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خالد بن حممد بن زايد يزور معر�ض 
اأبوظبي الدويل للكتاب يف دورته الـ 31

•• اأبوظبي-وام:

زار �ضمو ال�ضيخ خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان، ع�ضو املجل�س التنفيذي 
اأبوظبي  اأم�س، معر�س  التنفيذي،  اأبوظبي  اأبوظبي رئي�س مكتب  لإم��ارة 
31 ،والذي يقام حتت رعاية �ضاحب ال�ضمو  الدويل للكتاب يف دورته ال� 
مركز  يف  اهلل«،  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ 
العربية  للغة  اأبوظبي  مركز  بتنظيم  اأدنيك  للمعار�س  الوطني  اأبوظبي 
 29 حتى  فعالياته  وت�ضتمر  اأبوظبي   - وال�ضياحة  الثقافة  لدائرة  التابع 

مايو اجلاري.
وتفقد �ضمّوه خالل جولته يف املعر�س عدداً من الأجنحة امل�ضاركة، ومن 
�ضمنها جناح طه ح�ضني .. الكتاب والب�ضرية الذي يحتفي بعميد الأدب 
العام من خالل تنظيم  ال�ضخ�ضية املحورية لن�ضخة هذا  العربي ب�ضفته 

ندوات فكرية واأدبية لدرا�ضة عوامل اأدب طه ح�ضني. )التفا�ضيل �س7(

الإمارات تدين ب�سدة تفجري م�سجد يف كابول
•• اأبوظبي-وام:

اأدانت دولة الإمارات ب�ضدة التفجري الإرهابي الذي ا�ضتهدف م�ضجداً 
القتلى  من  ع��دد  �ضقوط  عن  واأ�ضفر  كابول  الأفغانية  العا�ضمة  يف 

واجلرحى.
واأكدت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل اأن دولة الإمارات تعرب عن 
ا�ضتنكارها ال�ضديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورف�ضها الدائم جلميع 
وال�ضتقرار  الأم��ن  زعزعة  ت�ضتهدف  التي  والإره���اب  العنف  اأ�ضكال 

وتتنافى مع القيم واملبادئ الإن�ضانية.
ال�ضديق،  الأف��غ��اين  لل�ضعب  تعازيها  خال�س  ع��ن  ال����وزارة  واأع��رب��ت 
بال�ضفاء  ومتنياتها  النكراء،  اجلرمية  ه��ذه  �ضحايا  وذوي  ولأه��ايل 

العاجل جلميع امل�ضابني.                      

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:07            
الظهر.......    12:22  
الع�رص........   03:43   
املغرب.....   07:08  
الع�صاء......   08:31

اجلمعة   27  مايو  2022  م -   26  شوال    1443   العدد 13554    
 Friday     27   May   2022   -  Issue No   13554

نائبة وزير الدفاع الأوكرانية تقر مبرحلة �صعبة للغاية

بوتني: ل ميكن لأحد عزل رو�سيا عن العامل

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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بوتني يتحدث بالفيديو اأمام اجلل�ضة العامة للمنتدى القت�ضادي الأورا�ضي الأول يف بي�ضكيك  )رويرتز(

با�ضاغا يتهم زعيم ميلي�ضيا طرابل�س بامل�ضاركة يف ا�ضتباكات العا�ضمة )اأر�ضيفية( 

احتاد ال�ضغل يت�ضبث مبوقفه

اأكد مبا�صرة اأعمال حكومته من �صرت

با�ساأغا: ل خطط للحكم من طرابل�ض
احتاد ال�صغل متم�ّصك مبوقف املقاطعة:

الرئي�ض التون�سي يحدد 25 يوليو موعدا لال�ستفتاء الد�ستوري

�سعبيا  �سوقا  يهز  تفجري 
قتلى يح�سد  ـــدن  ع يف 

•• عدن-وكاالت:
�ضعبي  �ضوق  وقع تفجري يف و�ضط 
عثمان  ال�ضيخ  مبديرية  م��زدح��م، 
املوؤقتة  اليمنية  العا�ضمة  و���ض��ط 
عدن، اأم�س، وفق ما ذكرته م�ضادر 

اإعالمية متعددة .
واأف��اد �ضهود عيان ب�ضقوط خم�ضة 
ق��ت��ل��ى ب��ي��ن��ه��م ط���ف���ل واأك�������ر من 
ع�ضرين جريحاً اأثناء انفجار قنبلة 
يدوية �ضقطت من اأحد الأ�ضخا�س 

الذين كانوا بداخل املكان.
النفجار  اأن  امل�ضادر  اأو�ضحت  كما 
ن���ا����ض���ف���ة كانت  ع����ب����وة  ع�����ن  ن������اجت 
الع�ضكرية  الأطقم  اأح��د  ت�ضتهدف 

التي كانت متواجدة يف ال�ضوق.
وبني اأن النفجار وقع ظهرا حيث 
يزدحم ال�ضوق باملئات من مرتاديه، 
�ضوق  اأي�ضاً  اأن بجانبه  اإىل  م�ضريا 

اآخر لبيع الأ�ضماك.
ومل ي�ضدر اأي بيان ر�ضمي يو�ضح 
مالب�ضات التفجري. فيما مل يعلن 
اأي ط���رف ع��ن م�����ض��وؤول��ي��ت��ه، حتى 

حلظة كتابة اخلرب.
الإع������الم  وزي������ر  اأدان  ذل������ك،  اإىل 
اأم�س  الإري��������اين  م��ع��م��ر  ال��ي��م��ن��ي 
اخل��م��ي�����س م��ق��ت��ل م���وظ���ف حملي 
الأمريكية،  ب��ال�����ض��ف��ارة  م��ت��ق��اع��د 
م���ت���ه���م���ا احل�����وث�����ي�����ني ب���ق���ت���ل���ه يف 
اأ�ضهر من  معتقالتهم بعد ثمانية 

اختطافه.

اأ�صبحت رمزا يف ماريوبول
ما هو فوج اآزوف، تلك الكتيبة القومية املتطرفة ؟

•• الفجر -اأدريان نوجنون -ترجمة خرية ال�شيباين

اآزوف... لأكر من ثالثة اأ�ضهر، يدوي هذا ال�ضم يف جميع اأنحاء العامل. 
اأ�ضبح  اأوكرانيا،  ومنذ بدء الهجوم الرو�ضي حتت غطاء نزع النازية عن 
اأكر من  الأوك��راين،  الإقليمي  املرتبط بالدفاع  الع�ضكري  الت�ضكيل  هذا 

اأي وقت م�ضى، مركز اهتمام اإعالمي.
خط  على  فظائع  بارتكاب  اذنبت  جديدة  نازية  منظمة  البع�س  يعتربه 
ال�ضالح  بقوة  اآزوف،  ف��وج  اأ�ضبح  ب��ط��ويل،  كرمز  اخ���رون  وي���راه  اجلبهة، 

وال�ضور، رمز ح�ضار ماريوبول وفاجعتها. 
تغذي  التي  وال�ضرديات  التخطيطية  التف�ضريات  يف  الوقوع  عن  وبعيًدا 
با�ضتمرار احلرب العالمية بني رو�ضيا واأوكرانيا، نقرتح من خالل هذه 
املقالة العودة اإىل �ضاللة هذا الفوج، وبالتايل حماولة رفع احلجاب عن 

بع�س اللتبا�ضات.
 بداأت ق�ضة ما كان �ضي�ضبح فوج اآزوف يف نهاية فرباير 2014، يف اليوم 
التايل لثورة امليدان، ووقعت يف �ضياق ه�ّس، ات�ضم بعدم ا�ضتقرار �ضيا�ضي 

وع�ضكري كبري.                             )التفا�ضيل �س13(

•• عوا�شم-وكاالت:

الليبية  احل���ك���وم���ة  رئ��ي�����س  اأك�����د 
املكلف من الربملان فتحي با�ضاأغا 
الوقت  يف  ل���دي���ه  خ��ط��ط  ل  اإن�����ه 
الراهن للعمل من طرابل�س، بعد 
اإىل  النتقال  حماولته  اأث��ارت  اأن 
ا�ضتباكات  املا�ضي  الأ�ضبوع  هناك 
ال�ضراع  ع������ودة  م����ن  وخم�������اوف 

الأهلي على نطاق وا�ضع.
وق�����ال ب���ا����ض���اأغ���ا، يف م��ق��اب��ل��ة مع 
حكومته  اإن  الأ���ض��و���ض��ي��ت��دب��ر���س 
مقرها  م����ن  ع��م��ل��ه��ا  ���ض��ت��ب��ا���ض��ر 
على  ���ض��رت،  مدينة  يف  الرئي�ضي 

�ضاحل البحر املتو�ضط.
وذك����ر ب��ا���ض��اأغ��ا، وا���ض��ف��ا اأح����داث 
الأ�����ض����ب����وع امل����ا�����ض����ي، اأن�������ه دخ���ل 
ط��راب��ل�����س يف ���ض��ي��ارة م��دن��ي��ة واأن 
قتل  ع��زل، حيث  ك��ان��وا  مرافقيه 
وعرفه  ال����ض���ت���ب���اك���ات،  يف  ����ض���اب 
واأنه  ال�ضباب  اأحمد  باأنه  با�ضاأغا 
اأح���د اأن�����ض��اره ال���ذي ك��ان يحميه 

من رجال امليلي�ضيات.
ميلي�ضيا  زع��ي��م  ب��ا���ض��اأغ��ا  وات���ه���م 
الككلي  ال��غ��ن��ي  ع��ب��د  ط��راب��ل�����س 
بعد  عليه  ال��ه��ج��وم  يف  بامل�ضاركة 

•• الفجر - تون�س

الر�ضمي،  م���ن  ب���ال���رائ���د  ����ض���در 
م�ضاء الأربعاء، اأمر رئا�ضي يتعلق 
ال�ضتفتاء  اإىل  الناخبني  بدعوة 
ج���دي���د  د������ض�����ت�����ور  م�����������ض�����روع  يف 
والذي  التون�ضية،  للجمهورية 
 25 الثنني  ي��وم  تنظيمه  �ضيتّم 

يوليو املقبل.  
وي����ن���������سّ امل����ر�����ض����وم ع���ل���ى دع����وة 
ال���ن���اخ���ب���ني ي������وم الث�����ن�����ني 25 
ال�ضتفتاء  اإىل   ،2022 ي��ول��ي��و 
ج���دي���د  د������ض�����ت�����ور  م�����������ض�����روع  يف 
ال��ت��ون�����ض��ي��ة، وعلى  ل��ل��ج��م��ه��وري��ة 
)نعم(  بكلمة  الناخب  ُيجيب  ان 
اأو )ل( ع��ن ال�����ض��وؤال الآت���ي: هل 
الد�ضتور  م�����ض��روع  ع��ل��ى  ت���واف���ق 
اجلديد للجمهورية التون�ضية؟.

الرائد  ت�ضمن  اأخ��رى،  من جهة 
ال��ر���ض��م��ي اأم����را رئ��ا���ض��ي��ا 2022 

من  ك��ل  ت��رك��ي��ب��ة  ب�ضبط  يتعلق 
لل�ضوؤون  ال���ض��ت�����ض��اري��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
الق����ت���������ض����ادي����ة والج���ت���م���اع���ي���ة 

واللجنة ال�ضت�ضارية القانونية.
التليلي  انتقد  ال�ضياق،  ه��ذا  ويف 
اخلمي�س،  اأم�����������س  امل����ن���������ض����ري 
املخ�ض�س  امل�����ح�����دد  ال���ت���وق���ي���ت 

عملية  يف  ال��ن��اخ��ب��ني  ل��ت�����ض��ج��ي��ل 
ال���ض��ت��ف��ت��اء وال�����ذي ي��ع��ت��رب غري 
طالبنا  ت���ع���ب���ريه:  وف�����ق  ك�������اف، 
باعتماد الت�ضجيل الآيل لن 10 
الناخبني  لت�ضجيل  اأي��ام ل تكفي 
والذي ي�ضل عددهم اىل مليوين 

ناخب. )التفا�ضيل �س10(

ــا تــعــتــقــل زعــيــم  ــي ــرك ت
ــــد ــــدي ــــــض اجل داعــــــ�

•• اأنقرة-وكاالت:

اخلمي�س،  ت���رك���ي  م�����ض��در  اأف������اد 
باعتقال القوات الأمنية الرتكية 
داع�س  لتنظيم  اجل��دي��د  للزعيم 

الإرهابي، اأبو احل�ضن القر�ضي.
وقال امل�ضدر الأمني اإن ال�ضلطات 
املدعو  اأيام  الرتكية اعتقلت قبل 
اأب������و احل�������ض���ن ال���ق���ر����ض���ي، خالل 
عملية اأمنية خا�ضة نفذها الأمن 

الرتكي يف مدينة اإ�ضطنبول.
رج����ب طيب  ال��رئ��ي�����س  اأن  وذك����ر 
هذه  تفا�ضيل  �ضيعلن  اأردوغ�����ان 
جمل�س  اج��ت��م��اع  ع��ق��ب  العملية، 
الأم���ن ال��ق��وم��ي ال��رتك��ي املنعقد 

يف اأنقرة.
"بلومربغ" عن  وكالة  نقلت  كما 
م�ضوؤولني قولهم اإن زعيم تنظيم 
داع�������س اجل���دي���د ق���د األ���ق���ي عليه 
اإ�ضطنبول  م��دي��ن��ة  يف  ال��ق��ب�����س 

الرتكية.
وذك���ر امل�����ض��وؤول��ون، ال��ذي��ن طلبوا 
هويتهم،  ع�����ن  ال���ك�������ض���ف  ع�������دم 
مكافحة  ����ض���رط���ة  ع���ن���ا����ض���ر  اأن 
اعتقلت  وامل����خ����اب����رات  الإره��������اب 
التنظيم  قاد  اأنه  َيعتقدون  رجال 
قائده  م��ق��ت��ل  م���ن���ذ  امل����ت����ط����رف، 
ال�����ض��اب��ق يف ع��م��ل��ي��ة اأم��ريك��ي��ة يف 

�ضوريا يف فرباير املا�ضي.

دخ��ول��ه ط��راب��ل�����س، ال���ذي يواجه 
حقوقية  منظمات  م��ن  ات��ه��ام��ات 
عبد  لكن  ح��رب،  جرائم  بارتكاب 
العام  ع��ي��ن��ه  ال���دب���ي���ب���ة  احل���م���ي���د 
غام�ضة  ل��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ض��ا  امل��ا���ض��ي 

ت�ضمى جهاز دعم ال�ضتقرار.
لتفنيد  ب����ا�����ض����اأغ����ا  ����ض���ع���ى  ك����م����ا 
اأ���ض��ارت اإىل اأن  الن��ت��ق��ادات ال��ت��ي 
�ضيطرته  حت��ت  ال��واق��ع��ة  املناطق 
اإب����ان ع��م��ل��ه وزي����را ل��ل��داخ��ل��ي��ة يف 
طرابل�س،  يف  ���ض��اب��ق��ة  ح���ك���وم���ة 

م�ضيئة  اأو��������ض�������اع�������ا  ������ض�����ه�����دت 
يحاولون  ال���ذي���ن  ل��ل��م��ه��اج��ري��ن 
م�ضارات  ع��رب  ليبيا  م��ن  ال��ع��ب��ور 

البحر املتو�ضط اإىل اأوروبا.
البحر،  يف  اع���رتا����ض���ه���م  ف��ب��ع��د 
مراكز  يف  منهم  الكثري  يحتجز 
يواجهون  حيث  مهينة،  اعتقال 

التعذيب والعتداء واحلرمان.
وقال با�ضاأغا اإنه ل ميكن حتميله 
يح�ضل  مل  اأن��ه  زاعما  امل�ضوؤولية، 
ع��ل��ى م��ا ي��ك��ف��ي م��ن ال��ت��م��وي��ل اأو 

املوظفني لتح�ضني الو�ضع.
كما دعا با�ضاأغا البنك املركزي يف 
من  �ضنوات  مزقتها  التي  ليبيا، 
احلرب الأهلية، اإىل �ضداد موازنة 
اأق����ره����ا جمل�س  ال���ت���ي  ح��ك��وم��ت��ه 
مدينة  يف  امل���ت���م���رك���ز  ال�����ن�����واب، 

طربق.
ملليارات  م�ضتودعا  البنك  وي��ع��د 
م��ن عائدات  ���ض��ن��وي��ا  ال������دولرات 
الحتياطيات  عن  ف�ضال  النفط 

الأجنبية.
ن��ح��ن نلوم  ب���ا����ض���اأغ���ا:  واأ�����ض����اف 
اأن��ف�����ض��ن��ا ل��دخ��ول��ن��ا امل��دي��ن��ة. قلت 
اأدخ���ل العا�ضمة م��ا مل  اإن��ن��ي ل��ن 
بن�ضبة  م��وات��ي��ة  ال���ظ���روف  ت��ك��ن 

باملئة.  100
الدبيبة  ق��درة  يف  با�ضاغا  و�ضكك 
وتنظيم  ال����ب����الد  ت���وح���ي���د  ع���ل���ى 
يحظى  ل  اأنه  زاعما  النتخابات، 
مب�����ا ي���ك���ف���ي م�����ن ال���������ولء خ�����ارج 

العا�ضمة.
واأ�ضاف: لن يتمكن من ذلك اإل 
يف طرابل�س، م�ضيفا اأن حكومته 
ت��ب��ح��ث اإج�������راء ان���ت���خ���اب���ات على 
 14 غ�����ض��ون  يف  ال��ب��الد  م�ضتوى 

�ضهرا.

رئي�ض الدولة ونائبه يهنئان رئي�سة 
جورجيا بذكرى ا�ستقالل بالدها

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة �ضالومي زورابي�ضفيلي رئي�ضة جورجيا وذلك 

مبنا�ضبة ذكرى ا�ضتقالل بالدها.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل برقية تهنئة مماثلة اإىل 

فخامة الرئي�ضة �ضالومي زورابي�ضفيلي.
وبعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم برقية تهنئة مماثلة 

اإىل معايل ايراكلي غاريبا�ضفيلي رئي�س وزراء جورجيا.
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طبيب اإماراتي ينقذ م�سنا من توقف 
القلب الفجائي بتقنية مبتكرة 

اأخبار الإمارات

عمران خان ميهل احلكومة 
لإقرار انتخابات مبكرة 

عربي ودويل

كلوب واأن�سيلوتي وجها لوجه.. 
من يك�سب الرهان الأوروبي؟

الفجر الريا�سي

•• عوا�شم-وكاالت:

بالده  ب��ني  ال��ت��وت��ر  ت�ضاعد  و���ض��ط 
خلفية  ع���ل���ى  ال���غ���رب���ي���ة  وال���������دول 
اأطلقها  ال��ت��ي  الع�ضكرية  العملية 
ع��ل��ى الأرا�����ض����ي الأوك���ران���ي���ة، اأكد 
فالدميري  ال����رو�����ض����ي،  ال���رئ���ي�������س 
بوتني، األ اأحد ميكنه عزل مو�ضكو 

وحما�ضرتها.
املنتدى  يف  ك��ل��م��ة  يف  اع���ت���رب  ك��م��ا 
اأم�س  الأورا�������ض������ي،  الق���ت�������ض���ادي 
العقوبات  ت��داع��ي��ات  اأن  اخلمي�س، 
بالده،  على  فر�ضت  التي  الغربية 
ال��ع��امل��ي ولي�س  ب��الق��ت�����ض��اد  ت�����ض��ر 

فقط بالرو�ضي.
ي��ح��اول ع��زل رو�ضيا  اأن م��ن  واأك���د 
ي�ضر نف�ضه اأول. كذلك �ضدد على 
اأن الغرب ل ي�ضتطيع اإق�ضاء دولة 
ما من ال�ضيا�ضة العاملية والقت�ضاد 
وال��ري��ا���ض��ة. وق����ال: ل مي��ك��ن لأي 

دولة ف�ضل رو�ضيا عن العامل. 
م�ضالح  جتاهل  اأن  اإىل  اأ���ض��ار  كما 
الدول الأمنية ت�ضبب بفو�ضى على 

امل�ضتوى الدويل. 
وم������ع دخ��������ول ال������ن������زاع ال���رو����ض���ي 
الأوك������راين ���ض��ه��ره ال���راب���ع، و�ضط 
كييف  اأك��دت  �ضرقاً،  القتال  ا�ضتعار 

�ضعبة  مب��رح��ل��ة  مت���ر  ال���ب���الد  اأن 
وطويلة، لفتة اإىل اأن �ضّدة املعارك 
حّدها  بلغت  دون��ب��ا���س  منطقة  يف 
القوات  ت�����زال  ل  ف��ي��م��ا  الأق�������ض���ى 
املنطقة  يف  ت���ت���وغ���ل  ال����رو�����ض����ي����ة 

ال�ضناعية.
و������ض�����ددت ن���ائ���ب���ة وزي��������ر ال����دف����اع 
الأوكرانية، جانا ماليار، يف موؤمتر 
اأن  على  اخلمي�س،  اأم�����س  �ضحفي 

البالد ت�ضهد مرحلة �ضعبة للغاية 
وطويلة من ال�ضراع.

اأن هناك موؤ�ضرات على  اأك��دت  كما 
ت�ضعيد رو�ضي اأكرب بعد للقتال يف 

دونبا�س.
الرو�ضية  ال���ق���وات  اأن  واأو����ض���ح���ت 
لوغان�ضك  م��ن��ط��ق��ة  يف  ت���ت���ق���دم 
)����ض���رق���ي ال����ب����الد( ل���ك���ن ال���ق���وات 
جهدها  ق�ضارى  تبذل  الأوكرانية 

للت�ضدي.
اإىل ذلك، اعتربت اأن القتال هناك 
بلغ ح��ده الأق�����ض��ى والأع��ن��ف على 

الإطالق.
اأعلن  الأوك��������راين  اجل��ي�����س  وك�����ان 
القوات  اأن  ام�����س  ���ض��اب��ق  وق����ت  يف 
 40 م��ن  اأك����ر  ال��رو���ض��ي��ة ق�ضفت 
باإغالق  بلدة يف دونبا�س، ما يهدد 
اآخر ممر هروب رئي�ضي للمدنيني 

املحا�ضرين يف هذا الإقليم.
امل�ضرتكة  امل��ه��ام  ق���وة  ات��ه��م��ت  ك��م��ا 
ب���ال���ق���وات امل�����ض��ل��ح��ة الأوك����ران����ي����ة 
القوات  في�ضبوك  يف  ح�ضابها  على 
الرو�ضية بتدمر 47 موقعاً مدنياً 
اأدى  ما  ولوجان�ضك،  دونيت�ضك  يف 
اإىل مقتل خم�ضة مدنيني واإ�ضابة 

الع�ضرات بجروح.
يف  اأطلقت  كانت  مو�ضكو  اأن  يذكر 
من  الثانية  املرحلة  املا�ضي  مار�س 
على  م��رك��زة  الع�ضكرية،  عمليتها 
ال�ضتيالء  يف  ف�ضلها  بعد  ال�ضرق، 
على كييف اأو خاركيف، ثاين اأكرب 

مدينة يف اأوكرانيا.
اآلف  ال�����ه�����دف  ل����ه����ذا  واأر������ض�����ل�����ت 
يف  مت��رك��زت  املنطقة،  اإىل  ال��ق��وات 
اأج�����ل تطويق  م���ن  ث����الث ج���ه���ات 
مدينة  يف  الأوك����ران����ي����ة  ال����ق����وات 
ال�ضفة  ع��ل��ى  �ضيفريودونيت�ضك، 
�ضيفري�ضكي  ل���ن���ه���ر  ال�������ض���رق���ي���ة 
لي�ضيت�ضان�ضك  ومدينة  دونيت�س، 

املقابلة لها على ال�ضفة الغربية.
ال�����ض��ي��ط��رة على  اإىل  ت��ه��دف  ف��ي��م��ا 
بهدف  باأكملها  لوغان�ضك  منطقة 
فتح ممر بري يربط ال�ضرق ب�ضبه 
عام  �ضمتها  ال��ت��ي  ال��ق��رم  ج��زي��رة 

لأرا�ضيها.  2014

هجوم  يف  مدنيا   50 مقتل 
ــا فــا�ــســو ــن ــي ــورك ــرق ب ــس ــ� ب

•• واغادوغو-اأ ف ب:

نفذه  ه��ج��وم  م��دن��ي��ا يف   50 ُق��ت��ل 
�ضرق  يف  م��ف��رت���ض��ون  ج���ه���ادي���ون 
بوركينا فا�ضو، على ما اأعلن حاكم 
املنطقة ال�ضرقية الكولونيل هوبري 

ياميوغو اخلمي�س.
تلقته  ب���ي���ان  يف  ي���ام���ي���وغ���و  وق������ال 
"�ضكانا  اإن  ب��ر���س  ف��ران�����س  وك���ال���ة 
من  امل��ح��ا���ض��رة  مادجواري"  م���ن 
 )...( لهجوم  "تعر�ضوا  جهاديني 
جمهولني"  م�����ض��ل��ح��ني  ق��ب��ل  م���ن 
م�ضيفا  ال��ف��رار،  حماولتهم  اأث��ن��اء 
اأن "احل�ضيلة غري النهائية" ت�ضري 

اإىل "مقتل خم�ضني �ضخ�ضا".
امل��ن��اط��ق الأخ����رى يف �ضمال  وم��ث��ل 
تتعر�س  و�ضرقها،  فا�ضو  بوركينا 
حل�ضار  م��������ادج��������واري  م���ن���ط���ق���ة 
هجمات  ي�ضنون  الذين  اجلهاديني 

يف هذه املناطق.
وب��ع��د ح��رم��ان��ه��م م��ن الإم������دادات، 
يحاول �ضكانها الفرار منذ الأ�ضبوع 
املا�ضي، كما قال عدد منهم لوكالة 

فران�س بر�س من واغادوغو.
واأو�ضح اأحدهم اأن "هوؤلء ال�ضكان 
الإرهابيون  اع��رت���ض��ه��م  م���ن  ه���م 
"جميع  اأن  مو�ضحا  واأعدموهم" 
ال�ضحايا من الرجال". واأكد حاكم 
"اإجراءات  اأن  ال�����ض��رق��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
اأمنية مت اتخاذها لإعادة الهدوء".

داع�ض يتبنى 4 تفجريات دموية يف اأفغان�ستان
•• كابول-اأ ف ب:

16 �ضخ�ضا على الأقل يف اأربعة تفجريات، ا�ضتهدفت ثالثة منها  قتل 
ال�ضريف يف  م��زار  الإره��اب��ي يف  داع�س  تنظيم  وتبناها  حافالت �ضغرية 
اأعلنت  ما  على  ك��اب��ول،  يف  م�ضجًدا  ا�ضتهدف  وراب��ع  اأفغان�ضتان،  �ضمال 

ال�ضلطات.
يف  القنابل  و�ضعت  ال��ب��الد  �ضمال  يف  الكبرية  ال�ضريف  م��زار  مدينة  يف 
ثالث حافالت يف اأحياء خمتلفة يف املدينة على ما قال لوكالة فران�س 

بر�س الناطق با�ضم ال�ضرطة املحلية اآ�ضف وزيري.
اأ�ضخا�س  ع�ضرة  يقل عن  ما ل  اأن  ال�ضحة  واأجهزة  ال�ضرطة  واأو�ضحت 

قتلوا وجرح نحو 15 اآخرون.
الثالث  الهجمات  ه��ذه  عن  م�ضوؤوليته  الإره��اب��ي  داع�س  تنظيم  واأعلن 

م�ضاء الأربعاء.
ولفت مدير هيئة ال�ضحة يف بلخ جنيب اهلل تاوانا اإىل اأن ثالث ن�ضاء بني 

القتلى الع�ضرة يف التفجريات التي ا�ضتهدفت احلافالت.
وانفجرت قنبلة اأخرى داخل م�ضجد يف العا�ضمة كابول يف وقت متاأخر 
 18 واإ���ض��اب��ة  الأق���ل  اأ�ضخا�س على  �ضتة  ع��ن مقتل  اأ�ضفر  م��ا  الأرب��ع��اء، 
بجروح، على ما جاء يف بيان �ضادر عن الناطق با�ضم �ضرطة العا�ضمة 

خالد زدران ليل الأربعاء اخلمي�س.
تراجع عدد العتداءات يف اأنحاء البالد منذ ا�ضتولت حركة طالبان على 
املا�ضي، لكن عدة تفجريات دامية هّزت  العام  اآب اغ�ضط�س  ال�ضلطة يف 
البالد خالل �ضهر رم�ضان. واأكد �ضهود اأن عدة �ضيارات اإ�ضعاف هرعت 

اإىل امل�ضجد الواقع يف كابول لنقل �ضحايا التفجري اإىل امل�ضت�ضفيات.
ك��ان��ت م��زروع��ة داخ���ل م��روح��ة يف  القنبلة  اأن  ال��داخ��ل��ي��ة  وذك���رت وزارة 

امل�ضجد.

نهاية ال�صوفياتية، بداية امل�صاكل:
يف مولدوفا، الغجر موؤيدون لبوتني!

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

الغجر هم �ضحايا احلرب يف اأوكرانيا اأكر من اأي كان. فبالن�ضبة لهم، العدو 
يف كل مكان ول ملجاأ يف اأي مكان.

اأق��ل من  بعد  على  املفقودة.  ال��روم��ا يف مولدافيا، يحدق يف مملكته  ب��ارون 
كيلومرت، على اجلانب الآخر من نهر دني�ضرت، تنت�ضب امامه اأوكرانيا. كان 
الحتاد  الغجر يف  ملًكا جلميع  وال��دي  كان  اي�ضا،  ورو�ضيا  ملكها...  وال��دي 
واأنا،  مات،  ال�ضوفياتي  الحت��اد  لكن  عا�ضمتنا.  �ضوروكا  وكانت  ال�ضوفياتي. 
اأرتورو �ضرياري، اليوم بارون مولدافيا. اأرتورو يتحدث بهدوء وبدون مرارة، 
اأخ��رى بي�ضر: فاحلدود اللغوية  اإىل  يتحدث �ضت لغات، وينتقل من واح��دة 
اأقل �ضرامة من حدود الدول. مل ينل الزمن من وجهه، فقط حلية بي�ضاء 

طويلة تذّكر بعمره.                          )التفا�ضيل �س12(

نفط  �سحنة  ت�سادر  اأمــريكــا 
اليونان احتجزتها  اإيرانية 

•• عوا�شم-وكاالت:

اليونان  اأن  ط��ه��ران  اأع��ل��ن��ت  ب��ع��دم��ا 
قبالة  اإي���ران���ي���ة،  �ضفينة  اح��ت��ج��زت 
ال��ي��ون��ان��ي��ة، ك�ضفت  اإي��ف��ي��ا  ج���زي���رة 
�ضادرت  اأمريكا  اأن  مطلعة  م�ضادر 
���ض��ح��ن��ة ال���ن���ف���ط ال���ت���ي ك���ان���ت على 
م�ضادر،   3 اأو���ض��ح��ت  ف��ق��د  متنها. 
النفط  �ضحنة  ن��ق��ل  مت  اأن����ه  اأم�������س، 
اإىل ناقلة اأخرى ا�ضتاأجرتها اأمريكا 
اأرا�ضيها،  اإىل  قريباً  تبحر  اأن  على 

بح�ضب ما اأفادت وكالة رويرتز.
ال�ضحن  وزارة  يف  م�ضدر  اأ���ض��ار  كما 
امل�ضادرة  ت��ل��ك  اأن  اإىل  ال��ي��ون��ان��ي��ة 

جاءت نيابة عن اأمريكا.
الأمريكية  العدل  وزارة  اأن  واأ�ضاف 
على  ال�ضحنة  ب���اأن  ال��ي��ون��ان  اأب��ل��غ��ت 
اأن  دون  اإي���راين،  نفط  ال�ضفينة هي 

يورد مزيدا من التفا�ضيل.
البحرية  امل��الح��ة  موؤ�ض�ضة  وك��ان��ت 
الإيرانية اأعربت عن امتعا�ضها من 
ال��ي��ون��ان��ي��ة، واتهمت  ت��ل��ك اخل��ط��وة 
تنفيذاً  ال�����ض��ف��ي��ن��ة  ب��اح��ت��ج��از  اأث��ي��ن��ا 

لطلب اأمريكي.

الغجر �ضحية كل الزمنة وكل المكنة

يدير اآزوف مع�ضكرات تدريب ع�ضكرية لالأطفال واملراهقني
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اأخبـار الإمـارات

موؤمتر ملركز هداية الدويل يف غرناطة يناق�ض التهديدات املنبثقة بعد جائحة كوفيد- 19

وزارة املوارد الب�سرية والتوطني تعلن جدول اأمرا�ض املهنة واإ�سابات العمل

•• غرناطة-وام:

الإ�ضبانية  احل��ك��وم��ة  ا���ض��ت�����ض��اف��ت 
بالتعاون مع مركز هداية الدويل 
التطرف  م���ك���اف���ح���ة  يف  ل��ل��ت��م��ي��ز 
ال�ضنوي  امل������وؤمت������ر  ال����ع����ن����ي����ف.. 
التطرف  ملكافحة  ال�ضابع  البحثي 
اختتم  وال���ذي  العنيف  وال��ت��ط��رف 
الأول  اأم�������س  غ��رن��اط��ة  م��دي��ن��ة  يف 
مب�����ض��ارك��ة اأك����ر م��ن م��ائ��ة باحث 
وم���������ض����وؤول ح���ك���وم���ي وخ�������رباء يف 
جمال التنمية ومهنيني واأ�ضحاب 
القرار العاملني يف جمال التطرف 
والتطرف العنيف من جميع اأنحاء 

العامل.
للتهديدات  ا�ضتجابًة  املوؤمتر  جاء 
النا�ضئة وال�ضتثنائية التي انبثقت 

بعد انت�ضار جائحة كوفيد19-.
واأكد �ضعادة اأحمد القا�ضمي، املدير 
اأن  ال��دويل  التنفيذي ملركز هداية 
الإرهاب والتطرف ظاهرة �ضديدة 
التغيري والتمحور والتمو�ضع اإذ ل 
يف  املتبعة  احلالية  الأ�ضاليب  تعد 
مكافحة التطرف والإرهاب كافية 
امل�ضتقبلية  ال��ت��ه��دي��دات  مل��واج��ه��ة 

ال�ضياقات  والإره���������اب  ال���ت���ط���رف 
فهم  بلورة  مع  والإقليمية  املحلية 
اأف�����ض��ل ل��الأ���ض��ب��اب اجل��ذري��ة لهذه 

الآفة.
من ناحيته قال م�ضوؤول من وزارة 
حكومة  اإن  الإ���ض��ب��ان��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 
املوؤمتر  ل�ضت�ضافة  �ضعت  ب���الده 
ال��ب��ح��ث��ي مل��رك��ز ه��داي��ة ال����دويل يف 
لأهميته  ن��ظ��راً  غ��رن��اط��ة  م��دي��ن��ة 
التي  للتهديدات  الت�ضدي  يعد  اإذ 
ي�ضكلها الإرهاب من اأهم الأولويات 
الإ�ضبانية،  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
اإىل جهود احلكومة  اأي�ضاَ  وتطرق 
الإ���ض��ب��ان��ي��ة وال��دع��م ال���ذي قدمته 
م�����ض��اه��م��ات مالية  ت���ق���دمي  وم���ن���ه 
للربامج املختلفة التي يعمل عليها 
تنفيذها يف  ال���دويل  ه��داي��ة  مركز 
جمال مكافحة التطرف والإرهاب 

حول العامل.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا اأ����ض���ادت رئ��ي�����ض��ة وفد 
مم���ل���ك���ة ال���ب���ح���ري���ن امل���������ض����ارك يف 
نان�ضي  ال�ضفرية  ���ض��ع��ادة  امل��وؤمت��ر، 
قطاع  رئ���ي�������ض���ة  ج����م����ال  ع����ب����داهلل 
ال�������ض���وؤون ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ب����وزارة 
بالعمل  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة،  اخل���ارج���ي���ة 

باإطالق  امل���وؤمت���ر  ه����ذا  يف  ه���داي���ة 
مبادرتني، الأوىل تتمثل يف اإطالق 
الأ�ضاليب  ت����ربز  رق��م��ي��ة  م��ن�����ض��ة 
ا�ضتخدمتها  ال����ت����ي  امل����ت����ن����وع����ة 
اجلماعات الإرهابية خالل جائحة 
كورونا من اأجل ا�ضتقطاب وجتنيد 
الأف��������راد.. م�����ض��ي��دا ب��ج��ه��ود دولة 
الإمارات العربية يف جمال الر�ضد 

ومتويل اإن�ضاء هذه املن�ضة.
ال��ث��ان��ي��ة هي  امل���ب���ادرة  اأن  واأ����ض���اف 
"مكافحة  بعنوان  البحثي  امل�ضروع 
ال��ت��ط��رف وال���ت���ط���رف ال��ع��ن��ي��ف يف 
و�ضمال  الأو���ض��ط  ال�����ض��رق  منطقة 
اجلهود  يعر�س  وال���ذي  اأفريقيا" 
املكت�ضبة  واخل���������ربات  امل����ب����ذول����ة 
اتبعتها  ال��ت��ي  امل��م��ار���ض��ات  واأف�����ض��ل 
الأو�����ض����ط  ال�������ض���رق  م��ن��ط��ق��ة  دول 
ال�ضنوات  اأف��ري��ق��ي��ا خ��الل  و���ض��م��ال 
التطرف  م��ك��اف��ح��ة  يف  امل���ا����ض���ي���ة 
هذه  وم�ضاركة  العنيف  والتطرف 
املجتمع  م���ع  ال��ن��اج��ح��ة  ال��ت��ج��رب��ة 
الدويل حيث قامت الدول امل�ضاركة 
بتزويد مركز هداية الدويل باأبرز 
اجلهود واملمار�ضات يف هذا ال�ضدد. 
الدول  تلك  اأن  ب��ال��ذك��ر  واجل��دي��ر 

خمتلفة  عنا�ضر  ت�ضتهدف  والتي 
ال�ضباب  اأه���م���ه���ا  امل���ج���ت���م���ع،  م����ن 
ا�ضتخدام  ع���رب  وذل����ك  وال��ن�����ض��اء، 
والتكنولوجيا  املختلفة  املن�ضات 
الأ�ضاليب  م��ن  والعديد  اجل��دي��دة 

املبتكرة.
اإىل  ي���ه���دف  امل���وؤمت���ر  اأن  واأو�����ض����ح 
اإر�ضاد املجتمع الدويل حول اأحدث 
القائمة  وامل���خ���اط���ر  ال���ت���ه���دي���دات 
باأحدث  م��ع��ه��ا  ال��ت��ع��ام��ل  وك��ي��ف��ي��ة 
اجلماعات  تتفوق  ل  حتى  الطرق 
على  امللتفة  باأ�ضاليبها  الره��اب��ي��ة 
ال���دول،  ال���ذي تتبعه ك��اف��ة  ال��ن��ه��ج 
املخاطر  م��ك��اف��ح��ة  ت��ت��م  ل  ول���ك���ي 
تعد  باأ�ضاليب قدمية مل  اجلديدة 
الأحيان، خا�ضة  بع�س  جمدية يف 
ال��ت��ط��رف والإره�����اب  واأن ظ��اه��رة 
الديني  اجل��ان��ب  ع��ل��ى  تقت�ضر  ل 
فح�ضب واإمنا يغلب عليها الطابع 
والتنموي  والتعليمي  الجتماعي 
والتوعوي، مما يتطلب العمل على 
ل�ضيما  حم�ضنة  جمتمعات  خلق 

فكريا للت�ضدي لهذه الآفة.
يف  القا�ضمي  اأح��م��د  �ضعادة  واأع��ل��ن 
مركز  م�ضاهمة  ع��ن  كلمته،  ختام 

مركز  مع  وطيدة  عالقة  تربطها 
ه��داي��ة ال���دويل م��ن خ��الل برامج 

�ضابقة مت تقدميها.
اأك��دت معايل لنا زكي  من جهتها 
اخلارجية  وزي���ر  م�ضاعدة  ن�ضيبة 
وال�����ت�����ع�����اون ال����������دويل ل���ل�������ض���وؤون 
ال�ضيا�ضية املندوبة الدائمة للدولة 
كلمتها  يف  امل���ت���ح���دة  الأمم  ل����دى 
التزام  امل��وؤمت��ر  خ��الل  الفتتاحية 
دولة الإمارات مبكافحة التطرف، 
اأثناء فرتة ع�ضويتها  ذلك  مبا يف 
 2022 الأم��ن للفرتة  يف جمل�س 
اأي�ضاً  �ضت�ضمل  وال��ت��ي   2023  -
للجنة  الإم����������ارات  دول������ة  ت����روؤ�����س 
املقبل.  ال���ع���ام  الإره������اب  م��ك��اف��ح��ة 
�ضرورة  ع��ل��ى  م��ع��ال��ي��ه��ا  و�����ض����ددت 
عن  الناجمة  للمخاطر  الت�ضدي 
الإرهابية  اجل��م��اع��ات  ا���ض��ت��خ��دام 
وامل���ت���ط���رف���ة ل����الإن����رتن����ت، مب����ا يف 
الت�ضريعات  حت�����ض��ني  ع���رب  ذل����ك 
هذا  يف  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  وال���ق���وان���ني 
ال�����ض��وء على  ك��م��ا �ضلطت  امل��ج��ال، 
املناخ  تغري  بني  املتنامية  ال�ضالت 
والتطرف العنيف. واأكدت �ضرورة 
مكافحة  ا�ضرتاتيجيات  تعك�س  اأن 

ن�������ض���وب ت���ه���دي���دات ج����دي����دة على 
ال�ضالمة العامة ل�ضيما من حيث 
والتطرف  امل��وؤام��رة  نظريات  ن�ضر 
وال���ذي يتطلب جياًل ج��دي��داً من 
النماذج  ت��ت��ج��اوز  ال��ت��ي  امل���ق���ارب���ات 
احلالية ملكافحة التطرف العنيف، 
اأن�ضطة  ت����زاي����د  اإىل  ب���الإ����ض���اف���ة 
العنيفة  املتطرفة  الأيدولوجيات 
اإذ  قيود  دون  النرتنت  �ضبكة  عرب 
اليمينيني  اجلماعات  ا�ضتخدمت 
الراديكالية اخلطابات املبنية على 
الفراد  حل�ضد  اجلن�ضني  اختالف 

ال��ب��ن��اء مل��رك��ز ه��داي��ة ال����دويل منذ 
الت�ضورات  بني  الربط  يف  اإن�ضائه 
والغرب  ال�����ض��رق  لعلماء  الفكرية 
بهدف بناء املرونة الكافية لتبادل 
تطور  يف  وامل���������ض����ارك����ة  اخل��������ربات 
ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي، وال��������ذي جنح 
الفكري  ال�ضوت  اإ�ضراك  ب��دوره يف 
للمنطقة من اأجل حتقيق ال�ضالم 

والزدهار وال�ضتقرار.
البحث  ن��ت��ائ��ج  ب��ع�����س  واأظ����ه����رت 
اأن  امل��وؤمت��ر  يف  امل��ق��دم��ة  الرئي�ضية 
ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا ق����د ت�����ض��ب��ب��ت يف 

يو�ضح  مم����ا  ق�����ض��ي��ت��ه��م،  ل����دع����م 
القرار  �ضانعي  قيام  اإىل  احل��اج��ة 
الظواهر  ه���ذه  ب��ف��ه��م  وال��ف��اع��ل��ني 
ا�ضتجابات  لتطوير  اأف�ضل  ب�ضكل 

فعالة واخالقية.
اأخ��رى قدمت  اأبحاث  اأظهرت  كما 
امل�����وؤمت�����ر الآث���������ار الإي���ج���اب���ي���ة  يف 
مكافحة  يف  الريا�ضية  للن�ضاطات 
األعاب  ودور  ال��ع��ن��ي��ف  ال���ت���ط���رف 
ال��ف��ي��دي��و وال��ت��ق��ن��ي��ات اجل��دي��دة يف 
التنظيمات  يف  الف��������راد  جت��ن��ي��د 

الإرهابية.

•• دبي-وام: 

الب�ضرية  امل�������وارد  وزارة  اأع���ل���ن���ت 
وال���ت���وط���ني ب�����دء ت��ن��ف��ي��ذ ال���ق���رار 
ال�����ض��ادر ع��ن جمل�س ال����وزراء رقم 
اإ�ضابات  ب�ضاأن   2022 ل�ضنة   33
ال��ع��م��ل واأم����را�����س امل��ه��ن��ة، وال���ذي 
مي��ث��ل دف��ع��ة ق��وي��ة جل��ه��ود تعزيز 
م���ع���اي���ري ال�������ض���ح���ة امل���ه���ن���ي���ة مبا 
يحفظ �ضالمة وحقوق كافة فئات 
الدولة،  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ع��ام��ل��ني 
وذلك انطالقاً من حر�س الوزارة 
ال�ضحة  مب�ضتويات  الرت��ق��اء  على 
وال�ضالمة وتقليل خماطر اإ�ضابات 
وجاذبية  ك��ف��اءة  يدعم  مب��ا  العمل 

�ضوق العمل.

واإ�ضابات  املهنة  اأم��را���س  بو�ضوح 
العمل ويعزز الوعي لدى العاملني 
واملن�ضاآت بكل الأمرا�س والإ�ضابات 
ل�ضمان  ال�������وزارة  ل����دى  امل�����ض��ن��ف��ة 
الإب�����الغ ع��ن��ه��ا وات���ب���اع الإر����ض���ادات 
الوزارة  اأن  مو�ضحاً  بها،  املو�ضى 
املا�ضي  �ضهر فرباير  عملت خالل 
اآليات  ح��ول  الآراء  ا�ضتطالع  على 
تطوير وحت�ضني �ضيا�ضات ال�ضحة 
وال�ضالمة املهنية للعمال واملن�ضاآت 
يف القطاع اخلا�س وتقدمي اأف�ضل 
م�ضتوى  على  للمعنيني  اخلدمات 

القطاعني احلكومي واخلا�س.
وب��ح�����ض��ب ق����رار جم��ل�����س ال�����وزراء، 
ي��ت��وج��ب ع��ل��ى ���ض��اح��ب ال��ع��م��ل اأو 
اإب�������الغ اجلهة  ال���ق���ان���وين  مم��ث��ل��ه 

وال�ضالمة املهنية وخف�س اإ�ضابات 
وح�������وادث ال��ع��م��ل ب��ال��ت��ن�����ض��ي��ق مع 

اجلهات املعنية والهيئات املحلية.
واأك��د �ضعادة خليل اخل��وري، وكيل 
الب�ضرية  امل����وارد  ل�����ض��وؤون  ال����وزارة 
يف  م�ضتمرة  ال����وزارة  اأن  ب��الإن��اب��ة، 
تطوير وحت�ضني �ضيا�ضات ال�ضحة 
وال�ضالمة املهنية جلميع العاملني 
يف ال��ق��ط��اع اخل���ا����س، خ��ا���ض��ة مع 
اأمناط  ت�ضهدها  ال��ت��ي  ال��ت��ط��ورات 
املتغري  الأع���م���ال  ع���امل  ال��ع��م��ل يف 
البيئة  ب�ضرعة. ومبا ير�ضخ ويعزز 
توفرها  التي  واحلا�ضنة  اجل��اذب��ة 
ال�����دول�����ة ل���ل���م���واه���ب وال����ك����ف����اءات 

العاملية وال�ضتثمارات.
ال������وزارة  اأن  اإىل  ���ض��ع��ادت��ه  ول���ف���ت 

وح������دد ال����ق����رار اجل����دي����د ج����دول 
اأم���را����س امل��ه��ن��ة واإ���ض��اب��ات العجر 
الكلي واجلزئي، والذي ي�ضم 17 
اأنواع  نوعاً من اأمرا�س املهنة، و7 
من اإ�ضابات العمل التي ينتج عنها 
القرار  دائ��م، فيما حدد  عجز كلي 
عنها  ينتج  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل  اإ���ض��اب��ات 
45 نوعا  عجز جزئي دائ��م بواقع 

من الإ�ضابة.
وياأتي الإعالن عن جدول اإ�ضابات 
ال��ع��م��ل واأم���را����س امل��ه��ن��ة يف اإط���ار 
ت��ط��وي��ر ال��������وزارة مل��ن��ظ��وم��ة عمل 
ال�ضحة  متكاملة تغطي متطلبات 
توحيد  وتدعم  املهنية  وال�ضالمة 
امل�ضتوى  ع��ل��ى  اجل���ه���ود  وت���ك���ام���ل 
الوطني لتطوير �ضيا�ضات ال�ضحة 

اأف�ضل  توا�ضل ا�ضت�ضراف وتطبيق 
ال�ضالمة  ت��ع��زز  ال��ت��ي  امل��م��ار���ض��ات 
خمتلف  يف  ل���ل���ع���ام���ل���ني  امل���ه���ن���ي���ة 
القطاعات، بالتعاون والتن�ضيق مع 
لتقليل  الدولة  يف  املعنية  اجلهات 

اإ�ضابات العمل اإىل اأق�ضى حد.
وحدد القرار الإجراءات وال�ضروط 
حدوث  عند  اتباعها  يتعني  ال��ت��ي 
املهنة،  اأم��را���س  اأو  العمل  اإ�ضابات 
ل�������ض���م���ان ال����ض���ت���ج���اب���ة الأ�����ض����رع 
ل���ل���ح���وادث وت���ع���زي���ز الإج���������راءات 
املرتبطة  الأم��را���س  من  الوقائية 

بالعمل.
اإب���راه���ي���م ال���ع���م���اري، مدير  وق����ال 
املهنية  وال�����ض��الم��ة  ال�ضحة  اإدارة 
يحدد  اجل��������دول  اإن  ب�������ال�������وزارة، 

عمله ورقم هويته وو�ضفاً موجزاً 
اأو املر�س املهني وظروفه  للحادث 
اتخاذها  مت  ال���ت���ي  والإج�����������راءات 

لإ�ضعاف العامل وعالجه.
اإج����راءات التحقيق  ال��ق��رار  وح���دد 
املهنة  واأمرا�س  العمل  اإ�ضابات  يف 
التقارير  اع���ت���م���اد  اآل���ي���ة  وك���ذل���ك 
امل�ضتحق  وال���ت���ع���وي�������س  ال��ط��ب��ي��ة 

للعامل من قبل �ضاحب العمل.
ومن املقرر اأن تزود جميع اجلهات 
امل����وارد  وزارة  ال���دول���ة  يف  ال��ط��ب��ي��ة 
ببيانات  وال����ت����وط����ني  ال���ب�������ض���ري���ة 
اإ���ض��اب��ات ال��ع��م��ل واأم���را����س املهنة 
دوري  ب�����ض��ك��ل  ت�����ض��ت��ق��ب��ل��ه��ا  ال����ت����ي 
ال�ضم،  ال��ب��ي��ان��ات  تت�ضمن  بحيث 
ومكان  واجلن�ضية،  الهوية،  ورق��م 

املخت�س  ال�ضرطة  ومركز  الطبية 
ح�����ض��ب ال��ن��ط��اق اجل���غ���رايف بحيث 
اإ�ضابة  ف��وراً يف حالة  البالغ  يكون 
اإ�ضابة  اأي  اأو  ح��ادث  نتيجة  العمل 
املهني ويكون  امل��ر���س  اأخ���رى غ��ري 
ت���اري���خ ع��ل��م �ضاحب  ال���ب���الغ م���ن 
العمل بوجود �ضبهة املر�س املهني.

العمل  �ضاحب  على  يتوجب  كما 
الب�ضرية  امل��������وارد  وزارة  اإب�������الغ 
والتوطني عرب القنوات املخ�ض�ضة 
اأق�ضاها /48/  لذلك خالل مدة 
ب�ضبهة  ع��ل��م��ه  ت���اري���خ  م���ن  ���ض��اع��ة 
حدوث  وق��ت  من  اأو  املهني  املر�س 
اأي اإ���ض��اب��ة ع��م��ل اأخ����رى، ع��ل��ى اأن 
العامل  ا����ض���م  ال����ب����الغ  ي��ت�����ض��م��ن 
وجهة  وجن�ضيته  وم��ه��ن��ت��ه  و���ض��ن��ه 

الإ������ض�����اب�����ة، وت�����اري�����خ الإ�����ض����اب����ة، 
والإم����ارة، ودرج��ة الإ���ض��اب��ة، وا�ضم 

اجلهة ال�ضحية.
وي�ضهم القرار يف الرتقاء مبعايري 
ال�������ض���ح���ة امل���ه���ن���ي���ة ل���ل���ع���ام���ل���ني يف 
ال��ق��ط��اع��ات، وت��ع��زي��ز البنية  ك��اف��ة 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ل�������ض���وق ال���ع���م���ل يف 

الدولة.

ال�سحة جتري 252،836 فح�سا ك�سفت عن 395 اإ�سابة جديدة بفريو�ض كورونا و334 حالة �سفاء 
••   اأبوظبي-وام:

لتو�ضيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�ضحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�ضيا 
املبكر  الدولة بهدف الكت�ضاف  الفحو�ضات يف  وزي��ادة نطاق 
وح�ضر احلالت امل�ضابة بفريو�س كورونا امل�ضتجد "كوفيد - 
اإجراء  الوزارة عن  اأعلنت   .. لهم وعزلهم  19" واملخالطني 
املا�ضية   24 ال�  ال�ضاعات  252،836 فح�ضا جديدا خالل 
واأحدث  اأف�����ض��ل  با�ضتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على 
التق�ضي  اإج��راءات  تكثيف  و�ضاهم  الطبي.     الفح�س  تقنيات 
والفح�س يف الدولة وتو�ضيع نطاق الفحو�ضات على م�ضتوى 
بفريو�س  جديدة  اإ�ضابة  حالة   395 عن  الك�ضف  يف  الدولة 

حالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�ضيات  م��ن  امل�ضتجد  ك��ورون��ا 
يبلغ  وبذلك  ال��الزم��ة،  ال�ضحية  للرعاية  وتخ�ضع  م�ضتقرة 

جمموع احلالت امل�ضجلة 906،236 حالة.
اأي  ت�ضجيل  عدم  املجتمع  ووقاية  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت  كما     
وبذلك  املا�ضية،  �ضاعة  والع�ضرين  الأرب��ع  خ��الل  وف��اة  حالة 

يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،302 حالة.
334 ح��ال��ة ج��دي��دة مل�ضابني  ال�����وزارة ع��ن ���ض��ف��اء  واأع��ل��ن��ت 
التام  وتعافيها   "19  - "كوفيد  امل�ضتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
الالزمة  ال�ضحية  الرعاية  تلقيها  بعد  املر�س  اأع��را���س  من 
منذ دخولها امل�ضت�ضفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�ضفاء 

حالة.  889،943

املعا�سات: اليوم �سرف معا�سات التقاعد 
ل�سهر مايو باإجمايل 646 مليون درهم

•• اأبوظبي-وام:

التقاعدية  امل��ع��ا���ض��ات  اإن  وال��ت��اأم��ي��ن��ات الج��ت��م��اع��ي��ة  ل��ل��م��ع��ا���ض��ات  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ق��ال��ت 
ال�ضهر  لهذا  امل�ضروفة  املعا�ضات  وتبلغ  اجلمعة.  ال��ي��وم  �ضت�ضرف  اجل���اري  مايو  ل�ضهر 
59،468،297.02 درهم عن �ضهر مايو  646،085،610.82 درهم بزيادة قدرها 
من العام املا�ضي الذي بلغت فيه قيمة املعا�ضات التقاعدية 586،617،313.80 درهم. 
 44،794 نحو  يبلغ  مايو  ل�ضهر  ال�ضرف  من  امل�ضتفيدين  ع��دد  اأن  اإىل  الهيئة  واأ���ض��ارت 
العام  نف�ضه من  ال�ضهر  املعا�ضات خالل  41،277 م�ضتفيدا من  م�ضتفيدا مقارنة بنحو 
والتاأمينات  املعا�ضات  قانون  لأحكام  اخلا�ضعني  املدنيني  النفقات  ه��ذه  وت�ضمل  املا�ضي. 
الهيئة  تدير  الذين  والع�ضكريني  املدنيني  وكذلك   ،1999 ل�ضنة   7 رق��م  الجتماعية 

ملفاتهم عن وزارة املالية وفقاً لقوانني املعا�ضات التي يخ�ضعون لها.

ال�سحة تعلن تقدمي 8،968 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خالل الـ 24 �ساعة املا�سية

•• اأبوظبي-وام:

من  ج��رع��ة   8،968 ت��ق��دمي  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�ضحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�ضية   24 ال�  ال�ضاعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
ومعدل  جرعة   24،881،931 ام�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 251.58 جرعة لكل 100 �ضخ�س.
ياأتي ذلك متا�ضيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح "كوفيد19-" و�ضعياً اإىل 
الو�ضول اإىل املناعة املكت�ضبة الناجتة عن التطعيم والتي �ضت�ضاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�ضيطرة على فريو�س " كوفيد19-".

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير املالية الأملاين
•• برلني-وام:

والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�ضيخ  �ضمو  التقى 
الدويل معايل كري�ضتيان ليندنر وزير املالية الأملاين.

جرى خالل اللقاء ، الذي عقد يف اإطار زيارة �ضموه الر�ضمية اإىل جمهورية 
اأملانيا الحتادية ، بحث العالقات ال�ضرتاتيجية بني دولة الإمارات واأملانيا 

و�ضبل تعزيزها وتطويرها يف املجالت املالية وال�ضتثمارية والتجارية.
اللقاء - على عمق  اآل نهيان - خ��الل  زاي��د  ال�ضيخ عبداهلل بن  واأك��د �ضمو 
العالقات ال�ضرتاتيجية التي جتمع بني الإمارات واأملانيا وحر�س قيادتي 

البلدين على تعزيزها وتطويرها يف �ضتى املجالت.
من جانبه رحب معايل كري�ضتيان ليندنر بزيارة �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن 
زايد اآل نهيان ، موؤكدا اأهميتها يف تعزيز عالقات التعاون امل�ضرتك بني دولة 

الإمارات واأملانيا.
ح�ضر اللقاء .. معايل مرمي بنت حممد �ضعيد حارب املهريي وزيرة التغري 
لدى  ال��دول��ة  �ضفرية  العلماء  ع��ب��داهلل  حف�ضة  �ضعادة  و  والبيئة  املناخي 

جمهورية اأملانيا الحتادية.

ق�ساء اأبوظبي ت�ستقبل وفدا ق�سائيا من ديوان املظامل ال�سعودي
•• اأبوظبي-وام: 

وفداً  اأب��وظ��ب��ي،  يف  ال��ق�����ض��اء  دائ����رة  ا�ضتقبلت 
يف  املظامل  دي��وان  من  امل�ضتوى  رفيع  ق�ضائياً 
ال�ضقيقة، وذلك يف  ال�ضعودية  العربية  اململكة 
اإطار تعزيز عالقات التعاون وتبادل اخلربات 
دول  يف  والعدلية  الق�ضائية  املوؤ�ض�ضات  ب��ني 
مبا  العربية،  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س 
ي�ضهم يف تقوية اأوا�ضر التعاون اخلليجي نحو 
اإر�ضاء دعائم العدالة و�ضيادة القانون وتعزيز 
والقت�ضادي  والجتماعي  الأمني  ال�ضتقرار 
يف دول املنطقة. ورحب امل�ضت�ضار علي ال�ضاعر 
يف  الق�ضائي  التفتي�س  اإدارة  مدير  الظاهري، 
تراأ�ضه  ال��ذي  ال�ضيف  بالوفد  الق�ضاء،  دائ��رة 
ال�ضلطان،  حم��م��د  ب��ن  ع��ل��ي  ال�����ض��ي��خ  ف�ضيلة 
نائب رئي�س ديوان املظامل لل�ضوؤون الق�ضائية، 
م���وؤك���داً ع��ل��ى م��ت��ان��ة ال��ع��الق��ات ال��ت��ي تربط 
بينهما  والتكامل  التعاون  واأهمية  اجلانبني، 
الق�ضائية  ال�ضلطة  موؤ�ض�ضات  دور  تعزيز  يف 
اهتمام  اإىل  واأ���ض��ار  ال�ضقيقني.  البلدين  ل��دى 
ال�ضيخ  �ضمو  توجيهات  من  انطالقاً  الدائرة، 

من�ضور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
دائرة  رئي�س   ، الرئا�ضة  ���ض��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء 
الق�ضاء يف اأبوظبي، بتبادل اخلربات والتجارب 
مع خمتلف اجلهات الق�ضائية على امل�ضتويني 
الإقليمي والدويل، و�ضوًل اإىل تطبيق اأف�ضل 

املمار�ضات املعتمدة يف املجال الق�ضائي.
ال����زي����ارة،  ال����وف����د خ�����الل  ت���ع���رف  اإىل ذل������ك، 
اأي�����ام، ع��ل��ى منظومة   4 مل���دة  ال��ت��ي ا���ض��ت��م��رت 

واآليات  اأبوظبي  ٌبعد يف حماكم  التقا�ضي عن 
التي  احل��دي��ث��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  الق�ضائي  ال��ع��م��ل 
ت���ق���دمي خدمات  ب���ه���دف  ال����دائ����رة  ت��ع��ت��م��ده��ا 
اطلع  كما  امل�ضتوى،  عاملية  وعدلية  ق�ضائية 
ع��ل��ى ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة دائ�����رة ال��ق�����ض��اء 2021 
اأرقى  اإىل  اإىل الو�ضول  التي تهدف   -2023
املمار�ضات العاملية، والتميز يف حتقيق العدالة 
الناجزة، من خالل 4 اأولويات ت�ضتهدف دعم 

الأحكام  ج��ودة  و�ضمان  الق�ضائي  التخ�ض�س 
العامة، مع �ضمان  النيابة  واأعمال  الق�ضائية 
ال���ض��ت��دام��ة وا���ض��ت��م��راري��ة الأع���م���ال يف �ضوء 
ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل، وحتقيق اإ�ضعاد املتعاملني 
ذكية  وق�ضائية  عدلية  خ��دم��ات  تقدمي  ع��رب 
املبنى  يف  جولة  ال��زي��ارة  وت�ضمنت  ومبتكرة. 
ال��رئ��ي�����س ل���دائ���رة ال��ق�����ض��اء، ت��ع��رف خاللها 
اإجناز  و�ضهولة  املقدمة  اخلدمات  على  الوفد 
حول  مف�ضل  ���ض��رح  اإىل  وا�ضتمع  امل��ع��ام��الت، 
العدلية  الق�ضائية واخلدمات  املنظومة  اإدارة 
الهيئة  اأع�ضاء  اأداء  متابعة  واأدوات  بالدائرة، 
الق�ضائية  اأبوظبي  اأكادميية  الق�ضائية، ودور 
والق�ضائي  الإداري  ال�ضبط  ماأمور  تاأهيل  يف 
م�ضت�ضاري  وت���اأه���ي���ل  احل��ك��وم��ي��ة،  ب��اجل��ه��ات 
احلكومة وعالقته بالق�ضاء الإداري، ومنهجية 
احلقائب  واإع���داد  وتاأهيلهم  امل��درب��ني  اختيار 
يف  الأكادميية  جتربة  اإىل  اإ�ضافة  التدريبية، 
التدريب الق�ضائي با�ضتخدام منهجية حلقات 
جودة التدريب الق�ضائي، والو�ضائل الرقمية 
املجال  امل�����ض��ت��خ��دم��ة يف  احل��دي��ث��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ة 

التدريبي.

جمعية الإح�سان توزع زكاة املال على 251 اأ�سرة برعاية ال�سارقة اخلريية
•• عجمان- الفجر:

يف اط����ار ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����ض��ي��ق بني 
اجلمعيات  واملوؤ�ض�ضات اخلريية من 
اخلريي  العمل  مفهوم  ار�ضاء  اأج��ل 
ل���دع���م ال��ف��ئ��ات امل�����ض��ت��ح��ق��ة، وزع���ت 
جمعية الإح�ضان اخلريية زكاة املال 
على 251 اأ�ضرة، بهدف  التخفيف 
عن معاناتهم وذلك برعاية جمعية 

ال�ضارقة اخلريية.
اإ�ضماعيل  ح���ق���ي  ال���دك���ت���ور  واأك�������د 
الإح�ضان  جلمعية  التنفيذي  املدير 
اخل����ريي����ة، ح���ر����س اجل��م��ع��ي��ة على 
من  مل�ضتحقيها  امل���ال  زك���اة  تو�ضيل 
وحمدودي  والأيتام  املتعففة  الأ�ضر 
تلبية  ل�������ض���م���ان  وذل�������ك  ال�����دخ�����ل، 

احتياجاتهم ال�ضرورية.
جتاه  ب��دوره��ا  اجلمعية  ت��ق��وم  كما   
وبالتن�ضيق  املجتمعية  امل�����ض��وؤول��ي��ة 
واجلمعيات  املوؤ�ض�ضات  مع  امل�ضتمر 

اخل�����ريي�����ة ل����ت����ق����دمي امل���������ض����اع����دات 
للفئات  والإن���������ض����ان����ي����ة  اخل�����ريي�����ة 
امل�ضتهدفة ، من خالل الدعم الذي 
والرتابط  ال��ت��ك��اف��ل  م��ع��اين  يعك�س 
اأف������راد امل��ج��ت��م��ع، ومب����ا ي�ضهم  ب���ني 
ب�ضكل فعال يف تر�ضيخ مفهوم العمل 

اخلريي. 
 وثمن الدكتور حقي اإ�ضماعيل دور 
جمعية ال�ضارقة اخلريية يف تر�ضيخ 

امل�ضرتك  وال��ت��ع��اون  التكاتف  معنى 
لتخفيف  اخل��ريي  العمل  رواد  بني 
الفئات  امل�ضتهدفني من  املعاناة عن 
ال���ت���ى حت���ت���اج اإىل دع����م م�����ض��ت��م��ر ، 
موؤكدا على اأن زكاة املال مت ت�ضليمها 
بال�ضكر  متوجهاً  م�ضتحقيها،  اإىل 
البي�ضاء  الأيادي  اجلزيل لأ�ضحاب 
الفرح  الذين يدخلون  واأهل اخلري 

وال�ضرور على نفو�س املحتاجني.
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اأخبـار الإمـارات

اأكدت اأهمية التخ�ص�صات الدقيقة للو�صول اإىل نتائج حمققة

�سرطة دبي ت�ستعني بتنميط احلم�ض النووي لرفع الب�سمات الوراثية
•• دبي-الفجر:

اأك��د امل��ق��دم دك��ت��ور را���ض��د الغافري 
للعلوم  ال��������دويل  امل����رك����ز  م����دي����ر 
اجلنائية يف الإدارة العامة لالأدلة 
اجلنائية وعلم اجلرمية يف �ضرطة 
العلماء،  جم��ل�����س  ورئ��ي�����س  دب�����ي، 
اإن ���ض��رط��ة دب���ي وب��ت��وج��ي��ه��ات من 
ع��ب��د اهلل خليفة  ال��ف��ري��ق  م��ع��ايل 
دبي،  ل�ضرطة  العام  القائد  امل��ري، 
متكني  يف  حم����وري����اً  دوراً  ت��ل��ع��ب 
التخ�ض�ضات  خمتلف  يف  ال�ضباب 
ال���ع���ل���م���ي���ة ال���دق���ي���ق���ة، وحت���ر����س 
للتعلم  اأم��ام��ه��م  الآف���اق  فتح  على 
واك���ت�������ض���اب اخل�������ربة، وذل������ك من 
الوظيفية  امل��ج��الت  تنويع  خ��الل 

على  باللم�س  املرتوكة  والب�ضمات 
الأ�ضطح."

املرتوكة  الب�ضمات  " تكون  وتابع 
الأح�����ي�����ان  ب���ع�������س  ب���ال���ل���م�������س يف 
اإىل  �ضعيفة وغري كافية للتو�ضل 
ن�ضتعني  ع��ن��ده��ا  �ضاحبها،  ه��وي��ة 
يطلق  العينات  ل��رف��ع  عمل  باآلية 
 ،Touch DNA ا�ضم  عليها 
الوراثية  الب�ضمة  اخلبري  فريفع 
م�ضرح  م��ن  القليلة  ال��ك��م��ي��ة  ذات 
اجلرمية وفق عدة طرق معتمدة 
بتكثيف  ن���ق���وم  ث����م  امل���خ���ت���رب،  يف 
اأكرب  كمية  على  للح�ضول  العينة 
نتمكن من خاللها بتحديد هوية 
�ضاحبها، وهذا يتم فقط للعينات 
م�ضارح  ب��ال��ل��م�����س يف  ت��رك��ت  ال��ت��ي 

ت�ضتلزم  ال��ت��ي  ال��دق��ي��ق��ة،  العلمية 
على  الط������������الع  اخل������������رباء  م������ن 
والتقنية،  العلمية  م�ضتجداتها 
للو�ضول اإىل نتائج حمققة تخدم 
عمل املحققني يف م�ضارح اجلرائم. 
تنميط  ع����رب  " مت��ك��ن��ا  واأ������ض�����اف 
اإثبات وجود  احلم�س النووي من 
ب�ضمات وراثية لعدد من املتهمني 
يف ج����رمي����ة ق���ت���ل وق����ع����ت ال���ع���ام 
التي  ب�ضماتهم  وك��ان��ت  امل��ا���ض��ي، 
تركت باللم�س ذات كمية حمدودة 
وبا�ضتخدام  ال���ن���ووي،  ب��احل��م�����س 
النووي،  احلم�س  لتكثيف  اآل��ي��ات 
اجلناة  اإىل  ال��ت��و���ض��ل  م���ن  مت��ك��ن��ا 
م�ضرح  يف  وج������وده������م  واإث�������ب�������ات 

اجلرمية."

ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��خ�����ض�����ض��ي��ة، ودف����ع 
والريادة  والتفرد  للتميز  كوادرها 
ابتعاثهم  عرب  واملعرفة،  العمل  يف 
وخارجها،  الدولة  داخ��ل  للدرا�ضة 
اخلرباء  تخ�ض�س  باأهمية  منوها 
يف الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية 
وعلم اجلرمية بتخ�ض�ضات العلوم 
اجل��ن��ائ��ي��ة ال���دق���ي���ق���ة، والط�����الع 
با�ضتمرار على امل�ضتجدات العاملية 
ال��ع��ل��م��ي��ة يف ه����ذا امل���ج���ال، واأب�����رز 
يف  امل�ضتخدمة  والآليات  التقنيات 
وفح�ضها  اجل��ن��ائ��ي��ة  الأدل�����ة  رف���ع 

وحتليلها.
وقال املقدم دكتور را�ضد الغافري، 
احلم�س  ت��ن��م��ي��ط  ت��خ�����ض�����س  اإن 
التخ�ض�ضات  اإح��دى  يعد  النووي، 

اآلية عمل رفع العينات 
من جانبه، قال املالزم اأول حممد 
م�����ض��اع��د خبري  رح���م���ة،  اآل  خ��ال��د 
واحلم�س  ال��ب��ي��ول��وج��ي  ق�����ض��م  يف 
لالأدلة  العامة  الدارة  يف  النووي 
اجلنائية وعلم اجلرمية، وحا�ضل 
تنميط  يف  املاج�ضتري  درج���ة  على 
جامعة  م����ن  ال�����ن�����ووي  احل���م�������س 
اململكة  يف  لن��ك�����ض��اي��ر  ����ض���ن���رتال 
اإن دور  ب��ت��ق��دي��ر ام��ت��ي��از،  امل��ت��ح��دة 
اإذا  ياأتي  النووي  احلم�س  تنميط 
ب�ضمة  على  احل�ضول  ا�ضتحال  ما 
ع�����ض��ري��ة م����ن م�������ض���ارح اجل���رائ���م 
على  وال�������ض������ت������دلل  ل���ف���ح�������ض���ه���ا 
ب�ضمات  ع���ن  ف��ن��ب��ح��ث  ���ض��اح��ب��ه��ا، 
وال�ضعر  وال�ضوائل  كالدم  وراث��ي��ة 

اآل  حم���م���د  اأول  امل��������الزم  وت����اب����ع 
اأجريت  تخ�ض�ضي،  "خالل  رحمه 
اأف�ضل  م���ع  م��رج��ع��ي��ة  م���ق���ارن���ات 
رفع  لكيفية  ال��ع��امل��ي��ة  امل��م��ار���ض��ات 
ال���ع���ي���ن���ات ال���ب���ي���ول���وج���ي���ة، وم����دى 
لك�ضف  امل�ضتخدمة  باملواد  تاأثرها 
واإمكانية  ال��ع�����ض��ري��ة،  ال��ب�����ض��م��ة 
لرفع  ج��دي��دة  م�ضحات  ا�ضتخدام 
ال���ع���ي���ن���ات ال���ب���ي���ول���وج���ي���ة، وم����دى 
ت���اأث���ريه���ا يف ال��ق�����ض��اي��ا ال�������واردة 
اجلنائية  ل��الأدل��ة  العامة  ل���الإدارة 
وع����ل����م اجل�����رمي�����ة. واأط�����م�����ح اإىل 
ال�ضتمرار يف تطوير اآليات العمل 
م�ضتجدات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  والط����الع 
العلوم  ال��ع��م��ل يف جم���ال  ت��ق��ن��ي��ات 
العلم  ه���ذا  وت��ك��ري�����س  اجل��ن��ائ��ي��ة، 

اجلرائم."
متثل  تخرجه  بحث  اأن  اإىل  ون��وه 
الإيجابية  العينات  ن�ضبة  رف��ع  يف 
والو�ضول  املتهمني  ع��ن  للك�ضف 
ملرتكبي اجلرمية يف زمن قيا�ضي، 
وقد متكن من تقدمي 339 عينة 
اإيجابية منذ بداية العام اجلاري. 
تقلي�س  ب���ح���ث���ه  ت�������ض���م���ن  ك����م����ا 
ن�����ض��ب��ة ال��ق�����ض��اي��ا امل��ج��ه��ول��ة عرب 
النووي  احل��م�����س  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 
البيولوجية  املادة  وهو   ،DNA
والتي  الإن�����ض��ان،  ج�ضم  خ��الي��ا  يف 
اخلا�ضة  الوراثية  الب�ضمة  متثل 
خاللها  م��ن  ومي��ك��ن  بال�ضخ�س، 
ال��ت��ع��رف ع��ل��ي��ه م��ث��ل��م��ا ه���و احلال 

بالب�ضمة الوراثية.

به  لي�ضتفيد  ال���وط���ن،  خ��دم��ة  يف 
ب�ضكل  اجل��ن��ائ��ي��ة  ال��ع��ل��وم  جمتمع 

عام."
موؤمترات   3 يف  "�ضاركت  واأ���ض��اف 
عاملية من خمتلف الدول، واألقيت 
حما�ضرات علمية يف جمال الأدلة 
احلم�س  وت��ط��ب��ي��ق��ات  اجل��ن��ائ��ي��ة 
النووي، اإ�ضافة اإىل اإعدادي اأربعة 
اأبحاث علمية متخ�ض�ضة يف جمال 

العلوم اجلنائية."

زايـــد الإن�سانية: �سيانة وترميم جامع 
ال�سيخ زايد يف ال�سنغال

•• دكار-وام:

اأعلنت موؤ�ض�ضة زايد لالأعمال اخلريية والإن�ضانية عن �ضيانة وترميم جامع املغفور له ال�ضيخ زايد بن 
" طيب اهلل ثراه" يف ولي��ة كولخ يف جمهورية ال�ضنغال. ج��اء ذل��ك خ��الل زي��ارة وفد  اآل نهيان  �ضلطان 
موؤ�ض�ضة زايد لالأعمال اخلريية والإن�ضانية، برئا�ضة �ضعادة حمد �ضامل بن كردو�س العامري، مدير عام 

املوؤ�ض�ضة، اإىل اجلامع الذي افتتح يف العام 1998.
وقال �ضعادة بن كردو�س العامري : " اإن هذه املبادرة تاأتي جت�ضيدا لإرث املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
بئرا  اأو  م�ضت�ضفى  اأو  اأو م�ضجدا  اأو مكتبة  ون��رى مدر�ضة  اإل  بلدا  ن��زور  ثراه" فال  اهلل  "طيب  نهيان  اآل 
اخلريي  النهج  هذا  على  ال�ضري  املوؤ�ض�ضة  يف  نوا�ضل  لذلك  �ضيدها،  التي  اخلريية  امل�ضاريع  من  والكثري 

الإن�ضاين الرائد ".

ال�سايغ ي�ستقبل وزير دولة يف وزارة اخلارجية الدمناركية
•• اأبوظبي -وام:

ا�ضتقبل معايل اأحمد بن علي ال�ضايغ وزير دولة، معايل جا�ضرب مولر �ضورن�ضن وزير دولة لل�ضيا�ضة 
اخلارجية الدمناركية اأم�س الأول يف ديوان عام وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف اأبوظبي.

واأعرب معايل �ضورن�ضن خالل اللقاء عن خال�س التعازي لدولة الإمارات قيادة و�ضعبا يف وفاة ال�ضيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان "طيب اهلل ثراه"، كما قدم معاليه التهنئة بانتخاب �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
التقدم  املزيد من  الإم���ارات  لدولة  متمنيا  للدولة،  "حفظه اهلل" رئي�ضاً  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 

والزدهار حتت قيادة �ضموه.
وا�ضتعر�س اجلانبان خالل اللقاء �ضبل تطوير العالقات الثنائية بني البلدين يف خمتلف املجالت، 
امل�ضرتكة  امل�ضالح  يخدم  مبا  الإن�ضانية  املجالت  ويف  وال�ضيا�ضية  وال�ضتثمارية  القت�ضادية  خا�ضة 
للبلدين وال�ضعبني ال�ضديقني. كما تبادل وجهات النظر ب�ضاأن عدد من الق�ضايا الإقليمية والدولية 

ذات الهتمام امل�ضرتك واجلهود الثنائية املبذولة ب�ضاأنها.

جملة طبية عاملية اأ�صادت بالإجناز الطبي للدكتور الهاجري

طبيب اإماراتي ينقذ م�سنا من توقف القلب الفجائي بتقنية مبتكرة  

دقيق،  ج��ه��از  لرتكيب  للمري�س 
ي�ضتخدم لأول مرة يف دبي، مكون 
م��ن 3 ا���ض��الك ومي��ت��د م��ن��ه كبل 
رباعي القطاب لأر�ضال النب�ضات 
للبطني  خم���ت���ل���ف���ة  ن����ق����اط  م�����ن 
المي���ن والذي�����ن المي���ن ووريد 

التجويف التاجي من القلب.
 ٦ ي�������ض���م  اجل����ه����از  اأن  واأو�������ض������ح 
ع�ضلة  اداء  ت��ر���ض��د  ح�����ض��ا���ض��ات 
للفريق  ا����ض���ارت  وت��ر���ض��ل  ال��ق��ل��ب 
املري�س  ل��ي��ت��اب��ع  امل��ع��ال��ج  ال��ط��ب��ي 
ب�����ض��ك��ل طبيعي  اث���ن���اء مم��ار���ض��ت��ه 

••  دبي-الفجر:

مت��ك��ن ف���ري���ق ط��ب��ي يف دب����ي من 
يبلغ  مواطن  مري�س  حياة  اإنقاذ 
يعاين  ك��ان  عاما،   71 العمر  من 
ومهدد  بالقلب،  كامل  ف�ضل  م��ن 
ب��ت��وق��ف ال��ق��ل��ب ال��ف��ج��ائ��ي وموت 

حمقق.
واأج������رى ال��ف��ري��ق ال��ط��ب��ي الذي 
الإماراتي عبد اهلل  الطبيب  قاده 
ا�ضت�ضاري  الهاجري  عبدالرحمن 
م�ضت�ضفى  يف  ال���ق���ل���ب  ام����را�����س 
جراحية  ع��م��ل��ي��ة  ب���دب���ي  وي��ل��ك��ري 
ت��ق��ن��ي��ة طبية  ل��رتك��ي��ب  م��ع��ق��دة 
عاملية مبتكرة للمواطن لتح�ضني 
اأداء القلب، وحمايته من ال�ضكتة 

القلبية.
وق��ال ال��دك��ت��ور ال��ه��اج��ري: و�ضل 
طريح  ل��ل��م�����ض��ت�����ض��ف��ى  امل����ري���������س 
قادر على احلركة  الفرا�س وغري 
ج�ضمه  يف  ال�ضوائل  تراكم  ب�ضبب 
وب�ضبب ف�ضل القلب وتدين حالته 

ال�ضحية ب�ضورة كبرية.
واأ�ضاف: مت اجراء عملية معقدة 

والتي و�ضفت باإنها حالة ميوؤو�س 
ون��ظ��را ل�ضتخدام  م��ن ع��الج��ه��ا، 
التقنية العاملية ل�ضتعادة نب�ضات 
العملية  اأن  اىل  وا����ض���ار  ال��ق��ل��ب. 
املري�س  وا�ضتعاد  بالنجاح،  تكللت 
ع��ل��ى احلركة،  وال���ق���درة  ن�����ض��اط��ه 

وعاد اىل منزله واأ�ضرته.  
واأ�ضادت جملة دولية مرموقة يف 
املواطن  جمال ال�ضحة بالطبيب 
وجناح العملية اجلراحية، موؤكدة 
اأن���ه���ا اأن���ق���ذت ح��ي��اة امل��ري�����س من 

موت حمقق.
وذكرت جملة )هيلث( الربيطانية 
ال���ذي  ال���ه���اج���ري،  ال��ط��ب��ي��ب  اأن 
اج����ري ع���ده ع��م��ل��ي��ات مم��اث��ل��ة يف 
جنح  املتحدة،  اململكة  ويف  الدولة 
يف ت��رك��ي��ب اجل��ه��از لأول م���رة يف 
اأن��ق��ذ املري�س م��ن ف�ضل  دب��ي، م��ا 
القلب  ع�����ض��ل��ة  وت���وق���ف  ال��ق��ل��ب، 
جناح  اأن  اإىل  م�����ض��رية  ال��ف��ج��ائ��ي، 
ه��ذه اجل��راح��ة يعد اإجن���ازا طبيا 
ال�ضحي  امل�����ض��ت��وى  ع��ل��ى  ودل���ي���ل 
للكوادر  املتميز  وامل�ضتوى  املتقدم 

الطبية بدولة الإمارات.

ووظيفة  احل�����رك�����ة  وا�����ض����ت����ع����ادة 
التنبوؤ  اجل��ه��از  ويتيح  ال���دم،  �ضخ 
للمري�س  ال��ت��ح�����ض��ن  مب�����ض��ت��وى 

وابالغ الطبيب بذلك.
ول���ف���ت ال���دك���ت���ور ال���ه���اج���ري اىل 
 3 ا�ضتغرقت  ال��ت��ي  اجل��راح��ة  اأن 
ف��ري��دة م��ن نوعها،  ���ض��اع��ات، تعد 
نظرا للحالة ال�ضحية للمري�س، 

وير�ضد اي نب�ضات غري طبيعية 
للفريق  امل���ري�������س  ح���ي���اه  ت���ه���دد 
ال��ط��ب��ي وي��ع��ط��ي اجل��ه��از نب�ضات 
كهربائية معاجله يف حاله حدوث 

توقف للقلب.
ويتميز اجلهاز باإن عمر بطاريته 
متوا�ضلة،  �ضاعة   14 ع��ن  ي��زي��د 
وه������و زم������ن اأط���������ول ب���ك���ث���ري من 

من  النوعية  لهذه  املعتاد  الوقت 
الأجهزة.

الق�ضور  يعالج  اجل��ه��از  اأن  وذك��ر 
القلبي عن طريق ا�ضتعادة حركة 
اعطاء  خ��الل  م��ن  القلب  ع�ضلة 
ن��ب�����ض��ات م��ت��زام��ن��ة يف ث��الث��ة من 
الوقت،  ب��ن��ف�����س  ال��ق��ل��ب  ح���ج���رات 
بالتعايف  القلب  لع�ضلة  ي�ضمح  ما 

وفد ال�سوؤون الإ�سالمية يزور 
ال�سعودية لبحث ترتيبات احلج

•• اأبوظبي -وام:

زار وفد من الهيئة العامة لل�ضوؤون الإ�ضالمية والأوق��اف، اململكة العربية 
ال�ضعودية ال�ضقيقة التقى خاللها امل�ضوؤولني عن �ضوؤون احلج وبحث معهم 

الرتتيبات الالزمة ب�ضاأن حجاج دولة الإمارات.
املثالية  البيئة  بتهيئة  يتعلق  ما  كل  يف  امل�ضرتك  التن�ضيق  اآلية  بحث  كما 
اأداء فري�ضة احلج براحة وطماأنينة و�ضعادة مبا يواكب  التي متكنهم من 
باخلدمات  الرتقاء  على  توؤكد  التي  الر�ضيدة  قيادتنا  وتطلعات  توجيهات 

املقدمة حلجاج الدولة وتوفري كل �ضبل الراحة لهم يف املنا�ضك املقد�ضة.
الهيئة،  عام  مدير  النيادي،  �ضعيد  حممد  �ضعادة  �ضم  ال��ذي  الوفد  واأ�ضاد 
و�ضعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي، املدير التنفيذي لل�ضوؤون الإ�ضالمية 
وبعثة  الهيئة  به  حتظى  ال��ذي  بالدعم  فيها،  امل�ضوؤولني  وبع�س  الهيئة  يف 
التي  الكبرية  اجلهود  مثمنا  الر�ضيدة،  الدولة  قيادة  من  الر�ضمية  احل��ج 
تبذلها اململكة، يف تطوير �ضوؤون احلج والرعاية والهتمام بحجاج بيت اهلل 

احلرام و�ضالمتهم.
وقام الوفد بزيارة لوزارة ال�ضحة يف اململكة والتقي ببع�س امل�ضوؤولني ووقف 
على ال�ضتعدادات ال�ضحية التي تتخذها اململكة ل�ضتقبال �ضيوف الرحمن 
وبحث معهم التعاون امل�ضرتك فيما يتعلق ب�ضالمة احلجاج ورعايتهم من 
حجاج  مطويف  موؤ�ض�ضة  م��ع  اجتماعا  ال��وف��د  عقد  كما  ال�ضحية،  الناحية 
ال��دول��ة يف م��ن��ى وعرفات  ب�����ض��اأن م�ضاكن وخم��ي��م��ات ح��ج��اج  اآ���ض��ي��ا  ج��ن��وب 

ومزدلفة وعرفات واآلية التوا�ضل والتن�ضيق امل�ضرتك.
بتقدمي اخلدمات  ال�ضلة  ذات  اللقاءات مع اجلهات  كما مت عقد عدد من 
حلجاج بيت اهلل احلرام خالل مو�ضم حج هذا العام، وجرى تبادل الروؤى 

والقرتاحات حول توفري اأرقى املعايري يف اخلدمات.

قائد القوات الربية يح�سر الجتماع الع�سرين لقادة القوات الربية بالقوات الـم�سلحة بدول التعاون
•• الريا�س-وام:

القوات  ال�ضحي قائد  را�ضد  �ضعيد  الركن  اللواء  ح�ضر 
ال���ربي���ة، الج��ت��م��اع ال��ع�����ض��ري��ن ل��ق��ادة ال���ق���وات الربية 
بالقوات ال�م�ضلحة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

ال��ت��ع��اون اخلليجي يف  اأم��ان��ة جمل�س  ال��ع��رب��ي��ة، مب��ق��ر 
الريا�س، مب�ضاركة قادة القوات الربية يف دول املجل�س 
و الأمني العام امل�ضاعد لل�ضوؤون الع�ضكرية اللواء الركن 
اأحمد علي حميد اآل علي، وممثل عن القيادة الع�ضكرية 
بالعمل  تتعلق  مو�ضوعات  الجتماع  وتناول  امل��وح��دة. 

بدول  ال��ربي��ة  بالقوات  امل�ضرتك  اخلليجي  الع�ضكري 
املجل�س، والطرق الكفيلة لتعزيز هذا التعاون مبا يعود 
بالقوات  الربية  للقوات  العالية  الكفاءة  لرفع  بالنفع 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  وت��ع��زي��ز  امل��ج��ل�����س،  ب���دول  امل�ضلحة 
الجتماعات  �ضمن  الج��ت��م��اع  ه���ذا  وي��اأت��ي  امل�����ض��رتك. 

ال��ت�����ض��اوري��ة ب��ني ق���ادة ال���ق���وات ال��ربي��ة ب���دول املجل�س 
واملتعلقة مبجالت العمل الع�ضكري امل�ضرتك واخلا�س 
القدرات  ت��ط��وي��ر  ت�����ض��ه��م يف  ال��ت��ي  ال���ربي���ة،  ب��ال��ق��وات 
والإمكانيات الع�ضكرية للقوات الربية لتحقيق التكامل 

الدفاعي امل�ضرتك بني قوات دول املجل�س.

�سرطة اأبوظبي تلقي القب�ض على 4 اأ�سخا�ض بحوزتهم 600 األف قر�ض كبتاجون
•• اأبوظبي-وام:

متكنت �ضرطة اأبوظبي من �ضبط ع�ضابة مكونة من 4 اأ�ضخا�س من 
جن�ضية عربية وبحوزتها 600 األف قر�س كبتاجون خمدر يف عملية 

اأطلقت عليها ا�ضم "اأحجار ال�ضموم" .
الأ�ضلوب  ك�ضف  امليدانية  وبخربتهم  املكافحة  رج��ال  ا�ضتطاع  فقد 
الحرتايف للع�ضابة واإحباط حماولتها باإخفاء املخدرات داخل حجر 

البناء .
الأم���ن اجلنائي  ال��را���ض��دي، مدير قطاع  �ضهيل  ال��ل��واء حممد  واأك���د 
اهتمام �ضرطة اأبوظبي باتباع ا�ضرتاتيجية متكاملة ملالحقة و�ضبط 
مروجي املخدرات، مهما حاولوا اأو ابتكروا طرائق خمتلفة واأ�ضاليب 

م�ضللة لرتويج جتارتهم الإجرامية اخلا�ضرة.
وذكر العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة املخدرات 
بداخل  مبتكر  باأ�ضلوب  امل��خ��درات  اإخ��ف��اء  ح��اول��ت  الع�ضابة  ه��ذه  اأن 

املكافحة  رج��ال  واقتدار  كفاءة  ولكن  للبناء  ت�ضتخدم  التي  الحجار 
حالت دون حتقيق هدفهم .

اأبوظبي يف  التعاون مع �ضرطة  اإىل تعزيز �ضبل  اأف��راد املجتمع،  ودعا 
تطويق اآفة املخدرات، واحلد من خماطر تف�ضيها من خالل البالغ 
الفوري عن اأي معلومة قد تردهم بخ�ضو�س ق�ضايا املخدرات وعدم 
من  وبالأخ�س  املخدرات  لرتويج  الع�ضوائية  الدعايات  مع  التجاوب 

خالل و�ضائل التوا�ضل الجتماعي.
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اأخبـار الإمـارات
عبداهلل بن �سامل القا�سمي يعزي 

يف وفاة حميد عبيد اآل علي
•• ال�شارقة-وام: 

قدم �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن �ضامل بن �ضلطان القا�ضمي نائب حاكم ال�ضارقة 
واجب العزاء بوفاة املغفور له حميد علي عبيد اآل علي و ذلك يف جمل�س 

العزاء مبنطقة اجلرينة يف ال�ضارقة .
العلي  اهلل  داعيا   .. الفقيد  وذوي  لأ�ضرة  تعازيه  �ضادق  �ضموه عن  واأع��رب 
القدير اأن يتغمده بوا�ضع رحمته واأن ي�ضكنه ف�ضيح جناته ويلهم اأهله وذويه 

ال�ضرب وال�ضلوان .. و اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

البواردي يبحث هاتفيا مع وزير الدفاع 
الفرن�سي التعاون الع�سكري

•• اأبوظبي-وام: 

تلقى معايل حممد بن اأحمد البواردي وزير الدولة ل�ضوؤون الدفاع ، ات�ضاًل هاتفيا من معايل �ضيبا�ضتيان لوكورنو 
وزير الدفاع الفرن�ضي.

يتعلق  فيما  خا�ضة  ال�ضديقني،  البلدين  بني  امل�ضرتك  والعمل  التعاون  عالقات  الهاتفي  الت�ضال  خ��الل  وبحثا 
باملوا�ضيع الدفاعية والع�ضكرية والإقليمية ذات الهتمام امل�ضرتك، و�ضبل تطويرها، مبا يخدم م�ضاحلهما.

وهناأ معايل البواردي الوزير الفرن�ضي مبنا�ضبة ا�ضتالمه مهام عمله اجلديد .. متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.
كما اأثنى معاليه على اجلهود التي بذلتها وزيرة الدفاع ال�ضابقة فلوران�س باريل خالل فرتة عملها .. متمنياً لها 

التوفيق والنجاح.

ر بدبي بالتعاون مع موؤ�ص�صة الأوقاف و�صوؤون الق�صّ

�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية ُيطلق خدمة وقف الأوراق املالية لدعم اجلهود اخلريية
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي لالأوراق املالية  وّقع �ضوق 
مذكرة تفاهم مع موؤ�ض�ضة الأوقاف 
�ضيتيح  ر بدبي، مما  الق�ضّ و�ضوؤون 
مالية  اأ�ضهم  تقدمي  للم�ضتثمرين 
لدعم اجلهود اخلريية من خالل 

وقف اأوراقهم املالية.
الأوراق  "وقف  خ��دم��ة  و���ض��ت��وف��ر 
من  امل��ق��دم��ة  اجل����دي����دة،  املالية" 
املالية،  ل������الأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ���ض��وق 
التربع  ف���ر����ض���ة  ل��ل��م�����ض��ت��ث��م��ري��ن 
موؤ�ض�ضة  ح�ضاب  ل�ضالح  باأ�ضهمهم 
��ر لدى  الأوق������اف و����ض���وؤون ال��ق�����ضّ
املالية،  ل������الأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ���ض��وق 
الأ�ضهم  اأرب���اح  حتويل  �ضيتم  حيث 
امل��خ�����ض�����ض��ة ل��ل��وق��ف اخل����ريي اإىل 
عن  للموؤ�ض�ضة  امل�����ض��ريف  احل�����ض��اب 
بهدف  اأب����وظ����ب����ي،  ����ض���وق  ط���ري���ق 
وا�ضعة  جم��م��وع��ة  ودع�����م  مت���وي���ل 
م��ن اجل��ه��ود وامل���ب���ادرات اخلريية 
يت�ضّنى  وال�����ت�����ي  والإن���������ض����ان����ي����ة 
بينها،  من  الختيار  للم�ضتثمرين 

�ضعادة  ق����ال  امل��ن��ا���ض��ب��ة،  ه����ذه  ويف 
العام  امل��ط��وع، الأم��ني  علي حممد 
ر:  الُق�ضّ و�ضوؤون  الأوق��اف  ملوؤ�ض�ضة 
�ضوق  م����ع  ال����ت����ع����اون  "ي�ضعدنا 
امل��ال��ي��ة لتعزيز  ل�����الأوراق  اب��وظ��ب��ي 
العمل  جم��ال  يف  ال�ضتثمار  �ضبل 
الإن�ضانية،  وامل�������ض���اري���ع  اخل�����ريي 
الت���ف���اق���ي���ة خطوة  ه�����ذه  ومت���ث���ل 
املوؤ�ض�ضة  ال��ت��زام  اإط����ار  يف  ج��دي��دة 
ب��ت��وف��ري ال��ق��ن��وات امل��خ��ت��ل��ف��ة التي 
الأيادي  واأ�ضحاب  للواقفني  تتيح 
يف  للم�ضاهمة  الفر�ضة  البي�ضاء 
دع���م ال��وق��ف اخل����ريي م��ن خالل 

الأ�ضهم املالية."
وقف  ع����وائ����د  اأن  امل����ط����وع  واأف��������اد 
الأ�ضهم املالية �ضيتم ا�ضتثماراها يف 
م�ضروعات وقفية يعود ريعها على 
والبحث  وال�����ض��ح��ة  التعليم  دع���م 
الأيتام  ومت��ك��ني  وال��ع��الج  العلمي 
واأ�����ض����ح����اب ال���ه���م���م وغ����ريه����ا من 
وذلك  ال�ضرعية،  الوقف  م�ضارف 
ب��ح�����ض��ب ����ض���روط ال����واق����ف، وذك���ر 
املوؤ�ض�ضة  ا�ضرتاتيجية  ان  امل��ط��وع 

مت ت��وق��ي��ع م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م من 
املطوع،  حممد  علي  �ضعادة  جانب 
الأم�����ني ال���ع���ام مل��وؤ���ض�����ض��ة الأوق�����اف 
��ر، و���ض��ع��ي��د حمد  و�����ض����وؤون ال��ُق�����ضّ
ال�����ظ�����اه�����ري، ال���ع�������ض���و امل���ن���ت���دب 
والرئي�س التنفيذي ل�ضوق اأبوظبي 

التعليمية  امل�����ض��اري��ع  ذل���ك  يف  مب��ا 
وال�������ض���ح���ي���ة وم������ب������ادرات ال���دع���م 
عقب  املوؤ�ض�ضة،  وباإمكان  الأ�ضري. 
م��واف��ق��ة ���ض��وق اأب��وظ��ب��ي، بيع هذه 
مبادراتها  لدعم  الوقفية  الأ�ضهم 

وجهودها اخلريية.

لالأوراق املالية؛ خالل حفل توقيع 
ل�ضوق  ال��رئ��ي�����ض��ي  امل���ق���ر  يف  اأٌق���ي���م 
اأبوظبي لالأوراق املالية. ومبوجب 
هذه التفاقية، �ضيتعاون الطرفان 
لتبادل  م�ضرتكة  ع��م��ل  اأط���ر  ع��رب 

املهارات واخلربات واملعرفة.

ال��ت��زام��ن��ا وح��ر���ض��ن��ا احل��ث��ي��ث على 
من  وا�ضعة  جمموعة  مع  التعاون 
والإقليميني  امل��ح��ل��ي��ني  ال�����ض��رك��اء 
والق�ضايا  اخلريية  للجهود  دعما 
خدمة  اإط��الق  وي��وؤك��د  الإن�ضانية. 
بالتعاون  املالية’،  الأوراق  ’وقف 
امل�ضتمرة  م�ضاعينا  املوؤ�ض�ضة،  م��ع 
ل����ت����زوي����د امل�������ض���ت���ث���م���ري���ن ب����اأك����رب 
حم��ف��ظ��ة مم��ك��ن��ة م����ن اخل���دم���ات 
تاأتي  املبتكرة".  واحللول  املتمّيزة 
م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م الأخ�����رية �ضمن 

الوقف  ا�ضتدامة  لتحقيق  ت�ضعى 
خمتلف  مع  فعالة  �ضراكات  وبناء 
اجلهات مبا ي�ضهم يف تعزيز مكانة 
امل��ج��ت��م��ع. وم���ن جانبه  ال��وق��ف يف 
قال �ضعيد حمد الظاهري، الع�ضو 
املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�ضوق 
"�ضتوفر  املالية:  ل��الأوراق  اأبوظبي 
ال�������ض���راك���ة ب����ني �����ض����وق اأب���وظ���ب���ي 
الأوقاف  املالية وموؤ�ض�ضة  لالأوراق 
ر قناة جديدة جلمع  و�ضوؤون الُق�ضّ
ال��ت��ربع��ات اخل��ريي��ة، وه��ي تعك�س 

التي  ال�����ض��راك��ة  ات��ف��اق��ي��ات  �ضل�ضلة 
اأب��رم��ه��ا ���ض��وق اأب��وظ��ب��ي ل�����الأوراق 
املالية، يف اإطار ترجمة م�ضتهدفات 
 "ADX One" ا�ضرتاتيجية 
الإع��الن عنها يف م�ضتهل  التي مت 
2021. وتن�ضوي حتت هذه  عام 
ُيهدف  مبادرة   22 ال�ضرتاتيجية 
من خاللها تعزيز اآليات احلوكمة 
احتياجات  وت���ل���ب���ي���ة  امل���وؤ����ض�������ض���ي���ة 
حملياً  وامل�����ض��ت��ث��م��ري��ن  امل�����ض��دري��ن 

واإقليمياً.

جمل�ض �سباب ال�سحفيني الإماراتية ينظم لقاًء مفتوحًا مع طلبة الإعالم باجلامعات
•• اأبوظبي-الفجر:

نظم جمل�س �ضباب جمعية ال�ضحفيني الإماراتية لقاًء مفتوحاً ا�ضت�ضاف فيه 
حممد احلمادي رئي�س جمل�س اإدارة جمعية ال�ضحفيني الإماراتية، وح�ضره 
من  الإع��الم  وطلبة  ال�ضباب  والإعالميني  الإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  من  عدد 
اجلامعات، اأم�س الأول الأربعاء يف فرع اجلمعية باأبوظبي يف املركز الثقايف 
التابع لوزارة الثقافة وال�ضباب. واأكد حممد احلمادي خالل اللقاء على اأن 
مهنة ال�ضحافة هي املفهوم الأ�ضمل للعمل الإعالمي، واأنها "مهنة املتاعب" 
وحتتاج للعديد من املهارات التي ت�ضاعد على النجاح وامل�ضي قدماً يف هذه 

املهنة. م�ضرياً اإىل اأن العمل ال�ضحفي الناجح ياأتي من حب املهنة واإعطائها 
حقها يف العمل والجتهاد وال�ضعي من اأجل امل�ضي قدماً فيها، واأن ال�ضحافة 

لي�ضت وظيفة، بل مهنة وعلى ال�ضحفي اأن يكون مّطلعاً و�ضغوفاً بعمله.
عام  ب�ضكل  الإعالمي  العمل  يف  جتربته  اللقاء  خالل  احلمادي  وا�ضتعر�س 
وال�ضحفي ب�ضكل خا�س، والتي امتدت ملا يزيد عن 28 عاماً انتقل خاللها 
وتطوير  الإع��الم��ي��ة  �ضخ�ضيته  ر�ضم  يف  منها  ك��الآً  �ضاهمت  حمطات  لعدة 
مهاراته وقدراته وعززت من م�ضريته املهنية يف املجال الإعالمي الذي بدء 
�ضغفه منذ اأن كان طالباً يف جامعة الإمارات بعد اأن غري م�ضار الدرا�ضة من 

الأحياء العلمية اإىل ال�ضحافة.

وتطرق احلمادي اإىل اأهمية اإمتالك املعرفة والقراءة ب�ضكل م�ضتمر ومتابعة 
الندوات  ال�ضحفي وح�ضور  املجال  التدريبية يف  ال��دورات  الأخبار وح�ضور 
والفعاليات وفهم ما يدور وكل ما هو م�ضتجد يف هذا املجال الوا�ضع، حتى 
يتمكن ال�ضخ�س من اإدراك كل ما يدور من حوله يف مهنة ل يتوقف العمل 
بها ول يحده مكان ول زمان، منوهاً باأهمية ال�ضتفادة من جتارب الأخرين 
والتعلم ممن لديهم اخلربات يف هذه املهنة والذين لن يدخروا جهداً يف نقل 

معرفتهم ومهاراتهم ملن يرغب فعاًل يف تعلم اأ�ضا�ضيات املهنة.
واأ����ض���ار حم��م��د احل��م��ادي خ���الل ح��دي��ث��ه م��ع الإع��الم��ي��ني ال�����ض��ب��اب اإىل اأن 
جديدة  لأدوات  ويحتاج  متغري  الإع��الم��ي  امل�ضهد  ولكن  باقية،  ال�ضحافة 

تواكب القفزات الكبرية التي مير بها وتخلق تناف�ضاً بني خمتلف املوؤ�ض�ضات 
ال�ضحفية والإعالمية لتحقيق املزيد من التميز والنجاح. 

حيث  ال�ضحفي،  تخ�ض�س  ح��ول  احل�ضور،  ت�ضاوؤلت  على  احلمادي  واأج��اب 
وحمرتف  متخ�ض�س  جيل  ل�ضنع  ج��داً  مهم  ال�ضحفي  التخ�ض�س  اأن  ذك��ر 
الف�ضاء  وجم���الت  والريا�ضة  والقت�ضاد  كال�ضيا�ضية  ع��دي��دة  جم��الت  يف 
اإرف��اد ال�ضوق الإعالمي املحلي  وال�ضحة وغريها، مما يوؤثر ب�ضكل كبري يف 
تخ�ض�ضه  ع��ل��ى  ع���الوة  امل��ج��الت  ب�ضتى  وم��ل��م  ومتخ�ض�س  متمكن  ب��ك��ادر 
ال�ضحفي، م�ضتنداً على الو�ضف ال�ضهري لل�ضحفي وهو اأن "يعرف كل �ضيء 

عن �ضيء، و�ضيء من كل �ضيء"..

جمل�ض �ساحية الرحمانية بال�سارقة يف اجتماعه الرابع 
يقر خطة عمله للن�سف الثاين من عام 2022

•• ال�شارقة-الفجر:

والقرى   ال�ضواحي  �ضوؤون  لدائرة  التابع  الرحمانية  �ضاحية  جمل�س  عقد 
الجتماع الدوري الرابع لعام 2022 برئا�ضة �ضعادة احمد املطرو�ضي رئي�س 

املجل�س وذلك م�ضاء اأم�س الأول مبقره يف مدينة ال�ضارقة .
�ضاحية  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ال�ضام�ضي  م��اج��د  ���ض��ع��ادة  الج��ت��م��اع  ح�ضر 
الرحمانية والأع�ضاء واملعنيني من قبل املجل�س لبحث مبادرات وبرامج عمل 
الربامج  ال�ضيف وطرح  �ضهور  املقبلة ل�ضيما خالل  الفرتة  املجل�س خالل 
�ضوؤون  دائ��رة  من  املنبثقة  املجل�س  خطط  وف��ق  املجتمع  حاجات  تلبي  التي 

مبجل�س  اللجان  روؤ�ضاء  قيام  الجتماع  خالل  وجرى   . والقرى  ال�ضواحي 
�ضاحية الرحمانية با�ضتعرا�س م�ضتجدات �ضري العمل كل ح�ضب اخت�ضا�ضه 
القادمة. بعدها تطرق الجتماع وفق جدول  املقرتحة للفرتة  والفعاليات 
تنفيذها  ج��رى  التي  وفعاليات  املجل�س  منجزات  ا�ضتعرا�س  اإىل  اأع��م��ال��ه 
اأن�ضطة ل�ضيما  اإبريل وال�ضادة مبا حتقق من  من �ضهر يناير وحتى �ضهر 
خالل �ضهر رم�ضان الكرمي. ومت خالل الجتماع اعتماد اخلطة التنفيذية 
للفعاليات القادمة خالل الن�ضف الثاين من عام 2022 بعدها قام املجل�س 
بتكرمي الأع�ضاء واملوظفني على ما مت اإجنازه يف الفرتة ال�ضابقة من قبل 

الرئي�س واحلث لبذل املزيد.

بلدية مدينة اأبوظبي تطور نافورة حديقة العائلة �سمن 
خطة متكاملة لتاأهيل النوافري يف جزيرة اأبوظبي

•• اأبوظبي –الفجر:

والنقل  البلديات  ل��دائ��رة  التابعة  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  ن��ف��ذت 
)اأ(  العائلة  حديقة  ن��اف��ورة  تاأهيل  و  تطوير  ا�ضتهدف  م�ضروعاً 
الواقعة يف كورني�س اأبوظبي، حيث ت�ضمنت الأعمال اإعادة تاأهيل 
وغرف  للنافورة  املغذية  العذبة  امل��ي��اه  �ضبكة  – و  امل��ي��اه  خ��زان��ات 
املعدات الكهربائية و امليكانيكية و تركيب 7 م�ضخات مياه غاط�ضة، 
و اأنظمة التحكم الكهربائية، و تركيب  136 ك�ضافاً حتت �ضطح 

املاء �ضمن اأنظمة الإنارة التجميلية للنافورة.
 كما مت تركيب 41 وحدة ملنافذ الت�ضكيالت املائية، و تاأهيل غرف 

البالط  -  واإع��ادة تركيب  التهوية  و  التكييف،  اأنظمة  و  املحاب�س 
املوزاييك - و الرخام على جدار النافورة.

يتو�ضط حديقة  وال���ذي  احل��ي��وي  ملوقعها  ال��ن��اف��ورة  اأهمية  وت��اأت��ي 
ال��ع��ائ��ل��ة يف ك��ورن��ي�����س اأب��وظ��ب��ي، ووق��وع��ه��ا ب��ال��ق��رب م��ن منطقة 
حت�ضني  اإىل  بالإ�ضافة  العالية،  ال�ضكانية  الكثافة  ذات  اخلالدية 
عددا  ت�ضم  والتي  ال�ضتثمارية  املنطقة  من  بالقرب  العام  املظهر 
من املقاهي واخلدمات الرتفيهية. واأكدت البلدية اأن هذا امل�ضروع 
يندرج �ضمن اإطار خطة �ضاملة لتطوير وتاأهيل عدد من النوافري 
امل�ضارات  و  الرئي�ضية  ال�����ض��وارع  يف  ال��واق��ع��ة  املائية  الت�ضكيالت  و 

احليوية، و اأمام املن�ضاآت و املناطق املهمة يف جزيرة اأبوظبي.
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دبي للت�سميم والبتكار ينظم معر�ض اخلريجني
•• دبي -وام:

افتتح معهد دبي للت�ضميم والبتكار "معر�س اخلريجني" املقام حتى 5 
يونيو يف حي دبي للت�ضميم، احتفاًء بتخريج طلبة الدفعة الأوىل ممن 
الت�ضميم  يف  امل�ضارات  متعددة  بكالوريو�س  درج��ة  اأول  على  �ضيح�ضلون 
باملنطقة، مما ير�ضخ مكانة دبي مركزاً عاملياً للت�ضميم والإبداع و�ضناعة 

امل�ضتقبل.
 2018 عام  تاأ�ض�س  ال��ذي  املعهد  ينظمها  فعالية  اأه��ّم  املعر�س  ويعترب 
امل�ضاريع  واأ���ض��ح��اب  وامل��ب��ت��ك��ري��ن  امل�ضممني  م��ن  ج��دي��د  ج��ي��ل  لتمكني 
يف املنطقة وخ��ارج��ه��ا، ي��ق��دم ال��ط��الب امل�����ض��ارك��ون ث��م��رة جن��اح رحلتهم 

الأكادميية على مدار ال�ضنوات املا�ضية كم�ضاريع تخّرج.

قابلة  غ��ري  رم���وز  �ضكل  على  رقمية  فنية  جمموعة  اب��ت��ك��ار  م��ن  وب����دءاً 
خريية  مبوؤ�ض�ضة  �ضرتتبط  ال��ت��ي   phygital NFT لال�ضتبدال 
"فيجيتال" ي�ضاعد الأطفال على  اإىل دليل  اأحد الطالب، و�ضوًل  عرب 
تطوير مهارات تنظيم عاطفتهم.. �ضوف ي�ضاهد زوار املعر�س خمرجات 
وذلك  البتكار،  على  املرتكز  الت�ضميم  برنامج  ط��الب  تفكري  واأ�ضلوب 
من خالل جمموعة متنوعة من الأ�ضاليب والنماذج الأولية والعرو�س 

التفاعلية الرقمية.
وت�ضمل امل�ضاريع الأخرى التي يقدمها الطالب ت�ضميماً كاماًل لتطبيق 
املتو�ضطة من  اإىل  املبكرة  امل��راح��ل  يف  اخل��رف  دع��م مر�ضى  اإىل  يهدف 
والواقع  ال�ضطناعي  ال��ذك��اء  تقنيات  با�ضتخدام  ال��ذاك��رة  ع��الج  خ��الل 
املعزز. ويعر�س طالب اآخرون نظاماً تاأملياً يعمل كعالج طبيعي تفاعلي 

الإن�ضان  جمتمع  ح��ول  ت��رتك��ز  اأخ���رى  م�ضاريع  ج��ان��ب  اىل  ل��الأط��ف��ال، 
والنبات على كوكب املريخ، وت�ضميم الكعب العايل با�ضتخدام عملية من 

ثالث خطوات تت�ضمن اختبار حتديد ال�ضغط.
والب��ت��ك��ار على  للت�ضميم  دب���ي  رئ��ي�����س معهد  ع��ب��داهلل،  واأث��ن��ى حم��م��د 
م�ضتوى الطالب والأعمال املحفزة للتفكري التي تعر�س على اجلمهور 
اأم�ضوا  الأوىل  الدفعة  خريجي  اأن  كما  للخريجني،  الأول  معر�س  يف 
م�ضرية غنية على مدى اأربع �ضنوات لتطوير عقلية مدفوعة بالت�ضميم 

والبتكار".
واأ����ض���اف اأن���ه م��ع ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي وال��ت��وج��ه ن��ح��و ال��ث��ورة ال�ضناعية 
غنى  ل  اأم��راً  املبدعة  والأفكار  احلديثة  البتكارات  اأ�ضبحت  اخلام�ضة، 
يركز  ال��ذي  واملبدعني  املبتكرين  من  الكادر  ذل��ك  طالبنا  ومُيثل  عنه. 

على امل�ضتقبل ليحّدد عامل الغد، ولي�ضت م�ضاريعهم يف املعر�س اإل نقطة 
النطالق للم�ضاهمة يف بناء اأف�ضل م�ضتقبل للمجتمعات الب�ضرية".

و اأو�ضح هاين ع�ضفور، عميد معهد دبي للت�ضميم والبتكار اأن ابتكارات 
الطالب واإبداعهم �ضيلهم الزوار ويذهلهم، وان هذه الن�ضخة هي بال �ضك 
الأهم، لأنها تو�ضح اأفكار خريجينا، ونوع املعرفة والتفكري واملهارات التي 
يتم ت�ضجيع الطالب على تطويرها يف معهد دبي للت�ضميم والبتكار". 
ميّهد معر�س حلفل التخرج الدفعة الأوىل من طالب املعهد والذي من 
املقرر اأن يقام يف 6 يونيو. ومن خالل منهج عاملي م�ضمم بال�ضراكة مع 
معهد ما�ضات�ضو�ضت�س للتكنولوجيا وكلية بار�ضونز اجلديدة للت�ضميم، 
ال�ضرق  امل�ضارات من نوعه يف  اأول برنامج ت�ضميم متعدد  ويقدم املعهد 

الأو�ضط.

عمار النعيمي يرتاأ�ض اجلل�سة الرابعة للمجل�ض التنفيذي للعام 2022

اأهمية  امل��ج��ل�����س  اأع�����ض��اء  ون��اق�����س 
ت���ع���زي���ز اجل����ه����ود امل�������ض���رتك���ة بني 
اجلهات املعنية للت�ضدي للظواهر 
التجارية ال�ضلبية واآليات التعامل 
باملواد  امل��رت��ب��ط��ة  ���ًة  خ���ا����ضّ م��ع��ه��ا، 
يت�ضبب  ق���د  ال��ت��ي  ال���ض��ت��ه��الك��ي��ة 
مبخاطر  الأ�����ض����واق  يف  وج����وده����ا 

�ضحية عالية.
امل���ج���ل�������س على  اأع���������ض����اء  واّط�����ل�����ع 
باإمارة  ال��ط��ف��ول��ة  رع���اي���ة  ت��ق��ري��ر 
وال�����ذي   2022 ل���ع���ام  ع���ج���م���ان 
درا�ضة  نتائج  ا�ضتعرا�س  ت�ضّمن 
����ض���ع���ادة ال���ط���ف���ل وم�������ض���روع���رّواد 

الفكرية لعام 2022 وهو تقرير 
املمثل  م��ك��ت��ب  ق���ب���ل  م����ن  ����ض���ن���وي 
ي�ضري  املتحدة  للوليات  التجاري 
الأ�ضواق  يف  ال��ث��ق��ة  م�����ض��ت��وى  اىل 
الفكرية،  امللكية  العاملية يف جمال 
حيث تهدف متابعة التقريرالعاملي 
الإمارة  اقت�ضاد  على  وانعكا�ضاته 
�ضمعة  ع����ل����ى  امل����ح����اف����ظ����ة  اإىل 
القليمي  املنظور  م��ن  اقت�ضادها 
والعاملي والت�ضويق لها، واملحافظة 
على ال�ضعور بالثقة لدى اأ�ضحاب 
العاملية  ال���ت���ج���اري���ة  ال����ع����الم����ات 
اإىل جانب  ال���ض��ت��ث��م��ارات،  وج���ذب 

ومراقبة  لالأطفال  الذاتي  الرفاه 
التغريات يف الرفاه مبرور الوقت. 
واأظ���ه���رت ال��درا���ض��ة ن��ت��ائ��ج قيا�س 
بلغت  وال���ت���ي  ال��ط��ف��ول��ة  م���وؤ����ض���ر 
 2022 ل���ع���ام  امل���ئ���ة  يف   89.2
جتاه  و���ض��ع��ادت��ه��م  الأط���ف���ال  وراأي 
احلياتية  اجلوانب  من  جمموعة 
بالرفاه  ال�ضلة  ذات  والجتماعية 
الذاتي لالأطفال وخ�ضو�ضاً خالل 
اجلائحة لتمكني حتديد جمالت 
ج�����ودة احلياة  وت��ط��وي��ر  حت�����ض��ني 

لالأطفال.
اأّك���د �ضمو ال�ضيخ  ويف ه��ذا الإط���ار 

وم�����ا اأف�����رزت�����ه م����ن م��ت��ط��ل��ب��ات يف 
ال���وق���ت ال����راه����ن، ح��ي��ث لب����د اأن 
اأجهزتها  بكافة  احلكومة  تتمّتع 
قادرة  عالية  مبرونة  وموؤ�ض�ضاتها 
امل�ضتمرة  التطويرات  اإج��راء  على 
ت�����ض��ري��ع��ات��ه��ا واآل���ي���ات عملها  ع��ل��ى 
خللق بيئة عمل �ضحّية ومتوازنة 
املعايري  اأف�������ض���ل  وف����ق  وحم����ّف����زة 
م�ضتوى  على  املطبقة  واملمار�ضات 

احلكومات.
امل���ج���ل�������س على  اأع���������ض����اء  واّط�����ل�����ع 
الأمريكي  التجاري  املكتب  تقرير 
امللكية  ح��ق��وق  ح��م��اي��ة  جم����ال  يف 

الأعمال النا�ضئني وعر�س جتربة 
على  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا  مت  اج���ت���م���اع���ي���ة 
درا�ضة  ت��ه��دف  ح��ي��ث   ، الأط����ف����ال 
وفهم  تطوير  اإىل  الطفل  �ضعادة 
اأف�����ض��ل مل��ف��ه��وم ال���رف���اه م��ن حيث 
على  وال��ت��ع��رف  ب��الأط��ف��ال  �ضلته 
�ضعور  على  ك��ورون��ا  جائحة  تاأثري 
خمتلف  جت��اه  بال�ضعادة  الأط��ف��ال 
ج���وان���ب احل���ي���اة، وال���ت���ع���رف على 
طبيعة ا�ضتخدام الأطفال ل�ضبكات 
ال���ت���وا����ض���ل الج���ت���م���اع���ي وم����دى 
ت��ع��ر���ض��ه��م ل��ل��ت��ن��م��ر الل���ك���رتوين، 
مقايي�س  و����ض���ع  اإىل  ب���الإ����ض���اف���ة 

حماية امل�ضتهلك من خالل حماية 
التجارية.  العالمة  ذات  الب�ضاعة 
كما ا�ضتعر�س التقرير جهود دائرة 
الق��ت�����ض��ادي��ة يف حفظ  ال��ت��ن��م��ي��ة 
واإجنازاتها  الفكرية  امللكية  حقوق 
لعام2021 حيث  امل��ج��ال  ه��ذا  يف 
وفاعلية  مب�ضتوى  التقرير  اأ���ض��اد 
يف  الفكرية  امللكية  حقوق  حماية 
ت�ضاهم يف حتقيق  وال��ت��ي  الإم����ارة 
املوقع  وتعزيز  العاملية  التناف�ضية 
ال����ري����ادي وع��ك�����س جم��م��وع��ة من 
البيئة  على  اليجابية  التاأثريات 

القت�ضادية.

•• عجمان-وام: 

 تراأّ�س �ضمو ال�ضيخ عمار بن حميد 
رئي�س  النعيمي ويل عهد عجمان 
املجل�س  جل�ضة  التنفيذي  املجل�س 
الرابعة لعام 2022، والتي عقدت 
يف مقر الديوان الأمريي بعجمان، 
حيث بداأ �ضمّوه اجلل�ضة بالرتّحم 
خليفة  ال�ضيخ  ال��وط��ن  فقيد  على 
بن زايد اآل نهيان رحمه اهلل داعيا 
املويل عز وجل ان يتغمده بوا�ضع 

رحمته وعظيم مغفرته.
الراحل  :" ذك����رى  ���ض��م��وه  ق���ال  و 
و�ضتبقى  خ���ال���دًة  ���َض��ت��ظ��ّل  ال��ك��ب��ري 
الوا�ضحة  وروؤي��ت��ُه  القوية  اأُ�ض�ضه 
حتقيق  ن��ح��و  ب��ه  ن�ضرت�ضد  ن��ه��ج��اً 
اإجنازاٍت عظيمٍة ت�ضهد له باأّنه كان 
خرَي قائد مل�ضرية التمكني" موؤكداً 
بقيادة �ضاحب  الإم���ارات  دول��ة  اأن 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب���ن زايد 
"حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
من  جديدة  مراحل  اهلل"�ضتحقق 

النمو والتقّدم والريادة.
و بداأت اأعمال اجلل�ضة با�ضتعرا�س 
اإحاطة حول قانون املوارد الب�ضرية 
اجلديدة،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ولئ��ح��ت��ه 
واأّك��د �ضمو ال�ضيخ عمار بن حميد 
ال���������ض����اأن على  ه�����ذا  ال��ن��ع��ي��م��ي يف 
ال��ع��م��ل احلكومي  م��رون��ة  اأه��م��ي��ة 
املتغريات  م��ع  بفعالية  والتعاطي 

ع����م����ار ب����ن ح���م���ي���د ال��ن��ع��ي��م��ي اأن 
باأن تكون  حكومة عجمان تعّهدت 
دائ��م��اً ح��ا���ض��رًة ل��ل��رخ��اء والزه����ار 
واأن  الوا�ضع  مبفهومهاالإن�ضاين 
يحظى كل فرد يف املجتمع بفر�ضته 
وامل�ضاركة، حيث  والنمو  لالزدهار 
هذا  اأ�ضا�س  هو  اليوم  الطفل  يعد 
ُتخ�ض�س  اأن  ممايتطلب  املجتمع 
املبنية على  له الربامج واملبادرات 
تعك�س  ون��ت��ائ��ج  حقيقية  درا����ض���ات 
توفري  يف  لت�ضاهم  الفعلي  واق��ع��ه 
احل��م��اي��ة ال��الزم��ة ل��ه م��ن جانب 
وتعزيز  مهاراته  وتنمية  وتطوير 
ف��ر���ض��ه يف امل�����ض��ارك��ة ال��ك��ام��ل��ة يف 

املجتمع من جانب اآخر.
التنفيذي  املجل�س  اأع�ضاء  وناق�س 
العاملية،  ال�ضحية  التطورات  اآخ��ر 
والإجراءات الحرتازية وجاهزية 
والأزم����ات  ال���ط���وارئ  اإدارة  ف��ري��ق 
احتمالية  مع  للتعامل  وال��ك��وارث 
ظهور وانت�ضار الأوبئة والأمرا�س 
ال�ضحة  على  للحفاظ  الإم���ارة  يف 

وال�ضالمة العامة.
امل��ج��ل�����س ع��ل��ى نتائج  ك��م��ا اط���ّل���ع 
ال�ضفر  �ضوق  يف  عجمان  م�ضاركة 
كانت  ح���ي���ث   ،2022 ال���ع���رب���ي 
امل�ضاركة ناجحة باأرقام وموؤ�ضرات 
ال�ضياحي  القطاع  بانتعا�س  تب�ّضر 
لال�ضتثمار  جديدًة  فر�ضاً  وتفتح 

وتوطيد العالقات العاملية.

تعزيز التعاون البحثي بني جامعة الإمارات وجامعة حممد بن زايد للذكاء ال�سطناعي
ب�ضكل عام ،واإ�ضافة نوعية �ضتكون 
لال�ضتثمار  ك��ب��رية  انعكا�ضات  لها 
الباحثني واملبتكرين  امل�ضتقبلي يف 
وامل����ب����دع����ني م�����ن خ���ري���ج���ي تلك 
املوؤ�ض�ضتني التي توليهما حكومتنا 
ال��ر���ض��ي��دة رع��اي��ة واه��ت��م��ام��اً، من 
املخرجات  اأف�������ض���ل  ت���وف���ري  اأج�����ل 
وب������اأرق������ى امل����ع����اي����ري الك����ادمي����ي����ة 
العاملية، لت�ضبحا يف مقدمة اأف�ضل 
تلبي  ،التي  الأكادميية  املوؤ�ض�ضات 
اآفاق  ا�ضت�ضراف  متطلبات  بدورها 
امل�ضتقبل للخم�ضني عاماً القادمة، 
الر�ضيدة  حكومتنا  ر�ضمت  وال��ت��ي 

معاملها وو�ضعت اأ�ض�ضها املتكاملة.
�ضلطان احلجي  اأك���د  ج��ان��ب��ه  م��ن   
امل�ضرتك  ال��ب��ح��ث��ي  ال���ت���ع���اون  اأن 
ا�ضتجابة  ي���اأت���ي  اجل��ام��ع��ت��ني  ب���ني 
ارتياد  يف  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��م��ت��ط��ل��ب��ات 
البحث  وت���ع���زي���ز  امل���ع���رف���ة،  ع����امل 
يف  وال�ضتثمار  والبتكار  والب���داع 
املبدعة، حيث ي�ضمل ذلك  العقول 
واأن  ل�ضيما  كثرية،  بحثية  مراكز 
زاي����د للذكاء  ب���ن  ج��ام��ع��ة حم��م��د 
بحثية  ج���ام���ع���ة  ال����ض���ط���ن���اع���ي، 
يف  املتخ�ض�ضة  العليا  ل��ل��درا���ض��ات 
يحتاج  نوعية  اأك��ادمي��ي��ة  جم���الت 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأك����د ال��دك��ت��ور اأح���م���د ع��ل��ي م���راد، 
العلمي يف  امل�ضارك للبحث  النائب 
املتحدة،  العربية  الإم��ارات  جامعة 
مع  امل�ضرتك  التعاون  اأهمية  على 
زاي����د للذكاء  ب���ن  ج��ام��ع��ة حم��م��د 
املعرفة  قواعد  لرفد  ال�ضطناعي 
بخربات  ال���ن���وع���ي���ة  الأك����ادمي����ي����ة 

العامة وعالقات اخلريجني، وعدد 
من القيادات الأكادميية.

واأ����ض���ار ال��دك��ت��ور اأح��م��د م���راد اإىل 
�ضعي  اإط�����ار  يف  ت���اأت���ي  ال���زي���ارة  اأن 
املتحدة،  العربية  الإم��ارات  جامعة 
بني  امل�ضرتك  التعاون  اآف���اق  لفتح 
الدولة،  يف  الأك��ادمي��ي��ة  املوؤ�ض�ضات 
م�����ن خ�������الل حت���ق���ي���ق الأه����������داف 
لكال  ال�ضرتاتيجية  والأول���وي���ات 

اأكادميية  م��ع��اي��ري  ذات  وك���ف���اءات 
ع��امل��ي��ة. ج���اء ذل���ك خ���الل الزيارة 
ال���ت���ي ق����ام ب��ه��ا وف����د م���ن جامعة 
الإم��ارات، حيث كان يف ا�ضتقبالهم 
نائب  ك��راي،  فخري  الربوفي�ضور 
رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة حم��م��د ب���ن زاي���د 
لل�ضوؤون  ال���ض��ط��ن��اع��ي  ل���ل���ذك���اء 
; و���ض��ل��ط��ان احلجي،  الأك���ادمي���ي���ة 
لل�ضوؤون  اجل��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 

الكوادر  اإع�����داد  ع��رب  امل��وؤ���ض�����ض��ت��ني، 
الوطنية باأحدث واأرقى املخرجات 
متطلبات  تلبي  ال��ت��ي  التعليمية، 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ال�����ض��ام��ل��ة يف 

خمتلف املجالت.
 واأ������ض�����اف: ي��ع��ت��رب ال���ت���ع���اون مع 
زاي����د للذكاء  ب���ن  ج��ام��ع��ة حم��م��د 
اأ�ضا�ضياً  م��ك��م��اًل  ال����ض���ط���ن���اع���ي، 
للعملية التعليمية يف دولة الإمارات 

133 طالباً  ان�ضم  الطالب. وقد 
وطالبة من ح��وايل 40 دول��ة اإىل 
الطالب  وي�ضكل  ال�ضتة،  ال��ربام��ج 
اإجمايل  م��ن   13% الإم��ارات��ي��ون 
اجلامعة  وت����وا�����ض����ل  ال�����ط�����الب. 
م�ضريتهم  خ��الل  للطالب  دعمها 
توفر  حيث  والعملية،  الأكادميية 
امل�ضتوى  عاملية  تعليمية  بيئة  لهم 
املجال  لهم  تفتح  تفاعلية  ومن�ضة 
ل��ل��ت��وا���ض��ل م���ع م��وؤ���ض�����ض��ات رائ����دة 

اإليها املجتمع يف خططه امل�ضتقبلية 
ولتلبية املتطلبات الوطنية. 

ت����ط����رح اجل����ام����ع����ة ����ض���ت���ة ب���رام���ج 
برامج  )ث��الث��ة  العليا  ل��ل��درا���ض��ات 
ماج�ضتري وثالثة برامج دكتوراه( 
والتي  تخ�ض�ضات،  ث��الث��ة  �ضمن 
احلا�ضوبية،  ال����روؤي����ة  ت��ت�����ض��م��ن: 
اللغات  وم��ع��اجل��ة  الآل������ة،  وت��ع��ل��م 
الربامج  تلك  اأن  حيث  الطبيعية، 
ت�������ض���ت���ق���ط���ب ع����������دداً ك�����ب�����رياً من 

ثم  وم��ن  القطاعات،  خمتلف  م��ن 
وظيفية  ف���ر����س  ع��ل��ى  احل�������ض���ول 
جم��زي��ة داخ����ل ال���دول���ة، م���ا يعزز 
اجلهود الرامية اإىل حتقيق الروؤية 
التي  ال��ط��م��وح��ة  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 

تتطلع اإليها حكومتنا الر�ضيدة.
 وقد ا�ضتعر�س الطرفان الربامج 
امل�ضرتكة و�ضبل التعاون التي �ضوف 
خالل  ال�ضراكة  تفعيل  يف  ت�ضاهم 

املرحلة القادمة بني املوؤ�ض�ضتني. 

اإح�سائّية ال�سارقة تفتتح املركز الإح�سائي التدريبي لتطوير مهارات موظفي الدوائر احلكومّية 
•• ال�شارقة-الفجر:

املجتمعّية  والتنمية  الإح�����ض��اء  دائ����رة  افتتحت 
اأم�س الأول يف مقّرها اجلديد، املركز الإح�ضائي 
ت��ط��وي��ر وتدريب  اإىل  ي��ه��دف  ال����ذي  ال��ت��دري��ب��ي، 
املوظفني يف خمتلف الدوائر احلكومّية يف اإمارة 
ال�����ض��ارق��ة، ح���ول ال��ع��دي��د م��ن امل��وا���ض��ي��ع املتعلقة 
واإعداد  املجتمعّية،  والتنمية  الإح�ضاء  مبفهوم 
يف  واملهنّية  املجتمعّية  بامل�ضوؤولية  تتمّيز  ك���وادر 
جم��ت��م��ع��ات��ه��م، وت��ع��زي��ز ال�����ض��راك��ة وال��ت��ع��اون مع 
امل�ضتدامة يف  التنمية  الهيئات احلكومّية يف دعم 

ال�ضارقة.
افتتاحه  على  الأول  اليوم  منذ  املركز  با�ضر  وقد 
ال��ت��دري��ب��ّي��ة، ح��ي��ث بداأ  ال�����دورات وال���ور����س  بعقد 
الإح�ضائّية  ال��ت��ق��اري��ر  "كتابة  ب��ع��ن��وان  ب�����دورة 
من  �ضل�ضلة  يتبعها  ف��ي��م��ا  البيانات"،  وع��ر���س 
اأهداف  م��ع  تن�ضجم  ال��ت��ي  �ضة  املتخ�ضّ ال����دورات 
املجتمعّية  التنمية  يف  ودوره����ا  ال���دائ���رة،  وروؤى 

ال�ضاملة مبختلف جمالتها.

اأف�صل املمار�صات العاملّية
وق�����ال ال�����ض��ي��خ ���ض��ل��ط��ان ب���ن ع��ب��د اهلل ب���ن �ضامل 
والتنمية  الإح�������ض���اء  دائ�����رة  م���دي���ر  ال��ق��ا���ض��م��ي، 
ال����دوؤوب  ال��ع��م��ل  ال���دائ���رة  "ُتوا�ضل  املجتمعّية: 
ب���ه���دف ت��ط��وي��ر ال���ن���ظ���ام الإح�������ض���ائ���ي يف اإم�����ارة 
املجتمعية  التنمية  مفهوم  وتر�ضيخ  ال�����ض��ارق��ة، 
املمار�ضات  لأف�����ض��ل  وف��ق��اً  الإم����ارة  يف  امل�ضتدامة 

واملعايري العاملية املّتبعة يف هذا ال�ضاأن، ملا لها من 
اأثر ودور بارز يف رفع م�ضتوى �ضعادة ور�ضا النا�س، 

وتعزيز رفاهيتهم املجتمعّية يف جوانب عديدة".
الإح�ضائي  امل���رك���ز  اإط������الق  "ياأتي  واأ������ض�����اف: 
اإع��داد كوادر  العمل على  اأهمّية  ليوؤّكد  التدريبي 
الالزمة  والقدرات  باملعارف  يتمتعون  وموظفني 
امل��ج��ت��م��ع��ّي��ة، ودور  ب��امل�����ض��وؤول��ّي��ة  يتعلق  م��ا  ك���ّل  يف 
املركز  اأّن  كما  تنميتها.  يف  الإح�ضائّية  العمليات 
وال�ضراكة  ال��ت��ع��اون  اأوا����ض���ر  ت��ع��زي��ز  يف  �ضي�ضهم 
مع  ان�ضجاماً  املختلفة،  احلكومّية  ال��دوائ��ر  م��ع 
اأهدافنا يف دعم وتقوية ال�ضراكات ال�ضرتاتيجّية 
على  واخل��ا���س  احلكومي  القطاع  موؤ�ض�ضات  بني 
ح��ّد ���ض��واء، مل��ا لها م��ن اأه��م��ّي��ة عظمى يف م�ضرية 

التنمية ال�ضاملة التي ت�ضهدها الإمارة".

تنمية املهارات والقدرات
بدوره، �ضّدد �ضامل علي بن دروي�س، مدير اإدارة 
اخل���دم���ات امل�����ض��ان��دة والت�������ض���ال احل��ك��وم��ي يف 
اأهمّية الدور الذي �ضيلعبه املركز  الدائرة على 
املوظفني  فئة  توعية  يف  التدريبي  الإح�ضائي 
مفهوم  ح���ول  احل��ك��وم��ي��ة  ال���دوائ���ر  خمتلف  يف 

الإح�ضاء والتنمية املجتمعية
التدريبية  ال�������دورات  ت���ن���ّوع  اأّن  اإىل  م�����ض��رياً   
املهنّية،  ال���ك���وادر  ت��ط��وي��ر  يف  ُي�ضهم  و�ضمولها 
والتنمية  املجتمع  ع��ل��ى  ينعك�س  ال���ذي  الأم����ر 
والفئات  املوظفني  داع��ي��اً  ع��ام،  ب�ضكل  ال�ضاملة 
امل�����ض��ت��ه��دف��ة اإىل الل��ت��ح��اق ب��ه��ذه ال������دورات ملا 
وقدراتهم  مهاراتهم  تنمية  على  اأث��ر  م��ن  لها 

املعرفية ذات ال�ضاأن.

تعلن حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية – دائرة المور امل�ضتعجلة – عن بيع ال�ضيارات التالية عن طريق �ضركة الإمارات للمزادات �س.ذ.م.م يف 
متام ال�ضاعة اخلام�ضة م�ضاءاً يوم الثنني املوافق 30 مايو 2022 والثالث الأيام التالية وعلى من يرغب مبعاينة ال�ضيارات بزيارة موقع املزاد 

اأو بزيارة املوقع اللكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة العرتا�س مراجعة ق�ضم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�ضمي.

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
دائرة االأمور امل�ستعجلة

#     
1 2010  2275/2022   60876 7 45000    
2 2014  2276/2022   26125 13 21000    
3 2015  2274/2022   63484 17 17000    
4 2014  2273/2022   61962 7 18000     
5 2018  2287/2022   36730 u 34000        
6 2018  2350/2022   98631 14 70000     
7 2016  2349/2022   20785 16 8000   
8 2016  2342/2022   81645 9 90000    
9 2018  2339/2022   55276 8 65000     

10 2015   1922/2022   57271 Q 105000    
11 2013  2474/2022   14531 8 10000  
12 2014  2477/2022   27646 14 7000    
13 2010  2476/2022   58270 15 7000   
14 2014  2475/2022   24296 3 8000    
15 2017  2479/2022   59840 3 15000    
16 A6 2014 2480/2022   48171 3 21000   
17 2020   2481/2022   83043 17 170000     
18 ASX 2019 2478/2022   12109 1 32000   
19 2018  2344/2022   71638 3 35000     
20 2017    2418/2022   31459 W 60000 ( . . . )   
21 2014  2340/2022   32461 14 7000     
22 2014  2343/2022   69809 3 11000     
23 2013  2351/2022   74194 14 8000    
24 Yutong Luxury 2017 2425/2022   81475 U 65000       
25 2016  2341/2022   58443  C 18000     
26 2016  2424/2022   69459  26000    
27 2019  2431/2022   39981 W 42000     
28 CX 5 2020 2429/2022   32172 R 63000 .  . 
29 Yutong Luxury 2017 2423/2022   63896 U 65000       
30 2017  2422/2022   36018 U 35000       
31 2017    2432/2022   25722 N 55000   
32 2019  2430/2022   31503 V 55000     
33 2019  2421/2022   38795 L 75000      
34 2015  2417/2022   35290 B 16000        
35 L 200 2016 2420/2022   85817 U 18000 ( . . . )   
36 2016  2419/2022   1204 M 27000    
37 2018  852/2021   98346 16 55000     
38 A6 2015 1549/2022   92992 J 24000       
39 2014  2427/2022   19605 B 24000 (    )  
40 CLA 250 2017 2426/2022   69685 7 65000       
41 ASX 2018 1539/2022   92674 10 35000   
42 F TYPE 2014 2428/2022   72980 O 70000       
43 2019  4467/2021   94082 6 50000     
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -الفجر:

الإمارات  تراث  نادي  جناح  يوا�ضل 
ملعر�س   31 ال������دورة  يف  امل�������ض���ارك 
اأب��وظ��ب��ي ال�����دويل ل��ل��ك��ت��اب تقدمي 
واإقبال  ب��ن��ج��اح  امل��ت��ن��وع��ة  فعالياته 
ال����ذي  امل���ع���ر����س  رواد  م����ن  ك���ب���ري 
املا�ضي  الث��ن��ني  فعالياته  انطلقت 
وت�ضتمر حتى 29 مايو اجلاري، يف 

مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س.
ون����ظ����م م����رك����ز زاي�������د ل���ل���درا����ض���ات 
ل��ل��ن��ادي، �ضباح  ال��ت��اب��ع  وال��ب��ح��وث 
»جل�ضات  ب��رن��ام��ج  �ضمن  الرب���ع���اء 
حما�ضرة  الثقايف«،  اأبوظبي  ح��وار 
ب���ع���ن���وان »ال�������ض���واه���د ال��ك��ت��اب��ي��ة يف 
غياب  اإ�ضكالية  الإم�����ارات  ح�����ض��ارة 
قدمها   التف�ضري«  و�ضعوبات  الن�س 
احلمادي  عبداهلل  حممد  الدكتور 
واأدار  الإم����ارات،  ت��اري��خ  يف  الباحث 
احلوار بدر الأمريي املدير الداري 
يف مركز زايد للدرا�ضات والبحوث، 
ال�ضواهد  ع���ن  امل��ح��ا���ض��ر  وحت�����دث 
حتى  املكت�ضفة  والنق�ضية  الكتابية 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  يف  الآن 
املتحدة، واأهمية النقو�س ومكانتها 
حتدث  كما  الم��ارات��ي،  املجتمع  يف 
عن الدرا�ضات ال�ضابقة التي تناولت 
عدد  املحا�ضرة  و�ضهدت  املو�ضوع.  
النقا�س  اأث��رت  التي  املداخالت  من 
التي ذكرها  النقاط  حول عدد من 

املحا�ضر.
عدداً  اأي�ضاً  الأرب��ع��اء  يوم  �ضهد  كما 
الربنامج  ���ض��م��ن  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن 
نظم  حيث  ال��ن��ادي،  جلناح  الثقايف 
»قائد  ب���رن���ام���ج  ����ض���م���ن  ن����دوت����ني 
يتكون  ال�����ذي  ال��ت��م��ك��ني«  م��رح��ل��ة 
وحما�ضرات  ن�����دوات  �ضل�ضلة  م���ن 
ت��ه��دف ل���ض��ت��ع��ادة وت��خ��ل��ي��د ذكرى 
���ض��رية وم�����ض��رية واإجن�������ازات فقيد 
ال�ضيخ  ب��اإذن اهلل  له  املغفور  الوطن 
خليفة بن زايد اآل نهيان »طيب اهلل 
ثراه«، جاءت الندوة الأوىل بعنوان 
»اأبوظبي يف روؤى املغفور له ال�ضيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان« وتتحدث 
ف���ي���ه���ا ك����ل م����ن ال����دك����ت����ور حممد 
الرئي�ضي يف  ال��ب��اح��ث  زغ��ل  ال��ف��احت 
والبحوث،  ل��ل��درا���ض��ات  زاي���د  م��رك��ز 

والباحث واملوؤرخ الربيطاين ديفيد 
الثانية  ال��ن��دوة  ه��ريد. فيما ج��اءت 
فكر  يف  والأ�ضالة  »ال��رتاث  بعنوان 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ل��ه  املغفور 
الدكتور  فيها  وحت���دث  ن��ه��ي��ان«  اآل 
ع��ب��د ال��ع��زي��ز امل�����ض��ل��م رئ��ي�����س معهد 
ال�ضارقة للرتاث، وفاطمة املزروعي 
التاريخية  الأر�ضيفات  ق�ضم  رئي�ضة 

بالأر�ضيف واملكتبة الوطنية.
املغفور  »اأبوظبي يف روؤى  ن��دوة  ويف 
له ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان«، 
عدد الدكتور حممد الفاحت الركائز 
ال�ضيخ  له  املغفور  لروؤية  الأ�ضا�ضية 
بو�ضفها  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
اأبوظبي  جل��ع��ل  م��ت��ك��ام��اًل  م��ن��ه��ج��اً 
بالرتكيز  وذل��ك  ح�ضارية،  مدينة 
املعريف  والبعد  العالية  القيم  على 
احل�ضاري  وامل�������ض���روع  وال���ث���ق���ايف، 

للدولة.
واللبنات  اخلطوات  الفاحت  وف�ضل 
له  املغفور  روؤي���ة  عليها  بنيت  التي 
باأبوظبي  ل��ل�����ض��ري  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ض��ي��خ 
ل��ت��ت��ب��واأ م��ك��ان��ه��ا امل��ت��ق��دم ب��ني مدن 
ب���اله���ت���م���ام بقيم  ال����ع����امل، وذل�����ك 
والإف�ضاح  الهوية  و�ضون  الت�ضامح 
واإن�ضاء  العلمي  والتقدم  للحداثة 

موؤ�ض�ضات املجتمع املدين.
املقومات  اأهم  تناول يف حديثه  كما 
اأب��وظ��ب��ي يف م�ضاف  ال��ت��ي و���ض��ع��ت 
اأف�������ض���ل امل������دن ال���ع���امل���ي���ة، وحت����دث 
اأي�ضاً بالتف�ضيل عن دللت مبادئ 
التي  العاملية  واملوؤ�ضرات  اخلم�ضني 
حتتل فيها الإمارات املراكز الأوىل.

ف���ي���م���ا حت������دث دي���ف���ي���د ه������ريد عن 
الختالفات الثقافية والبيئية التي 
الإمارات  اإىل  قدومه  عند  عاي�ضها 
مبيناً  املا�ضي،  ال��ق��رن  �ضتينيات  يف 
التي  الكبرية  التحولت  عا�ضر  اأنه 
النفط،  ب��ع��د  الإم��������ارات  ���ض��ه��دت��ه��ا 
م�ضرياً اإىل اأن تلك التحولت بنيت 
ب�ضال�ضة  ق��وي��ة وج���رت  رك��ائ��ز  على 
اآث��ار جانبية، وذل��ك لأن  وم��ن دون 
م��ن اأج�����روا ت��ل��ك ال��ت��ح��ولت كانوا 
باحلكمة  مت����ي����زوا  وق�������ادة  زع����م����اء 

واخلربة.
وحت�������دث ه������ريد ع�����ن امل����غ����ف����ور له 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ 
وت��ول��ي��ه م�����ض��وؤول��ي��ات ك���ب���رية منذ 
باخلربة  زوده  ما  وه��و  مبكر،  عمر 
التطويرية  ال�ضرتاتيجية  لو�ضع 
لأبوظبي انطالقاً من تلك الفرتة. 
ك��م��ا حت����دث ع���ن امل��ن��ا���ض��ب��ات التي 
ال�ضيخ  املغفور له  حظي فيها بلقاء 
جمعها  التي  والنطباعات  خليفة، 
مت�ضكه  ومنها  ال��ل��ق��اءات،  تلك  م��ن 
ببيئته وحبه لها، كما اأ�ضار اإىل اأنه 
�ضوؤون  بكل  ملماً  ك��ان  اهلل«  »رحمه 

النفط و�ضناعته.
ويف ندوة »الرتاث والأ�ضالة يف فكر 
املغفور له ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل 
عبدالعزيز  ال��دك��ت��ور  اأك���د  ن��ه��ي��ان«، 
له  املغفور  ع��ن  احل��دي��ث  اأن  امل�ضلم 
باحلديث  م��ت�����ض��ل  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ض��ي��خ 
لكونه  زاي��د،  ال�ضيخ  له  املغفور  عن 
كان الأكر ارتباطاً مب�ضاريع والده 

بحكم اأنه اأكرب اإخوته.

امل�����ض��ل��م ع��ن روؤي����ة ال�ضيخ  وحت����دث 
زايد للرتاث التي تعود اإىل ما قبل 
تاأ�ضي�س  ب��ع��د  وا���ض��ت��م��رت  الحت�����اد، 
ال����دول����ة ح��ي��ث دع����م ال�����ض��ي��خ زاي���د 
كبرياً  دع��م��اً  ال����رتاث  »رح��م��ه اهلل« 
ال�ضعبي،  الأدب  دع����م  خ����الل  م���ن 
الرتاثية، وغريها من  والريا�ضات 
اإىل  اأوجه الرتاث املختلفة، م�ضرياً 
وا�ضل  خليفة  ال�ضيخ  له  املغفور  اأن 
النهج نف�ضه بعد وفاة ال�ضيخ زايد. 
وو�ضف عهد ال�ضيخ خليفة باأنه كان 
الثقايف«، حيث  »عهد رخاء للرتاث 
ال�ضيخ  و�ضعها  التي  الأ�ض�س  ظلت 
تتنامى  ال������رتاث  جم����ال  يف  زاي�����د 
اأن  م��وؤك��داً  خليفة،  ال�ضيخ  عهد  يف 
الثقافة  ازده��رت فيها  التي  الفرتة 
املغفور  ع��ه��د  ال��ث��ق��ايف يف  وال�����رتاث 
ي�ضطر  اأن  ال�ضيخ خليفة، ميكن  له 

فيها كثري من امل�ضنفات.
املزروعي  فاطمة  ا�ضتعر�ضت  فيما 
خليفة  ال�ضيخ  ل��ه  املغفور  اإجن���ازات 
بن زايد اآل نهيان يف جمالت الأدب 
على  بالرتكيز  وال���رتاث،  والثقافة 
عدد منها مثل قانون القراءة الذي 
اجلهود  ا���ض��ت��دام��ة  ل�ضمان  ي��ه��دف 
احلكومية لرت�ضيخ القراءة يف دولة 
الإم���ارات، وقالت اإن��ه اأح��دث طفرة 

يف املجتمع الإماراتي.
دعم  عن  اأي�ضاً  امل��زروع��ي  وحتدثت 
وم�ضاريع  الن�ضر،  جمال  يف  الكتاب 
ال�����ض��ب��اب، واجلوائز  امل��وؤل��ف��ني  دع���م 
البوكر وجائزة  الأدبية مثل جائزة 
ال�ضيخ زايد، واملهرجانات الثقافية، 

الثقافية،  وامل�����راك�����ز  وامل����ت����اح����ف، 
وغريها من امل�ضاريع الثقافية التي 
ع��ززت من مكانة الإم��ارات كوجهة 

ثقافية عاملية.
التمكني  مرحلة  على  ع��رج��ت  كما 
واملراأة، حيث اأ�ضارت اإىل اأن م�ضرية 
ل��ه ال�ضيخ  امل��غ��ف��ور  امل�����راأة يف ف���رتة 
يف  مل�ضريتها  ام��ت��داداً  ك��ان��ت  خليفة 
عهد املغفور له ال�ضيخ زايد واإميانه 
امل������راأة يف  اأن  اإىل  م��ن��وه��ة  ب����امل����راأة، 
املنا�ضب  تبواأت  ال�ضيخ خليفة  عهد 
املجالت  ك���ل  يف  ح�����ض��وراً  و���ض��ك��ل��ت 

حتى و�ضلت اإىل الف�ضاء.
وكان اجلناح نظم يوم الثالثاء ندوة 
�ضمن �ضمن برنامج »قائد مرحلة 
التمكني« جاءت بعنوان »التمكني.. 
امل�ضطلح  وم��دل��ول  النظري  املعنى 
املفكر  ف��ي��ه��ا  حت�����دث  وت����اري����خ����ه«، 
يو�ضف  ال���دك���ت���ور  وال��دب��ل��وم��ا���ض��ي 
الدكتور  واملفكر  والكاتب  احل�ضن، 
ع���م���ار ع���ل���ي ح�������ض���ن، والإع�����الم�����ي 

والكاتب علي عبيد.
ي��و���ض��ف احل�ضن  ال���دك���ت���ور  وذه�����ب 
ترابطاً  ه��ن��اك  اأن  اإىل  ح��دي��ث��ه  يف 
ب��ني امل��راح��ل ال��ت��ي م���رت ب��ه��ا دولة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، حني 
التمكني«  »م��رح��ل��ة  ع���ن  احل���دي���ث 
التي قادها املغفور له ال�ضيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان، حيث كان �ضريكاً 
والده  بجوار  التاأ�ضي�س  مرحلة  يف 
زاي�����د ب�ضفته  ال�����ض��ي��خ  ل���ه  امل��غ��ف��ور 
اأن �ضاحب ال�ضمو  ولياً لعهده، كما 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�ضيخ 

ال���دول���ة »ح��ف��ظ��ه اهلل« كان  رئ��ي�����س 
ب�ضفته  التمكني  مرحلة  يف  �ضريكاً 
الآن  ي��ت��وىل  اأن  ق���ل  ل��ل��ع��ه��د،  ول���ي���اً 
يف  كاملة  ال��دول��ة  ق��ي��ادة  م�ضوؤولية 
ل  وف�ضّ امل�ضتقبل.  �ضناعة  مرحلة 
احل�ضن عنا�ضر مرحلتي التاأ�ضي�س 
والتمكني والإجنازات التي حتققت 

فيهما.
ال���دك���ت���ور ع���م���ار ع��ل��ي ح�ضن،  اأم�����ا 
ف��ت��ح��دث ع��ن مت��ك��ني ال��ث��ق��اف��ة من 
اإىل  احل��داث��ة، م�ضرياً  اإىل  امل���وروث 
الظاهرة  قلب  يف  تقع  الثقافة  اأن 
تتوافر  اأن  يجب  واأن��ه��ا  الإن�ضانية، 
ف��ي��ه��ا ع���دة ع��ن��ا���ض��ر ل��ت��ك��ون ثقافة 
اأو  للزينة  ثقافة  ولي�ضت  حقيقية 
تتميز  اأن  يجب  حيث  املهرجانات، 
تكون  واأن  ال��ن��ا���س،  اإىل  ب��الن��ح��ي��از 
والقت�ضاد،  ال�ضيا�ضة  على  �ضابقة 
جتر  ال���ت���ي  ال���ق���اط���رة  ت���ك���ون  واأن 
خلفها كل �ضيء اإىل الأم��ام. وذهب 
ف�ضل  لها  ال�ضعبية  الثقافة  اأن  اإىل 
ل  التي  النخبة،  ثقافة  على  كبري 
اأو  نه�ضة  مرحلة  يف  �ضنعها  ميكن 
املوروث  عن  التخلي  مت  اإذا  متكني 

والأ�ضالة.
يف  بحث  اأن���ه  عبيد  علي  اأب���ان  فيما 
وتاريخه،  التمكني  ومدلول  معنى 
اأك����ر م��ن نظرية  ه��ن��اك  اإن  وق����ال 
اأن  ب�ضاطة  اأك��ره��ا  لعل  وت��ع��ري��ف، 
ال���ق���وة لتخاذ  ال��ت��م��ك��ني ه���و م��ن��ح 
القرار ومن ثم امل�ضي نحو حتقيق 
الإجنازات. وقال اإن تاريخ التمكني 
ل يرجع اىل �ضتينيات القرن املا�ضي 

كما يظن البع�س، بل هو اأقدم من 
يف  التمكني  لفظة  وردت  اإذ  ذل���ك، 

اأكر من مو�ضع يف القراآن.
خ�����الل مرحلة  اإن������ه  ع��ب��ي��د  وق������ال 
اأبناء  ت��ك��ون ج��ي��ل م���ن  ال��ت��اأ���ض��ي�����س 
الإم��ارات اأ�ضبح يف ما بعد م�ضتعداً 
فيها  مت  ال���ت���ي  ال��ت��م��ك��ني  مل���رح���ل���ة 
ا���ض��ت��ث��م��ار م��ا حت��ق��ق م��ن اإجن����ازات. 
بالرتكيز  للتمكني  اأم��ث��ل��ة  و���ض��رب 
ع��ل��ى ث���الث���ة جم�����الت ه���ي متكني 
امل�����راأة، ومت��ك��ني ال�����ض��ب��اب، ومتكني 

اأ�ضحاب الهمم.
م������ن ج����ه����ة ث����ان����ي����ة ن����ظ����م ج���ن���اح 
لإ�ضداراته  توقيع  حفلني  ال��ن��ادي 
اجل��ن��اح حفل  اجل��دي��دة حيث نظم 
ل��دي��وان »اخل���وايف يف غريب  توقيع 
القوايف« لل�ضاعر حممد بن يعروف 
املن�ضوري »الثالثاء«، وحفل توقيع 
لل�ضاعر حممد  ثايب«  »بن  لديوان 

�ضامل بن ثايب الرميثي اأم�س.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ���ض��ع��ي��د ب���ن علي 
الأن�����ض��ط��ة يف  اإدارة  م��دي��ر  امل��ن��اع��ي 
النادي اإن معر�س اأبوظبي الدويل 
للكتاب يعد من�ضة مثالية للتعريف 
ن�ضر  يف  وج��ه��وده  ال��ن��ادي  باأن�ضطة 
وتر�ضيخ  ال����دول����ة  ت�����راث  وح���ف���ظ 
ال����ولء والن��ت��م��اء للوطن  م��ف��ه��وم 
ول��ق��ي��ادت��ه احل��ك��ي��م��ة، وت��ع��زي��ز قيم 
ال���ث���ق���اف���ة وال���ت���م�������ض���ك ب����ال����ع����ادات 
الأ�ضيلة.  الإم���ارات���ي���ة  وال��ت��ق��ال��ي��د 
ي�ضارك  النادي  ان  املناعي  واأ���ض��اف 
الرتاثية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  ب��ج��م��ل��ة 
املراكز  م��ن  ع��دد  ينظمها  املتنوعة 

)مركزي  ل���ه  ال��ت��اب��ع��ة  والدارات 
والن�ضائي  ال�������ض���ب���اب���ي  اأب����وظ����ب����ي 
وادارة  الأن�����ض��ط��ة،  لدارة  التابعني 
البيئة  وادارة  ال���رتاث���ي���ة،  ال��ق��ري��ة 
الور�س  حيث  وال�ضالمة(  وال�ضحة 
ور�ضاً  تعد  التي  الن�ضائية  الرتاثية 
ل��ل��ج��م��ه��ور فر�ضة  ت��ت��ي��ح  ت��ف��اع��ل��ي��ة 
ل��ل��ت��ع��ل��م وال��ت��ث��ق��ي��ف ح����ول احلرف 
قدمياً  �ضائدة  كانت  التي  الرتاثية 
مثل ال�ضدو، والتلي، و�ضف اخلو�س، 
و�ضناعة العطور، و�ضناعة الدخون، 
ال����رباق����ع. وت���اب���ع ويتم  و���ض��ن��اع��ة 
اأي�ضا تقدمي جمموعة من الور�س 
عن  اجلناح  ل��زوار  املميزة  البحرية 
�ضناعة الديني، والطوا�س، والغزل، 
ورحالت الغو�س وكيفية ا�ضتخراج 
اللوؤلوؤ، بالإ�ضافة للور�س التوعوية 
يتم  كما  البيئية،  على  للمحافظة 
املنتجات  م����ن  جم���م���وع���ة  ع���ر����س 

الرتاثية املميزة.
الأن�ضطة  ه��ذه  اإىل  امل��ن��اع��ي  واأ���ض��ار 
التفاعلية ت�ضكل نقطة جذب مهمة 
ي�ضتقطب  ال�����ذي  امل��ع��ر���س  ل������زوار 
املواطنني  م����ن  الآلف  اه���ت���م���ام 
لتعريفهم  وال�������ض���ي���اح  وامل���ق���ي���م���ني 
مب��ك��ان��ة ال����رتاث الإم����ارات����ي الذي 
مكونات  من  اأ�ضا�ضّياً  مكوناً  يعترب 

الهوية الوطنية.
وا���ض��ت��ق��ب��ل اجل���ن���اح خ����الل الأي�����ام 
من  ن���خ���ب���ة  ل���ل���م���ع���ر����س  الأوىل 
ال�����ض��خ�����ض��ي��ات ال���ر����ض���م���ي���ة وك���ب���ار 
حيث  واملبدعني،  والكتاب  املثقفني 
حظي اجلناح بزيارة معايل حممد 
خليفة املبارك، رئي�س دائرة الثقافة 
و�ضعادة  اأب���وظ���ب���ي،   – وال�����ض��ي��اح��ة 
اآل علي م��دي��ر عام  ع��ب��داهلل م��اج��د 
الأر�ضيف واملكتبة الوطنية بالإنابة، 
العلي  وال���دك���ت���ور حم��م��د ع���ب���داهلل 
"تريندز"  التنفيذي ملركز  الرئي�س 
والعميد  وال���ض��ت�����ض��ارات،  للبحوث 
ادارة  مدير  ال�ضام�ضي  �ضعيد  �ضيف 
املرا�ضم والعالقات بالقيادة العامة 
ل�ضرطة اأبوظبي، بالإ�ضافة اإىل عدد 
والإعالميني  امل��ث��ق��ف��ني  م��ن  ك��ب��ري 
من  امل���ع���ر����س  ورواد  وال���ب���اح���ث���ني 
خمتلف ال�ضرائح والفئات العمرية، 

ل�ضيما طلبة املدار�س.

•• اأبوظبي-وام:

يحتفي معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب يف دورته ال� 31 التي ت�ضتمر حتى يوم 
ال�ضبت القادم بنماذج ملهمة لكتاب واأدباء ونا�ضرين اإماراتيني وعرب تعر�س 
اأعمالهم حتت �ضقف واحد ويف ظل عهد جديد يوؤكده م�ضرية عطاء ودعم من 

القيادة الر�ضيدة لقطاع �ضناعة الن�ضر واملعرفة.
مركزا  لتكون  الإم����ارات  دول��ة  اإليها  و�ضلت  التي  املكانة  ال��دع��م  ه��ذا  وي��وؤك��د 
باعتبارها عا�ضمة  اأبوظبي  اإم��ارة  وياأتي لالرتقاء مبكانة  والإب��داع  للمعرفة 
للثقافة والإبداع ولدعم املبدعني والرتقاء بقطاع �ضناعة الكتاب يف الإمارات 

واملنطقة .
واأكد م�ضوؤولون وكتاب يف ت�ضريحات لوكالة اأنباء الإمارات " وام " اأن معر�س 
خ  اأبوظبي الدويل للكتاب يعد من�ضة مثالية لالإبداع و�ضناعة املعرفة ما ير�ضَّ
وا�ضت�ضافة  امل��ع��ار���س  ق��ط��اع �ضناعة  وري��ادت��ه��ا يف  الإم����ارات  دول���ة  م��ن مكانة 

الأحداث العاملية.
اآل  را�ضد  ملوؤ�ض�ضة حممد بن  التنفيذي  املدير  �ضعادة جمال بن حويرب  وقال 
مكتوم للمعرفة اإن معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب يكت�ضب اأهمية بالغة على 
اأقطاب  ال�ضعيدين الإقليمي والعاملي وذلك بالنظر اإىل حجم امل�ضاركات من 
كاّفة  ار من  وال��زوَّ اأفريقيا  الأو�ضط و�ضمال  ال�ضرق  الن�ضر يف منطقة  �ضناعة 
اأنحاء العامل اإذ ُي�ضكِّل املعر�س نافذة معرفية مهمة ت�ضلِّط ال�ضوء على الأدب 
ما  والكفاءة،  التنظيم  من  ع��اٍل  مب�ضتوى  ويتميَّز  وال�ضرقي،  العربي  والفكر 

خ من �ضمعة دولة الإمارات وريادتها يف قطاع �ضناعة املعار�س وا�ضت�ضافة  ير�ضَّ
الأحداث العاملية.

�ضة نحو تعزيز احل�ضور  واأ�ضاف ميثِّل املعر�س فر�ضة مهمة بالن�ضبة للموؤ�ضَّ
اإمكاناتهم  بناء  على  وم�ضاعدتهم  الدرا�ضية،  واملراحل  الأعمار  خمتلف  لدى 
الفكرية واملعرفية حول العديد من املوا�ضيع املهمة التي تتناولها الفعاليات 
امل�ضاحبة، اإ�ضافة اإىل تعريفهم بالدور الذي تقوم به يف تنمية وتعزيز املعرفة 
لت ومواجهة  يف العامل، بهدف زيادة قدرة املجتمعات على الندماج يف التحوُّ
التحديات، وذلك من خالل املبادرات وامل�ضاريع التي تتبّناها يف �ضوء حت�ضني 

جودة التعليم ودعم البحث العلمي وريادة الأعمال.
ولفت اإىل اأن قطاع الن�ضر يف دولة الإمارات يعي�س ع�ضراً ذهبياً بف�ضل حر�س 
جزءاً  باعتباره  بقدراته  والرت��ق��اء  القطاع  ه��ذا  دع��م  على  الر�ضيدة  القيادة 
م للعامل مناذج اإماراتية وعربية ملهمة  اأ�ضياًل ل يتجزاأ من اإرثنا الثقايف اإذ قدَّ
ر�ّضخت من اإ�ضهامات الثقافة العربية الكبرية وامل�ضيئة كما يوؤكد هذا الدعم 
والإب��داع يف  للمعرفة  الإم��ارات لتكون مركزاً  دول��ة  اإليها  التي و�ضلت  املكانة 

ال�ضرق الأو�ضط .
�ضة  ف اإىل خدمات ودور موؤ�ضَّ ار للتعرُّ واأ�ضار اإىل اأن املعر�س يتيح الفر�ضة للزوَّ
الذي يقدمه  ل  املف�ضّ ال�ضرح  للمعرفة من خالل  اآل مكتوم  را�ضد  بن  حممد 
املعرفة"  ة  "قمَّ بينها  والتي من  اأب��رز مبادراتها وم�ضاريعها  العمل عن  فريق 
اإحدى اأهم الفعاليات العاملية التي جتمع حتت مظلتها اخلرباء و�ضّناع القرار 
ملواجهة  وامل��ع��ارف  والأف��ك��ار  تبادل اخل��ربات  العامل؛ بهدف  اأنحاء  من جميع 

التحديات، و"جائزة حممد بن را�ضد اآل مكتوم للمعرفة" التي تعدُّ من اأرفع 
اجلوائز العاملية لتكرمي ودعم العاملني يف املجالت املعرفية، وت�ضجيعهم على 
الرقمي"  املعرفة  البتكار وا�ضتحداث اأ�ضاليب جديدة لن�ضر املعرفة، و"مركز 
ز القراءة من خالل توفري  الذي ُي�ضكِّل من�ضة اإلكرتونية متقدمة تدعم وتعزِّ
جمموعة كبرية من الكتب العربية واملرتجمة، و"متحف نوبل" الذي يربز 
العاملي، و"برنامج دبي  ال�ضعيد  "نوبل" املرموقة على  اأهمية ومكانة جائزة 
الدويل للكتابة"، الذي يعدُّ من اأكر الإ�ضهامات الإبداعية يف اإثراء احلركة 

الفكرية والأدبية يف دولة الإمارات العربية املتحدة واأنحاء العامل كافة.
من جهته قال الباحث والكاتب عبداهلل خلفان الهامور تعترب جميع املعار�س 
واملهرجانات اخلا�ضة بالكتب �ضواء كانت يف الإمارات مثل اأبوظبي اأو ال�ضارقة 
احلايل  اجليل  تفيد  ثقافية  ظاهرة  العربي  الوطن  يف  تقام  التي  واملعار�س 
لكون ما حتتويه الكتب عبارة عن كنوز عقول موجودة ولي�ضت كتابات فقط اأو 

جمرد كالم يف اأ�ضطر يف اأوراق مغلفة بل هي نتاج فكري موجود على ورق.
تغذية  تتم  حتى  ال��ق��راءة  على  واأولدن����ا  �ضبابنا  نحث  اأن  " يجب   : واأ���ض��اف 
يف  ق���ادة  وي��ك��ون��وا  وثقافيا  علميا  املثقف  ال�ضباب  م��ن  جيل  ليخلق  اأذه��ان��ه��م 
�ضواء  الكتب  ومعار�س  املهرجانات  هذه  ا�ضتغالل  على  نحثهم  كما  امل�ضتقبل 
كانت داخل الدولة اأو خارجها وخا�ضة طالب املدار�س واجلامعات ومدر�ضيهم 
الذين يحثوهم على �ضراء الق�ض�س والكتب املفيدة والقيمة وهذا بحد ذاته 

ين�ضاأ جيل من حمبي القراءة".
من ناحيتها قالت الدكتورة فاطمة املزروعي الكاتبة والباحثة الإماراتية اإن 

 .. �ضنوية  اجتماعية  ثقافية  ظاهرة  يعترب  للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  معر�س 
موؤكدة اأن له اأهمية كبرية باعتباره و�ضيلة لرفد املكتبات يف الدولة وطريقة 
واملبدعون  املثقفون  فيه  ويلتقي  الفعاليات  م��ن  الكثري  لعقد  ال��ط��رق  م��ن 
والأدباء حتت �ضقف واحد من جميع اأنحاء العامل لتبادل التجارب واخلربات 
كما اأنه فر�ضة لت�ضويق الكتب وترويجها واإتاحة الفر�ضة للنا�ضرين لت�ضويق 

كتبهم وترجمتها .
وقبلة  والإب����داع  للثقافة  عا�ضمة  اأ�ضبحت  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  اأن  اإىل  واأ���ض��ارت 
للمثقفني والأدباء حول العامل اإ�ضافة اإىل ما ت�ضهده من معار�س وفعاليات 
العربية  اجلوائز  اأهم  من  تعترب  وجوائز اأهمها " جائزة زايد للكتاب" التي 

والعاملية التي ترتقي بالكتاب والأدباء اإقليميا وعامليا .
للكتاب يتيح  اأبوظبي  اأن معر�س  اإىل  الكاتب �ضيف احلمادي  من جهته لفت 
جلميع الكتاب والنا�ضرين ل�ضتثمار الفر�س املتاحة لت�ضويق الكتاب والإ�ضهام 
يف ن�ضر ثقافة القراءة كما يعد فر�ضة للتبادل الثقايف يجمع الكتاب والنا�ضرين 
مع القراء واجلمهور... موجها �ضكره للقيادة الر�ضيدة التي حتر�س على دعم 

الكتاب واملبدعني وخلق بيئة ثقافية من خالل هذا احلدث البارز .
للنجاح  اأ���ض��رار جوهرية  على  ال�ضوء  " رحلة �ضعود" ي�ضلط  كتابه  اإن  وق��ال 
الذي حتدوه وتكلله بنى الثقافة .. م�ضريا اإىل اأن كتابه الذي يتاألف من 204 
نهج موؤ�ض�س  ا�ضتلهم  ال�ضاعد حيث  لل�ضباب  دليل عمل  �ضفحات يعد مبثابة 
الدولة املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان " طيب اهلل ثراه" يف كافة 

حمطات م�ضريته لي�ضتطيع ح�ضد النجاح ..

فعاليات واأن�سطة متنوعة لنادي تراث الإمارات يف معر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب

•• اأبوظبي-وام:

اأن  العربية  للغة  اأبوظبي  مركز  رئي�س  متيم  ب��ن  علي  الدكتور  �ضعادة  اأك��د 
جمالت  تدعم  رائ��دة  عاملية  من�ضة  ي�ضكل  للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  معر�س 
لتعزيز  الرئي�ضة  الركائز  اإح��دى  ُتعد  التي  والإبداعية  الثقافية  ال�ضناعات 

ودعم القت�ضاد الوطني.
اأحد  املعر�س يعد  "وام" اإن  الإم��ارات  اأنباء  �ضعادته يف ت�ضريح لوكالة  وقال 
املن�ضات املهمة للرتويج ملكانة اأبوظبي املحورية يف ا�ضت�ضافة اأهم الفعاليات 
يوؤكد  �ضنويا ما   20% اإىل   10 املبيعات بني  ي�ضهد منوا يف  الثقافية حيث 
املوؤثر على  ودوره  املهم  الثقايف  احل��دث  ي�ضهده هذا  ال��ذي  املتالحق  التطور 

ال�ضاحة الثقافية العاملية.
دور  املبيعات" ويخت�س بر�ضد مبيعات  "ر�ضد  اإط��الق نظام  اأن��ه مت  واأ�ضاف 

حيث  م��ن  اجلمهور  توجهات  على  التعرف  اإىل  اإ�ضافة  والعار�ضني  الن�ضر 
العناوين واملو�ضوعات التي حتظى باهتمام القراء.

الدويل  اأبوظبي  ملعر�س  املبا�ضر  وغري  املبا�ضر  القت�ضادي  الأث��ر  اإىل  واأ�ضار 
القت�ضادي  الأداء  يعزز  املعر�س  ك��ون  الن�ضر  �ضناعة  على  �ضيما  ل  للكتاب 
والطباعة  والطريان  والفنادق  ال�ضحن  مثل  به  املرتبطة  القطاعات  جلميع 
وغريها من القطاعات ال�ضرتاتيجية مبا يوؤكد مكانة اأبوظبي الرائدة عامليا 
واحدة من اأهم العوا�ضم الداعمة لقطاع الن�ضر من خالل طرح امل�ضاريع و 

املبادرات الثقافية التي ت�ضهم ب�ضكل فاعل يف تعزيز هذه ال�ضناعة املهمة.
واأو�ضح اأن املعر�س ي�ضعى لتو�ضعة اآفاق التبادل املعريف والإبداعي من خالل 
ا�ضت�ضافة اخلرباء واملتخ�ض�ضني واأ�ضحاب الإجنازات العاملية املتميزة يف هذا 
اأمامهم للتوا�ضل مع اجلمهور لدعم املعرفة والثقافة  القطاع وفتح املجال 

بعملية تاأ�ضي�ضية للم�ضتقبل.

واأكد �ضعادته حر�س مركز اأبوظبي للغة العربية على الرتويج للغة العربية 
املبتكرة  املبادرات  اإىل جانب  عن طريق املعر�س وغريه من الأح��داث املهمة 
التي يطلقها .. مو�ضحاً اأن الهتمام باللغة العربية ي�ضّب يف م�ضلحة تعزيز 
معر�س  اأن  واأو�ضح  والرتاثية.  الفكرية  املكت�ضبات  و�ضون  الوطنية  الهوية 
التي  املبدعة  العقول والأفكار  للكتاب ميّثل فر�ضة للتقاء  الدويل  اأبوظبي 
اأف�ضل مل�ضتقبل القطاع الثقايف ب�ضكل عام وقطاع  ت�ضهم يف �ضياغة توجهات 
والثقافية  املعرفية  املجالت  اأهميته يف دعم  اإىل  اإ�ضافة  ب�ضكل خا�س  الن�ضر 
التي اأ�ضبحت اليوم بحاجة اإىل ت�ضافر اجلهود امل�ضرتكة لتجاوز التحديات 
والأزمات التي تعاين منها �ضناعة الكتاب بهدف بناء جيل قارئ مع احلر�س 
النوعية  النقلة  ت�ضهم يف حتقيق هذه  التي  والأدوات  التقنيات  على توظيف 
الثقايف  احل��راك  لأن  امل�ضتقبل  وتطلعات  الع�ضر  توجهات  مع  يتنا�ضب  ومبا 
اليوم بحاجة اإىل خماطبة اجليل اجلديد باللغة التي تنا�ضب وعيه وميوله 

الفكرية واهتماماته على اختالفها.
80 دولة  نا�ضر من  األ��ف  اأك��ر من  املعر�س  العام من  وت�ضت�ضيف دورة هذا 
 400 م��ن  اأك���ر  ي�ضّم  الفعاليات  م��ن  متكاماًل  ج���دوًل  ي��ق��ّدم��ون  م�ضاركة 
فعالية متنوعة ُتلبي تطلعات اجلمهور اإ�ضافة اإىل 500 األف عنوان واأكر 
امل�ضاركني  العر�ضني  اإجمايل عدد  ي�ضل  فيما   .. 850 �ضيفا ومتحدثا  من 
معر�س  ب��رن��ام��ج  يت�ضمن  كما  حمليا.  ع��ار���ض��ا   250 بينهم  م��ن   1130
اأبوظبي الدويل للكتاب الذي من املتوقع اأن ي�ضتقطب اأكر من 150 األف 
زائر يف دورته احلالية نحو 650 جل�ضة يف برنامج املعر�س تت�ضمن 120 
جل�ضة يف الربنامج الثقايف و 20 جل�ضة يف الربنامج املهني و اأكر من 280 
جل�ضة وور�ضة عمل يف واحة الأطفال و 60 فيلما يف �ضينما ال�ضندوق الأ�ضود 
واأكر من 60 ور�ضة فنية و 20 جل�ضة يف ركن اأمناط احلياة و 100 توقيع 

كتاب و6 فعاليات يف املواقع الثقافية املختلفة واجلامعات.

�سنويا للكتاب  الدويل  اأبوظبي  معر�ض  مبيعات  % منو   20

م�سوؤولون وكتاب: معر�ض اأبوظبي للكتاب من�سة للمعرفة والإبداع يف الإمارات 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- وام: 

التي  ال��ك��ت��اب  م��ع��ار���س  ت�ضتقطب 
العام  م��دار  على  ال��دول��ة  ُتنظمها 
ع���ددا ك��ب��ريا م��ن ال��ك��ت��اب والأدب����اء 
وال����ن����ا�����ض����ري����ن وال����ب����اح����ث����ني عن 
ثقافيا  م�ضهدا  ل��رت���ض��م  امل��ع��ل��وم��ة 
اأ�ضا�ضي من  اأن الثقافة ركن  يوؤكد 

مكونات النه�ضة .
اأب��وظ��ب��ي للكتاب  ومت��ث��ل م��ع��ار���س 
وال�ضارقة للكتاب ومعر�س الكتاب 
الطفل  وم����ع����ار�����س  الإم�������ارات�������ي 
الثقافية  امل��ه��رج��ان��ات  ج��ان��ب  اإىل 
املتنوعة وامل�ضابقات و�ضهر القراءة 
اإبداعيا ومن�ضة ل�ضتثمار  م�ضهدا 
الكتاب  لت�ضويق  املتاحة  الفر�س 

والإ�ضهام يف ن�ضر ثقافة القراءة.
لوكالة  خ��ا���ض��ة  ت�����ض��ري��ح��ات  ويف 
اأكد مثقفون  اأنباء الإمارات )وام( 
وزائرون لهذه املعار�س اأن الرهان 
الثقايف يف الإمارات رهان م�ضتقبلي 
ال�ضورة  ت��ر���ض��ي��خ  م���ن���ه  ال����ه����دف 
ال��ع��امل وهذه  وج���دان  الذهنية يف 
املعار�س الناجحة تاأكيد على هذه 
عاماً  بريقها  ي��زداد  التي  ال�ضورة 

تلو اأخر.
بن حويرب  �ضعادة جمال  واأو���ض��ح 
ن���ائ���ب رئ���ي�������س جم��ل�����س الأم����ن����اء 
والأم�������ني ال���ع���ام جل���ائ���زة حممد 
اأن  للمعرفة،  مكتوم  اآل  را�ضد  بن 
الإمارات  دولة  يف  الكتاب  معار�س 
عامة ومعر�ضي اأبوظبي وال�ضارقة 
عاملية  ث��ق��اف��ي��ة  حم���اف���ل  خ���ا����ض���ة 
ودورا  ك��ب��رية  اأه��م��ي��ة  وتكت�ضب   ..ً
واملوؤلف  ال��ن��ا���ض��ر  دع���م  يف  ح��ي��وي��ا 
لفتا  العاملي،  و  والعربي  الوطني 

واملوؤلفني  النا�ضرين  اهتمام  اإىل 
املختلفة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وامل��وؤ���ض�����ض��ات 
�ضارت  اأن  بعد  فيها  امل�ضاركة  على 
امل��ع��ار���س يف ال��دول��ة وج��ه��ة مهمة 
يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط ، لتنوع 
امل�ضتوي  ورقي  املختلفة  م�ضادرها 
و  والفعاليات  التنظيم  حيث  م��ن 
دعم الدولة مبا ي�ضهم يف النهو�س 

ب�ضناعة الكتاب .
متيزاً  حققت  الإم�����ارات  اإن  وق���ال 
واأ�ضبحت  الن�ضر  رق���م  يف  ف��ري��داً 
ال���دول يف ن�ضر التجارب  اأه��م  م��ن 
الإبداعية املتنّوعة للُكّتاب والأدباء 
امتالك  حيث  وم��ن  الإم��ارات��ي��ني 
اأف�ضل املطابع، موؤكداً على النظرة 
الإيجابية للكتاب باعتباره م�ضدرا 
للمعرفة والعلم " فالثقافة لي�ضت 
ن��اع��م��ة ف��ق��ط وامن����ا ر�ضالة  ق���وى 
قوية ودعم مبا�ضر لالإنتاج املعريف 

والإن�ضاين ".

اأكدت عائ�ضة �ضلطان ع�ضوة  فيما 
ال�ضحافة  ج���ائ���زة  اإدارة  جم��ل�����س 
الثقايف  الإم��ارات  دور  اأن  العربية، 
املا�ضية  الأع��وام  كثرياً خالل  برز 

ق��ي��ا���ض��اً ب���دول ل��ه��ا ت��اري��خ ك��ب��ري يف 
امل��ع��رف��ة وال��ث��ق��اف��ة واأ�����ض����ارت اإىل 
ال����دور ال��ت��ن��وي��ري وال��ث��ق��ايف الذي 
ع��ن طريق  الإم����ارات  ب��ه  ت�ضطلع 

من  واملبدعني  بالكتاب  اهتمامها 
متنحها  ال���ت���ي  اجل�����وائ�����ز  خ�����الل 
الإماراتية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل��وؤ���ض�����ض��ات 
امل�ضتوي  بل وعلى  العربي  للمبدع 

الدويل.
حقيقي  ت����ن����وع  ه����ن����اك  وق�����ال�����ت: 
ال���ث���ق���ايف مثل  امل�����ض��ه��د  ف���ري���د يف 
ي���وم ال��ك��ات��ب وي���وم ال���ق���راءة وعام 
القراءة وم�ضابقات حتدي القراءة 

وغريها.
الثقايف  امل���������ض����روع  اأن  وذك���������رت 
امل�ضتويات  جميع  علي  الإم��ارات��ي 
ومتنوعة  حقيقية  بانوراما  ميثل 
الوطن  اإىل  الإم������ارات  م��ن  مت��ت��د 

العربي.
واأكدت الكاتبة، اأن ر�ضالة الإمارات 
ت��ك��ام��ال يف  ه��ن��اك  اأن  ال��ع��امل  اإىل 
املعريف  القت�ضاد  امل��ج��الت،  �ضتي 
النه�ضة  م��ع  ب��ال��ت��وازي  وال��ث��ق��ايف 
على  م�ضددة  ال�ضاملة،  التنموية 
واملثقفني  بالثقافة  اله��ت��م��ام  اأن 
الوطنية  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  ���ض��م��ن 

حلكومة دولة .
ال�ضارقة  معر�س  اأن  اإىل  ولفتت 

الثقايف  امل���ع���ر����س  ه����و  ل���ل���ك���ت���اب، 
ي����وؤج����ل علي  ال������ذي مل  ال���وح���ي���د 
م�����ض��ت��وي ال���ع���امل ب�����ض��ب��ب ظ���روف 
اجل���ائ���ح���ة، وه����ن����اك ال���ك���ث���ري من 
امل�ضاريع الثقافية جتعلها عا�ضمة 
ف�ضاًل   ، العربية  للثقافة  دائ��م��ة 
عن كثري من ال�ضروح الثقافية يف 
الإمارات من اجلامعات وموؤ�ض�ضات 
الن�ضر واملكتبات العامة يف كل اإمارة 
قاطبة  للدولة  ال��روؤي��ة  لتتكامل   ،
توؤكد  ال��ت��ي  ال�ضرتاتيجية  ل���ذات 
وت�����ض��دد ع��ل��ي ك���ون ال��ث��ق��اف��ة ركنا 

اأ�ضا�ضيا من مكونات النه�ضة .
اأحمد  ع��ب��د احل��م��ي��د  ق����ال  ف��ي��م��ا 
بن  �ضلطان  ملوؤ�ض�ضة  العام  الأم��ني 
علي العوي�س الثقافية اإن معار�س 
ال��ك��ت��ب يف الإم������ارات ق��ارب��ت على 
على  �ضنة   40 مب���رور  الح��ت��ف��ال 
يف  للكتاب  م��ع��ر���س  اأول  ان��ط��الق 
الدولة  عمر  اأن  ح��ني  يف  ال��دول��ة، 

اأولوية  م��ن  ك��ان��ت  اإي  �ضنة   50
ت��ر���ض��ي��خ فكرة  ال���وط���ن���ي  ال���ع���م���ل 
الثقافة  على  الرتكيز  مع  الدولة 
يعي�س  ح�������ض���ارًي  م��ع��ط��ى  لأن���ه���ا 
ال�ضارقة  معار�س  وباتت  للتاريخ 
واأبوظبي للكتاب من اأكرب معار�س 
الكتب يف العامل من حيث الأهمية 

والقيمة.
ملوؤ�ض�ضة  ال���ع���ام  "الأمني  ول���ف���ت 
�����ض����ل����ط����ان ب������ن ع����ل����ي ال���ع���وي�������س 
الكتب  اأن معار�س  اإىل  الثقافية"، 
وطنية  هوية  عك�ضت  الإم���ارات  يف 
الكتب  ب��ي��ع  ���ض��وق  بو�ضفها  لي�س 
األ��ه��م��ت ودفعت  ال��ت��ج��رب��ة  ب��ل لأن 
اأبناء الإمارات لتاأ�ضي�س  املئات من 
الكتاب.  ب�ضناعة  تهتم  ن�ضر  دور 
ف�������ض���اًل ع���م���ا ت���ق���دم���ه الإم��������ارات 
للعار�ضني  ت��ن��ظ��ي��م  ح�����ض��ن  م����ن 
وتقدير كبري ل�ضيوفها من كتاب 
واأدب�������اء ون��ا���ض��ري��ن وغ���ريه���م من 

ال�ضخ�ضيات العامة.
الهام�س  ع���ل���ى  اأح����م����د،  واأردف 
الأب�����رز عربياً  ان��ط��ل��ق��ت اجل���وائ���ز 
واملعنوية  املادية  بقيمتيها  وعاملياً 
وال����ت����ي ف�����از ب���ه���ا ال���ع�������ض���رات من 
اأخرى  املفكرين ومت تكرمي نخبة 
وعاملياً،  عربياً  املعرفة  �ضناع  م��ن 
للكتاب  ج���وائ���ز  ن����رى  ن��ح��ن  وه����ا 
واأدباء  الأول  والإ���ض��دار  الأف�ضل 
اجلوائز  م���ن  وغ���ريه���ا  ال�����ض��ب��اب 
التقديرية والت�ضجيعية، بالإ�ضافة 
اإىل احلر�س الكبري على امل�ضاركة 
يف هذه املعار�س من قبل النا�ضرين 
العرب ومن حول العامل كل ح�ضب 
ث��ق��اف��ت��ه ول��غ��ت��ه، مم��ا ي��وؤك��د جناح 

وتفرد جتربة .

•• اأبوظبي-وام:

زار �ضمو ال�ضيخ خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان، ع�ضو املجل�س التنفيذي 
اأبوظبي  معر�س  اأم�����س،  التنفيذي،  اأبوظبي  مكتب  رئي�س  اأبوظبي  لإم���ارة 
ال�ضمو  وال��ذي يقام حتت رعاية �ضاحب   ،31 ال���  دورت��ه  للكتاب يف  ال��دويل 
مركز  يف  اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 

العربية  للغة  اأبوظبي  مركز  "اأدنيك" بتنظيم  للمعار�س  الوطني  اأبوظبي 
التابع لدائرة الثقافة وال�ضياحة - اأبوظبي وت�ضتمر فعالياته حتى 29 مايو 

اجلاري.
ومن  امل�ضاركة،  الأجنحة  من  ع��دداً  املعر�س  يف  جولته  خ��الل  �ضمّوه  وتفقد 
ب�"عميد  يحتفي  ال��ذي  والب�ضرية"  الكتاب   .. ح�ضني  "طه  جناح  �ضمنها 
خالل  من  العام  ه��ذا  لن�ضخة  املحورية  ال�ضخ�ضية  ب�ضفته  العربي"  الأدب 

اأدب طه ح�ضني، والوقوف عند  تنظيم ندوات فكرية واأدبية لدرا�ضة عوامل 
اأعماله حتلياًل وقراءة لت�ضليط ال�ضوء على اأهميتها يف اإثراء امل�ضهد الثقايف 

والأدبي.
ور���س عمل  م�ضاركتهم يف  اأثناء  املدار�س  �ضمّوه جمموعة من طلبة  والتقى 
حول اأهمية تر�ضيخ ثقافة القراءة. رافق �ضمّوه، اأثناء زيارته للمعر�س، معايل 

معايل حممد خليفة املبارك رئي�س دائرة الثقافة وال�ضياحة - اأبوظبي.

ومن املتوقع اأن ي�ضتقطب معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب، يف ن�ضخته لهذا 
1130 عار�ضاً ميثلون  وي�ضهد م�ضاركة  زائ��ر.  األف   150 اأكر من  العام، 
فعاليات  وت�ضتقطب  دول����ة.   80 م��ن  وحم��ل��ي��ة  واإق��ل��ي��م��ي��ة  ع��امل��ي��ة  ن�ضر  دور 
العامل،  اأنحاء  40 دول��ة، من خمتلف  األ��ف متحدث من  اأك��ر من  املعر�س 
لتبادل الأفكار ومناق�ضة التوجهات الأدبية والثقافية يف جمموعة وا�ضعة من 

اجلل�ضات احلوارية، والندوات، والأم�ضيات الفكرية.

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت الأمانة العامة جلائزة خليفة الرتبوية اأن معر�س اأبوظبي الدويل 
ال�ضيخ  ال�ضمو  وروؤي��ة �ضاحب  فكر  وري��ادة  بتميز  2022 يرتجم  للكتاب 
"حفظه اهلل" يف تعزيز وتر�ضيخ  اآل نهيان رئي�س الدولة  حممد بن زايد 
مكانة دولة الإمارات على خارطة العمل الثقايف والإبداعي اإقليمياً ودولياً 
مبا ُيج�ضد النه�ضة الثقافية التي ت�ضهدها الدولة وير�ضم �ضورة م�ضرقة 
للتنوع الثقايف والإبداعي الذي حتت�ضنه العا�ضمة اأبوظبي كواجهة عاملية 
بارزة للثقافة . وقالت اأمل العفيفي الأمني العام جلائزة خليفة الرتبوية 
اإن معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب اأ�ضبح اأيقونة جتمع خمتلف دول العامل 
بح�ضاراتها وثقافاتها يف اأروقة الإبداع الثقايف الذي ن�ضهده عاماً بعد عام 
من  واملفكرين  والأدب���اء  املثقفني  جتمع  التي  الثقافية  التظاهرة  هذه  يف 
اأنحاء العامل لتبادل الفكر وال��راأي والتجارب واأف�ضل املمار�ضات  خمتلف 

الثقافية والإبداعية يف رحاب اأبوظبي.
اأبوظبي  معر�س  فعاليات  خالل  احت�ضن  اجلائزة  جناح  اأن  اإىل  واأ���ض��ارت 
الدويل للكتاب 2022 جمموعة من الفعاليات مب�ضاركة عدد من القيادات 

الأكادميية والثقافية الذين قدموا ور�ضاً وحما�ضرات متنوعة جتمع بني 
الثقافة والتعليم وتعزز الوعي للجمهور، ومن بني هذه الفعاليات فعالية 
اجلائزة  يف  الفائزين  من  وا�ضعة  م�ضاركة  �ضهدت  التي   " التميز  درب   "
خالل دوراتها ال�ضابقة حيث قدمت رمزية املازمي من موؤ�ض�ضة الإمارات 
التعليم املدر�ضي ور�ضة عن اآليات متيز املعلم املبدع، وقدم موؤمن حم�ضن 
من موؤ�ض�ضة الإمارات للتعليم املدر�ضي ور�ضة حول رعاية اأ�ضحاب الهمم 

واأف�ضل املمار�ضات التطبيقية يف هذا ال�ضدد.
عن  ور�ضة  يف  باجلائزة  الفائزين  اأحد  عبدالعظيم  خالد  �ضارك  واأ�ضافت 
الإبداع يف تدري�س اللغة العربية تطرق خاللها اإىل اأحدث طرق واأ�ضاليب 
التدري�س  عملية  يف  املتطورة  التقنيات  وتوظيف  العربية،  اللغة  تدري�س 
وتهيئة البيئة التعليمية باأحدث الأدوات التكنولوجية يف هذا ال�ضدد مبا 
يعزز من ريادة لغتنا الأم يف الع�ضر الرقمي، وقدمت اأمينة اجلابري رئي�س 
املناهج الوطنية مبدار�س الإمارات الوطنية ور�ضة تطبيقية حول اأن�ضطة 

الربنامج املبتكر للمناهج الوطنية .
وذكرت العفيفي اأن برنامج ور�س التميز يف جناح جائزة خليفة الرتبوية 
جنالء  للدكتورة  حما�ضرة  اأي�ضاً  ت�ضمن  للكتاب  اأبوظبي  معر�س  خالل 

النقبي خبري تقنيات التعليم حول تنمية الذكاء ال�ضناعي والتقني للن�سء 
يف مرحلة عمرية مبكرة، موؤكدة اأهمية دور الوالدين يف فتح اآفاق املعرفة 
اأمام الطفل يف مرحلة التعليم املبكر لإك�ضابه املهارات العلمية واملعرفية 

والتطبيقية الالزمة يف هذا ال�ضدد.
ولفتت اإىل اأهمية تنمية الذكاء التقني لدى الأبناء والطالب منذ ال�ضغر، 
مواقع  على  �ضن �ضغرية  منذ  الأط��ف��ال  انفتاح  ك��رة  ب�ضبب  ذل��ك  وي��ع��ود 
وتوؤثر  بيت  كل  يف  تدخل  ب��داأت  والتي  الفرتا�ضية  الجتماعي  التوا�ضل 
على الكبار وال�ضغار، لذلك فمن املهم تعزيز املهارات الالزمة ل�ضتخدام 
الأجهزة الرقمية باأمان وم�ضوؤولية وفاعليه، اإ�ضافة اإىل الهتمام بالقدرات 
الجتماعية والعاطفية واملعرفية التي متِكن البناء من مواجهة التحديات 

والتكيف مع متطلبات احلياة الرقمية .
وقدمت الإدارة العامة للموؤ�ض�ضات العقابية والإ�ضالحية يف وزارة الداخلية 
ور�ضة تطبيقية حول جتربتها يف الفوز مبجال التعليم وخدمة املجتمع عن 
فئة املوؤ�ض�ضات، حيث تطرق كل من الرائد ها�ضم الها�ضمي والنقيب ح�ضن 
املهري اإىل جتربة الإدارة يف الفوز بهذا املجال، واأ�ضارا اإىل اأنه مت اإطالق 
املوؤ�ض�ضات العقابية  " يف قطاع  حممد بن را�ضد للتعليم الذكي  من�ضة   "

ب��ه��دف تعزيز ج���ودة ح��ي��اة املجتمع م��ن خالل  ال��دول��ة  وال���ض��الح��ي��ة يف 
وحت�ضني  مهاراتهم  وتطوير  درا�ضتهم  ل�ضتكمال  للنزلء  الفر�ضة  اإتاحة 
مرنة  تعليمية  بيئة  توفري  اإىل  املبادرة  تهدف  كما   ، التعليمي  م�ضتواهم 
وم�ضتدامة للنزلء وتطوير النظام التعليمي ونقله من التعليم التقليدي 
اإىل النظام الإلكرتوين الذكي مبا يتوافق مع توجيهات وروؤية احلكومة 

الحتادية والتعاون مع �ضريكنا ال�ضرتاتيجي وزارة الرتبية والتعليم .
وقدمت موؤ�ض�ضة زايد العليا لأ�ضحاب الهمم ندوة بعنوان " حتديات واآفاق 
اإ�ضماعيل  عبداهلل  خاللها  حتدث   ،" الهمم  اأ�ضحاب  تعليم  يف  م�ضتقبلية 
روؤية  ح��ول  املوؤ�ض�ضة  يف  الهمم  اأ�ضحاب  لقطاع  التنفيذي  املدير  الكمايل 
القيادة الر�ضيدة لرعاية هذه الفئة والنهو�س بها واملبادرات ال�ضرتاتيجية 
املقدمة لها خالل اخلم�ضني املقبلة، مو�ضحاً اأنه يجب احلر�س على جميع 
لأ�ضحاب  خدماتها  تقدم  التي  املوؤ�ض�ضات  وخا�ضة  التعليمية  املوؤ�ض�ضات 
الهمم بالرتكيز على ا�ضتخدام التكنولوجيا يف خدمة هذه الفئة التي من 
املمكن اأن تقع �ضحايا هذه التكنولوجيا خا�ضة للطلبة من فئات الإعاقات 
الذهنية، و�ضرورة اأن نقدم لهم الإر�ضاد الثقايف والتعليمي املنا�ضب الذي 

ميكنهم من التعامل بوعي واإيجابية مع التكنولوجيا املتطورة .

خالد بن حممد بن زايد يزور معر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب يف دورته الـ 31

)خليفة الرتبوية(: روؤية حممد بن زايد تر�سخ مكانة الإمارات الثقافية عامليا 

كتاب واأدباء: معار�ض الكتاب م�سهد اإبداعي متجدد 
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اأخبـار الإمـارات
ترت�ستان تهدي ال�سارقة ن�سخة من القراآن تعود اإىل عام 1803م 

•• ال�شارقة -وام:

العام  امل��ف��ت��ي  ا���ض��ك��ن��در  اهلل  �ضميع  ك��ام��ل  ال�ضيخ  اأه����دى 
بال�ضارقة  الكرمي  القراآن  جممع  تتار�ضتان  جلمهورية 
ن�����ض��خ��ة ن�����ادرة م���ن امل�����ض��ح��ف ال�����ض��ري��ف امل�����ض��م��ى طبعة 

م�ضحف قازان.
وقال �ضريزاد عبدالرحمن طاهر الأمني العام للمجمع 
: تعترب هذه الن�ضخة النادرة من اأقدم الن�ضخ املطبوعة 
للعام  وتعود  الليثوغرافيا  احلجرية  الطباعة  بطريقة 
اعتنت  وال��ت��ي  ب�ضمة"  "قازان  ن�ضخة  وت�ضمى   1803
هذا  ي�ضكل  حيث  بالغة  عناية  ب��ه  تتار�ضتان  جمهورية 

امل�ضحف نتاج جهود علمائها عرب التاريخ ويتميز باخلط 
منه يف  "ب�ضمة" وق��د طبعت  امل�ضمى  ال��ق��ازاين اجلميل 
باحلجم  جم��ل��دي��ن  يف  ل��ل��ك��ب��ار  الأوىل  ط��ب��ع��ت��ان  حينها 
باحلجم  جم��ل��دات  ع�ضرة  يف  لل�ضغار  والثانية  الكبري 

ال�ضغري وتولت طباعته اآنذاك دار الطباعة الآ�ضيوية.
ماعرف  ب�ضنتني  قبلها  طبعت  ق��د  ذات��ه��ا  ال���دار  وك��ان��ت 
�ضورا  ي�ضم  وك��ان  ال��ق��راآن  من  ال�ضبع  "هفتياك" اأي  ب 

خمتارة من القراآن الكرمي.
وو�ضع  العثماين  الر�ضم  قواعد  ق��ازان  م�ضحف  والتزم 
ب��دع��اء اخلتم  امل�ضحف  اإط���ار وختم  ال��ق��راآين يف  الن�س 

وو�ضعت الفهار�س باللغة التتارية .

•• دبي- وام:

التعليمية  م��در���ض��ة(  )من�ضة  اأع��ل��ن��ت 
عربياً  الأك������رب  امل��ف��ت��وح��ة  ال��رق��م��ي��ة 
عن   www.madrasa.org
حزمة جديدة من الق�ض�س التعليمية 
الإب��داع��ي��ة ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا ع��ل��ى مدى 
مع  بالتعاون  املقبلة  الثمانية  الأ�ضهر 
كّتاب ودور ن�ضر عربية ودولية وخرباء 
تقنيني ومبدعني وتربويني من كافة 
املحتوى  اإىل  لت�ضيفها  التخ�ض�ضات 
جماناً  توفره  ال��ذي  ال�ضيق  التعليمي 
يف متناول جميع الطالب العرب حول 
مدر�ضة"،  "من�ضة  وت��ط��ل��ق  ال���ع���امل. 
تقدم  ال���ت���ي  الإل����ك����رتون����ي����ة  امل��ن�����ض��ة 
خمتلف املواد التعليمية لكافة املراحل 
الدرا�ضية من ريا�س الأطفال و�ضوًل 
اإىل املرحلة الثانوية باللغة العربية يف 
متناول الطلبة اأينما كانوا، جمموعة 
التعليمية  ال��ق�����ض�����س  م����ن  ج����دي����دة 
دون  للطلبة  املخ�ض�ضة  الإب���داع���ي���ة 
وتطبيق  �ضفحة  ع��رب  ع��ام��اً   14 �ضن 
واملخ�ض�ضة  مدر�ضة"  "ق�ض�س 
www.stories. ل����الأط����ف����ال 

.  madrasa.org
م�ضّورة  ���ة  ق�������ضّ  200 و���ض��ت�����ض��اف 
ج���دي���دة ق��ب��ل ن��ه��اي��ة ال���ع���ام اجل����اري 
على  ح��ال��ي��اً  م��ت��اح��ة  ق�ضة   200 اإىل 
م��ن�����ض��ة م��در���ض��ة ���ض��م��ن م�����ض��ار اللغة 
تعليمي  در������س  و6000  ال���ع���رب���ي���ة، 
باللغة  للمتعلمني  امل��ن�����ض��ة  ت��ق��دم��ه��ا 
الريا�ضيات،  مو�ضوعات  يف  العربية 
والأحياء،  والكيمياء،  العامة،  والعلوم 
وال��ف��ي��زي��اء، وال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، وعلوم 
املحتوى  و�ضجل  لالأطفال.  امل�ضتقبل 

مقابل  دون  املفتوح  املتنّوع  التعليمي 
على "من�ضة مدر�ضة" منذ انطالقها 
مليون   63 م���ن  اأك�����ر  الآن  وح���ت���ى 
العامل،  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  م�ضاهدة 
املن�ضة  م�ضرتكو  امل�ضاهدات  وت�ضدر 
من م�ضر، واجلزائر، واململكة العربية 
ال�������ض���ع���ودي���ة، والإم������������ارات، وامل����غ����رب، 
وتون�س،  واليمن،  والأردن،  وال��ع��راق، 
من  الأوىل  امل��رح��ل��ة  اأم���ا  وفل�ضطني. 
مدر�ضة" ف�ضجلت حتى الآن  "ق�ض�س 
اأكر من 5 ماليني م�ضاهدة من دولة 
الإمارات، واململكة العربية ال�ضعودية، 
وال����ب����ح����ري����ن، وم�������ض���ر، واجل�����زائ�����ر، 
الدكتور  وق�����ال  والأردن.  وامل����غ����رب، 
"من�ضة  م�ضروع  علي، مدير  اآل  وليد 
يف  الإل����ك����رتوين  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  مدر�ضة" 
اآل  موؤ�ض�ضة مبادرات حممد بن را�ضد 
م�ضروع  يف  "حر�ضنا  العاملية:  مكتوم 
"مدر�ضة" منذ انطالقته الأوىل على 
تعليمية  اإل��ك��رتون��ي��ة  م��ن�����ض��ة  ت��وف��ري 
الطلبة  لكل  العربية  باللغة  مفتوحة 
لنقدم  التعليمية،  امل��راح��ل  ك��اف��ة  م��ن 
املعريف  العربي  الرقمي  املحتوى  لهم 

تعليمية  ب��اأ���ض��ال��ي��ب  وامل��ف��ي��د  امل���وث���وق 
املتعددة،  الو�ضائط  ت�ضتخدم  متطورة 
املعلومات،  مع  الطلبة  تفاعل  ولنعزز 
منظومات  ج����ان����ب  اإىل  ون�������ض���اه���م 
جيل  اإع����داد  يف  منطقتنا  يف  التعليم 
"ت�ضرك  واأ����ض���اف:  متمكن."  م��ع��ريف 
اآل مكتوم  ب��ن را���ض��د  م��ب��ادرات حممد 
من�ضة  م�ضروع  عن  امل�ضوؤولة  العاملية، 
املبدعني  م��در���ض��ة،  وق�ض�س  م��در���ض��ة 
والرتبويني واخلرباء من كل املنطقة 
الدرو�س  لت�ضميم  وال��ع��امل  العربية 
التي  ال�ضيقة  التعليمية  والق�ض�س 
احلديثة  التعليمية  الأ�ضاليب  تعتمد 
التي تب�ّضط املعلومة وت�ضاعد الطالب 
وحتفيز  ومعارفه  م��دارك��ه  تو�ضيع  يف 
على  ق��درات��ه  وت��ع��زز  العلمي  ف�ضوله 
ال���ذات���ي وامل�����ض��ت��م��ر. ويف هذا  ال��ت��ع��ّل��م 
اأع��ل��ن��ا ع���ن ح���زم���ة جديدة  ال�����ض��ي��اق، 
امل�ضورة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��ق�����ض�����س  م���ن 
بالقراءة  الرت��ب��اط  لتعزيز  لالأطفال 
امل�ضجعة  وامل��ب��ادرات  الربامج  وتكثيف 
اجلديدة  الإ���ض��اف��ة  وت��دع��م  عليها." 
مب�ضاعفة  مدر�ضة"  "ق�ض�س  اإىل 

ع���دد ال��ق�����ض�����س امل�����ض��ورة اجل���ه���ود يف 
بناء منوذج ح�ضاري متميز يف جمال 
وامل���ع���رف���ة، وت��ر���ض��ي��خ ثقافة  ال���ق���راءة 
البيئة  واإث�����راء  امل��ج��ت��م��ع،  ال���ق���راءة يف 
ال��ث��ق��اف��ي��ة، واإع��������داد ج��ي��ل م���ن ق���ادة 
امل�ضتقبل املت�ضلحني بالعلوم واملعرفة، 
جديدة  مبادرات  ابتكار  يف  وامل�ضاهمة 
بالقراءة  الهتمام  لإح��ي��اء  ومتميزة، 
�ضيما  مكانتها،  وا�ضتعادة  ومفاهيمها، 
علي  اآل  د.  واأك�����د  ال��ع��رب��ي��ة.  ب��ال��ل��غ��ة 
"من�ضة مدر�ضة" مع دور ن�ضر  تعاون 
عربية ودولية وكّتاب من رّواد الق�ضة 
لالأطفال  املوجهة  الهادفة  الق�ضرية 
واليافعني .. قائاًل: "تتعاون "من�ضة 
من  رائ�����دة  جم��م��وع��ة  م���ع  مدر�ضة" 
منها  الن�ضر  ودور  الثقافية  املوؤ�ض�ضات 
وموؤ�ض�ضة  ل��الآداب،  الإم���ارات  موؤ�ض�ضة 
ماكويل  اأو���ض��ن  ودار  ال��ع��رب��ي،  الفكر 
للن�ضر  ي��وب��وك  ودار  للن�ضر،  الدولية 
للن�ضر  م��ل��ه��م��ون  ودار  وال����ت����وزي����ع، 
والتوزيع، ودبل عمان للن�ضر والتوزيع 
يف اإجناز 200 ق�ضة تعليمية م�ضّورة 
التحريك  ب��ت��ق��ن��ي��ات  ت��ن��ج��ز  ج���دي���دة 

مهارات  تنمية  على  وت��رّك��ز  وامل��ون��ت��اج 
اإدراكهم  وتعزيز  واليافعني  الأط��ف��ال 
والجتماعي  الأ������ض�����ري  وت��ف��اع��ل��ه��م 
خمزون  اإىل  وت�����ض��اف  حميطهم  م��ع 
الق�ض�س  م���ن  مدر�ضة"  "ق�ض�س 
التعليمية امل�ضّورة التي تقدم ملتعلمي 
والفائدة."  امل��ت��ع��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
يف  مدر�ضة"  "ق�ض�س  من�ضة  وت��وف��ر 
م�ضّورة  ق�����ض�����ض��اً  اجل���دي���دة  امل��رح��ل��ة 
وحتفز  الطموح  تنمي  مو�ضوعات  يف 
الوقت  وتنظيم  ال����ذات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
لتحقيقها  واملثابرة  الأه���داف  وو�ضع 
الطبيعة  موارد  باأهمية  الوعي  وتعزز 
وتبني  ال��ب��ي��ئ��ة  ح���م���اي���ة  وب���������ض����رورة 
امل��م��ار���ض��ات امل�����ض��ت��دام��ة وت�����ض��ج��ع على 
ال��ت��ع��اون م��ع الأق����ران وال��ت��وا���ض��ل مع 
امل�ضورة  الق�ض�س  وتنق�ضم  املجتمع. 
"مدر�ضة"  ملن�ضة  اجل��دي��دة  ال�200 
تنجز  ق�������ض���ة   100 ف���ئ���ت���ني..  اإىل 
ال��ت��ح��ري��ك وم��ق��اط��ع فيديو  ب��ت��ق��ن��ي��ة 
اإىل  الأبعاد بال�ضتناد  ثنائية وثالثية 
لالأطفال  م��وج��ه��ة  ق�����ض��رية  ق�����ض�����س 
موؤلفيها  مع  التن�ضيق  بعد  واليافعني 

ون��ا���ض��ري��ه��ا. وت���ك���ون م����دة ك���ل ق�ضة 
م�ضورة من 4 اإىل 6 دقائق، تليها 3 

اأ�ضئلة تفاعلية متعددة اخليارات.
م�ضورة  ق�ضة   100 تعتمد  ح��ني  يف 
بطريقة  ع���ر����ض���ه���ا  ع����ل����ى  اأخ�����������رى 
املتحركة  الر�ضوم  بني  جتمع  جديدة 
وع�����ر������س ال���ق�������ض���ة ب����ال����ت����ع����اون مع 
الق�ض�س  تروي  متخ�ض�ضة  �ضخ�ضية 
عملية  يف  معهم  وتتفاعل  ل��الأط��ف��ال 
من  ق���راءات  تت�ضمن  متكاملة  اإن��ت��اج 
اإليها  التي ت�ضتند  الق�ض�س الق�ضرية 
اأو  ب��الإ���ض��اف��ة اإىل ال��ت��ح��ري��ك ال��ث��اب��ت 
يف  و�ضي�ضارك  الأب��ع��اد،  وثالثي  ثنائي 
جمموعة  الق�ض�ضية  ال�ضل�ضة  ه���ذه 
ال�ضخ�ضيات املجتمعية والثقافية  من 
امل�ضتهدفة  ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ة  ملخاطبة 
اأي�ضاً  و�ضيليها  امل�����ض��ورة،  بالق�ض�س 
اخليارات  م��ت��ع��ددة  ت��ف��اع��ل��ي��ة  اأ���ض��ئ��ل��ة 
لختبار مدى اإدراك الطلبة مل�ضامني 
"من�ضة  وت�����ع�����ّول  ال���ق�������ض�������س.  ت���ل���ك 
مرحلة  اإط�����الق  وراء  م���ن  مدر�ضة" 
ثانية من الق�ض�س التعليمية امل�ضّورة 
على  مدر�ضة"  "ق�ض�س  ل���الأط���ف���ال 

ال���ن���ج���اح ال��ك��ب��ري ال�����ذي ح��ق��ق��ت��ه من 
تعزيز  يف  التعليمية  ال��درو���س  خ��الل 
والنطق  ال���ق���راءة  م���ه���ارات  وت��ط��وي��ر 
ل���ل���ط���الب. ك��م��ا تطلق  وال���ض��ت��ي��ع��اب 
الثانية من  "من�ضة مدر�ضة" املرحلة 
كتاب  م��ع  بالتعاون  الأط��ف��ال  ق�ض�س 
ودور ن�ضر عربية لت�ضليط ال�ضوء على 
ال��ع��رب��ي��ة الإب��داع��ي��ة املميزة  امل���ه���ارات 
من جهة، والتزاماً مب�ضوؤوليتها جتاه 
اللغة العربية وحر�ضا منها على اإثراء 
املحتوى الرقمي العاملي للغة العربية 
مبحتوى مميز عايل اجلودة، مع اتباع 
املحتوى  تقدم  التي  الو�ضائل  اأف�ضل 
الأن�ضب  ب��ال��ط��ري��ق  وال�����ض��ي��ق  امل��ف��ي��د 
مدر�ضة"،  "من�ضة  وتهدف  للطالب. 
ت�ضم  اإل��ك��رتون��ي��ة  تعليمية  ��ة  ك��م��ن�����ضّ
دعم  اإىل  م��ت��م��ّي��زاً،  تعليمياً  حم��ت��وى 
جماناً  واإت��اح��ت��ه  التعليمية  العملية 
ملاليني الطلبة العرب بحيث ميكنهم 
اأي مكان، وامل�ضاهمة  اإليه يف  الو�ضول 
الوطن  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  واق����ع  ت��غ��ي��ري  يف 
العربي، والرتقاء بالتح�ضيل العلمي 
مل��الي��ني ال��ط��ل��ب��ة ال���ع���رب، وف��ت��ح اآفاق 

عن  ف�ضاًل  اأمامهم،  جديدة  معرفية 
تر�ضيخ اأ�ض�س التعلم الذاتي واملنهجي، 
دون اأن يتناق�س ذلك مع دور املوؤ�ض�ضة 
التعليمية، مع توفري حمتوى تعليمي 
التاأ�ضي�س  جاذب ومتميز، من مراحل 
الثانوية.  امل���رح���ل���ة  وح���ت���ى  الأوىل، 
للم�ضاهمة  مدر�ضة"  "من�ضة  وت�ضعى 
الباحثني،  م��ن  جديد  جيل  اإع���داد  يف 
واملخرتعني  وامل��ب��ت��ك��ري��ن  وال��ع��ل��م��اء، 
ال����ع����رب امل���وؤه���ل���ني ل��ل��ت�����ض��دي لأب�����رز 
حت����دي����ات ال��ت��ن��م��ي��ة، وخ���ل���ق ك���ف���اءات 
نة  ومتمكِّ علمياً،  موؤهلة  �ضابة  عربية 
وق���ادرة  احل��دي��ث��ة،  التكنولوجيا  م��ن 
املعرفة  اقت�ضاد  قطاعات  ق��ي��ادة  على 

وامل�ضاركة الفاعلة يف �ضناع امل�ضتقبل.
اإح����دى  مدر�ضة"  "من�ضة  وت�����ض��ك��ل 
اآل مكتوم  ب��ن را���ض��د  م��ب��ادرات حممد 
التعليم  ن�����ض��ر  ال��ع��امل��ي��ة ���ض��م��ن حم���ور 
وامل����ع����رف����ة، وي���ب���ل���غ م���ع���دل ال����درو�����س 
عرب  م�ضاهدتها  تتم  التي  التعليمية 
يومياً،  در����ض���اً  األ���ف   15 "مدر�ضة" 
 3 اأك��ر من  وه��ي ت�ضم حتى تاريخه 

ماليني م�ضرتك من حول العامل.

ا�صتجابة للتفاعل الكبري مع من�صة وتطبيق ق�ص�ص مدر�صة املخ�ص�صة للأطفال

)من�سة مدر�سة( تعد حزمة جديدة من 200 ق�سة تعليمية اإبداعية لالأطفال
 وليد اآل علي: ن�صرك املبدعني والرتبويني واخلرباء من كل املنطقة العربية والعامل لت�صميم الدرو�ص والق�ص�ص التعليمية ال�صيقة للأطفال والتي تعزز مهارات القراءة وحب اللغة العربية لديهم

•• اأبوظبي - وام:

الت�ضامح والتعاي�س  ال�ضيخ نهيان بن مبارك وزير  زار معايل 
31 الذي  اأبوظبي الدويل للكتاب يف دورته ال�  اأم�س معر�س 
اأبوظبي  مركز  يف  اجل���اري  مايو   29 حتى  فعالياته  ت�ضتمر 
املعر�س  معاليه خالل جولته يف  وتفقد  للمعار�س.  الوطني 
احلدث  يف  امل�ضاركة  والأجنبية  الوطنية  الأجنحة  من  ع��دداً 
..موؤكدا اأن هذا املعر�س العاملي البارز يعك�س مكانة الإمارات 
الإقليمي  ال�ضعيدين  على  رائ���دة  ومعرفية  ثقافية  م��ن��ارة 
معر�س  يف  الوا�ضعة  امل�ضاركة  اأن  معاليه  واأ���ض��اف  وال��ع��امل��ي. 
واملثقفني  الأدب�����اء  ح��ر���س  جت�ضد  للكتاب  ال����دويل  اأب��وظ��ب��ي 
واملبدعني والنا�ضرين من خمتلف اأنحاء العامل على التواجد 

لتبادل  الفر�ضة  يوفر  وال��ذي  ال��ب��ارز  الثقايف  املحفل  ه��ذا  يف 
والن�ضر  الثقافة  م�ضتقبل  وا�ضت�ضراف  واخل���ربات  الثقافات 
اإىل دور املعر�س يف حتفيز الأجيال  يف العامل. واأ�ضار معاليه 

النا�ضئة على القراءة وثقل وتنمية مهاراتهم املعرفية.
للغة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  على  القائمني  بجهود  معاليه  واأ���ض��اد 
واملعريف  الثقايف  احل��دث  هذا  تنظيم  على  واحلر�س  العربية 
وفق اأعلى املعايري العاملية. جدير بالذكر اأن معر�س اأبوظبي 
دور  ميثلون  عار�ضاً   1130 م�ضاركة  ي�ضهد  للكتاب  ال��دويل 
وت�ضتقطب  دول���ة   80 م��ن  وحم��ل��ي��ة  واإق��ل��ي��م��ي��ة  ع��امل��ي��ة  ن�ضر 
دول��ة من   40 األ��ف متحدث من  اأك��ر من  املعر�س  فعاليات 
التوجهات  ومناق�ضة  الأف��ك��ار  لتبادل  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف 

الأدبية والثقافية.

نهيان بن مبارك يزور معر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب يف دورته الـ 31

•• اأبوظبي-وام:

اأهم  والثالثني  احل��ادي��ة  دورت��ه  يف  للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  معر�س  ناق�س 
2020، ل�ضيما  بعد  �ضنوات ما  العامل اجلديد يف  بها  يتميز  التي  املالمح 
ذلك  ت�ضبب  وكيف  ك��ورون��ا،  وب��اء  ع��ن  نتجت  التي  ب��ال��ت��اأث��ريات  يتعلق  فيما 
العمل  واأ�ضاليب  الب�ضري  التنقل  على  ذلك  واأث��ر  العامل،  مالمح  تبديل  يف 

والتجارة الدولية و�ضال�ضل التوريد، وغريها.
والدرا�ضات  لالأبحاث  امل�ضتقبل  مركز  نظمها  التي  الندوة  خالل  ذلك  جاء 
امل��ت��ق��دم��ة وحت����دث خ��الل��ه��ا ال��ب��اح��ث الإم����ارات����ي حم��م��د خ��ل��ف��ان ال�ضوايف 
املتخ�ض�س يف العالقات الدولية والدكتور �ضادي عبدالوهاب رئي�س التحرير 
التنفيذي لدورية اجتاهات الأحداث وح�ضام اإبراهيم نائب املدير التنفيذي 
الدرا�ضات  وح��دة  رئي�س  �ضالح  وعلى  الأمريكية  الدرا�ضات  برنامج  رئي�س 

القت�ضادية وهالة احلفناوي رئي�س وحدة التفاعالت املجتمعية، اإىل جانب 
امل�ضتجدات اجليو�ضيا�ضية العاملية.

التخطيط  يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  لتجربة  املتحدثون  وتطرق 
حتقيق  اإىل  ال��ه��ادف��ة  امل���دى،  بعيدة  ال����روؤى  وتبني  و���ض��ع  ع��رب  للم�ضتقبل، 
املتقدمة  ال��دول  م�ضاف  بني  الدولة  وو�ضع  وامل�ضتدامة،  ال�ضاملة  التنمية 
يف خمتلف املجالت، مبا يف ذلك خطة اخلم�ضني، وروؤية الإمارات 2071، 
وا�ضرتاتيجية الأجندة الوطنية، وا�ضرتاتيجية الإمارات للتنمية اخل�ضراء، 
ا�ضرتاتيجية  اإىل جانب  الرابعة،  ال�ضناعية  للثورة  الإم��ارات  وا�ضرتاتيجية 
والروؤى  اخلطط  ه��ذه  ت�ضاعد  وكيف  وغريها،   ،2050 للطاقة  الإم���ارات 

وال�ضرتاتيجية الدولة يف امل�ضي قدما نحو غاياتها بعيدة املدى.
التحديات  مع  التعامل  يف  الإم���ارات  من��وذج  على  ال�ضوء  املتحدثون  و�ضلط 
املُ�ضتجدة وجتربة دولة الإمارات يف ال�ضتجابة املرنة والديناميكية، باعتماد 

اأ�ضاليب غري تقليدية، يف اإدارة التحديات واملخاطر، يف ظل الأزمات املُ�ضتجدة 
اإمكاناتها  ا�ضتثمار  يف  ذل��ك  ي�ضاعدها  وكيف  ك��ورون��ا،  اأزم��ة  مثل  واملفاجئة، 
حتقيق  متطلبات  بني  املواءمة  ميكنها  بحيث  متوازنة،  بطريقة  ومواردها 
اأه��داف��ه��ا الآن��ي��ة يف مواجهة تلك الأزم����ات، وم��ن دون الإخ���الل مبتطلبات 

اإدراك الغايات، يف اإطار روؤاها وخططها التنموية ال�ضاملة بعيدة املدى.
الجتماعية  ب��الأب��ع��اد  ال��دول��ة  اهتمام  اإىل  ال��ن��دوة  خ��الل  املتحدثون  واأ���ض��ار 
والطويل،  املتو�ضط  املديني  على  للم�ضتقبل  خططها  يف  امل�ضتدامة  للتنمية 

وكيف تعمل على الهتمام بهذه الأبعاد يف الأزمات الطارئة.
احتاد  ع��ام��اً:  خم�ضني  يف  "الإمارات  كتابي  توقيع  مت  ال��ن��دوة  هام�س  وعلى 
تعزيز  دب��ي:  اإك�ضبو  بعد  م�ضتدامة" و"ما  تنمية  ذكية..  دبلوما�ضية  ق��وي.. 
ُمبتَكرة"،  ا�ضرتاتيجيات  ممتدة..  اقت�ضادية  اآث��ار  الناعمة..  الإم���ارات  قوة 

ال�ضادرين موؤخراً عن املركز.

اأبوظبي للكتاب يناق�ض مالمح عامل ما بعد 2020
العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

 اإخطار عديل بالوفاء 
MOJAU_2022- 0059304 رقم املعاملة

بالرقم  دبي  يف  القت�ضادية  التنمية  دائرة  من  واملرخ�ضة  ذ.م.م  �س  لال�ضتثمار  ليف  �ض�ما   : املخطر 
كامل راتب - م�ضرية اجلن�ضية.  وميثلها مبوجب التوكيل  ح�ضن  رحاب  املديرة  ومتثلها   687968
�ضهزاد منري  كانويل  ال�ض�يد/   28/10/2020 بتاريخ  دبي  �ض�ادر من   2020/1/177411 رقم 
ح�ض�ني ب�اك��ض�ت�اين اجلن�ض�ي�ة ويحمل بطاقة هوية رقم 784197261695759  العنوان املخطر 
: اإمارة ال�ضارقة- دوار ال�ضاعة- بناية دميا�س الطابق الثامن - مكتب 804 هاتف 065214567 - 

shahzad@atlawyers.net : فاك�س 065214576 - بريد اإلكرتوين
وعنوانهما   - لني  بن  كوين  ال�ضيد/   .2  ، ذ.م.م  لال�ضتثمار  القاب�ضة  جرينفليد   .1  : اإلهما  املخطر 
 : - �س.ب  اأبوظبي   - واآخرين  بن حامد  اأحمد  ح�ام�د  ال�ض�ي�خ   - 10- مبنى  اأبوظبي، غرب  : جزيرة 

026678098  : فاك�س    026678898 |  +971557919515  : هاتف    126556
Kunyinlin@hotmail.com بريد اإل�ك�ت�رون�ي

GreenFieldHoldinguae.com
املو�ض�وع/ تكليف املخطر اإلبهما على ب�ال�وف�اء مببلغ )1.138.000( درهم

�ض�ي�ك �ض�ادر من املخطر  اإليها مببلغ وقدره )1.138.000( درهم مبوج�ب  تداين املخطر املخطر 
اإليهما وموقع من قبلهما ل�ضالح املخطرة وبيانه كالتايل :

البنك امل�ضحوب عليه بنك دبي الإ�ضالمي
قيمة ال�ضيك 1.138.000 

تاريخ ال�ضيك 2019/03/8 
رقم ال�ضيك 100014

الإجمايل : 1،138.000
املخطر  اأن  وحيث  ال�ضيك(  )وقف  ل�  دون �ضرف  ارتد  اأنه  اإل  ال�ضيك  ذلك  ل�ضرف  املخطر  تقدم  حني 
اإليهما رف�ضا �ضداد قيمة ذلك ال�ضيك على الرغم من ا�ض�تنفاد كافة الطرق واملحاولت الودية املمكنة 
من قبل املخطر، وعليه فاإن املخطر مبوجب هذا الإخطار تكلف املخطر اإليهما ب�ض�رورة دفع قيمة ذلك 

ال�ض�يك وال �ض�وف ت�ض�طر اأ�ض�فة اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها. 
لذلك ، فاإن املخطر يخطر املخطر اإليهما بالآتي :

اليهما  املخطر  ذمة  يف  املرت�ض�د  الدين  قيمة  درهم   )1.138.000( وقدره  مبلغ  �ضداد   : اول 
وامل�ض�تحق الأداء للمخطر مبوجب ال�ضيك املبني تف�ضيال ب�ض�در هذا الإخطار وذلك يف خالل )5 اأيام( 

خم�ضة اأيام من تاريخ هذ الإخطار.
ثانيا : �ضيقوم املخطر باتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة حلفظ حقوقه قبل املخطر اإليهما ومنها 
ا�ضت�ضدر اأمر اأداء غذ مل ت�ضتجيب ملا ورد يف البند اأول يف هذا الإخطار يف املدة املحددة قانون. �ضيقوم 
املخطر باتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة حلفظ حقوقه قبل املخطر اإليهما ومنها ا�ضت�ضدار اأمر 
اأداء اإذ مل ت�ضتجيب ملا ورد يف البند اأول يف هذا الإخطار يف املدة املحددة قانون.  مع حفظ كافة حقوق 

املخطرة الأخرى ب�ض�ائر اأنواعها قبل املخطر اإليهما،
2022/03/31

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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•• �رساييفو-وام: 

ت����راأ�����س م���ع���ايل اأح���م���د ب���ن حممد 
العاملي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  اجل������روان، 
ل���ل���ت�������ض���ام���ح وال���������ض����الم الج���ت���م���اع 
الدويل  ال��ربمل��ان  ملمثلي  الق��ل��ي��م��ي 
ل��ل��ت�����ض��ام��ح وال�������ض���الم وال������ذي عقد 
البو�ضنة  جمهورية  ب��رمل��ان  مقر  يف 
�ضراييفو.  ب��ال��ع��ا���ض��م��ة  وال��ه��ر���ض��ك 
وع���ق���د اجل��������روان ووف������د ال���ربمل���ان 
ال�����دويل ل��ل��ت�����ض��ام��ح وال�������ض���الم عدة 
ديني�س  م����ع����ايل  م����ع  اج���ت���م���اع���ات 
النواب  جمل�س  رئي�س   ، زفيزديت�س 

ومعايل  وال��ه��ر���ض��ك،  ال��ب��و���ض��ن��ة  يف 
مدينة  وزراء  رئي�س   ، ف��ورت��و  اإدي���ن 
 ، اأوتيتا  ع��دن��ان  وم��ع��ايل  �ضراييفو، 
���ض��راي��ي��ف��و ومعايل  ال��ن��ق��ل يف  وزي���ر 
وزيرة  مومينوفيت�س،  هوتا  ونايدا 
التعليم البتدائي والثانوي، و�ضعادة 
رئي�س  ن��ائ��ب   ، جيت�ضيت�س  داف�����ور 
وزراء مدينة �ضراييفو، بهدف تبادل 
ال��ن��ظ��ر لتعزيز  اخل����ربات ووج��ه��ات 
قيم الت�ضامح وال�ضالم يف جمهورية 
والهر�ضك، ومنطقة غرب  البو�ضنة 
ال��ب��ل��ق��ان، وال���ع���امل ك���ك���ل، يف اإط����ار 
لزيادة  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ل��ح��ة  ال�������ض���رورة 

الوعي باأهمية الت�ضامح وال�ضالم.
رئي�س  م����ع  اجل���������روان  ب���ح���ث  ك���م���ا 
تاأ�ضي�س  م�ضروع  البو�ضني  الربملان 
ت�ضمل  �ضراييفو  يف  لل�ضالم  حديقة 
وال�ضالم.  للت�ضامح  تذكاريا  ن�ضباً 
اأع�ضاء  اأم���ام  كلمة  معاليه  واأل��ق��ى 
وال�ضالم  للت�ضامح  ال��دويل  الربملان 
ع��ق��د يف مقر  ال�����ذي  الج���ت���م���اع  يف 
للبو�ضنة  ال���ربمل���ان���ي���ة  اجل���م���ع���ي���ة 
خاللها  م�����ن  ح�����ث  وال����ه����ر�����ض����ك، 
امل�������ض���ارك���ني ع��ل��ى امل�����ض��ي ق���دًم���ا يف 
املنطقة  ال�����ض��الم يف  ب��ن��اء  ع��م��ل��ي��ات 
ب��ق��ي��ة العامل  ون���ق���ل اخل�����ربات م���ع 

املجل�س  م�����ض��اري��ع  اإط����ار  ���ض��واء يف   ،
اأو  ال���ع���امل���ي ل��ل��ت�����ض��ام��ح وال���������ض����الم 
امل��ن��ظ��م��ات ال���دول���ي���ة الأخ������رى ذات 
املجل�س.  معها  يتعاون  التي  ال�ضلة 
و�ضم وفد الربملان الدويل للت�ضامح 
�ضا�ضا  �ضعادة  ل�ضراييفو،  وال�����ض��الم 
جمل�س  م�����ن  م���اج���ازي���ن���وف���ي���ت�������س 
و�ضعادة  والهر�ضك،  البو�ضنة  ن��واب 
ع�ضو  جفوزدينوفيت�س،  برانيمري 
و�ضعادة  الأ������ض�����ود،  اجل���ب���ل  ب���رمل���ان 
ع�ضوة  ف��ي��ل��ي��ب��وف�����ض��ك��ي،  دوب���راف���ك���ا 
اجلمعية الوطنية ل�ضربيا، و�ضعادة 
فا�ضل زنديل، ع�ضو جمعية مقدونيا 

ال�ضمالية. وان�ضم اإىل الوفد �ضعادة 
ياهجا كوكاج ع�ضو برملان كو�ضوفو 
، وع�������ض���و ال���ب���ون���د����ض���ت���اغ الأمل������اين 
يو�ضيب يوراتوفيت�س رئي�س اللجنة 
برملانات  م��ع  ل��ل�����ض��داق��ة  ال��ربمل��ان��ي��ة 
غرب البلقان يف البوند�ضتاغ. وقررت 
جمموعة الربملان الدويل للت�ضامح 
العمل على  البلقان  لدول  وال�ضالم 
وال�ضالم  ال��ت�����ض��ام��ح  اأن�����ض��ط��ة  ادراج 
ال�����ربمل�����اين،  ال���ع���م���ل  اأج������ن������دات  يف 
الو�ضول  يف  م�ضاهماتها  وت��ق��دمي 
بال�ضالم  امل��ت��ع��ل��ق��ة  الأه�������داف  اإىل 
طريق  يف  امل��ن��ط��ق��ة  يف  وال��ت�����ض��ام��ح 

اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  الأوروب�����ي،  تكاملها 
ت�ضكيل منظمة اإقليمية للربملانيني 

خ��ارط��ة طريق  خ��الل  م��ن  البلقان 
بهدف   ، العام  نهاية  بحلول  للعمل 

تعزيز مبادرات الت�ضامح وال�ضالم يف 
املنطقة والعامل.

•• دبي -وام:

م�ضاركتها  دب�����ي  ج����م����ارك  ع������ززت 
يتم  م��ب��ادرات  تنفيذ  يف  املجتمعية 
يف  ا�ضرتاتيجيتها  دعم  يف  توظيفها 
امل�ضوؤولية املجتمعية لدعم ومواكبة 
للخم�ضني  الإم���ارات  دول��ة  توجهات 
 57 تنفيذ  خ��الل  من  املقبلة  عاماً 
مبادرة جمتمعية خالل الثلث الأول 
من العام اجلاري ا�ضتفاد منها 81 
األف �ضخ�س . ووا�ضلت جمارك دبي 
املجتمعية  م��ب��ادرات��ه��ا  خ����الل  م���ن 
ال�ضعادة جلميع  العمل على حتقيق 
مع  وامل��وظ��ف��ني،  املجتمع  يف  الفئات 
التطوع  ق��ي��م  تر�ضيخ  يف  امل�ضاهمة 

الفئات  ل����دى  اجل���م���اع���ي  وال���ع���م���ل 
اأجندة  ح��ي��ث مت��ي��زت  امل�����ض��ت��ه��دف��ة، 
املبادرات املُنفذة بالتنوع وال�ضمولية 
امل�ضوؤولية  لتغطي خمتلف جمالت 
جمارك  بها  تلتزم  التي  املجتمعية 

دبي.
مبادراتها  دب����ي  ج���م���ارك  ك��ث��ف��ت  و 
الداعمة  وال���ت���ط���وع���ي���ة  اخل����ريي����ة 
اأط���ي���اف املجتمع  ل��ك��اف��ة  وامل�����ض��ان��دة 
خ����الل ���ض��ه��ر رم�����ض��ان امل����ب����ارك، اإذ 
ا���ض��ت��ف��اد م��ن م���ب���ادرات ال�����ض��ه��ر 50 
الفئات  خمتلف  م��ن  م�ضتفيد  األ��ف 

واأ�ضر  والي��ت��ام،  امل��واط��ن��ني،  "كبار 
بالإ�ضافة  العمال"  وفئة  متعففة، 
خا�ضة  وف���ع���ال���ي���ات  م����ب����ادرات  اإىل 
ل��ل��م��وظ��ف��ني، ال��ت��ي اك��ت�����ض��ب��ت قيمة 
الرتاحم  لتعميق  خ��ريي��ة  اإن�ضانية 
ثقافة  وتعزيز  املجتمعي  والتوا�ضل 
اإىل   ، ال��دول��ة  يف  املرت�ضخة  العطاء 
الدائرة يف جمالت  جانب مبادرات 
البيئة والتعليم وال�ضحة واملنا�ضبات 
العاملية، التي ا�ضتفاد منها 31 األف 
من  الأول  ال��رب��ع  خ���الل  م�ضتفيد 
 40 العام احلايل من خالل تنفيذ 

مبادرة جمتمعية .
بن غريب مدير  وق��ال خليل �ضقر 
جمارك  يف  املوؤ�ض�ضي  الت�ضال  اإدارة 
امل�ضتدام  ال����دائ����رة  ن��ه��ج  اإن  دب�����ي: 
املجتمعية  امل�������ض���وؤول���ي���ة  جم����ال  يف 
ا�ضرتاتيجيتها  م�����ن  وامل����ن����ب����ث����ق 
ال�ضورة  يعك�س   ،2021_2026
الإيجابية للدائرة، واإبراز دورها يف 
واخلريي  املجتمعي  العمل  جم��ال 
ت��ع��م��ي��ق ه�����ذا اجل����ان����ب لدى  ، م����ع 
لالرتقاء  دوره���م  واإب����راز  املوظفني 

مب�ضتوى �ضعادة املجتمع.

•• دبي -وام:

للخدمات  جديدة  من�ضة  اخل��ريي  والعمل  الإ�ضالمية  ال�ضوؤون  دائ��رة  اأطلقت 
الرقمية تعنى باإدارة عالقات املتعاملني اأو مبا ي�ضمى CRM ت�ضتهدف خدمة 
واإ�ضعاد متعامليها كاأفراد وموؤ�ض�ضات احتادية وحملية وخا�ضة �ضمن جهودها 

لالرتقاء بخدماتها املتميزة املقدمة لكافة فئات املجتمع.
وقال حمد ال�ضيخ اأحمد ال�ضيباين مدير عام دائرة ال�ضوؤون الإ�ضالمية والعمل 
اخلريي بدبي اإنه متا�ضيا مع خطة حكومة دبي الذكية و�ضمن ا�ضرتاتيجية دبي 
للمعامالت الالورقية ويف اإطار حتول الدائرة اإىل رقمنة اخلدمات عامة يعد 
النظام امل�ضتحدث منظومة رقمية موحدة خلدمات املتعاملني وي�ضتهدف توفري 
اإدارة جميع قنوات تقدمي اخلدمة للمتعاملني  من�ضة رقمية موحدة تت�ضمن 
واملوظفني لتقدمي اخلدمات مب�ضتوى عال من الكفاءة واجلودة بالعتماد على 
الكامل  العمل  املوؤ�ضرات وحتليل �ضري  املعايري وقراءة  التقييم وتطبيق  و�ضائل 
التي يزخر  املتعامل  �ضعادة  لتحقيق  الالزمة  الإج��راءات  للطلب مع جمموعة 

بها النظام.
واأكد ال�ضيباين اأن النظام يتوافق مع تطبيق اأف�ضل املمار�ضات يف جمال اأمتتة 
بالدائرة  للخدمات  الرقمي  التحول  متكن  ملخرجات  يوؤ�ض�س  مم��ا  اخل��دم��ات 

بن�ضبة 100 باملائة وذلك وفق متطلبات حكومة دبي "مركز منوذج دبي ودبي 
الرقمية" وتاأ�ضي�س من�ضة اإلكرتونية ذكية متكاملة ت�ضاهم يف التحول اىل دائرة 

رقمية بال اأوراق تخدم وفق توجهات حكومة دبي الذكية.
من جانبه اأفاد بطي عبد اهلل اجلمريي املدير التنفيذي لقطاع الدعم املوؤ�ض�ضي 
ي�ضهم بفعالية يف تطوير  اإ���ض��دار  اح��دث  النظام اجلديد ووف��ق  اأن  ال��دائ��رة  يف 
موظفي  متكني  على  ويعمل  الدائرة  يف  املوحد  الت�ضال  مركز  نظام  وحت�ضني 
الذكية  لالأجهزة  اخل��دم��ات  تطبيق  ويح�ضن  الأداء  ومتابعة  اخل��دم��ة  تقدمي 
ويوفر اإمكانية احل�ضول على التقارير واملوؤ�ضرات الت�ضغيلية ويخف�س من مدة 
اإجناز اخلدمة ويح�ضن من جودتها وذلك عرب 7 خدمات رئي�ضية و 45 خدمة 

فرعية تتوفر يف النظام.
واأو�ضح اأن اآلية عمل النظام تكمن يف قدرته على توفري من�ضة متكاملة لإدارة 
املتعلقة  والبيانات  اخلدمة  تقدمي  قنوات  كافة  من  املتعاملني  طلبات  جميع 
قبل  م��ن  الطلبات  تنفيذ  وح���الت  املتعاملني  طلبات  ومتابعة  العميل  برحلة 
لإدارة  وال��ك��ف��اءة  اجل���ودة  ذات  بالإمكانيات  متيزه  ع��ن  ف�ضال  املعنية  الإدارات 
موظفي  ُن  متكِّ بحيث  القرار  لتخاذ  الداعمة  والتقارير  الإح�ضائيات  بيانات 
ال�ضف الأول خلدمة املتعاملني من متابعة طلبات املتعاملني على كافة القنوات 

مع توفري اإمكانيات وو�ضائل تقييم وتطبيق املعايري احلكومية.

•• اأبوظبي-وام:

�ضاركت ال�ضعبة الربملانية للمجل�س 
ال���وط���ن���ي الحت��������ادي ع����ن ب���ع���د يف 
الجتماع اخلام�س للجنة الربملانية 
عقد  ال���ذي  الأوروب���ي���ة  اخلليجية 
املرئي،  الت�ضال  تقنية  عرب  ام�س 
مب�ضاركة ممثلي جمال�س ال�ضورى 
وال��وط��ن��ي وال���ن���واب والأم����ة بدول 
اخلليج  ل�����دول  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س 

العربية.
ومثل ال�ضعبة الربملانية الإماراتية 
حمد  م��ن:  كل  �ضعادة  الجتماع  يف 
الأول  ال��ن��ائ��ب  ال���رح���وم���ي  اأح���م���د 
لرئي�س املجل�س الوطني الحتادي، 
ومرية  ال�ضام�ضي،  را���ض��د  وخلفان 

املجل�س  اأع�ضاء  ال�ضويدي  �ضلطان 
ك��م��ا ح�ضر  ال���وط���ن���ي الحت��������ادي، 
الج���ت���م���اع ���ض��ع��ادة ال���دك���ت���ور عمر 
عبدالرحمن النعيمي الأمني العام 
الب�ضطي  را�ضد  وعفراء  للمجل�س، 
لالت�ضال  امل�����ض��اع��د  ال��ع��ام  الأم����ني 
الربملاين. ويف بداية الجتماع قدم 
النحا�س  اإب��راه��ي��م  الدكتور  �ضعادة 
ال�ضعودي  ال�����ض��ورى  جمل�س  ع�ضو 
رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة، ت���ع���ازي���ه احل����ارة 
الوطن  فقيد  يف  الإم�����ارات  ل��دول��ة 
املغفور له ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل 
قدم  كما  ثراه"،  اهلل  "طيب  نهيان 
�ضاحب  انتخاب  مبنا�ضبة  التهنئة 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
لدولة  اهلل" رئي�ًضا  "حفظه  نهيان 

الإمارات.
ا�ضتعرا�س  الج��ت��م��اع  خ���الل  ومت 
ب��ن��ود ج���دول الأع��م��ال وه���ي: عقد 
ل����ق����اء ث���ن���ائ���ي م����ع وف�����د ال����ربمل����ان 
�ضبه  م����ع  ل���ل���ع���الق���ات  الأوروب�����������ي 
اجل������زي������رة ال����ع����رب����ي����ة، واحل���������وار 
ال���ربمل���اين ب��ني الحت����اد الأوروب�����ي 
ودول جمل�س التعاون حول خف�س 
وحتول الطاقة، وبند حول �ضمان 
ا���ض��ت��م��رار ال����زي����ارات امل��ت��ب��ادل��ة مع 
ال��ربمل��ان الأوروب����ي ب��الإ���ض��اف��ة اإىل 
اللجنة  ع��م��ل  ن���ظ���ام  ا���ض��ت��ع��را���س 
الأوروب���ي���ة.  اخلليجية  ال��ربمل��ان��ي��ة 
واتفق املجتمعون على رفع تو�ضية 
ب�������ض���اأن اع���ت���م���اد حم�������اور احل������وار 
ال���ربمل���اين ب��ني الحت����اد الأوروب�����ي 
اخلليجي،  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ودول 
املائي  والأم��������ن  ال�������ض���ح���ة،  وه������ي: 

املياه،  حتلية  وت��ق��ن��ي��ات  وال��غ��ذائ��ي 
وحتولت الطاقة وخف�س انبعاثات 
وتاأثري  ال���ك���رب���ون،  اأك�����ض��ي��د  ث����اين 
التعاون  على   -19 كوفيد  جائحة 
ال����ربمل����اين اخل��ل��ي��ج��ي الأوروب��������ي، 

وحقوق الإن�ضان.
كما مت التفاق على رفع تو�ضيتني 
الأوىل بقيام الأمانة العامة للجنة 
جمال�س  اأع�ضاء  جميع  مبخاطبة 
ال�ضورى والوطني والنواب والأمة 
ب�������دول جم���ل�������س ال����ت����ع����اون ل����دول 
اللجنة  مل���واف���اة  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ل��ي��ج 
مبرئياتها حول اأي مقرتحات تقدم 
اللجنة  يف  ملناق�ضتها  قبلهم  م��ن 
ال��ربمل��ان��ي��ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة الأورب����ي����ة، 
التن�ضيق  ب�ضاأن  الثانية  والتو�ضية 
ال��رئ��ا���ض��ة لعقد اج��ت��م��اع مع  دول���ة 

الربملان الأوربي خالل 45 يوما.

اأ�سهر   4 خالل  دبي  جلمارك  جمتمعية  مبادرات  من  م�ستفيد  األف  اإ�سالمية دبي تطلق من�سة جديدة للخدمات الرقمية81 

اجلروان يرتاأ�ض اجتماع جمموعة الربملان الدويل للت�سامح وال�سالم لدول البلقان ب�سراييفو

•• اأبوظبي-وام: 

التقت جمموعة جلنة ال�ضداقة مع برملانات الدول الآ�ضيوية يف املجل�س الوطني 
اأم�س برئا�ضة �ضعادة عبيد خلفان ال�ضالمي رئي�س املجموعة، يف مقر  الحتادي 
ال�ضوؤون  جلنة  رئي�س  نائب  �ضانتو�ضو  ب��ودي  اأج��وجن  �ضعادة  اأبوظبي،  يف  املجل�س 

الإدارية يف جمل�س النواب جلمهورية اإندوني�ضيا والوفد املرافق له.
امل��ال نائب  ���ض��ع��ادة ك��ل م��ن عائ�ضة حممد  امل��ج��م��وع��ة،  اأع�����ض��اء  ح�ضر الج��ت��م��اع 
اأع�ضاء  ال��ك�����ض��ف،  عي�ضى  وحم��م��د  امل��ه��ريي،  اأح��م��د  وجميلة  امل��ج��م��وع��ة،  رئ��ي�����س 
املجل�س الوطني الحتادي. وجرى خالل الجتماع مناق�ضة �ضبل تعزيز وتطوير 
العالقات الربملانية بني املجل�س الوطني الحتادي وجمل�س النواب الإندوني�ضي، 
"ماأ�ض�ضة" هذه العالقات من خالل توقيع مذكرة تفاهم  اأهمية  والتاأكيد على 

بني اجلانبني لتبادل املعلومات واخلربات الربملانية، والتن�ضيق والت�ضاور حيال 
خمتلف الق�ضايا ذات الهتمام امل�ضرتك.

الحتادي  الوطني  املجل�س  ب��ني  ال��ربمل��اين  التعاون  اأهمية  على  اجلانبان  واأك���د 
مبا  املجالت  خمتلف  يف  الربملانني  بني  التعاون  لتعزيز  الإندوني�ضي،  والربملان 
يخدم م�ضالح البلدين وال�ضعبني ال�ضديقني. وقال �ضعادة عبيد خلفان ال�ضالمي 
بعالقات  تتمتعان  اإندوني�ضيا  وجمهورية  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اإن   ،
�ضيا�ضية واقت�ضادية وثقافية قوية ومتنامية، موؤكدا حر�س دولة الإمارات على 
امل�ضتويات.  اأف�ضل  اإىل  بها  والو�ضول  وال�ضتثماري  القت�ضادي  التعاون  ت�ضجيع 
من جانبه اأ�ضاد �ضعادة اأجوجن بودي �ضانتو�ضو بعمق العالقات بني دولة الإمارات 
واإندوني�ضيا التي متثل منوذجاً متميزاً للعالقات الثنائية، موؤكداً حر�س قيادتي 

البلدين على تعزيز التعاون امل�ضرتك بينهما يف خمتلف القطاعات.

الوطني الحتادي يبحث التعاون مع وفد جمل�ض النواب الإندوني�سي

ال�سعبة الربملانية الإماراتية ت�سارك يف اجتماع برملاين خليجي اأوروبي

تعلن حمكمة دبي البتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�ضيارات التالية عن طريق �ضركة الإم��ارات للمزادات ���س.ذ.م.م يف متام ال�ضاعة 
اخلام�ضة م�ضاءاً يوم الثالثاء املوافق 07 يونيو 2022 وعلى من يرغب مبعاينة ال�ضيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع اللكرتوين 

الر�ضمي. الدوام  اأثناء  واحلجوزات  البيوع  ق�ضم  مراجعة  العرتا�س  حالة  يف  و   WWW.EmiratesAuction.COM

حمكمة دبي االبتدائية
ادارة التنفيذ

#      
1 860403 MERCEDES 4140 WDANHBAA58L275135 B 32148 2021\957  
2 848399 TOYOTA COROLLA RKLBB9HE7F5047001 B 60120 2019/2110  
3 864998 MITSUBISHI ROSA LW JL5B3J6P47PE01559 B 75267 2019\711  
4 834605 SUZUKI CELERIO MA3FC4B19HA392140 C 40595 2021\1925  
5 862234 NISSAN ALTIMA 1N4AL3A95DC203020 D 14198 2020\128  
6 864455 HONDA CIVIC JHMFD16249S400205 D 28526 2015\1274  
7 864423 TOYOTA COROLLA JTDBW22E570137666 D 61739 2020\6503  
8 610097 AUDI S8 WAUGU44DX3N000163 E 58932 1729\2021  
9 848304 TOYOTA PREVIA JTEGD32M357018670 E 43305 2016/331   
10 849785 NISSAN SUNNY MDHBN7AD5FG720558 E 42218 2019\2244  
11 854615 NISSAN ALTIMA 1N4AL3AP9FC258233 E 15906 2019\2244  
12 829702 Nissan Titan XE JN8BT05Y13W004577 E 50612 2009\655  
13 849991 ISUZU NPR JAAKP34G877P09393 E 18934 255/2017  
14 606908 FORD EXPEDITION 1FMJK1J57EEF17798 F 6410 2017/381   
15 850374 NISSAN SUNNY MDHBN7AD1GG716718 F 54798 2019\2244  
16 849990 ISUZU NPR JAAKP34G177P09204 F 96021 2036/2018  
17 861646 MITSUBISHI CANTER JL7BCE1J55K016973 G 28074 2021\5000  
18 864051 MITSUBISHI CANTER JL7BCE1J88K007222 G 56216 2018\574  
19 864463 MAZDA 3 JM7BM1SZXG1333749 G 17002 2021\2354   
20 864009 TOYOTA YARIS JTDKW923XB5188163 G 35869 2017\1748  
21 660429 Mercedes Actros WDB9541613K804414 16154 2012\473  
22 864002 NISSAN TIIDA JN1CC13C27T000156 H 30599 136\2014   
23 829615 LEXUS IS 300 JTHBG2628B5001362 H 27124 2021\472  
24 863737 TOYOTA PRADO JTEBU25J275103505 I 88793 2018\574  
25 825925 TOYOTA HIACE JTGRX12PXF8046192 I 69849 2021\4969  
26 862882 MITSUBISHI PAJERO JMYLYV95WGJ717009 I 10618 2019\24  
27 849987 TOYOTA HILUX MR0FR22G670516364 I 27601 2036/2018  
28 846003 TOYOTA YARIS JTDKW9D33CD519654 I 55264 7511\2019  
29 859205 ZNA RICH LJNTFU2K5GN102516 I 43456 2021\3688  
30 861035 NISSAN ARMADA 5N1AA08A24N710889 J 88434 4971\2009   
31 864523 TOYOTA HIACE JTGSX23P8D6135564 J 24483 2020\2605  
32 624399 NISSAN ARMADA 5N1AA08C09N611819 J 56999 807/2018  
33 851517 NISSAN TIIDA MNTBC2C92E6002903 K 29317 2015/3946   
34 856268 LEXUS ES 350 JTHBK1GG2H2255209 L 23015 2020\6497  
35 856269 LEXUS ES 350 JTHBK1GG6H2253821 L 22953 2020\6497  
36 856270 MERCEDES VITO WD4WG3E14L3627916 L 25433 2020\6497  
37 856271 MERCEDES VIANO WD4WA5A67F3899492 L 28521 2020\6497  
38 856272 LEXUS ES 350 JTHBK1GG6H2253771 L 23011 2020\6497  
39 856273 LEXUS ES 350 JTHBK1GG5H2255205 L 22925 2020\6497  
40 838945 MERCEDES VIANO WD4WA5A65F3900624 L 28536 2020\6497  
41 838944 MERCEDES VIANO WD4WA6A67F3899630 L 28533 2020\6497  
42 838943 MERCEDES VIANO WD4WA6A62F3900442 L 28530 2020\6497  
43 838941 MERCEDES VIANO WD4WA5A68F3900228 L 28526 2020\6497  
44 838939 LEXUS ES 350 JTHBK1GG3H2254277 L 22901 2020\6497  
45 856908 INFINITI QX56 5N3AA08C64N803164 M 55074 2019\3955  
46 864019 NISSAN SUNNY KNMCC42H5BP842342 N 61686 2019\24  
47 864059 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEJA482132149 N 74883 2019\24  
48 864023 NISSAN MAXIMA 1N4AA5AP7DC834271 O 94131 2018\1059  
49 864013 TOYOTA HIACE JTGJX02P0A0030596 O 27710 2019\1760  
50 844508 TOYOTA HIACE JTGJX02P3D5031443 O 73458 5319/2021  
51 864042 DODGE DURANGO 1C4RDJDG4FC907866 P 68661 2017\1664     ( )
52 864006 KIA CERATO KNAFZ511XF5232036 P 13642 2017\865     ( )
53 863732 CHEVROLET LUMINA 6G1EK52B99L192330 P 78259 2018\248  
54 659072 JAGUAR F TYPE SAJAA65G6G8K23845 Q 84782 2020\3657  
55 659071 Ford Mustang 1FATP8EMXF5324304 Q 84785 2020\3657  
56 860184 MITSUBISHI MIRAGE MMBXTA03AEH015860 R 25282 2021\5130  
57 849262 NISSAN SUNNY MDHBN7AD9GG710021 R 39956 2019\2244  
58 851317 NISSAN SENTRA MNTBB7A95G6033715 R 39910 2019\2244  
59 865177 TOYOTA HIACE JTGRX12P3G8047797 S 94621 2020\1695  
60 858060 TOYOTA YARIS JTDBW923494030384 S 27146 3323\2020  
61 865348 TOYOTA HIACE JTFHX02PXA0045240 S 53578 2019\1596  
62 855834 NISSAN MICRO JN6BE6DS9G9024454 U 59288 2021\5130  
63 848874 KIA OPTIMA 5XXGN4A78FG394051 V 98946 2021\2476   
64 865117 MERCEDES 1838 WDB6555321K186858   3890 1069\2013  

هارمي�س   / امل���دع���و  ف��ق��د 
الهند   ، �ضينغ  راوال  �ضينغ 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )v8740726( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

0506108707

فقدان جواز �سفر

حممد   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
ن������ق������ا�������س ح�����ف�����ي�����ظ حم���م���د 
اجلن�ضية  باك�ضتان   ، حفيظ 
رق������م  �������ض������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )AZ6511063(
يجده عليه الت�ضال بتليفون 

رقم  0522113784    

فقدان جواز �سفر
حميط   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
ج�������و��������ض�������وام�������ى رام�����ي�����������س 
الهند   ، ج����و�����ض����وام����ى  ن������ات 
�ضفره رقم  اجلن�ضية - ج��واز 
من   )U3416085(
يجده عليه الت�ضال بتليفون 

رقم  0528264046

فقدان جواز �سفر
امل��دع��و / ح��م��د ح�ضني  ف��ق��د 
باك�ضتان     ، حم���م���د  ف���ي�������س 
�ضفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
)6895932RS(  رق����م 

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

    0502020299

فقدان جواز �سفر
امل��دع��و / م��ع��ني الدين  ف��ق��د 
حم����م����د ج����ي����ا�����س ال�����دي�����ن، 
ب�����ن�����غ�����الدي�����������س اجل���ن�������ض���ي���ة 
رق������م  �������ض������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )0149110BX(
يجده عليه الت�ضال بتليفون 

رقم  0545137091    

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو / اخال�س حممود 
ال���������ض����ودان   ، حم���م���د اح����م����د 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج����واز ���ض��ف��ره رقم 
يرجى   )P07245070(
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  ال�ضودانية  بال�ضفارة 

مركز �ضرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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عربي ودويل

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

•• ماتيو بوك كوتيه

    اإىل اأي جحيم نتجه؟ هذا �ضوؤال ل نطرحه على 
اأنف�ضنا كثرًيا عندما نفكر يف ال�ضراع يف اأوكرانيا.

للغزو،  الأوىل  ال�����ض��اع��ات  منذ  احل���ال،  بطبيعة     
لدعم  نفعله  اأن  مي��ك��ن  ع��م��ا  ال��غ��رب  يف  ت�����ض��اءل��ن��ا 
الأوك����ران����ي����ني، دون خ���و����س ح����رب م��ب��ا���ض��رة مع 

مو�ضكو.
   وعلى حق... لأن هذا الغزو كان م�ضتفزا.

رو�صيا
   ل��ك��ن م���ع م����رور الأ���ض��اب��ي��ع، خ��ف��ت ح���ذر الأي����ام 

الأوىل.
   بل اإنه اختفى، وميكننا اأن نرى يف الأفق مواجهة 
اأكر دقة،  اأو ب�ضكل  مبا�ضرة بني الغرب والرو�س، 
اأوروبا  الأمريكيني والرو�س، مع وجود  رمبا، بني 

ك�ضاحة للمعركة.
  يف كل م��رة، كل من ل يرغب يف جت��اوز اخلطوة 
التالية يف ت�ضعيد ال�ضراع، يّتهم بالوقوع يف جنب 
ي�ضبح  اأن  دون  التطرف،  اإىل  ال�ضعود  اإن  مذنب. 
اأمًرا حتمًيا، يتم تقدميه، ب�ضكل متزايد، باعتباره 

فر�ضية ذات م�ضداقية.
نعلم  لكننا  �ضيتخذه...  ال��ذي  ال��وج��ه  نعرف  ل     

اأن مُيثل نقطة الالعودة، كما لو كان  اأنه ُيحتمل 
العامل قد دخل يف دوامة اىل الأبد.

الفرن�ضي  امل��ف��ك��ر  ه����ري غ��ي��ن��و،  دف����ع  م���ا  ه����ذا    
وامل�ضت�ضار اخلا�س ال�ضابق لنيكول �ضاركوزي، اإىل 
القول اإننا ن�ضري نحو احلرب مثل ال�ضائرين اأثناء 

النوم.
  يعترب البع�س التفاو�س مع نظام �ضلطوي، بل مع 

نظام ا�ضتبدادي وغزوي، بادرة اأخالقية مقبولة.

   اأنا اأتفهمهم.
اإذا كان الذهاب  اأنف�ضنا ما  اأن ن�ضاأل     لكن يتعني 

اإىل الأق�ضى كذلك اأي�ضا.
   علينا اأن تت�ضاءل، بعد ثالثة اأ�ضهر من الغزو، ما 

اإذا كان هناك خمرج ملنع ا�ضتعال العامل.

مزايدة
  هذا يعني اأنه يجب تخّيل �ضيناريو يحفظ فيه كل 

الالعبني الرئي�ضيني يف هذا ال�ضراع ماء الوجه.
اأي نظام �ضلطوي  الآخ��ر م��ع��روف:    لأن اجلانب 
اأن ت��غ��ري��ه مزايدة  يف ح��ال��ة م��ن ال��ف��و���ض��ى مي��ك��ن 
مطلقة. وهل نحتاج اإىل التذكري باأنه مع رو�ضيا، 

ميكن اأن تكون هذه املزايدة نووية؟
ترجمة خرية ال�ضيباين

هل هناك طريقة ممكنة للخروج من احلرب يف اأوكرانيا؟

*عامل اجتماع وحما�ضر يف املدر�ضة العليا للدرا�ضات التجارية مونرتيال. 
من موؤلفاته “امرباطورية ال�ضوابية ال�ضيا�ضية “ و”التعددية الثقافية كدين �ضيا�ضي«.

الأوك��راين. وهي �ضعبة  ال�ضعب  النزاع كليهما، وخ�ضو�ضاً على  لطريف 
علينا نحن اأي�ضاً، نظراً لروابط ال�ضداقة التي تربطنا بكال الطرفني 
رو�ضيا  ُبِني بني  ال��ذي  اأخ��رى مثل احلاجز احلديدي  ولأ�ضباب عديدة 
على هذه  واحل��ف��اظ  واأوك��ران��ي��ا،  رو�ضيا  م��ع  فعالقاتنا جيدة  واأوروب����ا، 

العالقات لي�س بالأمر الهنيِّ يف الوقت احلايل«.
واأ�ضاف األك�ضندر فو�ضيت�س اأنه “حتى هنا يف منتدى دافو�س، ل بد اأنَك 
اأ�ضبحت  فقد  الأزم���ة،  ه��ذه  مبجريات  متاأثرون  جميعنا  اأننا  لحظت 
كهذه، ل  ب�ضكل ه�ضتريي. ويف ظ��روف  �ضيء  كل  على  طاغياً  مو�ضوعاً 
ميكن اإطالق اأي حوار جاد وم�ضوؤول. اآمل اأن يتم و�ضع حد لها واآمل اأن 
ي�ضود ال�ضالم واأن ن�ضل اإىل مرحلة نناق�س فيها تنمية قارتنا والتقدم 

القت�ضادي احلقيقي، بدًل من مناق�ضتنا تدهور الو�ضع«.

فقد تعر�ضنا يف املا�ضي لعقوبات دامت 10 �ضنوات ومل يكن ذلك مفيداً 
ل لدولتنا ول ملنطقتنا، ويف الوقت عيِنه، نرتبط تقليدياً بعالقات جيدة 
مع رو�ضيا الحتادية، ول ميكننا اأن نن�ضى م�ضاعدتهم لنا يف الوقت الذي 

تخلت عنا دول عدة«.
عندما  لق�ضف  التعر�س  لها  “�ضبق  ب��الده  اإن  ال�ضربي  الرئي�س  وق��ال 
خرقت دول حلف �ضمال الأطل�ضي )الناتو( وحدة اأرا�ضينا عام 1999، 
يتحدث  والغرب  معه،  رو�ضيا  وقفة  ن�ضيان  ل ميكنه  ال�ضربي  وال�ضعب 
اأوك��ران��ي��ا، لكنه مل يتحدث حينها عن وحدة  اأرا���ض��ي  اليوم عن وح��دة 
اأرا�ضي �ضربيا، وهناك اإذن ق�ضايا خمتلفة علينا التعاطي معها، وهذا 
ما قالته احلكومة ال�ضربية عندما اتخذت قرارها ال�ضريح الذي يعك�س 

رغبة ال�ضعب ال�ضربي«.

•• عوا�شم-وكاالت
الدولة  ك��ان��ت  ب���الده  اأن  فو�ضيت�س  األ��ك�����ض��ن��در  ال�����ض��رب��ي  ال��رئ��ي�����س  اأك���د 
الأوروبية الوحيدة التي عار�ضت فر�س عقوبات على مو�ضكو لأن �ضربيا 

كانت حتت نار العقوبات يف ال�ضابق ملدة 10 �ضنوات.
نيوز  �ضكاي  “اقت�ضاد  مع  خا�ضة  مقابلة  يف  ال�ضربي،  الرئي�س  واعترب 
 ”2022 “دافو�س  العاملي  القت�ضادي  املنتدى  هام�س  على  عربية” 
داعيا  لأح���د،  بالنفع  ت���اأت  مل  العقوبات  ه��ذه  اأن  الأرب��ع��اء  الأول  اأم�����س 
“�ضتكون  فاأموالهم  �ضربيا  لال�ضتثمار يف  العرب وغريهم  امل�ضتثمرين 

باأمان اأكر حتى من بع�س البلدان الغربية كما اأثبتت الأيام املا�ضية«.
وو�ضف الرئي�س ال�ضربي، الأزمة الأوكرانية باأنها “�ضعبة جداً وموؤملة 

اأن  برمته  العامل  م�ضلحة  وم��ن  الطرفني  م�ضلحة  “من  اأن��ه  واعترب 
يتحقق ال�ضالم. فهذا اأكر اأهمية ويعني اأننا ن�ضعى لإيجاد حلول مل�ضاكل 
اجلميع. لذلك يجب على كبار ال�ضا�ضة يف الغرب كما يف ال�ضرق اإيجاد 
اأح��د باإمكانه  حل م��ا، لأن��ه ل ميكننا حتمل ا�ضتمرار ه��ذه الأزم���ة. ول 
ل  فعاًل  نحن  ون.  َمْعِنيُّ جميعنا  بل  فقط،  بهما  الأم��ر  يتعلق  ل  ذل��ك. 
ن�ضتطيع حتمل ا�ضتمرار هذه الأزمة. نحتاج لل�ضالم اأكر من اأي وقت 
م�ضى«. واأ�ضاف اأن �ضربيا �ضمت �ضوتها اإىل �ضوت املجتمع الغربي يف 
لهذه  القانونية  الطبيعة  ح��ول  املتحدة  ل��الأمم  العامة  اجلمعية  ق��رار 
احلرب، “لكننا الدولة الأوروبية الوحيدة التي مل تفر�س عقوبات على 

رو�ضيا«.
واأفاد الرئي�س ال�ضربي باأن بالده “عموماً �ضد �ضيا�ضة فر�س العقوبات، 

رئي�ض �سربيا:  لهذه الأ�سباب عار�سنا العقوبات على رو�سيا 

•• عوا�شم-وكاالت

ت�ضهد عالقات رو�ضيا وال�ضني تنامًيا 
م��ل��ح��وًظ��ا خ����الل الآون������ة الأخ�����رية، 
جت������اوز ح������دود ال���ت�������ض���ري���ح���ات اإىل 
العملية  والتحركات  الفعل  م�ضتوى 
يف منطقة املحيطني الهادي والهندي 
يف مواجهة حتالفات د�ضنتها اأمريكا 
موؤخًرا، واأنع�ضت اأخرى كانت يف طي 
الن�ضيان ت�ضتهدف “خنق” البلدين.
حتالفات  �ضل�ضلة  وا�ضنطن  وان�ضجت 
)اأوك���و����س-ك���واد(،  و�ضيا�ضية  اأم��ن��ي��ة 
دفاًعا  ت�����ض��ري��ح��ات��ه��ا  م���ن  و���ض��ع��دت 
حلفاءها  ح�ضدت  بينما  ت��اي��وان،  عن 
ح������زم من   6 وف����ر�����ض����ت  ب�������اأوروب�������ا 
العقوبات �ضد مو�ضكو ل�ضل القت�ضاد 

الرو�ضي بعد حرب اأوكرانيا.
اأق���ام���ت م��و���ض��ك��و وبكني،  امل��ق��اب��ل،  يف 
خ���الل ال�����ض��ن��وات الأخ�����رية، عالقات 
ع�����ض��ك��ري��ة ودب���ل���وم���ا����ض���ي���ة اأوث�������ق يف 
ت���وت���ر ع��الق��ات��ه��م��ا م���ع الغرب  ظ���ل 
واقت�ضادية  �ضيا�ضية  ���ض��راك��ات  ع��رب 
فمنذ  م�ضرتكة،  ع�ضكرية  وتدريبات 
العام 2012، جتري مو�ضكو وبكني 

مناورات بحرية منتظمة.
تفاو�ضت  اأوك���ران���ي���ا،  ح����رب  وق��ب��ي��ل 

•• الفجر - تون�س

 ���ض��در ب��ال��رائ��د م��ن ال��ر���ض��م��ي، م�ضاء 
بدعوة  يتعلق  رئ��ا���ض��ي  اأم���ر  الأرب���ع���اء، 
م�ضروع  يف  ال�ضتفتاء  اإىل  الناخبني 
التون�ضية،  للجمهورية  جديد  د�ضتور 
والذي �ضيتّم تنظيمه يوم الثنني 25 

يوليو املقبل.  
الناخبني  دع��وة  على  امل��ر���ض��وم  وين�ّس 
اإىل   ،2022 يوليو   25 الثنني  ي��وم 
ال���ض��ت��ف��ت��اء يف م�����ض��روع د���ض��ت��ور جديد 
ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ال��ت��ون�����ض��ي��ة، وع���ل���ى ان 
ُيجيب الناخب بكلمة “نعم” اأو “ل” 
على  توافق  “هل  الآت���ي:  ال�ضوؤال  عن 
م�ضروع الد�ضتور اجلديد للجمهورية 

التون�ضية؟«.
م����ن ج���ه���ة اأخ��������رى، ت�����ض��م��ن ال���رائ���د 
يتعلق   2022 رئا�ضيا  اأم��را  الر�ضمي 
اللجنة  م����ن  ك����ل  ت���رك���ي���ب���ة  ب�����ض��ب��ط 
القت�ضادية  ل��ل�����ض��وؤون  ال���ض��ت�����ض��اري��ة 
ال�ضت�ضارية  وال��ل��ج��ن��ة  والج��ت��م��اع��ي��ة 

القانونية.
التليلي  ان���ت���ق���د  ال�������ض���ي���اق،  ه�����ذا  ويف 
التوقيت  اخل��م��ي�����س،  اأم�����س  امل��ن�����ض��ري 
الناخبني  لت�ضجيل  املخ�ض�س  املحدد 
يف عملية ال�ضتفتاء والذي يعترب غري 
باعتماد  “طالبنا  تعبريه:  وف��ق  ك��اف، 
اأيام ل تكفي   10 الت�ضجيل الآيل لن 
وال�������ذي ي�ضل  ال���ن���اخ���ب���ني  ل��ت�����ض��ج��ي��ل 

عددهم اىل مليوين ناخب«. 
بع�س  اىل  امل��ن�����ض��ري  التليلي  واأ����ض���ار 
يتعلق  ف��ي��م��ا  وال���غ���م���و����س  ال���ث���غ���رات 
بال�ضتفتاء، وذلك يف عالقة بالأحزاب 
�ضياق  يف  �ضعوبة  “توجد  ال�ضيا�ضية: 
القانون احلايل، فالقانون يتحدث عن 
ال�ضتفتاء  يف  ت�ضارك  �ضيا�ضية  اأح��زاب 
لكن ال��ربمل��ان وق��ع حله وال�����ض��وؤال من 
�ضي�ضارك الآن ومن هي الأحزاب التي 

�ضت�ضارك«. 
امل�ضتقلة  العليا  الهيئة  جمل�س  ويعقد 
اجلمعة،  اليوم  اجتماعا  لالنتخابات 
ي��ت�����ض��م��ن ج�����دول اع���م���ال���ه ال��ن��ظ��ر يف 
ومتابعة  ال�ضتفتاء،  روزنامة  م�ضروع 
وتدقيق  ال��ن��اخ��ب��ني،  ت�ضجيل  عملية 
ال�ضجل النتخابي، ف�ضال عن متابعة 

احلملة التح�ضي�ضية.

مقاطعة
ج����اء ذل����ك ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن توجيه 
املعار�ضة وابرز املنظمات اجلماهريية 
عن  ل���ل���رتاج���ع  ���ض��ع��ي��د  اإىل  دع��������وات 

اخلطوة املثرية للجدل.

عاًما   30 مدته  عقد  على  الدولتان 
من  بالغاز  ال�ضني  لتزويد  لرو�ضيا 
وعرقلتا  جديد،  اأنابيب  خط  خ��الل 
طلًبا من وا�ضنطن باأن تفر�س الأمم 
كوريا  على  اإ�ضافية  عقوبات  املتحدة 
�ضاروخية  جت��ارب  ب�ضبب  ال�ضمالية 
على  اتفقا  البلدين  اأن  رغ��م  جديدة 
فر�س عقوبات مماثلة من قبل، كما 
مل ت�ضف العملية الع�ضكرية الرو�ضية 
يف اأوكرانيا بالغزو ومل ت�ضوت �ضدها 

يف اأي حمفل دويل.
�ضرتيت  “وول  ���ض��ح��ي��ف��ة  ووف�������ق 
البلدين”  “مغازلة  ف��اإن  جورنال” 
ب��ل��غ��ت ذروت���ه���ا م��ع ال��ب��ي��ان امل�ضرتك 
خ���الل اأومل��ب��ي��اد ب��ك��ني ال���ذي ق���ال اإن 
وهو  �ضراكتهما “لي�ضت لها حدود”، 
بايدن  اإدارة  م�ضوؤويل  بع�س  يراه  ما 
ال�ضينية  العالقات  يف  حت��ول  نقطة 
الأمريكية  للقوة  وحت��دًي��ا  الرو�ضية 

والأوروبية.
اليابان،  اإىل  ب��اي��دن  زي����ارة  وخ����الل 
وح�ضوره قمة حتالف كواد الرباعي 
ب���الده كالاًّ  ع���الوة على  ال���ذي ي�ضم 
وبعد  واليابان  والهند  اأ�ضرتاليا  من 
ت�����ض��ري��ح��ات��ه امل���ث���رية ل��ل��ج��دل حول 
ا  ع�ضكرياًّ للتدخل  وا�ضنطن  ا�ضتعداد 
مهاجمتها  ح�������ال  يف  ب����ك����ني  �����ض����د 
لتايوان، جاء الرد �ضريًعا حيث اأجرت 
تدريبات  و�ضينية  رو�ضية  مقاتالت 
م�ضرتكة لت�ضيري دوريات يف منطقة 

اآ�ضيا واملحيط الهادي.
�ضينية  ر�ضمية  اإعالم  و�ضائل  ونقلت 
ع��ن اجل��ي�����س ال�����ض��ي��ن��ي ق��ول��ه  اأم�س 
موؤخرا  اأج����رى  اإن���ه  الأرب���ع���اء  الأول 
���ا ح������ول ت����اي����وان  ت����دري����ًب����ا ع�������ض���ك���رياًّ

اأكرب بكثري من قدرة وا�ضنطن على 
مواجهته مقارنة مبواجهتهما ب�ضكل 

منف�ضل«.
موقف  هو  يجمعهما  ما  اأن  واأو���ض��ح 
الأمريكية  ال�ضيا�ضة  م��ن  ال��ب��ل��دي��ن 
جت��اه��ه��م��ا، وم����ع رغ���ب���ة ال�����ض��ني يف 
ا�ضتعادة ال�ضيطرة على تايوان تدرك 
منها،  رو�ضيا قريب  ما حدث مع  اأن 
ال�ضتعداد  على  بكني  تعمل  ولذلك 
جيًدا عرب حتالف اقت�ضادي ودفاعي 
مع مو�ضكو بهدف تطوير منظومات 
لن�ضمام  ج��اذب��ة  وم��ال��ي��ة  م�ضرفية 
مواجهة  م���ن  مت��ك��ن��ه��ا  اأخ�����رى  دول 
اأنها  اإىل  لفًتا  غربية،  تداعيات  اأي 
لي�ضت وليدة اللحظة لكن على مدار 
عقدين ه��ن��اك ���ض��راك��ات وا���ض��ع��ة بني 

اجلانبني.
واأ�ضار اإىل اأن الوليات املتحدة ت�ضع 
�ضيا�ضتها  ق��ل��ب  يف  ال�����ض��ني  م��واج��ه��ة 
لالأمن القومي منذ �ضنوات، وو�ضفت 
اإدارة بايدن املناف�ضة مع ال�ضني باأنها 
“اأكرب اختبار جيو�ضيا�ضي” يف القرن 
احل��ايل، وهو ما ي�ضتلزم خطط ردع 
من قبل بكني، ولن جتد اأف�ضل من 
ال�ضغوط  ظ���ل  يف  ���ض��ري��ًك��ا  م��و���ض��ك��و 

املفرو�ضة عليها من قبل الغرب.

حري�ضة  وال�ضني  بالفعل،  ت�ضل  اأن 
ال�ضيناريو  ه����ذا  جت��ن��ب  ع��ل��ى  ا  ج�����داًّ
ح��ي��ث اإن ه��ن��اك رغ��ب��ة م��ت��زاي��دة يف 
بكني للتدخل يف تايوان، وبالتايل قد 

يحاولون اإن�ضاء اآلية دفاعية«.
املتحدة  “الوليات  اأن  ع��ل��ى  واأك�����د 
الأوروبي  والحت��اد  املتحدة  واململكة 
ن��وع من  اهتماًما كافًيا لأي  ت��ول  مل 
�ضيتم  ال��ت��ي  ال��ع�����ض��ك��ري��ة  اخل���ط���وط 
لكن  وال�����ض��ني،  رو�ضيا  ب��ني  ت�ضكيلها 
الكثري  ي�ضعر  ذل���ك.  عليهم  ينبغي 
من النا�س بالقلق من خو�س احلرب 
الأخ������رية، ول ي��ق��ل��ق ع���دد ك����اٍف من 
�ضتبدو  ال���ذي  ال�ضكل  ب�����ض��اأن  ال��ن��ا���س 
ع��ل��ي��ه احل�����رب ال���ت���ال���ي���ة. ق���د يكون 
ال���وق���ت ق���د ح���ان ل��ك��ي ي���ربم الغرب 

�ضفقة جانبية مع ال�ضني«.

�صيا�صة اأمريكا ال�صبب
واخلبري  الأك�����ادمي�����ي  اع���ت���رب  ف��ي��م��ا 
اأن  بويفيلد،  اأن���درو  ال���ض��رتات��ي��ج��ي، 
احلرب  انتهاء  بعد  اأمريكا  �ضيا�ضات 
ال�ضوفييتي  الحت��اد  وتفكك  ال��ب��اردة 
رئي�ضية  اأ�ضباب  ال�ضرقية  واملنظومة 
وبكني،  م��و���ض��ك��و  ب����ني  ال���ت���ق���ارب  يف 
موؤكًدا اأن ما يحدث هو بداية نهاية 
قيام  ل�ضالح  ال��واح��د  القطب  ن��ظ��ام 

عامل متعدد الأقطاب والكتل.
نيوز  ل�”�ضكاي  ب��وي��ف��ي��ل��د،  واأ����ض���اف 
بكني  م����ن  ك����ل  “تنظر   :“ ع���رب���ي���ة 
باعتبارهما  �ضراكتهما  اإىل  ومو�ضكو 
عليه  تهيمن  ع��امل  ملواجهة  مفتاًحا 
امل��ت��ح��دة يف ال��وق��ت الذي  ال���ولي���ات 
والتكنولوجيا،  املوارد  فيه  تت�ضاركان 
حتدًيا  مًعا  ت�ضكالن  وال�ضني  رو�ضيا 

“كتحذير جدي” للوليات املتحدة، 
الذي  البلد  م��ع  تفاعلها  مغبة  م��ن 

تعتربه ال�ضني جزًءا من اأرا�ضيها.

ر�صائل لأمريكا والغرب
املحلل  ق�����ال  ذل������ك،  ع���ل���ى  وت��ع��ق��ي��ًب��ا 
الأمنية  ال�������ض���وؤون  يف  امل��ت��خ�����ض�����س 
بيلفر،  ميت�ضل  الدولية،  وال�ضيا�ضية 
وجدت  اأوك���ران���ي���ا  ح���رب  “منذ  اإن����ه 
اقت�ضادية،  ع��زل��ة  يف  نف�ضها  رو���ض��ي��ا 
العديد  �ضيا�ضياًّا عن  كبري،  واإىل حد 
من �ضركائها ال�ضابقني حول العامل، 
حماولة  ال�ضني  م��ع  رو�ضيا  توا�ضل 
لتحقيق التوازن بني موقعها العاملي 
م��ن حيث  تكبدتها  ال��ت��ي  واخل�����ض��ارة 

قدراتها القت�ضادية«.

واأ����ض���اف ب��ي��ل��ف��ر، وه���و م��دي��ر مركز 
نيوز  ل�”�ضكاي  روم������ا،  يف  اأب����ح����اث 
تاأتي  ال��ت��ي  ال��ر���ض��ائ��ل  اأن  عربية”، 
باملناورات  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  ب��ك��ني  م���ن 
اجل��وي��ة اإب����ان ع��ق��د ق��م��ة ك���واد كانت 
ال�ضني  اأن  ل���الأم���ريك���ي���ني  ل��ت��ظ��ه��ر 
ورو�ضيا تقفان مًعا. ورغم ذلك، فاإن 
اأكرب  ب��ك��ني  ع��ن  م��و���ض��ك��و  يف�ضل  م��ا 
مناف�ضان  وهما  بينهما،  يوحد  مم��ا 
الو�ضطى وكذلك يف  اآ�ضيا  ناعمان يف 
ا اأن نتذكر  �ضرق اآ�ضيا. من املهم اأي�ضً
ا بالهند  اأن لرو�ضيا عالقة قوية جداًّ
باك�ضتان  اإىل  اأق�����رب  ال�����ض��ني  ح��ي��ث 
منظور  م����ن  ال���ه���ن���د  اإىل  وت���ن���ظ���ر 
التناف�س ال�ضرتاتيجي، لذلك هناك 

العديد من نقاط اخلالف.

ال�ضني  م���ن  “كالاًّ  اأن  اإىل  واأ�����ض����ار 
ورو�ضيا ع�ضوان يف منظمة �ضنغهاي 
لي�ضت لهما  للتعاون )SCO( لكن 
اأنياب. اإذا انخرطتا يف حتالف دفاعي 
م�ضرتك، ف�ضيكون ذلك ل�ضالح بكني 
الآن  رو�ضيا  اأن  حقيقة  اإىل  بالنظر 
اأنها  واأث��ب��ت��ت  للحائط،  ظهرها  ب��ات 
تقليدية  ع�ضكرية  �ضربة  تتحمل  ل 

كبرية«.
اأكرب  بنفوذ  ال�ضني  “تتمتع  وت��اب��ع: 
��ا قوة  ب��ك��ث��ري م��ن رو���ض��ي��ا، لأن��ه��ا ح��قاًّ
اق��ت�����ض��ادي��ة ع��امل��ي��ة، ال�����ض��ني حتاول 
الوليات  اأي حم��اولت من قبل  درء 
امل��ت��ح��دة والحت�����اد الأوروب������ي لن�ضر 
قوتهما القت�ضادية �ضد بكني، لأننا 
كما راأينا اأن القوة القت�ضادية ميكن 

اأنها  ال��رئ��ي�����ض��ة  الأح���������زاب  واأع���ل���ن���ت 
ال�ضيا�ضية  ال���ت���غ���ي���ريات  ����ض���ت���ق���اط���ع 
بت�ضعيد  وت��ع��ه��دت  اجل���ان���ب  اأح���ادي���ة 

الحتجاجات �ضدها.
املنظمات  اأك��رب  ال�ضغل،  احت��اد  ورف�س 
اجل��م��اه��ريي�����������������ة واأك�����ره�����ا ت����اأث����ريا، 
و�ضكلي  حم�����دود  ح�����وار  يف  امل�����ض��ارك��ة 
اق��رتح��ه ال��رئ��ي�����س ف��ي��م��ا ي��ع��ي��د كتابة 

الد�ضتور.
العام  الأم��ني  ال�ضفي  وقد جدد �ضمري 
التون�ضي  ال���ع���ام  ب����الحت����اد  امل�����ض��اع��د 
ل��ل�����ض��غ��ل، ال���ت���اأك���ي���د ع��ل��ى ان الحت����اد 
متم�ضك ومت�ضبث مبوقفه من رف�س 
امل�����ض��ارك��ة يف احل�����وار، ط��امل��ا مل تتغري 
ادارت����ه، وذل��ك رغم  اط��راف��ه وطريقة 
العالن عن تركيبة الهية ال�ضت�ضارية 
واللجنة  والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����ض��ادي��ة 
الناخبني  دع���وة  و���ض��دور  ال��ق��ان��ون��ي��ة، 

لال�ضتفتاء الوطني.
وقال ال�ضفي، اأم�س اخلمي�س، انه طاملا 
مل تطراأ اي تغيريات فموقف الحتاد 

�ضيبقى على ماهو عليه.
ال�������ض���ف���ي، ان رئ���ي�������س ال���دول���ة  وت����اب����ع 
فر�ضة  تون�س  على  “يفّوت  ب��اإ���ض��راره 
التغيري واخلروج من مرحلة انتقالية 

بانتخابات  تنتهي  دائمة  مرحلة  نحو 
ت�ضريعية ورئا�ضية«.

الدارية  الهيئة  ان  على  ال�ضفي  و�ضدد 
�ضتبقى يف  ال�����ض��غ��ل  ال��وط��ن��ي��ة لحت����اد 
ح��ال��ة ان��ع��ق��اد دائ��م��ة لت��خ��اذ املواقف 

الالزمة
التون�ضي  الحّت����������اد  وال����ت����ح����ق  ه������ذا 
ل����ل����م����زارع����ني ب���ج���ب���ه���ة ال���راف�������ض���ني 
ل��ل��م�����ض��ارك��ة ح��ي��ث ج���اء يف ب���الغ اأم�س 
اخلمي�س اأن املنظمة مل تتلق اإىل الن 
دع����وة ر���ض��م��ي��ة ل��ل��م�����ض��ارك��ة يف احل���وار 

الوطني.
وع�����رّب ب��امل��ن��ا���ض��ب��ة ع���ن ان��ف��ت��اح��ه على 
كافة  جتمع  اأن  �ضانها  من  م��ب��ادرة  كل 
و�ضتتفاعل  والتون�ضيات  التون�ضيني 
ايجابيا مع كل حوار وطني يقوم على 
خمرجاته  وحت��ظ��ى  وا���ض��ع��ة  ت�ضاركية 
بالإجماع ويلتزم بها اجلميع من اجل 

انقاذ البالد.
للفالحة  التون�ضي  الحت���اد  ذك��ر  كما   
غري  باأنه  بالغه  يف  البحري  وال�ضيد 
و�ضيغته  ���ض��ك��ل��ه  يف  ب����احل����وار  م��ع��ن��ي 
اأمر  فيه  امل�ضاركة  اأن  موؤكدا  احلالية، 
الحت���اد  م��وؤ���ض�����ض��ات  وت���ق���رره  حت�ضمه 

وهياكله.

مبن ح�صر
الوطنية  للهيئة  املن�ضق  الرئي�س  وكان 
جمهورية  اأج������ل  م����ن  ال����ض���ت�������ض���اري���ة 
ج���دي���دة، ال�����ض��ادق ب��ل��ع��ي��د، ق���د �ضرح 
اإن��ه �ضيم�ضي قدماً يف كتابة  الأرب��ع��اء، 
بعد  “مبن ح�ضر”  الد�ضتور اجلديد 
اأن رف�س اأكادمييون بارزون الن�ضمام 
اأن  اأث��ار خم��اوف من  اإىل اللجنة، مما 
بتوافق  يحظى  ل��ن  اجل��دي��د  الد�ضتور 
مهمة  اإن  بلعيد  ���ض��ادق  وق���ال  وا���ض��ع. 
اأجل  ال�ضت�ضارية من  الوطنية  الهيئة 
اإعداد  على  تقت�ضر  جديدة  جمهورية 
�ضيا�ضية  �ضبغة  ول  د���ض��ت��ور  م�����ض��روع 
لها وفق قوله للقناة التون�ضية الأوىل 
اأن  بلعيد  واأ����ض���اف  الأرب����ع����اء.   م�����ض��اء 
مهمته لي�ضت احلوار بني كّل الأطراف 
د�ضتوري  ن�س  اإع��داد  واإمن��ا  ال�ضيا�ضية 
متابعا بالقول: من اأناديه للعمل معي 
كيفية  اأّي  الفّنيات  يف  معي  �ضيتحاور 

اإعداد الن�ّس وف�ضوله.
اأ�ضتاذ  ت�����ض��ري��ح��ات  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��ق  ويف 
املن�ّضق  والرئي�س  الد�ضتوري  القانون 
ال�ضادق  ال�ضت�ضارية،  الوطنية  للهيئة 
با�ضم  الر�ضمي  الناطق  ت�ضاءل  بلعيد، 
احت����اد ال�����ض��غ��ل ���ض��ام��ي ال���ط���اه���ري، يف 

تدوينة ن�ضرها على ح�ضابه على موقع 
“ هل  التوا�ضل الجتماعي في�ضبوك، 
من املعقول التعامل مع م�ضري البالد 
مبنطق عر�س اأو نذر” والقول: “مبن 

ح�ضر...”؟
اأعلن  ال��ت��ون�����ض��ي ق���د  ال��رئ��ي�����س  وك�����ان 
يف دي�����ض��م��رب م���ن ال���ع���ام امل���ا����ض���ي عن 
تت�ضمن  اإن���ه���ا  ق����ال  خ���ارط���ة ط���ري���ق، 
اجراء ا�ضتفتاء على د�ضتور جديد بعد 
يوليو    25 يف  ال��ك��رتون��ي��ة،  ا�ضت�ضارة 
ت�ضريعية  انتخابات  واج���راء   ،2022

 . يف 17 دي�ضمرب 2022 
موؤخرا،  ال�ضت�ضارة  تلك  اأجريت  وق��د 
كما مت تعديل تركيبة الهيئة امل�ضتقلة 
وف���ق مر�ضوم  واأح���دث���ت  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
رئا�ضي �ضدر الأ�ضبوع املا�ضي، “الهيئة 
ال���وط���ن���ي���ة ال����ض���ت�������ض���اري���ة م����ن اأج����ل 
تباينت  وال��ت��ي  جديدة”،  ج��م��ه��وري��ة 
امل���واق���ف ح��ي��ال��ه��ا وح��ي��ال امل�����ض��ارك��ة يف 

احلوار الوطني املنبثق عنها. 
اأعلن  ك���ان  ال�����ض��غ��ل  احت����اد  اأن  وي���ذك���ر 
مطلع ال�ضبوع عن قرار عدم امل�ضاركة 
يف احلوار الوطني بال�ضيغة املقرتحة 
عمداء  اأع��ل��ن  مثلما  �ضعيد،  قي�س  م��ن 
والعلوم  احل���ق���وق  ك���ّل���ّي���ات  وع���م���ي���دات 
القانونية وال�ضيا�ضية بتون�س، الثالثاء، 
بع�ضوية  التكليف  عن  اعتذارهم  عن 
وجلنة  القانونية  ال�ضت�ضارّية  اللجنة 
امل��ن�����ض��و���س عليهما  ال��وط��ن��ي  احل����وار 
باإحداث  امل��ت��ع��ل��ق  امل��ر���ض��وم  مبقت�ضى 
من  ال���ض��ت�����ض��اري��ة  ال��وط��ن��ي��ة  “الهيئة 

اأجل جمهورّية جديدة«.

 مقتل جندي تركي 
يف �سمال العراق 

•• ا�شطنبول-اأ ف ب

اخلمي�س  اأم�س  تركي  جندي  قتل 
�ضمال  يف  ع�ضكرية  عملية  خ���الل 
ال������ع������راق ح����ي����ث ت�����واج�����ه اأن����ق����رة 
امل��ت��م��ردي��ن الأك�����راد الأت�����راك كما 

اأعلنت وزارة الدفاع الرتكية.
ع���دد  ����ض���ت���ة  اىل  ي���رت���ف���ع  ب����ذل����ك 
قتلوا  الذين  الأت��راك  الع�ضكريني 

يف املنطقة منذ الثالثاء.
الأنا�ضول  اأن���ب���اء  وك���ال���ة  وذك�����رت 
اجلندي  اأن  ال��ر���ض��م��ي��ة  ال��رتك��ي��ة 
ق���ت���ل ع���ل���ى اأي��������دي م���ق���ات���ل���ني من 
حزب العمال الكرد�ضتاين امل�ضنف 
اأنقرة  ق��ب��ل  م��ن  اإره��اب��ي��ة  منظمة 

وحلفائها الغربيني.
الكرد�ضتاين  ال��ع��م��ال  ح���زب  ي�ضن 
ومع�ضكرات  ق���واع���د  ل��دي��ه  ال����ذي 
العراق  كرد�ضتان  اإقليم  يف  تدريب 
منذ  الرتكية  ال��دول��ة  �ضد  مت���رًدا 
عام 1984. واأدى هذا النزاع اإىل 
األ��ف �ضخ�س   40 اأك��ر من  مقتل 

بينهم الكثري من املدنيني.
اأنقرة عمليات عدة يف تركيا  �ضنت 
املتمردين  �ضد  و���ض��وري��ا  وال��ع��راق 
اإىل حزب العمال  الأك��راد املنتمني 
اأو املرتبطني به. ومت  الكرد�ضتاين 
“املخلب- با�ضم  اأح��دث��ه��ا  اإط���الق 
القفل” يف ني�ضان/اأبريل يف �ضمال 

العراق.
الرتكي  ال��رئ��ي�����س  اأع���ل���ن  ك���ذل���ك، 
اأردوغ���ان الثنني عن  رج��ب طيب 
تركية  ع�����ض��ك��ري��ة  ع��م��ل��ي��ة  اط�����الق 
�ضوريا  ���ض��م��ال  يف  ق��ري��ب��ا  ج���دي���دة 
تهدف اإىل �ضمان “منطقة اآمنة” 

العالقات الرو�سية ال�سينية.. هل تخطت التقارب اإىل التحالف؟

احتاد ال�صغل متم�ّصك مبوقف املقاطعة:

الرئي�ض التون�سي يدعو اإىل ال�ستفتاء على د�ستور جديد

حتليق م�سرتك ملقاتالت اأمريكية ويابانية 
•• طوكيو-رويرتز

اليابانية  الذاتي  الدفاع  الأمريكي وقوات  قال اجلي�س 
فوق  م��ع��ا  حلقت  للبلدين  مقاتلة  ط��ائ��رات  اإن  اأم�����س 
اأن اأطلقت كوريا  بحر اليابان يف ا�ضتعرا�س للقوة بعد 
ال�ضمالية ثالثة �ضواريخ �ضقطت يف املياه التي تف�ضل 

بني اليابان و�ضبه اجلزيرة الكورية.
اإن ذلك  ب��ي��ان ���ض��ح��ف��ي  وق����ال اجل��ي�����س الأم���ري���ك���ي يف 
امل�ضرتكة  ال��ق��درات  “ا�ضتعرا�س  اإىل  يهدف  التدريب 

على ردع التهديدات الإقليمية والت�ضدي لها«.
وق����ال م�������ض���وؤولن اأم��ري��ك��ي��ان ل���روي���رتز ط��ال��ب��ني عدم 
اإظهار  ت��ري��دان  ووا�ضنطن  طوكيو  اإن  هويتيهما  ن�ضر 
اإط����الق بيوجنياجن  اأع���ق���اب  امل�����ض��رتك��ة يف  ع��زمي��ت��ه��م��ا 

جديدا  ت��وت��را  ال�ضمالية  ك��وري��ا  واأث�����ارت  ل��ل�����ض��واري��خ. 
بحر  يف  �ضواريخ  ثالثة  اأطلقت  عندما  اآ�ضيا  �ضرق  يف 
اليابان بعد �ضاعات من مغادرة الرئي�س الأمريكي جو 
بايدن طوكيو عقب اجتماعات مع قادة اليابان والهند 

واأ�ضرتاليا.
اأحد  اأن  وبح�ضب م�ضوؤولني من كوريا اجلنوبية، يبدو 
للقارات  ع��اب��ر  بالي�ضتي  ���ض��اروخ  اأك���رب  ه��و  ال�����ض��واري��خ 
لبيوجنياجن ويقدر مداه بنحو 15 األف كيلومرت، اأي 

اأنه يكفي للو�ضول اإىل الوليات املتحدة.
وق��ال��ت ق����وات ال���دف���اع ال���ذات���ي اجل��وي��ة يف ط��وك��ي��و اإن 
ان��ط��ل��ق��ت من  ث��م��اين ط���ائ���رات  ف��ي��ه  ���ض��ارك��ت  التحليق 
قواعد يف اليابان، هي اأربع طائرات اأمريكية من طراز 

اإف-16 واأربع مقاتالت يابانية من طراز اإ-15.

احتاد ال�ضغل يت�ضبث مبوقفه دعوة التون�ضيني اىل ال�ضتفتاء

التليلي املن�صري: الوقت ل يكفي لت�صجيل الناخبني لل�صتفتاء 
�صادق بلعيد: ل �صبغة �صيا�صية للهيئة الوطنية ال�صت�صارية 
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عربي ودويل

التعاون يف املجال  اأطلقت ال�ضني مبادرة كربى تهدف اىل تو�ضيع   
الأمني والتبادل احلر مع دول املحيط الهادىء فيما عربت عدة دول 
يف املنطقة مثل ا�ضرتاليا والوليات املتحدة عن قلقها من الآن اإزاء 

هذه اخلطوة.
وتعر�س م�ضودة اتفاق وا�ضع النطاق وخطة على خم�س �ضنوات، تلقت 
اإقليمي  اتفاق  اإب��رام  احتمال  الأرب��ع��اء،  منهما  ن�ضخة  بر�س  فران�س 
اأثناء  مناق�ضتهما  و�ضتجري  الأمني.  للتعاون  واآخ��ر  احلرة  للتجارة 
ل��دول يف منطقة  يي  وان��غ  ال�ضيني  وزي��ر اخلارجية  زي��ارة يجريها 

الهادئ اعتبارا من اخلمي�س.
وتعر�س التفاقيات على ع�ضر دول جزرية �ضغرية م�ضاعدات �ضينية 
مباليني ال��دولرات واإمكان اإبرام اتفاق للتجارة احلرة بني ال�ضني 
 1،4 تعد  التي  لل�ضني  املربحة  ال�ضوق  اإىل  للو�ضول  الهادئ  وج��زر 

مليار ن�ضمة.
يف امل��ق��اب��ل، ���ض��ت��دّرب ب��ك��ني ال�����ض��رط��ة امل��ح��ل��ي��ة و���ض��ت��ت��دخ��ل يف الأمن 
الإلكرتوين املحلي وتو�ضع العالقات ال�ضيا�ضية. كما �ضتجري عمليات 
اإىل  اأكرب  ب�ضكل  الو�ضول  م�ضح بحري ح�ضا�ضة و�ضتح�ضل على حق 
ال�ضاملة”  التنمية  “روؤية  اأن  ويعتقد  املحلية.  الطبيعية  امل����وارد 
�ضُتعر�س ليتم اإقرارها اأثناء اللقاء املقرر يف فيجي بني وانغ ووزراء 

خارجية دول املنطقة يف 30 اأيار/مايو.
 
 

حتمل  التي  ال�ضفن  مبنع  الغربية  ال��دول  اخلمي�س  الكرملني  اّتهم 
احلبوب من مغادرة املوانئ يف اأوكرانيا و�ضط خماوف من اأزمة غذاء 

عاملية.
وقال املتحدث با�ضم الكرملني دميرتي بي�ضكوف اإن مو�ضكو “تنفي” 
�ضحنات احلبوب  و�ضول  امل�ضوؤولة عن منع  رو�ضيا هي  ب��اأن  اتهامات 

اإىل وجهاتها.
باتخاذ  الغربية  ال��دول  نّتهم  العك�س،  “على  �ضحافيني  ام��ام  وتابع 

عدد من الإجراءات غري القانونية اأو�ضلتنا اإىل هذا احل�ضار«.
غزوها  ب�ضبب  مو�ضكو  ع��ل��ى  امل��ف��رو���ض��ة  ال��ع��ق��وب��ات  اإىل  اإ����ض���ارة  ويف 
اأوكرانيا، اكد اأن على الدول الغربية “اإلغاء القرارات غري القانونية 

التي متنع ا�ضتئجار ال�ضفن ومتنع ت�ضدير احلبوب«.
واأعلنت مو�ضكو اأنها �ضتقيم ممرات غذائية يف اأوكرانيا وتتجّنب اأزمة 

غذاء عاملية اإذا اأُزيلت العقوبات الدولية املفرو�ضة عليها.
اإم��دادات الأ�ضمدة  اإىل تعطيل  واأدت العقوبات والعمليات الع�ضكرية 
اأخرى من كل من رو�ضيا واأوكرانيا. وُتنتج الدولتان  والقمح و�ضلع 

مًعا %30 من اإمدادات القمح العاملية.
 

الرتكي  نظريه  اخلمي�س  ماكرون  اميانويل  الفرن�ضي  الرئي�س  دعا 
لفنلندا  ال�ضيادي”  اخل��ي��ار  “احرتام  اإىل  اإردوغ������ان  ط��ي��ب  رج���ب 
متمنًيا  الأطل�ضي،  �ضمال  حلف  اإىل  ان�ضمامهما  بطلب  وال�ضويد 

التو�ضل �ضريًعا اإىل “حّل” ملعار�ضة تركيا.
بني  �ضاعة  ا�ضتمّرت  هاتفية  حمادثة  ختام  يف  الإليزيه  ق�ضر  واأ�ضار 
الرئي�ضني الفرن�ضي والرتكي اإىل اأن “رئي�س اجلمهورية )الفرن�ضية( 
�ضّدد على اأهمية احرتام اخليار ال�ضيادي لهذين البلدين والذي نتج 

من عملية دميوقراطية وجاء ردا على حتول يف بيئتهما الأمنية«.
واأ�ضافت الرئا�ضة الفرن�ضية اأن ماكرون “متّنى اأن تتوا�ضل املحادثات 

ليجاد حّل �ضريع” للمعار�ضة الرتكية لطلبْي الن�ضمام.
وقررت فنلندا وال�ضويد الن�ضمام اإىل حلف �ضمال الأطل�ضي رًدا على 

الغزو الرو�ضي لأوكرانيا الذي بداأ يف 24 �ضباط/فرباير.
لن�ضمام  معار�ضتها  اأب���دت  الأط��ل�����ض��ي،  احل��ل��ف  يف  الع�ضو  وت��رك��ي��ا، 
للدولتني  توّجهها  التي  التهامات  ب�ضبب  للحلف  وفنلندا  ال�ضويد 

ال�ضكندينافيتني بتقدمي مالذ اآمن ملجموعات كردية انف�ضالية.
ولفنلندا حدود برية مع رو�ضيا بطول 1300 كيلومرت.

���ض��ادرات احلبوب  “�ضرورة جعل  اإىل  واإردوغ����ان  م��اك��رون  وت��ط��رق 
الأوكرانية ممكنة” والتي ل تزال عالقة يف موانئ جنوب اأوكرانيا، 
اإميانويل  اأزم��ة غ��ذاء عاملية. و�ضيوا�ضل  باإحداث  ال��ذي يهدد  الأم��ر 
ماكرون “الت�ضالت ب�ضاأن هذا املو�ضوع يف الأيام املقبلة مع اجلهات 

الدولية املنا�ضبة«.

عوا�شم

بكني

مو�سكو

باري�ص

 نيويورك تاميز: اإ�سرائيل اأبلغت 
وا�سنطن اأنها قتلت خدائي

•• وا�شنطن-وكاالت

اأفادت �ضحيفة “نيويورك تاميز” اأن اإ�ضرائيل اأبلغت اإىل وا�ضنطن اأنها تقف 
وراء عملية اغتيال العقيد باحلر�س الثوري الإيراين ح�ضن �ضياد خدائي. 
الإ�ضرائيليني  اأن  هويته،  عن  تك�ضف  مل  ا�ضتخباراتي  م�ضوؤول  اإىل  ون�ضبت 
قالوا لالأمريكيني اإن عملية الغتيال كانت مبثابة ر�ضالة اإىل اإيران لوقف 

عمليات وحدة �ضرية داخل “فيلق القد�س” تعرف با�ضم “وحدة 840«.
وبح�ضب ال�ضحيفة الأمريكية، فاإن الوحدة ال�ضرية التابعة ل�”فيلق القد�س” 
امل�ضوؤول عن العمليات اخلارجية باحلر�س الثوري الإيراين، مكلفة بعمليات 
املدنيون  فيهم  ال��ع��امل، مب��ن  اأن��ح��اء  ل��الأج��ان��ب يف جميع  واغ��ت��ي��ال  خطف 
اجلي�س  وم�ضوؤويل  الإ�ضرائيلية  للحكومة  وفقاً  الإ�ضرائيليون،  وامل�ضوؤولون 
واملخابرات. وقال م�ضوؤولون اإ�ضرائيليون اإن العقيد �ضياد خدائي كان نائب 
“ و�ضارك يف التخطيط ملوؤامرات خارج احلدود �ضد   840 “الوحدة  قائد 
عمليات  ع��ن  “م�ضوؤوًل  ك��ان  اأن��ه  وذك���روا  اإ�ضرائيليون.  فيهم  مب��ن  اأج��ان��ب، 
الوحدة يف ال�ضرق الأو�ضط والدول املجاورة لإيران وتورط خالل العامني 
املا�ضيني يف حماولت هجمات اإرهابية �ضد اإ�ضرائيليني واأوروبيني ومدنيني 
اأمريكيني وم�ضوؤولني حكوميني يف كولومبيا وكينيا واإثيوبيا وقرب�س«. يف 
املقابل، مل تعرتف اإيران اأبدا بوجود “وحدة 840«. و�ضورت اإيران العقيد 
املراهقة وتطوع  �ضن  الثوري يف  التحق باحلر�س  “بطل و�ضهيد”  اأنه  على 
“فيلق  كجندي يف احلرب العراقية الإيرانية، وا�ضتمر يف لعب دور بارز يف 

القد�س” الذي يقاتل تنظيم “داع�س” يف العراق و�ضوريا.

جمل�ض الأمن ي�سّوت على ت�سديد العقوبات على كوريا ال�سمالية 

»تفا�سيل مروعة« ملذبحة تك�سا�ض.. ور�سالة حتذير قبل الفاجعة

عمران خان ميهل احلكومة لإقرار انتخابات مبكرة  •• اإ�شالم اأباد-اأ ف ب

الباك�ضتاين  ال������وزراء  رئ��ي�����س  اأم���ه���ل 
احلكومة  خ������ان  ع����م����ران  ال�������ض���اب���ق 
ال��ب��اك�����ض��ت��ان��ّي��ة ���ض��ت��ة اأّي��������ام لإق������رار 

انتخابات مبكرة بعد اإنهائه م�ضرية �ضّمت الآلف من اأن�ضاره يف اإ�ضالم اأباد، 
ليل الأربعاء اخلمي�س. وكانت ال�ضرطة الباك�ضتانّية اأغلقت �ضباح الأربعاء 

مداخل العا�ضمة وو�ضعتها حتت حرا�ضة م�ضّددة ملنع و�ضول امل�ضرية.
الغاز  ال�ضرطة  وا�ضتخدمت  ع���ّدة  اأم��اك��ن  يف  ا�ضتباكات  امل�����ض��رية  وتخّللت 
امل�ضيل للدموع عندما حاول املتظاهرون اجتياز احلواجز. ويف وقت متاأخر 
ال�ضماح  ال�ضرطة  يلزم  ق���راراً  العليا  املحكمة  اأ���ض��درت  الأرب��ع��اء  م�ضاء  من 

للمتظاهرين بالو�ضول اإىل العا�ضمة.
عنه.  الثقة  بحجب  ني�ضان/اأبريل   10 يف  خ��ان  بعمران  ال��ربمل��ان  واأط���اح 

ويحاول حزبه “حركة اإن�ضاف” منذ ذلك ح�ضد ال�ضارع لت�ضعيد ال�ضغط 
انتخابات  لإج��راء  الدعوة  نحو  لدفعها  اله�ضة  الئتالفية  احلكومة  على 
ت�ضريعية مبكرة. وبعد يوٍم وليلة من التوّتر ال�ضديد، خاطب جنم الكريكت 
ال�ضابق ب�ضعة اآلف من منا�ضريه املتجمهرين و�ضط العا�ضمة، وهو عدد 

اأقل مما كان يتوّقعه.
اأّن  “امل�ضتوردة”  احلكومة  ه��ذه  اإىل  توجيهها  اأري��د  التي  “الر�ضالة  وق��ال 
اأّي��ام، وحّل املجال�س والدعوة  اإقرار انتخابات مبكرة يف غ�ضون �ضّتة  عليها 
اأّنه �ضيدعو لتجّمعات  وحّذر من  لإجراء النتخابات يف حزيران/يونيو”. 
جديدة الأ�ضبوع املقبل اإن مل ت�ضتجب احلكومة. ودعا بعدها منا�ضريه اإىل 

اإن��ه��اء امل�����ض��رية. وت��ف��ّرق اأن�����ض��اره بعد 
ذلك بهدوء وا�ضتوؤنفت حركة ال�ضري 
اإىل  ال��و���ض��ع  ع���اد  فيما  العا�ضمة  يف 

طبيعته يف بقية اأرجاء البالد.
�ضيما  ق��م��ر  ال�ضيا�ضي  امل��ح��ل��ل  وق���ال 
اإن التحّرك �ضكل ف�ضاًل لعمران خان، اإذ منع قمع ال�ضرطة منا�ضريه من 

البقاء طوياًل يف ال�ضارع كما كان يتوّقع.
واأعربت جلنة حقوق الإن�ضان يف باك�ضتان عن “قلقها العميق اإزاء الأ�ضاليب 
الرّد  “اأثار  تغريدة  يف  وقالت  ال�ضرطة”.  ت�ضتخدمها  التي  ال�ضتبدادية 

املبالغ فيه للدولة العنف يف ال�ضارع اأكر مّما منع ح�ضوله«.
وبتقدير �ضيما “مع وجود 30 األف متظاهر فقط، مل يكن البقاء يف اإ�ضالم 
اأك��رب من  اأب��اد ملواجهة ال�ضرطة فكرة �ضديدة. لو جنح خان يف جمع ع��دٍد 

املحتجنّي ملا كان اأعطى مهلة للحكومة، اإّنه ل ميلك قّوة تفاو�ضّية«.

ما هي خيارات اإيران للرّد على اغتيال خدائي؟الرئي�ض الفلبيني اجلديد م�سمم على حت�سيل حقوق بالده يف بحر ال�سني اجلنوبي
•• القد�س-وكاالت

كتب ال�ضحايف �ضيث ج. فرانتزمان يف �ضحيفة “جريوزاليم بو�ضت” الإ�ضرائيلية اأنه بعد اغتيال ال�ضابط يف احلر�س الثوري 
ح�ضن �ضياد خدائي يف طهران يف وقت �ضابق من هذا الأ�ضبوع وزعت اإيران �ضوراً عن احلادث وتوعدت بالنتقام. لكن كيف 
ميكن طهران اأن تفعل ذلك عملياً؟. وراأى الكاتب اأن امل�ضكلة بالن�ضبة اإىل النظام تكمن يف اأن ثمة مزيداً من عمليات الغتيال 
ازدادت  بخ�ضاراتها، كلما  اإي��ران علناً  اأق��رت  واأن��ه كلما  الثوري”،  الإي��راين و”احلر�س  النووي  الربنامج  ب��ارزة يف  ل�ضخ�ضيات 
�ضعوبة الرد ب�ضكل �ضليم. ولفت اإىل اأن التقاريرعن الغتيال ت�ضور �ضخ�ضاً ميدانياً رئي�ضياً، من املمكن اأن يكون وراء تهديدات 
لإ�ضرائيليني ويهود يف اخلارج، يف وقت حتدثت و�ضائل اإعالم اأجنبية عن تهديدات لالإ�ضرائيليني يف تركيا وقرب�س. وهناك 

من يتحدث عن وقوف خدائي وراء التهديدات املتزايدة التي ي�ضكلها برنامج امل�ضريات الإيرانية.
اإي��ران م�ضريات يف  واأطلقت  املنطقة.  اأخ��رى يف  ودوٍل  لإ�ضرائيل  مت�ضاعداً  تهديداً  الإيرانية  امل�ضريات  �ضكلت   ،2018 ومنذ 

فرباير)�ضباط( 2022 ويف مايو )اأيار( 2021 ويف فرباير 2018 ويف تواريخ اأخرى.
وهذا يعني اأن اإيران �ضتجد  ووعدت اإيران بالك�ضف عن امل�ضوؤول عن اغتيال خدائي. وتعهد احلر�س الثوري “الأخذ بالثاأر”. 

طريقة معينة للعمل يف �ضياق حرب الظل التي تخو�ضها �ضد اإ�ضرائيل.

الدائمة  امل��ح��ك��م��ة  اأ�����ض����درت   ،2016 ع����ام 
ل�ضالح  ق�����راًرا  له�����اي،  وم��ق��ره��ا  للتحكيم 
بال�ضيادة  بكني  مطالبة  اأن  معتربًة  مانيال، 
على اجلزء الأكرب من بحر ال�ضني اجلنوبي 

ل اأ�ضا�س له.
وقد  احل��ك��م  ه����ذا  ت��ت��ج��اه��ل  ال�����ض��ني  اأن  اإل 
وليته  املنتهية  الفلبيني  ال��رئ��ي�����س  اخ��ت��ار 
اإثارة  لعدم  الإ�ضرار  دوتريتي عدم  رودريغو 
غ�ضب بكني، اآماًل اأن ت�ضتثمر هذه الأخرية 

مبليارات الدولرات.
اأك����د م��ارك��و���س ال����ذي انُتخب  م���ن ج��ان��ب��ه، 
“لن  املقبل،  ال�ضهر  مهامه  ويت�ضلم  حديثا 

م��ن حقوقنا  �ضرب  اأي  على  ب��ال��دو���س  اأ���ض��م��ح 
ال�ضاحلية البحرية«.

ن��ت��ح��دث مع  ال�����ض��ني.  ع��ن  “نتحدث  وق����ال 
ال�ضني بطريقة متما�ضكة وبلهجة حازمة«.

حرب  يف  ندخل  اأن  ميكننا  “ل  اأ���ض��اف  لكّنه 
معهم. اإنه اآخر ما نحتاج اإليه اليوم«.

ال��دي��ك��ت��ات��ور الفلبيني  وم��ارك��و���س ه��و جن��ل 
واأول  ن��ف�����ض��ه،  ال���ض��م  ال���ذي يحمل  ال���راح���ل 
منذ  مطلقة  بغالبية  ي��ف��وز  رئ��ا���ض��ي  مر�ضح 
الإط��اح��ة ب��وال��ده يف ال��ع��ام 1986 واإرغ���ام 
الوليات  يف  املنفى  يف  العي�س  على  عائلته 

املتحدة.

•• مانيال-اأ ف ب

فرديناند  اجل��دي��د  الفلبيني  الرئي�س  ح��ّذر 
ماركو�س جونيور اأم�س اخلمي�س من اأنه لن 
حقوق الفلبينيني  ب�”�ضحق”  ي�ضمح لل�ضني 
يف بحر ال�ضني اجلنوبي الذي يتنازع البلدان 

ال�ضيادة على مناطق عدة فيه.
ال�ضحافة  م���ع  م��ق��اب��ل��ة  م��ارك��و���س يف  وق����ال 
ل�ضاحلنا  ج���ًدا  م��ه��ّم  ح��ك��م  “لدينا  املحلية 
التاأكيد على حقوقنا  ملوا�ضلة  و�ضن�ضتخدمه 
بالفعل  اإنه  لي�ضت مطالبة.  الإقليمية. هذه 

حّقنا«.

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

اأم�س  ال���دويل  الأم���ن  ���ض��ّوت جمل�س 
اخلمي�س بطلب من الوليات املتحدة 
العقوبات  ي�����ض��ّدد  ق���رار  م�����ض��روع  على 
رّداً  ال�ضمالية  ك��وري��ا  على  املفرو�ضة 
بال�ضتية  ����ض���واري���خ  اإط���الق���ه���ا  ع��ل��ى 
عابرة للقارات، يف جل�ضة قد ت�ضتخدم 

فيها ال�ضني ورو�ضيا حّق الفيتو.
ملجل�س  ال����دوري  الرئي�س  وب�ضفتها 
الأم�����ن ال�����دويل خ����الل ���ض��ه��ر اأي�����ار/
م��اي��و اجل���اري وب��ال��ت��ايل اجل��ه��ة التي 
حّددت  املجل�س،  اأع��م��ال  ج��دول  ت�ضع 
جل�ضة  م���وع���د  امل���ّت���ح���دة  ال�����ولي�����ات 
بعد  ال��ق��رار  م�ضروع  على  الت�ضويت 

ظهر اخلمي�س.
الأربعاء  ال�ضمالية  ك��وري��ا  واأط��ل��ق��ت 
واباًل من ال�ضواريخ البال�ضتية، بينها 
للقارات،  ع��اب��ر  ب��اأّن��ه  ُي�ضتبه  ���ض��اروخ 
وذل������ك ب���ع���د ����ض���اع���ات ع���ل���ى م���غ���ادرة 
الذي  بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�س 
جاء اىل اآ�ضيا خ�ضو�ضا لتاأكيد دعمه 
ل�ضيول وطوكيو يف مواجهة التهديد 

النووي من بيونغ يانغ.
ن�ضر  عدم  امل�ضتوى طالباً  رفيع  اأمريكي  م�ضوؤول  وقال 
والذي   2397 ال��رق��م  الأم���ن  جمل�س  ق��رار  اإّن  ا�ضمه 
املزيد  فر�س  اإىل  دع��ا   ،2017 يف  بالإجماع  تبّنيه  مّت 
اإطالقها  حالة  يف  ال�ضمالية  كوريا  على  العقوبات  من 
فاإّن  وبالتايل  للقارات جمدًدا،  عابراً  بال�ضتياً  �ضاروخاً 

الوليات املّتحدة تطلب تفعيل هذا البند.
واأ�ضاف “كان هذا اأحد بنود ذلك القرار. هذا بال�ضبط 
علماً  للتحّرك”،  ح��ان  الوقت  اأّن  ن�ضعر  ل��ذا  ح��دث،  ما 
باأّن الوليات املّتحدة حّذرت موؤخراً من جتربة نووية 

•• وا�شنطن-وكاالت

اأم�����س الأول  اآب���وت  ق��ال ح��اك��م ولي���ة تك�ضا�س غ��ري��غ 
ومعلمني  طفال   19 قتل  ال���ذي  امل�ضلح  اإن  الأرب��ع��اء 
يف  ح��ذر  ال��ولي��ة  بجنوب  ابتدائية  مدر�ضة  يف  اثنني 
ر�ضالة على الإنرتنت من اأنه �ضيطلق النار يف مدر�ضة 

ابتدائية قبل دقائق من قيامه بذلك.
ي��اأت��ي ذل���ك م��ع ت����وايل ظ��ه��ور تفا�ضيل م��روع��ة عن 

الهجوم بعد يوم من املذبحة.
الذي  امل�ضلح،  اأن  �ضحفي  م��وؤمت��ر  يف  اآب���وت  واأ���ض��اف 
ي��دع��ى ���ض��ل��ف��ادور رام��و���س )18 ع��ام��ا( اأر���ض��ل ر�ضالة 
اأعقبها  ج��دت��ه،  على  ال��ن��ار  �ضيطلق  اإن��ه  تقول  اأخ���رى 
من�ضور اآخر على الإنرتنت اأكد فيه اإقدامه على ذلك 

بالفعل.
واأ�ضيبت جدته التي كانت تعي�س معه بطلق ناري يف 

الوجه لكنها متكنت من الت�ضال بال�ضرطة.
يف  ال�ضحاي����ا  حا�ض�����ر  امل�ض����لح  اإن  حمققون  وق�����ال 
ف�ضل درا�ضي واحد، يف حادث هو الأكر دموية منذ 
ن��ح��و ع��ق��د مم��ا ف��ج��ر جم����ددا اجل����دل ع��ل��ى م�ضتوى 
بحمل  املتعلقة  الأم��ريك��ي��ة  ال��ق��وان��ني  ح���ول  ال��ب��الد 

ال�ضالح.

»تفا�صيل مروعة«
النار على جدته  باإطالق  القتل  رامو�س عمليات  بداأ 
اإىل  ذل��ك  بعد  توجه  اإن��ه  ال�ضلطات  وقالت  امل��ن��زل،  يف 

بياناً ب�ضاأن كوريا ال�ضمالية لكّن القرتاح “مل يلَق اآذاناً 
الدبلوما�ضي  و���ض��ّدد  امل��ت��ح��دة«.  ال��ولي��ات  م��ن  �ضاغية 
هي  م��ا  “تعرف  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  اأّن  ع��ل��ى  ال�ضيني 
بب�ضاطة  ل��ك��ّن��ه��ا  الت�ضعيد  خل��ف�����س  امل��ث��ل��ى  ال��ط��ري��ق��ة 

ترف�س القيام بذلك«.
التي  النفط  كمية  خف�س  على  القرار  م�ضروع  وين�ّس 
ت�ضتوردها لأغرا�س مدنية  اأن  ال�ضمالية  ميكن لكوريا 
برميل  ماليني  ثالثة  اإىل  برميل  ماليني  اأرب��ع��ة  من 
النفط  م��ن  واردات���ه���ا  اإىل خف�س  ب��الإ���ض��اف��ة  ���ض��ن��وي��اً، 
برميل.  األ��ف   375 اإىل  برميل  األ��ف   500 املكّرر من 

جديدة و�ضيكة قد يقدم عليها النظام ال�ضتاليني.
كانت  اإذا  ما  على  التعليق  الأم��ريك��ي  امل�ضوؤول  ورف�س 
رو�ضيا وال�ضني �ضت�ضتخدمان حّق النق�س يف الت�ضويت 
اأّن القرار �ضيلقى دعًما  “نعتقد  على القرار، لكّنه قال 
لنا،  بالن�ضبة  اأهمية عميقة  ذات  لأّن هذه م�ضكلة  قوًيا 
طبًعا، وذات اأهمية عميقة حللفائنا اأي اليابان وكوريا 
با�ضم  متحّدث  بر�س  فران�س  لوكالة  وقال  اجلنوبية«. 
اأّن  نعتقد  “ل  امل��ت��ح��دة  الأمم  ل��دى  ال�ضينية  البعثة 

م�ضروع القرار الأمريكي ميكن اأن يحّل اأّي م�ضكلة«.
الأمن  جمل�س  ي�ضدر  اأن  اقرتحت  ال�ضني  اأّن  واأ�ضاف 

�ضقط  حيث  ال��راب��ع،  ال�ضف  لتالميذ  درا���ض��ي  ف�ضل 
جميع قتلى الهجوم.

وذكرت ال�ضلطات اأنه ا�ضرتى ب�ضكل قانوين بندقيتني 
و375 طلقة قبل اأيام من الهجوم.

وقال املتحدث با�ضم اإدارة ال�ضالمة العامة يف تك�ضا�س 
اإن  )����ض���ي.اإن.اإن(  تلفزيون  لقناة  اأول��ي��ف��اري��ز  كري�س 

املبنى  �ضيارته ودخل  القريبة حيث حتطمت  املدر�ضة 
اإن��ه متكن من  ال�ضلطات  وقالت  بندقية.  وهو يحمل 
تفادي �ضرطي معني بتاأمني املدر�ضة كان يقرتب منه، 
وجرى  بالذخرية  مملوءة  حقيبة  األقى  اأنه  واأ�ضافت 

اإىل املدر�ضة عندما راأى ال�ضرطي.
نحو  طريقه  و�ضق  اخللفي  ال��ب��اب  م��ن  امل�ضلح  ودخ��ل 

اإ�ضافية  عقوبات  الن�ّس  يفر�س  كما 
على �ضادرات كورية �ضمالية عّدة، يف 
املعدين.  والوقود  ال�ضاعات  مقّدمها 
كذلك فاإّن م�ضروع القرار الأمريكي 
مينع اإمداد كوريا ال�ضمالية مبعّدات 
م��ع��ل��وم��ات��ي��ة واأج�����ه�����زة ات�������ض���الت، 
لالأن�ضطة  ال��ت�����ض��ّدي  ب��ه��دف  وذل����ك 
الإلكرتونية التي طّورتها بيونغ يانغ 
ال�ضنوات الأخ��رية لاللتفاف على  يف 

العقوبات الدولية.
اإمكانية  ب�������ض���اأن  �����ض����وؤال  ع��ل��ى  ورّداً 
ال�������ض���ني ورو�����ض����ي����ا حّق  ا����ض���ت���خ���دام 
النق�س يف اجلل�ضة، قال �ضفري دولة 
عدم  طالباً  الأم���ن  جمل�س  يف  ع�ضو 
على  تقبل  ل��ن  بكني  اإّن  ا�ضمه  ن�ضر 
الأرجح بت�ضديد العقوبات على بيونغ 
البال�ضتية  ال���ت���ج���ارب  ب�����ض��ب��ب  ي���ان���غ 
فقط، موؤّكداً اأّنه اإذا مّت ا�ضتخدام حق 
لذلك  ف�ضتكون  اجلل�ضة  يف  الفيتو 

عواقب �ضلبية.
واإذ اأّكد ال�ضفري اأّن بيونغ يانغ “حترز 
البال�ضتي  ب���رن���اجم���ه���ا  يف  ت���ق���ّدم���اً 
جمال  يف  اأن�ضطتها  تطوير  وتوا�ضل 
الن��ت�����ض��ار ال���ن���ووي وت��ن��ت��ه��ك ق���رارات 
الأمن  “انق�ضام جمل�س  اأّن  حّذر من  الأمن”،  جمل�س 

ب�ضاأن هذه الأزمة �ضيكون اأمراً �ضيئاً«.
تتعّلق  امل�ضاألة  ه��ذه  اأّن  هو  ذل��ك  ال�ضبب يف  اأّن  واأو���ض��ح 
ب�”النت�ضار النووي” وبالتايل ل يجوز اأن يكون هناك 

انق�ضام يف جمل�س الأمن حولها.
الدول  ل��وح��دة  الأول���وي���ة  نعطي  اأن  “يجب  واأ����ض���اف 
الأم���ن وهي  الأع�����ض��اء يف جمل�س  ال��ن��ووي��ة اخلم�س” 
املتحدة  واململكة  وال�����ض��ني  ورو���ض��ي��ا  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 

وفرن�ضا “حول هذه امل�ضاألة«.

ال�ضرطة طوقت مدر�ضة روب البتدائية يف يوفالدي 
بولية تك�ضا�س، وحطمت النوافذ يف حماولة لإجالء 

الأطفال واملعلمني.
يف نهاية املطاف، ُقتل رامو�س بر�ضا�س �ضلطات اإنفاذ 

القانون.
وترك رامو�س املدر�ضة الثانوية ولي�س له �ضجل جنائي 

معروف اأو تاريخ من الأمرا�س النف�ضية.
وذكر حاكم تك�ضا�س اأن 17 �ضخ�ضا اأ�ضيبوا بجروح ل 

تهدد حياتهم.

من�صورات على الإنرتنت
واأ�ضاف اأن من�ضورات مطلق النار على الإنرتنت كانت 
ال�ضركة  با�ضم  متحدثني  لكن  في�ضبوك،  موقع  على 
ر�ضائل  كانت  اإن��ه��ا  ق��ال��وا  فورم�س(  ب��الت  )ميتا  الأم 

خا�ضة واكُت�ضفت بعد اإطالق النار.
الر�ضائل  متلقي  هوية  حتديد  عن  ال�ضركة  وامتنعت 
اأواإن�ضتغرام،  ما�ضنجر  م��ث��ل  من�ضاتها،  م��ن  اأي  اأو 

ا�ضتخدمه امل�ضلح.
الإخ��ب��اري ومقره  داي��ل��ي ميل  م��ع موقع  ويف مقابلة 
بريطانيا، قالت اأدريانا ريي�س والدة امل�ضتبه به اإن ابنها 

“كان منطويا ولي�س لديه الكثري من الأ�ضدقاء«.
واقعة اإطالق النار يف تك�ضا�س هي اأدمى حادث يقع يف 
مدر�ضة اأمريكية منذ اأن قتل م�ضلح 26 �ضخ�ضا، من 
بينهم 20 طفال، يف مدر�ضة �ضاندي هوك البتدائية 

يف ولية كونيتيكت يف دي�ضمرب 2012.

حما�ض: اإ�سرائيل تخاطر بحرب اأخرى اإذا �سمحت مب�سرية الأعالم 
•• غزة-رويرتز

التي  )ح����م����ا�����س(  ح���رك���ة  ح������ذرت 
تدير قطاع غزة اإ�ضرائيل من اأنها 
�ضمحت  اإذا  اأخ��رى  بحرب  تخاطر 
ال���ت���ي يخطط  مب�����ض��رية الأع������الم 
البلدة  ب��امل��رور يف  ال��ق��وم��ي��ون  ل��ه��ا 
ال���ق���دمي���ة ب���ال���ق���د����س ي�����وم الأح�����د 

املقبل.
ودع�����ا ب��ا���ض��م ن��ع��ي��م رئ��ي�����س دائ����رة 
اخلارجية  وال��ع��الق��ات  ال�����ض��ي��ا���ض��ة 
ق���ط���اع غزة  يف ح���رك���ة ح��م��ا���س يف 
حكومات دول العامل لل�ضغط على 
امل�ضرية  م�����ض��ار  لتغيري  اإ���ض��رائ��ي��ل 

اأن متر  الآن  املقرر حتى  التي من 
يف قلب البلدة القدمية.

مكتبه  م��ن  ل���روي���رتز  نعيم  وق���ال 
والف�ضائل  ح��م��ا���س  اأن  “اأتوقع 
م�ضتعدة  الأخ�����رى  )ال��ع�����ض��ك��ري��ة( 
ل��ب��ذل ك��ل م��ا يف و���ض��ع��ه��ا مل��ن��ع هذا 
احلدث بغ�س النظر عن التكلفة”. 
واأ�ضاف “القرار بيد الإ�ضرائيليني 
جتنب  ميكنهم  ال��دويل.  واملجتمع 
اأوقفوا هذه  اإذا  احلرب والت�ضعيد 

)امل�ضرية( املجنونة«.
ال�ضنوية  الأع��الم  وحتتفل م�ضرية 
املدينة  ع��ل��ى  اإ���ض��رائ��ي��ل  با�ضتيالء 
 .1967 ع���ام  ال��ق��دمي��ة يف ح���رب 

وت����ع����ت����رب اإ������ض�����رائ�����ي�����ل ال����ق����د�����س 
ل  و���ض��ع  وه���و  عا�ضمتها  بكاملها 
يريد  دويل.  ب����اع����رتاف  ي��ح��ظ��ى 
ال�ضرقية  القد�س  الفل�ضطينيون 

عا�ضمة لدولتهم امل�ضتقبلية.
الفل�ضطينيون يف غزة وابال  اأطلق 
اإ�ضرائيل  ع��ل��ى  ال�������ض���واري���خ  م���ن 
م�ضرية  انطالق  مع  املا�ضي  العام 
ان�����دلع  اإىل  اأدى  مم����ا   ،2021
واأثارت  يوما.   11 ا�ضتمرت  حرب 
التهديدات املتزايدة من غزة ب�ضاأن 
امل�ضار املتوقع مل�ضرية 2022 �ضبح 
�ضراع جديد لكن نعيم قال اإن اأي 

مواجهة قد تاأخد �ضكال خمتلفا.

الفعل  رد  اإن  ق���ال  “من  واأ����ض���اف 
����ض���ي���ك���ون م����ن غ�����زة ف���ق���ط؟ رمبا 
���ض��ي��ك��ون ه��ن��اك ان��ت��ح��اري��ون داخل 
يعملون  ل  اأع����ل����م.  ل  ال���ق���د����س، 
�ضل�ضلة  اإىل  م�ضريا  منا”  ب��اأوام��ر 
من الهجمات الأخرية يف اإ�ضرائيل 
اأي  اإىل  ي��ن��ت��م��ون  ن��ف��ذه��ا رج���ال ل 

ف�ضائل فل�ضطينية.
مع  ل���ي�������ض���ت  “املعركة  وق����������ال 
اإن��ه��ا م��ع ال�ضعب  ح��م��ا���س وح��ده��ا 
التفجريات  كانت  الفل�ضطيني”. 
الإ�ضرائيلية  امل��دن  يف  النتحارية 
�����ض����م����ة مم������ي������زة ل����الن����ت����ف����ا�����ض����ة 
من  ال�����ف�����رتة  يف  ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة 

نادرة  لكنها   ،2005 اإىل   2000
احلدوث منذ ذلك احلني.

الن�ضبي  ال��ه��دوء  م��ن  �ضهور  وب��ع��د 
 ،2021 ع�����ام  ح�����رب  اأع����ق����اب  يف 
الربيع،  منذ  ال��ت��وت��رات  ت�ضاعدت 
الأق�ضى  وامل�ضجد  القد�س  وكانت 
لالحتكاكات  امل���ح���وري���ة  ال��ن��ق��ط��ة 

املتزايدة يف اأغلب الأوقات.
وف�ضائل  ح��م��ا���س  اأن  ن��ع��ي��م  وذك����ر 
اأخ�����رى ن��اق�����ض��وا م�����ض��رية الأع����الم 
امل����زم����ع����ة م�����ع و�����ض����ط����اء دول���ي���ني 
لتجنب  تتطلع  اإ�ضرائيل  اإن  قالوا 

الت�ضعيد.
ودافع رئي�س الوزراء نفتايل بينيت 

عن قرار م�ضوؤويل الأمن بال�ضماح 
ب��ال��دخ��ول م��ن باب  مل�ضرية الأح���د 

العامود واملرور بالبلدة القدمية.
اأع�ضاء  ب��ع�����س  ح���ث���ه  ذل�����ك  وم�����ع 
ح��ك��وم��ت��ه الئ��ت��الف��ي��ة ع��ل��ى اإع����ادة 
اأنه  اإىل  واأ�ضاروا  امل�ضار  التفكري يف 
قد يكون هناك تغيري يف املوقف يف 

اللحظة الأخرية.
مرت  امل�ضرية  اإن  املنظمون  ويقول 
بباب العامود يف ال�ضنوات ال�ضابقة 
“الو�ضع  ج��زء من  اأنها  يعني  مما 
الراهن” يف املدينة. لكن نعيم قال 
اأب��دا مثل هذا  اإن حما�س لن تقبل 

التفكري.
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عربي ودويل

 ل�سطهاد الغجر يف اأوكرانيا تاريخ طويل 

من املفارقات: يف املنفى، ما يقّدم لالأوكرانيني ُيرف�ض للغجرتدعي مو�سكو الهتمام مب�سري الغجر، لكنها ت�ستخدمهم

بارون مولدافيا اأرتورو �ضرياري

عائلة من الغجر يف �ضوروكا

الغجر �ضحية كل الزمنة وكل المكنة

ق�ضور الغجر املرتوكة

احلنني اإىل الحتاد ال�ضوفياتي... -من اأجل الوطن، من اأجل �ضتالني-يف �ضوروكا

ي�صكنه احلنني اإىل املا�صي، احلدود اللغوية
 عند البارون اأقل �صرامة من حدود الدول

بعد تاأثرهم بجائحة ا�صتمرت عامني، تغري خطاب العديد من الغجر منذ بداية احلرب

   اأ�ضقف ذهبية اأو ف�ضية، واأعمدة 
�ضخمة ومتاثيل: م�ضاكن تتناف�س 
يف الفخامة وال�ضخام������ة، لكن ل 

�ضيء انتهى.
الريح،  مهب  يف  تطري  الأقم�ضة   
م���ن اخل�ضب  ت��خ��رج  والأن���اب���ي���ب 
 الرقائق���ي ال����ذي ل�م ي�������دهن ابدا. 
ك��ل �ضيء وك��اأّن��ه م�����ض��وّدة، خراب. 
املا�ضية  القليلة  ال�ضنوات  ك��ان��ت 
�ضعبة للغاية، وكان النتهاء من 

الإن�ضاءات م�ضتحياًل.
   وقد اأو�ضحت عائلة من الغجر 
بناء  النتهاء من  “اإذا مت  ا:  اأي�ضً
الق�ضر،  باملائة من   80 اأق��ل من 
�ضريبة  ب���دف���ع  م���ل���زم���ني  ل�����ض��ن��ا 
امل�����ض��ك��ن. ل��ذل��ك ن��ح��ن ن��ع��ي�����س يف 

منزل �ضغري اأمامي”.
ب�ضكل  ن��ه��اي��ة ط��ري��ق مم��ه��د   يف 
���ض��ي��ئ، ت��ق��ف ن�����ض��خ��ة ه��ائ��ل��ة من 
الكابيتول، غري مكتملة...  مبنى 
تت�ضّول  املبنى  �ضاحبة  وامامها، 

لإطعام ر�ضيعها.

امل�صاألة الأوكرانية ال�صائكة
   ق�����ض��ر ال�����ب�����ارون ه����و الأك�����رب 
والأك����ر اإجن�����اًزا م��ن ب��ني جميع 
التل.  ع��ل��ى  امل����وج����ودة  ال��ق�����ض��ور 
ن�����ض��ب م���ن ال���ط���وب ي��ت��ك��ون من 
ث��الث��ة ط��واب��ق و���ض��ب��ع��ني غرفة. 
اأرت����ورو  يعمل  ب���اروًن���ا،  وب�ضفته 

كقا�ٍس لروما مولدوفا.
ياأتوه طلبا للن�ضيحة، وليح�ضم   

بينهم. 
يقول البع�س، اإنه ي�ضتطيع اتخاذ 
قرار حتى ب�ضاأن عقد حفل زفاف. 
املولدوفية،  ال���ع���دال���ة  ت�����ض��ت��ه��ر 
ال���ر����ض���م���ي���ة، ب���اأن���ه���ا غ����ري ك���ف���وؤة، 
يف  عدائية  اأن��ه��ا  تظهر  ل  عندما 
كل  يف  �ضعب  “و�ضعنا  الأ���ض��ا���س. 
لكن  عن�ضريون،  اجلميع  م��ك��ان، 
م��ول��دوف��ا دول���ة ب��ه��ا ال��ع��دي��د من 
الأو�ضاع  زال���ت  م��ا  ل��ذل��ك  المم، 

ين�ّضب البارون. اأف�ضل”، 
   فيما يتعلق بامل�ضاألة الأوكرانية، 
يرفع  اأن  -دون  ال���ب���ارون  ينفعل 

�ضوته. 

ال���ن���ووي���ة ون��ه��اي��������������������ة ال����ع����امل... 
الأمريكيني  اأن  تعل���������م  ه��������ل 
خمتب��������رات  يف  كوفي����د  ابتك�����روا 

اأوكرانيا؟«.
“النازية  ب����  ب��وت��ني  ت��ه��م��ة  اإّن     
الأوكرانية”، وجدت �ضداها عند 
ال��غ��ج��ر. ظ��ه��ر ف��ج��اأة م��ا مل يتم 
تناوله من قبل: “يريد الفا�ضيون 
البدء من جديد! يريد الفا�ضيون 
ال��ب��دء م��ن ج��دي��د! “ يكرر فالد 
ماذا...  على  ا�ضًما  ي�ضع  اأن  دون 
ومت�ضك يداه بالبوابة بقوة حتى 

ازرّقت.
   وم��ع ذل���ك، ف���اإن رو���ض��ي��ا لي�ضت 
م�������الذ �����ض����الم ل���ل���غ���ج���ر. اأ�����ض����ار 
ال��دويل حلقوق الإن�ضان  الحت��اد 
طرد  ع��م��ل��ي��ات  اإىل   2008 ع���ام 
الغجر.  �ضحيتها  وق��ع  منهجية 
اجلمعية  اأُج����ربت   ،2014 ع���ام 
م�ضاعدة  مت��ن��ح  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة 
الرو�س على  الروما  اإىل  قانونية 
“عمياًل  اع��ُت��ربت  الإغ���الق لأنها 
غجري  مقتل  واأع��ق��ب  اأجنبًيا”. 
عام 2019 فرار األف منهم من 

منطقة �ضيمودانوفكا ...
اأنها  ت��دع��ي م��و���ض��ك��و      ع��ن��دم��ا 
فاإنها  ال���غ���ج���ر،  مب�����ض��ري  ت��ه��ت��م 
ت�ضتخدمهم. ولئن مت ن�ضر �ضورة 
الغجر املقّيدين يف اأعمدة مدينة 
قبل  وا�ضع من  نطاق  لفيف على 
لرو�ضيا،  املوالية  الإع��الم  و�ضائل 
فقد مت تغيري املجموعة العرقية 

ومكان ال�ضحايا. 
“�ضابات  الآن  ال��ت��ع��ل��ي��ق  وُي����ق����راأ 
رو�����ض����ي����ات ي�����ض��ت��خ��دم��ن ك�����دروع 

ب�ضرية يف ماريوبول«.
   ان اعالم فالد بكل هذا ل فائدة 
ع���ل���ى اجلانب  ي��ب��ق��ى  ان�����ه  م���ن���ه. 
الآخر من البوابة، ووجهه كما لو 

كان خلف الق�ضبان.
حيث  اأوك���ران���ي���ا  تنتهي  ام���ام���ه،   
ب��ه��دوء. ل  ن��ه��ر دني�ضرت  ي��ت��دف��ق 
يوؤمن ال�ضاب باإمكانية اخلري بل 
بكثري،  اأبعد  �ضر  وج��ود  باإمكانية 
من  �ضغرية  قطعة  الن.  ولي�س 

الأفق اأهون ال�ضرور.

للغاية.  فظيع  فظيع،  اأم��ر  “اإنه 
الفا�ضيون الأوكرانيون يهاجمون 

الغجر. 
بايدن  دم��ي��ة  غ��ب��ي،  زي��ل��ي��ن�����ض��ك��ي 
جدا،  ذكي  وبوتني  والأمريكيني، 
ي��ق��ّب��ل اأ���ض��اب��ع��ه وه���و ي��ذك��ر ا�ضم 

الرئي�س الرو�ضي.
اأوًل  ال����ب����ارون ه���و  ي��ق��ول��ه     م���ا 
ال�ضوفياتي.  اإىل الحت��اد  احلنني 
اجلمهوريات  ب��ني  احل���دود  كانت 
قابلية  اأك���������ر  ال�������ض���وف���ي���ات���ي���ة 
اليوم،  ل��الخ��رتاق مم��ا ه��ي عليه 
مرتبطة  ����ض���������������وروك���ا  وك�����ان�����ت 

مبو�ضكو.
 غ��ج��ر م��ول��داف��ي��ا وغ��ج��ر رو�ضيا 

ي�ضكالن نف�س املجتمع.
الوقت  ذل��ك  ال�ضلطات يف  قامت   
الرومان�ضي  ال���ط���اب���ع  ب��اإ���ض��ف��اء 
“مل  الغجرية”.  “الروح  ع��ل��ى 
ال�����ض��ي��وع��ي��ة ج���ي���دة، ال ان  ت��ك��ن 

ال�ضرتاكية كانت ممتازة ».
��ا، اىل اأن     جت���در ال����ض���ارة اأي�����ضً
ع���ائ���ل���ة ال�����ب�����ارون ������ض�����رياري قد 
ا����ض���ت���ف���ادت ج����ي����ًدا م����ن الحت�����اد 
من  ب����الأح����رى  اأو  ال�����ض��وف��ي��ات��ي، 
قلب  يف  الثمانينات،  يف  لربلته: 
تعاونية  وظفت  البريي�ضرتويكا، 
�ضرياري ما ي�ضل اإىل األف �ضخ�س، 
بداأ  ال�ضعيدة،  الأوق����ات  تلك  ويف 

بناء ق�ضور �ضوروكا.
امل���ا����ض���ي،  اإىل  احل����ن����ني  ب���ع���د     
مت���ي���زت ب��ق��ي��ة خ���ط���اب ال���ب���ارون 
الرو�ضية:  ال��دع��اي��ة  ب��اأ���ض��ا���ض��ي��ات 
“زيلين�ضكي يهودي ونازي! معا! 

هل تدرك!”. 
انتهى الأمر بالبارون اىل احلذر 
والرف�س  ال�������ض���م���ت،  وال�����ت�����زام 
دائًما:  �ضديد  ب��اأدب  -ولكن  ا  اأي�ضً
حتياتي،  ك����ل  م����ع  “وداع�������ا، 

م�ضرور ...«

الأوكرانيني.  بعد  ميّرون  الغجر 
ت�ضتمر  امل�����ن�����ف�����ى،  يف  وح������ت������ى 
العن�ضرية. بالن�ضبة لالجئني يف 
كي�ضيناو، عا�ضمة مولدوفا، فقد 
ُطلب ف�ضل ال�ضالت الريا�ضية: 
واح������دة ل���الأوك���ران���ي���ني وواح�����دة 

للروما.
   ويف جمهورية الت�ضيك، كان على 
املنفيني موا�ضلة  الغجر  عائالت 
ه��روب��ه��م اأب���ع���د، وان��ت��ه��ى الأم����ر 
مل  اإذا  مهاجمتهم.  اىل  بال�ضكان 
ال��ن��وع م��ن ال�ضطهاد  ي��ك��ن ه���ذا 
ج��دي��دا ح��ق��ا ع��ل��ى ال���روم���ا، فهو 
يرتبط الآن بازدواجية ل تطاق: 
م���ا ن��ق��دم��ه ل���الأوك���ران���ي���ني، ملاذا 

نرف�ضه للغجر؟

وهم الفا�صية
املوؤملة  الأ���ض��داء     تت�ضخم ه��ذه 
ب�ضكل اأكرب حيث يتحدث الروما 
اللغة  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  ���ض��وروك��ا  يف 
م��ا يتحدثون  ون�����ادًرا  ال��رو���ض��ي��ة، 
الرئي�ضية  اللغة  الرومانية، وهي 
ي�ضاهدون  ل���ذل���ك  مل���ول���داف���ي���ا. 

تلفزيون مو�ضكو هنا.
ا�ضتمرت  بجائحة  تاأثرهم  وبعد   
عامني، تغري خطاب العديد من 

الغجر منذ بداية احلرب.
   ينظف فالد ق�ضًرا لي�س بعيًدا 

عن ق�ضر البارون.
 ال�ضاب، ال�ضمر وممتلئ اجل�ضم، 
ي��ع��ي�����س يف ت��ي��ت��ان��ي��ك -ك��ت��ل��ة من 
باأفقر الغجر يف  املباين مزدحمة 

�ضوروكا.
الق�ضر  ���ض��اح��ب  اأن  م��ن  ي��ت��اأك��د   
البوابة  ي��راق��ب��ه وي��ق��رتب م��ن  ل 
ي�ضتطيع  ي��ع��د  ل��ي��خ��ربن��ا مب��ا مل 
هي  “اأوكرانيا  ك��ت��م��ان��ه.  حت��ّم��ل 
فقط  يريد  وب��وت��ني  ال�ضر،  ق��وى 
ال���������ض����الم، ي����ري����د م���ن���ع احل�����رب 

التي  الب�����لدان  بني  من  اأوكرانيا 
عر�ضة  اأك��ر  الغجر  فيها  يك���ون 

للعنف.
   ويبدو اأن هذه الأعمال قد زادت 

يف ال�ضنوات الأخرية.
2018، الذكرى  اأبريل   20  يف 
اأدول������ف هتلر،  مل���ي���الد  ال�����ض��ن��وي��ة 
-وهي  �ضي14  جمموعة  نظمت 
جماعة اأوكرانية ميينية متطرفة 
-غ�����ارة ع��ل��ى م��ع�����ض��ك��ر ل��ل��غ��ج��ر يف 
ب��ح��ج��م مذبحة:  ه��ج��وم  ك��ي��ي��ف، 

اأوكرانيا، اأر�ص معادية
ال��ب��ارون يف الإدلء  ي��رغ��ب     مل 
ب�ضهادته، ول حتى الت�ضال باأحد 
�ضحايا اجلرائم التي ين�ضبها اإىل 

اجلي�س الأوكراين. 
وم����ع ذل�����ك، ف��م��ن ال�����ض��ح��ي��ح اأن 
له  اأوك��ران��ي��ا  يف  الغجر  ا�ضطهاد 

تاريخ طويل. 
تقرير   ،2000 ع���ام  م��ط��ل��ع  يف 
������ض�����ادر ع�����ن م���ن���ظ���م�������ة الأم�������ن 
ذكر  اأوروب�����������ا،  يف  وال��ت��ع��������������������اون 

ومرتكبو هذه الفعال هم اأع�ضاء 
تعمل  “ال�ضيادون”.  ج��م��اع��ة 
منذ عام 2018 يف لفيف، غرب 
ال�ضيادين  توؤكد حركة  اأوكرانيا، 
على في�ضبوك اأنها تريد “تطهري 

لفيف من الل�ضو�س والظلم«.
العمليات  اإىل  ب���الإ����ض���اف���ة      
الج���رام���ي���ة، ف�����اإن ال��ت��م��ي��ي��ز هو 
موؤ�ض�ضي وعلى جميع امل�ضتويات. 
املواد  ب��ت��وزي��ع  الأم���ر  ���ض��واء تعلق 
فاإن  احل���دود،  ع��ب��ور  اأو  الغذائية 

ومات  غجريا  ع�ضر  �ضبعة  طعن 
اأحدهم متاأثًرا بجراحه.

    اأدت احلرب وزوبعة العنف اإىل 
تفاقم الو�ضع.

على  ُن�������ض���رت  م�����ار������س،   21 يف   
ف��ي�����ض��ب��وك ����ض���ورة ل��ل��ع��دي��د من 
ال���روم���ا مقيدين  اأف�����راد ط��ائ��ف��ة 
وُر�ّضت وجوههم مبطهر  باأعمدة 
ال����ذي ي�����ض��ت��م��ّر لونه  زي��ل��ي��ون��ك��ا، 
يختفي.  حتى  اأ�ضابيع  الأخ�����ض��ر 
“بالنهب”؛  ال����غ����ج����ر  اّت������ه������م 

»نهاية ال�صوفياتية، بداية امل�صاكل«:

يف مولدوفا، الغجر موؤيدون لفالدميري بوتني...!
•• الفجر -بيري بوالرد –ترجمة خرية ال�شيباين

   الغجر هم �صحايا احلرب يف اأوكرانيا اأكرث من اأي 
كان. فبالن�صبة لهم، العدو يف كل مكان ول ملجاأ يف اأي 
مكان.    بارون الروما يف مولدافيا، يحدق يف مملكته 
اجلانب  على  كيلومرت،  من  اأق��ل  بعد  على  املفقودة. 

اأوكرانيا.  اأمامه  تنت�صب  دني�صرت،  نهر  من  الآخ��ر 
“كان والدي ملكها... ورو�صيا اأي�صا، كان والدي ملًكا 
جلميع الغجر يف الحتاد ال�صوفياتي. وكانت �صوروكا 
عا�صمتنا. لكن الحتاد ال�صوفياتي مات، واأنا، اأرتورو 

�صرياري، اليوم بارون مولدافيا.
اأرتورو يتحدث بهدوء وبدون مرارة، يتحدث �صت     

يقلق:  اأن  دون  اأخرى  اإىل  واحدة  من  وينتقل  لغات، 
ال��دول.  ح��دود  من  �صرامة  اأق��ل  اللغوية  فاحلدود 
الزمن من وجهه، فقط حلية بي�صاء طويلة  مل ينل 
فقد  كثرية،  اأ�صياء  البارون  راأى  لئن  بعمره.  تذّكر 
حافظ على نف�صه. نظرته �صديدة، متت�ص، ولكن ما 

يراه يرتكه كما هو.

“كان  �صعبه:  ق�صة  اأرت����ورو  ي��روي  طيب،  نبيل     
�صعبي غنًيا من قبل ... ثم عام 1991، كانت نهاية 
احلرب.  تاأتي  والآن  امل�صاكل،  بداية  ال�صوفياتية، 
تلة  على  حوله،  من  لنا”.  بالن�صبة  الأ���ص��واأ  دائما 
�صوروكا، متثل روعة امل�صاكن املتدهورة تدحرج مكانة 

غجر مولدافيا.
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عربي ودويل
اأ�صبحت رمزا يف ماريوبول

ما هو فوج اآزوف، تلك الكتيبة القومية املتطرفة...؟
•• الفجر -اأدريان نوجنون -ترجمة خرية ال�شيباين

    اآزوف... لأكرث من ثلثة اأ�صهر، يدوي هذا ال�صم 
الرو�صي  الهجوم  بدء  ومنذ  العامل.  اأنحاء  جميع  يف 
اأ�صبح  اأوك��ران��ي��ا،  عن  النازية”  “نزع  غطاء  حتت 
الإقليمي  بالدفاع  املرتبط  الع�صكري  الت�صكيل  هذا 
اهتمام  مركز  م�صى،  وقت  اأي  من  اأك��رث  الأوك���راين، 
جديدة  نازية  منظمة  البع�ص  يعتربه  اإع��لم��ي.    
ويراه  اجلبهة،  خط  على  فظائع  بارتكاب  اأذن��ب��ت 
اآخرون كرمز بطويل، اأ�صبح فوج اآزوف، بقوة ال�صلح 

وال�صور، رمز ح�صار ماريوبول وفاجعتها.
التخطيطية  التف�صريات  يف  الوقوع  عن  وبعيًدا     
وال�صرديات التي تغذي با�صتمرار احلرب الإعلمية 
املقالة  هذه  خلل  من  نقرتح  واأوكرانيا،  رو�صيا  بني 
العودة اإىل �صللة هذا الفوج، وبالتايل حماولة رفع 

احلجاب عن بع�ص اللتبا�صات.

 اأ�صول اآزوف
نهاية  يف  اآزوف  فوج  �صي�صبح  كان  ما  ق�صة  ب��داأت     
فرباير 2014، يف اليوم التايل لثورة امليدان، ووقعت 
يف �صياق ه�ّص، ات�صم بعدم ا�صتقرار �صيا�صي وع�صكري 

كبري.
�صفحة  م�صح  يف  رغبة  ف��رباي��ر،   27 من  اعتباًرا     

املا�صي الذي يعترب ا�صتبدادًيا، �صّوت رادا الأوكراين 
على قانون 4271، الذي ين�ص على منح العفو العام 
لل�صجناء ال�صيا�صيني يف عهد الرئي�ص ال�صابق فيكتور 
البلد  من  وفر   ،2010 عام  “انتخب  يانوكوفيت�ص 

خلل ثورة ميدان”. 
ال�صخ�صيات  م��ن  ع��دد  بالعفو  املتمّتعني  ب��ني  وم��ن 
املنت�صبة اإىل دوائر �صبه ع�صكرية اأوكرانية واأو�صاط 
امل�صاغبني، منهم اأندريه بيلت�صكي، املولود عام 1979 
هجوم  ب�صبب  “ر�صمًيا   2011 ع��ام  منذ  وامل�صجون 

م�صلح؛ لأ�صباب �صيا�صية وفًقا ملوؤيديه«.

قدامى املحاربني من فوج اآزوف يح�ضرون املوؤمتر الأول حلزب الفيلق الوطنياأندريه بيلت�ضكي يف حفل اأداء اليمني ملقاتلي اآزوف اجلدد اأكتوبر 2014

يف  �ضبابه  م��ن��ذ  بيلت�ضكي  ع��ا���س     
من  امل��ت��ط��رف��ة  اليمينية  ال���دوائ���ر 
وهو  الأوك��ران��ي��ة،  ال�ضرية  احلركة 
اخل�ضو�س  وج����ه  ع��ل��ى  م���ع���روف 
امل��ج��م��وع��ة �ضبه  اإط������الق  ب����اإع����ادة 
اأوكرانيا”  “باتريوت  الع�ضكرية 
والتي   ،2005 ع���ام  خ��ارك��ي��ف  يف 
ت�ضكيالت  ع���دة  ح��ول��ه��ا  اج��ت��م��ع��ت 
ميينية راديكالية، وبالتايل �ضكلت 

اجلمعية الجتماعية القومية.
املتطرف  ال���ي���م���ني  ك�����ان  واإذا     
ا�ضتفاد، مثل احتاد  الأوك��راين قد 
)�ضفوبودا(،  الأوك������راين  احل��ري��ة 
م�������ن ال�������دع�������م غ�������ري ال����ر�����ض����م����ي 
يانوكوفيت�س  ف��ي��ك��ت��ور  ل��ل��رئ��ي�����س 
الرئا�ضية  الن��ت��خ��اب��ات  ���ض��وء  يف 
ينوي  ك���ان  وال��ت��ي   ،2014 ل��ع��ام 
م���ر����ض���ًح���ا  ي�����ك�����ون  اأن  خ����الل����ه����ا 
املتطرف  ال��ي��م��ني  ف���اإن  خل��الف��ت��ه، 
اجلمعية  م���ث���ل  امل���وؤ����ض�������ض���ي،  غ����ري 
تعّر�س  ال��وط��ن��ي��ة،  الج��ت��م��اع��ي��ة 
هذا  حماربة  اىل  متناق�س  ب�ضكل 
النظام نف�ضه. هذه ال�ضرتاتيجية 
ق��اب��ل��ة ل��ل��م��ق��ارن��ة م���ع ت��ل��ك التي 
منذ  الرو�ضية  الإدارة  ا�ضتخدمتها 
القرن  م���ن  الأول  ال��ع��ق��د  ن��ه��اي��ة 
كانت  وال��ت��ي  والع�ضرين،  احل���ادي 
قومية  معار�ضة  ب��ن��اء  اإىل  ت��ه��دف 
جديد  فا�ضي  توجه  ذات  متطرفة 
تهاجم،  ب��ي��ن��م��ا  ل��ل��رق��اب��ة،  خ��ا���ض��ع 
الفا�ضية،  م��ن��اه�����ض��ة  ���ض��ت��ار  حت���ت 

العنا�ضر الأكر تخريًبا.
   متثل قوة هام�ضية، ت�ضارك ب�ضكل 
ال�ضوارع،  ا���ض��ت��ب��اك��ات  يف  رئ��ي�����ض��ي 
اأوكرانيا  ب���ات���ري���وت  ح��رك��ة  ت����زرع 
ت��ق��وم ع��ل��ى كراهية  اأي��دي��ول��وج��ي��ة 
والعنف  وال��ع��ن�����ض��ري��ة  الأج����ان����ب 
و�ضيتبع  الأوك���ران���ي���ني.  غ��ري  ���ض��د 
اأندريه بيلت�ضكي طوال  هذا الإرث 

م�ضريته.
يانوكوفيت�س  ق��ام   ،2012 ع��ام     
اأوكرانيا.  باتريوت  حركة  بتفكيك 
والقادة  الق�ضبان،  وراء  بيلت�ضكي 
يف  ي�ضاركون  ل  للحركة  الآخ���رون 
حركات  راأت  ال��ت��ي  م���ي���دان،  ث����ورة 
نف�ضها  تفر�س  اأخ���رى  رادي��ك��ال��ي��ة 
)برايف  اليميني  القطاع  اأنها  على 

�ضيكتور(.
    وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ه���ذا الغياب 
ال�ضيا�ضي  امل�����ض��ه��د  ع����ن  امل����ط����ول 
خطوة  ات��خ��اذ  �ضيتم  الأوك�������راين، 
 2014 ع�����ام  رب���ي���ع  يف  ح���ا����ض���م���ة 
امل��ج��م��وع��ة. بعد  يف ���ض��ع��ود ه����ذه 
التمردات  م���ن  ب�ضل�ضلة  ت��اأث��ره��ا 
ال�ضرق، وجدت  املوالية لرو�ضيا يف 
احلكومة املوؤقتة �ضعوبة ل�ضتعادة 
جي�س  اإىل  الفتقار  ب�ضبب  النظام 
على  وب��الع��ت��م��اد  ك����اٍف.  عملياتي 
للمجتمع  امل�����ض��ب��وق  غ���ري  ال���زخ���م 
املدين، والذي بداأ يف ت�ضكيل كتائب 
من املتطوعني، قبلت احلكومة يف 
الذي  بيلت�ضكي،  يقوم  اأن  الخ��ري 
اأطلق �ضراحه من ال�ضجن، ورجاله 
بالن�ضبة  ال�������ض���رط���ة.  مب�������ض���اع���دة 
بال�ضتفادة  الأم���ر  يتعلق  لكييف، 
م���ن اأول���ئ���ك ال���ذي���ن ل��دي��ه��م، من 
الع�ضكري، جتربة  خالل ما�ضيهم 
ا�ضتخدامها يف  اأجل  العنف من  يف 

اإطار �ضيادي.
   مرتبط بالتجمع ال�ضرقي للقطاع 
-الذي  �ضيكتور(  )ب���رايف  اليميني 
ي�ضكل جمرة من احلركات القومية 
ذات  الع�ضكرية  و�ضبه  ال�ضيا�ضية 
التوجهات الأيديولوجية املختلفة 
–ما اأ�ضبح ي�ضمى بالفيلق الأ�ضود 
رًدا  اخ���ت���ي���اره  ال�����ذي مت  )ال�����ض����م 
ال�ضغار”  اخل�ضر  “الرجال  على 
اأثناء  ح�ضدهم  مت  ال��ذي��ن  ال��رو���س 
�ضم �ضبه جزيرة القرم 26 فرباير 
1 مار�س و1  2014( يوؤّمن بني 
خاركيف.  م��دي��ن��ة   2014 م��اي��و 
دونبا�س  ان��ف�����ض��ال��ي��ي  روؤي����ة  وع��ن��د 
ال�ضرقي  اجل��ن��وب  اإىل  ي��ت��ق��دم��ون 
الفيلق  بدعم رو�ضي، حّول مقاتلو 
الأ�ضود جهودهم اإىل �ضواطئ بحر 
من  ال��ك��ث��ري  يتلقون  ح��ي��ث  اآزوف، 

اأ�ضلحتهم.
   تتكون من 300 رج��ل، �ضرعان 
ما اأ�ضبحت الكتيبة م�ضتقلة، ومن 
واحدة  امل��ي��دان،  خ��الل خربتها يف 
القتالية  ال����وح����دات  اأف�����ض��ل  م���ن 

ا�ضتخدام  م����ن  ال����رغ����م  وع���ل���ى     
ه���ذه ال��رم��وز م��ن��ذ ال��ب��داي��ة داخل 
الفوج  ف����اإن  اأوك���ران���ي���ا،  ب���ات���ري���وت 
اأي  ال��ي��وم ���ض��د  ي��داف��ع ع��ن نف�ضه 
اأيديولوجي  ا����ض���ت���م���الك  اإع��������ادة 
ورم������������زي ل���ل���ت�������ض���ك���ي���ل ال����ق����وم����ي 
املتطرف ال�ضابق. لذلك لن يكون، 
ب��ح�����ض��ب ه����ذا ال���ع���ر����س ل���الأم���ور، 
املته  اختياًرا  بل  عقائدًيا،  خياًرا 
على  ال�����رد  اإىل  ي���ه���دف  ال���ظ���روف 

طائفية جماعات معادية.

التن�صئة الجتماعية 
املت�صددة يف خدمة ال�صيا�صة

امل���ب���ا����ض���ر على  ك�����ان الإ������ض�����راف     
احلكومة  ق���ب���ل  م����ن  اآزوف  ف�����وج 
حا�ضًما  راأي���ن���ا،  ك��م��ا  الأوك���ران���ي���ة، 
���ض��اه��م يف  واإذا  ال���ف���وج.  يف حت����ّول 
حداً  ي�ضع  مل  فاإنه  ت�ضيي�ضه،  عدم 
للعنا�ضر  ال�ضيا�ضية  للطموحات 

الأكر تطرفاً.
   ���ض��ع��ًي��ا ل��ال���ض��ت��ف��ادة م���ن جتربة 
اأندريه  ت���رك  ال�����ض��راع،  و���ض��رع��ي��ة 
بيلت�ضكي قيادة اآزوف يف نهاية عام 
انتخب  ال�ضيا�ضة.  ل�ضالح   2014
مكونة  قائمة  على  للربملان  نائبا 
واأ�ض�س  امل���ح���ارب���ني،  ق���دام���ى  م���ن 
يف  �ضابقني  اأع�����ض��اء  م��ع   ،2015
فوج اآزوف، املنظمة غري احلكومية 

هيئة مدنية.
املت�ضدد  التنظيم  ه��ذا  و�ضي�ضكل     
القومي  للحزب  ال��ف��ق��ري  ال��ع��م��ود 
ال���ث���وري، ال��ف��ي��ل��ق ال��وط��ن��ي، الذي 
 ،2016 اأك��ت��وب��ر   14 يف  ت��اأ���ض�����س 
2 ب���امل���ائ���ة من  و���ض��ي��ح�����ض��ل ع���ل���ى 
الأ�ضوات يف النتخابات الت�ضريعية 

لعام 2019.
   هذا التطور، جزء من ا�ضرتاتيجية 
التحول واإعادة ا�ضتثمار راأ�س املال 
املو�ضوفة  وامل���ق���ارب���ة  ال��ع�����ض��ك��ري. 
على هذا النحو هي مبثابة مثال: 
جتاوز  اإىل  ال��ف��وج  اأع�����ض��اء  يطمح 
معركة  اإىل  الع�ضكرية  معركتهم 
�ضيا�ضية. اإنها طريقة بالن�ضبة لهم 
لال�ضتفادة من اأعمالهم البطولية 
ه���وي���ة وطنية  ل��ت��ط��وي��ر  امل��ا���ض��ي��ة 
ال�ضعيد  على  حقيقية  اأوك��ران��ي��ة 
ال�����ض��ي��ا���ض��ي ول�����دت خ����الل احل���رب 

وجتددت ب�ضبب احلرب.
انبثاًقا     وملّ��ا كان الفيلق الوطني 
يف  وم��ن��ا���ض��ل��وه  لآزوف،  ���ض��ي��ا���ض��ًي��ا 
الغالب من قدامى املحاربني عادوا 
اإىل احلياة املدنية، فمن الطبيعي 
اأن توجد عالقات مع الفوج. ومع 
متمايزان  ال��ك��ي��ان��ني  ف�����اإن  ذل�����ك، 
الأهداف.  نف�س  اإىل  يتطلعان  ول 
الراغبني  منح  اإىل  احل��زب  يهدف 
التزامهم  يف  ق����دًم����ا  امل�������ض���ي  يف 

“�ضوًتا” يف الف�ضاء العام.

ما هو تاأثري اتهامات 
النازية على فوج اآزوف؟

اآزوف  ف��وج  تعر�س  اإن�ضائه،  منذ    
و�ضائل  قبل  م��ن  �ضر�ضة  لهجمات 
)دونيربي�س،  النف�ضالية  الإعالم 
)رو�ضيا  وال��رو���ض��ي��ة  ف���ورت���رو����س( 
ال�����ي�����وم، ����ض���ب���وت���ن���ي���ك(، ب����درج����ات 
م��ت��ف��اوت��ة م���ن ال���ن���ج���اح. ول���ئ���ن ل 
عنا�ضر  وج�������ود  يف  ����ض���ك  ي����وج����د 
حزب  واأن  الفوج،  داخ��ل  راديكالية 
حزب  بالفعل  هو  الوطني  الفيلق 
اأق�ضى  يف  ي��ق��ع  م��ت��ط��رف  ق���وم���ي 
ميني الطيف ال�ضيا�ضي، فاإن تاأثري 
يتم  والتعميمات  الت��ه��ام��ات  ه��ذه 

تو�ضيحه هنا يف جزاأين.
   من ناحية، ت�ضويه �ضمعة الدولة 
با�ضتخدام  امل��ت��ه��م��ة  الأوك���ران���ي���ة، 
�ضد  اجلدد”  ال��ن��ازي��ني  “كتائب 
وه���ك���ذا ترتبط  دون���ب���ا����س،  ���ض��ك��ان 
ثورة ميدان بانقالب اأتى مبجل�س 

فا�ضي اإىل ال�ضلطة.
   من ناحية اأخرى، ت�ضجيع الدولة 
اإ�ضرافها  تعزيز  على  الأوك��ران��ي��ة 
على اآزوف، وذلك، حتديدا، لتفادي 
بالت�ضاهل  الت��ه��ام��ات  ه���ذه  اإث����ارة 
ال��ن��ازي��ة اجل��دي��دة، وطماأنة  جت��اه 
عرّبوا  ال��ذي��ن  الأج��ان��ب  �ضركائها 
الت�ضكيالت  ب�ضاأن هذه  قلقهم  عن 
�ضبه الع�ضكرية القومية املتطرفة.

*موؤرخ، املعهد الوطني للغات 
واحل�صارات ال�صرقية 

داخل اجلهاز الدفاعي الأوكراين. 
ورغ���م ك��ل ال�����ض��ع��اب، ق��ام��ت بطرد 
النف�ضاليني من مدينة ماريوبول 
ال�ضاحلية.  يف 5 مايو 2014، يف 
ب��ريدي��ان�����ض��ك، مت حتويل  م��دي��ن��ة 
الفيلق الأ�ضود اإىل “كتيبة اإقليمية 
هذا  ويف  النف�س”.  ع���ن  ل��ل��دف��اع 
اإ�ضارة  يف  اآزوف،  ا�ضم  اأخ��ذ  التاريخ 
نف�س  ي��ح��م��ل  ال�����ذي  ال��ب��ح��ر  اإىل 
كما  للب�ضاطة،  ا  اأي�ضً ولكن  ال�ضم 
اأ�ضار األيك�س كوفزون، اأحد مديري 
“مثل  اآزوف:  يف  امل��رئ��ي��ة  ال��ه��وي��ة 
وحتى  ب�ضيط  ا�ضم  البيتلز،  فرقة 
����ض���اذج ي��ك��ون اأ���ض��ه��ل يف ت���ذك���ره يف 

كثري من الأحيان«.

ماأ�ص�صة مرادف للحرتاف
مين�ضك  ب����روت����وك����ولت  ووف�����ق     
�ضبتمرب   5 يف  امل���وق���ع���ة  الأوىل 
احل����ك����وم����ة  ف����ر�����ض����ت   ،2014
املتطوعني  كتائب  الأوكرانية على 
املختلفة ال�ضطفاف حتت راياتها 

لتجنب اأي تخريب.
اليميني،  ال��ق��ط��اع  عك�س  وع��ل��ى     
وغري  عفوية  مقاربة  ف�ضل  ال��ذي 
نوع  من  التمرد  ملكافحة  حكومية 
كتيبة  ان�ضمت  احلر”،  “الفيلق 
اآزوف ب�ضهولة اإىل احلر�س الوطني 
حتت  م��و���ض��وع��ة  ككتيبة  اجل��دي��د 
الداخلية.  لوزارة  املبا�ضرة  القيادة 
ه����ذه امل��اأ���ض�����ض��ة اّث�����رت ب��ع��م��ق على 
الهوية الأولية ملجموعة املقاتلني. 
ومل يعد على فوج اآزوف الآن الرد 
اأمام الدولة فح�ضب، بل اإن اأفعاله 
��ا م��ن خ���الل قانون  م��وؤط��رة اأي�����ضً
على  ي�ضدد  للغاية  ���ض��ارم  ت��اأدي��ب��ي 
وكرامته،  الإن�ضان  حقوق  اح��رتام 
وف��ًق��ا ل��ل��ق��ان��ون ال��ت��اأدي��ب��ي -551
اأوكرانيا  اعتمدته  ال���ذي   XIV

عام 1999.
ال���ف���وج جتنيده،  ف��ت��ح  م��ن��ذئ��ذ،     
اثبتت جدارتها  كقوة  نف�ضه  وق��ّدم 
اأع���داده  لت�ضل  امل��ع��رك��ة،  �ضاحة  يف 
 2022 ف��رباي��ر  قبل  ال���ذروة  اإىل 

عند حوايل 1500 رجل.
   ال��ع��ن��ا���ض��ر امل���خ���ت���ارة ه���ي اأك���ر 
اإىل  وت�����ض��ري  متجان�ضة،  غ��ري  م��ن 
ت��ن��وع ال��ن�����ض��ي��ج ال����ذي ت��ت��ك��ون منه 
متحدثون  الأوك����ران����ي����ة:  الأم������ة 
ب�������الأوك�������ران�������ي�������ة، وم����ت����ح����دث����ون 
بالرو�ضية، واليونانيون البونتيك. 
ال�ضلبة”  “النواة  ف��اإن  وب��ال��ت��ايل، 
ل��ل��ن��ازي��ني اجل�����دد امل����وج����ودة عند 
“القومية  ل�ضالح  �ضعفت  اإن�ضائه 

الوطنية«.

مركًزا  املنطقة  ه��ذه  جعل  اآزوف، 
للتمثيالت اجلديدة للبالد.

الذئب”،  “ناب  ا���ض��ت��خ��دام  ان     
للجدل  مثري  وولف�ضاجنيل،  رون 
ب��ن��ف�����س ال���ق���در. ول���ئ���ن ي���ع���ود هذا 
ول  الو�ضطى  الع�ضور  اإىل  ال��رم��ز 
يزال ي�ضتخدم على بع�س معاطف 
الأ���ض��ل��ح��ة م��ث��ل ت��ل��ك امل���وج���ودة يف 
فرانكفورت،  يف  بورنهامي  منطقة 
ف��ق��د ك���ان ي��رت��دي��ه ق�����ض��م ا����س ا�س 
دا�����س راي�������س. وب��غ�����س ال��ن��ظ��ر عن 
التاريخ وماآ�ضيه، ل يتم انتقاد هذا 
ال��رم��ز ك��ث��رًيا يف اأوك���ران���ي���ا، حيث 
يرمز اإىل »I« و »N« لفكرة الأمة، 
ب���ني اليمني  ���ض��ع��ار م��ن��ت�����ض��ر  وه����و 
اطيافه  بجميع  القومي،  املتطرف 

وتياراته.
   وعلى الرغم من اأن هذه الرموز 
املتطرف  اليمني  اأن  ف��ك��رة  ت��دع��م 
فاإن  بالوثنية،  مفتون  الأوك���راين 
يعك�س  اآزوف  داخ���ل  ا���ض��ت��خ��دام��ه��ا 

ديناميكيتني.
 واح����دة داخ���ل امل��ج��م��وع��ة: ثقافة 
باخليال  امل�����ض��وب��ة  ه����ذه  امل����ح����ارب 
الوثني لها وظيفة رئي�ضية لتقوية 
جم��م��وع��ات امل��ق��ات��ل��ني، وخ��ل��ق روح 
بتن�ضئة  تتعلق هنا  اجلماعة. وهي 
اأطروحة  تعزز  رجولية  اجتماعية 
ب��ن��دي��ك��ت اأن���در����ض���ون ال�����ذي ق���دم، 
املتخيلة،  امل��ج��ت��م��ع��ات  ك���ت���اب���ه  يف 
ككيانات  ال��ق��وم��ي��ة  ال��ق��وى  معظم 
“ذكوري  م�������ض���روع  ع���ل���ى  م��ب��ن��ي��ة 
مغاير” مت�ضور على اأنه “جمعية 

اخوانية«.
   والخرى خارجية: فهو ي�ضارك 
قتايل  ل���ف���ول���ك���ل���ور  ال�����رتوي�����ج  يف 
ق��وم��ي ي��ر���ض��م ب���داي���ة م�����ض��رية كل 
الطاقة  بتعبئة  ي�ضمح  وه��ذا  ف��رد. 
وال�ضتجابة  لأت��ب��اع��ه،  ال��داخ��ل��ي��ة 
ادعاء  يتم  الهوية.  اإىل  حلاجتهم 
العنف واملوت �ضمنًيا، وجتربتهما، 
كاأدوات  عليهما  ال�ضوء  وت�ضليط 
املعا�ضرة  القومية  لربط  ملمو�ضة 
ب���اإرث���ه���ا ال��ت��اري��خ��ي ورغ��ب��ات��ه��ا يف 

تخطيه.
ت�ضريحات  بع�س  وف��ق  اأخ����رًيا،     
املقاتلني التي جمعها املوؤرخ وا�ضتاذ 
من  الأ���ض��ل  يف  ال�ضيا�ضية  ال��ع��ل��وم 
باتوزكي،  كون�ضتانتني  دون��ب��ا���س، 
رمز  اخ��ت��ي��ار  ف���اإن  التقيناه،  ال���ذي 
�ضوى  ل��ي�����س  اجل����دي����دة  ال���ن���ازي���ة 
انف�ضاليي  �ضد  خال�س  ا�ضتفزاز 
دون����ب����ا�����س ال����ذي����ن ي���ع���زف���ون من 
ال�ضمولية  ����ض���ور  ع��ل��ى  ج��ان��ب��ه��م 

ال�ضوفياتية.

ا كعر�س  فح�ضب، بل ُت�ضتخدم اأي�ضً
ال�ضارم،  الن�����ض��ب��اط  ل��ل��ت��ج��ن��ي��د. 
وعر�س  الرتبة،  عن  النظر  بغ�س 
اأ�ضلوب حياة �ضحي، م�ضتوحى من 
ول  كحول،  “ل  امل�ضتقيم  ال�ضرير 
�ضمان  اإىل  تبغ”،  ول  خم����درات، 
العمليات، ولكن  الكفاءة يف م�ضرح 
مقارنة  الإق����ن����اع  يف  ق��وت��ه  ���ا  اأي�������ضً

بوحدات اأخرى.

رمزية وثنّية جديدة
 مثرية للجدل

الت�ضكيالت  ع���ك�������س  وع�����ل�����ى     
الأخ��رى، مثل  القومية  الع�ضكرية 
اي��دار اأو كتيبة مرمي ال��ع��ذراء، مل 
يقع فوج اآزوف كثريا حتت �ضطوة 
الأوكرانيني  ال��ق��وم��ي��ني  منظمة 
و�ضخ�ضياتها الو�ضية مثل �ضتيبان 
ا�ضتخدام  وب��ا���ض��ت��ث��ن��اء  ب���ان���دي���را. 
����ض���الة ال��ق��وم��ي��ني الأوك���ران���ي���ني 
ال���ت���ي ك��ت��ب��ه��ا اأو����ض���ي���ب م�����ض��اك يف 
اأطلق  ال���ذي  وال���ض��م  الثالثينات، 
ال�ضف،  ل�����ض��ب��اط  م��در���ض��ت��ه  ع��ل��ى 
)موؤ�ض�س  كونوفاليت�س”  “يهني 
الأوكرانيني(،  القوميني  منظمة 
اإرث  ال��ف��وج ج���زًء م��ن  ت��ع��ّد تقاليد 

اأقدم بكثري.
ب�ضخ�ضية  ُي��ح��ت��ف��ى  ان����ه  ورغ����م     
اأنه  على  احل��دي��ث  الع�ضر  ق���وزاق 

   كانت النجاحات الع�ضكرية للفوج 
مبثابة  و�ضريوكينو  ماريوبول  يف 
معمودية لهذه ال�ضوفية اجلديدة 
وت�ضميم  ط���م���وح  ح�����ول  امل��ب��ن��ي��ة 
هذا  وك���ل  امل��ق��ات��ل��ني،  وا�ضتقاللية 
معر�ضة  اأم����ة  م�����ض��ل��ح��ة  يف  ف��ق��ط 
“تفوقه”  ل�����  ول���ي�������س  ل���ل���خ���ط���ر، 
املفرت�س. هذه الر�ضالة الب�ضيطة 
والقوية موجهة قبل كل �ضيء اإىل 
ال�ضعب الأوك��راين؛ وت�ضمح بجعل 
من  م��ق��ب��وًل  نخبوًيا  ف��وًج��ا  اآزوف 

قبل جزء من ال�ضكان.
ال�����ض��ع��ود داخل  ن��ه��اي��ة ه���ذا    ويف 
اجل��ه��از ال��دف��اع��ي الأوك������راين، مت 
وماديا.  ع��ق��ائ��دي��ا  اآزوف  حت��دي��ث 
من  مكونا  خا�ضا  رتال  وبامتالكه 
300 مركبة مدرعة، يتجه الفوج 
الناتو،  م��ع��اي��ري  ن��ح��و  ت��دري��ج��ي��اً 
لروؤيته  وفًقا  جماعًيا  عاملًا  ويبني 
اإ�ضفاء  اأج������ل  وم�����ن  ال���ن���خ���ب���وي���ة. 
ال�����ض��رع��ي��ة ع��ل��ى وج�����وده، وكذلك 
اآزوف  ي�ضعى  ال�ضكان،  م��ع  اأف��ع��ال��ه 
جاهدا لتقدمي نف�ضه على اأنه فوج 
نزيه باأ�ضلوب حياة وقيم منوذجية 
تتعار�س مع بقية القوات امل�ضلحة 

الأوكرانية.
قبول  ي���ت���م  ل  ه�������ذا،  ب��ف�����ض��ل      
وف�ضلها  الفوج  ومواقف  ت�ضرفات 
ع���ن ����ض���ورت���ه ال��ف��ا���ض��ي��ة الأول���ي���ة 

امل��ع��ل��ق��ات التي  امل��ق��ات��ل��ني،  ب��ع�����س 
مطرقة  جمولنري،  ���ض��ورة  حتمل 
�ضماعهم  اأو حتى  ث��ور،  الرعد  اإل��ه 
يتحدثون عن رحلة اإىل “فالهال”، 
جنة الفايكنغ، ل�ضتح�ضار موتهم 

الو�ضيك يف �ضاحة املعركة.
   عالوة على ذلك، فاإن الإ�ضارة اإىل 
لآزوف  �ضمحت  ف��اراجن��ي��ان  �ضعب 
اجلمالية  اخليارات  بع�س  بتربير 
اث��ارة للجدل. مت  اأكر  التي كانت 
احلر�س  يف  دجمه  حتى  ا�ضتخدام، 
الوطني يف نهاية عام 2014، قبل 
ال�ضوداء،  ال�ضم�س  يتم حموها،  اأن 
رمز نازي مق�ضور على فئة معينة، 
�ضاع من خالل ا�س ا�س الملان زمن 
اأ�ضله،  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على  هتلر، 
املقاتلني  من  العديد  يعتربه  كما 
الذين ينت�ضبون للوثنية اجلديدة، 
كولوفرات  م���ن  ���ض��م��ايل  م��ت��غ��ري 

يرمز اإىل ال�ضم�س ودورانها.
    منمنمة على الطريقة الرونية، 
فاإن ترايدنت حزب الفيلق الوطني 
يتبع نف�س هذا املنطق. وعلى نطاق 
اأو�����ض����ع، ي���وؤك���د اخ��ت��ي��ار م��ث��ل هذه 
الأ�ضول  ع��ل��ى  ال��ع��ن��ا���ض��ر، ج��زئ��ًي��ا، 
يف  ت��ق��ع  ال���ت���ي  لآزوف،  ال�����ض��رق��ي��ة 
فاراجنيان  �ضعب  احتل  دون��ب��ا���س. 
اأ�ضا�ضي:  ب�����ض��ك��ل  اأوك���ران���ي���ا  ���ض��رق 
اأع�ضاء  والأه���م من ذل��ك، يف نظر 

اإل  النموذجي،  الأوك���راين  املقاتل 
الفاراجنيان  ه��و  اآزوف  من��وذج  اأن 
رو�س لكييف الوثنية، الذي يعترب 
وي���ع���ادل  ك���ب���ري  ح����د  اإىل  م���ث���ال���ًي���ا 
اخلام، مع التج�ضيد  “اجل�ضدية” 
الأ���ض��م��ى ل��ل��ق��وة ال���ذك���وري���ة وروح 
اخليار  ه�����ذا  اجل���م���اع���ي.  ال���ع���م���ل 
اأع�ضاء  بني  وج��د  ان  �ضبق  املتبّنى 
بالن�ضبة  الذين  اأوكرانيا،  باتريوت 
الوثنية  ال�����ض��الف��ي��ة  اإل��ي��ه��م حت��ي��ل 
بالأمة  الح���ت���ف���اء  اإىل  اجل���دي���دة 

وحتى بالعرق.
   يف هذه العملية لتمثيل هويته، 
ت�ضتجيب  ال��ف��وج  ث��ق��اف��ة  اأن  ي��ب��دو 
وفًقا  وم���ث���ال���ي���ة  دق���ي���ق���ة  ل����رم����وز 
اجلديدة  “الوثنية  ن�����ض��م��ي��ه  مل���ا 
يرتدد  ل  وب���ال���ت���ايل،  املحاربة”. 
طقو�س  يف  ال��ظ��ه��ور  يف  امل��ق��ات��ل��ون 
ال�ضعلة،  م�ضريات  ي��وؤدون  �ضوفية، 
وهم يرتدون دروع فايكنغ املحفورة 

على الرون.
الحتفالت  ه����ذه  خ����الل  وم����ن     
اخل�ضائر  م����ن����ذ  ظ�����ه�����رت  ال�����ت�����ي 
لها  تعر�س  التي  الأوىل  القتالية 
�ضعور  اأف���راده���ا  ب��ني  ظ��ه��ر  اآزوف، 
نخبة،  اإىل  ب���الن���ت���م���اء  ح��ق��ي��ق��ي 
اأبرزت  الحتفالت  اأن هذه  خا�ضة 
ولي�س  للفوج.  الع�ضكري  الطابع 
روؤي��ة، بني  ا  اأي�ضً املاألوف  من غري 

يدير اآزوف مع�ضكرات تدريب ع�ضكرية لالأطفال واملراهقنيمقاتلو اآزوف خالل احتفال ي�ضبق رحيلهم اإىل اجلبهة

جمندون من كتيبة اآزوف يرددون �ضعارات خالل حفل اأقيم يف كييف

يطمح اأع�ساء الفوج اإىل جتاوز معركتهم الع�سكرية اإىل معركة �سيا�سية
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العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

اإع����������لن
�ضتون  :لوت�س  ال�ضادة   / باأن  الإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لتجارة احلجر
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�ضة رقم : 1702983 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة خلفان حممد را�ضد حممد املن�ضوري %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف علي �ضهيل حممد �ضلطان ال�ضام�ضي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

اإع����������لن
وادي  :�ضالون  ال�ضادة   / باأن  الإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

اخلتم للرجال
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�ضة رقم : 1315468 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة خليفه حمدان خليفه حمد اليحيائي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل �ضالح عبداهلل املحروقي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

اإع����������لن
تيب�ضى  جيت  :�ضالون  ال�ضادة   / باأن  الإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للرجال رخ�ضة رقم : CN 4458364 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 اإ�ضافة اوموبولجى اودونايو اوجون�ضانوو %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 حذف على عبدالعزيز قا�ضم عبادى حممد
تعديل نوع الرخ�ضة / من جتارية اإىل مهنية

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل موؤ�ض�ضة مهنية
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن 
الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

اإع����������لن
لتجارة  بلومز  :رويال  ال�ضادة   / باأن  الإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الزهور والهدايا
رخ�ضة رقم : CN 2043911 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 اإ�ضافة حمده غنام مبخوت غنام ال�ضيعرى  %100

 AL RIADAH COMMERCIAL INVESTMENT L.L.C.

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 حذف الريادة لالإ�ضتثمارات التجارية ذ.م.م

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن 
الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة 

CN اجلهاد التجارية  رخ�ضة رقم:1038663 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة 

الروا�ضي لعمال ال�ضباغ
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1132059 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

اإع����������لن
ال�ض�����ادة/ بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فيبونات�ضي لدارة امل�ضاريع
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3884875 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

اإع����������لن
ال�ض�����ادة/بيو�س  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لالأزياء الن�ضائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2797484 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/4224 

لال�ضت�ضارات القانونية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3954072 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/كلودبيا 

للتكنولوجيا
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2869235 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة اأجروتيك الزراعية

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1811950 

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة احمد �ضالح حممد طه %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف حممد بن �ضامل بن �ضيف بن حممد البلو�ضى

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ موؤ�ض�ضة اأجروتيك الزراعية

AGROTECH AGRICALTURAL EST

اإىل/ اأجروتيك الزراعية - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

AGROTECH AGRICALTURAL SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضركة العلم ال�ضامخ للمقاولت العامة 

CN قد تقدموا الينا بطلب - ذ م م رخ�ضة رقم:1132847 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / زيد جليل جا�ضم اجلبورى من �ضريك اإىل مالك

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / زيد جليل جا�ضم اجلبورى من 49 % اإىل %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضيف حممد عبيد الكتبى

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ �ضركة العلم ال�ضامخ للمقاولت العامة - ذ م م

AL ALAM AL SHAMIKH GENERAL CONTRACTING COMPANY   L L C

�ضركة   - م  م  ذ  الواحد  ال�ضخ�س  �ضركة  العامة  للمقاولت  ال�ضامخ  العلم  �ضركة  اإىل/ 
ال�ضخ�س الواحد ذ م م

AL ALAM AL SHAMIKH GENERAL CONTRACTING CO. - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C - SOLE  - .PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل �ضبعة اأيام من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضتايلي�س للمواد البناء

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:3876676 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة ر�ضتو م على عبدال�ضالم %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف م�ضعود غريب �ضعيد وديان العتيبه
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ �ضتايلي�س للمواد البناء

STYLISH BUILDING MATERIALS

اإىل/ �ضتايلي�س للمواد البناء - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
SYLISH BUILDING MATERIALS - SOLE   PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
�ضت�ضتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/احلكمة لال�ضت�ضارات التعليمة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1184819 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة احمد رافى بدور فريى %49

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / امل على ح�ضن على حممد من مالك اإىل �ضريك
 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / امل على ح�ضن على حممد من 100 % اإىل %51

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة
تعديل اإ�ضم جتاري من/ احلكمة لال�ضت�ضارات التعليمة

WISDOM EDUCATIONAL CONSULTANT

اإىل/ احلكمة لال�ضت�ضارات التعليمة ذ.م.م
L.L.C  WISDOM EDUCATIONAL CONSULTANT0

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
�ضت�ضتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/وورلدوايد كايناين ليواء احليوانات - 

CN قد تقدموا الينا بطلب �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م رخ�ضة رقم:3808952 

ال�ضخ�س  �ضركة   - احليوانات  ليواء  كايناين  وورلدوايد  من/  جتاري  اإ�ضم  تعديل 

الواحد ذ م م

WORLDWIDE CANINE FOR PETS ACCOMMODATING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ وورلدوايد كايناين اأكادميي يو اآي اإي - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

WORLDWIDE CANINE ACADEMY UAE - SOLE  PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 

خالل يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ماجنز�س جلوبال لال�ضت�ضارات الهند�ضية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1679271 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حممد خمي�س �ضالح على اجلنيبى من مالك اإىل �ضريك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء / حممد خمي�س �ضالح على اجلنيبى من 100 % اإىل %51
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة جميل �ضوراج باليكاندى ميثال %49

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة
تعديل اإ�ضم جتاري من/ ماجنز�س جلوبال لال�ضت�ضارات الهند�ضية

MAGNUS GLOBAL ENGINEERING CONSULTANCY
اإىل/ ماجنو�س جلوبال للطريان والروبوتات ذ.م.م

MAGNUS GLOBAL AVIATION AND ROBOTICS L.L.C
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة جتارة قطع غيار الطائرات ومكوناتها - باجلملة  4٦59309

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة ت�ضوير جوي  7420008
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة خدمات الطائرات بدون طيار  5229014

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة جتارة روبوتات الذكاء ال�ضطناعي - باجلملة  4٦59973
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة تاأجري الطائرات بدون طيار  7730038

تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة التطوير والبتكار يف الطائرات بدون طيار  7210127
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة التطوير والبتكار يف اأجهزة الفح�س والجتياز  7210128

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة التطوير والبتكار يف جمال الآلت واملكائن  7210123
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة التطوير والبتكار يف الت�ضالت ونقل املعلومات  7210132

 تعديل ن�ضاط / حذف ا�ضت�ضارات تقنية املعلومات  ٦202003
اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/امل�ضرق الدوليه للتجارة العامه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1236145 
تعديل مدير / اإ�ضافة عبداهلل فتح اهلل عبداهلل اخ�ضري

اآي لال�ضتثمارات - �ضركة ال�ضخ�س  اإ�ضافة ايه اف  تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / 
الواحد ذ م م

A F I INVESTMENTS - Sole Proprietorship .L.L.C 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف يعقوب يو�ضف حممد غريب املن�ضورى
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ امل�ضرق الدوليه للتجارة العامه
ALMASHREQ INTERNATIONAL GEN TRADING

اإىل/ امل�ضرق الدولية للتجارة العامة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
ALMASHREQ INTERNATIONAL GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
�ضت�ضتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ايدت للديكور ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:4349560 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / بدر جوهر هالل خدمي الكعبى من �ضريك اإىل مالك

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / بدر جوهر هالل خدمي الكعبى من 51 % اإىل %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف رول حممد ناظم عي�ضى

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ضاحة null*null اىل 1*1
تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ ايدت للديكور ذ.م.م
EDIT FOR DECORATION L.L.C L.L.C

اإىل/ ايدت للديكور - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
EDIT FOR DECORATION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل �ضبعة اأيام من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

اإع����������لن
�ضركة   - الركاب  لنقل  ال�ض�����ادة/ا�ضك  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�ضخ�س الواحد ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:2032299 

تعديل اإ�ضم جتاري من/ ا�ضك لنقل الركاب - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
ASK PASSENGER TRANSPORT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / ا�ضك لتاأجري ال�ضيارات - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
ASK RENT A CAR - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة تاأجري ال�ضيارات  7710001
تعديل ن�ضاط / حذف نقل الركاب باحلافالت املوؤجرة  492200٦

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�ضادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري 
م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات 

املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

اإع����������لن
ال�ض�����ادة/فيذر  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لالأثاث
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3677405 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل
اأولف �سولت�ض واثق باأن بوتني لن يك�سب احلرب يف اأوكرانيا 

•• دافو�س-اأ ف ب

اأعرب امل�ضت�ضار الأملاين اأولف �ضولت�س عن “ثقته” 
اأم�س اخلمي�س باأن رو�ضيا لن تك�ضب احلرب التي 
ت�ضببت بها يف اأوكرانيا موؤكدا اأي�ضا اأنه لن ُي�ضمح 
�ضروط  “باإمالء”  ب��وت��ني  ف���الدمي���ري  ل��ل��رئ��ي�����س 
ال�ضالم. وقال �ضولت�س يف خطاب األقاه اأمام اجتماع 
األ  “يجب  دافو�س  يف  العاملي  القت�ضادي  املنتدى 
يك�ضب ب��وت��ني احل����رب. ان���ا ع��ل��ى ث��ق��ة ب��ذل��ك: لن 
يك�ضبها«. واأ�ضاف اأن الرئي�س الرو�ضي الذي با�ضر 
غ���زو اأوك��ران��ي��ا ق��ب��ل اأك���ر م��ن ث��الث��ة اأ���ض��ه��ر “مل 
ان  معتربا  ال�ضرتاتيجية”  اأهدافه  اأ�ضا�ضا  يحقق 

“اجتياح كل اأوكرانيا” يبدو الآن “اأبعد مما كان 
باملقاومة  يف�ضر  وه��ذا  الهجوم«.  بداية  عند  عليه 
وبرد  الأوكرانية  القوات  اأبدتها  التي  “الهائلة” 
فعل احللفاء الغربيني الذين فر�ضوا عقوبات غري 
م�ضبوقة على مو�ضكو و�ضاندوا كييف على ما اأكد. 
اأن  ب�ضيء ميكن  “ل نقوم  الأمل��اين  امل�ضت�ضار  وق��ال 
يوؤدي اىل دخول حلف �ضمال الأطل�ضي احلرب لأن 
نووية«.  قوى  بني  مبا�ضرة  مواجهة  �ضيعني  ذلك 
لبوتني  الر�ضالة  “اإي�ضال  على  الأم���ر  يقوم  اإمن��ا 
بانه لن يتمكن من اإمالء �ضروط ال�ضالم. اأوكرانيا 
وتابع  اأ����ض���اف.  ك��م��ا  نحن”  ول  ب��ذل��ك  تقبل  ل��ن 
“بالن�ضبة يل، من الوا�ضح اأن بوتني لن يتفاو�س 

ميكنه  ل  اأن��ه  اأدرك  اإذا  اإل  ال�ضالم  ب�ضاأن  بجدية 
يف  حاليا  املعارك  ترتكز  اأوكرانيا«.  مقاومة  ك�ضر 
�ضرق البالد حيث ي�ضعى اجلي�س الرو�ضي باأي ثمن 

لل�ضيطرة على مدينة �ضيفريودونيت�ضك.
زيلين�ضكي  فولودميري  الأوك��راين  الرئي�س  طالب 
قوة  ملجاراة  الثقيلة  الأ�ضلحة  من  مبزيد  الأربعاء 

النريان الرو�ضية.
النتقادات  اىل  م��ب��ا���ض��رة  ���ض��ول��ت�����س  ي��ت��ط��رق  مل 
للحكومة الأملانية التي اعتربت باأنها كانت بطيئة 
قتالية،  دبابات  مثل  ثقيلة  اأ�ضلحة  اإر�ضال  يف  جدا 
ال�ضرقية مثل  اأوروب��ا  من قبل كييف وبع�س دول 

بولندا او دول البلطيق.

على ح�ضارتنا، هي هزم )الرئي�س 
ال���رو����ض���ي ف����الدمي����ري( ب���وت���ني يف 

اأ�ضرع وقت ممكن«.
ك����ان الحت������اد الأوروب��������ي ل ي���زال 
يناق�س الثالثاء فر�س حظر على 
ال��ن��ف��ط ال��رو���ض��ي، وال����ذي يتطلب 
اإج��م��اع ال���دول الأع�����ض��اء. اعتربت 
اأن�����ه م���ن املمكن  اأمل���ان���ي���ا وف��رن�����ض��ا 
املقبلة لكن  الأي��ام  حتقيق ذلك يف 
فيكتور  امل���ج���ري  ال�������وزراء  رئ��ي�����س 
ب��الده ب�ضدة  ال��ذي تعتمد  اأورب����ان 
ع��ل��ى ال��ن��ف��ط ال��رو���ض��ي اع��ت��رب هذا 
الأمر “غري حمتمل” يف امل�ضتقبل 

القريب.
وخالل النزاع امل�ضلح امل�ضتمر منذ 
234 طفال  ق��ت��ل  اأ���ض��ه��ر،  ث��الث��ة 
اأعلن  م��ا  بح�ضب   433 واأ���ض��ي��ب 
اأوكرانيا  يف  العامة  املدعية  مكتب 

اإيرينا فينيديكتوفا.
امل���دن���ي���ني  اآلف  ق����ت����ل  ك������ذل������ك، 
تكون  اأن  ب������دون  وال���ع�������ض���ك���ري���ني 
مدينة  يف  مف�ضلة.  ح�ضيلة  هناك 
ماريوبول فقط، حتدثت ال�ضلطات 

الأوكرانية عن 20 األف قتيل.
ون����زح اأك����ر م���ن ث��م��ان��ي��ة ماليني 
ب��ح�����ض��ب الأمم  اأوك�������راين داخ��ل��ي��ا 
 6،5 اإل���ي���ه���م  ي�������ض���اف  امل����ت����ح����دة. 
اإىل اخلارج،  ماليني �ضخ�س فروا 
اأكر من ن�ضفهم اأي 3،4 ماليني 

اىل بولندا.

ليكورنو اأّن وزير الدفاع الأوكراين 
خالل  �ضكره  ريزنيكوف  اأوليك�ضي 
ا�ضت�ضافة  ع��ل��ى  ه��ات��ف��ي  ات�����ض��ال 
اأوكرانيني  ح��رب  “جرحى  فرن�ضا 
���ض��ّي��م��ا يف  م�����ض��ت�����ض��ف��ي��ات��ه��ا، ول  يف 

امل�ضت�ضفيات الع�ضكرية«.
الفرن�ضي  اجليو�س  وزارة  وق��ال��ت 
اإّنه خالل املكاملة الهاتفية  يف بيان 
“فرن�ضا  الأوك����راين  ال��وزي��ر  �ضكر 
على الرعاية التي تقدّمها جلرحى 

حرب اأوكرانيني«.
اأو����ض���ح م��ك��ت��ب الوزير  م��ن ج��ه��ت��ه 
ال��ف��رن�����ض��ي ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
الع�ضكري  ب��ري���ض��ي  م�ضت�ضفى  اأّن 
اأول  ا���ض��ت��ق��ب��ل  ب��اري�����س  منطقة  يف 

جنديني اأوكرانيني.
ال���وزي���ر  اأّن  اإىل  ال���ب���ي���ان  ول���ف���ت 
الأوكراين “ذّكر باحلاجات الكبرية 
للقوات امل�ضّلحة الأوكرانية لتتمّكن 
مواجهة  يف  جهودها  موا�ضلة  من 
الهجمات الرو�ضية، يف وقت ميكن 

اأن يطول فيه اأمد النزاع«.
ون�����ض��ر اجل��ي�����س الأوك�����راين �ضوراً 
اأوىل حل���وايل ع�����ض��رة م��داف��ع من 
ط���راز ���ض��ي��زار ق��ّدم��ت��ه��ا ل��ه فرن�ضا 
اجلي�س  ���ض��ّد  الآن  وي�����ض��ت��خ��دم��ه��ا 
مكان  يحّدد  اأن  دون  من  الرو�ضي، 

ا�ضتخدامها بال�ضبط.
ومن املقّرر اأن تقّدم هولندا واأملانيا 
اإىل  اأخ���رى  ح���وايل ع�ضرة م��داف��ع 

اأوكرانيا.

•• كييف -اأ ف ب

ندد الرئي�س الأوكراين فولودميري 
بغياب  الأرب��ع��اء  اأم�����س  زيلين�ضكي  
ال������دول  ب����ني  ال�ضف”  “وحدة 
الغربية بعد اأكر من ثالثة اأ�ضهر 

على بدء الغزو الرو�ضي لبالده.
واأك����د ال��رئ��ي�����س الأوك������راين خالل 
م��داخ��ل��ة ع���رب ال��ف��ي��دي��و يف اإط����ار 
م��ن��ت��دى داف���و����س الق��ت�����ض��ادي يف 
هل  التايل:  هو  “�ضوؤايل  �ضوي�ضرا 
الغرب(؟  )يف  عمليا  وح��دة  هناك 
اأنه  ع��ل��ى  م�����ض��ددا  اأمل�ضها”  ل  اأن����ا 
“بحاجة اإىل دعم اأوروبا موحدة«.

فطور  خ��الل  زيلين�ضكي  واأ���ض��اف 
نظمته اأوكرانيا “هل هناك وحدة 
وفنلندا  ال�����ض��وي��د  ان�����ض��م��ام  ح���ول 
كال.  الأطل�ضي؟  �ضمال  حلف  اإىل 

بالتايل هل الغرب موحد؟ كال«.
وتابع “نقطة قوتنا كانت الوحدة 
يعتمد  ه���ذا  والآن  ال���ب���الد،  داخ���ل 
ل���ك���ي يكون  ال����غ����رب  ع���ل���ى وح������دة 
يف  اأوكرانيا”  ب�ضدة  وي��دع��م  قويا 

مواجهة رو�ضيا.
على  ت��ف��وق  لدينا  “�ضيكون  وق���ال 
متحدين  ن����ك����ون  ح�����ني  رو�����ض����ي����ا 

فعليا«.
وع����رب ال��رئ��ي�����س الأوك��������راين مرة 
للرئي�س  “امتنانه”  ع��ن  ج��دي��دة 
ب�ضبب  ب�����اي�����دن  ج�����و  الأم������ريك������ي 
م�ضاعدة مالية جديدة بقيمة 40 

مليار دولر.
ل��دع��م من  ب��ح��اج��ة  “نحن  وق����ال 
اأوروب��ا متحدة” م�ضتهجنا موقف 
فيكتور  امل���ج���ري  ال�������وزراء  رئ��ي�����س 
اأورب�����ان ال���ذي ل ي���زال م����رتددا يف 
على  فر�س حظر  املرحلة يف  ه��ذه 
“هناك  واأ���ض��اف  الرو�ضي.  النفط 
�ضيء ما ل ي�ضري على ما يرام مع 

املجر«.
واأع����ل����ن ال��رئ��ي�����س الأوك��������راين اأن 
اجل��ي�����س ال��رو���ض��ي ي��ح��اول جاهدا 

•• عوا�شم-رويرتز

ان����ت����ق����د ال����رئ����ي���������س الأوك�������������راين 
ب�ضدة  زي��ل��ي��ن�����ض��ك��ي  ف���ول���ودمي���ري 
اق��رتاح��ات ب���اأن تتخلى ب���الده عن 
اأرا��������س وت���ق���دم ت����ن����ازلت لإن���ه���اء 
احلرب مع رو�ضيا، قائال اإن الفكرة 
اأملانيا  ا�ضرت�ضاء  حم���اولت  ت�ضبه 

النازية يف عام 1938.
كبار  واأح�������د  زي��ل��ي��ن�����ض��ك��ي  واأدىل 
غا�ضبة  ب��ت�����ض��ري��ح��ات  م�����ض��اع��دي��ه 
ع���ن الأم������ر يف وق����ت ت���واج���ه فيه 
القوات الأوكرانية هجوما جديدا 
�ضيطر  ���ض��رق��ي��ت��ني  م��ن��ط��ق��ت��ني  يف 
النف�ضاليون الناطقون بالرو�ضية 

على جزء منهما يف عام 2014.
�ضحيفة  حت���ري���ر  ه��ي��ئ��ة  وق����ال����ت 
اأيار  مايو   19 يف  تاميز  نيويورك 
طريق  عن  �ضالم  اإىل  التو�ضل  اإن 
التفاو�س قد يتطلب اتخاذ كييف 
بع�س القرارات ال�ضعبة، نظرا لأن 
حتقيق ن�ضر ع�ضكري حا�ضم لي�س 

بالأمر الواقعي.
واقرتح وزير اخلارجية الأمريكي 
الأ�����ض����ب����ق ه�����ري ك��ي�����ض��ن��ج��ر هذا 
القت�ضادي  امل��ن��ت��دى  يف  الأ���ض��ب��وع 
ت�ضمح  اأن  داف�����و������س  يف  ال���ع���امل���ي 
اأوكرانيا لرو�ضيا بالحتفاظ ب�ضبه 
التي �ضمتها يف عام  القرم  جزيرة 

.2014
م�ضورة  كلمة  يف  زيلين�ضكي  وق��ال 

من  نقاتل  لأن��ن��ا  �ضننت�ضر  ال��ع��دو، 
ال��و���ض��ع يف  م��ق��ارن��ا  اأر�ضنا”  اأج���ل 
م��ن��ط��ق��ة ل��وغ��ان�����ض��ك ب��ال��و���ض��ع يف 

ماريوبول.
ال�ضاحلية  امل���دي���ن���ة  ه����ذه  وك���ان���ت 
ال��ك��ربى ال��واق��ع��ة يف ج��ن��وب �ضرق 
بعد  ت��ام  �ضبه  ب�ضكل  دم��رت  البالد 

ق�ضف وح�ضار ا�ضتمرا لأ�ضابيع.
ي�������ط�������وق ال����������رو�����������س م����دي����ن����ت����ي 
�ضيفريودونيت�ضك ولي�ضيت�ضان�ضك، 
ب��ي��ن��ه��م�����������ا نهر  ي���ف�������ض���ل  ال���ل���ت���ني 
املقاومة  ج��ي��وب  اآخ����ر  وت�����ض��ك��الن 

الأوكرانية.
جت����ري م���ع���ارك اأي�������ض���ا م���ن اأج���ل 
التي  ليمان  على مدينة  ال�ضيطرة 
تقدما  عليها  ال�ضتيالء  �ضي�ضكل 
كما  التطويق  حم���اولت  يف  مهما 

ب�ضكل  تلجاأ  اأن مو�ضكو  الأوكرانية 
متزايد اىل الطريان لدعم قواتها 

على الأر�س.
ال�ضواريخ  نق�س  “ب�ضبب  وق��ال��ت 
اىل  ال��ع��دو  ي�ضعى  ال��دق��ة،  الفائقة 
الأ�ضا�ضية  التحتية  البنى  تدمري 
والع�ضكرية يف اأوكرانيا عرب و�ضائل 

اأخرى«.
اأ���ض��ار احل��اك��م املحلي  يف دون��ب��ا���س 
م�ضريا  حدة”  “يزداد  ق�ضف  اإىل 
اىل اأن “اجلي�س الرو�ضي يريد اأن 
يدمر بالكامل �ضيفريودونيت�ضك” 
يف  الواقعة  ال�ضرتاتيجية  املدينة 

�ضمال غرب لوغان�ضك.
“نحن  ���ض��ريغ��ي غ����اي����داي  وق�����ال 
الهجوم  ي��وق��ف  م��ت��ق��دم  م��وق��ع  يف 
جي�س  تفوق  رغم  بذلك.  و�ضنقوم 

املوالني  النف�ضاليني  رئي�س  ق��ال 
دني�س  دون���ي���ت�������ض���ك  يف  ل���رو����ض���ي���ا 

بو�ضيلني.
للكرملني  موؤيد  برنامج  يف  وق��ال 
يبث على يوتيوب “وحدات رو�ضية 
)اجلي�س  ال�ضعبية  امليلي�ضيا  وم��ن 
النف�ضايل املوايل لرو�ضيا( دخلت 
يت�ضن  مل  ل���ك���ن،  املدينة”.  اىل 
ال��ت��اأك��د م��ن ه���ذه امل��ع��ل��وم��ات على 

الفور.
وحت���دث وزي���ر ال��دف��اع الأوك����راين 
اأي�ضا عن معارك كثيفة يف حميط 
اللتني  بوبا�ضنا وباخموت  مدينتي 
�ضيطرة  اىل  �ضقوطهما  ���ض��ي��وؤدي 
ال��رو���س على حم��ور ط��رق مهم يف 

جهود احلرب.
كييف  دع�������ت  الإط�������������ار،  ه�������ذا  يف 

من  املزيد  ت�ضليمها  اىل  الغربيني 
الأ�ضلحة.

وق��ال وزي��ر اخل��ارج��ي��ة الأوك���راين 
اإن  ال����ث����الث����اء  ك���ول���ي���ب���ا  دمي�������رتو 
دونبا�س  يف  ال����رو�����ض����ي  ال���ه���ج���وم 
الأك��رب على  �ضر�ضة وهي  “معركة 
الأوروب���ي���ة منذ احلرب  الأرا����ض���ي 
�ضركاءنا  اأح�����س  الثانية.  العاملية 
الأ�ضلحة  ت�ضليم  يف  الإ���ض��راع  على 

والذخرية«.
م������ن ج����ه����ت����ه ط�����ال�����ب ال���رئ���ي�������س 
ثقيلة  “باأ�ضلحة  اأي�ضا  زيلين�ضكي 
ودبابات  ���ض��اروخ��ي��ة  ق���ذائ���ف  م���ن 
واأ�ضلحة  لل�ضفن  م�ضادة  واأ�ضلحة 

اأخرى«.
اجلبهة  ع���ل���ى  ال���و����ض���ع  ي������زال  ل 
اأن  اجل���ن���وب���ي���ة م�������ض���ت���ق���را، رغ������م 

وح��ث��ت اإي��ط��ال��ي��ا وامل���ج���ر الحت����اد 
ال���دع���وة �ضراحة  ع��ل��ى  الأوروب������ي 
اأوكرانيا  اإىل وقف اإطالق النار يف 
واإجراء حمادثات �ضالم مع رو�ضيا، 
مما جعلهما على خالف مع الدول 
على  امل�ضممة  الأع�����ض��اء  الأخ����رى 

اجليو�ضيا�ضية  ’ال�ضخ�ضيات 
اأ�ضخا�ضا  اأبدا  ل يرون  العظيمة’، 
ع�����ادي�����ني، اأوك�����ران�����ي�����ني ع����ادي����ني، 
الأرا�ضي  ع��ل��ى  يعي�ضون  م��الي��ني 
التي يقرتحون تقدميها يف مقابل 

�ضالم وهمي«.

اتخاذ موقف مت�ضدد مع مو�ضكو.
اأري�ضتوفيت�س  اأول��ي��ك�����ض��ي  وق�����ال 
م�����ض��ت�����ض��ار زي��ل��ي��ن�����ض��ك��ي يف وق���ت 
بع�س  اأن  ال��وا���ض��ح  م��ن  اإن  ���ض��اب��ق 
اأن تقدم  ت��ري��د  ال����دول الأوروب���ي���ة 
اأوكرانيا تنازلت للرئي�س الرو�ضي 

فالدميري بوتني.
م�ضورة  ت�����ض��ري��ح��ات  يف  واأ����ض���اف 
يتاجر  “لن  الإنرتنت  ن�ضرت على 
اأو  �ضيادتنا  واح��د من  بجرام  اأح��د 

مّليمرت من اأرا�ضينا«.
وتابع “اأطفالنا ميوتون والقذائف 

منطقة  ع���ل���ى  اخل����ن����اق  ت�����ض��ي��ي��ق 
لوغان�ضك يف دونبا�س ب�ضرق البالد 
حيث كثف هجومه بهدف “تدمري 

كل �ضيء«.
�ضريغي  امل���ن���ط���ق���ة  ح����اك����م  وق�������ال 
غ����اي����داي ع��ل��ى ت���ل���غ���رام الأرب����ع����اء 
الرو�س  ل��وغ��ان�����ض��ك،  منطقة  “يف 

يتقدمون من كل اجلهات يف اآن«.
واأقر زيلين�ضكي م�ضاء الثالثاء باأن 
دونبا�س �ضعب جدا”  “الو�ضع يف 
املتبقية  ال����ق����وات  “كل  م�����ض��ي��ف��ا 
للجي�س الرو�ضي ن�ضرت هناك من 
“يريدون  لأن��ه��م  الهجوم”  اأج���ل 

تدمري كل �ضيء«.
ت��ك��ث��ي��ف هجومها  م��و���ض��ك��و  ق����ررت 
ت�ضم  ال��ت��ي  دون��ب��ا���س،  منطقة  يف 
ودون���ي���ت�������ض���ك، حيث  ل���وغ���ان�������ض���ك 
�ضعوبة  الأوك�����ران�����ي�����ون  ي����واج����ه 
متكنوا  ب��ع��دم��ا  ع��ن��ه��ا  ال����دف����اع  يف 
م��ن اإب���ع���اد ال���ق���وات ال��رو���ض��ي��ة من 
كييف  ال��ب��الد،  يف  مدينتني  اأك���رب 

وخاركيف )�ضمال �ضرق(.
وك����ان ال���دف���اع ع��ن دون��ب��ا���س التي 
ي�ضيطر عليها انف�ضاليون موالون 
وراء   ،2014 لرو�ضيا جزئيا منذ 
اإطالق الرئي�س الرو�ضي فالدميري 
بوتني يف 24 �ضباط/فرباير غزو 

اأوكرانيا.
الرو�ضي  ال����دف����اع  وزي������ر  واأع����ل����ن 
������ض�����ريغ�����ي �����ض����وي����غ����و ال�����ث�����الث�����اء 
الع�ضكرية  ال��ع��م��ل��ي��ة  “�ضنوا�ضل 
جميع  ت��ت��ح��ق��ق  ح���ت���ى  اخل���ا����ض���ة 

الأهداف«.
ت�ضتعد  م��و���ض��ك��و  اأن  اأي�����ض��ا  واأك�����د 

لهجوم طويل الأمد يف اأوكرانيا.
اجليو�س  اأرك��������ان  ه��ي��ئ��ة  واأك��������دت 

“مهما  الليل  من  متاأخر  وق��ت  يف 
�ضتجدون  الرو�ضية،  الدولة  فعلت 
ناأخذ  دعونا  يقول:  �ضخ�ضا  دوم��ا 

م�ضاحلها يف العتبار«.
باأن  انطباع  لديكم  “يتكون  وتابع 
ي�ضري  ل  كي�ضنجر  ال�ضيد  ت��ق��ومي 
عام  اإىل  واإمن����ا   2022 ع���ام  اإىل 
اأن��ه يخاطب  واأن��ه يعتقد   ،1938
واإمن��ا يف  دافو�س  جمهورا لي�س يف 

ميونيخ يف ذلك الوقت«.
واإيطاليا  وقعت بريطانيا وفرن�ضا 
واأمل��ان��ي��ا يف ع��ام 1938 ات��ف��اق��ا يف 
النازي  ال��دي��ك��ت��ات��ور  منح  ميونيخ 
كانت  فيما  اأرا����ض���ي  هتلر  اأدول����ف 
اآنذاك دولة ت�ضيكو�ضلوفاكيا �ضمن 
بالتوقف  لإقناعه  فا�ضلة  حماولة 
ال���ت���و����ض���ع يف �ضم  م���وا����ض���ل���ة  ع����ن 

الأرا�ضي.
كتبت  “رمبا  زي��ل��ي��ن�����ض��ك��ي  وق������ال 
نيويورك تاميز اأي�ضا �ضيئا م�ضابها 
ا�ضمحوا يل  لكن   .1938 ع��ام  يف 
ب�����اأن اأذك�����رك�����م، اإن�����ه ع����ام 2022 

الآن«.
ين�ضحون  الذين  “هوؤلء  واأ�ضاف 
هذه  �ضيئا،  رو�ضيا  مبنح  اأوك��ران��ي��ا 

ت�ضجيل  اأع����ل����ن����وا  الأوك�����ران�����ي�����ني 
مكا�ضب على الأر�س فيها.

خاركيف  يف  اآخ���������ر،  ج����ان����ب  م�����ن 
تعود  احلياة  ب��داأت  )�ضمال-�ضرق( 
حمطات  وا�ضتاأنفت  طبيعتها  اىل 
من  ملجاأ  ا�ضتخدمت  التي  امل��رتو 

القنابل، العمل منذ الثالثاء.
رو�ضيا،  على  لل�ضغط  ت�ضعيد  يف 
تنهي  ان  املتحدة  ال��ولي��ات  ق��ررت 
4،01 ت غ  ال�����ض��اع��ة  اع��ت��ب��ارا م��ن 
اع��ف��اء ي��ت��ي��ح مل��و���ض��ك��و دف���ع ديونها 
ب�����ال�����دولر ك���م���ا اأع���ل���ن���ت اخل���زان���ة 
الأم��ريك��ي��ة ال��ث��الث��اء. ه��ذا القرار 
التي  ب���رو����ض���ي���ا  ي�������وؤدي  ان  مي���ك���ن 
لت�ضديده  دينا   12 ح��واىل  لديها 
تخلف  اىل  ال�ضنة،  نهاية  بحلول 

عن ال�ضداد.
الرئي�س  اأعلن  دافو�س،  منتدى  يف 
اأن  كا�ضي�س  ايغنا�ضيو  ال�ضوي�ضري 
مت��وز-  5 و   4 يف  �ضتنظم  ب����الده 
اإعمار  لإع������ادة  “موؤمترا  ي��ول��ي��و 
اأوكرانيا” �ضيتطرق خ�ضو�ضا اإىل 
م�ضاألة امل�ضاهمات التي مت الإعالن 
وتلك التي �ضرت�ضد لحقا من قبل 
التعاون  ومنظمة  ال���دويل  البنك 
القت�ضادي  امل��ي��دان  يف  والتنمية 

والحتاد الوروبي.
من جهته وجه امللياردير الأمريكي 
اإن��ذارا على هام�س  جورج �ضورو�س 
اج���ت���م���اع امل���ن���ت���دى الق���ت�������ض���ادي 

العاملي.
وقال يف خطاب اإن “غزو )اأوكرانيا 
م��ن قبل رو���ض��ي��ا( ق��د ي��ك��ون بداية 
الثالثة وح�ضارتنا  العاملية  احلرب 

قد ل تنجو منها«.
للحفاظ  طريقة  “اأف�ضل  واأ�ضاف 

حتول اجلنود اإىل اأ�ضالء، ويطلبون 
م��ن��ا ال��ت�����ض��ح��ي��ة ب�����الأر������س... لن 

يحدث هذا اأبدا«.
املتحدثة  زاخاروفا  ماريا  وو�ضفت 
با�ضم وزارة اخلارجية الرو�ضية يف 
اإيطالية  ���ض��الم  خطة  �ضابق  وق��ت 

لأوكرانيا باأنها “خيال«.
وقالت يف اإفادة اأ�ضبوعية، يف اإ�ضارة 
اإىل املبادرة الإيطالية، “ل ميكنكم 
ب��ال�����ض��الح بيد،  اأوك���ران���ي���ا  اإم������داد 
باليد  �ضلمي  حل��ل  خطط  وو���ض��ع 

الأخرى«.
الإيطايل  اخلارجية  وزي��ر  وك�ضف 
اخل����ط����وط  م�����اي�����و  دي  ل����وي����ج����ي 
العري�ضة للخطة الأ�ضبوع املا�ضي. 
الثالثاء  ي�����وم  ال���ك���رم���ل���ني  وق������ال 
اإن����ه مل ي��ّط��ل��ع ع��ل��ى امل���ب���ادرة لكنه 
القنوات  ع���رب  ت��ل��ق��ي��ه��ا  يف  ي���اأم���ل 

الدبلوما�ضية.
وقالت زاكاروفا عن القرتاح “اإذا 
رو�ضيا  تنتهز  اأن  يف  ياأملون  كانوا 
فاإن  غ��رب��ي��ة،  خطة  اأي  الحت��ادي��ة 

هناك الكثري مما ل يفهمونه«.
اجليو�س  وزي����ر  اأع���ل���ن  ذل����ك،  اإىل 
�ضيبا�ضتيان  اجل��دي��د  ال��ف��رن�����ض��ي��ة 

الرئي�ص الأوكراين: اجلي�ص الرو�صي يريد »تدمري كل �صيء« يف دونبا�ص 

زيلين�سكي ياأ�سف لغياب »وحدة ال�سف« بني الدول الغربية 

كييف ت�صكر باري�ص على معاجلتها جرحى احلرب  

اأوكرانيا تهاجم فكرة تقدمي تنازلت لإنهاء احلرب مع رو�سيا 

اأوكرانيا تطالب مبزيد من الأ�سلحة الثقيلة الرئي�ض الكوبي لن يح�سر قمة الأمريكيتني 
•• هافانا-اأ ف ب

اأعلن الرئي�س الكوبي ميغيل دياز كانيل اأنه 
قمة  يف  الأحوال”  م��ن  اأي  “يف  ي�ضارك  ل��ن 
الأم��ريك��ي��ت��ني امل��ق��رر ع��ق��ده��ا يف ح��زي��ران-

اإىل  اأملحت  التي  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  يونيو 
اأنه قد ل يتم دعوته اليها.

وك��ت��ب دي����از ك��ان��ي��ل يف ت��غ��ري��دة ع��ل��ى تويرت 
اأنني لن اأح�ضر باأي  اأوؤك��د لكم  اأن  “ميكنني 
ال�ضجاع  “باملوقف  م�ضيدا  الأحوال”  م��ن 
والالئق من دول عار�ضت هذه ال�ضتبعادات” 

الالئحة  بعد  وا�ضنطن  ت�ضدر  مل  القمة.  عن 
النهائية للمدعوين اىل قمة الأمريكيتني التي �ضتعقد من 

6 اىل 10 حزيران/يونيو يف لو�س اأجنلي�س.
غري  من  انه  بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�س  اإدارة  واأو�ضحت 
الدول  هذه  لن  وفنزويال  ونيكاراغوا  كوبا  ح�ضور  املرتقب 

•• دافو�س-اأ ف ب

�ضّدد وزي��ر اخلارجية الأوك��راين دميرتو 
بالده  اأّن  على  دافو�س  منتدى  يف  كوليبا 
�ضواريخ  راج���م���ات  اإىل  م��ا���ّض��ة  ب��ح��اج��ة 
م��ت��ح��ّرك��ة ت��وؤم��ن ل��ه��ا ق���وة ن��اري��ة مكافئة 

لتلك التي متتلكها رو�ضيا.
املنتدى  يف  ل��ل�����ض��ح��اف��ي��ني  ك��ول��ي��ب��ا  وق����ال 
اإّن  ���ض��وي�����ض��را  يف  ال���ع���امل���ي  الق���ت�������ض���ادي 
بعيد  ح���ّد  اإىل  ت�ضبه  دون��ب��ا���س  “معركة 

معارك احلرب العاملية الثانية«.
م���ع م�ضوؤولني  اأج���راه���ا  اأع���ق���اب حم���ادث���ات  واأ����ض���اف يف 
الدويل  القت�ضادي  املنتدى  اأعمال يف  حكوميني ورجال 
هذه  يف  وجود”  لها  يعد  مل  وامل���دن  ال��ق��رى  “بع�س  اأّن 
�ضهدت  والتي  اأوكرانيا  �ضرق  جنوب  يف  الواقعة  املنطقة 

�سنغهاي تتجه �سوب اإنهاء الإغالق 
•• بكني-رويرتز

اأعلنت مدينة �ضنغهاي، املركز املايل والتجاري يف ال�ضني، التي عانت ب�ضدة 
ما  لفرتة  املزيد من خطط  البالد  ك��ورون��ا يف  لفريو�س  تف�س  اأح��دث  من 
اإذ تتجه �ضوب العودة اإىل احلياة  اأم�س اخلمي�س  بعد رفع قيود الإغ��الق  
الطبيعية، لكن التعايف القت�ضادي على م�ضتوى البالد ما زال بعيد املنال.

يونيو  اأول  يف  الإغ���الق  اإج����راءات  ر�ضميا  �ضنغهاي  تنهي  اأن  املنتظر  وم��ن 
من  ملزيد  لت�ضمح  اجلائحة  مكافحة  قيود  بحذر  تخفف  وكانت  ح��زي��ران، 
و�ضائل  من  وغريها  ال�ضيارات  من  املزيد  ع��ادت  حني  يف  باخلروج  ال�ضكان 
الطالب  اإن  اخلمي�س  املدينة  يف  م�ضوؤولون  وق��ال  ال�����ض��وارع.  اإىل  النتقال 
ال�ضاد�س  بدءا من  الدر�س  قاعات  اإىل  العودة  الثانوية ميكنهم  املدار�س  يف 
التجارية واملتاجر متعددة  ال�ضماح للمراكز  اأعقاب  من يونيو حزيران، يف 
اأول يونيو حزيران. و�ضجلت  اأبوابها على مراحل من  الأق�ضام باإعادة فتح 
املدينة 338 اإ�ضابة حملية جديدة مبر�س كوفيد-19 يف 25 مايو اأيار 
وهي اأقل ح�ضيلة يومية منذ منت�ضف مار�س اآذار وتقل بكثري عن ع�ضرات 

الآلف من الإ�ضابات خالل ذروة تف�ضي الفريو�س يف اأبريل ني�ضان.

الدميوقراطي  امليثاق  مبادئ  “حترتم”  ل 
للدول الأمريكية ال�ضاري منذ 2001.

وكانت اأ�ضارت منذ كانون الثاين-يناير اىل 
�ضيكون  “التزام �ضبيل الدميوقراطية”  ان 
دعوته  تتم  من  معرفة  يف  اأ�ضا�ضيا  “عامال 

اأم ل«.
اأعلن  اأورتيغا  وكان رئي�س نيكاراغوا دانيال 
مهتم”  “غري  ان��ه  اأيار/مايو   18 يف  اأي�ضا 

بامل�ضاركة يف القمة.
واأعلن روؤ�ضاء املك�ضيك وبوليفيا وغواتيمال 
وهندورا�س والكثري من دول الكاريبي اأنهم 
جميع  دع���وة  تتم  مل  اإذا  القمة  يح�ضروا  ل��ن 
دول املنطقة. وطالبت الأرجنتني وت�ضيلي بعدم ا�ضتبعاد اأي 
اأكد الرئي�س الربازيلي جايري بول�ضونارو  دولة. من جهته، 
لقاء  املنا�ضبة  �ضيعقد يف هذه  اأنه  الأربعاء  واأو�ضح  م�ضاركته 

ثنائيا مع بايدن.

كثيفاً.  رو�ضياً  ق�ضفاً  الأخ���رية  الأي���ام  يف 
ال��ق��رى واملدن  اأّن ه��ذه  ال��وزي��ر  واأو���ض��ح 
“حتّولت اإىل اأنقا�س بفعل نريان املدفعية 
الرو�ضية وراجمات ال�ضواريخ الرو�ضية«. 
يف  اأوك��ران��ي��ا  من  جتهيزاً  اأف�ضل  ورو�ضيا 
ل��ك��ّن كوليبا  ال��ث��ق��ي��ل��ة  جم���ال الأ���ض��ل��ح��ة 
القوة  م��ي��زان  الأك����رب يف  اأّن اخل��ل��ل  اأّك����د 
براجمات  يتعّلق  البلدين  بني  الع�ضكرية 
ال�ضواريخ، ولذلك فقد طلبت كييف من 

وا�ضنطن تزويدها بهذا ال�ضالح.
ال���ذي نحتاج  ال�����ض��الح  “هذا ه��و  واأ���ض��اف 
“الدول  اأّن  على  الأوك���راين  الوزير  و�ضّدد  ب�ضّدة«.  اإليه 
يجب  ثقيلة  باأ�ضلحة  اأوك��ران��ي��ا  ت��زوي��د  يف  ت�����ض��ّوف  ال��ت��ي 
وتقييم  القرار  لّتخاذ  تق�ضيه  يوم  كّل  يف  اأّنها  تفهم  اأن 

احلجج املختلفة، هناك اأنا�س ُيقتلون«.
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العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضامل العلوي للخ�ضروات والفواكة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1015220 
تعديل اإ�ضم جتاري من/ �ضامل العلوي للخ�ضروات والفواكة

SALEM AL ALAWI VEGETABLES & FRUITS
اإىل/ احمد �ضامل املواد الغذائية و للخ�ضروات و الفواكة

AHMED SALEM FOOD STUFF AND VEGETABLE & FRUITS
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بيع الدواجن املجمدة - بالتجزئة  4721011

تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بيع الأ�ضماك و الأغذية البحرية املجمدة - بالتجزئة  4721007
تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بيع اخلبز ومنتجات املخابز - بالتجزئة  4721013

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بيع التوابل و البهارات - بالتجزئة  4721030
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بيع ال�ضمن والزيوت النباتية - بالتجزئة  4721029

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بيع الأرز - بالتجزئة  4721031
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة م�ضروبات باردة و �ضاخنة  5٦30004

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/فاب المارات خلدمات الهند�ضية املعدنية - �ضركة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�ضخ�س الواحد ذ م م  رخ�ضة رقم:1198029 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة مازن على عو�س جرب  %51

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة مل�س اندريك  %49
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف ابراهيم علي غلوم مو�ضى العبيديل

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة
تعديل اإ�ضم جتاري من/ فاب المارات خلدمات الهند�ضية املعدنية - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
FAB EMIRATES STEEL ENGINEERING SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / بروفا لال�ضتثمار ذ.م.م
BROVA INVESTMENT L.L.C

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة ال�ضتثمار يف الموال اخلا�ضة  ٦499013
 تعديل ن�ضاط / حذف تركيب �ضبكات الأنابيب و التمديدات التخ�ض�ضية  4321012

 تعديل ن�ضاط / حذف مقاولت الإن�ضاءات املعدنية  4100003
اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

اإع����������لن
بيوتي  اوما  ال�ض�����ادة/�ضالون  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN لل�ضيدات رخ�ضة رقم:4118963 

تعديل اإ�ضم جتاري من/ �ضالون اوما بيوتي لل�ضيدات

OUMA BEAUTY LADIES SALON

اإىل/ �ضالون رزرفوار بوتيك لل�ضيدات

RESERVOIR LADIES BOUTIQUE  SALON

دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

التنمية القت�ضادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/2928

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/05/31 الثلثاء  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده عيادة الدكتور طاهر ح�صن خليل و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                الو�صف  

 58،100                                           معدات طبيه   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثلثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

70363

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/14173

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/05/31 الثلثاء  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده جو�صلني �صانتياجو اكو�صتا و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                                      الو�صف  

 9،680                                                                        اثاث  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثلثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

70363

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/2895

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
�صينعقد  باأنه  دبي  يف  الإيجارية  املنازعات  ف�ص  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  المارات  تعلن 
مزاد علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�صاعة 
2022/05/31 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �صده �صركة  6:00 م�صاءا يوم الثلثاء 

عبيد را�صد �صلطان لتجارة قطع الغيار �ص.ذ.م.م و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                            الو�صف                    �صعر التقييم  

                                 جمموعه من قطع غيار مركبات                 10،780 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثلثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

70363

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/1594

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/05/31 الثلثاء  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده مركز اي.كيو لل�صيارات و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                                     الو�صف           �صعر التقييم  

                                                              معدات كراج             91،810 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثلثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

70363

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/3679

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/05/30 الثنني  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده تو�صكانا للتجارة )�ص.ذ.م.م( فرع و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                          الو�صف  

 31،500                                                  اأقم�صه ن�صائيه  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثلثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

70363

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/4660

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/05/31 الثلثاء  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده تفالينو  و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                                    الو�صف         �صعر التقييم  

                                                              معدات مطعم              9،000 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثلثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

70363

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/3614

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/05/30 الثنني  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده الوتريد )�ص . ذ. م. م( و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                                    الو�صف           �صعر التقييم  

                                                          اأغرا�ص مكتبيه              4،840 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثلثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

70363

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

اإع����������لن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :�ضوبر هريو لقطع 

غيار ال�ضيارات امل�ضتعملة
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�ضة رقم : 2265946 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد غدير النخريه بطى ال�ضام�ضي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف �ضامل النخريه بطى العابدي ال�ضام�ضي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 

اإعلن ت�صفية �صركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

ال�ضم التجاري:ليتل برن�ضي�س للزهور والنباتات الطبيعية ذ.م.م
عنوان ال�ضركة:اخلرير وادي العني 1.1 الول - مبنى �ضركة نايل وبن حرمل 

لال�ضتثمار واخرين
CN رقم القيد يف ال�ضجل القت�ضادي: 2840847 

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:

1 - حل وت�ضفية ال�ضركة
2 - تعيني ال�ضادة/مكتب ديب م�ضعود للمحا�ضبة واملراجعة، كم�ضفي قانوين 
لل�ضركة بتاريخ:2022/2/9 وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250004017
 تاريخ التعديل:2022/5/26

املعني  امل�ضفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:285/2022/486 تعيني خربة 
املنظورة يف:الت�ضوية الودية للمنازعات الثالثة رقم 752

مو�ضوع املنازعة : نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اأقرب جل�ضه واعالن املتنازع �ضدها بها واحلكم بندب خبري تاأميني لالنتقال اىل 
مقر املتنازعه ملطالعة دفاترها و�ضجالتها التجارية املنتظمه لبيان العالقه التي تربطها باملتنازع �ضدها وماهية وثائق التاأمني التي ا�ضدرتها 
ل�ضاحلها وعما اذا كانت قد �ضددت الق�ضاط امل�ضتحقة عن تلك الوثائق يف مواعيدها من عدمه و�ضول للمديونية املرت�ضدة يف ذمتها وبالعموم 
ت�ضفية احل�ضاب بني الطرفني واي عنا�ضر اخرى ترى عدالة املحكمة املوقرة انها لزمة يف اظهار وجه احلق يف الدعوى واحلكم مبا ي�ضفر 
عنه تقرير اخلربة مع الزام املتنازع �ضدها بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة ، مت كتابة رقم مكاين لالطراف بالئحة النزاع 

والنظام اللكرتوين للعلم . 
املتنازع:�ضركة الحتاد للتاأمني - م�ضاهمة عامة 

عنوانه:امارة دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - مبنى �ضنجل بزن�س تاور - الدور الثاين - مكتب رقم 212 - بجوار مركز المارات للعطالت مقابل حمطة 
مرتو اخلليج التجاري - وميثله:عبداحلميد عبدامللك م�ضطفى اهلي
املطلوب اإعالنه :  1- جزيرة المارات للطاقة -  �ضفته: متنازع �ضده

مو�ضوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اأقرب جل�ضه واعالن املتنازع �ضدها بها واحلكم 
باملتنازع �ضدها  تربطها  التي  العالقه  لبيان  املنتظمه  التجارية  و�ضجالتها  دفاترها  ملطالعة  املتنازعه  اىل مقر  تاأميني لالنتقال  بندب خبري 
وماهية وثائق التاأمني التي ا�ضدرتها ل�ضاحلها وعما اذا كانت قد �ضددت الق�ضاط امل�ضتحقة عن تلك الوثائق يف مواعيدها من عدمه و�ضول 
انها لزمة يف اظهار  املوقرة  املحكمة  للمديونية املرت�ضدة يف ذمتها وبالعموم ت�ضفية احل�ضاب بني الطرفني واي عنا�ضر اخرى ترى عدالة 
وجه احلق يف الدعوى واحلكم مبا ي�ضفر عنه تقرير اخلربة مع الزام املتنازع �ضدها بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة ، مت 
كتابة رقم مكاين لالطراف بالئحة النزاع والنظام اللكرتوين للعلم  - وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء  املوافق  2022/٦/7  ال�ضاعة 09.00 
�س يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13554 بتاريخ 2022/5/27 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
م�شنع املدار لالن�شاءات املعدنية ذ م م - هيثم نبيل ابو احل�شن  

اأداء   اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002423/ 
اإىل املحكوم عليه : 1 - م�ضنع املدار لالن�ضاءات املعدنية ذ م م ، 2-هيثم نبيل ابو احل�ضن  

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ �ضركة م�ضانع الأ�ضباغ الوطنية املحدودة  

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 272289.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ضتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

Date 27/ 5/ 2022  Issue No : 13554
Transaction No. MOJAU_2022- 0059304

The notifying : Sama life Investment LLC, licensed by the Department 
of Economic Development in Dubai with number 687968, represented 
by the Director- Rehab Hassan Kamal Rateb-Egyptian Nationality. It is 
represented by Power of Attorney No. 177411/1/2020 issued by Dubai on 
10/28/2020 Mr. Kanue! Shehzad Munir Hussain- Pakistani national and 
holds identity card No. 784197261695759.
The notifyeings address: Sharjah Emirate Clocktower- Dimas Building- 
8th Floor- Office 804 Tel: 065214567- Fax: 065214576 Email: shahzad@
atlawyers.net
The notified parties:
1- Greenfield Investment Holding L.L.C , 2- Mrs. Kun Yin Lin
Their address: Abu Dhabi Island, West 10, Sheikh Hamed Ahmed bin 
Hamed and others building - Abu Dhabi - PO Box 126556
Tel: 971557919515-026678898 Fax 026678098
Email: info@Green Fieldl foldinguae.com. kunyinlin@hotmail.com
The subject: Assigning the notified parties to pay the amount of AED 
(1,138,000)
The notified parties owe to the notifying an amount of AED (1,138,000) 
according to a cheque issued by the notified parties and signed by them in 
favor of the notifying and its statement as follows:
The withdrawn bank, Dubai Islamic Bank
the value of the cheque, 1.138.000 
the date of the cheque, 08/03/2019
the cheque No. 100014
Total: 1,138.000
When the notifying tried to cash that cheque, but it returned without 
cashing to (stop the cheque), and since the notified parties refused to pay 
the value of that cheque despite the exhaustion of all possible friendly 
methods and attempts by the notifying, Accordingly, the notifying under 
this notification instructs the notified parties to pay the value of that cheque, 
otherwise, the notifying will be forced to take all legal measures against 
the notified parties. Wherefore, The notifying shall notify the notified 
parties of the following: First : Paying an amount of AED (1,138,000), the 
value of the debt owed by the notified parties and payable to the notifying 
according to the cheque detailed in the issue of this notice and within 
(5 days) five days from the date of this notice, Second: The notifying 
will take the necessary tegal measures to preserve its rights before the 
notified parties, including the issuance of a performance order, if you did 
not respond to what was stated in the first clause in this notice within the 
period specified by law, while preserving all other notified rights of all 
kinds before the notified parties.
31/03/2022

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 27/ 5/ 2022  Issue No : 13554
Service of a Judgment Debtor by Publication

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court  
Al Madar Metal Const. Factory LLC Haitham Nabil Aboulhosn

Payment Notice on Case No. SHCEXCICPL2022/0002423 – Payment Order
To the Judgment Debtors : 
1- Al Madar Metal Const. Factory LLC 
2-Haitham Nabil Aboulhosn
On ......., a copy of the attached judgment was issued against you in favor of the Plaintiff. 
Execution Applicant : National Paints Factories Co. LTD.
- on the above-mentioned case. 
Whereas the mentioned Judgment Creditor has made a request for the execution of the 
judgment and the payment of the specified fees therefor, and whereas the judgment to 
be executed is: 
The total including the fees and charges amounting: AED 272,289.0
Therefore, you are assigned to execute what was stated in the above mentioned executive 
deed within (15) days from the date of your service of this notice. Should you fail to do so, 
the court will take the legal procedures against you to force you to execute the same. 
Judge / Ahmed Talaat Abdel Sadiq Mohamed
Sharjah Federal Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70392

Date 27/ 5/ 2022  Issue No : 13554
Defendant Published Notice
To Case Management Office 

Sharjah Federal Court Federal Civil Appeal Court
In case No. SHCAPCICIVS2022/0000673 Civil

To Defendant : Abdirashid Mohamed Warsame
Unknown address

You are required to attend a hearing 31/05/2022, at the Case 
Management Office, Sharjah Federal Court Civil Appeal Court, 
office No (Case manager's Office) In person or by an authorized 
lawyer, and submit a reply memorandum to the case, accompanied 
by all documents, within a period not exceeding ten days from the 
date of publication, in order to consider the case whose number is 
mentioned above - as a defendant.
Judicial Services Office 
Meera Hassan Al Suwaidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70533

Date 27/ 5/ 2022  Issue No : 13554
Notification by Publication of a Defendant

Before Case Management Office, Sharjah Federal Court, 
Federal Civil Court of First instance 

In Lawsuit No. SHCFICIREA2022/0000875/ Civil (Partial)
To Defendant : The medical biotechnological laboratory, represented by Faris 
Ali Ghaleb Jabri Residence unknown:
Under the request of the plaintiff/ Ashraf Hassan Nasr Mohamed
You are required to attend the hearing on 06/06/2022 before the Case 
Management Office of Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First 
instance Office No. (Case Manager Office No.3) personally or through a 
legal attorney, and submit an answer note to the Lawsuit accompanied with 
all documents within a period not exceeding ten days from the date of the 
publication in Arabic and English and this is for consideration of the above-
mentioned case - as a defendant.
Judicial Services Office 
Nujoud Taleb Al-Amri

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70533

Date 27/ 5/ 2022  Issue No : 13554
Public notice Memo

Issued by the Federal Court of Sharjah, 
the Federal Civil Court of First Instance

in Case No. SHCFICIREA2021/0008327 civil (partial)
To the defendant : Collins Nwabunwanne Nnaji, Address : 9404999
We inform you that on 19/01/2022, this court ruled against you in the above-
mentioned case in favor of Sharjah Taxi (L.L.C), as follows:
The judgement
The court ruled in my presence:
Obligate the defendant to pay an amount of 9,091.00 dirhams (Nine thousand 
ninety-one dirhams), and the legal interest at 4% from the date of the judicial 
claim until the date of full payment, provided that the interest does not exceed 
the original amount due, and to pay fees and five hundred dirhams against 
Attorney fees.
Judgment not subject to appeal
Judge / Yehia Abdel Jabar Al Ani
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70522

Date 27/ 5/ 2022  Issue No : 13554
Notification by Publication of a Defendant 

Before Case Management Office, Sharjah Federal Court, 
Federal Civil Court of First instance 

In Lawsuit No. SHCFICIREA2022/0003049/ Civil (Partial)
To Defendant : Syed Ali Reza Bukhari Syed 
Residence unknown:
Under the request of the plaintiff/ Ghulam Hazrat kull Abdul Ghaffar- Afghanistan national. 
Has filed the lawsuit against you demanding:
- Obligating the defendant to pay an amount of 23.000 AED to the plaintiff twenty three 
thousand dirhams and the legal interest at the rate of 12% from claim date until full payment. 
- obligating the defendant to pay charges, expenses and attorney`s fees.
Notification of defendant in Arabic and English
You are required to attend the hearing on 07/06/2022 before the Case Management Office 
of Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First instance at 08:30 am Office No. 
(Case Manager Office No.5) personally or through a legal attorney, and submit an answer 
note to the Lawsuit accompanied with all documents within a period not exceeding ten 
days from the date of the publication and this is for consideration of the above-mentioned 
case - as a defendant.
Judicial Services Office 
Aisha Ali Mohamed

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70392

Date 27/ 5/ 2022  Issue No : 13554
Notification by publication

776/2022/305 commercial appeal
Notification No. 13336/2022 date: 25-05-2022

Notification by publication (appeal)
Notification details:
To the defendants : 1- Prakash Paraburath
Unknown residence
Since the Appellant : Etisalat P.J.S.C 
Represented by : Ahmed Akram Ali Al-Hashemi
Has appealed the judgment issued in lawsuit No. 1107/2021 partial 
commercial. 
A session was set for it on Wednesday, 01-06-2022 at 10:00 am in 
the remote litigation hall, and it is necessary for you to be present 
or who represents you legally, and in the event of your failure, your 
trial will be held in absentia.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 27/ 5/ 2022  Issue No : 13554

Department Of Economic Development
Friday, 25-Mar-2022- Issue 15004 

Company liquidation announcement
Legal form : limited liability company
Trade Name : Alba Smile Medical Center L.L.C
Address : Al Jimi - Al Amriya - 40 - The Forty - Villa of Mr. 
Jumaa Rashid Ateeq and others
Registration number in the economic register: CN-1963167,
Amendment to the company:
1- Dissolution and liquidation of the company.
2- Appointment of Messrs.: Al-Durra for Revision and Audit 
(Suleiman Ahmed Salem) as the company's legal liquidator 
on 22-3-2022, based on the decision of the minutes of the 
extraordinary general assembly authenticated by the notary 
number: 2205012164.
Modification date: 23-03-2022
Anyone who has a right or objection to this procedure must 
review the appointed liquidator within a period of 30 days from 
the date of publishing this announcement.
Trade licenses management

Department of 
Economic Development

70392
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•• دبي -وام:

يف   "2020 طوكيو   " الأخ��رية  الباراملبية  الأل��ع��اب  دورة  جن��وم  من   4 تاألق 
اليوم الثاين ل� " دولية " فزاع للري�ضة الطائرة لأ�ضحاب الهمم التي تقام ب�ضالة 
اللهجة  �ضديد  اإن���ذارا  دب��ي موجهني  الأه��ل��ي  �ضباب  ن��ادي  ب��ن حممد يف  مكتوم 
ن�ضخة  التتويج يف  اإىل من�ضات  للو�ضول  باأنهم يف قمة جاهزيتهم  للمناف�ضني، 

دبي لتكرار م�ضهد " طوكيو".
وجنح املاليزي �ضيالو احلا�ضل على ذهبية طوكيو والذي ي�ضارك يف " دولية فزاع 
/ �ضفر �ضمن مباريات الدور   2 كاران  الهندي  على  الفوز  الرابعة يف  " للمرة 
التمهيدي التي تقام بنظام دوري املجموعات، فيما حقق الياباين دياكي والذي 
ح�ضل اأي�ضا على " ذهبية طوكيو " على الكرا�ضي املتحركة يف الفوز على نظريه 

بارمود �ضاحب ذهبية  الهندي  2/ �ضفر. كما فاز  بنتيجة  اندريه  الأندوني�ضي 
طوكيو على الكامريوين اأزدوري 2 / �ضفر ، بينما عرب كاى بطل هوجن كوجن 
احلا�ضل على ف�ضية دورة الألعاب الباراملبية الأخرية نظريه الياباين يوهى 2/
امل�ضاركني يف احلدث  الباراملبيني  لالأبطال  القوية  البداية  وتوؤكد  اأي�ضا.  �ضفر 
موؤ�ضرا باأن البطولة يف مراحلها النهائية �ضت�ضهد تناف�ضا قويا من اأجل الو�ضول 

اإىل من�ضات التتويج يف وجود مناف�ضني اأقوياء.
الدولية  ف��زاع  بطولة  يف  بالتواجد  �ضعادته  عن  �ضيالو  املاليزي  البطل  واأع��رب 
 3 على  ح�ضوله  بعد  الثالثة  الذهبية  يحقق  اأن  اإىل  متطلعا   .. الرابعة  للمرة 

ميداليات خالل م�ضاركاته الثالث املا�ضية بواقع " ذهبيتني وف�ضية".
الأبطال  ت�ضتقطب  حيث  العامل  يف  الأق���وى  باأنها  ف��زاع  بطولة  �ضيالو  وو�ضف 
النخبة الباراملبيني من اأ�ضحاب اخلربات، مبينا اأن احلدث بات حمط اأنظار " 

اأ�ضحاب الهمم " يف العامل حيث ي�ضعى الالعبون حلجز مقاعدهم يف الدورات 
الباراملبية عرب بوابته.

واأكد ا�ضتعداداته لتكرار م�ضهد " طوكيو " يف قمتها .. متطلعا اإىل اأن يح�ضد 
نتائج اإيجابية يف ن�ضخة دبي التي ت�ضتحوذ على قدر كبري من الأهمية.

من  ف��زاع  بطولة  اأن  اللطيف  عبد  �ضيماء  امل�ضرية  البطلة  اأك��دت  ناحيتها  من 
الأحداث املهمة يف خريطة " اأ�ضحاب الهمم " العاملية "، حيث يتواجد بها دائما 
الن�ضخة  ت�ضعى يف  انها  اإىل  واأ���ض��ارت  اللعبة.  العامل يف  النخبة وجن��وم  الأبطال 
املرتبة اخلام�ضة عامليا  اأنها حتتل  ال��دويل حيث  اإىل حت�ضني ت�ضنيفها  احلالية 
من يف الت�ضنيف الأخري. وقالت: "اأ�ضعى بكل تركيز من اأجل الو�ضول اإىل القمة 
والتواجد يف الن�ضخة اجلديدة لبطولة العامل التي تقام باليابان اكتوبر املقبل، 

وهو ما يتطلب جهدا م�ضاعفا لتحقيق ذلك".

•• اأبوظبي-وام:

ب���ن ثعلوب  ����ض���ع���ادة حم��م��د  اأه������دى 
امل�ضارعة  احت�����اد  رئ��ي�����س  ال����درع����ي 
واجلودو اإجناز الذي حققه منتخب 
اجل�����ودو يف خ��ت��ام م�����ض��ارك��ت��ه ب���دورة 
اأم�س  ال��ث��ال��ث��ة  الأل���ع���اب اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
الأول اإىل القيادة الر�ضيدة، الداعمة 
الدولة،  يف  وال��ري��ا���ض��ي��ني  للريا�ضة 
الوطنية  الأومل���ب���ي���ة  ال��ل��ج��ن��ة  واإىل 
ل��ل��ري��ا���ض��ة اللتني  ال��ع��ام��ة  وال��ه��ي��ئ��ة 
الإمارات  لأبناء  بيئة  اأف�ضل  تهيئان 
لتحقيق اأف�ضل النتائج يف امل�ضاركات 
الدولية. واأكد اأن الفوز بلقب بطولة 

ح�ضاب  ع���ل���ى  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  اجل��������ودو 
منتخبات قوية ما كان له اأن يتحقق 
ل���ول اجل���ه���ود ال��ك��ب��رية ال��ت��ي بذلت 
قمة  لع��ت��الء  ال�ضليم  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
منتخبات اخلليج، مبا �ضاهم يف و�ضع 
التتويج  م��ن�����ض��ة  يف  الإم�������ارات  ا���ض��م 
الثالثية يف الرتتيب العام قبل ختام 
الدورة. وقال رئي�س احتاد امل�ضارعة 
واجلودو: "ل �ضك اأن الفوز بر�ضيد 
6 ميداليات منها 4 ذهبيات وف�ضية 
وبرونزية يف ختام البطولة الناجحة 
اهلل  عبد  ال�ضيخ  ب�ضالة  اأقيمت  التي 
اجلابر بالكويت، حتقق نتيجة جلهد 
كبري بذل لإعداد الفريق عقب الفوز 

يف  الأخ��رية  العربية  البطولة  بلقب 
جلودو  حافزا  ي�ضكل  وال��ذي  الأردن، 
التي  املقبلة  الفرتة  الم��ارات خالل 
تبلي�ضي  بطولة  يف  امل�����ض��ارك��ة  ت�ضهد 
جراند �ضالم خالل الفرتة من 3 اإىل 
وبعدها امل�ضاركة يف بطولة  يونيو،   5
مبنغوليا  �ضالم  جراند  باتور  اأولن 
26 يونيو   - 24 خالل الفرتة من 
امل��ق��ب��ل، م��ن اأج���ل ال���ض��ت��ع��داد املثايل 
اأبو  بطولة  يف  الإيجابية  للم�ضاركة 
ظ��ب��ي ج��ران��د ���ض��الم ال���ك���ربى، التي 
اإىل   21 ال���ف���رتة م���ن  ت���ق���ام خ����الل 
اأن  ي��ذك��ر   ."  2022 اأك��ت��وب��ر   23
بعثة منتخب الإمارات للجودو التي 

اخلليجية  الأل��ع��اب  دورة  يف  �ضاركت 
كانت برئا�ضة نا�ضر التميمي الأمني 
للم�ضارعة  الإم�����ارات  لحت���اد  ال��ع��ام 
واجل�������ودو، و���ض��م��ت ك���ل م���ن حممد 
اإداريا،  امل�ضاعد  العام  الأم��ني  جا�ضم 
الفني  امل�����دي�����ر  ال�������ض���ي���د  و����ض���ع���ب���ان 
واحلكم  املنتخب،  م�ضوؤول  ل��الحت��اد 
البلو�ضي  ���ض��ل��ي��م��ان  اأح���م���د  ال�����دويل 
والدكتور  الإدارة،  جم��ل�����س  ع�����ض��و 
الفنية،  اللجنة  ع�ضو  خطاط  �ضالم 
�ضكتوروف  ف��ي��ك��ت��ور  امل����درب  ب��ج��ان��ب 
لعب املنتخب ال�ضابق ، و 7 لعبني 
هم : اأحمد جا�ضم ال�ضمريي يف وزن 
60 كجم، وج��ور �ضغيلي حتت  حتت 

حتت  ال��ن��ق��ب��ي  و���ض��ع��ي��د  ك��ج��م،   66
حتت  احلو�ضني  وخليفة  كجم،   73
 90 حتت  ج��زاري  ون��ور  كجم،   81
100 كجم،  ري��ان حتت  واأرام  كجم، 

ومعروف حمدوف فوق 100 .

•• دبي -وام:

ي�ضعى منتخب الإمارات لكرة القدم اإىل حتقيق طموح جماهري الكرة يف الدولة 
خالل الأيام املقبلة عندما يلتقي منتخب ا�ضرتاليا يف ال�ضابع من يونيو املقبل، 
ويف حالة الفوز �ضيواجه منتخب بريو يف تاريخ 13 من ال�ضهر نف�ضه للح�ضول 

على بطاقة العبور للمونديال.
امللحق  ت�ضفيات  منتخبنا  فيها  ي��خ��و���س  ال��ت��ي  ال��ث��ان��ي��ة  امل���رة  ه��ي  ت��ل��ك  وت��ع��د 
تلك  تكون  اأن  اأم��ل  على  تاريخه،  عرب  العامل  كاأ�س  لنهائيات  املوؤهل  الآ�ضيوي 
هي املرة الأوىل التي ينجح فيها منتخب عربي اآ�ضيوي يف بلوغ النهائيات عرب 
الآ�ضيوي  امللحق  والعاملي للمونديال، وذلك بعد م�ضاركته يف  الآ�ضيوي  امللحق 
للمرة الأوىل يف ت�ضفيات كاأ�س العامل كوريا واليابان 2002، يف حني ا�ضتفاد 
امللحق الآ�ضيوي مرة واحدة  العامل عرب  التاأهل لكاأ�س  املنتخب الأ�ضرتايل يف 

من قبل يف ن�ضخة 2018.
وت�ضتعر�س معكم وكالة اأنباء الإمارات/ وام/ تاريخ املنتخبات العربية يف امللحق 
الآ�ضيوي ثم امللحق العاملي منذ ظهوره حيث رفع عدد مقاعد اآ�ضيا يف املونديال 

اإىل 3.5 مقعد، ثم اإىل 4.5 مقعد .
وعلى مدار تاريخ ت�ضفيات كاأ�س العامل، مل يظهر "امللحق الآ�ضيوي" للنور اإل 
بعد اإقرار الحتاد الدويل لكرة القدم /فيفا/ زيادة عدد املنتخبات امل�ضاركة يف 
1998 بفرن�ضا، وزيادة ح�ضة  32 منتخبا، اعتباراً من ن�ضخة  اإىل  املونديال 

قارة اآ�ضيا اإىل 3.5 مقعد يف ذلك الوقت.
من  وطوال الن�ضخ ال� 6 الأخرية التي �ضهدت اإقامة "امللحق الآ�ضيوي" تاأهل 
اأخ���رى من  4 منتخبات  ح��ني ح�ضمت  ف��ق��ط، يف  اث��ن��ان  اآ���ض��ي��ا منتخبان  ق���ارة 
خارج القارة مقاعدها عرب امللحق العاملي. ويف اأول ظهور للملحق الآ�ضيوي، يف 
ت�ضفيات كاأ�س العامل فرن�ضا 1998، تاأهل منتخبا ال�ضعودية وكوريا اجلنوبية 
مبا�ضرة للمونديال، يف حني خا�س منتخبا اليابان واإيران امللحق القاري الذي 
تاأهلت مبوجبه اليابان اإىل كاأ�س العامل بينما انتقلت اإيران بعد خ�ضارتها اإىل 

ملحق عاملي تاأهلت من خالله اإىل كاأ�س العامل بعد الفوز على ا�ضرتاليا، التي 
مل تكن تتبع الحتاد الآ�ضيوي وقتها.

ويف الت�ضفيات املوؤهلة لنهائيات كاأ�س العامل بكوريا واليابان 2002، ارتفعت 
ح�ضة اآ�ضيا اإىل 4 مقاعد ون�ضف، وبعد تاأهل كل من ال�ضني واليابان وال�ضعودية 

وكوريا اجلنوبية مبا�ضرة، خا�س منتخب الإمارات امللحق الآ�ضيوي يف مواجهة 
نظريه الإيراين، عرب مباراتني ذهابا واإيابا، فاز فيهما املنتخب الإيراين الذي 
العاملي،  امللحق  الأوروبية يف  القارة  اإيرلندا ممثال عن  ملواجهة منتخب  تاأهل 

ولكنه خ�ضر وتاأهل منتخب اإيرلندا.

2006" تاأهلت مبا�ضرة  "اأملانيا  ويف الت�ضفيات املوؤهلة لنهائيات كاأ�س العامل 
يف  اجلنوبية،  وكوريا  وال�ضعودية  واليابان  اإي��ران  هي  اآ�ضيوية  منتخبات  اأرب��ع 
حني تناف�س منتخبا البحرين واأوزبك�ضتان على التاأهل للملحق العاملي، وجنح 
املنتخب البحريني يف جتاوز امللحق القاري، لكنه اأخفق يف عبور امللحق العاملي، 
يف  وتوباجو  ترينيداد  منتخب  ال�ضمالية  اأمريكا  ق��ارة  ممثل  اأم��ام  بخ�ضارته 

اإجمايل املباراتني 2-1.
تاأهلت   ،2010 اإفريقيا  جنوب  العامل  كاأ�س  لنهائيات  املوؤهلة  الت�ضفيات  ويف 
منتخبات اأ�ضرتاليا واليابان وكوريا اجلنوبية وكوريا ال�ضمالية، يف حني تاأهل 
منتخبا ال�ضعودية والبحرين اإىل امللحق الآ�ضيوي، وتعادل يف املباراتني �ضلبيا 
ذهابا يف البحرين و2-2 اإيابا يف ال�ضعودية، ليتاأهل منتخب البحرين للملحق 

العاملي، لكنه خ�ضر اأمام نيوزيلندا يف امللحق العاملي ومل يتاأهل لكاأ�س العامل.
ويف الت�ضفيات املوؤهلة لنهائيات كاأ�س العامل الربازيل 2014، تاأهلت منتخبات 
اليابان وا�ضرتاليا واإيران وكوريا اجلنوبية، وحتددت مباراة امللحق بني الأردن 
واأوزبك�ضتان، وكانت تلك اأول مباراة ملحق اآ�ضيوي ت�ضل اإىل التمديد ومن ثم 
منتخب  ملالقاة  وت��اأه��ل  ل�ضاحله  الأردن  منتخب  وح�ضمها  الرتجيح،  رك��الت 

الأوروجواي يف امللحق العاملي لكنه خ�ضر اأمامه ومل يتاأهل اإىل كاأ�س العامل.
ويف الن�ضخة املا�ضية من نهائيات كاأ�س العامل 2018 برو�ضيا، تاأهلت منتخبات 
وتناف�س  مبا�ضرة،  النهائيات  اإىل  واليابان  وال�ضعودية  اجلنوبية  وكوريا  اإيران 
/�ضوريا  الثالث  ال��دور  من  /ب/  و  /اأ/  املجموعتني  يف  الثالث  املركز  �ضاحبا 
واإيابا  ذهابا  املباراتني  يف  وت��ع��ادل  العاملي،  للمحلق  التاأهل  على  وا�ضرتاليا/ 
الفوز  حتقيق  يف  جن��ح  الأ���ض��رتايل  املنتخب  لكن   ،1-1 وه��ي  واح���دة  بنتيجة 
العاملي حيث لقت  للمحلق  وتاأهلت  التمديد،  بعد   1  -  2 الإ�ضايف  الوقت  يف 
هندورا�س وتغلبت عليها لتتاأهل اإىل كاأ�س العامل، وهي املرة الثانية التي تتاأهل 

فيها منتخبات لعبت امللحق الآ�ضيوي اإىل كاأ�س العامل.
واإجمال �ضيحمل منتخب الإمارات طموحات العرب يف اآ�ضيا لك�ضر عقدة امللحق 

الآ�ضيوي وامللحق العاملي.

•• اأبوظبي-وام:

م�ضاء  م���ن  اخل��ام�����ض��ة  يف  ت��ن��ط��ل��ق 
اليوم على اأر�س املعار�س "اأدنيك" 
يف العا�ضمة اأبوظبي بطولة العامل 
2022 وذلك  ل��ع��ام  ت��اي  ل��ل��م��واي 
ولعبة  لع���ب   1000 مب�����ض��ارك��ة 
بينهم  م��ن  دول����ة،   100 مي��ث��ل��ون 
اأبطال  م���ن  ولع���ب���ة  لع���ب���ا   18

الإمارات.
وت���ق���ام م��ن��اف�����ض��ات ال��ب��ط��ول��ة التي 

ي�ضت�ضيفها احتاد الإمارات للمواي 
ت�����اي وال���ك���ي���ك ب��وك�����ض��ي��ن��ج خالل 
ال���ف���رتة م���ن 27 م���اي���و اجل����اري 
وح���ت���ى 4 ي���ون���ي���و امل���ق���ب���ل، وذل����ك 
باإ�ضراف من الحتاد الدويل للعبة، 
حيث تقام اأي�ضا مبوجب التفاقية 
التي وقعها احت��اد الإم���ارات للعبة 
مع الحتاد الدويل للمواي تاي يف 

�ضهر دي�ضمرب من عام 2021.
اأبوظبي  العا�ضمة  اخ��ت��ي��ار  وج���اء 
ملا تتمتع به من بنية حتتية  نظرا 

موؤهلة ل�ضت�ضافة احلدث العاملي، 
حيث �ضبق واأن مت تنظيم البطولة 

الآ�ضيوية للعبة يف عام 2019.
���ض��ع��ادة عبد اهلل  م��ن جانبه رح��ب 
الحتادين  رئي�س  ال��ن��ي��ادي  �ضعيد 

تاي،  للمواي  والعربي  الإم��ارات��ي 
الآ�ضيوي  الحت������اد  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
للعبة باحل�ضور يف احلدث العاملي، 
موؤكدا اأن الإمارات ترحب باجلميع 

يف بلدهم الثاين.

املدير  امل���ه���ريي  اأك�����د ط�����ارق  ك��م��ا 
التنفيذي لحتاد الإمارات للمواي 
تاي الأمني العام لالحتاد العربي، 
لالحتاد  التفيذي  املكتب  وع�ضو 
ا���ض��ت�����ض��اف��ة الإم�����ارات  اأن  ال�����دويل 

ت��اأت��ي يف مقدمة  ال��ع��امل��ي  ل��ل��ح��دث 
لدورة  امل��وؤه��ل��ة  ال��ب��ط��ولت  �ضل�ضلة 
القتالية  للفنون  العاملية  الأل��ع��اب 
يف  ���ض��ت��ق��ام  وال���ت���ي   ،2023 ل���ع���ام 
حيث  ال�ضعودية،  العربية  اململكة 

ال������دورة  اإىل  ال����ف����ائ����زون  ي���ت���اأه���ل 
الالعبون  يح�ضل  فيما  مبا�ضرة 
امل�����ض��ارك��ون ب���ال���دور ال��ن��ه��ائ��ي على 

نقاط تاأهل يف �ضباق الت�ضنيف.
للبطولة  املنظمة  اللجنة  وك��ان��ت 

قد انتهت من كافة الإجراءات قبل 
اكتمال  ع��ق��ب  ال��ب��ط��ول��ة  ان���ط���الق 
امل�ضاركة  املنتخبات  ك��اف��ة  و���ض��ول 
الطبي  ال��ف��ح�����س  ب���اإج���راء  وذل����ك 

والوزن يف فندق الإقامة.

اأبطال باراملبية طوكيو يتاألقون يف اليوم الثاين لـ »دولية« فزاع للري�سة الطائرة 

حممد بن ثعلوب: لقب اجلودو اخلليجي هديتنا للقيادة الر�سيدة

منتخبنا الوطني يحمل اآمال العرب يف ك�سر عقدة »امللحق املونديايل«

اليوم.. انطالق مناف�سات بطولة العامل للمواي تاي من اأبوظبي مب�ساركة 1000 لعب ولعبة من 100 دولة

•• اأبوظبي-وام:

اتفق مدربو كرة قدم على اأن الرتكيز والثقة هي اأبرز الأ�ضلحة املهمة ملنتخبنا 
ت�ضفيات  �ضمن  الآ�ضيوي  امللحق  مباراة  يف  اأ�ضرتاليا  مواجهة  عند  الوطني 
كاأ�س العامل بقطر 2022 ، والتي تقام يوم 7 يونيو املقبل على ا�ضتاد اأحمد 
بن علي يف الدوحة. واأك��دوا يف ت�ضريحات ل� " وكالة اأنباء الإمارات" / وام 
امل��درب رودلفو  الفني بقيادة  اأعلن عنها اجلهاز  التي  القائمة احلالية  اأن   /
اأنها جتمع ما بني اخلربة  الوقت احل��ايل خا�ضة  الأن�ضب يف  اأروابارينا هي 
اأن الأج��واء الإيجابية احلالية التي مير بها املنتخب،  اإ�ضافة اإىل  وال�ضباب، 

تعد اأبرز العوامل التي ت�ضاهم يف رفع الروح املعنوية لالعبني قبل اللقاء.
املالعب يف منطقة جبل  اأحد  الوطني مع�ضكرا مغلقا على  ويقيم منتخبنا 
علي بدبي، حيث ي�ضتعد لل�ضفر للدوحة يوم 30 مايو اجلاري خلو�س املباراة 
املرتقبة على اأن يتاأهل منها الفائز للقاء منتخب بريو يف امللحق العاملي 13 
الأجواء  جميع  اأن  �ضقر  اهلل  عبد  الوطني  امل��درب  واأك��د  ال�ضهر.  نف�س  من 
اأ�ضبحت مهيئة ملنتخبنا الوطني من اأجل حتقيق الفوز، الأمر الذي يعطي 

التي  بالقوة  لي�س  وان��ه  ا�ضرتاليا خا�ضة  اأم��ام منتخب  ثقة كبرية لالعبني 
اأجل  اأم��ام لعبينا من  الفر�ضة كبرية  ف��اإن  وبالتايل  ال�ضابق،  عليها يف  كان 
منتخبنا  به  تاأهل  الذي  ال�ضيناريو  واأ�ضاف:  التاأهل.  نحو  امل�ضوار  موا�ضلة 
الوطني ملرحلة امللحق الآ�ضيوي يعطي دفعة قوية لالعبني من اأجل تقدمي 
اأج��ل حتقيق  كل ما لديهم، وه��و يف حد ذات��ه عامل حمفز ق��وي للغاية من 
الهدف املطلوب، لفتا اإىل اأن القائمة املعلن عنها ت�ضم اأف�ضل عنا�ضر دورينا 
وباخلربة وال�ضباب �ضتكون قادرة على الفوز. وفيما يتعلق بتاريخ املواجهات 
ال�ضابقة مع منتخب ا�ضرتاليا اأكد املدرب عبد اهلل �ضقر اأن الظروف احلالية 
خمتلفة متاما للمنتخبني عن اأي مواجهات �ضابقة بالتايل اإمكانية التعويل 
عليها �ضعيفة للغاية كل مباراة لها ظروفها واأهدافها. من جانبه قال الدكتور 
اأن  الوطني  ملنتخبنا  ال�ضابق  الفني  واملدير  الوطني  امل��درب  م�ضفر  اهلل  عبد 
امل�ضوار  وموا�ضلة  الفوز  اأج��ل  من  لالعبني  مهيئة  اأ�ضبحت  الظروف  كافة 

نحو التاأهل ملواجهة بريو، واأن اجلانب النف�ضي هو الأف�ضل خا�ضة بعد جتدد 
فر�ضة التاأهل والدعم الكبري من ال�ضارع الريا�ضي، وكذلك اجلانب البدين 
حيث اأن عودة الالعبني من مباريات م�ضابقة الدوري، جتعلهم يف اأمت جاهزية 
للقاء. وتابع: "هناك اأمر مهم يجب الرتكيز عليه وهو الإمكانيات الفردية 
اأو املهارة حتى تكتمل املنظومة ويتحقق  لالعبني �ضواء من ناحية ال�ضرعة 
اأروابارينا  املدرب  عنها  اأعلن  التي  القائمة  اأن  اإىل  لفتا  الهدف املطلوب"، 
تعد الأف�ضل لأنها جتمع ما بني اخلربة وال�ضباب وبالتايل �ضتكون قادرة على 
اإىل  الرحمن  الالعب عمر عبد  اأن عودة  اإىل  واأ�ضار م�ضفر  الفارق.  �ضناعة 
قائمة املنتخب جمددا تعد اإ�ضافة كربى خا�ضة اأن الفريق كان بحاجة اإىل 
�ضانع العاب مميز، لفتا اإىل اأن م�ضاركته طوال اللقاء تعود اإىل روؤية املدرب 
الفنية، ولكن من الأف�ضل له اأن ي�ضارك يف الوقت املطلوب، خا�ضة اأن الفرتة 
اأن ي�ضارك مع فريقه يف  املباريات فيها قبل  املا�ضية كان الالعب غائبا عن 

اأهم  والرتكيز  الثقة  اإن  النمر  املجيد  عبد  الوطني  امل��درب  وق��ال  ال���دوري. 
الفوز  حتقيق  اأجل  من  ا�ضرتاليا  منتخب  ملواجهة  الوطني  املنتخب  اأ�ضلحة 
الظروف  كل  اأن  خا�ضة  بريو،  منتخب  ملواجهة  الالحقة  للمرحلة  والتاأهل 
اأجل  الالعبني من  اأ�ضبحت مهيئة جلميع  البدنية  اأو  النف�ضية  �ضواء كانت 

حتقيق املطلوب منهم يف املباراة واخلروج بالنتيجة الإيجابية.
واأ�ضاف: "عودة الالعب عمر عبدالرحمن اإىل القائمة متثل اإ�ضافة مهمة 
من  الالعبني  وجلميع  له  كبريا  دافعا  ومتثل  احل��ايل  الوقت  يف  للمنتخب 
اأروابارينا ا�ضتغالل كافة امكانياته من  اأجل الفوز، حيث يجب على املدرب 
اأجل ح�ضم املوقف على الرغم من اأن الالعب لي�س باجلاهزية الكاملة لقلة 
الدور  لها  �ضيكون  الوطني  منتخبنا  م��ع  الكبرية  خربته  لكن  م�ضاركاته، 
ملنتخبنا  الفني  اجلهاز  اأعلنها  التي  بالقائمة  يتعلق  وفيما  اللقاء.  ح�ضم  يف 
الوطني اأكد النمر اأنها تعد الت�ضكيلة املثالية يف الوقت احلايل، خا�ضة واأنها 
جتمع اأف�ضل العنا�ضر املوجودة يف الدوري املحلي، وبالتايل اأ�ضبح الطريق 
عادت  بعدما  للمونديال  ال��ت��اأه��ل  حلم  موا�ضلة  اأج���ل  م��ن  اأم��ام��ه��م  مم��ه��دا 

الفر�ضة جمددا بعد التاأهل للملحق الآ�ضيوي.

مدربون: الرتكيز والثقة �سالح منتخبنا الوطني للفوز على اأ�سرتاليا يف امللحق الآ�سيوي
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي -وام:

مو�ضى  الأردين  ال���الع���ب  اأح������رز 
اجلولة  يف  الأول  امل���رك���ز  ���ض��ن��اع��ة 
جولف  جيم  ج��ول��ة  م��ن  اخلام�ضة 
وذل��ك مبجموع   ،2022 لعام  تور 
مناف�ضات  خ����الل  ���ض��رب��ة،   216
ملعب  على  اأقيمت  التي  البطولة 
مبدينة  ل���ل���ج���ول���ف  اك��������رز  ي����ا�����س 

البطولة  اأق��ي��م��ت  ح��ي��ث  اأب��وظ��ب��ي، 
ثالث  على  حفرة   54 م��ن  املكونة 
���ض��رك��ة تنظيم  ون��ظ��م��ت��ه��ا  ج����ولت 

فعاليات اجلولف.
وت����ع����ت����رب ه��������ذه اجل������ول������ة ج��������زءاً 
للرجال  اجل����ول����ف  ب����ط����ولت  م����ن 
وال�ضيدات الهواة يف دولة الإمارات 
اأي�ضاً،  الإق��ل��ي��م��ي  امل�����ض��ت��وى  وع��ل��ى 
حيث تقدم النقاط حتت الت�ضنيف 

العاملي للهواة للجولف.
مناف�ضات  ���ض��م��ن  ال��ت��ف��ا���ض��ي��ل  ويف 
الالعب  ت�����ض��در  الأوىل  اجل���ول���ة 
الأول  امل��رك��ز  ع��ل��ى  �ضناعة  م��و���ض��ى 
بر�ضيد 71 �ضربة، وجاء الالعب 
املركز  ري���زك���و يف  ب���ول  الأم���ري���ك���ي 
بينما  �ضربة،   74 بر�ضيد  الثاين 
احرز املركز الثالث الالعب الهندي 

نيكيل بهاتيا ب� 75 �ضربة.

الثانية  اجل���ول���ة  م��ن��اف�����ض��ات  ويف 
حافظ الالعب مو�ضى �ضناعة على 
ال�ضدارة بت�ضجيل 72 �ضربة حتت 
ريزكو  ب��ول  حافظ  كما  "املعدل" 
ع��ل��ى امل���رك���ز ال���ث���اين ب��ر���ض��ي��د 74 
�ضربة، و�ضجل الالعب الإجنليزي 
�ضربة   71 ���ض��ي��ل��ف��اراج  ج���ون���اث���ان 
املجموع  يف  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  ليحتل 
العام. كما �ضهدت اجلولة الأخرية 

اأربعة  اأف�����ض��ل  ب���ني  ق��وي��ا  ت��ن��اف�����ض��ا 
بنهايتها  اأ���ض��ف��رت  ح��ي��ث  لع���ب���ني، 
مو�ضى  ال����الع����ب  م���وا����ض���ل���ة  ع����ن 
���ض��ن��اع��ة ل��ل�����ض��دارة ب��ت�����ض��ج��ي��ل 73 
�ضربة ليظفر باملركز الأول وكاأ�س 
�ضربة   216 ب��ر���ض��ي��د  ال��ب��ط��ول��ة 
7 �ضربات  حتت /املعدل/، وبفارق 
الثاين  باملركز  الو�ضيف، وحل  عن 
الذي  �ضيلفراج  جوناثان  ال��الع��ب 

�ضجل 71 �ضربة، ومبجموع 223 
املعدل/،  ف��وق  �ضربات   7/ �ضربة 
واملركز الثالث من ن�ضيب الالعب 

ال�ضيني جي يل مع 74 �ضربة يف 
 228 ومب��ج��م��وع  الثالثة  اجل��ول��ة 
املعدل/،  ف��وق  �ضربة   12/ �ضربة 

وب��امل��رك��ز ال���راب���ع الأم���ري���ك���ي بول 
ريزكو مبجموع 229 �ضربة /13 

�ضربة فوق املعدل/.

•• دبي -وام: 

وّف���ر احت���اد الإم�����ارات ل��ك��رة القدم 
منتخبنا  مل�ضجعي  تذكرة   5000
الوطني الذين يذهبون اإىل الدوحة 
املهمة  مباراته  يف  الأبي�س  مل���وؤازرة 
املقرر  الأ����ض���رتايل،  املنتخب  اأم����ام 
ا�ضتاد  يف  املقبل  يونيو   7 اإقامتها 
اأح��م��د ب��ن ع��ل��ي ب��ال��دوح��ة، والتي 
تقام �ضمن امللحق الآ�ضيوي املوؤهل 

ملونديال  املوؤهل  العاملي  امللحق  اإىل 
اأم�س  طرحها  بعد  وذل��ك   2022
الدويل  الأول من قبل الحت��ادي��ن 

والآ�ضيوي لكرة القدم.
وي�����اأت�����ي ت����وف����ري ه�����ذا ال����ع����دد من 
ال��ت��ذاك��ر حر�ضا م��ن الحت���اد على 

دعم املنتخب الوطني وجمهوره.
وقام احتاد كرة القدم بتن�ضيق كافة 
التذاكر  ب�ضراء  املتعلقة  اجل��وان��ب 
م��ع الحت���اد الآ���ض��ي��وي لكرة القدم 

كونها  املباراة،  تنظيم  عن  امل�ضوؤول 
تقام حتت مظلته، وذلك من خالل 
قام  التي  التن�ضيقية  الجتماعات 
ب��ه��ا ف��ري��ق ع��م��ل احت����اد ال���ك���رة مع 
م�����ض��وؤويل الحت����اد ال���ق���اري خالل 
اأي�ضاً  املا�ضية، والتي �ضهدت  الأيام 
مناق�ضة كافة اجلوانب اللوج�ضتية 
بدخول  اخل���ا����ض���ة  وال���ت���ع���ل���ي���م���ات 
اأح���م���د بن  ا���ض��ت��اد  اإىل  اجل��م��اه��ري 
ع��ل��ي. واأك����د حم��م��د ع��ب��داهلل هزام 

اأن جمل�س  العام  الظاهري الأم��ني 
القدم  لكرة  الإم����ارات  احت��اد  اإدارة 
منتخبنا  حت��ف��ي��ز  ع���ل���ى  ي���ح���ر����س 
مبارياته،  جميع  خ���الل  ال��وط��ن��ي 
ويوفر له كل الأ�ضباب التي ت�ضاعده 
وج���ه،  ب���اأك���م���ل  م��ه��م��ت��ه  اأداء  ع��ل��ى 
ال�ضرتالية  امل��واج��ه��ة  يف  خ��ا���ض��ة 
املقبلة التي تقام يف الدوحة، لأنها 
م�����ض��ريي��ة، ون���ح���ن ع��ل��ى ث��ق��ة باأن 
لعبي منتخبنا وجمهوره �ضيوؤدون 

وثمن  ���ض��ورة.  باأف�ضل  واج��ب��ات��ه��م 
الفرتات  خالل  اجلمهور  مبادرات 
ال�ضابقة، موؤكداً اأن دعم اجلماهري 
ت�ضجيع  يف  الأث���ر  ب��ال��غ  ل��ه  �ضيكون 
اأف�ضل  لعبي املنتخب على تقدمي 
ما لديهم. وق��ال: " اجلمهور اأحد 
كان  الإماراتية،  الكرة  �ضركاء  اأب��رز 
ب�ضخاء  يدعم  العهد،  على  وم��ازال 
خلفها  وي��ق��ف  الوطنية  املنتخبات 
اإيجابية  ن��ت��ائ��ج  اأج����ل حت��ق��ي��ق  م��ن 

التي  ال����ك����روي����ة  امل���ح���اف���ل  ك����ل  يف 
دور  اأن  واأ���ض��اف  فيها." .  ت�����ض��ارك 
اجلمهور �ضيكون حيوياً يف ت�ضجيع 
املواجهة  خالل  الالعبني  وحتفيز 
منتخبنا  اأن  م��وؤك��داً  ال���ض��رتال��ي��ة، 
الوطني يوؤدي ب�ضكل اأف�ضل يف ظل 
يتواجدون  ال��ذي��ن  حمبيه  وج���ود 
معه يف كل املنا�ضبات من اأجل دعمه 

وموؤازرته.
التذاكر �ضتوزع  اأن  بالذكر  اجلدير 

اأمام البوابات املخ�ض�ضة جلماهري 
منتخب الإم��ارات عن طريق اأفراد 

حتديد  و�ضيتم   ، العامة  العالقات 
اأرقام البوابات لحقاً .

الأردين »مو�سى �سناعة« يتوج بطال للجولة اخلام�سة 
من »جيم جولف تور« على مالعب يا�ض اكرز

»احتاد الكرة« يوفر 5000 تذكرة جلماهري الإمارات يف مباراة امللحق اأمام اأ�سرتاليا

مب�صاركة 150 لعبًا

»نا�سئة ال�سارقة« ُتطلق مناف�سات دوري كرة قدم ال�سالت الـ 13

•• ال�شارقة -الفجر:

واملبتكرين،  القادة  ل�ضناعة  ق��رن  رب��ع  ملوؤ�ض�ضة  التابعة  ال�ضارقة  نا�ضئة  اأطلقت 
مناف�ضات الن�ضخة الثالثة ع�ضرة من "دوري النا�ضئة لكرة قدم ال�ضالت"، الذي 
ُيقام خالل الفرتة من 21 مايو اإىل 11يونيو 2022، م�ضتهدفاً 150 لعباً 

من منت�ضبي مراكز نا�ضئة ال�ضارقة املنت�ضرة يف مدن ومناطق اإمارة ال�ضارقة.
رفع  على  والعمل  للمنت�ضبني،  الريا�ضية  املواهب  اكت�ضاف  اإىل  ال��دوري  يهدف 
م�ضتوى لياقتهم البدنية وتطوير مهاراتهم احلركية والثقافية، وغر�س القيم 

التحدث  على  قادرين  مثقفني  بالعبني  الريا�ضية  الأندية  لرفد  نفو�ضهم؛  يف 
والتعبري عن اأنف�ضهم، والتمثيل امل�ضّرف لإمارة ال�ضارقة ودولة الإمارات العربية 
متهيداً  والعاملية،  والإقليمية  املحلية  الريا�ضية  البطولت  خمتلف  يف  املتحدة 

للو�ضول اإىل اأعلى م�ضتويات التفوق والتميز الريا�ضي".
تقام املباريات بنظام دوري من دور واحد، يومي ال�ضبت والأحد من كل اأ�ضبوع، 
21 مباراة، و�ضهدت اجلولة  من الرابعة ع�ضراً وحتى ال�ضابعة م�ضاًء باإجمايل 
الأوىل ثالث مباريات اأقيمت يف ال�ضالة الريا�ضية مبركز نا�ضئة املدام، يف اأجواء 
تناف�ضية، حيث جمعت املباراة الأوىل التي ات�ضمت بتكافوؤ الأداء والفر�س، بني 

وتغلب   ،1/1 الإيجابي  بالتعادل  وانتهت  الذيد  ونا�ضئة  وا�ضط،  نا�ضئة  فريقي 
 ،1/4 بنتيجة  الثانية  امل��ب��اراة  يف  الأر����س  �ضاحب  على  خورفكان  نا�ضئة  فريق 
بفريق  جمعته  التي  الثالثة  امل��ب��اراة  جمريات  على  كلباء  نا�ضئة  فريق  و�ضيطر 
نا�ضئة مليحة.   و�ضمن مباريات اجلولة الثانية التي اأقيمت يف ال�ضالة الريا�ضية 
مبركز نا�ضئة كلباء، تعادل �ضاحب الأر�س وفريق نا�ضئة الذيد بنتيجة 3/3 يف 
العالية لالعبني، يف  الكروية  املهارات  اأظهرت  الثقيل  العيار  مباراة مثرية من 
اأداء جماعي مميز بروح الفريق، وفاز فريق نا�ضئة خورفكان على نظريه نا�ضئة 
مليحة بنتيجة 1/4، فيما تفوق فريق نا�ضئة وا�ضط على فريق نا�ضئة الثميد 

بثمانية نظيفة.
خورفكان  نا�ضئة  وفريقا  وا�ضط،  نا�ضئة  فريق  مع  امل��دام  نا�ضئة  فريق  ويتقابل 
الثالثة  اجلولة  مباريات  كلباء، يف  نا�ضئة  مع  الثميد  ونا�ضئة  الذيد،  نا�ضئة  مع 
 28 املوافق  ال�ضبت  نا�ضئة وا�ضط يوم  الريا�ضية مبركز  ال�ضالة  �ضُتقام يف  التي 
مايو، فيما ت�ضهد اجلولة الرابعة التي �ضُتقام يف ال�ضالة الريا�ضية مبركز نا�ضئة 
الثميد يوم الأحد املوافق 29 مايو 2022، ثالث مباريات جتمع املباراة الأوىل 
بني فريقي نا�ضئة الذيد ونا�ضئة مليحة، ويلتقي فريق نا�ضئة املدام نظريه نا�ضئة 
الثميد يف املباراة الثانية، ويتقابل فريق نا�ضئة خورفكان مع فريق نا�ضئة كلباء.

•• عجمان-وام:

النعيمي ويل عهد عجمان مبكتبه  ال�ضيخ عمار بن حميد  �ضمو  ا�ضتقبل 
اآل  جمعة  ب��ن  مكتوم  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  اأم�����س  �ضباح  احل��اك��م  دي���وان  يف 
الظالعي  عبداهلل  قي�س  و�ضعادة  للرجبي  الإم���ارات  احت��اد  رئي�س  مكتوم 
رئي�س الحتادين الآ�ضيوي و العربي للرجبي نائب رئي�س احتاد الإمارات 
لالحتاد  العام  الأم��ني  الزعابي  �ضلطان  حممد  بح�ضور  وذل��ك  للرجبي 
الإمارات  احت��اد  اإدارة  جمل�س  ع�ضو  النعيمي  عبداهلل  و�ضعود  الإم��ارات��ي 

للرجبي رئي�س جلنة ال�ضتثمار والت�ضويق.
ورحب �ضمو ويل عهد عجمان بالوفد .. م�ضيدا بالإجنازات التي يحققها 
القارية  ال��ب��ط��ولت  يف  و�ضيدات"  "رجال  ل��ل��رج��ب��ي  الإم������ارات  منتخب 
الإجنازات  اأن هذه  املحافل.. موؤكدا  الدولة يف تلك  والدولية ورفع علم 
الرجبي  ريا�ضة  ول�ضيما  الريا�ضات  لكافة  الر�ضيدة  القيادة  دعم  ثمرة 
وجهود جمل�س اإدارة الحتاد برئا�ضة ال�ضيخ حممد بن مكتوم بن جمعة اآل 

مكتوم، واأع�ضاء جمل�س الإدارة، واجلهازين الفني والإداري والالعبني.
�ضل�ضلة  م��ن  النهائية  للجولة  عجمان  اإم���ارة  با�ضت�ضافة  �ضموه  رح��ب  و 
بطولة اآ�ضيا ل�ضباعيات الرجبي .. مثمنا اختيار وفد جمل�س اإدارة احتاد 

الإمارات للرجبي عجمان لإقامة البطولة.
واأكد �ضمو ه اأن اإمارة عجمان ت�ضع كافة اإمكاناتها لتنظيم بطولة مميزة 
تليق بدولة الإمارات �ضاحبة ال�ضجل احلافل واملبهر يف تنظيم واحت�ضان 

كافة الفعاليات الإقليمية والدولية بنجاح منقطع النظري.
امتداد  الريا�ضية يف عجمان هو  املنا�ضبات  اأن تنظيم مثل هذه  اأك��د  كما 
تعزيز  يف  وت�ضهم  ال��دول��ة  ا�ضت�ضافتها  التي  الرجبي  لبطولت  طبيعي 
مكانة الإمارات على خريطة الريا�ضة الإقليمية والعاملية والرتويج ل�ضم 
الرجبي  لريا�ضة  العام  بامل�ضتوى  النهو�س  يف  وامل�ضاهمة  الغالية  دولتنا 
يف  اأ�ضا�ضيا  عن�ضرا  لتكون  الريا�ضة  وت�ضخري  نطاق  اأو�ضع  على  ون�ضرها 
الإم��ارات عرفت عرب  واأن  ال�ضعوب خا�ضة  التقارب والتاآلف واملحبة بني 

تاريخها باأنها وطنا للتعاي�س وال�ضالم بني خمتلف اجلن�ضيات.

�ضل�ضلة  من  النهائية  اجلولة  عجمان  اإم���ارة  ا�ضت�ضافة  اأن  �ضموه  وتابع 
بطولة اآ�ضيا ل�ضباعيات الرجبي ومب�ضاركة العديد من املنتخبات العريقة 
اإم��ارة عجمان  والكبرية دليل وا�ضح على الثقة الكبرية التي حتظى بها 
�ضجل  اإىل  ت�����ض��اف  ب��ط��ول��ة  لتنظيم  وتطلعا  حما�ضا  اأك���ر  يجعلنا  مم��ا 
وعك�س  املتنوعة  الريا�ضية  ال��ت��ظ��اه��رات  ا�ضت�ضافة  يف  ال��زاه��ي  عجمان 
واأن��ه��ا بطولة ك��ربى حتظى  الإم���ارة املختلفة ل�ضيما  واإم��ك��ان��ات  ق���درات 
اللعبة  مبكانة خا�ضة واهتمام كبري ومتابعة وا�ضعة من جمهور وع�ضاق 

على امل�ضتوى الآ�ضيوي.
رئي�س  مكتوم  اآل  جمعة  ب��ن  مكتوم  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  تقدم  جانبه،  م��ن 
بن  عمار  ال�ضيخ  �ضمو  اإىل  والتقدير  بال�ضكر  للرجبي  الإم����ارات  احت��اد 
الأوملبية  الرجبي  لريا�ضة  دعمه  على  النعيمي ويل عهد عجمان  حميد 
وحر�ضه على جعل اإمارة عجمان عا�ضمة لهذه الريا�ضة يف منطقة غرب 
كوالملبور  مثل  الرجبي  لريا�ضة  الداعمة  الآ�ضيوية  املدن  لتناف�س  اآ�ضيا 

و�ضيوؤول و بانكوك و ط�ضقند.

التن�ضيق مع الحتاد  " مبباركة �ضمو ويل عهد عجمان �ضيتم   : واأ�ضاف 
اجلولة  ا�ضت�ضافة  ح��ق  م��ن��ح  ع��ن  ر���ض��م��ي��اً  ل��الإع��الن  للرجبي  الآ���ض��ي��وي 
الإمارات  لدولة  الرجبي  ل�ضباعيات  اآ�ضيا  بطولة  �ضل�ضلة  من  النهائية 
وحتديداً اإمارة عجمان خالل الأيام القليلة القادمة، حيث من املخطط 

انطالق فعاليات اجلولة خالل �ضهر نوفمرب القادم ".
التنفيذي  املكتب  �ضكر  ع��ن  الظالعي  ع��ب��داهلل  قي�س  اأع���رب  جانبه  م��ن 
الآ�ضيوي للرجبي ل�ضمو ويل عهد عجمان على دعمه لالحتاد  لالحتاد 
و�ضواطئ  مالعب  على  القارية  البطولت  اإق��ام��ة  على  وحر�ضه  ال��ق��اري 
ال�ضاطئية  للرجبي  ر�ضمية  بطولة  اأول  اإقامة  املتوقع  من  حيث  عجمان 
اإقامة اجلولة الأخرية  اإىل  اإ�ضافة   2023 يف عجمان خالل �ضيف عام 
من �ضل�ضلة بطولة اآ�ضيا ل�ضباعيات الرجبي خالل نوفمرب القادم بتواجد 

اأقوى 8 منتخبات للرجال و 8 منتخبات لل�ضيدات.
ح�����ض��ر ال���ض��ت��ق��ب��ال ���ض��ع��ادة ي��و���ض��ف حم��م��د ال��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر ع���ام دائ���رة 

الت�ضريفات وال�ضيافة وعدد من كبار امل�ضوؤولني.

عمار النعيمي ي�ستقبل جمل�ض اإدارة احتاد الإمارات للرجبي

•• دبي-الفجر:

اأدى منتخبنا الوطني الأوملبي اأم�س 
الأول ح�ضته التدريبية الثانية على 
ملعب ذياب عوانة مبقر احتاد الكرة 
الإ�ضباين ديني�س  بدبي، حتت قيادة 
�ضيلفا مدرب املنتخب وجهازه الفني 
مع�ضكره  ���ض��م��ن  وذل�����ك  امل�����ض��اع��د، 
يوم  ح��ت��ى  ي�ضتمر  ال����ذي  ال��داخ��ل��ي 
اإطار  وذل��ك يف  اجل���اري،  مايو   28

يف  للم�ضاركة  الأخ���رية  ا�ضتعداداته 
نهائيات بطولة كاأ�س اآ�ضيا حتت 23 
عاًما التي ت�ضت�ضيفها اأوزبك�ضتان يف 
الفرتة من 1 اإىل 19 يونيو املقبل.
وت�ضم قائمة املنتخب يف مع�ضكر دبي 
اإدري�س،  عبداهلل   : وهم  لعباً،   28
زايد �ضلطان، راكان وليد " اجلزيرة 
" �ضعيد �ضليمان " عجمان " يو�ضف 
امل���ه���ريي، غ����امن ع��ل��ي " ال��و���ض��ل " 
���ض��ه��ي��ل امل����ط����وع، اأح����م����د حم���م���ود ، 

���ض��ع��ي��د ع��ب��ي��د، ف���ار����س خ��ل��ي��ل، فهد 
املنهايل  " من�ضور  " الإم����ارات  ب��در 
نا�ضر  خلفان،  عي�ضى   " الوحدة   "
�ضامل،  را���ض��د   " ال��ع��ني   " ال�ضكيلي 
ح�ضني مهدي ، حممد عبدالرحمن 
اأحمد  خ��م��ي�����س،  ع��ي��د   " ال��ن�����ض��ر   "
حممد  حممد،  عبدالعزيز  جميل، 
ع���ب���داهلل، ���ض��ل��ط��ان ع��ل��ي، رائ���د ر�ضا 
عبداهلل �ضلطان   " الأهلي  �ضباب   "
يا�ضر  اأح��م��د،  عي�ضى   " يا�س  "بني 

" عبداهلل  ك���ل���ب���اء  " احت������اد  ح�����ض��ن 
عبدالرحمن، اأحمد دروي�س.

من جهته اأكد جمال بوهندي مدير 
يهدف  احل��ايل  التجمع  اأن  املنتخب 
من  املتجان�ضة  للتوليفة  للو�ضول 
الالعبني بعد خو�س املنتخب ملباراة 
ودي��ة اأم��ام منتخب فيتنام ي��وم  غد 
القائمة  ���ض��ت��ح��دد  ، وال��ت��ي  ال�����ض��ب��ت  
ال��رئ��ي�����ض��ي��ة ال���ت���ي ���ض��ن��خ��و���س بها 

نهائيات كاأ�س اآ�ضيا حتت 23 عاماً.

ب��ال��ت��زام الالعبني  واأ���ض��اد ب��وه��ن��دي 
ت�ضود  ال���ت���ي  احل��م��ا���ض��ي��ة  وب����ال����روح 
يف  ثقته  جم���دداً  التدريبات،  اأج���واء 
لع��ب��ي الأب��ي�����س الأومل��ب��ي وقدرتهم 
مثيلة  اإيجابية  نتائج  حتقيق  على 
الت�ضفيات  خ���الل  حتقيقها  مت  مل��ا 
الآ���ض��ي��وي��ة ال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف اإم����ارة 
ت��اأه��ل منتخبنا  ال��ف��ج��رية، و���ض��ه��دت 
اأف�ضل  �ضمن  للنهائيات  ال��وط��ن��ي 

املنتخبات الأوملبية الآ�ضيوية.

الأبي�ض الأوملبي ُيوا�سل ا�ستعداداته لنهائيات كاأ�ض اآ�سيا يف مع�سكر دبي
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•• الكويت-الفجر   

اأ����ض���ادت ���ض��ع��ادة ال�����ض��ي��خ��ة ح��ي��اة بنت 
جلنة  رئي�ضة  خليفة،  اآل  العزيز  عبد 
املجل�س  يف  اجل��ن�����ض��ني  ب���ني  امل�������ض���اواة 
اجلريء  بالقرار  الآ���ض��ي��وي،  الأومل��ب��ي 
باإ�ضراك الريا�ضيات يف جميع الألعاب 
متعددة  ال����������دورات  يف  ال���ري���ا����ض���ي���ة 
بينها  وم��ن  امل�ضتقبل،  يف  ال��ري��ا���ض��ات 
اخلليجية  الريا�ضية  الأل��ع��اب  دورة 
الرابعة املقررة يف قطر عام 2026. 

وق���ال���ت ال�����ض��ي��خ��ة ح���ي���اة: اأن����ا ممتنة 
ق����رارات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  للمكتب  ل��ل��غ��اي��ة 
لروؤ�ضاء  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ك��ت��ب  اج��ت��م��اع 
اخلليجية لتخاذها  الوملبية  اللجان 
قرارا باأن ت�ضارك الالعبات يف جميع 
الريا�ضات يف دورة الألعاب اخلليجية 
املقبلة، هذا تطور رائع لريا�ضة املراأة 

يف اخلليج. 
لروؤ�ضاء  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ك��ت��ب  واج��ت��م��ع 
ال����ل����ج����ان الأومل�����ب�����ي�����ة اخل���ل���ي���ج���ي���ة يف 
ال�����ك�����وي�����ت ع����ل����ى ه����ام���������س الل�����ع�����اب 
عددا  وات��خ��ذوا  اخلليجية  الريا�ضية 
م�ضاركة  منها  امل��ه��م��ة  ال���ق���رارات  م��ن 
ال�ضيدات يف جميع اللعاب الريا�ضية 
 2026 بقطر  ال��راب��ع��ة  الن�ضخة  يف 
اأرب��ع جلان اوملبية  مع دع��وة ريا�ضيي 
واملغرب  الأردن  ه��ي  فيها  للم�ضاركة 

والعراق واليمن. 
الل����ع����اب  دورة  اإق�����ام�����ة  ت����ق����رر  ك���م���ا 
لل�ضباب  الوىل  اخلليجية  الريا�ضية 
يف الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة عام 

من  الوىل  وال���ن�������ض���خ���ة   ،2023
اخلليجية  الريا�ضية  الل��ع��اب  دورة 
ل���ل�������ض���الت وال����ف����ن����ون ال���ق���ت���ال���ي���ة يف 
والن�ضخة   ،2024 ع���ام  ال�����ض��ع��ودي��ة 
اخلليجية  الل��ع��اب  دورة  من  الثانية 
 ،2025 ع����ام  ع���م���ان  ال�����ض��اط��ئ��ي��ة يف 
ال�ضيدات  م�ضاركة  جميعها  و�ضت�ضهد 

يف جميع امل�ضابقات. 
وتابعت ال�ضيخة حياة: �ضنعمل ب�ضكل 
الأوملبية  ال��ل��ج��ان  ج��م��ي��ع  م���ع  وث��ي��ق 
الوطنية يف املنطقة لتطوير الريا�ضة 
اخلطوة  ه���ذه  �ضت�ضاعد  ال��ن�����ض��ائ��ي��ة. 
تفكري  م��ع  تتما�ضى  اأن  على  املنطقة 
دورة  ففي  الدولية.  الأوملبية  اللجنة 
ي�����ض��ارك الرجال  الأل���ع���اب الومل��ب��ي��ة، 

وال�ضيدات يف كل لعبة. 
و�ضجلت ال�ضيدات ح�ضورها الأول يف 
اخلليجية  الريا�ضية  الأل��ع��اب  دورات 
يف الن�ضخة الثالثة بالكويت عرب �ضت 
ريا�ضات من اأ�ضل 16 ريا�ضة هي كرة 
الهوائية  وال��دراج��ات  امل�ضغرة  ال�ضلة 
واألعاب  وال��ب��ادل  ال�ضالت  ق��دم  وك��رة 
اللكرتونية،  وال���ري���ا����ض���ات  ال���ق���وى 
يف  ال�ضت  اخلليجية  ال���دول  و�ضاركت 

جميع مناف�ضات ال�ضيدات. 
حديثها  ح����ي����اة   ال�����ض��ي��خ��ة  وخ���ت���م���ت 
الذي  الدعم  اأنا ممتنة على  بالقول: 
تلقيته من جميع الدول ال�ضت وكذلك 
من املجل�س الأوملبي الآ�ضيوي، فنحن 

ن�ضري يف الجتاه ال�ضحيح.

•• عوا�شم-وام: 

هذا  املحلية  ال�ضاحة  على  فريقه  ب�ضمة مميزة مع  منهما  كل  ترك  بعدما 
اأوروبا ، غدا ال�ضبت  اأبطال  املو�ضم، �ضت�ضهد املباراة النهائية لبطولة دوري 

اأبرز  م��ن  اثنني  ب��ني  ن��وع خا�س  م��ن  مناف�ضة 
والعاملية  الأوروبية  ال�ضاحة  املدربني على 

ليفربول  ويلتقي  املا�ضية.  ال�ضنوات  يف 
الفني  م���دي���ره  ب���ق���ي���ادة  الإجن���ل���ي���زي 

الأمل�������اين ي���ورج���ن ك���ل���وب م���ع ري���ال 
م��دري��د الإ���ض��ب��اين ب��ق��ي��ادة مديره 
اأن�ضيلوتي  كارلو  الإيطايل  الفني 
للبطولة  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل�����ب�����اراة  يف 

فران�س" يف  دو  "ا�ضتاد  ملعب  على 
بالعا�ضمة  دوين"  "�ضان  ���ض��اح��ي��ة 

الفرن�ضية باري�س.
ومت������ث������ل امل�������ب�������اراة 

املو�ضم  اأن�ضيلوتي وكلوب يف  تتويجا خا�ضا ومميزا مل�ضرية كل من املدربني 
احلايل بعدما قدم كل منهما مو�ضما متميزا على امل�ضتوى املحلي، وميتلك 

الفر�ضة لتتويج مو�ضمه الأوروبي بلقب اأبرز بطولة قارية.
وخ��ط��ف ك��ل��وب الأ����ض���واء ب�����ض��دة يف الأ���ض��اب��ي��ع الأخ����رية م��ن امل��و���ض��م بعدما 
املحرتفني  راب��ط��ة  وك��اأ���س  اإجن��ل��رتا  /ك��اأ���س  ال��ك��اأ���س  لثنائية  ليفربول  ق��اد 
الإجنليزية/ يف اإجنلرتا كما فاز بجائزة اأف�ضل مدرب يف الدوري الإجنليزي 
هذا املو�ضم رغم احتالل فريقه املركز الثاين يف امل�ضابقة بفارق نقطة واحدة 

خلف مان�ض�ضرت �ضيتي املتوج باللقب.
واأ�ضبح كلوب ثاين مدرب يف تاريخ ليفربول يقود الفريق اإىل هذه الثنائية 
مبو�ضم  ذل��ك  يف  هوييه  ج���ريار  الفرن�ضي  جن��ح  بعدما  واح���د  مو�ضم  يف 

.2001  -  2000
ويف املقابل، اأحرز اأن�ضيلوتي مع ريال مدريد لقب الدوري الإ�ضباين ليكون 
بهذا اأول م��درب يف التاريخ يحرز لقب ال��دوري مرة واح��دة على الأق��ل يف 
ك��ل م��ن ال��دوري��ات اخلم�س ال��ك��ربى "الدوري الإي��ط��ايل م��ع ك��ل م��ن روما 
جريمان-  �ضان  باري�س  مع  الفرن�ضي  ت�ضيل�ضي-  مع  الإجنليزي  وميالن- 

الإ�ضباين مع ريال مدريد- الأملاين مع بايرن ميونخ".
الأوروبي  الأب��ط��ال  دوري  يف  قيا�ضي  رق��م  على  اأن�ضيلوتي  ي�ضتحوذ  كما 
التاريخ يبلغ نهائي  اأول مدرب يف  اأ�ضبح  النهائي بعدما  قبل خو�س 
البطولة 5 مرات علما باأنه يقت�ضم الرقم القيا�ضي يف عدد مرات 
بي�ضلي،  بوب  الإجنليزي  الراحل  املدربني  مع  باللقب  الفوز 

والفرن�ضي زين الدين زيدان بر�ضيد 3 األقاب لكل منهما.
اأن�ضيلوتي  فيه  اأخفق  الذي  ال�ضابق  الوحيد  النهائي  وكان 
فريقه  �ضقط  عندما  الأوروب���ي  الأب��ط��ال  دوري  ببطولة 
الأ���ض��ب��ق م��ي��الن اأم����ام ل��ي��ف��رب��ول يف م��و���ض��م 2004 - 
نظيفة  بثالثية  تقدم  ميالن  ب��اأن  علما   ،  2005
ليفربول  ي��ع��ود  اأن  ق��ب��ل  وق��ت��ه��ا  الأول  ال�����ض��وط  يف 
لي�ضجل  ال��ث��اين  ال�����ض��وط  يف  تاريخية  ب��رمي��ون��ت��ادا 
الإ�ضايف  الوقت  اإىل  باملباراة  ويدفع  اأي�ضا  ثالثية 
وقتها  اللقب  ح�ضمت  التي  الرتجيح  لركالت  ثم 

ل�ضالح الفريق الإجنليزي.
���ض��ت��ك��ون هذه  غ����دا،  ال��ف��ري��ق��ان  وع��ن��دم��ا يلتقي 
املباراة هي املواجهة ال�11 بني كلوب واأن�ضيلوتي 
خالل م�ضريتهما التدريبية لكنها الثالثة فقط 
ريال  ت��دري��ب  اأن�ضيلوتي  ت���ويل  خ���الل  بينهما 

مدريد.
اأن ف���از م��ع ريال  و���ض��ب��ق ل��ل��م��درب الإي���ط���ايل 
بورو�ضيا  اأم���ام   2-0 وخ�ضر   ،  0-3 م��دري��د 
املجموعات  م��رح��ل��ة  يف  الأمل�����اين  دورمت���ون���د 
بامل�ضابقة الأوروبية مو�ضم 2013 - 2014 
ي��زال مدربا لدورمتوند  ل  كلوب  كان  عندما 
، وتوج ريال مدريد وقتها باللقب البطولة يف 

ذلك املو�ضم.
8 مرات  كلوب  اأن�ضيلوتي مع  التقى  املقابل،  ويف 
م��ن��ذ ت����وىل ك��ل��وب ت���دري���ب ل��ي��ف��رب��ول ح��ي��ث كان 
اأن�ضيلوتي يف ذلك الوقت مدربا لنابويل الإيطايل 
ثم اإيفرتون الإجنليزي ، وحقق الفوز على ليفربول 
مباريات   3 يف  وتعادل  مباراتني  وخ�ضر  م��رات،   3
مواجهة  يف  لأن�ضيلوتي  الإج��م��ايل  ال�ضجل  لي�ضبح 

ليفربول 8 انت�ضارات و3 هزائم و5 تعادلت.
وحقق كلوب 3 انت�ضارات وخ�ضر مباراتني وتعادل يف 
ريال مدريد  اأمام  9 مباريات خا�ضها  4 مباريات من 

على مدار م�ضريته التدريبية.
وكانت اأكر هذه املواجهات عندما كان كلوب مدربا لدورمتوند الذي و�ضل 
 2-1 وخ�ضر   2013  -  2012 مو�ضم  البطولة يف  نهائي  اإىل  اأي�ضا  معه 

اأمام بايرن ميونخ يف نهائي اأملاين خال�س للبطولة.
وخالل توليه تدريب دورمتوند، حقق كلوب 3 انت�ضارات على ريال مدريد 
الأب��ط��ال، وخ�ضر مرتني  ل��دوري  النهائي  قبل  ال��دور  4-1 يف  الفوز  منها 
منهما الهزمية 0-3 يف دور الثمانية للبطولة مبو�ضم 2013 - 2014 

ليفوز ريال مدريد 2-3 .
ولكن كلوب مل يحقق اأي فوز على ريال مدريد خالل توليه تدريب ليفربول 
مو�ضم  الأب��ط��ال  دوري  نهائي  يف   3-1 الإ�ضباين  الفريق  اأم��ام  خ�ضر  حيث 
2017 2018- ، ثم �ضقط اأمامه يف دور الثمانية للبطولة باملو�ضم املا�ضي 

من خالل اخل�ضارة 1-3 يف مدريد والتعادل ال�ضلبي اإيابا يف ليفربول.
وبعد 7 موا�ضم مميزة مع دورمتوند، اأحرز خاللها لقب الدوري الأملاين /
اأملانيا اإ�ضافة للقبني يف ال�ضوبر الأملاين،  بوند�ضليجا/ مرتني ولقب كاأ�س 

توىل كلوب تدريب ليفربول ليحدث طفرة حقيقية يف م�ضتوى 
الفريق على مدار املوا�ضم املا�ضية.

كما قاد كلوب الفريق ل�ضتعادة لقب الدوري الإجنليزي يف 
مو�ضم 2019 - 2020 ليكون الأول له يف 30 عاما، 

 - 2018 الأب��ط��ال يف  ال��ف��ري��ق بلقب دوري  وف���از م��ع 
.  2019

ومع فوزه بثنائية الكاأ�س املحلية يف املو�ضم احلايل، 
اأ�ضبح كلوب ثاين مدرب يحرز هذه الألقاب الأربع 

�ضوى  ه��ذا  اإىل  ي�ضبقه  فلم  اإجنليزي  فريق  م��ع 
األيك�س فريج�ضون خالل  �ضري  الكبري  امل��درب 

حقبته الذهبية مع مان�ض�ضرت يونايتد.
ليفربول يف متديد عقد  ي��رتدد  ول��ه��ذا، مل 

ك��ل��وب م��ع ال��ف��ري��ق خ���الل اأب���ري���ل املا�ضي 
 ،2026 حتى  ب��ال��ن��ادي  ارت��ب��اط��ه  ليمتد 
وت�ضري التقارير اإىل اأن راتبه مع ليفربول 
ي��ب��ل��غ 15 م��ل��ي��ون ج��ن��ي��ه ا���ض��رتل��ي��ن��ي يف 

املو�ضم الواحد.
النهائي  ل��ي��ف��رب��ول  ي��خ��و���س  وع���ن���دم���ا 
الأوروب��ي غدا، �ضتكون امل�ضاركة الرابعة 
ل��ك��ل��وب يف امل���ب���اري���ات ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل���دوري 
فريج�ضون  ر�ضيد  بهذا  معادل  الأبطال 
والإ�ضباين  ليبي  مار�ضيلو  والإي���ط���ايل 

ميجيل مونوز.
ويف امل��ق��اب��ل ، ك��ان امل��و���ض��م احل���ايل مبثابة 

"�ضانتياجو  قلعة  يف  لأن�ضيلوتي  اعتبار  رد 
الإي���ط���ايل  امل������درب  ت��ع��ر���س  ح��ي��ث  برنابيو" 

برييز  فلورنتينو  ق��ب��ل  م��ن  ل��الإق��ال��ة  ال�����ض��ه��ري 
 -  2014 مو�ضم  نهاية  يف  امللكي  النادي  رئي�س 

اليدين  الفريق �ضفر  بعدما خرج مع   ،  2015
الأ�ضطورة  مكانه  وح��ل   ، ال��ب��ط��ولت  جميع  م��ن 
، ال��ذي ق��اد الفريق  الفرن�ضي زي��ن الدين زي��دان 

للقب دوري الأبطال يف 3 موا�ضم متتالية.
ولكن مع رحيل زيدان عن تدريب ريال مدريد بعد 
ولية ثانية له، ا�ضتدعى برييز املدرب اأن�ضيلوتي بعد 
جناحه مع اإيفرتون الإجنليزي، ليتوىل تدريب ريال 
مدريد لفرتة ثانية مبقابل مايل ت�ضري التقارير اإىل 
اأن���ه ل ي��ت��ج��اوز 6 م��الي��ني ي���ورو يف امل��و���ض��م الواحد 

بخالف ما يح�ضل عليه من مكافاآت.
وقاد اأن�ضيلوتي ريال مدريد يف املو�ضم احلايل للفوز بلقب الدوري الإ�ضباين 
الأوروبي،  النهائي  معه  بلغ  كما  امل�ضابقة  نهاية  من  كاملة  ج��ولت   4 قبل 
وبات على بعد 90 دقيقة فقط من رقم قيا�ضي تاريخي حيث �ضي�ضبح، حال 

هو  باللقب،  الأبطال ف��وزه  ال��ذي يتوج بلقب دوري  الوحيد  امل��درب 
مرات.  4

باللقب غدا،  ريال مدريد  توج  واإذا 
���ض��ريف��ع اأن�����ض��ي��ل��وت��ي ر���ض��ي��ده مع 
الفريق اإىل 7 األقاب يف 3 موا�ضم 
باألقاب كاأ�س ملك  حيث فاز معه 
اإ�ضبانيا، ودوري الأبطال، وال�ضوبر 
لالأندية  العامل  وكاأ�س  الأوروب���ي، 
ال�ضوبر  بلقب  ثم   ،  2014 يف 
املا�ضي  يناير  يف  الإ���ض��ب��اين 
وال���دوري الإ���ض��ب��اين هذا 

املو�ضم.

•• عوا�شم -وام:

قبل اأربع �ضنوات، وبالتحديد يف مايو 
التقارير  من  العديد  داأبت   ،2018
الإع���الم���ي���ة ع��ل��ى ع��ق��د م��ق��ارن��ة بني 
جن��م��ي ك����رة ال���ق���دم امل�����ض��ري حممد 
كري�ضتيانو  وال����ربت����غ����ايل  �����ض����الح 
ب��ه��وي��ة الالعب  وال��ت��ك��ه��ن  رون���ال���دو 
ال�����ذي ي�����ض��ت��ط��ي��ع ق���ي���ادة ف��ري��ق��ه اإىل 
اأبطال  دوري  بلقب  التتويج  من�ضة 

اأوروبا.
والآن، وفيما ترتقب القارة الأوروبية 
الفريقني  نف�س  بني  اأخ��رى  مواجهة 
مدريد  وري���ال  الإجن��ل��ي��زي  ليفربول 
 28 يف  اللقب  نف�س  على  الإ���ض��ب��اين 
م���اي���و اجل�������اري، ت�����دور امل���ق���ارن���ة بني 
حم���م���د ����ض���الح وال���ف���رن�������ض���ي كرمي 

بنزميا مهاجم الريال.
التقى   ،2018 م��ن  م��اي��و   26 ويف 
�ضالح وفريقه ليفربول مع رونالدو 
وف���ري���ق���ه ري������ال م����دري����د يف امل����ب����اراة 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل�������دوري اأب����ط����ال اأوروب�������ا 
بالعا�ضمة  "اأوملبي�ضكي"  ا�ضتاد  على 

الأوكرانية كييف.
املباراة  ب���داي���ة  يف  الأن���ظ���ار  واجت���ه���ت 
نحو النجمني الكبريين ملعرفة اأيهما 
اجلماهري  ت��وق��ع��ات  حت��ق��ي��ق  مي��ك��ن��ه 
وال���ع���ودة م���ع ف��ري��ق��ه ب��ال��ك��اأ���س "ذات 

الأذنني".
ولكن �ضالح مل يلبث اأن ا�ضطر لرتك 
ال�ضاحة خالية ملناف�ضه الربتغايل بعد 
رامو�س  �ضريخيو  م��ن  ق���وي  ال��ت��ح��ام 
ال���ري���ال يف ذل����ك الوقت  ق��ائ��د دف����اع 
�ضالح  خ�������روج  يف  ت�������ض���ب���ب  وال���������ذي 

من  ف��ق��ط  ���ض��اع��ة  ن�ضف  ب��ع��د  م�ضابا 
فريقه  رون��ال��دو  ليقود  امل��ب��اراة  بداية 
الإ���ض��ب��اين اإىل ال��ف��وز ب��امل��ب��اراة 1-3، 
ب��ال��ل��ق��ب الأوروب������ي للمرة  وال��ت��ت��وي��ج 

ال�13 يف تاريخ الريال.
 2018  - 2017 وكان ذلك املو�ضم 
هو الأول ل�ضالح يف �ضفوف ليفربول 
لكنه كان الأف�ضل له مع الفريق حتى 
وعدد  الح�����ض��ائ��ي��ات  ح��ي��ث  م��ن  الآن 
الأه�����داف ح��ي��ث اأح����رز ���ض��الح خالل 
ذل���ك امل��و���ض��م 44 ه��دف��ا ل��ل��ف��ري��ق يف 
خمتلف البطولت لتكون بداية قوية 
له مع الفريق ونقطة انطالق رائعة 

األ���ق���اب وحتطيم  ن��ح��و حت��ق��ي��ق ع���دة 
العديد من الأرقام القيا�ضية.

الفريق  فوزه مع  وبرغم  املقابل،  ويف 
باللقب الأوروبي، والذي منح رونالدو 
لعب  لأف�ضل  الذهبية  الكرة  جائزة 
الريال  ت��رك  ال��ع��ام،  بنف�س  العامل  يف 
يرحل  ال��ت��اري��خ��ي  وه��داف��ه  مهاجمه 
ف�ضل  بعد  الإي��ط��ايل  يوفنتو�س  اإىل 

مفاو�ضات التجديد بني الطرفني.
يف  ����ض���الح  ا����ض���ت���م���رار  وم�����ع  والآن، 
ت��األ��ق��ه م��ع ل��ي��ف��رب��ول وامل��و���ض��م املميز 
املقارنة  ت���دور   ، ال��ري��ال  م��ع  لبنزميا 
بني الالعبني قبل النهائي الأوروبي 

الذي قد يلعب دوره يف ح�ضم الكثري 
م���ن الأم������ور ل��الع��ب��ني خ�����ض��و���ض��ا يف 
الكرة  ج��ائ��زة  على  ال��دائ��رة  املناف�ضة 

الذهبية.
ليفربول  م���ع  ���ض��الح  ع��ق��د  وي��ن��ت��ه��ي 
املو�ضم  بنهاية  ال��ري��ال  م��ع  وب��ن��زمي��ا 
زال  وم���ا   ،2023  -  2022 امل��ق��ب��ل 
مل�ضتقبلهما  بالن�ضبة  غام�ضا  املوقف 
ك���ال منهما  اأن  رغ���م  ال��ف��ري��ق��ني  م���ع 
يعترب النجم الأول لفريقه من خالل 

ما توؤكده الأرقام والإح�ضائيات.
ويت�ضدر �ضالح قائمة هدايف الفريق 
31 هدفا  املو�ضم احل��ايل بر�ضيد  يف 

يف خمتلف البطولت منها 23 هدفا 
ت�����ض��در ب��ه��ا ق��ائ��م��ة ه�����دايف ال�����دوري 
بلقب  م��ن خاللها  وف���از  الإجن��ل��ي��زي 
ه����داف ه����ذه ال��ن�����ض��خ��ة م���ن ال����دوري 
اأحرزها  اأهداف   8 اإىل  اإ�ضافة  املحلي 

الالعب يف دوري اأبطال اأوروبا.
النهائي  م���ب���اراة  ���ض��ت�����ض��ه��د  ول���ذل���ك، 
الأوروبي مواجهة من نوع خا�س بني 
اأوروبا  اثنني من اأف�ضل الالعبني يف 
والعامل حاليا، وهو ما توؤكده الكثري 
ال�ضراع  حت�ضر  ال��ت��ي  ال��ت��ق��اري��ر  م��ن 
املقدمة  الذهبية  ال��ك��رة  ج��ائ��زة  على 
الفرن�ضية  فوتبول"  "فران�س  جملة 
بني  العامل،  يف  لع��ب  لأف�ضل  �ضنويا 
�ضاديو  وال�����ض��ن��غ��ايل  وب��ن��زمي��ا  ���ض��الح 

ماين زميل �ضالح يف ليفربول.
دوري  ه��دايف  قائمة  بنزميا  ويت�ضدر 
الأب��ط��ال الأوروب���ي يف املو�ضم احلايل 
ب��ر���ض��ي��د 15 ه��دف��ا وه����و اأك����ر من 
ن�����ض��ف ع���دد الأه������داف ال��ت��ي �ضجلها 
البطولة  يف  ه���دف���ا/   28/ ال���ري���ال 
مو�ضما  ب��ن��زمي��ا  وق�����دم  الآن.  ح��ت��ى 
ال���ري���ال ه���ذا املو�ضم  ا���ض��ت��ث��ن��ائ��ي��ا م���ع 
الفريق  ه���دايف  قائمة  يت�ضدر  حيث 
ه��دف��ا من   44 بر�ضيد  امل��و���ض��م  ه���ذا 
بينها 27 هدفا يف الدوري الإ�ضباين 
امل��و���ض��م احل���ايل ه��و الأف�ضل  ل��ي��ك��ون 
الرقمية.  الناحية  الريال من  له مع 
النهائية  امل���ب���اراة  ف����اإن  ه����ذا،  وب��رغ��م 
التاج  الأب��ط��ال متثل جوهرة  ل��دوري 
ك��ل م��ن ���ض��الح وبنزميا  ال��ت��ي ي�ضعى 
مو�ضمه  لتزيني  عليها  احل�ضول  اإىل 
هذا  فعاليات  على  ال�ضتار  اإ�ضدال  مع 

املو�ضم الأوروبي املثري.

اأوقعت قرعة بطولة غرب اآ�ضيا الرابعة لكرة 
عن  الأول  اأم�س  اأُج��ري��ت  التي  ال�ضالت  ق��دم 
الثانية  املجموعة  يف  الوطني  منتخبنا  وق��وع 
فيما  ولبنان،  والبحرين  ُعمان  منتخبات  مع 
الكويت  منتخبات  الأوىل  املجموعة  �ضمت 

وال�ضعودية وفل�ضطني والعراق.
القدم  ل��ك��رة  ال��ك��وي��ت��ي  الحت����اد  وي�ضت�ضيف 
يونيو   13 اإىل   4 م��ن  ال��ف��رتة  يف  ال��ب��ط��ول��ة 

املقبل.
وٌتقام مناف�ضات البطولة بنظام الدور الواحد، 
الدور  اإىل  جمموعة  ك��ل  وث��اين  اأول  ويتاأهل 
املجموعة  اأول  يلتقي  حيُث  النهائي،  ن�ضف 
واأول  الأوىل،  امل��ج��م��وع��ة  ث���اين  م��ع  ال��ث��ان��ي��ة 
الثانية،  املجموعة الأوىل مع ثاين املجموعة 
ليتاأهل الفائزان للمباراة النهائية املقررة يوم 
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منتخبنا يف املجموعة الثانية لبطولة 
غرب اآ�سيا الرابعة لكرة ال�سالت

�سالح وبنزميا يف مهمة البحث عن »جوهرة التاج« بالنهائي الأوروبي

كلوب واأن�سيلوتي وجها لوجه.. من يك�سب الرهان الأوروبي؟

مثمنة قرار اإ�صراك الريا�صيات يف جميع الألعاب بالدورات الريا�صية اخلليجية املقبلة 

 ال�سيخة حياة: اإنه تطور رائع لريا�سة املراأة يف اخلليج 

الكويت تبحث عن بناء نواة منتخب امل�ستقبل يف كرة اليد 
••  الكويت-الفجر

ت�ضارك الكويت يف مناف�ضات كرة اليد �ضمن دورة الألعاب الريا�ضية اخلليجية على اأر�ضها مبنتخب معظمه من 
العنا�ضر ال�ضابة لكت�ضاب اخلربة وبناء فريق للم�ضتقبل. 

وكان الت�ضويق عنوانا لنطالق مناف�ضات كرة اليد يف الدورة اأم�س الأول، حيث ف�ضل هدف واحد فقط بني منتخبي 
البحرين والكويت يف مباراة �ضائقة.  تقدم املنتخب الكويتي يف ال�ضوط الول بنتيجة 19-14، وبدا يف طريقه اإىل 
حتقيق الفوز على نظريه البحريني الذي قال كلمته الأخرية يف النهاية وقلب الأمور يف ال�ضوط الثاين مل�ضلحته 
16-10 ليح�ضم املباراة 30-29.  واأ�ضاد املدير الفني لحتاد كرة اليد الدكتور خالد ال�ضرجي بالأداء الكبري الذي 

قدمه لعبو الكويت اأمام البحرين خا�ضة يف ال�ضوط الأول الذي انتهى بتقدمه بفارق 5 اأهداف.. 
وقال: ن�ضارك بالألعاب اخلليجية مبنتخب ال�ضباب مدعما ببع�س الالعبني الكبار، وقد ظهر  اجلميع بال�ضورة 
والأداء الذي نطمح اإليه. الأمور مت�ضي ح�ضب اخلطة التي و�ضعها الحتاد لبناء منتخب امل�ضتقبل حيث مت اختيار 

لعبي ال�ضباب من اخلامات اجليدة التي �ضيتم جتهيزها لتكون نواة منتخب اليد الأول قريبا. 



تكاد تفقد �ساقيها بلدغة ح�سرة 
مت حتذير امراأة بريطانية من اأنها قد تفقد �ضاقيها نتيجة لدغة 

ح�ضرة تعر�ضت لها قبل 13 عاما.
اأن  بعد  ن��ادرة  بحالة جلدية  عاًما(  اأو�ضن )40  واأ�ضيبت جورجا 
ويقول  الع�ضب.  ق�س  اأث��ن��اء  اليمنى  �ضاقها  يف  بعو�ضة  لدغتها 
اإ�ضابتها  بعد  �ضاقيها  كلتا  برت  اإىل  حتتاج  قد  اإنها  الآن  الأط��ب��اء 

بنوبة تعفن مهددة حلياتها.
اأثناء   2009 ع��ام  يف  للدغ  ال�ضابقة  الإداري���ة  امل�ضاعدة  تعر�ضت  و 
قيامها بقطع الع�ضب يف منزلها يف با�ضيلدون، اإ�ضيك�س، ومل تلتئم 
اجللد  بتقيح  اإ�ضابتها  ت�ضخي�س  مت  عامني  وبعد  اأب����ًدا،  اللدغة 

الغنغريني، وهي حالة جلدية نادرة ت�ضبب تقرحات موؤملة.
13 ع��اًم��ا. ويف  مل��دة  اأع���اين م��ن الأمل  "لقد كنت  وق��ال��ت ج��ورج��ا 
برت  يتم  اأن  من  خطر  وهناك  رجلي.  اأوت���ار  اأرى  كنت  ما  مرحلة 
�ضاقي. لكن الأطباء قالوا اإن الإنتان قد ي�ضفى لذا قد اأمتكن من 

اإجراء جراحة جتميلية بدًل من ذلك".
جورجا.  �ضاقي  اأ�ضفل  يف  ال�ضمادات  بو�ضع  الآن  الأط��ب��اء  يقوم  و 
"ثقوب  اإنها عندما تعر�ضت للدغ بدا الأمر وكاأنه  وقالت جورجا 
التي حدثت  وتتذكر لدغة احل�ضرة  �ضغرية" ب��داأت تكرب وتكرب. 
يف عام 2009، وقالت "كنت يف احلديقة اأقطع الع�ضب وكان لدي 

حرفًيا اأربع لدغات �ضغرية على �ضاقي، متاًما مثل الثقوب.

حيوانات  من  باملئة   40
الربيطانيني جزء من العائلة

 %  40 ح��وايل  اأن  اإىل  بريطانيا  يف  للراأي  جديد  ا�ضتطالع  اأ�ضار 
اأو قططهم  اأن كالبهم  يعتربون  الأليفة  احليوانات  اأ�ضحاب  من 

هم مبثابة اأطفالهم.
حيوانهم  روؤي���ة  ال�ضتطالع  يف  امل�ضاركني  رب��ع  م��ن  اأك���ر  ل  وف�ضّ
الأليف على �ضريكهم اأو اأزواجهم لدى عودتهم اإىل منزل بعد يوم 

يف العمل.
و�ضارك يف هذا ال�ضتطالع 2000 �ضخ�س من اأ�ضحاب احليوانات 
من  ج��زًءا  حيواناتهم  يعتربون  اأنهم  منهم   73% واأك��د  الأليفة، 

العائلة.
كما اأعطى ما يقرب من %40 حيواناتهم الأليفة مكانا خم�ض�ضا 

على الأريكة داخل غرفة اجللو�س.
ووجد ال�ضتطالع الذي اأجرته منظمة "بيت�س اآت هوم" اأن ن�ضف 
حيواناتهم  ل�ضحة  الأول��وي��ة  اأع��ط��وا  باأنهم  اع��رتف��وا  الأ�ضخا�س 

الأليفة و�ضعادتها على احتياجاتهم ال�ضخ�ضية.
م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى، ���ض��ل��ط ال��ب��ع�����س ال�����ض��وء ع��ل��ى ���ض��غ��وط رعاية 
حيواناتهم الأليفة ب�ضبب ارتفاع تكلفة املعي�ضة. ولفت %21 ممن 
اأكر  كانت  الأليفة  احليوانات  ملكية  اأن  اإىل  ال�ضتطالع  �ضملهم 

اإرهاًقا مما كانوا يتوقعون.
اأف�ضل  األ��ي��ف ك��ان م��ن  اأن اقتناء ح��ي��وان   52% رغ��م ذل��ك، اعترب 

اللحظات يف حياتهم.
الرعاية  م��رك��ز  قدمها  ن�ضائح  م��ع  ال���ض��ت��ط��الع  نتائج  وت��ت��واف��ق 
�ضالمة  على  احل��ف��اظ  ح��ول   "CenterWell" العليا  الأول��ي��ة 
ال�ضحة العقلية مع التقدم يف العمر، حيث ترتاجع كفاءة معظم 

اأجهزة اجل�ضم حتت وطاأة ال�ضنني.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

دفع الفواتري عرب الهاتف املحمول يعر�سك لالإفراط يف الإنفاق
الدفع عن طريق  ي�ضتخدمون طرق  الذين  الأ�ضخا�س  اأن  وا�ضنطن  �ضاوند يف  بوجيت  باحثون من جامعة  ك�ضف 
"قد يكون  اآهن:  الباحثون بقيادة �ضن يونغ  اأكر عر�ضة لالإفراط يف الإنفاق. وقال  الهاتف املحمول،  تطبيقات 
جانب  اإىل  للمعاملة،  امللمو�ضة  غري  بالطبيعة  مرتبطا  املحمول  الهاتف  عرب  الدفع  طريق  عن  ال��زائ��د  الإن��ف��اق 
الهاتف املحمول مبا يف  اأنظمة الدفع عرب  املعاملة". واأ�ضبحت  مالءمتها، والتي تتيح للم�ضتخدم النف�ضال عن 
Google Pay و Samsung Pay �ضائعة على نطاق وا�ضع يف جميع اأنحاء العامل، حيث  و   Apple Pay ذلك
مت اإجراء 32 يف املائة من جميع عمليات ال�ضراء عرب الإنرتنت من خالل حمافظ الهاتف املحمول يف عام 2020. 
وكتب الباحثون يف درا�ضتهم املن�ضورة يف جملة Computer in Human Behavior: "على الرغم من مزايا 
ا�ضتخدام الدفع عرب الهاتف املحمول، كان هناك القليل من الأبحاث حول الآثار املرتتبة على كيفية تاأثري ا�ضتخدام 

الدفع عرب الهاتف املحمول على ال�ضلوكيات املالية للم�ضتهلكني".
مت ت�ضمني عينة من 21457 بالغا اأمريكيا يف الدرا�ضة، حيث مت حتليل �ضلوكيات الإنفاق لديهم، وك�ضفت النتائج 
اأن 37 يف املائة من امل�ضاركني ا�ضتخدموا املدفوعات عرب الهاتف املحمول اإما �ضخ�ضيا اأو عرب الإنرتنت، واأفاد 63 يف 

املائة الآخرون اأنهم مل ي�ضتخدموا املدفوعات عرب الهاتف املحمول.
وكان لدى امل�ضاركني الذين ا�ضتخدموا مدفوعات الهاتف املحمول احتمالت اأعلى بن�ضبة 34 يف املائة لإنفاق اأكر 
من دخلهم ال�ضنوي مقارنة باأولئك الذين ا�ضتخدموا طرق دفع اأخرى، كما اأنهم كانوا اأكر عر�ضة بن�ضبة 31 يف 

املائة ملواجهة �ضعوبات يف دفع الفواتري والنفقات.
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احليوانات الأليفة توؤثر على حالتها العاطفية
اأظهرت درا�ضة حديثة، اأن احليوانات ميكنها التمييز بني الأ�ضوات ال�ضلبية 

والإيجابية يف الكالم الب�ضري.
اأن  وزي���وري���خ،  ك��وب��ن��ه��اج��ن  الأح���ي���اء بجامعتي  ق�ضم  م��ن  ب��اح��ث��ون  ووج���د 

احليوانات تتفاعل بقوة اأكرب مع الأ�ضوات الب�ضرية "�ضالبة ال�ضحنة".
يعك�ضون  احل���الت،  بع�س  يف  الأليفة  احليوانات  اأن  ب��دا  للباحثني،  ووف��ًق��ا 
امل�ضاعر التي يعرب عنها ال�ضوت الب�ضري. واخترب الباحثون كيف تتفاعل 
احليوانات مع الأ�ضوات ال�ضلبية والإيجابية من خالل ت�ضغيل ت�ضجيالت 
العلماء  در���س  بعدها،  �ضوت.  مكربات  من  والب�ضرية  احليوانات  لأ�ضوات 
اأم�ضتها يف النظر اإىل اجتاه  ا�ضتجابات احليوانات، مبا يف ذلك املدة التي 
مكرب ال�ضوت، وعدد الأنني اأو ال�ضرير يف الدقيقة، وحركات الذيل. ومن 
اأن  اأظهرت  النتائج  اإن  بريفري،  اإيلودي  ال�ضلوكية  الأحياء  عاملة  قالت  ثم، 
الفرق  هذا  متييز  ميكنها  الآ�ضيوية  الربية  ونظريتها  امل�ضتاأن�ضة  اخليول 
الب�ضرية".  الأ���ض��وات  م��ن  اأو  ف�ضائلها  م��ن  الأ���ض��وات  ت��اأت��ي  ���ض��واء عندما 
واأ�ضافت: "تظهر نتائجنا اأن هذه احليوانات تتاأثر بالعواطف التي ن�ضحن 
اأكرب  بقوة  تتفاعل  فهي  بها،  نحيط  اأو  اإليها  نتحدث  عندما  بها  اأ�ضواتنا 
ب�ضكل اأ�ضرع، عندما يقابلون ب�ضوت �ضالب ال�ضحنة، مقارنة ب�ضوت موجب 
يتعر�ضون  التي  امل�ضاعر  يعك�ضون  اأنهم  يبدو  معينة،  مواقف  يف  ال�ضحنة، 
لها". ووفق ما نقلته "ديلي ميل"، ُينظر اإىل هذا النوع من التفاعل يف علم 

الأحياء ال�ضلوكي، على اأنه اخلطوة الأوىل يف اإظهار التعاطف.

ديب ي�سف اتهامات هريد بالهراء 
اأمبري  اإليه طليقته  حمل النجم جوين ديب على التهامات التي وجهتها 
للمرة  اإدلئ��ه  "هرائية" خالل  باأنها  اإياها  وا�ضفاً  الأ�ضري،  بالعنف  هريد 
اأمام املحكمة الأمريكية الناظرة يف دعوى ت�ضهري رفعها  الثانية ب�ضهادته 
على زوجته ال�ضابقة، فيما نفت �ضريكة حياته ال�ضابقة عار�ضة الأزياء كايت 
مو�س اأن يكون دفعها على الدرج. وقال املمثل البالغ 58 عاماً "بالتاأكيد ما 
ِمن اإن�ضان مثايل، ولي�س اأّي مّنا كذلك، لكنني مل اأرتكب يوماً يف حياتي عنفاً 
جن�ضياً اأو ج�ضدياً". وَمثل ديب جمدداً اأمام قو�س املحكمة يف هذه الق�ضية 
اأ�ضابيع يف فريفاك�س بالقرب من وا�ضنطن،  التي بداأت جل�ضاتها قبل �ضتة 

و�ضاأله وكالوؤه عما �ضعر به عندما �ضمع اتهامات زوجته ال�ضابقة.
ورّد جنم "بايرت�س اأوف ذي كاريبيني" بالقول "من اجلنون اأن ت�ضمع هذه 
هذه  وكل  اإيّل  تن�ضبها  التي  اجلن�ضي  والعنف  بالعنف  ال�ضنيعة  التهامات 
اأمر  اأن��ه  وراأى  ارتكبتها".  اإنني  تقول  التي  والفرتائية  الهرائية  الأ�ضياء 
اإىل درجة تفوق  "فظيع و�ضخيف ومهني وجمنون وموؤمل ووح�ضي وقا�ٍس 

اخليال، وخطاأ كلياً"، مكرراً اأمام هيئة املحّلفني عبارة "خطاأ كلياً".

حقيبة كيت ميدلتون.. 
�سر اليد الي�سرى

الأمري  زوجة  ميدلتون،  كيت  تعد 
وي��ل��ي��ام ودوق����ة ك��ام��ربي��دج، رم���زاً 
ع�ضوا  ك��ون��ه��ا  اأن  ك��م��ا  ل���الأن���اق���ة، 
عليها  ي��ف��ر���س  امل��ال��ك��ة  ب���الأ����ض���رة 
الأمور  بني  وم��ن  القواعد.  بع�س 
التي لفتت انتباه حمبيها ومعجبي 
دائماً  ح��م��ل��ه��ا  امل��ل��ك��ي��ة،  ال��ع��ائ��الت 
وفقاً  الي�ضرى،  يدها  يف  حلقائبها 
الربيطانية.  "�ضن"  ل�ضحيفة 
ودوقة كامربيدج، لي�ضت الوحيدة 
يف البالط امللكي الربيطاين التي 
ت��ف��ع��ل ذل����ك، ح��ي��ث ك��ان��ت ميجان 
ت���غ���ادر الأ����ض���رة  اأن  م����ارك����ل، ق��ب��ل 
حقيبتها  حتمل  اأي�ضاً  هي  املالكة، 
وكذلك  دائ��م��اً،  الي�ضرى  ي��ده��ا  يف 

الأمر للملكة اإليزابيث الثانية.
الأمري  اأن  امل���ع���روف  م��ن  وب��امل��ث��ل، 
بريطانيا،  ع��ه��د  ويل   ، ت�����ض��ارل��ز 
الي�ضرى  ي��ده  يف  احلقائب  يحمل 
الراحلة  ت�����ض��وي��ر  مت  ك��م��ا  ف��ق��ط. 
الأمرية ديانا بانتظام وهي حتمل 

حقيبتها يف يدها الي�ضرى.
اأفراد  كل  اأن  من  الرغم  على  ه��ذا 
يدهم  ي�ضتخدمون  املالكة  العائلة 
ال��ي��م��ن��ى، مم��ا دف���ع ال��ك��ث��ريي��ن اإىل 
ا�ضتخدام  ���ض��ب��ب  ع����ن  ال���ت�������ض���اوؤل 
حمل  يف  الي�ضرى  اأيديهم  اجلميع 

احلقائب ال�ضخ�ضية.
والإتيكيت،  الآداب  وف�ضرت خبرية 
م��ي��ك��ا م����اي����ر، ال���ت���ي ت����درب����ت على 
ع�ضو  ق���ب���ل  م����ن  ال�������ض���ل���وك  اآداب 
امل���ال���ك���ة، هذا  الأ������ض�����رة  ����ض���اب���ق يف 
اأن���ه يرجع  اإىل  ال�����ض��ل��وك، م�����ض��رية 
اإىل الربوتوكول امللكي الذي يلزم 
الربيطانية  املالكة  العائلة  اأف���راد 

بذلك.

م�سرع 11 ر�سيعًا 
يف حريق مب�ست�سفى 
ل��ق��ي 11 ر���ض��ي��ع��اً م�����ض��رع��ه��م يف 
حريق اندلع يف م�ضت�ضفى مبدينة 
تيفاواين يف غرب ال�ضنغال، بح�ضب 

ما اأعلن رئي�س البالد ماكي �ضال.
تويرت  على  تغريدة  يف  �ضال  وق��ال 
الأ�ضى  ببالغ  لتّوي  تبّلغت  "لقد 
يف  ق�ضوا  ر�ضيعاً   11 ب���اأّن  وال��ف��زع 
ال��ولدة يف  حريق يف ق�ضم حديثي 
امل�ضت�ضفى العمومي" يف تيفاواين.

واأ�ضاف "اأتقّدم باأحّر التعازي اإىل 
اأّمهاتهم وعائالتهم".

من جهته اأعلن دميبا ديوب رئي�س 
اإنقاذ ثالثة  "مت  اأّنه  بلدية املدينة 

ع". ر�ضّ
اأي�ضاً  ي��ت��وىّل  ال��ذي  دوب  وبح�ضب 
من�ضب نائب يف اجلمعية الوطنية 
احتكاك  ع��ن  جن��م  "احلريق  ف����اإّن 
ب�ضرعة  امتّدت  والنريان  كهربائي 

كبرية".
فاإّن  حملية  اإع��الم  لو�ضائل  ووفقاً 

امل�ضت�ضفى ُد�ّضن موؤخراً.
املا�ضي  ني�ضان-اأبريل  مطلع  ويف 
اآخر  ح��ك��وم��ي  م�ضت�ضفى  ���ض��ه��دت 

ماأ�ضاة اأغرقت البالد يف احلزن.
ويومها فارقت امراأة حامل احلياة 
بعدما انتظرت عبثاً ولفرتة طويلة 
ملوؤها الأمل اإجراء عملية قي�ضرية 
لوغا  مب��دي��ن��ة  م�ضت�ضفى  يف  ل��ه��ا 
املراأة  واأث���ارت وف��اة ه��ذه  )�ضمال(. 
م��وج��ة غ�����ض��ب ع����ارم ع��ل��ى مواقع 
ومطالبات  الجتماعي  التوا�ضل 
ال�ضحية  الرعاية  قطاع  باإ�ضالح 

يف البالد.

جرعة من�سطة من لقاح 
كورونا للمعر�سني للخطر 

لل�ضحة،  ال��ف��رن�����ض��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأو����ض���ت 
ب���اإع���ط���اء ج���رع���ات م��ن�����ض��ط��ة م���ن ال��ل��ق��اح امل�ضاد 
ل��ف��ريو���س ك���ورون���ا، ل��الأ���ض��خ��ا���س الأك����ر عر�ضة 
 65 اأع��م��اره��م  تتجاوز  م��ن  بينهم  وم��ن  للخطر، 
اأفادت  ح�ضبما  املقبل،  اخل��ري��ف  م��ن  ب���دءاً  ع��ام��اً، 
وكالة بلومربج لالأنباء اأم�س الأول الأربعاء، نقاًل 

عن بيان للمجل�س الأعلى لل�ضحة.
ينت�ضر  اأن  ي��ت��وق��ع  امل��ج��ل�����س  اإن  ب��ل��وم��ربغ  وق��ال��ت 
ال��ف��ريو���س ب�����ض��ك��ل م��ن��ت��ظ��م واأك�����ر ك��ث��اف��ة، واإن���ه 
اقرتح اجلمع بني حملة التطعيم �ضد الفريو�س 
واللقاحات امل�ضادة لالأنفلونزا يف اخلريف املقبل.
اأ�ضافت بلومربج اأن املجل�س اأو�ضى اأي�ضا باإعطاء 

لقاح اإ�ضايف للعاملني يف جمال ال�ضحة.
لل�ضحة  الفرن�ضية  الوطنية  الهيئة  اأن  اإىل  ي�ضار 
اأو�ضت باإعطاء جرعة ثانية من اللقاح ملن بلغت 

اأعمارهم 65 عاماً. 

يت�سبب باأ�سرار بـ 100 األف دولر لي�سرق �سيارة 
ت�ضبب  اأن��ه  ُيزعم  رجل  عن  الأ�ضرتالية،  ال�ضرطة  تبحث 
�ضاحة  اقتحم  اأن  بعد  األ��ف دولر   100 بقيمة  اأ���ض��رار  يف 
لل�ضيارات وا�ضتخدم اآلة جرافة لإبعاد �ضاحنة قاطرة عن 

طريقه ليتمكن من �ضرقة �ضيارة اأعجبته.
اأ�ضدرت �ضرطة كوينزلند لقطات درامية من كامريات 
اإىل  العمالقة  اجل��رف  اآل��ة  دخ��ول  املراقبة تظهر حلظة 
ي���وم الأحد  5:30 ���ض��ب��اح  ال�����ض��اع��ة  ال�����ض��ي��ارات يف  ���ض��اح��ة 
�ضحب  �ضاحنة  لدفع  ا�ضتخدامها  يتم  اأن  قبل  مايو   15
اإن  املحققون  الطريق. قال  بعيًدا عن  م�ضطحة متوقفة 
باركهور�ضت،  اآخ��ر يف  م��ن موقع  اجل��راف��ة  �ضرق  ال��رج��ل 
�ضمال روكهامبتون يف و�ضط كوينزلند ، يف وقت �ضابق من 
تلك الليلة وقادها عرب �ضارع ليت�ضاردت. ويظهر الرجل يف 
الفيديو وهو يدفع ال�ضاحنة القاطرة بعيداً عن الطريق 
خرج  ذل��ك  وبعد  املتوقفة.  ال�ضيارات  من  �ضف  لتحرير 
ت�ضبب  النار فيها، مما  باإ�ضرام  العربة وقام  اجلاين من 
باأ�ضرار بقيمة 100 األف دولر. بعد ذلك �ضوهد الرجل 
وهو يدخل �ضيارة هولدن كومودور �ضيدان رمادية طراز 
2017 قبل اأن يقودها مبتعداً ويهرب من مكان احلادث. 
وقال الرقيب اأول املحقق بيت�ضي اإن ال�ضرطة بداأت البحث 
عن الرجل، وعممت موا�ضفات ال�ضيارة امل�ضروقة، وحثت 
العامة على الإبالغ عن ال�ضيارة عند م�ضاهدتها، وفق ما 

اأوردت �ضحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

داخل مطار عراقي.. ف�سيحة اأمنية بطلها طفل
اأعلنت �ضلطات مطار النجف يف جنوب العراق اأم�س الأول 
بعدما  الأمنية  باإجراءاتها  النظر  �ضتعيد  اأنها  الأرب��ع��اء 
 7 تخّطي  م��ن  �ضنوات   10 العمر  م��ن  يبلغ  طفل  متّكن 
اإىل  اإىل طائرة متوجهة  والو�ضول  اأمنية  تفتي�س  نقاط 
اإي����ران. وق��ع��ت احل��ادث��ة ليل الث��ن��ني، فيما فتح حتقيق 
ال��ط��ائ��رة التابعة  ال��ط��ف��ل اإىل  مل��ع��رف��ة م��الب�����ض��ات دخ���ول 
اأع��ل��ن م��دي��ر مطار  ك��م��ا  للخطوط اجل��وي��ة الإي��ران��ي��ة، 

النجف الدويل حكمت اأحمد لفران�س بر�س.
العراق، فهو  املطارات يف  اأكرب  النجف ثاين  ويعّد مطار 
ي�ضتقبل كّل عام مئات الآلف من الزوار، ويف عام 2019 
اأي قبل اجلائحة، ا�ضتقبل هذا املطار 2.5 مليون م�ضافر، 

وفق اإح�ضاءات ر�ضمية.
النقاط  اعتيادي  لكن م�ضاء الثنني، اجتاز م�ضافر غري 
الأمنية يف املطار. وقال حكمت اأحمد اإن "فتى يبلغ من 
ال��ع��م��ر 10 ���ض��ن��وات مت��ك��ن م��ن اخ����رتاق 7 ن��ق��اط اأمنية 
رجل  ا�ضتوقفه  حيث  الطائرة  اإىل  وو�ضل  امل��ط��ار،  داخ��ل 
م�ضاء  امل��ط��ار  "دخل  الفتى  اأن  واأ���ض��اف  الطائرة".  اأم��ن 
ال�ضاعة  التا�ضعة والن�ضف، وبحدود  ال�ضاعة  يوم الثنني 
اخلطوط  ط��ائ��رة  �ضعوده  بعد  ال��ث��الث��اء  �ضباح  الثانية 
اجلوية الإيرانية مت الإبالغ عنه من قبل كادر الطائرة". 
واأ�ضاف حكمت اأحمد: "حالياً، تعمل جلان حتقيقية على 
معاقبة  تتم  ذلك  �ضوء  وعلى  ما ح�ضل.  معرفة حقيقة 
وقال  احلادثة".  بهذه  بعمله  ر  ق�ضّ كل من  ونقل  وط��رد 
اأحمد يف بيان اإنه "�ضيتم اعداد اجراءات جديدة حفاظاً 
من  النتهاء  ف��ور  وامل�ضافرين"،  املطار  واأم��ن  نظام  على 
من  بالرغم  "الطفل  اأن  كذلك  البيان  وذك��ر  التحقيق. 
جتاوزه اخلطوط الأمنية، اإل اأن دخوله مل ي�ضبب خطراً 

كونه خ�ضع لكافة نقاط التفتي�س املعنية".

اكت�ساف بكترييا لها قدرات خارقة.. وعلماء يحذرون
اجلنوبية  القطبية  ال��ق��ارة  يف  بكترييا  اكُت�ضفت 
للم�ضادات  لها جينات متنحها مقاومة طبيعية 
القدرة  ولديها  امليكروبات  وم�����ض��ادات  احليوية 
ح�ضبما  القطبية،  املناطق  خ��ارج  النت�ضار  على 

قال علماء يف ت�ضيلي.
ال��ب��اح��ث بجامعة  اأن���دري�������س م��ارك��ول��ي��ت��ا،  وق����ال 
ت�ضيلي الذي تراأ�س الدرا�ضة، التي ن�ضرتها جملة 
"القدرات  ه��ذه  اإن  م��ار���س،  يف  الكلي  البيئة  علم 
القا�ضية  الظروف  مقاومة  تتيح  اخلارقة" التي 
النووي  اأج��زاء متنقلة من احلم�س  موجودة يف 

وميكن اأن تنتقل ب�ضهولة اإىل بكترييا اأخرى.
واأو�ضح ماركوليتا: "نعلم اأن تربة �ضبة اجلزيرة 
القطبية اجلنوبية، وهي اإحدى املناطق القطبية 
بها جمموعة  اجلليد،  ذوب��ان  ت�ضررا من  الأ�ضد 
كبرية متنوعة من البكترييا.. واأن بع�ضها ميثل 
الأجداد  م��ن  ورثتها  جلينات  حمتمال  م�ضدرا 

متنح مقاومة للم�ضادات احليوية".
وجمع العلماء من جامعة ت�ضيلي عدة عينات من 

�ضبه اجلزيرة القطبية من 2017 اإىل 2019.

اإذا  ما  ح��ول  الت�ضاوؤل  "يجدر  ماركوليتا:  وق��ال 
كان تغري املناخ ميكن اأن يكون له تاأثري يف حدوث 
�ضيناريو  "يف  واأ�����ض����اف:  املعدية".  الأم����را�����س 
حم��ت��م��ل، مي��ك��ن ل��ه��ذه اجل��ي��ن��ات اأن ت��غ��ادر هذا 
اخلزان )الذي تعي�س فيه( وتكون عامال معززا 

لظهور اأمرا�س معدية وتف�ضيها".
با�ضم  امل��ع��روف��ة  ال��ب��ك��ت��ريي��ا  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  وج���د 
اإح�����دى جمموعات  ال���زجن���اري���ة، وه���ي  ال��زائ��ف��ة 
القطبية،  اجل��زي��رة  �ضبه  يف  ال�ضائدة  البكترييا 
اأن  املمكن  م��ن  لكن  ل��الأم��را���س،  م�ضببة  لي�ضت 
ل  م��ا  وه��و  املقاومة"،  "جلينات  م�����ض��درا  ت��ك��ون 
مثل  ال�ضائعة  املطهرات  با�ضتخدام  وقفه  ميكن 

الكلور اأو الأمونيوم الرباعي.
التي  البكترييا  الآخ��ر من  النوع  فاإن  ومع ذلك، 
الدقائق  بكترييا  وه��ي  لدرا�ضتهم،  اأخ�ضعوها 
على  "القدرة  لديها  اخللية،  اأح��ادي��ة  القطبية 
ن���وع بيتا  امل�����ض��ادات احل��ي��وي��ة م��ن  تعطيل ع��م��ل 
اللتهابات  ُتعّد �ضرورية لعالج  والتي  لكتاماز، 

املختلفة" ح�ضبما قال ماركوليتا.
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جورجينا رودريغيز �ساحرة مبهرجان كان
تاألقت  جورجينا  ال��ت��واأم،  طفليها  لأح��د  وخ�ضارتها  ولدت��ه��ا  بعد  الأوىل  للمرة 
لفيلم  الأول  العر�س  رونالدو يف  كري�ضتيانو  الربتغايل  النجم  رودريغيز  حبيبة 
"اإلفي�س" على ال�ضجادة احلمراء ملهرجان كان ال�ضينمائي الدويل بف�ضتان �ضيق 
طويل بقما�س براق وناعم وباللون الف�ضي جاء مك�ضوف الظهر وبفتحة طويلة 

و�ضلت اإىل اأعلى فخذها.
وتزينت  وربطته  ال���وراء  اإىل  وجهها  عن  رفعته  ب��اأن  �ضعرها  جورجينا  و�ضففت 
حلقا  واعتمدت  الأخ�ضر  بالزمرد  مر�ضع  و�ضوار  خامت  من  املا�ضية  باملجوهرات 
بلون  الكعب  ع��ايل  مفتوحاً  ���ض��ن��دًل  انتعلت  كما  ك��ب��ريت��ني،  ب��زم��ردت��ني  ط��وي��اًل 
الف�ضتان فبدت فاتنة، ولإكمال اإطاللتها اجلّذابة، اختارت جورجينا ظالل عيون 

برونزية ناعمة واأحمر �ضفاه وردي لمع.
اإ�ضارة اإىل اأن الدورة اخلام�ضة وال�ضبعني من مهرجان كان 
ال�ضينمائي الدويل انطلقت قبل خم�ضة اأيام، و�ضتتوا�ضل 

فعالياته حتى الثامن والع�ضرين من ال�ضهر اجلاري.


