
   

ا�شتنجد بها ماكرون من االر�شيف
جمموعة �سيا�سية اأوروبية: فكرة ميرتان عام 1989

•• الفجر –خرية ال�شيباين

وجه  ع��ل��ى  اأوك��ران��ي��ا  لت�شمل  اأوروب���ي���ة،  �شيا�شية  جم��م��وع��ة  اق����راح 
اخل�شو�ص، يتبنى فكرة فرن�شية عمرها اأكرث من 30 عاًما.

ودول  اأوكرانيا  رغبة  اأمل على  ودون خيبة  ب�شرعة  الرد  كيف ميكن 
اأب��واب الحتاد الأوروب��ي؟ يف �شرا�شبورغ، التا�شع من  اأخرى تطرق 
مايو، اقرح اإميانويل ماكرون اإن�شاء جمتمع �شيا�شي اأوروبي. وهكذا، 
الأوروبية  �شت�شمح للدول  الأوروب��ي هذه  انتظار الحت��اد  فاإن غرفة 
امللتزمة بقاعدة قيم الحتاد باإيجاد م�شاحة جديدة للتعاون ال�شيا�شي 

والأمني، حدد الرئي�ص الفرن�شي، يف فجر وليته الثانية.
ح�شور  م��ع  الرئي�شية  ال�شيا�شية  اخل��ي��ارات  لتقا�شم  الف�شاء  ه��ذا 
قبل  من  لك�شربي�ص،  اأعمدة  على  ا،  اأي�شً اقراحه  مت  كبري،  رم��زي 
اإنريكو ليتا، الرئي�ص ال�شبق للحكومة الإيطالية.         )التفا�شيل 

الرئي�ص الفنلندي ورئي�شة الوزراء خالل موؤمتر �شحفي حول اأوكرانيا يف هل�شنكي  )ا ف ب - اأر�شيفية( 

الرئي�ص اجلنوبي اجلديد اكرث حزما جتاه ال�شمال

بتوجيهات حممد بن زايد .. وزارة الدفاع 
تعلن عن تعديل مدة اخلدمة الوطنية

•• اأبوظبي-وام:

بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذا 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�شلحة ، اأعلنت وزارة الدفاع عن تعديل مدة 
مدتها  لت�شبح  الذكور  للمجندين  الوطنية  اخلدمة 
11 �شهراً للحا�شلني على �ش����هادة الثانوية العامة اأو 
ما يعادلها فاأعلى و3 �شنوات للحا�شلني على موؤهل 
اأقل من الثانوية العامة، و11 �شهراً للمجندات من 
الإناث وذلك مبوجب القرار رقم 15 ل�شنة 2022 
ال�����ش��ادر ع��ن ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�شلحة 
بتعديل بع�ص اأحكم قرار نائب القائد الأعلى للقوات 
مدة  ت��ع��دي��ل  ب�����ش�����اأن   2016 ل�شنة   6 رق���م  امل�شلحة 

اخلدمة الوطنية.
جاء هذا القرار انطالقاً من حر�ص القيادة الر�شيدة 
الوطنية  ب��رن��ام��ج اخل���دم���ة  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ل��ل��دول��ة 

الذي مت  املثمر  العمل  والحتياطية وتتويجاً جلهود 
املا�شية  ال�شنوات  يف برنامج اخلدمة الوطنية خالل 
التغيري  ه��ذا  اأن  حيث  م�شرفة،  نتائج  حقق  وال���ذي 
الدول  لتجارب  م�شتمرة  وق���راءات  درا���ش��ات  ع��ن  نتج 
من  وال�شتفادة  الوطنية  للخدمة  املطبقة  الأخ��رى 
خ��ربات��ه��ا وت��ع��ل��م ال���درو����ص امل�����ش��ت��ف��ادة م��ن ال����دورات 

ال�شابقة للخدمة الوطنية يف الدولة.
املحدثة  ب�شورته  الوطنية  اخلدمة  برنامج  ويهدف 
واإدراج  للمجندين  التدريبية  اجل��رع��ات  زي���ادة  اإىل 
م��وا���ش��ي��ع ج��دي��دة مل ت��ك��ن م���وج���ودة ���ش��اب��ق��اً وزي����ادة 
التطبيقات  تكثيف  خ��الل  من  التدريب  يف  الواقعية 
والتمارين العملية الأمر الذي ي�شاهم يف تعزيز ثقة 
املجندين واإك�شابهم املزيد من املهارات الالزمة لأداء 

الواجبات املطلوبة منهم بجدارة واقتدار.
وي��ط��ب��ق ه���ذا ال��ق��رار ب��داي��ة م��ن ال��دف��ع��ات الالحقة 

ل�شدوره.

•• بروك�شل-وام:

�شاركت �شفارة دولة الإم��ارات يف بروك�شل يف فعاليات الدورة 
�شوريا  م�شتقبل  دع��م  ح��ول  بروك�شل  م��وؤمت��ر  م��ن  ال�شاد�شة 
واملنطقة الذي ينظمه الحتاد الأوروبي، بهدف موا�شلة دعم 

ال�شعب ال�شوري، يف ظل ا�شتمرار تداعيات جائحة كوفيد19- 
الإن�شانية،  الحتياجات  �شدة  من  فاقمت  والتي  والتحديات 
55 دولة و22 منظمة دولية.   وذلك مب�شاركة ممثلني من 
الق�شايا واملوا�شيع الأكرث  املوؤمتر يف دورته احلالية  وتناول 
اأهمية التي توؤثر على ال�شعب ال�شوري واملجتمعات امل�شت�شيفة 

لالجئني ال�شوريني وح�شد الدعم الدويل لال�شتجابة للخطة 
به  قامت  ال��ذي  ال��دور  على  ال�شوء  ت�شليط  ومت  الإن�شانية.  
دول��ة الإم���ارات على م��دار اأك��رث من 10 �شنوات ما�شية من 
على  يزيد  ما  بلغت  التي  الإغاثية  امل�شاعدات  تقدمي  خ��الل 

�ص3( )التفا�شيل  اأمريكي.       دولر  مليار   1.11

احللف ي�شرع ان�شمام فنلندا.. ورو�شيا تتوعد

مو�سكو: اأي �سراع حمتمل مع الناتو قد يوؤدي اإىل حرب نووية
•• عوا�شم-وكاالت:

الرئي�ص  دع�������وة  م����ع  ب���ال���ت���زام���ن 
ت�شريع  اإىل  ب�������الده  ال���ف���ن���ل���ن���دي 
حلف  اإىل  ل��الن�����ش��م��ام  خ��ط��وات��ه��ا 
مو�شكو  ج���ددت  الأط��ل�����ش��ي،  �شمال 
اأي �شراع  ان���دلع  حت��ذي��رات��ه��ا م��ن 
م��ع ال��ن��ات��و ال��ت��ي ط��امل��ا ح���ذرت من 

تو�شعه يف ال�شرق الأوروبي.
فقد راأى نائب رئي�ص جمل�ص الأمن 
اأن  ميدفيديف،  دميري  الرو�شي، 
ال��ن��ات��و قد  م��ع  ���ش��راع حمتمل  اأي 

يوؤدي اإىل حرب نووية.
و�شدد على اأن تدريبات احللف قرب 
احلدود الرو�شية يزيد من احتمال 

اندلع �شراع.
ت�����ش��ري��ح��ات نقلها  اأ����ش���اف يف  ك��م��ا 
ح�������ش���اب���ه ع���ل���ى ت����ل����ي����غ����رام، اأم�������ص 
اخلمي�ص، اأن قيام دول الناتو ب�شخ 
وتدريب  اأوك���ران���ي���ا  اإىل  الأ���ش��ل��ح��ة 
املعدات  ا����ش���ت���خ���دام  ع��ل��ى  ق���وات���ه���ا 
واإجراء  املرتزقة  واإر�شال  الغربية، 
ب��ال��ق��رب م��ن حدودنا،  ال��ت��دري��ب��ات 
ي��زي��د م��ن اح��ت��م��ال ن�����ش��وب �شراع 
مبا�شر ومفتوح بني الناتو ورو�شيا 

بدًل من احلرب بالوكالة.
ونبه اإىل اأن مثل هذا ال�شراع دائًما 
ما ينطوي على خطر التحول اإىل 
�شيناريو  ���ش��ام��ل��ة، يف  ن��ووي��ة  ح���رب 

كارثي للجميع.
ك���ان���ت ح���ذرت  اأن م��و���ش��ك��و  ي���ذك���ر 

ل ي��ج��ع��ل ال���ع���امل وق���ارت���ن���ا اأك���رث 
توعدت  ف��ق��د  واأم����ن����ا،  ا����ش���ت���ق���رارا 
م��و���ش��ك��و ه��ل�����ش��ن��ك��ي ب�����اإج�����راءات رد 
حال  يف  واأخ����رى«،  ع�شكرية  تقنية 

ان�شمامها اإىل حلف الناتو.
كانت  اإذا  عّما  ���ش��وؤال  على  رّده  ويف 
اخلطوة  ت���ل���ك  يف  ت�����رى  م��و���ش��ك��و 

تهديدا، اأجاب قائال بالتاأكيد.
كما اأ�شاف �شيتوقف كل �شيء على 
واإىل  ال��ع��م��ل��ي��ة،  ه���ذه  ���ش��ري  كيفية 
التحتية  البنى  �شتتحّرك  ح��د  اأي 
الع�شكرية باجّتاه احلدود الرو�شية

�شاعات  ب��ع��د  امل����واق����ف  ت��ل��ك  اأت�����ت 
الفنلندي  ال��رئ��ي�����ص  اإع������راب  ع��ل��ى 
الوزراء  ورئي�شة  نيني�شتو  ���ش��اويل 
���ش��ان��ا م���اري���ن ع���ن دع��م��ه��م��ا فكرة 

الن�شمام.
ت�شارك  التي  فنلندا  اأن  اإىل  ي�شار 
 1300 ط���ول���ه���ا  ي���ب���ل���غ  ح���������دودا 
ل�شنوات  انتهجت  رو���ش��ي��ا�  م��ع  كلم 
واحلياد  الن���ح���ي���از  ع����دم  ���ش��ي��ا���ش��ة 
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن مت��ت��ع��ه��ا بجي�ص 
قوي، اإل اأن العملية الرو�شية على 
اأرا�شي اجلارة الأوكرانية �شجعتها 
اإعادة  اإىل  ال�شويد  اإىل  بالإ�شافة 

النظر يف تلك امل�شاألة.
اأن مو�شكو حذرت  الرغم من  على 
بات  ال��ذي  الناتو  م��راراً من تو�شع 
م�شددة  �شدها،  حربة  راأ���ص  ي�شكل 
على اأن هذا امللف يعترب خطاً اأحمر 

بالن�شبة لأمنها.

اأك���رث م��ن م���رة م��ن ت��و���ش��ع احللف 
ال����ذي ب���ات ي�����ش��ك��ل راأ������ص ح��رب��ة يف 
موقفه املناه�ص لها، والداعم بقوة 
لأوك���ران���ي���ا، يف ال�����ش��رق الأوروب�����ي، 
ت��ه��دي��د لأم��ن��ه��ا قد  اأي  اأن  م��وؤك��دة 
اأ�شلحة  ن�����ش��ر  اإىل  رمب����ا  ي��دف��ع��ه��ا 

نووية.
وع���ل���ى وق����ع ت�����ش��اع��د ال���ت���وت���ر مع 
العملية  خ���ل���ف���ي���ة  ع���ل���ى  رو�����ش����ي����ا 
ال���ع�������ش���ك���ري���ة ال����ت����ي اأط���ل���ق���ت���ه���ا يف 
اأوكرانيا، وت�شارع اخلطى لحتمال 
ان�شمام فنلندا وال�شويد اإىل حلف 

معار�شة  رغ���م  الأط��ل�����ش��ي،  ���ش��م��ال 
م��و���ش��ك��و ال�����ش��دي��دة، رّح���ب الأمني 
�شتولتنربغ،  ي��ن�����ص  ل��ل��ن��ات��و،  ال��ع��ام 
بقرار قادة فنلندا تاأييد الن�شمام 
اإىل احللف، م�شريا اإىل اأن العملية 

�شتكون �شل�شلة و�شريعة.
ت�شريحات  يف  ق������ائ������اًل  وع������ّل������ق 
���ش��ح��اف��ي��ة، اخل��م��ي�����ص، ه����ذا ق���رار 
ب�شكل  ال��ن��ات��و  ي��ح��رم��ه  ����ش���ي���ادي، 
تقدمي  فنلندا  ق���ررت  ف���اإذا  ك��ام��ل، 
ط���ل���ب الن�������ش���م���ام، ����ش���ريح���ب بها 

بحرارة. 

با�شم  امل���ت���ح���دث  اع���ت���رب  ب���������دوره، 
البنتاغون، جون كريبي، يف مقابلة 
تلفزيونية مع �شبكة MSNBC اأنه 
البالد  �شم  ال�شعب  من  يكون  لن 

اإىل التحالف الدفاعي الع�شكري.
�شريعا،  ال��رو���ش��ي  ال���رد  ج���اء  فيما 
تلك  مثل  اأن  الكرملني  اعترب  اإذا 
تهديداً  بالتاأكيد  �شتمّثل  اخلطوة 
با�شم  ال����ن����اط����ق  وق�������ال  ل����ل����ب����الد. 
بي�شكوف  دمي�������ري  ال���ك���رم���ل���ني 
الناتو  »ت��و���ش��ي��ع  اإن  لل�شحافيني 
واق���������راب احل����ل����ف م����ن ح����دودن����ا 

االحتاد االإفريقي: ال يجب اإق�شاء اأي مكون من احلوار ال�شوداين

انت�سار اأمني كثيف باخلرطوم وجلان املقاومة ت�سّعد

نهاية فرتة الهدوء الن�شبي

اىل اأي مدى يثري الو�سع يف كوريا ال�سمالية القلق؟

الدورة ال�شابعة ع�شرة للجنة العليا امل�شرتكة
رئي�س الوزراء امل�سري يف زيارة عمل اإىل تون�س

•• الفجر - تون�س:

يوؤّدي رئي�ص جمل�ص الوزراء امل�شري، م�شطفي مدبويل، بداية من يوم 
تون�ص مرفوقا  اإىل  ر�شمية  زي��ارة عمل  واليوم اجلمعة،  اأم�ص اخلمي�ص 
بوفد رفيع امل�شتوى من الوزراء وكبار امل�شوؤولني امل�شريني للم�شاركة يف 
اأ�شغال الدورة ال�شابعة ع�شرة للجنة العليا امل�شركة التون�شية امل�شرية، 

وفق ما ذكرته رئا�شة احلكومة التون�شية يف بالغ اأم�ص.
و�شتراأ�ص رئي�شة احلكومة التون�شية، جنالء بودن، ونظريها امل�شري، 
كال  من  امل�شتوى  رفيعي  وف��دْي��ن  مب�شاركة  العليا  اللجنة  ه��ذه  اأ�شغال 
من  التي  القانونية  الوثائق  من  ع��دد  على  التوقيع  وينتظر  البلدين، 

�شاأنها اإثراء الإطار القانوين املنّظم لهذه العالقات.
حمّطة  �شتكون  اللجنة  ه��ذه  اأن  التون�شية  احلكومة  رئا�شة  ب��الغ  وذك��ر 
اإ�شافية على درب توثيق روابط الأخّوة وتعزيز عالقات التعاون القائمة 

بني البلدين والرقّي بها اإىل م�شتوى ال�شراكة الفاعلة وامل�شتدامة.
وقد افتتحت بودن ومدبويل، ام�ص اخلمي�ص، اأ�شغال املنتدى القت�شادي 
واأ�شحاب  العمل  اأرب���اب  منظمات  ممّثلي  مب�شاركة  امل�شري  التون�شي 
الأعمال والفاعلني القت�شاديني يف البلدين اإ�شافة اإىل ح�شور تظاهرة 
 –  2021 امل�شرية  التون�شية  الثقافة  �شنة  اإط���ار  يف  ت��ن��درج  ثقافية 

.2022
قّدرت  قد  الرابحي،  ف�شيلة  ال�شادرات  وتنمية  التجارة  وزي��رة  وكانت 
امل�شرية يف ظّل ما  التجربة  ت�شعى لال�شتفادة من  تون�ص  اأّن  الأرب��ع��اء، 
حّققته م�شر من مكا�شب عديدة على غرار ال�شتقرار ال�شيا�شي وطفرة 

•• الفجر –خرية ال�شيباين

ب��ي��ن��م��ا ي��ع��ت��زم ال��رئ��ي�����ص ال���ك���وري 
يول  �شوك  ي��ون  اجل��دي��د  اجلنوبي 
ت���ب���ّن���ي ���ش��ي��ا���ش��ة اأك������رث ح���زم���ا من 
ي�شعر  ال�شمايل،  ج��اره  �شلفه جت��اه 
يت�شاعد  اأن  من  بالقلق  املراقبون 

التوتر بني البلدين جمددا.
اأف���ك���ر يف اخ���ذ ف���اأ����ص، لكنني  ك��ن��ت 
اأ�شهل،  حملها  لأن  �شكينا  اخ��رت 
�شيول،  يف  امل��ق��ي��م��ة  ج����ني،  ت���ق���ول 
ع��ا���ش��م��ة ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة، وهي 
التي  اخلطة  �شديدة  بدقة  ت�شرح 
ا�شتعدادا  ���ش��ق��ي��ق��ه��ا  م���ع  اع���دت���ه���ا 
ال�شمالية  كوريا  تغزو  اأن  لحتمال 

بلدها يف يوم ما.
كيم  فيه  يوا�شل  ال��ذي  الوقت  ويف 
جونغ اأون تنظيم ا�شتعرا�ص القوة 

عبا�س: �سنحيل مقتل �سريين اأبوعاقلة اإىل اجلنائية الدولية
•• رام اهلل-وكاالت:

ال�شلطات  اإن  اخلمي�ص  اأم�ص  عبا�ص  حممود  الفل�شطيني  الرئي�ص  قال 
الإ�شرائيلية تتحمل امل�شوؤولية الكاملة عن مقتل ال�شحافية الفل�شطينية 
رام  ر�شمية لأبو عاقلة يف  تاأبني  واأ�شاف يف مرا�شم  اأبو عاقلة.  �شريين 
اهلل: رف�شنا ونرف�ص التحقيق امل�شرك مع ال�شلطات الإ�شرائيلية لأنها 

ارتكبت اجلرمية، ولأننا ل نثق فيهم.
الدولية،  اجلنايات  حمكمة  اإىل  عاقلة  اأب��و  مقتل  باإحالة  عبا�ص  وتعهد 
اأبو  اأم��ام نع�ص  الأوىل من نوعها، م�شيفاً  قائاًل: هذه اجلرمية لي�شت 
ال�شهيدة  اأن مننح  رام اهلل: قررنا  الفل�شطيني يف  بالعلم  املغطى  عاقلة 

و�شام جنمة القد�ص.
نظرة  واألقى  عاقلة،  اأب��و  جثمان  على  الزهور  من  اإكلياًل  عبا�ص  وو�شع 
اإىل  نقله  قبل  ال��رئ��ا���ش��ة،  مقر  اإىل  و�شوله  عند  عليه  الأخ���رية  ال���وداع 
اليوم  ه��ن��اك  ال���رثى  ���ش��ي��وارى  حيث  ال��ق��د���ص،  يف  الفرن�شي  امل�شت�شفى 

اجلمعة.
ونقل جثمان اأبو عاقلة �شباح اخلمي�ص من امل�شت�شفى ال�شت�شاري يف رام 

اهلل اإىل مقر رئي�ص ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية حممود عبا�ص.
اإ�شرائيل  طلب  رف�ص  اخلمي�ص  اأم�ص  ب��ارز  فل�شطيني  م�شوؤول  واأع��ل��ن 
اأبو  �شريين  ال�شحافية  املرا�شلة  قتلت  التي  الر�شا�شة  على  احل�شول 
حتقيقاً  �شتجري  الفل�شطينية  ال�شلطة  واأن  اأم�����ص،  ج��ن��ني  يف  ع��اق��ل��ة 

م�شتقاًل.

ال�شواريخ،  ب��اإط��الق  وال��ع�����ش��الت 
ال���ك���وري اجلنوبي  ال��رئ��ي�����ص  ت���وىل 
اجلديد ي��ون �شوك ي��ول -ال��ذي ل 
كبري  حزم  اإظهار  يف  رغبته  يخفي 
 10 يف  -من�شبه  ي��ان��غ  بيونغ  �شد 

مايو اجلاري. املخاوف التي وّلدها 
راأ������ص البالد،  ال��ت��غ��ي��ري ع��ل��ى  ه���ذا 
كوريا  ل��ل��زع��ي��م  ال��ت�����ش��ل��ح  و����ش���ب���اق 
ال�شمالية، اأثارا اهتمام بي بي �شي.
)التفا�شيل �ص10(

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

مواقــيت ال�صالة
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459 األف ُم�شلٍّ وزائر جلامع ال�شيخ زايد 

الكبري يف اأبوظبي خالل رم�شان والعيد

اأخبار الإمارات

بوتن ي�شتدعي »حدائقه اخللفية« 
باحلرب.. �شداع براأ�ص الغرب

عربي ودويل

دي بروين يدخل التاريخ بثالث 
»اأ�رسع هاتريك« يف »الربميريليج«

الفجر الريا�شي

القبائل الليبية ت�ستعد 
لطرح مبادرة حلل الأزمة

•• عوا�شم-وكاالت:

ي�شتعد احتاد القبائل واملدن الليبية لطرح مبادرة تهدف حلل الأزمة ال�شيا�شية التي 
ت�شهدها البالد منذ ف�شل خطة النتخابات يف �شهر دي�شمرب من العام املا�شي وتعيني 
من  ال�شرعية  ب�شحب  املبادرة  خالل  من  القبائل  احتاد  و�شيطالب  جديدة.  حكومة 
كافة الأج�شام ال�شيا�شية، التي تتقا�شم ال�شلطة يف البالد حالياً وعدم التمديد لها، 
والتعجيل باإجراء انتخابات برملانية ورئا�شية، من دون اإق�شاء وخا�شة عدم ا�شتبعاد 

املر�شح �شيف الإ�شالم القذايف، بح�شب ما ك�شفت م�شادر ل�)العربية.نت احلدث.نت(
ياأتي ذلك فيما بداأ وفد من القبائل، اخلمي�ص، زيارة اإىل تون�ص، حل�شد الدعم لهذه 
املبادرة، حيث من املتوقع اأن يلتقي برئي�ص الحتاد العام التون�شي لل�شغل نورالدين 
الحتاد  ع��ن  ومبمثلني  اأخ���رى  ومنظمات  التون�شيني  امل��ح��ام��ي  وبهيئة  الطبوبي 
الإفريقي و�شفراء بع�ص الدول الأجنبية، بينما مل يتم اإىل حد الآن حتديد موعد 

لالجتماع مع الرئي�ص قي�ص �شعّيد.

الإمارات توؤكد خالل اجتماع 
كوبنهاجن اأهمية م�ساركة كافة 
املناخي العمل  يف  القطاعات 

•• دبي-وام:
اأك������دت م���ع���ايل م����رمي بنت 
حممد �شعيد حارب املهريي 
وزي����������رة ال����ت����غ����ري امل���ن���اخ���ي 
وال����ب����ي����ئ����ة، ع���ل���ى �����ش����رورة 
القطاعات  ك���اف���ة  ����ش���م���ول 
ر�شم  يف  املجتمع  وم��ك��ون��ات 
العمل  ج�����ه�����ود  وت����ن����ف����ي����ذ 
نحو  وال����ت����ح����ول  امل����ن����اخ����ي 
م�شتدامة  اقت�شادية  تنمية 
�شواء على امل�شتوى الوطني 
ل�شمان  ال��ع��امل��ي  اأو  ل��ل��دول 
اتفاق  ال����ت����زام����ات  حت��ق��ي��ق 
ب���اري�������ص ل��ل��م��ن��اخ واأه������داف 
لالأمم  الإط��اري��ة  التفاقية 
م�شتقبل  وحماية  املتحدة، 
الب�شرية وكوكب الأر�ص من 
يفر�شها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
وقالت  امل���ن���اخ���ي.  ال���ت���غ���ري 
م�شاركتها  خ��الل  معاليها 
الأول  ال���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
الوزاري  مايو  اجتماع  م��ن 
العا�شمة  يف  املنعقد  للمناخ 
اإن  كوبنهاجن:  الدمناركية 
دول���ة الإم����ارات حر�شت يف 
على  املناخي  للعمل  ج��ه��ود 

م�شاركة كافة املعنني.
)التفا�شيل �ص4(

الإمارات ت�سارك يف موؤمتر بروك�سل ال�ساد�س لدعم م�ستقبل �سوريا واملنطقة

متظاهرون يف م�شرية �شد احلكم الع�شكري يف اخلرطوم  )رويرز(

•• عوا�شم-وكاالت:

مع ترقب انطالق ملتقى احلوار 
حتت  الثانية  بجولته  ال�شوداين 
رع��اي��ة الآل��ي��ة الأمم��ي��ة الثالثية 
والحت����������اد  امل�����ت�����ح�����دة  )الأمم 
الإف���ري���ق���ي وجم���م���وع���ة اإي���غ���اد( 
ر�شمياً بني املدنيني والع�شكريني 
يف ال�شودان، �شدد مبعوث الحتاد 
الإفريقي وع�شو الآلية الثالثية 
حم��م��د احل�����ش��ن ول���د ل��ب��ات على 
القوى  اإق�������ش���اء  ع�����دم  �����ش����رورة 
مبكون  وال��ت��م�����ش��ك  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 

واحد رغم اأهميته.
�شحفية  م���ق���اب���ل���ة  يف  واع����ت����رب 
مهما  ب��الإق�����ش��اء  امل��ت�����ش��ب��ث��ني  اأن 
اأ�شباب  اأح��د  هم  مربراتهم  كانت 

دميومة الثورة.
ت�شكيل  ع��ل��ى وج�����وب  ����ش���دد  ك��م��ا 
اأ�شا�ص  وو����ش���ع  م��دن��ي��ة  ح��ك��وم��ة 
د�شتوري وبرنامج قابل للتطبيق 

باأ�شرع وقت ممكن.
اإىل ذلك، اأو�شح اأن بع�ص املكونات 
ال�شيا�شية يف البالد لديها حتفظ 
اأطراف معينة، لكن  على ح�شور 
والع�شكريون  امل��دن��ي��ون  ات��ف��ق  اإن 
ف�شتحرم  ه���وؤلء  ا�شتبعاد  على 

الآلية الثالثية ذلك.
هذا و�شهدت العا�شمة ال�شودانية 
اخلمي�ص،  ����ش���ب���اح  اخل�����رط�����وم، 
تزامنا  ك��ث��ي��ف��ا،  اأم���ن���ي���ا  ان��ت�����ش��ارا 
ت�شريها  ج���دي���دة  م�����ش��ريات  م���ع 
اأعلنت م�شاء  التي  املقاومة  جلان 
الأرب��ع��اء عن ميثاق موحد حتت 

م�شمى �شلطة ال�شعب.
بكثافة  الأمنية  القوات  وانت�شرت 
و�شط  يف  الرئي�شية  ال�����ش��وارع  يف 
واخلرطوم  درم��ان  واأم  اخلرطوم 
اجل�شور  بع�ص  واأغ��ل��ق��ت  ب��ح��ري، 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ال���راب���ط���ة ب���ني املدن 
ال����ث����الث����ة مل���ن���ع امل���ح���ت���ج���ني من 

الق�شر  م��ن��ط��ق��ة  اإىل  ال���و����ش���ول 
الرئا�شي يف اخلرطوم.

يف املقابل؛ وقعت جلان املقاومة، 
ال����ت����ي ت����ق����ود احل���������راك احل�����ايل 
ميثاقا  ال�������ش���وداين،  ال�������ش���ارع  يف 
م�����ش��رك��ا ن�������ّص ع��ل��ى رف�������ص اأي 
الع�شكري  امل���ك���ون  م���ع  ت��ف��او���ص 
يف احل���ك���وم���ة احل����ال����ي����ة، وق�����ّدم 
خالل  البالد  حكم  لكيفية  روؤي��ة 
لثالثة  وفقا  النتقالية،  الفرة 
الت�شريعي  املجل�ص  ت�شمل  هياكل 
وال�شلطة  ال�����������وزراء  وجم���ل�������ص 
الق�شائية والنيابية وب�شالحيات 

منف�شلة.

الإفراج عن �سقيق حاكم م�سرف 
لبنان بكفالة 3.7 ماليني دولر

•• بريوت-وكاالت:

رجا  اإن  ق�شائيان،  م�شدران  ق��ال 
م�شرف  ح���اك���م  ���ش��ق��ي��ق  ���ش��الم��ة 
بكفالة  عنه  اأف���رج  امل��رك��زي  لبنان 
ب� 100 مليار لرية لبنانية اأو ما 
ب�شعر  دولر  ماليني   3.7 يعادل 

�شرف ال�شوق.
وقب�ص على �شالمة يف 17 مار�ص 
الإث�����راء غري  ال��ت��واط��وؤ يف  بتهمة 
�شالمة  ري��ا���ص  ل�شقيقه  امل�����ش��روع 
اُتهم  ال��ذي  لبنان  م�شرف  حاكم 
امل�شروع،  غري  ب��الإث��راء  بعد  فيما 

وهو ما ينفيه ال�شقيقان.
الطاقة  وزي������ر  ق�����ال  ذل������ك،  اإىل 
ال���ل���ب���ن���اين ول���ي���د ف���ي���ا����ص خالل 
م����وؤمت����ر ���ش��ح��ف��ي اخل��م��ي�����ص اإن 
احلكومة اأ�شدرت تراخي�ص لأحد 
ع�شر م�شروعا ينتج كل منها 15 

ميجاوات من الطاقة ال�شم�شية.
ال�شركات، ومنها  اأن هذه  واأ�شاف 
عليها  �شيتعني  وال����دويل،  املحلي 

توفري متويل يف غ�شون عام.

ماكرون طبق جديد بفكرة قدمية
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اأخبـار الإمـارات
ال�سحة  جتري 268,888 فح�سا ك�سفت عن 364 اإ�سابة 

جديدة بفريو�س كورونا و252 حالة �سفاء 
••   اأبوظبي-وام: 

متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق 
الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة 
بفريو�ص كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 268،888 فح�شا جديدا خالل ال�شاعات 
اأف�شل  با�شتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على  املا�شية   24 ال��� 

واأحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
  و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�ص يف الدولة وتو�شيع نطاق 
اإ�شابة  364 حالة  الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 

وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  امل�شتجد  كورونا  بفريو�ص  جديدة 
يبلغ  وبذلك  ال��الزم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح��الت 

جمموع احلالت امل�شجلة 901،440 حالة.
وفاة  اأي حالة  ت�شجيل  املجتمع عدم  ووقاية  ال�شحة  وزارة  واأعلنت     
خالل الأربع والع�شرين �شاعة املا�شية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف 

الدولة 2،302 حالة.
252 حالة جديدة مل�شابني بفريو�ص  ال��وزارة عن �شفاء  اأعلنت    كما 
اأعرا�ص املر�ص  19" وتعافيها التام من  "كوفيد -  كورونا امل�شتجد 
بعد تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك 

يكون جمموع حالت ال�شفاء 885،287 حالة.

ال�سحة تعلن تقدمي 3,654 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خالل الـ 24 �ساعة املا�سية

•• اأبوظبي- وام:

من  ج��رع��ة   3،654 ت��ق��دمي  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�شية   24 ال�  ال�شاعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
ومعدل  جرعة   24،786،745 ام�ص  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 250.61 جرعة لكل 100 �شخ�ص.
ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح "كوفيد19-" و�شعياً اإىل 
الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�شيطرة على فريو�ص " كوفيد19-".

ُم�سلٍّ وزائر جلامع ال�سيخ زايد الكبري يف اأبوظبي خالل رم�سان والعيد األف   459
•• اأبوظبي -وام:

زايد  ال�شيخ  جامع  مركز  ا�شتقبل 
زائ��را وم�شليا   459126 الكبري 
خالل �شهر رم�شان املبارك واإجازة 

عيد الفطر.
وتف�شيال ، بلغ عدد امل�شلني الذين 
�شهر رم�شان  ول��ي��ايل  اأي���ام  اأح��ي��وا 
 219378 امل���ب���ارك���ة،  ب��ال�����ش��ع��ائ��ر 
م�شليا   80782 منهم  م�شليا، 
ل���������ش����الة ال����ع���������ش����اء وال�������راوي�������ح، 
ل�شالة  م�����ش��ل��ي��ا  و100996 

التهجد.
و�شهد اجلامع يف ليلة 27 رم�شان 
امل�����ش��ل��ني، وبلغ  اأع������داد  ت���زاي���دا يف 
35448 م�شليا، يف  عددهم نحو 
خالله  املركز  وا�شل  ال��ذي  الوقت 
خمتلف  م����ن  ال���������زوار  ا����ش���ت���ق���ب���ال 
الثقافات، وبلغ عددهم 149425 

زائرا من خمتلف اأنحاء العامل.
وب���ل���غ ع����دد اجل������ولت امل���ق���دم���ة يف 
ال��ت��ح��ق بها  151 ج��ول��ة  اجل��ام��ع 
عدد  ب��ل��غ  ف��ي��م��ا  زائ�������را،   1533
ال�شياحية  ال�������ش���رك���ات  ح����ج����وزات 
 23683 �شمل  ح��ج��زا،   1866
زائ����������را، اأم�������ا ح�����ج�����وزات ال����وف����ود 
حجزا،   43 بلغت  ف��ق��د  الر�شمية 

�شمل 493 زائرا.
اجلامع  م����رت����ادي  اإج����م����ايل  وب���ل���غ 
خ����الل اإج�������ازة ع��ي��د ال��ف��ط��ر نحو 
زائرا   58238 منهم   90323
و32085 م�شليا، قدم لهم املركز 
رحاب  يف  ث��ري��ة  ا�شتثنائية  جت��رب��ة 
املجتمع  اأف�������راد  جل��م��ي��ع  اجل���ام���ع 
والفئات  ال��ث��ق��اف��ات  خم��ت��ل��ف  م���ن 

العمرية.
وا���ش��ت��ق��ب��ل اجل���ام���ع ���ش��ي��وف��ه من 
با�شتعدادات  وال��������زوار،  امل�����ش��ل��ني 
ا�شتند  خا�شة،  وميدانية  خدمية 
ال�شراتيجية  خ��ط��ت��ه  اإىل  ف��ي��ه��ا 
م��ن خالل  نفذها  التي  امل��درو���ش��ة، 
ت�����ش��ك��ي��ل جل�����ان وف������رق ع���م���ل من 
مدار  على  عملوا  امل��رك��ز؛  موظفي 

خ��ط��ب��اء اجل����ام����ع، جم��م��وع��ة من 
التي  املختلفة  ال��دي��ن��ي��ة  ال��ر���ش��ائ��ل 
تتناول ف�شائل ال�شهر الكرمي، وما 

تعلق به من مواعظ.
ون����ف����ذ امل����رك����ز اأي�������ش���ا ع�������ددا من 
"ج�شور"،  م��ب��ادرة  منها  امل��ب��ادرات، 
ال���ت���ي ام���ت���دت ع��ل��ى م����دى يومني 
من خالل دعوة اأف��راد من ثقافات 
اأر�ص  يعي�شون على  متنوعة، ممن 
يعي�شون  ي����وم  ل��ق�����ش��اء  ال����دول����ة؛ 
الف�شيل،  ال�شهر  تفا�شيل  خالله 
ومتثلت املبادرة يف م�شاركة ممثلي 
واملك�شيكية  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�����ش��ف��ارة 
من  وع���دد  وال��ه��ن��دي��ة،  والفلبينية 
م���وظ���ف���ي امل�����رك�����ز، ح���ي���ث ����ش���ارك 
اليوم الأول بتجهيز  امللتحقون، يف 
اإرث  ف���ن���دق  الإف����ط����ار يف  وج���ب���ات 
اأبوظبي، متهيدا لتوزيعها، يف املدن 
ال��ع��م��ال��ي��ة، وم���ن ث���م اأت��ي��ح��ت لهم 
الثقايف  امل����وروث  م�شاهدة  فر�شة 
اإىل  و����ش���ول  الإفطار"،  "مدفع 
م�شاركة موظفي اجلامع اإفطارهم 
على مائدة واحدة تعك�ص نبل القيم 
التي يحث عليها الدين  الإن�شانية 
الإ�شالمي، ويف اليوم التايل �شارك 
زايد  "يوم  ف��ع��ال��ي��ة  يف  امل��ل��ت��ح��ق��ون 
للعمل الإن�شاين"، التي ا�شت�شافها 
امل��رك��ز يف رح���اب اجل��ام��ع تر�شيخا 
الذي  الإن�شاين"،  "العمل  ملفاهيم 
والأديان  الثقافات  خمتلف  ي�شمل 

دون متييز.
وبالتعاون مع دائرة تنمية املجتمع 
املركز  ا����ش���ت�������ش���اف  اأب����وظ����ب����ي،  يف 
ب��ح�����ش��ور م���ع���ايل ال���دك���ت���ور مغري 
خ��م��ي�����ص اخل��ي��ي��ل��ي رئ���ي�������ص دائ�����رة 
ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع و����ش���ع���ادة حممد 
العامة  الهيئة  ع��ام  مدير  النيادي 
ل��ل�����ش��وؤون الإ���ش��الم��ي��ة والأوق������اف 
و�شعادة الدكتورة ن�شال الطنيجي 
للثقافة  زاي����د  ل����دار  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
الإ�شالمية، عددا من رجال الدين 
واملذاهب  ال��دي��ان��ات  خم��ت��ل��ف  م��ن 
خا�ص،  برنامج  �شمن  والطوائف، 

امل����ج����الت  ال�������ش���اع���ة، يف خم���ت���ل���ف 
واللوج�شتية،  وال��ف��ن��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
وب�شورة  وامليدانية،  والإع��الم��ي��ة، 
حتقيق  ت��ك��ف��ل  وم��ت��ك��ام��ل��ة  منظمة 
ب��ت��وف��ري خدمات  امل���رك���ز  اأه�������داف 
ترقى لأعلى املعايري ملرتاديه طوال 

ال�شهر الف�شيل.
امل��رك��ز يف م�شروع  ر���ش��ال��ة  وجت��ل��ت 
ت��وزي��ع وج��ب��ات الإف���ط���ار اخلريية 
الذي نفذه بالتعاون مع فندق اإرث 
 ، ال���ش��رات��ي��ج��ي  �شريكه  اأب��وظ��ب��ي 
على م��دار اأع��وام ، لإع��داد وتوزيع 
خريية  اإف��ط��ار  وجبة  األ��ف   300
ع��ل��ى م�����دار ال�����ش��ه��ر، مب���ع���دل 30 
يوميا،  متكاملة  اإفطار  وجبة  األف 
اأع���ده���ا ف���ري���ق ع��م��ل ي�����ش��م فريق 
مكون من اأكرث من 425 �شخ�شا، 
املبا�شر  بالتن�شيق  توزيعه�ا،  ليتم 
مع املناطق القت�شادية املتخ�ش�شة 
"زونزكورب"، على امل�شتفيدين من 
لقيم  جت�شيدا  الثقافات؛  خمتلف 
العطاء واخلري التي غر�ص املغفور 
بن  زايد  ال�شيخ  املوؤ�ش�ص  الوالد  له 
�شلطان اآل نهيان - طيب اهلل ثراه 

- جذورها يف جمتمع الإمارات.
التي  ال����ف����ع����ال����ي����ات  اأب����������رز  وم�������ن 
ا���ش��ت�����ش��اف��ه��ا اجل���ام���ع خ���الل �شهر 
الرم�شانية  املحا�شرات  رم�شان، 
ل�"جمل�ص حممد بن زايد"؛ وذلك 
عاملي  ك�شرح  مكانته  من  انطالقا 
اأب����رز م��ع��امل الدولة  رائ����د، واأح����د 

الدينية والوطنية والثقافية.
الديني  دوره  امل����رك����ز  ر����ش���خ  ك���م���ا 
وال����ث����ق����ايف م�����ن خ������الل ع������دد من 
ال�����ربام�����ج، ح���ي���ث اأح����ي����ا اجل���ام���ع، 
باأجوائه  الف�شيل  ال�شهر  �شعائر 
جامع  اإم��ام��ي  خلف  ال�شتثنائية، 
اأبكر،  اإدري�����ص  الكبري،  زاي��د  ال�شيخ 
ويحيى عي�شان، واأ�شحاب الف�شيلة 
ال�شمو  القراء من �شيوف �شاحب 
اجلامع،  و�شيوف  ال��دول��ة،  رئي�ص 
كما قدم اأ�شحاب الف�شيلة العلماء 
العامة  ال���ه���ي���ئ���ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 

ب������داأ ب���ج���ول���ة يف رح������اب اجل���ام���ع، 
الداعية  ر���ش��ال��ت��ه،  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف 
وم�شاهدة  وال��ت��ع��اي�����ص،  ل��ل�����ش��الم 
ك���م���وروث ثقايف،  م��دف��ع الإف���ط���ار 
واختتم الربنامج بجلو�ص اجلميع 
على مائدة الإفطار معا يف وجتربة 
ونفحاته  الف�شيل  ال�شهر  اأج����واء 
م�شهد  يف  اجل���ام���ع،  يف  الإمي��ان��ي��ة 
ي��ع��رب ع���ن ال��و���ش��ط��ي��ة والع���ت���دال 
وال���ت���وا����ش���ل احل�������ش���اري يف اإط����ار 

الت�شامح.
ك��م��ا ن��ظ��م امل���رك���ز ب��رن��ام��ج خا�ص 
ا����ش���ت�������ش���اف م�����ن خ�����الل�����ه وف�����ود 
امل�شلمني اجلدد البالغ عددهم نحو 
دار  م��ع  بالتعاون  �شخ�شا،   141
تعرفوا  الإ�شالمية،  للثقافة  زاي��د 
الداعية  ر�شالته  على  خ��الل��ه  م��ن 
ل��ل�����ش��الم وال��ت��ع��اي�����ص م���ع الآخ�����ر، 
واختتم الربنامج بتناول الإفطار، 
الف�شيل  ال�����ش��ه��ر  اأج�����واء  وجت��رب��ة 

ونفحاته الإميانية يف اجلامع.
"ال�شحة  م����ب����ادرة  امل���رك���ز  ون���ظ���م 
اإرث  ف��ن��دق  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اأمانة"، 
وبالتن�شيق مع كل من  اأبوظبي،   -
مدينة برجيل الطبية، وم�شت�شفى 
ومتثلت   ،/nmc/ ���ش��ي  اإم  اإن 
امل��ب��ادرة يف دع��وة ع��دد من موظفي 
اجلامع،  وم��وظ��ف��ي  امل�شت�شفيات، 
ل��ل��م�����ش��ي ق���ب���ل م����وع����د الإف�����ط�����ار 
الريا�شي"  "املم�شى  يف   ، ب�����ش��اع��ة 
بجامع ال�شيخ زايد الكبري امل�شمم 
باأجهزة  وامل����زود  �شحية  مب��ع��اي��ري 
املجتمع  اأف����راد  لت�شجيع  ريا�شية 
نظم  كما  الريا�شة،  ممار�شة  على 
مدار  على  ب��ال��دم،  للتربع  حمالت 
اأيام يف كل من جامع ال�شيخ  اأربعة 
وجامع  اأب��وظ��ب��ي،  يف  الكبري  زاي���د 
يف  الكبري  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
مع  بالتعاون  وذل��ك  العني،  مدينة 
"بنك الدم" التابع ل�شركة اأبوظبي 
للخدمات ال�شحية "�شحة"، وذلك 
مفاهيم  غ��ر���ص  يف  دوره  اإط�����ار  يف 

العمل التطوعي يف املجتمع.

لل�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف 18 
حما�شرة، احت�شنها اجلامع يوميا 

بعد �شالة الراويح.
داأب��������ه ع���ل���ى الرت����ق����اء  اإط��������ار  ويف 
يقدمها  التي  اخل��دم��ات  مب�شتوى 
بامل�شوؤولية  وا�شطالعه  مل��رت��ادي��ه، 
تر�شيخ  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
ا�شتقطب  التطوعي،  العمل  ثقافة 
امل��رك��ز نخبة م��ن امل��ت��ط��وع��ني، من 
م���وظ���ف���ي امل����رك����ز وك�����ل م����ن هيئة 
وفريق  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل 
الذين  يا وطن" التطوعي،  "اأب�شر 
من  متطوعني   105 عددهم  بلغ 
 79 اإىل  اإ�شافة  الوطنية،  الكوادر 
من موظفي اإدارة خدمات امل�شلني 
اأ�شرفوا  وال��زوار من املركز، الذين 
اأف�شل  ت����وف����ري  ع���ل���ى  ج��م��ي��ع��ه��م 
وال�شائمني،  للم�شلني  اخل��دم��ات 
امل��رك��ز يف غر�ص  ل���روؤي���ة  جت�����ش��ي��دا 
مفاهيم العمل التطوعي يف نفو�ص 

ال�شباب.
وت�����ش��ه��ي��ال ل��و���ش��ول امل�����ش��ل��ني اإىل 
اجلامع خالل الع�شر الأواخ��ر من 

تخ�شي�ص  مت  ال��ف�����ش��ي��ل،  ال�����ش��ه��ر 
رحاب  اإىل  امل�شلني  لنقل  حافالت 
اجل�����ام�����ع، خ������الل ف������رة م����ا قبل 
����ش���الة ال��ع�����ش��اء وال�����راوي�����ح، اإىل 
ب�شاعة،  ال��ت��ه��ج��د  ����ش���الة  ب��ع��د  م���ا 
املركبات  م��واق��ف  واإىل  م��ن  وذل���ك 
اإىل  اإ�شافة  الكرامة،  واحة  بجانب 
امل�شلني  لنقل  حافالت  تخ�شي�ص 
من مواقف مدينة زايد الريا�شية، 
النقل  "مركز  مع  بالتعاون  وذل��ك 
البلديات  لدائرة  التابع  املتكامل" 

والنقل يف اأبوظبي.
ال�شوتي  امل�����ش��ح��ف  امل���رك���ز  ووزع 
بتالوة اإمامي اجلامع اإدري�ص اأبكر 
وي��ح��ي��ى ع��ي�����ش��ان ع��ل��ى امل�����ش��ل��ني يف 

ليلة 27 رم�شان.
ك��م��ا اأط���ل���ق امل���رك���ز ���ش��ل�����ش��ل��ة "ذكر 
ن�شر  وا���ش��ل  ال��ت��ي  اجلامع"،  م��ن 
رم�شان  ���ش��ه��ر  خ�����الل  ح��ل��ق��ات��ه��ا 
املبارك بالتعاون مع الهيئة العامة 
ل��ل�����ش��وؤون الإ���ش��الم��ي��ة والأوق������اف، 
موقع  يف  امل�����رك�����ز  م���ن�������ش���ة  ع���ل���ى 
خاللها  من  وقدم  "الإن�شتغرام"، 

لل�شهر  امل���رك���ز  ج��اه��زي��ة  و���ش��م��ل��ت 
ال�شيخ  ك���ال م���ن ج��ام��ع  ال��ف�����ش��ي��ل 
العني،  يف  الكبري  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ال����ذي ب��ل��غ اإج���م���ايل امل�����ش��ل��ني فيه 
منهم  م�������ش���ل���ي���ني،   136406
الع�شاء  ل�شالة  م�شليا   72967
م�شليا  و43121  وال����راوي����ح، 
ال�شيخ  ال��ت��ه��ج��د، وج��ام��ع  ل�����ش��الة 
زايد الكبري يف الفجرية الذي بلغ 
 89373 امل�����ش��ل��ني ف��ي��ه  اإج���م���ايل 
م�شليا   36836 منهم  م�شليا، 
ل���������ش����الة ال����ع���������ش����اء وال�������راوي�������ح، 
ل�شالة  م�������ش���ل���ي���ا  و14734 

التهجد.
وث����م����ن امل�����رك�����ز ج����ه����ود اجل����ه����ات 
واخلا�شة  احلكومية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
التي داأب على التعاون معها �شنويا، 
الفاعل  بعطائها  ���ش��اه��م��ت  وال��ت��ي 
واملتكامل يف اإجناح منظومة العمل 
ال��ف�����ش��ي��ل، ومنها:  ال�����ش��ه��ر  خ���الل 
ال�شريك  اأب��وظ��ب��ي  "اإرث"  ف��ن��دق 
والهيئة  ل��ل��م��رك��ز،  ال���ش��رات��ي��ج��ي 
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات 
للقوات  العامة  القيادة  وال��ك��وارث، 
ل�شرطة  العامة  والقيادة  امل�شلحة، 
لل�شوؤون  العامة  والهيئة  اأبوظبي، 

و�شركة  والأوق���������اف،  الإ����ش���الم���ي���ة 
الهالل  وهيئة  ل��الإع��الم،  اأبوظبي 
ك����ل من  الأح����م����ر الإم������ارات������ي يف 
اأبوظبي والعني والفجرية، ومركز 
ال���ن���ق���ل امل���ت���ك���ام���ل، وم����وا�����ش����الت 
الإم����������������ارات، و�����ش����رك����ة اأب����وظ����ب����ي 
"�شحة"،  ال�����ش��ح��ي��ة  ل���ل���خ���دم���ات 
و�شركة اأبوظبي للتوزيع، وتدوير- 
وف��ري��ق / ال��ن��ف��اي��ات،  اإدارة  م��رك��ز 

اأب�شر ياوطن/ التطوعي.
ال�شيخ  ج���ام���ع  م���رك���ز  اأن  ي���ذك���ر 
�شوؤون  ل���وزارة  التابع  الكبري  زاي��د 
ومتابعة  برعاية  يحظى  الرئا�شة 
زايد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  من 
جمل�ص  رئ��ي�����ص  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال������وزراء وزي����ر ����ش���وؤون ال��رئ��ا���ش��ة ، 
وتاأ�ش�ص املركز ليكون نواة للحركة 
تتمحور  التي  والفكرية  الثقافية 
والوطنية  الثقافية  القيمة  ح��ول 
ال��ت��ي ميثلها اجل��ام��ع وال��ت��ي تعرب 
ر�شخها  التي  والقيم  املفاهيم  عن 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
"طيب اهلل ثراه" واملتاأ�شلة  نهيان 
ت�شكل  والتي  والوعي  ال��وج��دان  يف 
امتدادا للهوية الوطنية امل�شتلهمة 

من تعاليم ديننا احلنيف.

اجتماعية الوطني توا�سل مناق�سة م�سروع قانون تنظيم دور العبادة
•• دبي-وام: 

وا�شلت جلنة ال�شوؤون الجتماعية 
الب�شرية  والعمل وال�شكان واملوارد 
يف امل��ج��ل�����ص ال���وط���ن���ي الحت������ادي 
برئا�شة �شعادة ناعمة عبدالرحمن 
املن�شوري رئي�شة اللجنة، مناق�شة 
ب�شاأن  احت�������ادي  ق����ان����ون  م�������ش���روع 
تنظيم دور العبادة الذي يتكون من 
اجتماعها  خالل  وذلك  مادة،   35
الذي عقدته اأم�ص يف مقر الأمانة 
العامة بدبي بح�شور ممثلي وزارة 

تنمية املجتمع.
�شارك يف الجتماع اأع�شاء اللجنة 
���ش��ع��ادة ك��ل م��ن : ال��دك��ت��ورة حواء 
مقررة  املن�شوري  ال�شحاك  �شعيد 
العبار  ع���ل���ي  وح���م���ي���د  ال���ل���ج���ن���ة، 
ال�شام�شي، وحممد عي�شى الك�شف، 
ومرمي ماجد بن ثنية، والدكتورة 

تهلك  ح�������ش���ة  �����ش����ع����ادة  امل���ج���ت���م���ع 
التنمية  ل�����ش��وؤون  امل�شاعد  الوكيل 

موزة حممد حمرور العامري.
وح�شر الجتماع من وزارة تنمية 

نا�شر  و�����ش����ع����ادة  الج���ت���م���اع���ي���ة، 
ل�شوؤون  امل�شاعد  الوكيل  اإ�شماعيل 

ال��رع��اي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة، وع���دد من 
امل�شت�شارين القانونيني.

�سرطة اأبوظبي ُتدد 7 ا�سرتاطات 
ل�سندوق تو�سيل طلبات الدليفري

•• اأبوظبي-الفجر:

ح��������ددت �����ش����رط����ة اأب�����وظ�����ب�����ي جم����م����وع����ة من 
التو�شيل  دراج�������ات  ل�����ش��ن��دق  ال�����ش����راط����ات 
دراجات  �شائقي  على  يتوجب  التي  الدليفري 

اللتزام بها  من اأجل �شالمتهم .
الأبعاد  ت��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  ل��ال���ش��راط��ات  ووف��ق��اً 
عر�شاً  �شنتيمراُ   50 لل�شندوق  اخل��ارج��ي��ة  
ال�شندوق  ح��واف  تكون  واأن  وارت��ف��اع��اً  وط���وًل 
حواف  وج��ود  وع��دم  ف�شفوري  بعاك�ص  مغطاة  
بزوايا حادة و ا�شتخدام كتابة تعريفية وا�شحة 
20 م���راً  كما ي��ج��ب  ت��وف��ري فتحة  على بعد 
يكون  واأن  فتحه  لي�شهل  ل��ل�����ش��ن��دوق  اأم��ام��ي��ة 
م�����ش��ن��ع��اً م���ن م�����ادة ال���ف���اي���رب ج���ال����ص ومثبت  

ال���دراج���ة او  ب��ط��ري��ق��ة �شحيحة ع��ل��ى  م��ق��ع��د 
ال�شلة اخللفية .

واأو�شحت  مديرية املرور والدوريات  اأن  هذه 
ال�شراطات تاأتي ا�شتكماًل جلهودها يف تعريف 
ال��ط��ل��ب��ات بقواعد  ت��و���ش��ي��ل  ���ش��ائ��ق��ي دراج������ات 
املرورية  احل���وادث  وت��ف��ادي  امل��روري��ة  ال�شالمة 
عنها،  الناجمة  واخل�شائر  والآث���ار  وم�شبباتها 
الفئة من م�شتخدمي  ال�شالمة لهذه  و تعزيز 

الطريق . 
واأكدت ا�شتمرار جهودها يف توعية هذه  الفئة 
والتعريف  امل��روري��ة،  ال�شالمة  اأ�شا�شيات  ح��ول 
باللوائح والقوانني املرورية التي يجب اتباعها 
ع��ل��ى ال��ط��ري��ق وا���ش��راط��ات ال�����ش��الم��ة لقيادة 

الدراجة النارية، وجتنب احلوادث املرورية  .

النيابة العامة للدولة ت�سدر كتابها 
ال�سنوي لعام 2021

•• اأبوظبي- وام:

ال��ع��ام��ة للدولة  ال��ن��ي��اب��ة  اأ����ش���درت 
 2021 ل���ع���ام  ال�������ش���ن���وي  ك��ت��اب��ه��ا 
خالل  اإجن��ازات��ه��ا  ت�شمن  وال����ذي 

عام 2021.
واأو�����ش����ح����ت ال���ن���ي���اب���ة ال���ع���ام���ة يف 
الإج�������راءات  اأن  ال�����ش��ن��وي  ك��ت��اب��ه��ا 
التي اتخذتها عن بعد خالل العام 
اإجراء   488824 بلغت  امل��ا���ش��ي 
املتعلقة  الإج�������راءات  ب��ني  ت��وزع��ت 
 "19 "كوفيد -  مبكافحة جائحة 
بالدعاوى  املرتبطة  والإج�����راءات 

اجلزائية.
التظلمات من  اأن عدد  اإىل  ولفتت 
التي   "  19  - "كوفي�د  خمالفات 
قدمت عرب خدمة التظلم عن بعد 
الإلكروين  امل��وق��ع  ع��ل��ى  امل��ت��اح��ة 
العامة  للنيابة  ال��ذك��ي  والتطبيق 
بلغ 211774 تظلما مت درا�شتها 
برف�شها  اإما  فيها  والبت  دقة  بكل 
تخفي�ص  اأو  امل��خ��ال��ف��ة  اإل���غ���اء  اأو 

الغرامة املقررة لها.
كتابها  يف  العامة  النيابة  واأ���ش��ارت 
ال�شنوي، الذي ن�شرته عرب موقعها 
www.pp.gov. اللكروين 
ae ، اإىل اإ�شدارها 11998 اأمرا 
اإج������راءات تنفيذ  ج��زائ��ي��ا وات���خ���اذ 
الق�شائية،  لالأحكام   101446
النيابات  ق�����ش��اي��ا  ع���دد  ب��ل��غ  ف��ي��م��ا 
وق�شايا  ق�ش�ية،   55579 الكلية 
 37621 ال����ش���ت���ئ���ن���اف  ن���ي���اب���ات 
النق�ص  ن��ي��اب��ة  واإع��������داد  ق�����ش��ي��ة، 
طعنا   1465 يف  بالراأي  مذكرات 

بالنق�ص.
ونوه�ت النيابة العامة للدولة اإىل 
مقدما  طلبا   153876 تنفيذ 

 50 ي��ق��ارب  م��ا  ال��ذك��ي  وتطبيقها 
خدمة لتلبية احتياجات املتعاملني 
اأب���رزه���ا تقدمي  يف ���ش��ه��ول��ة وي�����ش��ر 
وطلبات  وال��ت��ظ��ل��م��ات  ال��ع��رائ�����ص 
ال���ط���ع���ن ع���ل���ى الأح������ك������ام، وب���اق���ة 
املالية  واخلدمات  الأحكام،  تنفيذ 
واملعلوماتية، والكفالت، والأمانات 
وال�شتعالم عن الق�شايا وخدمات 
واملرجمني  وامل��ح��ام��ني  اخل����رباء 

والت�شوير.
ول�����������الط�����������الع ع������ل������ى ال�����ك�����ت�����اب 
ي����رج����ى ال�������ش���غ���ط ع���ل���ى ال����راب����ط 
https://bit.  -: ادن����������اه 

.  ly/38o5nX4

واإج���راء   ،2021 ع��ام  اإل��ك��رون��ي��ا 
9730 حتقيقا عن بعد مما يوؤكد 
�شعيها لتحقيق الريادة فيما توؤديه 

من اأعمال.
وت����وؤك����د الإح�������ش���ائ���ي���ات والأرق�������ام 
العامة  النيابة  اإليها حر�ص  امل�شار 
التقنية  ال��و���ش��ائ��ل  ت��وظ��ي��ف  ع��ل��ى 
الق�شائي  ع��م��ل��ه��ا  يف  احل���دي���ث���ة 
بالعمل  والرتقاء  التميز  لتحقيق 
الق�شائي مبا يتواءم ويحقق روؤية 
ل�شفافية  للدولة  القيادة احلكيمة 

النظام الق�شائي وا�شتقالله.
توفر  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة  اأن  ي���ذك���ر 
الإلكروين  م��وق��ع��ه��ا  خ���الل  م���ن 
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اأخبـار الإمـارات

من اأكرب ال�شفقات يف جماالت الرتفيه واملو�شيقى الرقمية يف اآ�شيا واأفريقيا واأوروبا

اكتمال �سفقة ا�ستحواذ وارنر ميوزيك العاملية على قنوات ميوزيك يعزز النمو امل�ستدام لقطاع الإعالم و�سناعة املحتوى

الرتجمة االآلية وترجمة امل�شطلح وحتديات الرتجمة يف دائرة النقا�ش والبحث 

الأر�سيف واملكتبة الوطنية ي�ستح�سر جوانب من �سورة الإمارات يف الرتجمات التاريخية

 "  : م��ي��وزي��ك  ل��ق��ن��وات  التنفيذي 
مكانتنا  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ن�����ش��ع��ى 
ل����الإب����داع  ورواد  رق���م���ي  ك����م����وزع 
منطقة  يف  والت�شويق  والتطوير 
اإفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق 
واأف�شل  اأك��رب  ت�شم  حمفظة  م��ع 
ومو�شيقي  ت���رف���ي���ه���ي  حم����ت����وى 
العامل،  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف  ع��رب��ي 
واأ�شبح ذلك ممكناً بف�شل عملية 
ال���ش��ت��ح��واذ ل��ن��وح��د ج��ه��ودن��ا مع 
ميوزيك".  وارن���������ر  جم���م���وع���ة 
واأ�شاف : " لقد عملنا بجد لأكرث 
من 20 عاماً لبناء �شبكة متكاملة 
بدعم  اأعمالنا  ولتطوير  للتوزيع 
املتميزة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  م����ن 
وبيئة الأعمال املحفزة ملدينة دبي 
اإىل جمتمع  ب��الإ���ش��اف��ة  ل��الإع��الم 
املبدعني الذي حتت�شنه، ونتطلع 
ب�شناعة  والرتقاء  قدماً  للم�شي 
العربية  وامل���و����ش���ي���ق���ى  ال���رف���ي���ه 
باهتمام  ث��ق��ت��ن��ا  م����ع  ول����ش���ي���م���ا 
اأعمال  دع���م  اجل����دد يف  ���ش��رك��ائ��ن��ا 
تتمتع  ح���ي���ث  ل���دي���ن���ا،  امل���ب���دع���ني 
بروؤية  ميوزيك  وارن���ر  جمموعة 
يف  القطاع  لتطوير  امل��دى  طويلة 
و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة 
اإف��ري��ق��ي��ا، ون��ح��ن ع��ل��ى ي��ق��ني من 

ال�شفقات  ب�����ني  م�����ن  امل�����ربم�����ة 
الأك������رب م���ن ن��وع��ه��ا يف جم���الت 
يف  الرقمية  واملو�شيقى  ال��رف��ي��ه 
و�شت�شهم  واأوروب��ا.  واأفريقيا  اأ�شيا 
ودعم  تطوير  تعزيز  يف  ال�شفقة 
امل�����واه�����ب ال���ع���رب���ي���ة والرت�����ق�����اء 
كما  ال���ع���امل���ي،  امل�����ش��ت��وى  اىل  ب��ه��ا 
فر�ص  م�����ن  ال����ع����دي����د  ����ش���ت���خ���ل���ق 
تنمو  اأن  املتوقع  من  حيث  العمل 
"قنوات  �شركة  يف  العاملة  القوى 
 100 عن  تزيد  بن�شبة  ميوزك" 
% يف املرحلة املقبلة. وياأتي حجم 
النجاح  حل��ج��م  م��واك��ب��اً  ال�شفقة 
�شركات  جم��م��وع��ة  حققته  ال���ذي 
"قنوات" منذ تاأ�شي�شها يف مدينة 
ل��الإع��الم، حيث متكنت من  دب��ي 
ال�شراتيجي  ت��واج��ده��ا  خ���الل 
اإعالمية  اأعمال  بيئة  اأك��رب  �شمن 
تطوير  م��ن  املنطقة  يف  متكاملة 
وت��و���ش��ي��ع اأع��م��ال��ه��ا اإىل اأك���رث من 
يف  ف�����روع  ف��ي��ه��ا  مب���ا  دول�����ة   20
الريا�ص والقاهرة والدار البي�شاء 
اإىل  واجل��زائ��ر، وحت��ول��ت  وتون�ص 
الرفيهي  للمحتوى  م��وزع  اأك��رب 
العامل  يف  ال��رق��م��ي��ة  وامل��و���ش��ي��ق��ي 

العربي و اأفريقيا.
وحققت �شبكة حمتويات "قنوات" 

م�شرية  موا�شلة  اأج��ل  من  البيئة 
ال��ت��م��ي��ز وال����ري����ادة مب���ا ي�����ش��ه��م يف 
لكربى  وجهًة  دبي  مكانة  تر�شيخ 
ال�����ش��رك��ات يف جم����الت الإع�����الم، 
والكفاءات  ل��ل��م��واه��ب  وح��ا���ش��ن��ة 
ال��ت��ي ت��ذخ��ر ب��ه��ا دول����ة الإم�����ارات 
وال��ع��امل ال��ع��رب��ي ككل". وت��اب��ع : 
يف  ميوزك  قنوات  اأثرت  لطاملا   "
الإب����داع����ي وقطاع  امل��ج��ت��م��ع  من���و 
خا�ص  ب�شكل  والرفيه  املو�شيقى 
يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال 
اإفريقيا، وتاأتي عملية ال�شتحواذ 
عليها من قبل �شركة عاملية لتوؤكد 
والفر�ص  ال��ق��ط��اع  ه���ذا  ج��اذب��ي��ة 
فيه،  النا�شئة  لل�شركات  امل��ت��اح��ة 
بالإ�شافة اإىل تنامي الطلب على 
ب�����ش��ك��ل عام".  ال��ع��رب��ي��ة  امل���واه���ب 
األ���ف���ون�������ش���و برييز  ق�����ال  ب��������دوره، 
يف  النا�شئة  الأ�شواق  رئي�ص  �شوتو 
 " ميوزيك":  "وارنر  جم��م��وع��ة 
ل��دي��ن��ا ف��ر���ش��ة ه��ائ��ل��ة م���ن خالل 
"قنوات  هذه التفاقية مع �شركة 
امل����واه����ب  ل���ت�������ش���دي���ر  ميوزك" 
ال����واع����دة م���ن ال�������ش���رق الأو����ش���ط 
اجلمهور  اإىل  اإف��ري��ق��ي��ا  و���ش��م��ال 
العامل،  اأن��ح��اء  جميع  يف  ال��ع��رب��ي 
يف  اخل���ط���وة  ه���ذه  �شت�شهم  ح��ي��ث 

املتميزة  م�����ش��اري��ع��ه��م  لإط�������الق 
اأ����ش���وة بغريه  يف جم���ال الإع�����الم، 
م���ن ال���ق���ط���اع���ات، وم��ك��ن��ت��ه��م من 
النطالق معها يف م�شرية النجاح، 
م����ع ال����ش���ت���ف���ادة م����ن ب��ي��ئ��ة دبي 
ا�شتقطاب  يف  لال�شتثمار  اجلاذبة 
التي  وال�شفقات  الأم���وال  روؤو����ص 
متكنهم من تو�شيع نطاق اأعمالهم 
وقت  يف  ال��ع��امل��ي��ة  اإىل  والن���ت���ق���ال 
ا�شتمرار  �شموه  م��وؤك��داً  قيا�شي، 
دبي يف توفري كافة عنا�شر الدعم 
لل�شركات على تنوع اأحجامها، مبا 
ال��ت��ح��ت��ي��ة رفيعة  ال��ب��ن��ي��ة  ذل���ك  يف 
امل�شتوى والأطر الت�شريعية املرنة 
اأ�شا�ص  على  ال��ق��ائ��م  العمل  ون��ه��ج 

ال�شراكة. - منو م�شتدام .
�شفقة  ت���ع���زز  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم����ن 
ال�شتحواذ م�شرية النمو امل�شتدام 
وال�����ش��ام��ل ل��ق��ط��اع الإع������الم ككل 
املحتوى  ����ش���ن���اع���ة  وخ�������ش���و����ش���اً 
دفعة  ���ش��ت��ع��ط��ي  ك���م���ا  ال����ع����رب����ي، 
الإعالمي  املجتمع  ملكونات  قوية 
مبختلف فئاتها، ما ير�شخ مكانة 
متطور،  اإع����الم����ي  ك��م��رك��ز  دب����ي 
ويعزز تناف�شية الإمارة ل�شتقطاب 
املزيد من كربى �شركات الإعالم 
ال�شفقة  وتعد  والعاملية.  العربية 

من  اجل����دي����د  ال���ف�������ش���ل  ه�����ذا  اأن 
ق�شتنا �شيك�شف النقاب عن عامل 
للمبدعني  الكبرية  الفر�ص  م��ن 
بالإ�شافة اإىل دخولنا يف ف�شاءات 
ج��دي��دة م��ن الأع��م��ال مب��ا ي�شمل 
عامل امليتا فري�شت وال� NFT و 
اإبداعية". -  غريها من جم��الت 

املحتوى العربي .
ماجد  ق�����ال  ال���������ش����دد،  ه�����ذا  ويف 
ال���ع���ام ملدينة  امل���دي���ر  ال�����ش��وي��دي، 
مدينة  " عملت   : ل��الإع��الم  دب���ي 
دب�����ي ل����الإع����الم لأك������رث م����ن 20 
النمو  ممكنات  توفري  على  ع��ام��اً 
يف  وامل���واه���ب  لل�شركات  وال��ن��ج��اح 
جميع جمالت الإعالم من خالل 
اإع��الم��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ت�شمل  ب��ي��ئ��ة 
اأي�شاً مدينة دبي لال�شتوديوهات 
ل��الإن��ت��اج وحا�شنة  دب���ي  وم��دي��ن��ة 
حيث  ل���الإع���الم،   in5 الأع���م���ال 
ت�شم املدن الثالث اليوم 3000 
متخ�ش�ص  األ����ف  و34  م��وؤ���ش�����ش��ة 
تعزيز  يف  زال�������وا  وم�����ا  اأ����ش���ه���م���وا 
الإمارة  الإع��الم يف  م�شرية قطاع 
م�شدراً  ال���ي���وم  اأ����ش���ح���ت  وال���ت���ي 
خمتلف  اإىل  ال��ع��رب��ي  ل��ل��م��ح��ت��وى 
اأنحاء العامل". واأ�شاف ال�شويدي 
ت��ط��وي��ر هذه  " ن��ح��ر���ص ع��ل��ى   :

العام  يف  واملو�شيقية  الرفيهية 
مليار   200 م��ن  اأك���رث   2021
م�شاهدة وزيارة عرب من�شات البث 
 Apple ذل���ك  ال��رق��م��ي مب���ا يف 
و   Music YouTube
 ،  Anghamiو  Spotify
التوا�شل  ق��ن��وات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
 Facebook مثل  الجتماعي 
TikTok و Instagram و
حتميل  ومت   ،Snapchat و 
فيديو  م��ل��ي��ون   145 م���ن  اأك����رث 
ع�������رب م���������ش����ت����خ����دم����ني ����ش���ب���ك���ات 
ومبوجب  الجتماعي.  التوا�شل 
"قنوات  �شت�شتمر  ال����ش���ت���ح���واذ، 
ك�شركة  ال���ع���م���ل  يف  ميوزيك" 
"وارنر  جمموعة  �شمن  م�شتقلة 
الرئي�ص  وب����اإ�����ش����راف  ميوزك" 
العوبثاين.  ع���دن���ان  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
"قنوات ميوزك" كموزع  و�شتعمل 
ميوزيك"  "وارنر  ل�شركة  رئي�شي 
من  �شت�شتفيد  ال��ت��ي  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
ل�شركة  ال��وا���ش��ع��ة  ال��ت��وزي��ع  �شبكة 
و�شبكة  ميوزيك"  "قنوات 
 1100 م��ن  اأك���رث  م��ع  عالقاتها 
اأن���ح���اء العامل  م��ب��دع م���ن ج��م��ي��ع 

العربي. - توحيد اجلهود.
الرئي�ص  العوبثاين،  عدنان  وق��ال 

لعبيدي  ال��دك��ت��ور  الأ����ش���ت���اذ  م���ن: 
زينهم  هيثم  والدكتور  بوعبداهلل، 
م���ر����ش���ي م����ن ج���ام���ع���ة حم���م���د بن 
زاي�����د ل��ل��ع��ل��وم الإن�������ش���ان���ي���ة، وق���دم  
من  خلف  عماد  الدكتور   املرجم 
"الرجمة  بعنوان  بحثاً  ال�شارقة 
والفار�شية:  العربية  ب��ني  الآل��ي��ة 
لرجمة  ومعايري  حتليلية  درا�شة 
الدكتورة  وق��دم��ت  جودة"،  اأك���رث 
اإل���ه���ام حم��م��ود حم��م��د ب���در ، من 
جمهورية  يف  �شم�ص  ع��ني  جامعة 
بعنوان  اأط��روح��ة  العربية،  م�شر 
"الرجمة الآلية ودورها يف رقمنة 
ال��ل��غ��ة ال���ع���رب���ي���ة: حت�����ش��ني ج���ودة 
اإىل  العربية  من  الآلية  الرجمة 
ال��ع��رب��ي��ة. الأل���ف���اظ ال��دخ��ي��ل��ة من 

جمهورية م�شر العربية- "الروؤية 
الأمل��ان��ي��ة ل���الإم���ارات: ���ش��ورة املراأة 
واحلا�شر.  املا�شي  بني  الإماراتية 
يف  "املراأة  ك���ت���اب  ع���ل���ى  اإط����الل����ة 
الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة بني 
ال��ت��ق��ال��ي��د واحل���داث���ة: اإم�����ارة دبي 
مُينى  الدكتورة  منوذجاً" وقدمت 
ع��زم��ي ع��ب��د ال��رح��م��ن، م���ن ق�شم 
يف  الأل�شن  بكلية  الإ�شبانية  اللغة 
بجمهورية  ���ش��م�����ص  ع���ني  ج��ام��ع��ة 
بعنوان:  درا����ش���ة  ال��ع��رب��ي��ة،  م�����ش��ر 
الأدب  يف  الإم�������������ارات  "�شورة 
الإ�شباين: التنوع الثقايف وال�شراع 
دبي"  م���ن  "ر�شائل  يف  ال��ع��اط��ف��ي 
لأ�شونتا لوبيز" واختتمت اجلل�شة 
ح�شني  ال���دك���ت���ور  ب��ب��ح��ث  الأوىل 

الدكتور  اأمنوذجاً" واختتم  وولف 
م����ن كلية  ال���ع���رب���ي احل���������ش����راوي 
بجامعة  الإن�شانية  والعلوم  الآداب 
ال�����رب�����اط  اخل����ام���������ص يف  حم����م����د 
اجلل�شة  ه����ذه  ف��ع��ال��ي��ات  ب��امل��غ��رب 
املعريف  "البعد  ع���ن���وان���ه  ب��ب��ح��ث 
امل�شطلح  لرجمة  والتكنولوجي 

العلمي داخل الدرا�شات الأدبية".
اجل��ل�����ش��ة ال��ث��ال��ث��ة والأخ�������رية من 
كانت  امل��وؤمت��ر  اأي���ام  راب���ع  فعاليات 
ب��ع��ن��وان )ال��رج��م��ة والإب�������داع يف 
طموحات  ال��ع��ومل��ة:  بعد  م��ا  ع�شر 
ك������ب������رية ون������ظ������ري������ات ج������دي������دة( 
النقبي،  ه��زاع  الدكتور  ويراأ�شها 
احلكومي  الأر���ش��ي��ف  ق�شم  رئي�ص 

بالأر�شيف واملكتبة الوطنية.

وهي  الأوىل،  ب��اجل��ل�����ش��ة  اأع���م���ال���ه 
عيون  يف  )الإم���������������ارات  ب����ع����ن����وان 
الرجمة  يف  ق�����ش��اي��ا  الآخ����ري����ن: 
الدكتورة  تراأ�شتها  وق��د  وال��ف��ك��ر( 
البحوث  م�شت�شار  باخلري،  عائ�شة 
الوطنية،  وامل��ك��ت��ب��ة  الأر����ش���ي���ف  يف 
الأ�شتاذ  ق����دم  اجل��ل�����ش��ة  ه����ذه  ويف 
ال��دك��ت��ور   يحيى حم��م��د حممود 
الإن�شانية  العلوم  كلية  من  اأحمد 
الإم����ارات  بجامعة  والج��ت��م��اع��ي��ة 
ويلفرد  "ال�شري  ب���ع���ن���وان  ب��ح��ث��اً 
للراث  وت���رج���م���ت���ه  ث��ي�����ش��ي��ج��ر.. 
منت�شف  يف  الإم����ارات����ي  ال���ب���دوي 
وا�شتعر�ص  الع�شرين"،  ال���ق���رن 
كلية  م��ن��ري -م���ن  �شمر  ال��دك��ت��ورة 
ب��ج��ام��ع��ة ع��ني �شم�ص يف  الأل�����ش��ن 

منوذجاً".  ل��ل��ع��ربي��ة  ال��ي��دي�����ش��ي��ة 
الدكتور  ق���دم  مت�شل  ���ش��ي��اق  ويف 
عاطف عبا�ص عبد احلميد اأحمد، 
املعلومات  تكنولوجيا  ا���ش��ت�����ش��اري 
بالإمارات  الإلكرونية  والأر�شفة 
معاجلة  ب��ع��ن��وان:  مبتكرة  درا���ش��ة 
الرجمة  يف  ال��ل��غ��وي��ة  الأخ����ط����اء 
الآلية: درا�شة تطبيقية على موقع 
ال�شعيد  وع��ل��ى  جوجل".  ترجمة 
ال���دك���ت���ورة �شهرية  ق��دم��ت  ن��ف�����ش��ه 
زرناجي من جامعة حممد خي�شر 
مقاربة  ب����اجل����زائ����ر    ب�����ش��ك��رة  يف 
"خماطر  بعنوان:  حتليلية  نقدية 
وانزلقاتها-  الآل���ي���ة  ال��رج��م��ة 
ال�����رج�����م�����ة ال����ع����رب����ي����ة ل�����رواي�����ة 
لفرجينيا  دالواي(  )ال�������ش���ي���دة 

العربية  اجل��ام��ع��ة  م���ن  م��ل��ي��ط��ات 
– فل�شطني  الأمريكية يف رام اهلل 
دور  الإم��ارات��ي:  الرجمي  املنجز 
تنمية  يف  للرجمة  كلمة  م�شروع 
اجلل�شة  اأم����ا  العربية"  ال��ث��ق��اف��ة 
ال���ث���ان���ي���ة وال����ت����ي ح��م��ل��ت ع���ن���وان: 
)حت������دي������ات ال����رج����م����ة الآل�����ي�����ة 
اللغات  بني  الثقافية  والت�شابكات 
الأ�شتاذ  ت��راأ���ش��ه��ا  ف��ق��د  امل��خ��ت��ل��ف��ة( 
ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ال�������ش���ي���ادي خبري 
واملكتبة  الأر����ش���ي���ف  يف  ال���ب���ح���وث 
بدرا�شة  ب�������داأت  وق�����د  ال���وط���ن���ي���ة، 
الف�شاء  "دور  ب��ع��ن��وان  م�����ش��رك��ة 
الدليل يف حّل م�شكالت الرجمة 
لنموذج  وت��و���ش��ي��ف  ب��ن��اء  الآل���ي���ة: 
كل  جديد" األقاها  تطبيقي  تقني 

•• دبي-وام:

اأكد �شمو ال�شيخ اأحمد بن حممد 
رئي�ص  م���ك���ت���وم،  اآل  را�����ش����د  ب����ن 
جمل�ص دبي لالإعالم، اأن املجتمع 
اأ�ش�شته  ال���ذي  ال��ع��امل��ي  الإع��الم��ي 
عاماً   20 م���ن  اأك�����رث  م��ن��ذ  دب����ي 
ي��وا���ش��ل من��وه وازده�����اره يف �شوء 
روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال�����وزراء 
حاكم دبي "رعاه اهلل"، التي جعلت 
لنطالق  حيوية  من�شة  دب��ي  من 
الطموحة  الإع��الم��ي��ة  امل�����ش��اري��ع 
ومركزاً رئي�شياً ل�شتقطاب الأفكار 
اخل��الق��ة وامل���واه���ب امل��ب��دع��ة من 
والعامل.  املنطقة  اأن��ح��اء  خمتلف 
ا�شتكمال  مب��ن��ا���ش��ب��ة  ذل�����ك  ج�����اء 
�شفقة ا�شتحواذ جمموعة "وارنر 
 Warner العاملية  ميوزيك" 
للرفيه   Music Group
امل��و���ش��ي��ق��ي��ة على  وال��ت�����ش��ج��ي��الت 
ال�شركة  ميوزك"،  "قنوات  �شركة 
الرفيه  جم������الت  يف  ال�����رائ�����دة 
ال��رق��م��ي��ة يف منطقة  وامل��و���ش��ي��ق��ى 
اإفريقيا،  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق 
"قنوات"، التي  والتابعة ملجموعة 
انطلقت من مدينة دبي لالإعالم 
يف العام 2001. وقال �شموه " اإن 
جناحاً  متثل  ال���ش��ت��ح��واذ  �شفقة 
جناحات  اإىل  ي�������ش���اف  ج�����دي�����داً 
الداعمة  البيئة  اأثمرتها  ع��دي��دة 
الأعمال  ل��رواد  دب��ي  وفرتها  التي 

املو�شيقى  ق���ط���اع  ومن�����و  ت���ع���زي���ز 
يف  امل��و���ش��ي��ق��ى  ع���ائ���دات   - ككل". 
الأعلى  2021 هي  لعام  املنطقة 

عامليا.
ومتر �شناعة املو�شيقى يف منطقة 
اإفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق 
لتقرير  ووف��ق��اً  ازده����ار،  مبرحلة 
ال�شادر   2022 العاملي  املو�شيقى 
ل�شناعة  ال�������دويل  الحت�������اد  ع����ن 
وت�شري  ال�����ش��وت��ي��ة.  ال��ت�����ش��ج��ي��الت 
 35 بن�شبة  زي����ادة  اإىل  ال��ب��ي��ان��ات 
عام  يف  املو�شيقى  عائدات  يف   %
يعك�ص  مب���ا  ب��امل��ن��ط��ق��ة   2021
وتقدمها  ال�����ش��ن��اع��ة  ه����ذه  اأداء 
والوليات  الالتينية  اأمريكا  على 
حجم  ويت�شاعف  وكندا.  املتحدة 
منطقة  يف  امل���و����ش���ي���ق���ى  ع�������ش���اق 
اإفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق 
الإجمايل  �شكانها  عدد  يبلغ  التي 
ن�شمة،  م��ل��ي��ون   464 م���ن  اأك����رث 
بو�شول  مدعوماً  ال�شوق  وين�شط 
ب�����ش��ك��ل م��ي�����ش��ر اإىل  اجل���م���اه���ري 
م��ن�����ش��ات ال���ب���ث ال��رق��م��ي وزي�����ادة 
ال�����ت�����وزي�����ع م������ن ق����ب����ل �����ش����رك����ات 
الإق��ل��ي��م��ي��ة. ويالحظ  امل��و���ش��ي��ق��ى 
التجارية  وال��ع��الم��ات  امل���وزع���ون 
ال���دول���ي���ة ال��ط��ل��ب امل���ت���زاي���د على 
امل�شاهري العرب، ومن جهة اأخرى 
ُت��ظ��ه��ر ع��م��ل��ي��ات ال����ش���ت���ح���واذ يف 
بالدولة  املو�شيقى  �شناعة  جمال 
الكامنة  الفر�ص  كمية  واملنطقة 
واحلاجة لت�شافر اجلهود وتعزيز 
املبدعني  اك���ت�������ش���اف  مم����ار�����ش����ات 

•• اأبوظبي-الفجر:

والأوراق  الأط��روح��ات  ا�شتطاعت 
الأكادميية  وال��درا���ش��ات  البحثية 
موؤمتر  ج��ل�����ش��ات  ���ش��ه��دت��ه��ا  ال���ت���ي 
ال��رج��م��ة ال�����دويل ال���ث���اين الذي 
الوطنية  واملكتبة  الأر�شيف  يعقده 
وحفظ  "الرجمة  ���ش��ع��ار   حت���ت 
ذاك����رة ال���وط���ن: ���ش��ورة الإم�����ارات 
وال�����راث  والآداب  ال��ث��ق��اف��ات  يف 
الرابع  ال��ي��وم  يف  العاملي"  الفكري 
يف  الرجمة  اأهمية  ت�شتح�شر  اأن 
تاريخ الإمارات؛ اإذ �شلطت الأ�شواء 
ال�شري  ال���رح���ال���ة  ك��ت��ب��ه  م���ا  ع��ل��ى 
الإم�����ارات  ع��ن  ثي�شيجر   وي��ل��ف��رد 
بالقائد  فيها  والتقى  زاره���ا  التي 
اخل��ال��د ال�����ش��ي��خ زاي���د ب��ن �شلطان 
ث��راه- كما  – طيب اهلل  اآل نهيان 
جوانب  ت�شتح�شر   اأن  ا�شتطاعت 
عيون  يف  الإم����������ارات  �����ش����ورة  م����ن 
جانب  واإىل  الأورب���ي���ني،  ال��رح��ال��ة 
التحديات  اأي�شاً  ناق�شت  كله  ذلك 
تواجهها  ال����ت����ي  والإ�����ش����ك����ال����ي����ات 
ال��رج��م��ة وال���رج���م���ة الآل���ي���ة يف 
الرجمة  واأهمية  الراهن،  الوقت 
اإثراء الثقافات.  ثالث جل�شات  يف 
18 بحثاً  علمية متتالية ت�شمنت 
من اأهم واأحدث الدرا�شات املتعلقة 
وت�شابكاتها  الرجمة  فروع  ب�شتى 
م���ع ال���ع���ل���وم وامل����ع����ارف الأخ������رى، 
�شورة  على  ال�شوء  ت�شلط  وال��ت��ي 
الإمارات يف الثقافات الأخرى ويف 
الن�شو�ص الأجنبية املرجمة عن 

خمتلف اللغات. 
املوؤمتر  ا�شتهل  ال��راب��ع  ال��ي��وم  ويف 

الأ�شتاذ  ببحث  اجلل�شة  ا�شتهلت 
الدكتور ماهر ال�شربيني -من ق�شم 
اللغة اليابانية بجامعة القاهرة يف 
جمهورية م�شر العربية- بعنوان: 
اأ�شماء الأعالم  "اإ�شكاليات ترجمة 
بحث  اليابانية" ت���اله  ال��ل��غ��ة  ع��ن 
املنعم عقيلي،  اأحمد عبد  الدكتور 
وع�شو  احل����دي����ث  الأدب  اأ����ش���ت���اذ 
ك��ت��اب الإم�������ارات،  بعنوان:  احت���اد 
"الرجمة واأثرها املهم يف احلركة 
الثقافية ويف تعليم اللغة العربية" 
ثم قدمت الدكتور ة ناهد علي عواد 
�شم�ص  عني  جامعة  من  الطنانى، 
بحثاً  العربية،  يف جمهورية م�شر 
يف  الطفل  اأدب  "ترجمة  ب��ع��ن��وان: 
العامل العربي بوابة النفتاح على 
الثقافات الأخرى يف زمن العوملة" 
الدكتور  الأ���ش��ت��اذ  درا���ش��ة  وناق�شت 
العميد عبد ال�شالم عي�شاوي، من 
ال�شوؤال  تون�ص،  يف  منوبة  جامعة 
ترجمة  ت���ت���ع���رّث  "مل  ال����ك����ب����ري: 
الدكتور  ق��دم  ث��م  امل�شطلحات؟" 
���اب من  ��د ح��ل��م��ي ع��ب��د ال���وهَّ حم��مَّ
بالقاهرة  لالأبحاث  الأملاين  املعهد 
العربية  م�������ش���ر  ج���م���ه���وري���ة  يف 
جمة  "الرَّ ب���ع���ن���وان:  اأط����روح����ة 
والإبداع والعوملة: حتديات �شناعة 
ال�����ق�����رن احل������ادي  ال����ّرج����م����ة يف 
الربوفي�شور  واختتم  والع�شرين"، 
طارق �شما من جامعة بنجهامتون 
املتحدة  ب���ال���ولي���ات  ن��ي��وي��ورك  يف 
اجلل�شة  ه��ذه  فعاليات  الأمريكية 
" التاأ�شيل  ع��ن��وان  ب��درا���ش��ة حت��ت 
الرجمة  نظرية  لالإبداع:  �شرطاً 

عند طه عبد الرحمن".

درا�سة دولية: ربع العامل ي�ستخدمون امليتافري�س يوميا يف 2026
•• اأبوظبي-وام:

توقعت درا�شة دولية، اأن ت�شل ن�شبة م�شتخدمي الف�شاء الرقمي »امليتافري�ص« 
ملدة �شاعة يومياً على الأقل، اإىل نحو %25، بحلول عام 2026.

وت��وق��ع��ت درا����ش���ة اأج���رت���ه���ا م��وؤ���ش�����ش��ة ج���ارت���ر ل���الأب���ح���اث وال���درا����ش���ات اأن 
عامل  يف  العامل  حول  وخدماتها  مبنتجاتها  املوؤ�ش�شات  من   30% ت�شارك 
التوا�شل  فر�ص  من  املزيد  الرقمي  الف�شاء  لتوفري  نظراً  »امليتافري�ص«، 

والتعاون �شمن خمتلف الأ�شعدة.
كيفية  على  مبا�شر  تاأثري  له  �شيكون  »امليتافري�ص«  اأن  اإىل  الدرا�شة  ولفتت 
اإجناز الأعمال، حيث �شتوفر ال�شركات م�شاركة وم�شتويات تعاون وتوا�شل 

اأف�شل مبوظفيها، من خالل م�شاحات عمل منتجة يف مكاتب افرا�شية، 
حيث لن حتتاج املوؤ�ش�شات اإىل اإن�شاء بنية حتتية خا�شة بها للقيام باأعمالها، 

نظراً لتوفري الف�شاء الرقمي لإمكانية العمل يف مكاتب افرا�شية.
الدرا�شة اجليدة والتعلم وال�شتك�شاف وال�شتعداد  اأهمية  الدرا�شة،  وبينت 
للفر�ص املتاحة، حيث يعد من املبكر توقع ال�شتثمارات التي �شتكون قابلة 

لال�شتمرارية القت�شادية على امل�شتويات بعيدة املدى.
واأ�شارت اإىل اأنه نظراً لعدم وجود مالك واحد لعامل »امليتافري�ص« فاإنه من 
املتوقع اأن يوجد اقت�شاد افرا�شي ُمتاح بالعمالت الرقمية والرموز غري 
القابلة لال�شتبدال، والتي �شيكون لها التاأثري املبا�شر على الأعمال التجارية 

اليومية للم�شتخدمني.

الإمارات ت�سارك يف موؤمتر بروك�سل ال�ساد�س لدعم م�ستقبل �سوريا واملنطقة
•• بروك�شل-وام:

�شاركت �شفارة دولة الإمارات يف بروك�شل يف فعاليات الدورة ال�شاد�شة 
من موؤمتر بروك�شل حول " دعم م�شتقبل �شوريا واملنطقة " الذي 
ينظمه الحتاد الأوروب��ي، بهدف موا�شلة دعم ال�شعب ال�شوري، يف 
والتي  " والتحديات  " كوفيد19-  جائحة  تداعيات  ا�شتمرار  ظل 
فاقمت من �شدة الحتياجات الإن�شانية، وذلك مب�شاركة ممثلني من 
احلالية  دورته  يف  املوؤمتر  وتناول  دولية.   منظمة  و22  دولة   55
ال�شوري  ال�شعب  على  توؤثر  التي  اأهمية  الأكرث  واملوا�شيع  الق�شايا 
الدويل  الدعم  وح�شد  ال�شوريني  لالجئني  امل�شت�شيفة  واملجتمعات 
لال�شتجابة للخطة الإن�شانية.  ومت ت�شليط ال�شوء على الدور الذي 

�شنوات ما�شية   10 اأك��رث من  الإم���ارات على م��دار  به دول��ة  قامت 
م��ن خ��الل ت��ق��دمي امل�����ش��اع��دات الإغ��اث��ي��ة ال��ت��ي بلغت م��ا ي��زي��د على 
ال�شوري  ال�شعب  للتخفيف من معاناة  اأمريكي  دولر  1.11 مليار 
داخ���ل ب���الده وخ��ارج��ه يف ك��ل م��ن الأردن ول��ب��ن��ان وال���ع���راق، ف�شال 
عن م�شاهمة دولة الإم��ارات مببلغ 23.4 مليون دولر اأمريكي يف 
�شندوق الئتمان لإعادة اإعمار �شوريا لدعم برامج اإعادة ال�شتقرار 
اإن�����ش��اء ع���دد م��ن امل��خ��ي��م��ات لالجئني  يف ال���داخ���ل، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
/الإم��ارات��ي- املخيم  ومنها  واليونان  والعراق  الأردن  يف  ال�شوريني 

الأردين/ لالجئني مبريجيب الفهود يف اململكة الأردنية الها�شمية 
تعليم و�شحة وغريها من  الأ�شا�شية من  املتطلبات  وتوفري جميع 

اخلدمات.

عامًا يوا�سل منوه وازدهاره  20 قبل  دبي  يف  تاأ�س�س  الذي  العاملي  الإعالم  جمتمع   .. را�سد  بن  حممد  بروؤية  حممد:  بن  • اأحمد 
املجالت خمتلف  يف  الأعمال  لرواد  الداعمة  دبي  بيئة  اأثمرتها  عديدة  جناحات  اإىل  ي�ساف  جديد  جناح  ال�ستحواذ  • �سفقة 

مركز اأبوظبي لل�سحة العامة ي�ست�سيف الجتماع الرئي�سي للجنة اأبحاث كوفيد 19 لإمارة اأبو ظبي
•• اأبوظبي-الفجر: 

ا�شت�شاف مركز اأبوظبي لل�شحة العامة، الأول من نوعه يف املنطقة 
والذي يهدف اإىل احلفاظ على �شحة �شكان الإمارة و�شمان �شالمة 
العاملني فيها من خالل تعزيز مفاهيم ال�شحة العامة وال�شحة 
الوقائية، اأوىل الجتماعات الرئي�شية للجنة اأبحاث كوفيد19- يف 
اأبوظبي لهذا العام، والذي انعقد مب�شاركة اأع�شاء من املوؤ�ش�شات 
ال�شحية والأكادميية الرائدة، وتناول خطط تطوير نتائج بحثية 
اأٌقوى تتعلق بفريو�ص "�شار�ص-كوفيد2-" خالل هذا العام. وُعقد 

الجتماع الرئي�شي الأول للجنة اأبحاث كوفيد19- برئا�شة �شعادة 
الأمرا�ص  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  احلو�شني،  ف��ري��دة  ال��دك��ت��ورة 
املُعدية يف مركز اأبوظبي لل�شحة العامة واملتحدث الر�شمي با�شم 
كّل  يف  الأبحاث  تقدم  على  لالطالع  الدولة،  يف  ال�شحي  القطاع 
جلنة فرعية والإ�شراف عليها، واحل��وارات القائمة حول اأولويات 

الأبحاث وفر�ص التعاون الدويل.
ويف معر�ص تعليقها على الجتماع، قالت �شعادة الدكتورة فريدة 
احل��و���ش��ن��ي: "حققت دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة م��وق��ع ال���ري���ادة يف 
وتبّنت  ال��ع��امل،  م�شتوى  على  كوفيد19-  جلائحة  ال�شتجابة 

اآثار الأمرا�ص املعدية،  مفاهيم التعاون والبحث العلمي لحتواء 
وي�شرفني  حمتملة.  عامة  �شحية  حتديات  لأي  التاأهب  و�شمان 
اإىل  اأب���و ظ��ب��ي،  19 لإم����ارة  اأب��ح��اث كوفيد  اإىل جلنة  الن�����ش��م��ام 
الرتقاء  رائد يف  بدور  ي�شهمون جميعاً  ا�شتثنائيني  جانب زمالء 
بالقدرات البحثية لدولة الإمارات، ودعم م�شتقبل اأمتنا ال�شحي 
اإىل  اأب��وظ��ب��ي  يف  كوفيد19-  اأب��ح��اث  جلنة  وت��ه��دف  واملزدهر". 
ت�شهيل ودعم التعاون بني املتخ�ش�شني يف جمال الرعاية ال�شحية 
والأو�شاط الأكادميية، لت�شريع الأبحاث املتعلقة بفريو�ص كوفيد-
19، وتعزيز ال�شيا�شات ال�شحية الفعالة وقدرات ال�شتجابة لدى 

فرعية  جل��ان  اأرب���ع  م��ن  اللجنة  وتتاألف  العامة.  ال�شحة  هيئات 
تركز على علم الأوبئة والتجارب العالجية والت�شخي�ص وجمل�ص 

املراجعة املوؤ�ش�شية.
دائرة  من  خ��رباء  ع�شويتها  يف  كوفيد19-  اأب��ح��اث  جلنة  وت�شم 
ال�شحة - اأبوظبي، و�شركة اأبوظبي للخدمات ال�شحية "�شحة"، 
نيويورك  وجامعة  خليفة،  وجامعة  اأبوظبي،  كلينك  وكليفالند 
بن  املتحدة، وجامعة حممد  العربية  الإم��ارات  اأبوظبي، وجامعة 
الوطني وهيئة  املرجعي  ال�شحية، واملخترب  والعلوم  را�شد للطب 

ال�شحة بدبي.
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات توؤكد خالل اجتماع كوبنهاجن اأهمية م�ساركة كافة القطاعات يف العمل املناخي

•• دبي-وام:

اأكدت معايل مرمي بنت حممد �شعيد حارب املهريي وزيرة التغري املناخي 
ر�شم  املجتمع يف  القطاعات ومكونات  كافة  �شمول  والبيئة، على �شرورة 
م�شتدامة  اقت�شادية  تنمية  نحو  والتحول  املناخي  العمل  جهود  وتنفيذ 
التزامات  حتقيق  ل�شمان  العاملي  اأو  للدول  الوطني  امل�شتوى  على  �شواء 
اتفاق باري�ص للمناخ واأهداف التفاقية الإطارية لالأمم املتحدة، وحماية 
التغري  يفر�شها  التي  التحديات  من  الأر���ص  وكوكب  الب�شرية  م�شتقبل 
 " اليوم الأول من  املناخي. وقالت معاليها خالل م�شاركتها يف فعاليات 
اجتماع مايو الوزاري للمناخ " املنعقد يف العا�شمة الدمناركية كوبنهاجن 
: " اإن دولة الإمارات حر�شت يف جهود للعمل املناخي على م�شاركة كافة 

ر�شم  يف  واخل��ا���ص،  احلكومي  القطاعني  يف  امل�شلحة  واأ���ش��ح��اب  املعنني 
قدرات  وتعزيز  املناخي  التغري  م�شببات  وا�شراتيجيات خف�ص  توجهات 
التكيف مع تداعياته، ويف مبادرتها ال�شراتيجية لل�شعي لتحقيق احلياد 
املناخي بحلول 2050 و�شعت امل�شاركة القطاعية يف حتديد احتياجات 

ومتطلبات الو�شول لهذا احلياد وتنفيذها اأولوية رئي�شية".
املهريي خالل اجلل�شة  �شعيد حارب  بنت حممد  واأ�شافت معايل مرمي 
النقا�شية الأوىل حتت عنوان " التكيف مع تداعيات تغري املناخ " �شمن 
فعاليات اليوم الأول : " انطالقاً من منوذجها يف حتويل كافة التحديات 
اإىل فر�ص تنموية ميكن ال�شتفادة منها وا�شتغاللها، ركزت دولة الإمارات 
يف توجهها ال�شراتيجي للعمل املناخي ويف مبادرة احلياد املناخي على 
حتقيق تنمية اقت�شادية واجتماعية م�شتدامة ت�شمن ا�شتمرارية النمو 

القطاع  وميثل  املناخي،  العمل  وتعزز  البيئة  حماية  ت�شمن  اآليات  عرب 
اخلا�ص �شريكاً رئي�شاً يف هذه التوجهات كافة".

حالياً  ال�شتثمار  اأن  توؤكد  العاملية  التقديرات  اأن  اإىل  معاليها  واأ���ش��ارت 
تنمية  وحتقيق  املناخي  التغري  ت��داع��ي��ات  م��ع  التكيف  ق���درات  تعزيز  يف 
وخف�ص  جيدة  اقت�شادية  عوائد  حتقيق  دوره  من  م�شتدامة  اقت�شادية 
ورمبا اإلغاء كلفة معاجلة اخل�شائر التي ميكن اأن ت�شببها تداعياته على 
تعزيزه  الإم���ارات على  دول��ة  ال��ذي عملت  الأم��ر  املقبلة،  ال�شنوات  م��دار 
وال�شتفادة منه بتحفيز هذا النوع من ال�شتثمار ذي الروؤية ال�شت�شرافية 
التمويل  اإطار  الداعمة له ومنها  الوطنية  ال�شيا�شات  واأطلقت عددا من 

امل�شتدام، واإعالن دبي، واإعالن اأبوظبي ب�شاأن التمويل امل�شتدام.
ومعاجلتها"،  وتقليلها  والأ���ش��رار  اخل�شائر  "جتنب  بعنوان  جل�شة  ويف 

اأن  ميكن  التي  والأ���ش��رار  اخل�شائر  وتقليل  جتنب  " اإن  معاليها:  قالت 
ت�شببها تداعيات التغري املناخي يرتبط باإجراء درا�شات وتقييمات مو�شعة 
ومناذج وطنية واإقليمية للعمل املناخي مبا يتنا�شب مع طبيعة كل دولة 
ومنطقة"، م�شرية اإىل اأن دولة الإمارات اأجرت �شمن برناجمها الوطني 
القطاعات  على  التغري  ملخاطر  �شاماًل  تقييماً  املناخ  تغري  مع  للتكيف 
احليوية ومنها البنية التحتية والطاقة والبيئة وال�شحة لدعم عمليات 
واأ�شافت:  التكيف".  على  القطاعات  قدرات هذه  لتعزيز  القرار  �شناعة 
"على امل�شتوى الإقليمي تعمل الإمارات حالياً ب�شكل حثيث مع جمهورية 
م�شر العربية ا�شتعدادا لدورة موؤمتر دول الأطراف COP27، ل�شمان 
اإيجاد قاعدة اإقليمية لتبادل اخلربات واملعارف وتعزيز التعاون يف ال�شرق 

الأو�شط لإيجاد منوذج اإقليمي للعمل املناخي".

نعت االإعالمية الفل�شطينية �شريين اأبو عاقلة 

جمعية ال�سحفيني تنظم ندوة اإعالمية تت عنوان »الجتاهات احلديثة لل�سحافة العربية والعاملية«
احلمادي: نفتخر مبهنتنا ونهدف من خاللها اإي�سال معلومة مهمة تفيد اجلمهور واملجتمع ب�سكل عام

•• اأبوظبي-الفجر:

نظمت جمعية ال�شحفيني الإماراتية مبقرها اجلديد يف اأبوظبي م�شاء اأم�ص 
"الجتاهات  عنوان  حتت  اإعالمية  ن��دوة  ات�شالت،  برعاية  الأرب��ع��اء  الأول 
الكادمييني  من  ع��دد  فيها  حت��دث  والعاملية"،  العربية  لل�شحافة  احلديثة 

بكليات العالم يف الدولة.  
م�شتهل  يف  الإم��ارات��ي��ة  ال�شحفيني  جمعية  رئي�ص  احل��م��ادي  حممد  ون��ع��ي 
اأم�ص  �شباح  قتلت  التي  عاقلة  اأب��و  �شريين  الفل�شطينية  الإعالمية  الندوة، 
الأول الأربعاء بر�شا�ص اجلي�ص الإ�شرائيلي، وقف اجلميع دقيقة حداداً على 

روحها.  
وقال حممد احلمادي اأن جمعية ال�شحفيني الإماراتية حتر�ص على امل�شاركة 
يف املنا�شبات املحلية والوطنية وحتر�ص كثرياً على اأن تكون جزء من املجتمع 
اإىل  ينتمون  ال�شحفيني  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  ال��ع��امل،  م�شتوى  على  ال�شحفي 
والروؤى  والح��الم  والطموح  الهموم  نف�ص  لديهم  كانوا  اأينما  واح��دة  قبيلة 
ما  وه��ك��ذا  يزعجنا  ق��ارة  اأي  يف  �شحفي  اأي  يزعج  م��ا  وبالتايل  والتحديات، 

يفرحه يفرحنا. 
حددته  ال��ذي  ال�شحافة،  حلرية  العاملي  باليوم  الحتفال  اأهمية  اإىل  واأ�شار 
"ال�شحافة  عنوان  حتت  ع��ام،  كل  من  اآذار  مايو/   3 ي��وم  اليون�شكو  منظمة 
يبحث  ل  الرقمي  الأع��الم  اأن  مبيناً  الرقمي"،  الإع��الم  ح�شار  حتت  قابعة 

اأعداد  ع��ن  حالياً  يبحث  اأ�شبح  حيث  املجتمعات،  يف  احلقيقي  التاأثري  ع��ن 
امل�شاهدات والإعجابات حيث اأنها املقيا�ص يف الوقت احلايل، ما اأدى اإىل اجتاه 
عدد من ال�شركات بتوظيف روبوتات متخ�ش�شة للح�شول على اأكرب عدد من 

الإعجابات وامل�شاهدات. 
اأح���داث  يف  55 �شحفياً  امل��ا���ش��ي قتل  ال��ع��ام  اإن���ه يف  وق���ال حممد احل��م��ادي 
قتل  اجل��اري  العام  2006 وحتى  ع��ام  ومنذ  العامل،  م�شتوى  على  خمتلفة 
قرابة 2200 �شحفياً، اأي مبعدل 80 �شحفي �شنوياً، وذلك على الرغم من 
اأنهم كانوا يقومون بوظيفتهم ك�شحفيني ينقلون الأحداث للجمهور فقط، 
اأحداث  يغطون  كانوا  قتلوا  الذين  ال�شحفيني  جميع  لي�ص  اأن��ه  اإىل  م�شرياً 

اأماكن ومناطق اأو دول بها حروب. 
املعنى  على  نتعرف  منا  ويحتاج  ي�شرها  ل  الأوط���ان  يخدم  الإع���الم  وق��ال: 
مطلقة  حرية  توجد  ل  حيث  حدودها  هي  وم��ا  ال�شحافة  حلرية  احلقيقي 
عاملياً بالتاأكيد، حتى يف الدول الغربية والأوروبية، ودعمنا للمهنية الإعالمية 
التي  التحديات  خمتلف  رغم  لالأبد  املهنة  هذه  و�شت�شتمر  ي�شتمر  اأن  يجب 
اإي�شال  تواجها، ونحن نفتخر مبهنتنا ونحافظ عليها ونهدف من خاللها 

معلومة هامة تفيد اجلمهور واملجتمع ب�شكل عام. 
وقالت الدكتورة �شوزان يو�شف القليني عميدة كلية العالم بكلية الإمارات 
املوؤ�ش�شات  يف  التعليمية  ال��ربام��ج  تطوير  ع��دم  اأن  اأبوظبي  يف  للتكنولوجيا 
العالم،  م�شتقبل  على  �شلباً  يوؤثر  ع��ام  ب�شكل  العربي  العامل  يف  الإعالمية 

اأي تغري منذ  اأن املواد الدرا�شية والأق�شام التي تطرح مل يطراأ عليها  حيث 
التي  التخ�ش�شات  العامة وغريها من  العالقات  ال�شنوات، مثل  العديد من 
قد ل تفيد بالقدر الكايف يف الوقت احلايل يف ظل املتغريات التي تطراأ على 
من  عنها  نتج  وم��ا  التكنولوجية  التطورات  ب�شبب  ي��وم  بعد  ي��وم  املجتمعات 

حتول يف العالم.
و�شددت على اأنه ل يجب اأن تكون هناك حرية تتعار�ص مع اأمن اأي دولة اأو 
اأمن قومي اأو وطني، وهذا ما تتبعه اأغلب دول العامل، ولكن حتولت احلرية 
ي�شيطر  من  يوجد  ول  �شيئة  فو�شى  اإىل  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  على 
وت�شريعات  قوانني  العربي  العامل  يف  لدينا  يكون  اأن  من  بد  ل  ل��ذا  عليها، 
الجتماعي  التوا�شل  مواقع  تاأثريات  وتنظم  حتكم  ال��دول،  ت�شعها  حازمة 
اخلطرية على املجتمع وخا�شة الأجيال ال�شاعدة، وذلك للم�شاهمة يف احلد 
من الخراق الثقايف والفكري واللغوي انتهاًء بالأخبار الزائفة والتاأثري يف 

خمتلف فئات املجتمع. 
اأ�شتاذ الت�شال اجلماهريي والعالقات العامة  وذكر الدكتور حممد مو�شى 
انت�شار النرنت عاملياً يف اختفاء  بجامعة الإم��ارات العربية املتحدة »�شاهم 
بدايات مهنة ال�شحافة حيث واجهت ال�شحافة كم�شروع مهني العديد من 
التحديات يف ال�شنوات الأخرية، حتى اأ�شبح اأغلب من ميار�شوها عاملياً غري 
باملهارة  يتمتعون  ل  لأنهم  نظراً  جمتمعية  كخدمة  تقدميها  على  ق��ادري��ن 
ال�شحافية«.  واأ�شار اإىل اأن هناك الكثري من ال�شحافيني عاملياً يعانون من 

اإيجاد فر�ص عمل و�شواغر وظيفية، حتى اأ�شبح هناك العديد من ال�شحفيني 
متار�ص  املهنة  واأ�شبحت  لن�ص«،  »ف��ري  موؤقتة  عمل  بعقود  املهنة  ميار�شون 
امل�شاهدات  ن�شب  ورف��ع  ال�شهرة  ع��ن  يبحثون  خمت�شني  غ��ري  اأ�شخا�ص  م��ن 

والعجابات غري مبالني بالتاأثري يف املجتمع. 
من جانبه قال حممد زاهد غول رئي�ص حترير اندبندنت الركية »الكثري 
خمتلف  ال��واق��ع  واأ�شبح  م��وؤخ��راً  ال�شحافة  مهنة  على  ط��راأت  التغريات  من 
املعلومات  اأ�شبح لدينا كم هائل من م�شادر  ن�شهد ونلم�ص حيث  كما  متاماً 
ن�شتطيع اأن ننتقي منه الخبار، حيث مل تعد املوؤ�ش�شة ال�شحفية هي الوحيدة 
التي تقدم اخلرب، نظراً لأن كل اإن�شان على م�شتوى العامل الأن لديه هاتف 
هذه  تعترب  فبالتايل  الجتماعي،  التوا�شل  مواقع  على  وح�شابات  حممول 
اأهمية العمل على تقنني  م�شادر اإخبارية قد تاأتي باإ�شكاليات كثرية، موؤكداً 

هذه الأخبار ور�شد املزيف منها عرب اآليات متخ�ش�شة.
واأكد على اأن غالبية املوؤ�ش�شات الإعالمية التقليدية وغري التقليدية تعتمد 
على املواد اخلام التي ت�شدر عن الوكالت وغريها، وهذه املواد تن�شر غالباً 
يف الوقت الراهن يف املوؤ�ش�شات الإعالمية الدولية دون مل�شة حتريرية، لي�ص 
كما كان يف ال�شابق حيث كان هناك معاجلة ودرا�شة للخرب، حتتاج اإىل ور�شة 
عمل وتنتهي مبراجعة من قبل خمت�شني داخل املوؤ�ش�شة حتى يتحول اخلرب 
التحديات  م��ن  ج��زء  اأ���ش��ب��ح  احل���دث  م��واك��ب��ة  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  فنية،  لقطعة 

الأ�شا�شية التي تواجها املوؤ�ش�شات الإعالمية وال�شحفية.

اأطلقتها دائرة تنمية املجتمع يف اأبوظبي خالل عام 2020

خدمة ترخي�س مهنيي الرعاية الجتماعية ُت�سهم يف توفري خدمات ترتقي اإىل اأعلى م�ستويات اجلودة العاملية
•• اأبوظبي-الفجر:

املدير  العامري،  �شامل  اأكد مبارك   
الرخي�ص  ل���ق���ط���اع  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
وال���رق���اب���ة الج��ت��م��اع��ي��ة يف دائ����رة 
تنمية املجتمع اأن خدمة "ترخي�ص 
الجتماعية"  ال���رع���اي���ة  م��ه��ن��ي��ي 
و�شمان  ال��ق��ط��اع،  تنظيم  يف  ت�شهم 
ت���ق���دمي خ����دم����ات ع���ال���ي���ة اجل�����ودة 
وموؤهلني  اأك��ف��اء  مهنيني  قبل  م��ن 
اجلودة  ملعايري  وف��ق��اً  وم��رخ�����ش��ني، 

العاملية.

اإىل اأنه يتم ا�شتبعاد ورف�ص طلبات 
ل  التي  الراخي�ص  على  احل�شول 

ت�شتويف املعايري املعتمدة.
جميع  اأن  اإىل  ال���ع���ام���ري  واأ�����ش����ار 
وفح�شها  تقييمها  ي��ت��م  ال��ط��ل��ب��ات 
ب�����ش��ك��ل ف������ردي ت���ب���ع���اً ل�����الإج�����راءات 
اأ�شا�شها  ع��ل��ى  ي��ت��م  ال��ت��ي  امل��ع��ت��م��دة 
اإ�شدار رخ�ص املزاولة �شواء املهنية اأو 
املوؤقتة، وقد ت�شمل هذه الإجراءات 
اخل�����ش��وع لخ���ت���ب���ارات ال���ك���ف���اءة اأو 
التحقق من �شحة الوثائق املقدمة 
وغ���ريه���ا م���ن امل��ت��ط��ل��ب��ات ال������واردة 

والأخ�شائي الجتماعي، واملر�شد يف 
املجالت الجتماعية".

خدمة  "تاأتي  ال��ع��ام��ري:  واأ����ش���اف 
ت����رخ����ي���������ص م����ه����ن����ي����ي ال�����رع�����اي�����ة 
م�شاعي  ����ش���ي���اق  يف  الج���ت���م���اع���ي���ة 
بجودة  لالرتقاء  احلثيثة  ال��دائ��رة 
اأبوظبي،  يف  الجتماعية  اخلدمات 
�شرائح  جميع  ح�شول  ي�شمن  مب��ا 
املجتمع على اأف�شل اخلدمات التي 
وتطلعاتهم"،  م��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م  ت��ل��ب��ي 
اأّن هذه اخلطوة تندرج  اإىل  م�شرياً 
يف اإطار جهود الدائرة امل�شتمرة نحو 

"اإن خدمة ترخي�ص مهنيي  وقال: 
اأطلقتها  التي  الجتماعية  الرعاية 
تعمل   ،2020 ع����ام  يف  ال����دائ����رة 
ع���ل���ى مت���ك���ني م���ق���دم���ي اخل���دم���ات 
الج��ت��م��اع��ي��ة م���ن احل�������ش���ول على 
ملمار�شة  امل���ط���ل���وب���ة  ال���راخ���ي�������ص 
الإم����ارة،  يف  واأع��م��ال��ه��م  اأن�شطتهم 
حيث �شملت تراخي�ص خم�شة مهن 
�شمن جمالت الرعاية الجتماعية، 
النف�شي  الأخ�شائي  مهنة  فيها  مبا 
ال�شلوك  ال�����ش��ري��ري، وحم��ل��ل  غ��ري 
النف�شي،  وامل����ع����ال����ج  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي، 

الجتماعي،  ال��ق��ط��اع  عمل  تنظيم 
ال�شيا�شات  م��ن  حزمة  اإىل  ا�شتناداً 
وال�����ق�����وان�����ني وال����ش���رات���ي���ج���ي���ات 
الرامية اإىل تعزيز م�شتوى املعي�شة 

وجودة احلياة يف الإمارة.
التقدمي على طلب  اأن��ه مت  واأو�شح 
مهنيي  رخ�������ش���ة  ع���ل���ى  احل�������ش���ول 
ال���رع���اي���ة الج���ت���م���اع���ي���ة م����ن قبل 
حكومية،  ج��ه��ات  ع���دة  يف  ع��ام��ل��ني 
وخا�شًة اجلهات التي ُتقدم خدمات 
الجتماعية،  ال���رع���اي���ة  جم����ال  يف 
لفتاً  ج��ه��ة،   18 ع���دده���ا  وال��ب��ال��غ 

مب�شتوى  الرت������ق������اء  خ������الل  م�����ن 
اخلدمات املقدمة يف قطاع الرعاية 
ال���دائ���رة  ت���ت���وىل  اإذ  الج��ت��م��اع��ي��ة، 
اللوائح  وو�شع  اق��راح  م�شوؤوليات 
الفئات  ومت���ك���ني  ل���دع���م  ال����الزم����ة 
و�شع  اإىل  اإ�شافة  للدعم،  املحتاجة 
ال�شيا�شات واملعايري اخلا�شة بتنظيم 
من  الجتماعية  اخل��دم��ات  تقدمي 
الرعاية  م��ه��ن��ي��ي  ت��رخ��ي�����ص  خ���الل 
مع  بالتن�شيق  وذل���ك  الجتماعية، 

اجلهات ذات الخت�شا�ص.
خدمة  اأن  ب����ال����ذك����ر،  واجل������دي������ر 

يف دل��ي��ل ال�����ش��واب��ط والإج�������راءات، 
العملية  واخل��ربة  التعليم  ومعايري 
وامل����ت����وف����رة ع����رب م���وق���ع ال����دائ����رة، 
تبلغ  الرخي�ص  م��دة  اأن  مو�شحاً 
الإ�شدار  ت��اري��خ  م��ن  ت��ب��داأ  �شنتني 
وفقاً  مماثلة  مل��دة  للتجديد  وقابلة 
جتديد  وم��ت��ط��ل��ب��ات  ل����ش���راط���ات 

الرخ�ص والتعليم املهني امل�شتمر.
ال����دائ����رة ب�����ش��ف��ت��ه��ا اجلهة  وت��ع��م��ل 
املنظمة لقطاع الرعاية الجتماعية 
لتحقيق روؤيتها الهادفة اإىل توفري 
املجتمع  اأف���راد  لكافة  كرمية  حياة 

املن�شة  ع���رب  م��ت��اح��ة  ال��رخ��ي�����ص 
خ����دم����ات   – "مت  الإل�����ك�����رون�����ي�����ة 
املهنيني  جلميع  اأبوظبي"  حكومة 
الرعاية  خ��دم��ات  بتقدمي  املعنيني 
اأب��وظ��ب��ي وغريها  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة 

من اخلدمات املرتبطة بها.

معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب يك�سف اأجندة فعاليات الدورة الـ 31
•• اأبوظبي -وام:

لدائرة  التابع  العربية  للغة  اأبوظبي  مركز  ك�شف 
الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي خالل موؤمتر �شحفي 
اأجندة فعاليات  اأم�ص، عن  الثقايف  عقده يف املجّمع 
الدورة ال� 31 من معر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب، 
الذي ُيقام خالل الفرة من 23 وحتى 29 مايو 

اجلاري يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ص.
األ���ف نا�شر من  وي�����ش��ارك يف احل���دث م��ا ي��رب��و على 
 450 م��ن  اأك����رث  ويت�شمن  دول����ة،   80 م��ن  اأك����رث 
ت��ط��ل��ع��ات اجل���م���ه���ور، م���ن �شمنها  ُت��ل��ب��ي  ف��ع��ال��ي��ة 
الأدبية  والأم�شيات  والندوات،  احلوارية،  اجلل�شات 
كبرية  جمموعة  جانب  اإىل  والفكرية،  والثقافية 
من الفعاليات التعليمية، واأن�شطة الربنامج املهني 
نخبة  يقدمها  التي  الطفل،  وفعاليات  للنا�شرين، 

من الأكادمييني واملتخ�ش�شني.
الدكتور  ���ش��ع��ادة  م��ن  ك��ل  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  ح�شر 
اأبوظبي للغة العربية،  علي بن متيم، رئي�ص مركز 
ملركز  التنفيذي  املدير  الطنيجي،  حمدان  و�شعيد 
ب��الإن��اب��ة وم��دي��ر معر�ص  ال��ع��رب��ي��ة  للغة  اأب��وظ��ب��ي 
البطيح  ال��رح��ي��م  وع��ب��د  للكتاب،  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي 
اأبوظبي  ل�شركة  ب��الإن��اب��ة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  النعيمي، 
ووفد   ، للمعر�ص  ال��ب��الت��ي��ن��ي  ال�����ش��ري��ك  ل���الإع���الم 
ال��دويل للكتاب، ممثاًل يف  من معر�ص فرانكفورت 
كالوديا كي�شر، نائبة مدير تطوير الأعمال ملعر�ص 
من  ح�شد  جانب  اإىل  للكتاب  ال���دويل  فرانكفورت 

الإعالميني واملثقفني واملهتمني.

وق����ال ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ب���ن مت��ي��م: "يج�ّشد 
زايد  ال�شيخ  روؤي��ة  للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  معر�ص 
– الذي  ث���راه  اهلل  – طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن 
اآمن باأن بناء املجتمع والنهو�ص به يبداأ من الفرد 
وخمزونه  ق��درات��ه  و�شقل  وعلمه،  معارفه  بتعزيز 
اأ�شياًل  منعطفاً  احلدث  ف�شّكل  والإبداعي،  الثقايف 
اأن  وا���ش��ت��ط��اع  امل��ح��ل��ّي،  ال��ث��ق��ايف  العمل  �شعيد  على 
ي���ع���ّرف ال���ع���امل ط��ي��ل��ة ث��الث��ة ع��ق��ود ع��ل��ى ثقافتنا 
وح�شارتنا الإماراتية والعربية، ويف دورته اجلديدة 
املعر�ص  مبكانة  لالرتقاء  اجل��ه��ود  ملوا�شلة  ن�شعى 
وح�شوره، ودعم حراك الن�شر من خالل ا�شت�شافة 
جمموعة وا�شعة من اخلرباء واملعنيني والنا�شرين 

الأوىل من  ال����دورة  ال��ع��امل يف  اأن��ح��اء  م��ن خمتلف 
املوؤمتر الدويل للن�شر العربي وال�شناعات الإبداعية 

التي تعقد �شمن فعاليات املعر�ص".
م���ن ج��ه��ت��ه، اأ�����ش����اد ي���ورغ���ن ب�����وز، م���دي���ر معر�ص 
فرانكفورت الدويل للكتاب، يف كلمته عرب الفيديو 
للكتاب  الدويل  اأبوظبي  ا�شت�شافة معر�ص  باأهمية 
اأملانيا  الن�شر،  �شناعة  ع��امل  يف  ثقل  من  ميثله  مبا 
ك�شيف �شرف مبا يج�شد الروابط الثقافية املتينة 
اأملانيا  اأن  اإىل  ب���وز  واأ����ش���ار  واأمل��ان��ي��ا.  الإم�����ارات  ب��ني 
كما  فعالية،   40 م��ن  ب��اأك��رث  املعر�ص  يف  �شت�شارك 
�شي�شارك اأدباء وُكّتاب اأملان يف ور�ص عمل خم�ش�شة 

للمدار�ص والأطفال يوميا.

الطنيجي،  ح��م��دان  �شعيد  ا�شتعر�ص  جانبه،  وم��ن 
املدير التنفيذي ملركز اأبوظبي للغة العربية بالإنابة 
وم��دي��ر م��ع��ر���ص اأب��وظ��ب��ي ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب، خالل 
املوؤمتر اأبرز الأحداث والفعاليات التي �شيحت�شنها 
املعر�ص هذا العام، قائاًل: "ي�شّكل معر�ص اأبوظبي 
حت�شد  واإب���داع  ومعرفة  علم  منارة  للكتاب  ال��دويل 
لدورة  خ�ش�شنا  لهذا  املبدعني،  م��ن  نخبة  حولها 
العام اأجندة تليق مبكانته، واأهميته على ال�شاحتني 
العربية والعاملية، ت�شت�شيف اأبرز الأدباء واملفكرين 
ال��ع��رب وال��غ��رب��ي��ني ال��ذي��ن ���ش��ي�����ش��ارك��ون اجلمهور 

جمموعة متنّوعة من الفعاليات".
ل�شت�شافة  اأب���وظ���ب���ي  ال���ل���وف���ر  م��ت��ح��ف  وي�����ش��ت��ع��د 

جمموعة من الندوات واجلل�شات احلوارية الرثية 
التي جتمع نخبة من اأبرز �شيوف املعر�ص اأبرزهم 
اإمبينز،  اأدوني�ص وغويدو  ال�شوري  والناقد  ال�شاعر 
العلوم  يف   2021 للعام  نوبل  جائزة  على  احلائز 
اأهم  اأح��د  اآلن،  روج��ر  والربوفي�شور  القت�شادية، 
املعا�شر،  ال��ع��رب��ي  الأدب  يف  ال��غ��رب��ي��ني  ال��ب��اح��ث��ني 
والربوفي�شور هومي بابا، املفكر الرائد يف نظرية ما 
بعد ال�شتعمار والتغري الثقايف، والأ�شتاذ يف جامعة 
اأ�شتاذ  امل��و���ش��وي،  حم�شن  وال��ربوف�����ش��ور  ه���ارف���ارد، 
كولومبيا  جامعة  يف  وامل��ق��ارن��ة  العربية  ال��درا���ش��ات 
وبرنت ويك�ص اأحد اأ�شهر ُكّتاب الفانتازيا، واأكرثهم 
و�شخ�شيات  وم��ف��ك��ري��ن  ك��ت��اب  ج��ان��ب  اإىل  م��ب��ي��ع��اً، 

ثقافية م�شهورة عاملياً.
اأبرزها  ال��ع��ام م��ع��ار���ص فنية  وي��ن��ّظ��م احل���دث ه���ذا 
فوؤاد  ال�شهري  الياباين  اخل��ط��اط  لأع��م��ال  معر�ص 
الثقايف  هوندا الذي �شي�شّلط ال�شوء على التالقي 
فّن  خ��الل  م��ن  والعربية  اليابانية  الثقافتني  ب��ني 
اخلّط العربي، كما �شيكون الزّوار اأمام جمموعة من 
والثقافية  والأدبية  ال�شعرية  والأم�شيات  اجلل�شات 
التي جتمع نخبة من املثقفني الإماراتيني والعرب 

والغربيني.
ويعقد املعر�ص هذا العام الدورة الأوىل من "املوؤمتر 
الدويل للن�شر العربي وال�شناعات الإبداعية"، وهو 
ال���ذي يناق�ص  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  ن��وع��ه يف  الأول م��ن 
اأحدث التوّجهات املعمول بها يف جمال الن�شر. كما 
ي�شلط املعر�ص ال�شوء على الن�شر الرقمي واأهميته 

من خالل الركن املخ�ش�ص لذلك.
التعليمي"  "الربنامج  جل�شات  املعر�ص  ويت�شمن 
ال���ت���ي ت�����ش��ت��ه��دف ال���ط���الب م���ن خم��ت��ل��ف الأع���م���ار 
�شيقّدم لهم من خالل  وال��ذي  الدرا�شية،  واملراحل 
ال��ع��دي��د م��ن اجل��ل�����ش��ات احل���واري���ة وور�����ص العمل، 
جم��م��وع��ة م��ن ال��ن��م��اذج امل��ل��ه��م��ة امل��ت��ع��ّل��ق��ة باأف�شل 
الرتقاء  نحو  يدفعهم  مبا  الأك��ادمي��ي��ة،  املمار�شات 
ب���ق���درات���ه���م الإب����داع����ي����ة، وي�����ش��اع��ده��م ع��ل��ى بناء 
اإم��ك��ان��ات��ه��م ال��ف��ك��ري��ة وامل��ع��رف��ي��ة ح���ول ال��ع��دي��د من 
حي  ب�شكل  اجلل�شات  ب��ث  و�شيتم  املهمة.  املوا�شيع 
العديد من  تنظيم  يتم  للمدار�ص واجلامعات، كما 
جامعة  منها  اجلامعات،  من  العديد  يف  الفعاليات 

نيويورك اأبوظبي، وجامعة خليفة.
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•• ال�شارقة-الفجر:

 – ال��ع��امل��ي��ة  ال�شحة  ومنظمة  لل�شن  م��راع��ي��ة  ال�����ش��ارق��ة  مكتب  ب��ني  ب��ال��ت��ع��اون 
لكبار  العاملية  املمار�شات  اأف�شل  ور�شة  تعقد  الأو�شط،  لل�شرق  الإقليمي  املكتب 
 BEST PRACTICES FORUM FOR THE ال�������ش���ن، 
اإىل عر�ص  الور�شة  وتهدف  اجل�اري،  مايو  من   17 بتاريخ   ELDERLY
املقدمة  البتكارات  من  وال�شتفادة  العاملية  املمار�شات  واأف�شل  التجارب  ونقل 
للمدن  العاملية  ال�شبكة  املجال وع�شو يف  باع طويل يف هذا  لها  التي  امل��دن  من 
2016، لال�شتفادة  العام  ال�شارقة ع�شو فيها منذ  تعد  والتي  لل�شن،  املراعية 
يف  للتطبيق  القابلة  املمار�شات  اأف�شل  واإيجاد  املقدمة  اخلدمات  لتطوير  منها 

الإمارة  لكبار ال�شن يف اإمارة ال�شارقة ب�شكل خا�ص والإمارات ب�شكل عام.
وبح�شب اأ�شماء اخل�شري مدير مكتب ال�شارقة مراعية لل�شن يف دائرة اخلدمات 
مراعية  ال�شارقة  مكتب  وينظمه  ال�شنة،  يف  مرتني  الور�شة  تعقد  الجتماعية، 
لل�شن، وذلك �شمن اخلطة ال�شراتيجية لربناجمه، وتكمن اأهميتها يف كونها 
ت�شوق لتجربة اإمارة ال�شارقة عامليا، خا�شة وان امل�شاركني هم اأع�شاء يف ال�شبكة 
العاملية للمدن املراعية لل�شن التابعة ملنظمة ال�شحة العاملية. واأ�شارت اخل�شري 
لل�شن من  ال�شارقة مدينة مراعية  برنامج  ت�شتهدف  من�شقو  الور�شة   اأن  اإىل 
املوؤ�ش�شات احلكومية يف ال�شارقة الذين ي�شاركون يف تنفيذ اخلطة ال�شراتيجية 
اخلدمة  ومقدمي  الثمانية،  مبحاورها  لل�شن  املراعية  املدن  ومعايري  احلالية 
وغري  احلكومية  اجل��ه��ات  وم�����ش��وؤويل  ملوظفي  اإ���ش��اف��ة  ال�شن،  لكبار  وال��رع��اي��ة 
احلكومية، املعنيني مبحاور املدن املراعية لل�شن الثمانية والتي و�شعتها ال�شبكة 
العاملية للمدن املراعية لل�شن. وت�شت�شيف الور�شة مناذج من املمار�شات العاملية 
امل�شاحات  وه��ي:  لل�شن  املراعية  امل��دن  حم��اور  بح�شب  اأ�شراليا  و  امريكا  م��ن 

اخلارجية، النقل، الإ�شكان، امل�شاركة املجتمعية، الحرام و الإدماج الجتماعي، 
الت�شالت و املعلومات، والدعم املجتمعي واخلدمات ال�شحية.  وي�شتعر�ص بيل 
ويليام  وهو م�شت�شار يف منظمة  AARP املعنية باملدن املراعية لل�شن، مناذج 
كاثلني  والدكتورة  لل�شن،  املراعية  امل��دن  حم��اور  ح�شب  العاملية  املمار�شات  من 

برا�شور من اأ�شراليا والتي �شتعر�ص جتربة مدينة فيكتوريا.

•• دبي - وام:

تفاعلية  ع��م��ل  ور���ش��ة  دب���ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  نظمت 
تنمية  بهدف  الهمم  لأ�شحاب  دب��ي  مركز  م��ع  بالتعاون 
من  الهيئة  موظفي  واأب��ن��اء  املركز  طلبة  و�شغف  مواهب 
اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م ب���الإب���داع والب��ت��ك��ار وال��ف��ن��ون واإط���الق 

طاقاتهم واإبداعاتهم من خالل ر�شم لوحاتهم اخلا�شة.
واأكد معايل �شعيد حممد الطاير الع�شو املنتدب الرئي�ص 
على  الهيئة  حر�ص  دب��ي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي 
اإطالق الفعاليات والربامج واملبادرات الهادفة اإىل تو�شيع 

وت�شجيعهم  الهمم  اأ�شحاب  الطلبة من  مدارك ومعارف 
امل�شتمر وت��وف��ري بيئة  وال��ت��ع��ل��م  الب��ت��ك��ار والإب�����داع  ع��ل��ى 
تعليمية حمفزة ومبتكرة متكنهم من الندماج يف املجتمع 
الجتماعي  حميطهم  يف  اإيجابية  ب�����ش��ورة  والن��خ��راط 

كاأفراد قادرين على الإنتاج والإبداع.
برعاية  الأخ��رية  الثالث  ال�شنوات  خ��الل  الهيئة  وقامت 
العديد من اأبرز الفعاليات اخلا�شة بدمج وتاأهيل اأ�شحاب 
اأبرزها: بطولت فزاع الدولية  اإمارة دبي ومن  الهمم يف 
لأ�شحاب الهمم ومعر�ص "اإك�شبو اأ�شحاب الهمم" الدويل 

ال�شنوي واحلملة ال�شنوية للتوعية با�شطراب التوحد .

كهرباء ومياه دبي تنظم ور�سة عمل تفاعلية 
لتنمية مواهب الطلبة من اأ�سحاب الهمم 

•• دبي-الفجر:

دبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  متكنت 
"م.د" اأحد  ع��ل��ى  القب�ص  اإل��ق��اء  م��ن 
الأع�����ش��اء ال��ب��ارزي��ن يف اإح����دى اأكرب 
العابرة  املُنظمة  اجل��رمي��ة  ع�شابات 
اجتار  جرائم  يف  وال�شالعة  للحدود، 
عمليات  وت��ن��ف��ي��ذ  امل����خ����درة،  ب����امل����واد 
تهريب بني اأمريكا اجلنوبية واأوروبا 
داخل �شحنات ال�شكر، اإىل جانب اإدارة 
اأوروب������ا خُمت�شة  يف  ع���دة خم���ت���ربات 
ب��ف�����ش��ل ال�����ش��ك��ر ع���ن ال��ك��وك��اي��ني بعد 

تهريبه اإليها.
وجاء اإلقاء القب�ص على الع�شو البارز 
الدولية  ال�شكر"  ق�شب   " عملية  يف 
ملكافحة  العامة  الإدارة  بني  امل�شركة 
ونظرياتها،  دبي  �شرطة  يف  املخدرات 
يف كل من فرن�شا واإ�شبانيا وكولومبيا، 
والتي نتج عنها اإلقاء القب�ص على 18 
فرداً من اأفراد الع�شابة الإجرامية يف 
ك��اف��ة ال����دول امل�����ش��ارك��ة، و���ش��ب��ط 22 
طناً من ال�شكر املمزوج بالكوكايني يف 

�شحنة كانت قادمة من كولومبيا اإىل 
ميناء لوهافر يف فرن�شا.

ال�شلطات الفرن�شية: ن�شكر الإمارات
وتقدمت ال�شلطات الأمنية الفرن�شية 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  اإىل  بال�شكر 
يف  ممثلة  الداخلية  ووزارة  امل��ت��ح��دة، 
ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دب����ي، على 
ال�شكر"  "ق�شب  عملية  يف  م�شاركتها 
على  القب�ص  اإلقاء  و�شرعة  النوعية، 
الدولية  الع�شابة  يف  ال��ب��ارز  الع�شو 
مرابطة  جمموعات  يف  تعمل  ال��ت��ي 
ل���ت���ه���ري���ب امل������خ������درات ب����ني اأم���ري���ك���ا 
اجلنوبية واأوروب��ا، وذلك عرب املوانئ 
البحرية من خالل ا�شتغالل �شحنات 
يتم  ال��ت��ي  الأ�شا�شية  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل���واد 
ت�شديرها اإىل اأوروبا وخا�شة �شحنات 
وت�شغيل  اإدارة  ج��ان��ب  اإىل  ال�����ُش��ك��ر، 
خمتربات يف اأوروبا لف�شل الكوكايني 

عن ال�شكر بعد تهريبه.
واأ�شادت ا�شتيفاين �شريبونيه، املفت�ص 
امل����خ����درات  م��ك��اف��ح��ة  لإدارة  ال����ع����ام 
ال�شتثنائي  ب����ال����دور  ال���ف���رن�������ش���ي���ة، 

دب���ي يف م��ك��اف��ح��ة اجلرمية  ل�����ش��رط��ة 
ال���ق���ب�������ص على  واإل������ق������اء  املُ����ن����ظ����م����ة، 
م����ع خمتلف  ب���ال���ت���ع���اون  م��رت��ك��ب��ي��ه��ا 
م�شتوى  ع��ل��ى  ال�����ش��رط��ي��ة  الأج����ه����زة 
ملكافحة  ال���ع���ام���ة  والإدارة  ال����ع����امل، 
املخدرات يف فرن�شا، من خالل غرفة 
العمليات امل�شركة، وتبادل املعلومات 
اإلقاء  عملية  تنفيذ  خ��الل  امل��ب��ا���ش��رة 
القب�ص على اأفراد الع�شابة بالتزامن 
 " �شاعة  امل�شاركة يف  ال��دول  بني كافة 

ال�شفر".
حر�ص على امل�شاركة 

الفريق  م���ع���ايل  اأك�����د  ج���ان���ب���ه،  وم����ن 
العام  القائد  امل���ري،  خليفة  اهلل  عبد 
العامة  القيادة  حر�ص  دب��ي،  ل�شرطة 
ل�شرطة دبي، بدعم وتوجيهات القيادة 
الفاعلة  امل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى  ال���ر����ش���ي���دة، 
اأ���ش��ك��ال اجلرمية  ك��اف��ة  م��ك��اف��ح��ة  يف 
للحدود،  ال��ع��اب��رة  املُ��ن��ظ��م��ة  ال��دول��ي��ة 
مرتكبيها،  ع���ل���ى  ال��ق��ب�����ص  واإل�����ق�����اء 
واتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة 
بحقهم، اإىل جانب العمل على تطوير 

بني  وال��را���ش��خ��ة  العميقة  ال��ع��الق��ات 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم���������ارات  دول�����ة 
جم���ال  يف  ال�����ع�����امل  دول  وخم���ت���ل���ف 
م��ك��اف��ح��ة اجل���رمي���ة املُ��ن��ظ��م��ة، خللق 
جمتمعات خالية من ال�شموم املخدرة 

والجتار بالأ�شلحة.
دب���ي،  ���ش��رط��ة  اأن  واأ�����ش����اف م��ع��ال��ي��ه 
وزارة  ومن خالل عملها حتت مظلة 
الداخلية، ُترجم نهج دولة الإمارات 
يف التعاون املثمر مع خمتلف الأجهزة 
للت�شدي  ال�����ع�����امل،  يف  ال�������ش���رط���ي���ة 
م��ك��ان من  ك��ل  املُ��ن��ظ��م��ة يف  للجرمية 
اأج����ل ج��ع��ل ال��ع��امل م��ك��ان��اً ي��ن��ع��م فيه 
عن  بعيداً  والأم����ان،  ب��الأم��ن  اجلميع 
ب��راث��ن ال�����ش��م��وم امل���خ���درة، م���وؤك���داً اأن 
حت���دي���د ���ش��اع��ة ال�����ش��ف��ر ب���ني ال����دول 
ال�شكر"  ق�شب   " عملية  يف  امل�شاركة 
العملية  م��رت��ك��زات جن��اح  اأه���م  تعترب 
القب�ص  اإل���ق���اء  ع���ن  اأ����ش���ف���رت  وال���ت���ي 
اأحد اأبرز اأع�شاء الع�شابة بعد متابعة 
قبل  من  لتحركاته  ودقيقة  م�شتمرة 
فرق العمل يف الإدارة العامة ملكافحة 

امل��خ��درات يف �شرطة دب��ي، وذل��ك بناًء 
على املعلومات املتبادلة مع ال�شلطات 

الفرن�شية.

اأح�������دث ال��ت��ق��ن��ي��ات وت���ب���ادل 
املعلومات

ال��ل��واء خبري خليل  اأ���ش��اد  من جانبه، 
القائد  م�شاعد  امل��ن�����ش��وري،  اإب��راه��ي��م 
ال���ع���ام ل�������ش���وؤون ال��ب��ح��ث اجل��ن��ائ��ي يف 
العامة  الإدارة  بجهود  دب���ي،  �شرطة 
املزيد  حتقيق  يف  امل���خ���درات  ملكافحة 
الع�شابات  ك�شف  يف  ال��ن��ج��اح��ات  م��ن 
م�شتوى  ع��ل��ى  املُ��ن��ظ��م��ة  الإج���رام���ي���ة 
ال�����ع�����امل، ب���ال���ت���ع���اون م����ع الأج����ه����زة 

ال�شرطية املختلفة.
ولفت اللواء املن�شوري اإىل اأن العملية 
ال��ن��وع��ي��ة ���ش��م��ل��ت ا���ش��ت��خ��دام اأح����دث 
عمليات  متابعة  يف  الذكية  التقنيات 
الع�شابة الإجرامية واأفرادها، وتبادل 
م��ع��ل��وم��ات اأم��ن��ي��ة ب���ني ك��اف��ة ال����دول 
اإىل تبادل املعلومات  اإ�شافة  امل�شاركة، 
يف  امل����خ����درات  م��ك��اف��ح��ة  اإدارات  م���ع 

واململكة  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
امل��ت��ح��دة وع���دة دول���ة اأورب���ي���ة اأخ���رى، 
لإلقاء  ال�����ش��ف��ر  ���ش��اع��ة  اإىل  و����ش���وًل 
وك�شف  ال���ع�������ش���اب���ة  ع���ل���ى  ال���ق���ب�������ص 
�شحنات  و���ش��ب��ط  خمططاتها،  ك��اف��ة 

الكوكايني املخفية بال�شكر.

قبل عام 
العميد  اأكد  العملية،  تفا�شيل  وحول 
ث������اين ح��������ارب، مدير  ع���ي���د حم���م���د 
اأن  امل��خ��درات،  ملكافحة  العامة  الإدارة 
قبل  ب����داأت  الق�شية  يف  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
الع�شابة  اأ�ش�شت  حيث  ال��ع��ام،  ق��راب��ة 
والتجارة  لل�شحن  وه��م��ي��ة  ���ش��رك��ات 
اأثناء  واأوروب����ا  اجلنوبية  اأمريكا  ب��ني 
مواد  �شحن  بدعوى  ك��ورون��ا،  جائحة 
غذائية اإىل اأوروبا عرب ميناء لوهافر 
اكت�شفت  م��ا  �شرعان  لكن  الفرن�شي، 
ال�����ش��رط��ة واجل���م���ارك ال��ف��رن�����ش��ي��ة اأن 

ال�شركات،  ت�شتقدمها  التي  احلاويات 
مواد  ال��ع�����ش��اب��ة، حت���وي  وم���ن خلفها 

غذائية ملوثة مبادة الكوكايني.
واأ�شاف "متت مراقبة �شحنات ال�شكر 
امل��ل��وث ال�����ش��ادرة م��ن ك��ول��وم��ب��ي��ا اإىل 
ال�شادرة  واإ�شبانيا، واحلاويات  فرن�شا 
ومراقبة  ك���ول���وم���ب���ي���ا،  م���ي���ن���اء  م����ن 
حتركات اأفراد الع�شابة بدقة، اإىل اأن 
ال�شاعة  يف  ال�شفر  �شاعو  حتديد  مت 
بتوقيت  م�����ش��اًء  وال��ن�����ش��ف  ال���راب���ع���ة 
الإم��ارات بتاريخ اخلام�ص من ال�شهر 
الدول  جميع  بني  بالتزامن  اجل��اري 
ع�شرة  ع��ل��ى  القب�ص  اإل��ق��اء  مت  ح��ي��ث 
العا�شمة  يف  ال��ع�����ش��اب��ة  اأف�������راد  م���ن 
ليون"،  ميدون،  "كان،  ومدن  باري�ص 
م���ن ب��ي��ن��ه��م خ��ب��ري ك��ي��م��ي��ائ��ي يف فرز 
جانب  اإىل  ال�����ش��ك��ر،  ع���ن  ال��ك��وك��اي��ني 
اآخ��ري��ن يف  �شبعة  على  القب�ص  اإل��ق��اء 
م��دري��د وب��ر���ش��ل��ون��ة الإ���ش��ب��ان��ي��ة، من 

زعيم  ون��ائ��ب  كيميائي  خبري  بينهم 
باأحد  الإط��اح��ة  جانب  اإىل  الع�شابة، 

اأبرز الأع�شاء من قبل �شرطة دبي.
واأ�شار العميد ابن ثاين اإىل اأن العملية 
امل�شركة اأ�شفرت عن �شبط ما يقرب 
من 22 طًنا من ال�شكر املعباأ يف 900 
كي�ص يف العديد من املدن الفرن�شية، 
بن�شب تراوح  بالكوكايني  واملمزوجة 

بني %3 اإىل 15%.
ال�شكر"  "ق�شب  عملية  اأن  واأ���ش��اف 
الإجرامية  الع�شابة  اأن  اأي�شاً  ك�شفت 
كانت وراء تهريب 12 طناً من التبغ 
اإىل بلجيكا يف اأغ�شط�ص عام 2021، 
 600 لتهريب  الفا�شلة  وحماولتها 
�شبتمرب  يف  الكوكايني  من  كيلوغرام 
2021 يف ميناء كارتاخينا بجمهورية 
الع�شابة  كولومبيا، ف�شاًل عن غ�شل 
الإجرامية ملبالغ مالية �شخمة تقدر 

مباليني اليوروهات.

•• عجمان -الفجر:

– عجمان املركز  ح�شلت هيئة النقل 
الأول عن فئة اإدارة التنقل جلائزة دبي 
الدورة  و ذلك خالل  امل�شتدام   للنقل 
التي تعد من  الثاين ع�شر للجائزة و 
املبادرات  ت�شجيع  يف  الرائدة  اجلوائز 
ال�شتدامة  حت��ق��ي��ق  يف  ت�����ش��اه��م  ال��ت��ي 
حر�ص  منطلق  م��ن  ذل��ك  و  البيئية، 
اجلوائز  يف  امل�������ش���ارك���ة  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة 
املحلية و العاملية التي تخدم منظومة 
لالرتقاء  ع��ج��م��ان  اإم������ارة  يف  ال��ن��ق��ل 

باخلدمات املقدمة للجمهور . 
ال�شيخ  �شمو  بح�شور  التكرمي  مت  و   

مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  اأحمد 
رئ���ي�������ص جم���ل�������ص دب������ي ل������الإع������الم و 
ر���ش��ا خلف  ال�����ش��ي��دة  اجل��ائ��زة  ت�شلمت 
النقل  لهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال�شام�شي 
الهيئة  وق���دم���ت  ب���ال���ن���دب.  ع��ج��م��ان 
خدمة Ajman BOD   للر�شح 
تعنى  والتي  التنقل  اإدارة  فئة  جلائزة 
واملبادرات  امل��م��ار���ش��ات  على  بالركيز 
كفاءة  رف��ع  يف  اأ�شهمت  ال��ت��ي  املطبقة 
ال��ن��ق��ل مبختلف  و���ش��ائ��ل  ا���ش��ت��خ��دام 
الذكية  التطبيقات  تطوير  و  اأنواعها 
تقلل  �شاأنها  من  التي  اللكرونية  و 
من العتماد على املركبات اخلا�شة يف 
عمليه التنقل و المر الذي من �شاأنه 

البيئة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف  ي�����ش��اه��م  ان 
الكربونية  الن��ب��ع��اث��ات  م��ن  بالتقليل 

مما يحقق مبدئ ال�شتدامة.
باأنها     Ajman BOD و تتميز
خ��دم��ة ن��ق��ل ج��م��اع��ي ح�����ش��ب الطلب 
ال�����زوار يف  و  ال�����ش��ك��ان  اح��ت��ي��اج  لتلبية 
الت�شجيع  يف  وت�شاهم  عجمان  اإم���ارة 
امل�شرك  النقل  ا�شتخدام و�شائل  على 
الذي  ال��ذك��ي  بتطبيقها  تتميز  ك��م��ا 
امل�شمم    Ajman BOD""
للعمل  احل��اف��الت  لت�شغيل  خ�شي�شا 
للعميل  يتيح  ال��ذي  الطلب  على  بناء 
ط��ل��ب رح��ل��ة وحت��دي��د ال��وج��ه��ة املراد 
الذهاب اليها . و �شرح املهند�ص �شامي 

علي اجلالف املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة 
امل��وا���ش��الت ال��ع��ام��ة وال��راخ��ي�����ص ان 
ه��ذه اجل��ائ��زة ج��اءت مرجمة لروؤية 

الهيئة نقل اآمن م�شتدام ومتطور. 
 Ajman BOD و اأ�شار ان خدمة
هي خدمة تنقل م�شتدامه بالكامل و 
فقاً ملا تخدمه من اهداف ال�شتدامة 
تقليل  مبا�شر يف   ب�شكل  ت�شهم  والتي 
امل�شتخدمة  اخل��ا���ش��ة  امل��رك��ب��ات  ع���دد 
ا�شتخدام  ع��ل��ى  اجل��م��ه��ور  ت�شجيع  و 
و���ش��ائ��ل ���ش��دي��ق��ه ل��ل��ب��ي��ئ��ة م���ن خالل 
اإي�����ج�����اد م����واق����ف اف���را����ش���ي���ه حتتم 
ال��ذه��اب اليها ع��ن طريق  ال��ف��رد  على 
وتعمل   ، الهوائية  الدراجات  او  امل�شي 

اخلدمة 17�شاعة باليوم  ، كما نقلت 
اطالقها  منذ  م�شتخدم   78،313

حتى الآن بواقع 70،423 رحلة . 
الذكاء  ت���وظ���ف  اخل���دم���ة  ان  اأك�����د  و 
ال���������ش����ن����اع����ي م������ن خ��������الل امل�����واق�����ف 
املواقف ل  ان هذه  الفرا�شية حيث 
تتواجد على اأر�ص الواقع ، و توظيف 
تكنولوجيا املعلومات يف خدمات النقل 
املقدمة للجمهور مما  ي�شهم يف  اإيجاد 
خدمات نقل ذكية  ، و يتواجد اكرث من  
2000 موقف افرا�شي موزعه على 
م��واق��ع خمتلفة يف اإم����ارة ع��ج��م��ان  و 
يقوم التطبيق بتحديد املوقف الأقرب 
حتديد  ميكن  و  اخلريطة  على  اإليك 

و  للرحلة  ال��ن��ه��اي��ة  و  ال��ب��داي��ة  نقطة 
، و  دفع تعرفتها حتى قبل النطالق 
لتطبيق   التحميل  م���رات  ع��دد  و���ش��ل 
 Ajman BOD    24،238
املناطق  ب��رب��ط  وت�����ش��اه��م اخل��دم��ة    .

ال��داخ��ل��ي��ة لإم����ارة ع��ج��م��ان  باملناطق 
و  احلكومية  اجل��ه��ات  مثل  اخل��دم��ي��ة 
التعليمية  املوؤ�ش�شات  و  امل�شت�شفيات 
مواقف  و  حم���ط���ات  اىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
ال�شغرية  العامة  باحلافالت  التوقف 

ال��ع��م��ي��ل احل�شول  ع��ل��ى  ي�����ش��ه��ل  مم���ا 
على املوا�شالت العامة بطريقة �شهلة 
النقل يف  دع��م منظومة  �شهم يف  مم��ا 
الإمارة و حتقيق التكامل بني خدمات 

الهيئة.

�شمن م�شاركتها يف عملية »ق�شب ال�شكر« بالتعاون مع فرن�شا واإ�شبانيا وكولومبيا

�سرطة دبي ُتطيح بع�سو بارز يف ع�سابة دولية لتهريب 
الكوكايني بني اأمريكا اجلنوبية واأوروبا عرب �سحنات ال�ُسكر

هيئة النقل – عجمان ت�سل على املركز الأول �سمن فئة 
اإدارة النقل يف جائزة دبي للنقل امل�ستدام 

قائد عام �سرطة اأبوظبي يلتقي ال�سفري التون�سي

بالتعاون بني مكتب ال�شارقة مراعية لل�شن ومنظمة ال�شحة العاملية

»اجتمــاعية ال�سارقة« تنظم ور�سة اأف�سل 
املمـار�سات العاملية لكبــار ال�سن

•• اأبوظبي-وام:

املزروعي قائد عام �شرطة  اللواء ركن طيار فار�ص خلف  التقى معايل 
اأبوظبي ، يف مكتبه، �شعادة املعز بن عبد ال�شتار بنميم �شفري اجلمهورية 
التون�شية لدى الدولة بح�شور �شعادة اللواء مكتوم علي ال�شريفي مدير 

عام �شرطة اأبوظبي.
ال��ت��ع��اون مب��ا يحقق  ال��ل��ق��اء بحث �شبل تعزيز ع��الق��ات  وج���رى خ��الل 

الأهداف امل�شركة يف املجالت ال�شرطية والأمنية.
كما ح�شر اللقاء العميد را�شد خلف الظاهري مدير مديرية التحريات 
والتحقيقات اجلنائية ، والعقيد خلفان عبداهلل املن�شوري مدير مركز 

ال�شراتيجية والتطوير املوؤ�ش�شي ب�شرطة اأبوظبي.

ال�شفر  ب�شاعة  الع�شابة  على  القب�ش  يف  دبي  ل�شرطة  ا�شتثنائي  دور  �شريبونيه:  •  ا�شتيفاين 
العملية  جناح  مرتكزات  اأهم  الدول  بني  ال�شفر  �شاعة  حتديد  املري:  • الفريق 

دول عدة  مع  وتعاون  التقنيات  اأحدث  ا�شتخدام  �شملت  العملية  املن�شوري:  •  اللواء 
•  العميد عيد حممد ثاين: التحقيقات بداأت قبل عام وعملية ال�شبط يف اأكرث من مدينة 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

اأكد �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن 
را�شد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب 
رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير املالية، اأن 
ال�شمو  بقيادة �شاحب  الإم��ارات  دولة 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
رئي�ص الدولة، حفظه اهلل، وتوجيهات 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال������وزراء ح��اك��م دبي، 
يحتذى  ر���ّش��خ��ت من��وذج��اً  رع���اه اهلل، 
الهادفة  ال�������ش���راك���ات  ب���ن���اء  يف  ع��امل��ي��اً 
اأ�ش�ص  العمل احلكومي على  لتحديث 
بحياة  الرت���ق���اء  ت�شمن  م�شتقبلية 
اأف�شل  م�����ش��ت��ق��ب��ل  وب���ن���اء  امل��ج��ت��م��ع��ات 

لالأجيال القادمة.
ا���ش��ت��ق��ب��ال �شموه  ج����اء ذل�����ك، خ����الل 
برنابيت�ص،  اآن��ا  معايل  دب��ي،  يف  اأم�����ص 
رئي�شة وزراء جمهورية �شربيا، حيث 
���ش��ب��ل تعزيز  ال��ل��ق��اء ب��ح��ث  مت خ���الل 
البلدين  ب���ني  وال�����ش��راك��ات  ال��ت��ع��اون 
ال�شديقني يف املجالت حمل الهتمام 
توقيع  ���ش��م��وه  �شهد  فيما  امل�����ش��رك، 
ات���ف���اق���ي���ة ت����ع����اون ث���ن���ائ���ي يف جم���ال 
ب���ني حكومتي  احل��ك��وم��ي  ال��ت��ح��دي��ث 
الإم�����ارات وج��م��ه��وري��ة �شربيا،  دول���ة 

بهدف تعزيز تبادل املعارف وم�شاركة 
وبناء  الناجحة،  والتجارب  اخل��ربات 
وتبّني  احل��ك��وم��ي��ة،  ال���ك���وادر  ق�����درات 

اأف�شل ممار�شات العمل احلكومي.
الإمارات  دول��ة  قيادة  اإن  �شموه  وق��ال 
ت����وؤم����ن ب��ن��ه��ج ال���ت�������ش���ارك وال���ت���ع���اون 
وتر�شيخ  احلكومي  بالعمل  للنهو�ص 
ج��ي��ل ج���دي���د م���ن احل���ك���وم���ات يقود 
امل�شتقبل،  املجتمعات يف رحلة �شناعة 
م�شتدامة  اأ���ش�����ص  على  عمله  وي��ط��ور 
التحديات  ت�����ش��ت�����ش��رف  وا���ش��ت��ب��اق��ي��ة 
املت�شارعة  للمتغريات  احللول  وتبتكر 

التي ي�شهدها العامل.
الثنائي  ال��ت��ع��اون  اأن  ���ش��م��وه  واأ����ش���اف 

ال��ت��ح��دي��ث احل��ك��وم��ي م��ع حكومة  يف 
العالقات  ي���وؤك���د  ���ش��رب��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة 
البلدين  جت����م����ع  ال�����ت�����ي  امل����ت����م����ي����زة 
توجيهات  ���د  وي���ج�������شّ ال�������ش���دي���ق���ني، 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
ال�شراكات وتو�شيع  اآل مكتوم، بتعزيز 
اآف����اق ال��ت��ع��اون م��ع احل��ك��وم��ات حول 
العمل احلكومي،  اأطر  لتعزيز  العامل 
وم�شاركة  اخل��ربات  تبادل  خ��الل  من 
التجارب الناجحة لتمكني احلكومات 

وتعزيز جاهزيتها للم�شتقبل.
وّق�����ع ات��ف��اق��ي��ة ال���ت���ع���اون ال��ث��ن��ائ��ي يف 
ال��ت��ح��دي��ث احل��ك��وم��ي م��ع��ايل حممد 
ب��ن ع��ب��داهلل ال��ق��رق��اوي، وزي���ر �شوؤون 

جمل�ص الوزراء ، ومعايل اآنا برنابيت�ص 
رئي�شة وزراء جمهورية �شربيا.

من جهتها، قالت معايل اآنا برنابيت�ص 
"ن�شهد اليوم مرحلة فارقة يف م�شرية 
ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ال���وث���ي���ق���ة بني 
ج��م��ه��وري��ة ���ش��رب��ي��ا ودول����ة الإم�����ارات 
ت�شرك  ح���ي���ث  امل����ت����ح����دة،  ال���ع���رب���ي���ة 
الدولتان يف الركيز على التكنولوجيا 
اأن  واأ����ش���اف���ت  والإبداع".  والب���ت���ك���ار 
جمهورية  ب���ني  ال���ت���ع���اون  "اتفاقية 
�شربيا ودولة الإمارات �شتحقق تقدماً 
كبرياً يف جمالت الذكاء ال�شطناعي 
والقت�شاد  ال���رق���م���ي���ة  واحل����ك����وم����ة 
فتبادل  املبتكرة،  وال�شناعات  الرقمي 

املعرفة ي�شّكل اأ�شا�شاً للعالقة الوثيقة 
الرئي�ص  وب���ق���ي���ادة  ال���دول���ت���ني،  ب���ني 
�شربيا  تتطلع  فوت�شيت�ص،  األك�شندر 
اإىل مزيد من الإجن���ازات التي ميكن 
اأن حتققها الدولتان ال�شديقتان معاً 

من اأجل ريادة امل�شتقبل".
بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  اللقاء،  ح�شر 
دبي  هيئة  رئ��ي�����ص  م��ك��ت��وم،  اآل  �شعيد 
الأعلى  ال��رئ��ي�����ص  امل�����دين  ل���ل���ط���ريان 
ومعايل  الإم�����ارات،  ط���ريان  ملجموعة 
حم��م��د ب���ن ه�����ادي احل�����ش��ي��ن��ي، وزي���ر 
عمر  ومعايل  املالية،  لل�شوؤون  الدولة 
للذكاء  الدولة  وزير  العلماء،  �شلطان 
الرقمي  والق���ت�������ش���اد  ال���ش��ط��ن��اع��ي 

و�شعادة  ُب��ع��د،  ع��ن  العمل  وتطبيقات 
هالل �شعيد املري، املدير العام لدائرة 

القت�شاد وال�شياحة بدبي.
بني  الثنائي  التعاون  اتفاقية  وت��اأت��ي 
ح��ك��وم��ت��ي الإم�������ارات و���ش��رب��ي��ا ثمرة 
واملنتديات  الجتماعات  من  ل�شل�شلة 
امل�������ش���رك���ة وزي����������ارات م���ت���ب���ادل���ة بني 
وال�شربي،  الإم������ارات������ي  اجل���ان���ب���ني 
م�شاركة  ع��ل��ى  الت���ف���اق  خ��الل��ه��ا  مت 
احلكومتني  ب��ني  الناجحة  ال��ت��ج��ارب 
العمل  وحت��دي��ث  تطوير  جم���الت  يف 
احلكومي، وال�شتفادة منها لالرتقاء 
العمل  م���ن���ظ���وم���ة  واأداء  ب����ك����ف����اءة 
احل��ك��وم��ي، م��ن خ��الل ال��رك��ي��ز على 

التعاون  يت�شمنها  رئي�شية  حماور   9
واإيجاد  للم�شتقبل  اجلاهزية  لتعزيز 
ل��ل��ت��ح��دي��ات. وي�شمل  م��ب��ت��ك��رة  ح��ل��ول 
البلدين  ح���ك���وم���ت���ي  ب����ني  ال����ت����ع����اون 
واأف�شل  وال��ت��ج��ارب  اخل����ربات  ت��ب��ادل 
املمار�شات احلكومية �شمن 9 حماور 
احلكومة  جم�����الت:  ت��غ��ط��ي  ح��ي��وي��ة 
الرقمية، والقت�شاد الرقمي، والعلوم 
احلكومية،  القدرات  وبناء  والبتكار، 
ال�شناعات  الأع�����م�����ال،  وح���ا����ش���ن���ات 
والتعليم،  وال�����ش��ي��اح��ة،  الإب���داع���ي���ة 

والربجمة، والذكاء ال�شطناعي.
حكومتي  بني  التعاون  اتفاقية  وُتعد 
الإم������ارات وج��م��ه��وري��ة �شربيا  دول����ة 
اإ�شافة جديدة ل�شل�شلة اتفاقيات عاملية 
وقعتها حكومة الإمارات مع عدة دول 
�شعيها  اإط���ار  يف  وال��ع��امل،  املنطقة  يف 
لتعزيز التبادل املعريف بني احلكومات 
خل����دم����ة جم���ت���م���ع���ات���ه���ا، م�����ن خ���الل 
ومذكرات  الثنائي  التعاون  اتفاقيات 
والتطوير  ال��ت��ح��دي��ث  يف  ال��ت��ف��اه��م 
احلكومية  التجارب  ونقل  احلكومي 
الناجحة، واخلربات املتميزة يف العمل 
احلكومي، والرتقاء مب�شتويات الأداء، 
احلكومي،  التميز  منظومة  وتعزيز 
وب��ن��اء ال��ق��درات وال��ك��ف��اءات ، واإع���داد 
احلكومية،  ال����ق����ي����ادات  م����ن  اأج����ي����ال 

اخلدمات  ت���ق���دمي  جت���رب���ة  وت��ط��وي��ر 
و�شملت: جمهورية م�شر  احلكومية، 
الها�شمية،  الأردنية  واململكة  العربية، 
وجمهورية  ال�����ع�����راق،  وج���م���ه���وري���ة 
ال�����������ش�����ودان، وك����رد�����ش����ت����ان ال�����ع�����راق، 
وجمهورية  اأوزب��ك�����ش��ت��ان،  وجمهورية 
كو�شتاريكا،  وج��م��ه��وري��ة  ال�����ش��ن��غ��ال، 
وجمهورية  ال���ي���ون���ان،  وج���م���ه���وري���ة 
و�شي�شل،  اإ�شبانيا،  ومملكة  كولومبيا، 
وجمهورية  امل���ال���دي���ف،  وج��م��ه��وري��ة 

غويانا، وبربادو�ص.
التبادل  "برنامج  اأن  بالذكر،  جدير 
اأطلقته  ال����ذي  احلكومي"،  امل���ع���ريف 
الإم���ارات وت�شرف على  دول��ة  حكومة 
الوزراء،  جمل�ص  �شوؤون  وزارة  تنفيذه 
ي��ت��ك��ون م��ن 3 حم����اور رئ��ي�����ش��ي��ة، هي 
تطوير الأفراد، وتطوير طرق واأدوات 
ويهدف  الأنظمة،  وتطوير  املعاجلة، 
ال�شراكات  ت���ع���زي���ز  اإىل  ال���ربن���ام���ج 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ت��ب��ادل امل���ع���ارف واخل����ربات 
ال���ن���اج���ح���ة يف جم����الت  وال����ت����ج����ارب 
م�شارات  ل��ر���ش��م  احل���ك���وم���ي،  ال��ع��م��ل 
ال�شتباقية  احللول  وابتكار  امل�شتقبل 
احلكومات  �شتواجه  التي  للتحديات 
ال�شتثنائية  التجارب  من  بال�شتفادة 
التي طورتها دولة الإمارات يف الإدارة 

احلكومية.

••اأبوظبي – الفجر:

ينفذ م��رك��ز ال��ت��واج��د ال��ب��ل��دي – 
ل�  جتريبياً  افتتاحاً  خليفة  مدينة 
الفرة  خ��الل   ، خليفة"  "�شاحة 
مايو   15  13- ب���ني  م���ا  امل��م��ت��دة 
اجلاري، حيث ياأتي اإطالق مبادرة 
تقدر  وال���ت���ي  خليفة"  "�شاحة 
مربع  م��ر  األ���ف   55 ب���  م�شاحتها 
امل�����ش��اح��ات اخل�شراء  م��ن  ت��ق��ري��ب��اً 
اإط�������ار حر�ص  ���ش��م��ن  وامل���م���ا����ش���ي 
مركز التواجد البلدي على تنويع 
م�������ش���ادر ال���رف���ي���ه ال���ه���ادف���ة اإىل 
وتوفري  املدينة،  يف  املجتمع  اإ�شعاد 
ت�شتهدف  ت��ف��اع��ل��ي��ة  ح��ي��وي��ة  ب��ي��ئ��ة 
 ، املجتمعي  التوا�شل  قيم  تعزيز 
والربامج  ال��ف��ع��ال��ي��ات  واح��ت�����ش��ان 
املجتمعية والريا�شية والرفيهية 
املختلفة، وذلك مبا يج�شد ر�شالة 
امل���رك���ز يف ا���ش��ت��ح��داث ك���ل م���ا من 
���ش��اأن��ه الرت���ق���اء ب��ج��ودة احل��ي��اة يف 

مدينة خليفة على كافة ال�شعد. 
�شيغة  خليفة"  "�شاحة  ومت���ث���ل 
اإي����ج����اد مرفق  ت�����ش��اه��م يف  ف��ع��ال��ة 

متكامل يوفر الإمكانات واملتطلبات 
الفعاليات  لإق�����ام�����ة  امل���ن���ا����ش���ب���ة 
واملبادرات والأن�شطة، حيت �شتكون 
ل�شكان  مف�شلة  وج��ه��ة  ال�����ش��اح��ة 
م��دي��ن��ة خ��ل��ي��ف��ة، وحم��ي��ط��اً حيوياً 
املنا�شبات  يف  املدينة  �شكان  يجمع 
ويتوقع   ، وال���ربام���ج  وال��ف��ع��ال��ي��ات 

توطيد  يف  ال�����ش��اح��ة  ت�����ش��اه��م  اأن 
العالقات الجتماعية بني ال�شكان 
املجتمعي  التوا�شل  قيم  وتر�شيخ 
باأف�شل �شوره ما بني ال�شكان من 
وب��ني اجلهات  ال�شكان  وب��ني  جهة، 
احل��ك��وم��ي��ة وامل��وؤ���ش�����ش��ات م��ن جهة 

اأخرى.
وي�شتهدف املركز من وراء ال�شاحة 
لتنظيم  م����وح����د  م����ك����ان  اإي�����ج�����اد 
بالتعاون  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الأن�����ش��ط��ة 
م��ع اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة لتطوير 
م����ع جمتمع  ال���ت���وا����ش���ل  و����ش���ائ���ل 
املدينة والقراب من متطلباتهم 
من  ما  كل  وحتقيق  واحتياجاتهم 

�شاأنه اإ�شعادهم.
 - البلدي   التواجد  واأو�شح مركز 
ت�شم  ال�����ش��اح��ة  اأن  خليفة  م��دي��ن��ة 
ال���ع���دي���د م����ن ال���ت���ج���ه���ي���زات مثل 
و12  للفعاليات،  جم��ه��زة  ���ش��اح��ة 
�شمنها  م����ن  ل����الأط����ف����ال،  ل���ع���ب���ة 
الهمم،  األعاب خم�ش�شة لأ�شحاب 
و���ش��م��ن ه����ذا الإط�������ار ق����ام مركز 
مع  بالتن�شيق  ال��ب��ل��دي  ال��ت��واج��د 
زايد  املخت�شة من موؤ�ش�شة  الفرق 

للتحديث  الهمم  لأ�شحاب  العليا 
ال�شاحة مبا يتنا�شب  على ت�شميم 
مع املعايري املعتمدة لتكون منطقة 
وحتقق  الهمم  لأ�شحاب  �شديقة 

لهم ال�شعادة. 
اأجهزة   8 ك��ذل��ك  ال�شاحة  وت�شم 
ل��ي��اق��ة ب��دن��ي��ة ع��ال��ي��ة اجل������ودة يف 
م���ن���ط���ق���ة امل������ع������دات ال���ري���ا����ش���ي���ة، 
ومناطق  وت��ن�����ص،  ب����دل  وم��ل��ع��ب��ني 
خم�ش�شة  وم���ن���اط���ق  ل��ل��ج��ل��و���ص 
لعربات الطعام، ومواقف  لل�شيارات 
ومنطقة   ، الهوائية  ل��ل��دراج��ات  و 

اإقامة الفعاليات، وامل�شرح .
ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د م��ت�����ش��ل اأك�����د مركز 
الفتتاح  اأن  ال���ب���ل���دي  ال���ت���واج���د 

التجريبي لل�شاحة ي�شمل التايل:
م��ن��ط��ق��ة ق���ري���ة ف���ن���ون الأط����ف����ال 
واحل����������رف ال�����ي�����دوي�����ة ،الأل������ع������اب 
اأك�شاك  ف��ي��ه��ا  مب����ا  ال��ك��رن��ف��ال��ي��ة 
ال�����ك�����رن�����ف�����ال، ف������ق������رات امل������ه������رج ، 
ون�شاطات  دي������زين،  و���ش��خ�����ش��ي��ات 

اأخرى.
اإ�شعاد  ع��ل��ى  امل���رك���ز  ي��ح��ر���ص  ك��م��ا 
الأطفال حيث  املجتمع وخ�شو�شاً 
الهدايا  م��ن  العديد  ت��وزي��ع  �شيتم 
ع��ل��ى  الأط���ف���ال لإ���ش��ف��اء ج��و من 
امل�����رح وال��ب��ه��ج��ة وال�������ش���ع���ادة، ويف 
اأعد  الرفيهية  الأن�����ش��ط��ة  جم��ال 
ال��ب��ل��دي فقرات  ال���ت���واج���د  م��رك��ز 
متنوعة.  ولإ�شفاء طابع الده�شة 
والبهجة على املكان فقد مت تزيني 
ال�����ش��اح��ة ب����الأ�����ش����واء، وال�����ش��ع��اع ، 
واإ�شاءة الليزر، والأ�شجار ، واأ�شواء 
وما  الديكور  وعنا�شر   ، الكرنفال 
اإىل ذل��ك. �شمن ه��ذا الإط���ار دعا 
مركز التواجد البلدي ال�شكان اإىل 
والتمتع مبكوناتها،  ال�شاحة  زيارة 
واإبداء الآراء واملقرحات التي من 
�شاأنها تطوير املبادرة مبا يتنا�شب 
مع روؤية جمتمع املدينة وتطلعات 

�شكانها.

•• اأبوظبي -الفجر:

عقد جمل�ص جامعة زايد اجتماعه 
برئا�شة   2022 ل���ع���ام  ال���ث���اين 
الكعبي  حممد  بنت  ن���ورة  م��ع��ايل 
رئي�شة  وال�����ش��ب��اب  الثقافة  وزي���رة 
جامعة زايد، حيث ناق�ص املجل�ص 
للجامعة  ال�شراتيجي  التحول 
اىل  تهدف  وال���ذي  العمل  وخطه 
متطلبات  ت�����ش��ت��ب��ق  ب���رام���ج  ط����رح 
املهارات  وت�شت�شرف  العمل  �شوق 
بالتجربة  وت��رت��ق��ي  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

التعليمية للطلبة.
كما رحبت معايل نورة الكعبي يف 
املجل�ص،  باأع�شاء  الجتماع  بداية 
التي  املخل�شة  ب��اجل��ه��ود  م�شيدة 
يقومون بها، وم�شاعيهم الدوؤوبة 
مل�شرية  امل��ت��وا���ش��ل��ة  وم��ت��اب��ع��ت��ه��م 

اجلامعة.
اجتماعه  خ��الل  املجل�ص  وت��ن��اول 
اأبرزها  من  املو�شوعات  من  ع��دداً 
الإجن�������ازات ال��ت��ي حت��ق��ق��ت خالل 
ال��رب��ع الأول م��ن ال��ع��ام اجل���اري، 
الأن�شطة  على  املجل�ص  اطلع  كما 
الرئي�شية للجان الفرعية التابعة 
املجل�ص  وناق�ص  اجلامعة.  ملجل�ص 
التحول  يف  املتحقق  التقدم  مدى 
اىل  يهدف  وال��ذي  ال�شراتيجي 
التعليمية  ب��ال��ت��ج��رب��ة  الرت����ق����اء 
والريادة  للقيادة  لتعدهم  للطلبة 
املجل�ص  وا�شتعر�ص  امل�شتقبل.  يف 
اجل��������دول ال���زم���ن���ي واخل����ط����وات 
ال���رئ���ي�������ش���ي���ة لإط��������الق ال����ربام����ج 
وامل�شاقات اجلديدة خالل الف�شل 
اأغ�شط�ص  يف  ال����ق����ادم  ال���درا����ش���ي 

.2022
جامعة  جمل�ص  اأع�����ش��اء  ون��اق�����ص 
ال�شراكات  ت��ف��ع��ي��ل  اأه��م��ي��ة  زاي����د 
الرائدة  ال��دول��ي��ة  م��ع اجل��ام��ع��ات 
الأكادميي،  املجال  يف  واملبتكرين 
ب����ه����دف ا����ش���ت���ق���ط���اب ال����ك����ف����اءات 
هذا  ويف  امل���ت���م���ي���زة،  ال���ط���الب���ي���ة 
ال�شدد، وافق املجل�ص على توقيع 
عاملية  جامعة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة 
م�شرك  برنامج  لإط���الق  رائ���دة 
قريًبا  اإت����اح����ت����ه  ���ش��ي��ت��م  م���ع���ه���ا، 
للطلبة يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة.
اأع�����ش��اء جمل�ص  الج��ت��م��اع  ح�شر 
�����ش����ارة بنت  اجل����ام����ع����ة؛ م����ع����ايل 
ي��و���ش��ف الأم�������ريي، وزي������رة دول���ة 
نائب  امل���ت���ق���دم���ة  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
و�شعادة  اجلامعة،  جمل�ص  رئي�شة 
الظاهري،  ����ش���امل  م��ط��ر  ح��م��ي��د 
ملجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������ص 

�����ش����رك����ة اأب������وظ������ب������ي ال���وط���ن���ي���ة 
و�شعادة  )اأدن�����ي�����ك(،  ل��ل��م��ع��ار���ص 
م����وزة اإب���راه���ي���م حم��م��د الأك����رف 
تنمية  وزارة  وك���ي���ل  ال�������ش���وي���دي، 
النا�شر  ع��ب��د  و���ش��ع��ادة  امل��ج��ت��م��ع، 
لل�شوؤون  الوزير  م�شاعد  ال�شعايل 
اخلارجية  ب������وزارة  الق��ت�����ش��ادي��ة 
مرمي  و�شعادة  ال��دويل،  والتعاون 
و����ش���ع���ادة �شذى  غ���ب���ا����ص،  ���ش��ع��ي��د 

الها�شمي، م�شت�شارة، مكتب رئا�شة 
جم��ل�����ص ال������وزراء، ع�����ش��و جمل�ص 
للتنمية،  الإم���ارات  م�شرف  اإدارة 
الظاهري،  �شلطان  �شعيد  و�شعادة 
رج��ل اأع��م��ال، و د. روب��رت ويالن، 
اأ�شتاذ فخري وخبرييف التخطيط 
ح�شن  و����ش���ع���ادة  ال���ش��رات��ي��ج��ي، 
النجار، املوؤ�ش�ص واملدير التنفيذي 
ل�شركة انفوك�ص ميديا لالإعالم. 

خالل االجتماع الثاين لعام 2022

جمل�س جامعة زايد برئا�سة نورة الكعبي يناق�س خطة 
اجلامعة ال�سرتاتيجية ملواكبة متغريات �سوق العمل 

ت�شم مالعب لالأطفال وللكبار واأجهزة ريا�شية وم�شاحة متكاملة للفعاليات واالأن�شطة

التواجد البلدي – مدينة خليفة يبداأ الفتتاح التجريبي لـ »�ساحة خليفة« 

مكتوم بن حممد:  
احلكومي وتر�شيخ جيل  بالعمل  للنهو�ش  والتعاون  الت�شارك  بنهج  توؤمن  االإمارات  • قيادة 

جديد من احلكومات يقود املجتمعات يف رحلة �شناعة امل�شتقبل
بتعزيز ال�شراكات وتو�شيع اآفاق التعاون  را�شد  بن  حممد  توجيهات  جت�شد  التعاون  • اتفاقية 

مع احلكومات حول العامل لتعزيز اأطر العمل احلكومي
• التعاون الثنائي يف التحديث احلكومي مع �شربيا يوؤكد العالقات املتميزة التي جتمع البلدين ال�شديقني

مكتوم بن حممد ي�ستقبل رئي�سة وزراء �سربيا وي�سهد توقيع اتفاقية تعاون ثنائي يف التحديث احلكومي بني البلدين

•• دبي- وام:

اآل  ح�شر �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�ص املجل�ص التنفيذي، اأم�ص 
اخلمي�ص حفل ال�شتقبال الذي اأقامه ال�شيخ مكتوم 
اإىل  زفافه  اآل مكتوم، مبنا�شبة  ثاين  بن  �شعيد  بن 

كرمية ال�شيخ ح�شر بن حمد بن جمعة اآل مكتوم.

اأق��ي��م يف ق��اع��ة زعبيل  ال���ذي  ك��م��ا ح�شر احل��ف��ل - 
مب��رك��ز دب��ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي - ع��دد م��ن ال�شيوخ 

واأعيان البالد وامل�شوؤولني.
للعرو�شني، متمنياً  دبي  �شمو ويل عهد  ب��ارك  وقد 
لهما دوام ال�شعادة يف حياتهما الزوجية، واأن ينعم 
والرفاه  ال�����ش��احل��ة  ب��ال��ذري��ة  عليهما  ت��ع��اىل  اهلل 

وال�شتقرار.

حمدان بن حممد يح�سر حفل زفاف 
مكتوم بن �سعيد بن ثاين اآل مكتوم

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0001302 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : اأحمد را�شد حمد حممد الكعبي 
جمهول حمل الإقامة :   

انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/5/25 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 6( 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/5/12 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

فقد ال�شيد/حممد عبدالعزيز 
علي عبداهلل العوي�ش - �شهادة 
اأ�شهم �شادرة عن موارد للتمويل 
بعدد  خا�شة  م�شاهمة  �شركة 

2.250.000 �شهم.

على من يجدها االت�شال على 
هاتف رقم:0559194421

فقدان  �شهادات  اأ�شهم تفقدان �شهادة اأ�شهم
ف��ق��د ال�����ش��ي��د/ع��ب��داهلل ح�����ش��ن احمد 
ح�����ش��ن ، ���ش��ه��ادة ا���ش��ه��م ����ش���ادرة من  
ال�����ش��رك��ة العاملية  ���ش��اب��ق��ا   )ا���ش��م��اك( 
ال�شهم  ع������دد  ح����ال����ي����اً   ال���ق���اب�������ش���ة 
ال�شهادة  رق�����م  ����ش���ه���م(    1200  (
يعرث  م���ن  ي��رج��ى   )1712164(
العاملية  ال�����ش��رك��ة  ت�����ش��ل��ي��م��ه��ا  ع��ل��ي��ه��ا 
 القاب�شة او الت�شال علي رقم الهاتف

فار�ص( )ابو   0508999968
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-وام:

للمتاحف  ال�����ش��ارق��ة  هيئة  نظمت 
"دور  ب���ع���ن���وان  ح�����واري�����ة  ج��ل�����ش��ة 
امل��وؤ���ش�����ش��ات يف دول����ة الإم������ارات يف 
تطرقت  الثقافات"  ع��رب  احل����وار 
خاللها اىل الدبلوما�شية الثقافية 
يف الدولة، واآفاق العالقات الثنائية 

بني اإيطاليا والإمارات.
للعالقات  ت���ق���دي���راً  ذل�����ك  ي����اأت����ي 
الثقافية وال�شداقة مع جمهورية 
افتتاح  م���ع  وب���ال���ت���وازي  اإي��ط��ال��ي��ا 
معر�ص " الهام وروائع: البندقية 
متحف  يف   " الإ������ش�����الم  وف����ن����ون 
الإ�شالمية  ل��ل��ح�����ش��ارة  ال�����ش��ارق��ة 
البندقية  موؤ�ش�شة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
للمتاحف املدنية يف اإيطاليا والذي 

ي�شتمر حتى 2 يوليو .
اأدارتها  التي  اجلل�شة  وا�شت�شافت 

م���ن���ال ع���ط���اي���ا م���دي���ر ع�����ام هيئة 
ال�شارقة للمتاحف، كل من �شعادة 
ال�شيخ فاهم بن �شلطان بن خالد 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  ال��ق��ا���ش��م��ي، 
ل���دائ���رة ال��ع��الق��ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
ال�شارقة، والدكتور اآندريا بيليني، 
رئ���ي�������ص واأم�������ني م��ت��ح��ف ك���وري���ر، 
للمتاحف  ال��ب��ن��دق��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة 
املديرة  ب��ري��ك،  ب��ن  وليلى  املدنية 
لدولة  ال��وط��ن��ي  للجناح  املن�شقة 
البندقية،  ب��ي��ن��ايل  يف  الإم��������ارات 
وال��دك��ت��ورة ف��ال��ريي��ا ك��اف��ي��ه اأمني 
البندقية  موؤ�ش�شة  كورير،  متحف 

للمتاحف املدنية.
ا�شتقطبت  ال��ت��ي  اجلل�شة  ورك���زت 
على  احل�������ش���ور  م���ن   100 ن��ح��و 
الرئي�شية  ال��ق�����ش��اي��ا  م����ن  ع�����دد 
دور  اأه�����م�����ي�����ة  ت���ت�������ش���م���ن  ال�����ت�����ي 
ال��ث��ق��اف��ي��ة يف دعم  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 

و�شلط  العام،  وال�شتقرار  ال�شالم 
امل�شهد  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  امل��ت��ح��دث��ون 
الإمارات  دول��ة  يف  املزدهر  الثقايف 
وتاريخها الطويل يف تبني احلوار 

الديني،  ال����ث����ق����ايف-  احل���������ش����اري 
م�شريين اإىل جهود اإمارة ال�شارقة 
ال���ف���ر����ص  ت�����وف�����ري  احل���ث���ي���ث���ة يف 
اأن��ح��اء العامل  ل��الأف��راد من جميع 

ل���الن���خ���راط م����ن خ�����الل جمايل 
الثقافة والفنون.

اجلل�شة  يف  امل�شاركون  حت��دث  كما 
ال�شراكات،  ب��ن��اء  يف  دوره�����م  ع���ن 

جماهري  م������ع  رواب������������ط  وخ�����ل�����ق 
املتاحف  ومتخ�ش�شي  وموؤ�ش�شات 
م�شتويات  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل��ون  ال���ذي���ن 
دبلوما�شية عليا يف كل من اإيطاليا 
والإمارات، بالإ�شافة اإىل البحث يف 
قدرة الأن�شطة والربامج والتبادل 
الثقايف على اإحداث تغيري اإيجابي 
ي�شهم يف اإيجاد القوا�شم امل�شركة 
وتعرف  بالختالفات  والع��راف 

الأفراد بثقافات بع�شهم البع�ص.
واأ�����ش����ار ���ش��ع��ادة ال�����ش��ي��خ ف��اه��م بن 
اإىل  القا�شمي،  خ��ال��د  ب��ن  �شلطان 
الدبلوما�شية،  ال��ع��الق��ات  اأه��م��ي��ة 
وتوفري اإطار عمل ي�شهم يف اإي�شاح 
�شرورة هذه العالقات التي ت�شمل 
القت�شادية  ال���ع���الق���ات  اأي�������ش���ا 
لفتا  اأو����ش���ع،  ب�شكل  والتعليمية 
الناجحة  ال��ت��ع��اون  رواب���ط  اأن  اإىل 
ال�شخ�شية  ال���ع���الق���ات  حت���دده���ا 

امل��ت��ي��ن��ة م��ع الآخ���ري���ن وال��ت��ي يتم 
م�شار  اإي��ج��اد  خ��الل  م��ن  تاأمينها 
ق�����وي ي�����ش��ه��م يف ب���ن���اء ت����ع����اون يف 
جم���������الت ال���ت���ع���ل���ي���م والب����ت����ك����ار 
ليلى  اأك��دت  جهتها  من  والثقافة. 
الدبلوما�شية  اأه��م��ي��ة  ب��ري��ك  ب��ن 
يقوم  مب��ا  م�شت�شهدًة  ال��ث��ق��اف��ي��ة، 
ب��ه اجل��ن��اح الإم���ارات���ي م��ن اإطالع 
خ�شو�شاً  الإي����ط����ايل  اجل���م���ه���ور 
النظام  ع���ل���ى  ع���م���وم���اً  وال���ع���امل���ي 
ال��ث��ق��ايف ال��غ��ن��ي ل���دول���ة الإم�����ارات 
من خالل ا�شتعرا�شه لفن الدولة 
املعا�شر واملمار�شات املعمارية فيها، 
دوراً  ي��ل��ع��ب  اجل���ن���اح  اأن  م�����ش��ي��ف��ة 
حمورياً يف تعزيز البحث كم�شدر 

اأ�شا�شي متاح للجميع.
مدير  عطايا  منال  اأك��دت  بدورها 
للمتاحف على  ال�شارقة  هيئة  عام 
الربامج  اأن  اإىل  م��ن��وه��ة  ذل�����ك، 

واملعار�ص التي ت�شت�شيفها املتاحف 
امل���ن�������ش���وي���ة حت����ت م��ظ��ل��ت��ه��ا مثل 
البندقية  "الهام وروائ��ع:  معر�ص 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  الإ�شالم"  وف���ن���ون 
للمتاحف  ال��ب��ن��دق��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة 
ومعر�ص  اإي���ط���ال���ي���ا  يف  امل���دن���ي���ة 
تت�شاقط  ق���ط���رة  ب���ع���د  "قطرة 
احلياة من ال�شماء: املاء والإ�شالم 
بالتعاون  نظمته  ال��ذي  والفنون" 
مع موؤ�ش�شة متاحف تورينو، تتيح 
لزوارها من �شياح واأفراد املجتمع 
يف ال��دول��ة ال��ذي��ن ي��ن��ح��درون من 
للتعرف  جن�شيات خمتلفة، فر�شاً 
الإيطالية،  والثقافة  التاريخ  على 
م�شيفة اأن هذه املعار�ص والربامج 
ت�شكل  ل��ه��ا،  امل�شاحبة  التعليمية 
و�شيلة فعالة ومهمة لت�شجيع فهم 
التي تعود  العالقات  وتقدير هذه 

لقرون عديدة.

•• دبي -وام:

رئي�ص  غبا�ص  �شقر  معايل  ا�شتقبل 
�شعادة  الحت���ادي،  الوطني  املجل�ص 
الن�شف  ح�������ش���ن  ����ش���ع���ود  ال�������ش���ف���ري 
البحرين  مل��م��ل��ك��ة  ال���ع���ام  ال��ق��ن�����ش��ل 
والإم�������������ارات  دب�������ي  ال�������ش���ق���ي���ق���ة يف 
الأمانة  م��ق��ر  يف  ام�����ص  ال�����ش��م��ال��ي��ة، 

العامة للمجل�ص يف دبي.
ورح�������ب م����ع����ايل ����ش���ق���ر غ���ب���ا����ص يف 
مملكة  ع���ام  بقن�شل  ال��ل��ق��اء،  ب��داي��ة 
يف  وللعاملني  له  متمنياً  البحرين، 
اأداء  يف  والنجاح  التوفيق  القن�شلية 
اإليهم  امل��وك��ل��ة  وامل�����ش��وؤول��ي��ات  امل��ه��ام 
والتعاون  الأخ��وة  يعزز عالقات  مبا 
ال�شقيقني،  وال�شعبني  البلدين  بني 

والنطالق بها لآفاق اأرحب.
�شبل  ب����ح����ث  ال����ل����ق����اء  خ�������الل  ومت 

وال�شراكة  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات  تعزيز 
ظل  يف  امل��������ج��������الت،  خم����ت����ل����ف  يف 
ع����الق����ات الأخ��������وة ال���را����ش���خ���ة بني 
البحرين  الإم������ارات ومم��ل��ك��ة  دول���ة 
ت�����ش��ه��ده عالقات  ال�����ذي  وال���ت���ط���ور 
ال���������ش����راك����ة ال����ش���رات���ي���ج���ي���ة بني 
حتظى  وال��ت��ي  ال�شقيقني،  البلدين 
البلدين،  وحكومتي  قيادتي  بدعم 
موؤكدا اأهمية تر�شيخ هذه العالقات 
والدفع بها قدما يف �شتى املجالت .

ح�شر اللقاء �شعادة كل من الدكتور 
عمر النعيمي الأمني العام للمجل�ص 
وعفرا الب�شطي الأمني العام امل�شاعد 
واأكد  باملجل�ص.  الربملاين  لالت�شال 
م���ع���ايل ���ش��ق��ر غ���ب���ا����ص ع���ل���ى عمق 
التاريخية  ال��ع��الق��ات  وخ�شو�شية 
والأخوية وال�شراتيجية الرا�شخة 
التي تربط دول��ة الإم���ارات ومملكة 

منوذجا  ب���ات���ت  وال���ت���ي  ال���ب���ح���ري���ن، 
���ش��اط��ع��ا ل��ل��ع��الق��ات ال��ع��رب��ي��ة، تلك 
الدم  التي عززتها رواب��ط  العالقات 
امل�شرك واملواقف والروؤى  وامل�شري 
ذات  الق�شايا  خمتلف  جتاه  املت�شقة 
قيادتي  امل�شرك، وحر�ص  الهتمام 
توثيقها  على  ال�شقيقني  البلدين 
كافة  يف  اأو�شع  اآف��اق  نحو  وتعزيزها 

املجالت.
واأ����ش���اد م��ع��ال��ي��ه مب���ا حت��ق��ق يف ظل 
اجلاللة  ل�شاحب  احلكيمة  القيادة 
اآل خليفة  ع��ي�����ش��ى  ب���ن  ح��م��د  امل��ل��ك 
ملك مملكة البحرين ال�شقيقة، من 
اإجنازات اقت�شادية وتنموية �شاملة، 
اململكة  ب����ه  حت���ظ���ى  م����ا  اإىل  لف���ت���ا 
قلوب  يف  مكانة  من  و�شعبا  حكومة 
الإم���ارات، متمنيا ململكة  اأبناء دول��ة 
البحرين مزيدا من التقدم والرقي 

والزدهار والأمن وال�شتقرار.
الوطني  املجل�ص  حر�ص  اإىل  واأ���ش��ار 
التعاون  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  الحت���������ادي 
ال������ربمل������اين م�����ع جم���ل�������ص ال����ن����واب 
خمتلف  يف  ال���ب���ح���ري���ن  مم��ل��ك��ة  يف 
التطابق  ع��ل��ى  م����وؤك����دا  امل����ج����الت، 
ال��ت��ام ب��ني وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر وال����روؤى 
واملواقف امل�شركة بني البلدين اإزاء 
الهتمام  ذات  الق�شايا  من  العديد 

امل�شرك.
املكانة  غ��ب��ا���ص  �شقر  م��ع��ايل  وث��م��ن 
البحرينية  امل��راأة  اإليها  و�شلت  التي 
ا�شتطاعت  وم���ا  امل��ج��الت  مبختلف 
وتقلدها  اإجن���������ازات  م����ن  حت��ق��ي��ق��ه 
القيادية،  امل��ن��ا���ش��ب  م���ن  ال���ع���دي���د 
م�شيدا بدور الدبلوما�شية الربملانية 
واجلهود  البحريني،  النواب  ملجل�ص 
فوزية  ال�شيدة  معايل  تبذلها  التي 

جمل�ص  رئي�شة  زي��ن��ل  ع��ب��داهلل  بنت 
النواب البحريني يف خدمة الق�شايا 
الربملاين  الحت��اد  وت��روؤ���ص  العربية 

العربي.
ال�شفري  ����ش���ع���ادة  اأك������د  ج��ه��ت��ه  م����ن 

العالقات  اأن  الن�شف،  ح�شن  �شعود 
البلدين  ب���ني  ال��را���ش��خ��ة  الأخ���وي���ة 
يف  وا�شتثنائياً  فريداً  منوذجاً  متثل 
م�شتوى التقارب الوثيق بني دولتني 
و�شعبني �شقيقني، بف�شل توجيهات 

ل�شاحب  احل��ك��ي��م��ة  ال��ق��ي��ادة  وروؤى 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل"  "حفظه  الدولة  رئي�ص  نهيان 
حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  واأخيه 
مملكة  م��ل��ك  خليفة  اآل  عي�شى  ب��ن 

البحرين.
واأ����ش���اد ���ش��ع��ادت��ه مب���ا ت�����ش��ه��ده دولة 
الإمارات من تطور وتقدم يف جميع 
الدول  م�شاف  يف  و�شعها  امل��ج��الت 

املتقدمة.

�سقر غبا�س ي�ستقبل قن�سل عام البحرين

»ال�سارقة للمتاحف« ت�سيد بدور املوؤ�س�سات يف ت�سهيل احلوار بني الثقافات

•• ال�شارقة-الفجر:

القرائي  ال�شارقة  "مهرجان  م��ن   13 ال���  ال���دورة  ف�شاءات  حتفل 
اإك�شبو  مركز  يف  اجل���اري،  مايو   22 حتى  ي�شتمر  ال��ذي  للطفل"، 
واليافعني،  الأط��ف��ال  جت��ذب  ع��دي��دة  تفاعلية  مب�شاحات  ال�شارقة، 
فمن الت�شكيل والر�شم بالألوان، اإىل العزف والرق�ص مع العرو�ص 
املو�شيقية العديدة، متتد العديد من الأن�شطة التي تقدمها اأجنحة 
للطفل  كلها  واملوجهة  فعالياته،  يف  امل�شاركة  واملوؤ�ش�شات  املهرجان 

وتنمية مواهبه.
ومن بني هذه الف�شاءات، جدار تفاعلي لتحفيز خيال الأطفال يف 
واملبتكرين،  القادة  ل�شناعة  ق��رن  رب��ع  موؤ�ش�شة  جناح  يف  املهرجان، 
الأطفال ما  لكي يكتب  واأقالماً  ملونًة ل�شقًة  اأوراق��اً  يتيح  وال��ذي 
واأح��الم��ه��م، ليتم  وي��ع��ربوا ع��ن طموحاتهم  يجول يف خ��واط��ره��م، 

تعليق هذه اخلواطر على هذا اجلدار.
ومن العبارات الظاهرة بكتابات طفولية �شغرية، عبارة »اأرى جمال 
اأن��ن��ي �شنعت  و»اأت��خ��ي��ل  وال��ف��خ��ر..«،  العز  �شلطان  ع��ني  ال�شارقة يف 

اآخر  كتب طفل  بينما  ال�شوارع..«،  النا�ص يف  وج��وه  على  البت�شامة 
»من ر�شوان..اأحب الكعبة«، وعربت اإحدى الزهرات عن اأحالمها: 
»اأمتنى اأن اأ�شبح طبيبة ت�شاعد النا�ص..«، وغري ذلك من املكنونات 

التي باحت بها اأنف�ص الأطفال الربيئة.
كافة  على  الط���الع  يف  ال��راغ��ب��ني  اأم���ام  الفر�شة  امل��ه��رج��ان  ويتيح 
ت��ف��ا���ش��ي��ل ب��رن��ام��ج ف��ع��ال��ي��ات��ه، وال��ت��ع��رف ع��ل��ى ���ش��ي��وف��ه، ومواعيد 
انعقاد اجلل�شات والور�ص والعرو�ص الفنية وامل�شرحية، على املوقع 

SCRF :الإلكروين التايل

»اأغم�س عينيك وتخيل!«.. جدار تفاعلي لتحفيز اإبداعات 
الأطفال يف »ال�سارقة القرائي للطفل« الـ13
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بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكروين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�شراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرا�ص على  ال�شا�شي قبل دخول 
اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص 
الرب�شاء   : املنطقة   -  1167 ار���ص  رقم   - �شكنية  �شقة   : املمتلكات  اأو�شاف  بيان  يلي  وفيما  املحكمة  وامل�شروفات خزينة 
جنوب الرابعة - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : فيال بريا - رقم �شقة 116 - امل�شاحة : 241.93 مر مربع - التقييم : 

عطاء.  لعلى   - درهم   1325942.70
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70533

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  30/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�شوع الدعوى : اإ�شدار القرار بتذييل عقد الرهن املذكور اعاله بال�شيغة التنفيذية والمر باإيقاع احلجز التنفيذي على 
 G-58-G-60 العقار رقم 405 بالطابق رقم 4 مببنى ج 5 رقم 1 البالغ م�شاحته 1.871.41 قدم مربع واملواقف
على قطعة الأر�ص رقم 74 مبنطقة ال�شفوح الوىل باإمارة دبي املرهون للبنك الطالب وتثمينه وبيع حق منفعة العقار 
باملزاد العلني لتح�شيل حقوق الطالب قبل املطلوب �شدهم املقدره مببلغ 2،177،669.72 درهم )فقط مليونان ومائة 
و�شبعة و�شبعون الف و�شتمائة وت�شعة و�شتون درهم واثنان و�شبعني فل�شا لغري( من ح�شيلة البيع طبقا لحكام القانون 

واملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي.
طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد - عنوانه : الإمارات- اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - دبي - مبنى بناية عبداهلل حممد 

امل�شعود - �شقة مكتب رقم 802&804  
املطلوب اإعالنه : ربيعة قيوم خان / حممد في�شل ها�شمي - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - مبنى مبنى ج 5 

Mfhashmi@rotahotels.com  - 0502036690 - شقة العقار رقم 405 - منطقة ال�شفوح الوىل� -
مو�شوع الإعالن : املنفذ �شده : حممد في�شل ها�شمي / ربيعة قيوم خان 

التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�شاعة   2022/5/25 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء 
بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكروين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�شراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
م�شتندات  م��ن  ي��ربره  مب��ا  م��ع��ززا  باإعرا�شه  التقدم  البيع  على  اع��را���ص  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول  قبل  ال�شا�شي 
ايداع  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  قبل اجلل�شة 
كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن 
املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : وحدة عقارية - املنطقة : ال�شفوح الوىل - رقم 
ب���  املقدرة  173،86 مر مربع -   : امل�شاحة   - 405  : العقار  J5 - رق��م   : املبنى  ا�شم   - 1  : املبنى  74  - رق��م  الر���ص 

)1،986،309/86( درهم.  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0001540 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : قرطبة للخدمات  
جمهول حمل الإقامة :   

انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/5/23 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 8( 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/5/10 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0000536 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : م�شنع �شيف ماك�ص للخر�شانة اجلاهزة - �ص ذ م م 
جمهول حمل الإقامة :   

اأمام  �شباحا   8:30 ال�شاعة   2022/5/30 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم 
وتقدمي  معتمد،  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   )4 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب 
امل�شتندات وذلك خالل مدة ل  مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اعاله - بو�شفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/5/12 م.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0001302 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : موؤ�ش�شة الرا�شد للعقارات 
جمهول حمل الإقامة :   

انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/5/25 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 6( 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/5/12 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 70392
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0001535 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الرمي لتوريد اليدي العاملة 
جمهول حمل الإقامة :   

انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/5/23 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 8( 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/5/10 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

)جزئي(   مدين   AJCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001171/ 
اإىل املحكوم عليه : طريق امل�شتقبل ل�شتقدام اليدي العاملة 

حيث انه قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ جا�شم حممد علي حممد اجلابري ، اجلن�شية الإمارات العربية املتحدة  

لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا  اأعاله.  اليها  امل�شار  الق�شية  يف 
املطلوب تنفيذه كالآتي :  ان احلكم  ، ومبا  املحدد لذلك  الر�شم  املذكور ودفع  احلكم 

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 4237.0 
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة عجمان االإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 70392
MOJAU_2022- 0064756 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�ش�ر

افغان�شتان يرغب يف  ال�شيد/ عبداهلل حممد ح�شن - اجلن�شية   : باأن  ليكن معلوما للجميع 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% يف الرخ�شة امل�شماه )مطعم مدينة الربكة( 
اإىل   ،)756931( رقم  جتارية  برخ�شة  بال�شارقة  القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة 
يوجد.  ل   : اأخرى  تعديالت   ، افغان�شتان  اجلن�شية   - خانزاده  حاجي  عبداخلالق   / ال�شيد 
 2013 ل�شنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك 

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

ف��ق��د امل��دع��و /ل��ق��م��ان ح�شني 
بنغالدي�ص   ، ح�������ش���ني  ن������ور 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)2135962(  يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
البنغالدي�شية او اقرب مركز 

�شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
ك��ل��ث��وم��ا بيجوم   / امل���دع���و  ف��ق��د 
بنغالدي�ص  اح�����م�����د،  ����ش���دي���ق 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج������واز ����ش���ف���ره رقم 
يرجى    )BX0175148(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����رث  مم�����ن 
بال�شفارة البنغالدي�شية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
امل��دع��و / ق��ا���ش��م �شالح  ف��ق��د 
ال���ي���م���ن     ، اح������م������د  ق�����ا������ش�����م 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)07819230(  رق��������م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0581815833

فقدان جواز �سفر
رو�شى  ل��ي��ل��ى   / امل���دع���و  ف��ق��د 
الفلبني     ، ب����ي����زارو  ت���ول���ي���ار 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)P3091793B(  رق����م 

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

    0529160848

فقدان جواز �سفر
ل���وري���ك���ا انى  امل���دع���و /  ف��ق��د 
الفلبني     ، لي�������وج  ك���ول���ي���ن���ا 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)A8129809P(  رق����م 

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

    0523814372

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / ابراهيم �شعبان 
م�شر  حم���م���ود،  ال���ه���ن���داوي 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)21492925A(  رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0563549083

فقدان جواز �سفر
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العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 

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

جوافة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2478553 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 

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

تت�ص للديكور وال�شيانه العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2521637 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 

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

للدعاية والعالن
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1522559 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 

اإلغاء اعالن �شابق
الرخ�شة   بخ�شو�ص  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN بال�شم التجاري: ديبغ خلدمات  رقم : 1781015 
مكافحة احل�شرات ذ.م.م ، بالغاء طلب تعديل الرخ�شة 

واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا. 
الإعالن  هذا  على  اعرا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  م�شوؤولة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 

اإع����������الن
للحلول  انتجريتت  :ميلينيوم  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

التكنولوجيا رخ�شة رقم : CN 2694595 قد تقدموا اإلينا بطلب :
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد ه�شام المني على %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف فرج �شامل فرج �شامل ال�شيعرى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ ميلينيوم انتجريتت للحلول التكنولوجيا
MILLENNIUM INTEGRATED TECHNOLOGY SOLUTION

اإىل/ ميلينيوم انتجريتت للحلول التكنولوجيا - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
MILLENNIUM INTEGRATED TECHNOLOGY SOLUTION   SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :ايجوال جلف لاللعاب الناريه - ذ م م 

رخ�شة رقم : CN 1054662 قد تقدموا اإلينا بطلب :
تعديل مدير / اإ�شافة و�شام جودت العكاوى

fiasta تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة فيا�شتا العربية للرفيه
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عزت بن عا�شم بن عزت فرعون

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شامره كميل �شاهني الري�ص
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عمر مرعى عامر حميد احل�شرمى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ ايجوال جلف لاللعاب الناريه - ذ م م

IGUAL GULF FIRE WORKS - L L C
اإىل/ ايجوال جلف لاللعاب الناريه - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

 IGUAL GULF FIRE WORKS SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل �شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :األوان الف�شول الربعة للجالبيات ذ م م 

رخ�شة رقم : CN 1096146 قد تقدموا اإلينا بطلب :
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / مهند احمد كور احمد من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / مهند احمد كور احمد من 49 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف فهمى احمد عبدالكرمي عمر
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 3.06*0.72 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ األوان الف�شول الربعة للجالبيات ذ م م

FOUR SEASONS COLOR CLOAKS L L C

اإىل/ الوان الف�شول الربعة للجالبيات - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
FOUR SEASONS COLOR CLOAKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل �شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :انراكو للنقليات العامه ذ.م.م

 رخ�شة رقم : CN 1170759 قد تقدموا اإلينا بطلب :
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حممد �شامل عوي�شه جابر اخلييلى من �شريك اإىل مالك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد �شامل عوي�شه جابر اخلييلى من 95 % اإىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شعيد حممد �شامل عوي�شه اخلييلى
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ انراكو للنقليات العامه ذ.م.م
ENTRACO GENERAL TRANSPORTING L.L.C

اإىل/ انراكو للنقليات العامة - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ENTRACO GENERAL TRANSPORTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل �شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 

اإع����������الن
لت�شليح  احمد  كبري  :حمل  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
كهرباء ال�شيارات  رخ�شة رقم : CN 1129335 قد تقدموا اإلينا بطلب :

تعديل وكيل خدمات / حذف يعقوب مبارك عبداهلل مبارك العلوى
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1*3.30 اىل 1*1

تعديل نوع رخ�شة / من حرفية اإىل مهنية
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل موؤ�ش�شة مهنية

تعديل اإ�شم جتاري من/ حمل كبري احمد لت�شليح كهرباء ال�شيارات
KABIR AHMED CAR ELECTRIC REPAIR SHOP

اإىل/ حمل كبري احمد لت�شليح كهرباء ال�شيارات
KABIR  AHMED CAR ELECTRIC REPAIR SHOP

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :قهوة الربزة

رخ�شة رقم : CN 2685431 قد تقدموا اإلينا بطلب :
تعديل اإ�شم جتاري من/ قهوة الربزة

ALBARZA COFFEE

اإىل/ ا�شكرميو جتارة املثلجات
  SCREAMO ICE CREAM 

فعلى كل من له حق اأو اعرا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن 
اأو دعوى بعد انق�شاء  واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 
انذار قانوين

رقم املحرر )2022/1/109340(
مر�شل بالفاك�ص :

 checdubai.com@gmail.com : مر�شل بالربيد اللكروين
مر�شل بالربيد ال�شريع :

املنذرة : ايكو لل�شحن واملالحة )�ص.ذ.م.م( وميثلها مديرها ال�شيد/ على معمار زاده ب�شفته مديرا، وينوب عنه بالتوقيع 
وكيله القانوين ال�شيد/ ها�شم الفكي عبد اهلل احمد مبوجب الوكالة امل�شدقة اأ�شول ال�شادرة عن الكاتب العدل باإمارة 
دبي - برقم املحرر 2021/1/208092 بتاريخ 2021/9/27  عنوانها : اإمارة دبي، الإمارات اإمارة دبي امليناء - 
دبي-مبنى مدينة دبي املالحية-�شقة م�شتودع 6 / ور�شة 326 الهاتف 0566995162 الفاك�ص 044216999 

arash.memarzadeh@echoshipping.com الربيد الإلكروين
املنذر اليه : الغوا�شني للمقاولت البحرية )�ص.ذ.م.م(

العنوان : الإمارات العربية املتحدة، بر دبي، اخلليج التجاري - بناية بايري باي اومنيات مكتب رقم 401، رقم مكاين 
krishnakumar@divermarine.ae :2534686829 هاتف: 047707293 الربيد الإلكروين

املو�شوع : طلب ت�شديد املديونية البالغ قيمتها مبلغ وقدره 224،108،00  درهم )فقط مبلغ وقدره مئتان واربع 
اإليها  املنذر  با�شتئجار  تتعلق  اليها،  واملنذر  املنذرة  بني  جتارية  معاملة  مبوجب  دراه��م(  وثمانية  ومائة  الف  وع�شرون 
�شفينة من املنذرة ومبوجب فواتري م�شتلمة من قبل املنذر اليها مقابل قيمة ايجار ال�شفينة كان قد تر�شد يف ذمة املنذر 
اإليها مبلغ وقدره )339،108،00 درهم(  )فقط مبلغ وقدره   ثالثمائة وت�شعة وثالثون األف ومائة وثمانية دراهم( 
درهم )فقط مبلغ   224،108،00 وق��دره  واملتبقي يف ذمتها مبلغ  درهم   155،000 اليها منها مبلغ  املنذر  �شددت 
وقدره مئتان واربع وع�شرون الف ومائة وثمانية دراهم( وعند حلول ميعاد �شداد املبلغ اعاله مل تلتزم املنذر اإليها ب�شداد 
املبلغ امل�شتحق املر�شد بذمتها ونظرا للمحاولت الودية التي بذلتها املنذرة حلثكم على �شداد املبلغ املر�شد يف ذمتكم، 
اأنه مل يتم ال�شداد من قبلكم حتى تاريخه. لذلك ،  فاإنه ومبوجب هذا الإن��ذار القانوين تنذر املنذرة املنذر اليها  اإل 
ب�شرورة �شداد ما تر�شد يف ذمتها جتاه املنذرة من مبالغ، والبالغ قيمتها مبلغ وقدره 224،108،00  درهم )فقط 
مبلغ وقدره مئتان واربع وع�شرون الف ومائة وثمانية دراهم( وذلك خالل خم�شة )5( اأيام من تاريخ ا�شتالمكم لهذا 
الإنذار، ويف حالة عدم ال�شداد �شوف يتخذ املنذر كافة الإجراءات القانونية لتح�شيل حقوقه وحتميلكم كافة الر�شوم 

وامل�شاريف، مع حفظ كامل حقوق املنذر الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:297/2022/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثانية رقم 401

مو�شوع الدعوى : بطالن عقد البيع وال�شراء املوؤرخ 2021/3/16 عن املبنى رقم 1 على قطعة الر�ص رقم 
بذلك  والتاأ�شري  اث��ار  ذلك من  ومايرتب على  دبي  ام��ارة   - الول  دبي لال�شتثمار  الكائنة يف جممع   516
يف �شجالت دائرة الرا�شي والمالك بالغاء ت�شجيل حق املنفعة امل�شجل با�شم املدعي عليه الثاين واحلكم 
اآثار والتاأ�شري بذلك يف �شجالت دائرة الرا�شي  بف�شخ العقد املوؤرخ 2021/3/16 وما يرتب على ذلك من 
املدعي  بالزام  الح��وال  الثاين ويف جميع  املدعي عليه  با�شم  امل�شجل  املنفعة  ت�شجيل حق  بالغاء  والم��الك 
عليهما بالت�شامن والتكافل بتعوي�ص املدعية مببلغ )3.000.000( درهم والفائدة القانونية 12% من تاريخ 

ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد التام مع الزامهم بالر�شوم وامل�شروفات واتعاب املحاماة . 
املدعي:الحتاد العقارية �شركة م�شاهمة عامة

عنوانه:المارات - امارة دبي - اخلوانيج الوىل - دبي - �شارع �شارع برج خليفة - مبنى برامي تاور - �شقة 
برامي تاور - وميثله:عبداهلل حممد حاجي علي العو�شي

املطلوب اإعالنه :  1- �شاجناي بختاوار �شريويا  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها بطالن عقد البيع وال�شراء املوؤرخ 2021/3/16 عن 
املبنى رقم 1 على قطعة الر�ص رقم 516 الكائنة يف جممع دبي لال�شتثمار الول - امارة دبي ومايرتب على 
ذلك من اثار والتاأ�شري بذلك يف �شجالت دائرة الرا�شي والمالك بالغاء ت�شجيل حق املنفعة امل�شجل با�شم 
املدعي عليه الثاين واحلكم بف�شخ العقد املوؤرخ 2021/3/16 وما يرتب على ذلك من اآثار والتاأ�شري بذلك 
يف �شجالت دائرة الرا�شي والمالك بالغاء ت�شجيل حق املنفعة امل�شجل با�شم املدعي عليه الثاين ويف جميع 
والفائدة  درهم  املدعية مببلغ )3.000.000(  بتعوي�ص  والتكافل  بالت�شامن  عليهما  املدعي  بالزام  الحوال 
واتعاب  وامل�شروفات  بالر�شوم  الزامهم  مع  التام  ال�شداد  متام  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 القانونية 
املحاماة - وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص  املوافق  2022/5/19  ال�شاعة 09.00 �ص يف قاعة التقا�شي عن 
او م�شتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 
اعالن بالن�شر

  253/2022/1829 تنفيذ �شيكات
تفا�شيل الإعالن بالن�شر

حممد   _2 ذ.م.م،  ���ص.  العامة  للتجارة  دوف  ج��ول��دن  �شدهما/1_  املنفذ  اإىل 
ال�شعد بن عالله الفاهم - جمهويل حمل الإقامة

مبا اأن الطالب التنفيذامل�شرية والماراتيه لتجارة املواد الغذائية �ص.ذ.م.م
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك�  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك�  اأق��ام  قد 
وق��دره   51925 دره��م  اىل طالب التنفيذاأو خزينة املحكمة  بال�شافة اىل مبلغ  
ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك� يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 
اعالن بالن�شر

  253/2022/894 تنفيذ �شيكات
تفا�شيل الإعالن بالن�شر

اإىل املنفذ �شده/1_ مري حممد �شيدول عالم - جمهول حمل الإقامة

مبا اأن الطالب التنفيذامل�شريه والماراتيه للم�شاريع التجاريه �ص .ذ.م .م

قد اأقام عليك� الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك� بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )12551( درهم اىل طالب التنفيذاأو خزينة املحكمة.

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك� يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 
اعالن بالن�شر

  253/2022/316     تنفيذ �شيكات
تفا�شيل الإعالن بالن�شر

اإىل املنفذ �شده/1_ حممد �شم�شيد �شودري - جمهول حمل الإقامة
مبا اأن الطالب التنفيذامل�شريه والماراتيه للم�شاريع التجاريه �ص .ذ.م .م

قد اأقام عليك� الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك� بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره 9735  اىل طالب التنفيذ.

عدم  حالة  يف  بحقك�  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
اللتزام بالقرار املذكور خالل15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 
اعالن بالن�شر

  253/2022/1865     تنفيذ �شيكات
تفا�شيل الإعالن بالن�شر

اإىل املنفذ �شده/1_ حممد را�شل �شودري - جمهول حمل الإقامة

مبا اأن الطالب التنفيذامل�شريه والماراتيه للم�شاريع التجاريه �ص .ذ.م .م

قد اأقام عليك� الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك� بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره      20915     اىل طالب التنفيذاأو خزينة املحكمة

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك� يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 
اعالن بالن�شر

  253/2022/844 تنفيذ �شيكات
تفا�شيل الإعالن بالن�شر

اإىل املنفذ �شده/1_ حممد �شم�شيد �شودري - جمهول حمل الإقامة
مبا اأن الطالب التنفيذامل�شريه والماراتيه للم�شاريع التجاريه �ص .ذ.م .م

قد اأقام عليك� الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك� بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره 10715 اىل طالب التنفيذاأو خزينة املحكمة

عدم  حالة  يف  بحقك�  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
اللتزام بالقرار املذكور خالل15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 
اعالن بالن�شر

  253/2022/1832 تنفيذ �شيكات
تفا�شيل الإعالن بالن�شر

اإىل املنفذ �شده/1_ زياد الدين �شودري  - جمهول حمل الإقامة

مبا اأن الطالب التنفيذامل�شريه والماراتيه للم�شاريع التجاريه �ص .ذ.م .م

قد اأقام عليك� الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك� بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )11468(   اىل طالب التنفيذاأو خزينة املحكمة  .

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك� يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

Date 13/ 5/ 2022  Issue No : 13541
Dubai Courts of First Instance

Notification of Execution Decision
Case No. 250/2021/194 - sale of mortgaged property
Heard before : Fourth Execution Circuit no. 186
Case Subject : Apply to affix the executory formula to two mortgage contracts and then to apply the executive 
attachment on the property constructed on the plot No: EWTA 41 in consideration of a sum of AED 6,540,000 
(Six Million Five Hundred Forty UAE Dirhams). This mortgage was registered at Jebel Ali Free Zone Authority in 
Dubai on 11/10/2016 under an action No.: Registration number in the register: 735. Then, to address Jebel Ali Free 
Zone Authority and Dubai Land Department in the Emirate of Dubai to evaluate the aforementioned property and 
consequently to address Emirates Auction Company to sell the property, the subject matter of claim, in the public 
auction in order to honor the debt which the respondent owes to the claimant bank amounting to AED 6,499,464.42 
(Six Million Four Hundred Ninety Nine Thousand Four Hundred Sixty Four UAE Dirhams and Forty Two Fils) 
until 19/11/2020 and to order the respondent to pay expenses and fees
Claimant  : National Bank of Fujairah, Dubai Branch 
Address : UAE, Emirate of Dubai, Bur Dubai, Khalid Bin Al Waleed Street, National Bank of Fujairah Building, 
Abdullah.Abdalkarim@nbf.ae, Makani No. 2908894348
Notified Party : 1- IPLAS FZCO, Capacity : Respondent
Notification Subject : Kindly be informed that an attachment was imposed on your own properties; i.e. (Building 
constructed on Plot No: EWTA41, Location: Jebel Ali). Moreover, you are required to pay the claim amount 
of (AED 6499464.42) within fifteen days from the notification date in the above execution file; otherwise, the 
property, the subject matter of mortgage, will be sold through auction as per the provisions of article 295 of the 
Civil Procedures Law taking into account to calculate the duration of the payment order after seven days of being 
informed about the attachment. For details of the case, regulations, pleadings and submission of defense and 
applications, you shall use Dubai's electronic and Smart Court Services. For subscription please press the link.
Prepared by: Saeed Abdulla Al Zaabi
Approval date: 08/04/2022 10:46:08

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 13/ 5/ 2022  Issue No : 13541

Notification by publication of payment
7931/2021/60

To the defendant: 1- Rajesh Kumar Krishna
Unknown residence

Since the plaintiff : Khamis Ahmed Khalaf
Represented by: Kifah Muhammad Nasser Muhammad Al-Shahsi Al-Zaabi
requested to issue a payment order, the Dubai Court of First Instance 
decided on 04-01-2022 obligating the defendants jointly to pay the plaintiff 
an amount of 144480 dirhams( one hundred forty four thousand and four 
hundred forty dirhams) and the legal interest at the rate of 5% from due 
date until full payment, paying charges, expenses and an amount of 500 
dirhams attorney's fees. You have the right to appeal the matter or appeal it 
in accordance with the provisions contained in Article 66 of the Regulations 
of the Civil Procedures Law.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 13/ 5/ 2022  Issue No : 13541
Dubai Courts of First Instance

Notification by Publishing
Case No. 100/2022/617 - Personal Status - Muslim
Heard before : First Family Division - Personal status No. 71
Subject Matter of the Case : At Fault Divorce and Proof of Children Custody
Plaintiff : Tahira Hussain Hussain
Address : Emirate of Ajman Al Bustan Area - House No. 12, Block 20 Near Al 
Madinah Comprehensive Police Station
To be notified / 1- Shahid Hassan Muhammad Hassan
Subject of the Notification
A case has been registered against you with subject matter: At Fault Divorce and Proof 
of Children Custody
For which a hearing date is set on Wednesday 25/05/2022 at 08:30 A.M. at the remote 
litigation in personal status building Al Garhoud Area. You are summoned to attend 
the hearing or your legal representative, If you fail to attend, you will be trial in 
absentia. You must submit your memorandum or documents to the court at least three 
days prior to the hearing.
Prepared by : Ibrahim Ahmed Issa Abdullah Al Majinin

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70408 Date 13/ 5/ 2022  Issue No : 13541
Public notice Memo 

Issued by the Federal Court of Sharjah, 
the Federal Civil Court of First Instance

in Case No. SHCFICIREA2021/0009701, Civil (Partial)
To the defendant :
Muhammad Amir Sohail Muhammad Mursaleen, Address: 9428538
We inform you that on 08/03/2022, this court ruled against you in the above-
mentioned case in favor of Sharjah Taxi L.L.C, as follows:
Wording of the Sentence
The court sentenced a judgment as if in the presence:
1- Obligate the defendant to pay the Claimant an amount of (19199.31 dhs) - 
Nineteen thousand one hundred ninety-nine dirhams and thirty-one fils in addition to 
a legal interest of 4% to be paid from the date of claim till the full payment without 
exceeding the original amount
2- To pay expenses and fees.
Judge / Mohamed Awad Mohamed Al Humairy
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522



اجلمعة    13  مايو    2022  م   -    العـدد   13541  
 Friday     13   May   2022   -  Issue No   13541 عربي ودويل

اأمر الزعيم الكوري ال�شمايل كيم جونغ اأون  اأم�ص اخلمي�ص بفر�ص 
اأوىل  ب��الده  �شّجلت  بعدما  الوطني  امل�شتوى  على  اإغ��الق  اإج���راءات 
ي�شبق  ومل  خ��ط��رية«.  “طوارئ  ح��ال��ة  واأع��ل��ن��ت  بكوفيد  الإ���ش��اب��ات 
للدولة املعزولة اأن اأعلنت عن اأي اإ�شابات بكوفيد وفر�شت احلكومة 

اإغالقا �شارما حلدود البالد منذ بدء الوباء يف 2020.
يانغ  بيونغ  يف  احلمى  م��ن  يعانون  مر�شى  م��ن  اأخ���ذت  عّينات  لكن 
الأنباء  وك��ال��ة  اأعلنت  م��ا  وف��ق  اأوم��ي��ك��رون،  املتحورة  م��ع  “تتوافق” 
امل��رك��زي��ة ال��ك��وري��ة ال��ر���ش��م��ي��ة. وع��ق��د ك��ب��ار امل�����ش��وؤول��ني، مب��ن فيهم 
اخلمي�ص  ال�شيا�شي  للمكتب  اأزم���ة  اجتماع  اأون  جونغ  كيم  الزعيم 
طارئا  “نظاما  �شيطّبقون  اأنهم  واأعلنوا  الفريو�ص  تف�شي  ملناق�شة 
اإىل اأق�شى درجة للوقاية من الوباء«. وذكرت الوكالة اأن كيم “دعا 
اإج��راءات حجر �شارمة  كل مدن البالد وكل مقاطعاتها اإىل فر�ص 
كيم  واأك��د  بعد.  تن�شر  مل  القيود  تفا�شيل  اأن  رغم  اأرا�شيها”،  على 
على  للق�شاء  الإ���ش��اب��ات  “معاجلة  ه��و  ال��ه��دف  اأن  الجتماع  خ��الل 
اأن كوريا  اأق�شر فرة زمنية ممكنة«. واأ�شاف  جذور )اجلائحة( يف 
ال�شمالية “�شتتغّلب على الو�شع احلايل و�شتنت�شر يف عملها الطارئ 
للوقاية من الوباء«. ومل يو�شح تقرير الوكالة عدد اإ�شابات بكوفيد 

التي مت اكت�شافها. 

يف  قتلوا  و�شرطياً  ع�شكريني  �شتة  اأّن  النيجريية  ال�شرطة  اأعلنت 
وقال  البالد.  ب�شرق  تارابا  ولي��ة  ا�شتباكات عرقية يف  هجوم خالل 
املتحّدث با�شم ال�شرطة عثمان عبد اهلل لوكالة فران�ص بر�ص اإّن وحدة 
م�شركة من اجلي�ص وال�شرطة اأُر�شلت اإىل املنطقة لف�ّص ا�شتباكات 
اإتنية كوتيب،  الفولين ومزارعني من  اإتنية  م�شّلحة بني رعاة من 
“خ�شرنا  واأ���ش��اف  تاكوم.  مبنطقة  تارتي  قرية  يف  لهجوم  تعّر�شت 
“قائد الوحدة، وهو  اأّن  �شتة ع�شكريني و�شرطياً«. واأو�شح املتحّدث 
اأّنه  ونعتقد  مفقود  ليفتنانت-كولونيل،  برتبة  اجلي�ص  يف  �شابط 
خمطوف من قبل اأحد طريف القتال«. واأّكدت ال�شرطة اأّن تعزيزات 
ال�شابط  على  وال��ع��ث��ور  ال��ه��دوء  لإع���ادة  املنطقة  اإىل  اأُر���ش��ل��ت  اأمنية 
املفقود. ووقع الهجوم يف خ�شّم ا�شتباكات م�شّلحة تدور منذ اأ�شابيع 
بني الإتنّيتني. وت�شهد املناطق الريفية يف �شمال نيجرييا وو�شطها 
منذ عقود نزاعات على املوارد بني �شكاّنها الذين ينتمون اإىل اإتنيات 
الرعاة  بني  النزاع  اّتخذ  الأخ��رية  ال�شنوات  ويف  خمتلفة.  وطوائف 
واملزارعني على املراعي وموارد املياه والأرا�شي الزراعية ُبعداً طائفياً 
اإىل  ينتمون  م�شلمون  رّحل  بدو  بغالبيتهم  الرعاة هم  واأّن  �شّيما  ل 

اإتنية الفولين واملزارعون هم باأغلبيتهم م�شيحيون.
 

ا����ش���راح رج����ال الإط���ف���اء حت��ت ���ش��م��اء ب��رت��ق��ال��ي��ة خم��ي��ف��ة وخرجت 
نيومك�شيكو  ب��ولي��ة  فاير  اأجن��ل  بلدة  م��ن  كبرية  ب��اأع��داد  ال�شيارات 
الأمريكية يوم الأربعاء مع تقدم اأكرب حريق غابات ن�شط بالوليات 

املتحدة نحو منتجع للتزلج وبلدة تاو�ص القريبة.
ال�شاعة عرب  80 كيلومرا يف  ري��اح تزيد �شرعتها على  ومع هبوب 
امل�شتعر على  الغابات اجلافة، مل تكن هناك طريقة لوقف احلريق 

جبال �شاجنري دي كري�شتو والذي دمر مئات املنازل.
واندلع يف وقت  الولية  تاريخ  اأك��رب احلرائق يف  واحلريق هو ثاين 
مبكر من العام على نحو غري معتاد وهو م�شتمر منذ اأكرث من �شهر، 
مما يثري خماوف من اأن جنوب غرب الوليات املتحدة الذي اجتاحه 

اجلفاف �شي�شهد مو�شم حرائق �شعبا وطويال.
بينما  بناء،  �شركة  تدير  التي  عاما(   35( مارتين�شون  اأمليدا  وقالت 
يدور حول قدميها،  والرماد  ال�شماء  عالقا يف  الكثيف  الدخان  كان 
والرحيل.  وقطتها  كلبيها  واأخ���ذ  اأغرا�شها  بع�ص  ح��زم  تنوي  اإن��ه��ا 

واأ�شافت “اأنا قلقة وخائفة جدا، هذا وطني«.

عوا�شم

�شيول

كانو

وا�شنطن

اإ�شرائيل تطلب »الر�شا�شة القاتلة« .. وال�شلطة ترف�ش ت�شليمها

الفل�سطينيون يكرمون �سريين اأبو عاقلة.. ووداع ر�سمي يف رام اهلل 

يهدد الزعماء الغربيني ويت�شرف معهم بوقاحة طفل مغرور مدلل

كاتب رو�سي: زيلين�سكي �سيعيد اأوكرانيا اإىل عربات اخليل

لوبوان: ماذا ُيخفي عبداملجيد تّبون وراء »اليد املمدودة»؟
اجلزائر اجلديدة تفتح لهم ذراعيها لفتح �شفحة جديدة«.

“اليد  ت��ع��ب��ري  ا���ش��ت��خ��دام  اأن  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  “لوبوان”  جم��ل��ة  وراأت 
املمدودة” لي�ص جديداً على اجلهاز اخلطابي الرئا�شي يف اجلزائر.

الأول(  )ك��ان��ون  دي�شمرب  يف  انتخابه  بعد  الفتتاحي  خطابه  ففي 
2019، ا���ش��ت��خ��دم ت��ّب��ون ه���ذا ال��ت��ع��ب��ري ع��ن��د خم��اط��ب��ت��ه احل���راك 
ال�شعبي، الذي بداأ يف فرباير )�شباط( 2019 �شد ولية رئا�شية 
احلراك  وا�شتمر  بوتفليقة،  العزيز  عبد  املخلوع  للرئي�ص  خام�شة 
النتخابات  وع��ار���ص  ال�شابق،  الرئي�ص  �شقوط  بعد  مظاهراته  يف 

الرئا�شية و�شخ�ص تبون.
ال�شلل  من  جو  يف  اأطلقت  التي  املمدودة”  “اليد  مراقبون  وَف�شر 
املعار�شة  جت���اه  ج��دي��دة  �شيا�شية  م��ب��ادرة  ع��ن  بتعبري  ال�شيا�شي، 

باأكملها، قانونية اأم ل، يف اجلزائر اأو يف اخلارج.

وتفاوتت التكهنات، خا�شًة بعدما كررت ال�شخ�شية الثانية يف الدولة 
رئي�ص جمل�ص الأمة، �شالح قوجيل، يف 5 مايو )اأيار( اجلاري، اأن 

“يد الرئي�ص تبون ممدودة ب�شكل دائم اإىل اجلميع«.
اأول من تفاعل  اأن الأح��زاب احلكومية كانت  “لوبوان”  واأو�شحت 
اأح��زاب كانت توؤيد بوتفليقة مثل  وهي  املمدودة”،  “اليد  مع هذه 
وجتمع  الدميقراطي،  الوطني  والتجمع  الوطني،  التحرير  جبهة 

اأمل اجلزائر.
التغيري والتقدم،  اأجل  املعار�شة، اعتربت رئي�شة الحتاد من  ومن 
اأن  الدولة يجب  رئي�ص  اأعلن  كما  املمدودة  “اليد  اأن  ع�شول  زبيدة 
ال�شيا�شيني  املعتقلني  جميع  �شراح  باإطالق  الفعالة  ترجمتها  جتد 
يف اإ�شارة اإىل املوقوفني بعد احلراك، واأو ب�شبب  ومعتقلي الراأي”، 

من�شوراتهم على ال�شبكات الجتماعية.

اإداري  ل�شغط  يتعر�ص  ال���ذي  وحزبها  املحامية  ل��ه��ذه  وبالن�شبة 
وق�شائي من ال�شلطات، فاإن مثل هذه املبادرة لن جتد معناها اإل ب� 
“فتح املجالت ال�شيا�شية والنقابية والإعالمية املن�شو�ص عليها يف 

القانون الأ�شا�شي للبالد«.
واأ�شارت “لوبوان” اإىل اأن م�شادر اأخرى، خا�شة و�شائل اإعالم دولية 
واملعار�شني  املن�شقني  ت�شتهدف  تبون   مبادرة  اأن  اأك��دت  بالعربية، 
الآخرين يف املنفى، ما يعر�ص نوعاً من اتفاق “جنتلمان” اأوقفوا 
ال��ه��ج��م��ات الإع��الم��ي��ة ���ش��د ال��ن��ظ��ام، ل��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن ج���واز مرور 

والعودة اإىل البالد.
ميكن  ك��ي��ف  اأرى  “ل  باملطلع  و�شفته  م�����ش��در  ع��ن  امل��ج��ل��ة  وت��ن��ق��ل 
اأن  ب��اإره��اب��ي��ني  ال��ق��ان��ون اجل���زائ���ري  ل��ل��ك��ي��ان��ات وال��ل��ذي��ن ي�شفهم 

ي�شتفيدوا من �شيء«.

•• باري�س-وكاالت

املبكرة  الت�شريعية  النتخابات  اأعقب  ال��ذي  الطويل  ال�شبات  بعد 
الرئي�ص  م��ب��ادرة  ت�شغل   ،2021 )ح���زي���ران(  يونيو  يف  ب��اجل��زائ��ر 
“الر�شالة  اإىل  اإ���ش��ارة  يف  ال��ب��الد،  يف  ال�شيا�شي  امل�شهد  اجل��زائ��ري 
 3 يوم  الر�شمية  اجلزائرية  الأنباء  وكالة  ن�شرتها  التي  الغريبة” 

مايو )اأيار( اجلاري.
قالت الر�شالة  وبعنوان “عبد املجيد تّبون، رئي�ص جامع لل�شمل” ، 
ال�شائد يف  بالنقا�ص  اهتم  لطاملا  رئي�ص  هو  تّبون،  املجيد  “عبد  اإن 
املجتمع، ويده ممدودة للجميع ب�شكل دائم، با�شتثناء الذين اأداروا 
ظهورهم لوطنهم. كما اأنه لي�ص من دعاة التفرقة� ويجب اأن يعلم 
اأن  بالتهمي�ص،  ي�شعرون  الذين  اأو  امل�شعى،  يف  ينخرطوا  مل  الذين 

•• رام اهلل-وكاالت

خالل وداع وتكرمي ر�شمي جلثمان �شريين اأبو عاقلة، اأكد 
على  اخلمي�ص  اأم�ص  عبا�ص  حممود  الفل�شطيني  الرئي�ص 
الكاملة  امل�شوؤولية  الإ�شرائيلي  الحتالل  �شلطات  حتميل 

عن مقتل ال�شحفية الفل�شطينية.
�شلطات  م��ع  امل�����ش��رك  التحقيق  “رف�شنا  ع��ب��ا���ص:  وق���ال 
الح��ت��الل الإ���ش��رائ��ي��ل��ي لأن��ه��م ارت��ك��ب��وا اجل��رمي��ة ول نثق 
التي  عاقلة،  اأب��و  �شريين  ال�شحفية  جثمان  وخ��رج  بهم«. 
ب��ر���ش��ا���ص اجل��ي�����ص الإ���ش��رائ��ي��ل��ي خ���الل تغطيتها  ق��ت��ل��ت 
لقتحام خميم جنني، من م�شت�شفى ال�شت�شاري يف مدينة 
ر�شمي،  ع�شكري  مبوكب  اجل��ن��ازة  انطلقت  حيث  اهلل،  رام 

باجتاه مقر الرئا�شة الفل�شطينية يف مدينة رام اهلل.
والإعالمية  ال�شيا�شية  ال�شخ�شيات  من  الع�شرات  وتوافد 

الفل�شطينية اإىل امل�شت�شفى، ملرافقة موكب الت�شييع.
يف  اجلمعة  لدفنها  القد�ص  اإىل  عاقلة  اأب��و  جثمان  وينقل 

مقربة �شهيون عند باب اخلليل يف املدينة املقد�شة.
وقال م�شوؤول فل�شطيني بارز اأم�ص اخلمي�ص اإنه مت رف�ص 
ال��ت��ي قتلت  ال��ر���ش��ا���ش��ة  ع��ل��ى  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي للح�شول  ط��ل��ب 
واإن  جنني  يف  عاقلة  اأب��و  �شريين  الفل�شطينية  ال�شحفية 

ال�شلطة الفل�شطينية �شتجري حتقيقا م�شتقال.
ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ع�شو  ال�شيخ  ح�شني  واأ���ش��اف 
التحرير الفل�شطينية: “اإ�شرائيل طلبت حتقيقا م�شركا 
اأبو  �شريين  ال�شحفية  اغتالت  التي  الر�شا�شة  وت�شليمها 

عاقلة ورف�شنا ذلك«.
وقال ال�شيخ يف تغريدته: “كل املوؤ�شرات والدلئل وال�شهود 

توؤكد اغتيالها من وحدات خا�شة اإ�شرائيلية«.
�شريين  جلثمان  ت�شريحا  الفل�شطينية  ال�شلطة  واأج���رت 
وق����ال م��دي��ر م��ع��ه��د ال��ط��ب ال���ع���ديل ري����ان ال��ع��ل��ي اأن����ه مت 
ا�شتخراج جزء من الر�شا�شة التي اأدت اإىل مقتل �شريين 

بعد اإ�شابتها بالراأ�ص.
ال�شالح  اأو  الر�شا�شة  ن��وع  عن  تفا�شيل  العلي  يقدم  ومل 
الأول  اأم�����ص  م��وؤمت��ر �شحفي  وق���ال يف  منه  اأطلقت  ال���ذي 
الأرب���ع���اء اإن الأم����ر ي��ح��ت��اج اإىل ا���ش��ت��ك��م��ال الإج������راءات يف 

املخترب اجلنائي.
وترف�ص اإ�شرائيل حتمليها م�شوؤولية قتل اأبو عاقلة وقالت 
اإنها تريد اإجراء حتقيقات ملعرفة م�شدر الر�شا�شة، التي 
اأو م�شلحني  الإ�شرائيلي  كانت من اجلي�ص  اإذا  وما  قتلتها 

فل�شطينيني.
اأدرعي:  اأفيخاي  الإ�شرائيلي  با�شم اجلي�ص  املتحدث  وقال 
خمت�شا  مهنيا  فريقا  و�شكلنا  بالتحقيق  با�شرنا  “نحن 
لبحث ظروف مقتل ال�شحفية �شريين اأبو عاقلة و�شن�شل 

•• مو�شكو-وكاالت

ق���ال ال��ك��ات��ب ال��رو���ش��ي األ��ك�����ش��ن��در ن������ازاروف، اإن ال��رئ��ي�����ص الأوك������راين فالدميري 
الأوكراين  الأوليغار�شي  واختاره  ال�شيا�شة،  عن  بعيداً  زيلين�شكي ممثل حمرف 

اإيغور كولوموي�شكي، ليلعب دور رئي�ص اأوكرانيا.
ولعب زيلين�شكي، قبل انتخابه، دور “رئي�ص �شعبي” يف م�شل�شل تلفزيوين، يطلق 
عمله،  اإىل  ليذهب  ال��دراج��ة  وميتطي  الآل��ي��ة،  بالبنادق  الربملانيني  على  ال��ن��ار 
ب�شيطة  وباأ�شاليب  �شحرية  بطريقة  الأج��ل  الدولة طويلة  م�شاكل  ويحل جميع 

وجذرية.
ولفت الكاتب اإىل اأنه رمبا يفتقد ال�شعب الأوكراين للر�شد “اإل اأن مزيج الطفولة 

اأو الفكاهة كان كافياً لينتخب املهرج رئي�شاً«.
وتكمن امل�شكلة، ح�شب الكاتب، يف اأن زيلين�شكي تقم�ص دور الرئي�ص لدرجة اأنه بداأ 

يطبق اأ�شاليبه الغريبة يف امل�شل�شل التلفزيوين يف الواقع.
فهم  ودون  امل��ع��ار���ش��ة.  وق��م��ع  ال�شلطة  واغت�شب  ال��ق��وان��ني،  جت���اوز  ال��ب��داي��ة،  يف 
لل�شيا�شة احلقيقية، قاد بالده اإىل احلرب �شد قوة عظمى مثل رو�شيا، وهو الآن 

يدمر اجلنود واملدنيني الأوكرانيني با�شتمرار للح�شول على مباركة الغرب.
وبالفعل يحظى زيلين�شكي الآن باهتمام العامل اأجمع، �شاأنه يف ذلك �شاأن اأي ممثل، 

يعي�ص من اأجل ال�شهرة واملجد، وت�شفيق اجلمهور.
اأ�شبوع واح��د دون  الأوك���راين، فال يكاد مير  الرئي�ص  الغرب مدى غ��رور  واأدرك 
اأن يزور كييف رئي�ص دولة غربية بهدف وحيد، اإ�شافة جرعة جديدة من املجد 

والثناء على زيلين�شكي لتعزيز مت�شكه باحلرب النتحارية �شد رو�شيا.
واأ�شاف الكاتب يف مقال ترجمه موقع “رو�شيا اليوم” اأن زيلين�شكي مل يعد يرجو 
الحتاد  وع�شوية  القت�شادية  وامل�شاعدات  بالأ�شلحة،  الغرب  يطالب  بل  فقط، 
يهدد  واأ�شبح  ذل��ك،  اإىل  وم��ا  الرو�شيني،  والغاز  النفط  عن  والتخلي  الأوروب���ي، 

الزعماء الغربيني، ويت�شرف معهم بوقاحة طفل مغرور مدلل.
بدعوى  �شتاينماير،  فالر  فرانك  الأمل��اين  الرئي�ص  ا�شتقبال  زيلين�شكي  ورف�ص 
اأنه موؤيد لرو�شيا، يف الواقع، لقرح �شتاينماير �شيغة حل و�شط لتنفيذ اتفاقات 

مين�شك.
ج��ه��وده يف  وا���ش��ل  لزيلين�شكي، طاملا  ك��ث��رياً  يغفر  ال��غ��رب  ف��اإن  احل���ال،  وبطبيعة 
اإ�شعاف رو�شيا، اإل اأنه يتمادى يف الت�شرف على نحو متهور، دون اأن يفهم مكانته 

يف الت�شل�شل الهرمي الغربي، وحدود قدراته.
واأ�شار الكاتب اإىل الأنباء عن توقف اأوكرانيا، يف ال�شابعة من �شباح الأربعاء، عن 

اأو حتى يف اأوروبا والوليات املتحدة الأمريكية التي حتمل 
جن�شيتها.

اخلمي�ص من داخل امل�شت�شفى ال�شت�شاري �شمايل رام اهلل، 
ال�شحفية  جثمان  على  امل�شيحي  الدين  رج��ال  اأح��د  �شلى 
حيث لف راأ�شها الذي طالته الر�شا�شة القاتلة بالكوفية 
وو�شعت  فل�شطيني  بعلم  ج�شدها  لف  بينما  الفل�شطينية 
عليه الورود ومايكرفون اجلزيرة الذي لزمها على مدار 

25 عاما تقريبا.
اجلثمان  الفل�شطينية  الرئا�شة  حر�ص  من  عنا�شر  وحمل 
قبل نقله اإىل مركبة ع�شكرية والتوجه اإىل مقر الرئا�شة 
الفل�شطينية لتوديعها وتكرميها بح�شور الرئي�ص حممود 

عبا�ص.
وكان اجلثمان قد �شجي الأربعاء لإلقاء نظرة الوداع قبل 

اأن يجوب به امل�شيعون �شوارع املدينة.
ثم ينقل اجلثمان اجلمعة اإىل كني�شة يف القد�ص ال�شرقية 
يف  تقيم  كانت  وحيث  عاقلة  اأب��و  فيها  ول��دت  التي  املحتلة 
منزل العائلة، قبل اأن ت�شيع اإىل مقربة جبل �شهيون حيث 

�شتدفن اإىل جانب والديها.
اإن �شريين  ب��ر���ص  ف��ران�����ص  ل��وك��ال��ة  اأن��ط��ون  وق���ال �شقيقها 

“كانت بنت فل�شطني و�شقيقة كل فل�شطيني وكل عربي«.
واأ�شاف باأمل عميق “ل ميكن ال�شكوت عن ما ح�شل اليوم، 

اإىل احلقيقة«. واأ�شاف يف تغريدة على توير: “ل ن�شتبعد 
اأيا من الفر�شيات«.

الأمريكية  اجلن�شية  حتمل  ال��ت��ي  �شريين  مقتل  وق��وب��ل 
يظهر  �شفاف  بتحقيق  ومطالبات  وا�شعة  دول��ي��ة  ب��اإدان��ات 

امل�شوؤول عن مقتلها.
واأ�شيبت �شريين بر�شا�شة يف الراأ�ص اأدت اىل مقتلها خالل 
تغطيتها اقتحام القوات الإ�شرائيلية ملدينة جنني، الأربعاء، 

واأ�شيب زمليها على ال�شمودي بر�شا�شة يف الكتف.
بينيت  نفتايل  الإ�شرائيلي  ال���وزراء  رئي�ص  حمل  اأن  وبعد 
الدولة  تراجعت  قتلها،  م�شوؤولية  م�شلحني  فل�شطينيني 
الدفاع  وزي��ر  روايتها، وحت��دث  ال�شيء عن  بع�ص  العربية 
بيني غانت�ص عن احتمال اأن يكون م�شلح فل�شطيني اأطلق 

النار اأو اأن يكون جندي اإ�شرائيلي فعل ذلك.
ورف�ص امل�شوؤولون الفل�شطينيون طلب اجلانب الإ�شرائيلي 
اأن كل  اع��ت��ب��ار  ع��ل��ى  م�����ش��رك يف مقتلها  اإج�����راء حت��ق��ي��ق 
اغتيالها من وحدات  توؤكد  وال�شهود  والدلئل  “املوؤ�شرات 
خا�شة اإ�شرائيلية” وفق ما قال ع�شو اللجنة التنفيذية يف 

منظمة التحرير الفل�شطينية ح�شني ال�شيخ يف تغريدة.
وكان خلرب مقتل ال�شحفية )51 عاما( وقعا �شديدا على 
كل من عرفها واعتاد متابعة تقاريرها على مدار اأكرث من 
عقدين �شواء يف الأرا�شي الفل�شطينية اأو ال�شرق الأو�شط 

متاحاً وم�شتمراً اإىل املحطة، والعقود �شارية املفعول، ومدفوعة الأجر، ول ترى 
“غاز بروم” اأي �شبب لوقف عبور الغاز.

اأم���ا اأوك��ران��ي��ا، ف��ت��ق��رح اإع����ادة ت��وج��ي��ه ه���ذا ال��غ��از اإىل خ��ط اأن��اب��ي��ب اآخ����ر، تقول 
“غازبروم” اإنه م�شتحيل من الناحية الفنية.

اأوروب���ا و�شكوكها، وه��ا هو يقدم على  ل��ردد  ق��رر و�شع حد  زيلين�شكي  اأن  ويبدو 

نقل نحو ربع الغاز الرو�شي اإىل اأوروبا عرب اأحد طريقني بحجة اأن حمطة ال�شخ 
حتت �شيطرة اجلي�ص الرو�شي، واإذا ا�شتمرت رو�شيا يف اإمداد الغاز على طول هذا 

الطريق، فاإنه لن ي�شل اإىل اأوروبا، ويبدو اأن اأوكرانيا �شت�شتحوذ عليه.
من جانبها، قالت �شركة “غاز بروم” الرو�شية، اإن ال�شيطرة الرو�شية على املحطة 
قائمة منذ فرة طويلة، ومل توؤثر يف عبور الغاز، ول يزال و�شول الأوكرانيني 

بقوة يف  الفل�شطيني  ال�شعب  اإثبات على وجود  اأكرب  وهذا 
اأر�شه«.

“ال�شهيدة  واأعلنت بلدية رام اهلل عزمها على اإطالق ا�شم 
�شريين ابو عاقلة على اأحد �شوارع مدينة رام اهلل«.

و�شرح وزير الدفاع بيني غانت�ص لل�شحافة الأجنبية م�شاء 
الأربعاء اأن اجلي�ص “غري متاأكد من كيفية مقتلها«.

احلادثة  على  “اأ�شفه”  ع��ن  ع��رب  ال���ذي  غانت�ص  واأ���ش��اف 
“رمبا فل�شطيني هو من اأطلق عليها الر�شا�ص ... ورمبا 

كانت ر�شا�شة من جانبنا، نحن نحقق«.
اأك��د مدير  الأرب��ع��اء،  بعد ظهر  م��وؤمت��ر �شحفي عقد  ويف 
معهد الطب العديل يف م�شت�شفى جامعة النجاح يف نابل�ص 
عالية  �شرعة  ذو  “ب�شالح  قتلت  عاقلة  اأب��و  اأن  العلي  رّي��ان 

جدا«.
معاينة  من  الأوىل  املرحلة  من  النتهاء  بعد  العلي  وق��ال 
اجلثمان اإنه يتحفظ على “مقذوف م�شوه ت�شبب يف تهتك 
كامل يف الدماغ وعظام اجلمجمة” موؤكدا اأن “الر�شا�شة 

كانت قاتلة ب�شكل مبا�شر«.
من  جنائية”  اأدل���ة  اإىل  “احلاجة  على  اأك��د  غانت�ص  لكن 
اأبو  ق��ت��ل��ت  ال��ت��ي  ال��ر���ش��ا���ش��ة  ذل���ك  يف  مب��ا  الفل�شطينيني 

عاقلة.
امل�����ش��رف��ة على  ال���دف���اع الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  ودع����ت وح����دة وزارة 
الن�شاطات املدنية يف الأرا�شي الفل�شطينية، الفل�شطينيني 
جثمان  م��ن  ا���ش��ت��خ��رج��ت  ال��ت��ي  ال��ر���ش��ا���ش��ة  “ت�شليم  اإىل 
اجلنائية يف  التحقيقات  لق�شم  لل�شماح  عاقلة  اأبو  �شريين 

ال�شرطة الع�شكرية بفح�شها«.
و�شدد م�شدر اأمني اإ�شرائيلي لفران�ص بر�ص على احلاجة 

اإىل “حتقيق علمي مهني ملعرفة م�شدر اإطالق النار«.
امل�شوؤولني  ع��ل��ى  اإ����ش���رائ���ي���ل  ع��ر���ش��ت  امل�������ش���در  وب��ح�����ش��ب 
فح�ص  خ��الل  “التواجد”  والأم��ريك��ي��ني  الفل�شطينيني 
الر�شا�شة التي �شت�شاعد على حتديد ال�شالح الذي اأطلقت 

منه.
الوزراء  رئي�ص  “رّجح”  له عقب احلادثة  تعليق  اأول   ويف 
قتلت  ع��اق��ل��ة  اأب����و  ت��ك��ون  اأن  بينيت  ن��ف��ت��ايل  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
ب�شكل  ال���ن���ار  اأط��ل��ق��وا  فل�شطينيني  م�شلحني  ب��ر���ش��ا���ص 

ع�شوائي وحملهم م�شوؤولية ذلك.
ودع���ت جم��م��وع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة يف الأمم امل��ت��ح��دة اإىل 
فل�شطني  �شفري  اأعلنه  مل��ا  وفقا  م�شتقل”  دويل  “حتقيق 

لدى الأمم املتحدة ريا�ص من�شور.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا، ط��ال��ب��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ب���اإج���راء حتقيق 
الفل�شطينيني  بني  م�شركا  يكون  اأن  مف�شلة  “�شفاف” 
والإ�شرائيليني، كما طالب كل من الحتاد الأوروبي والأمم 

املتحدة بتحقيق “م�شتقل«.

القت�شاد  لينهار  مت��ام��اً،  الرو�شي  الغاز  قطع  على  املطاف  نهاية  يف  م�شاعدتها 
الرو�شي، كما ياأمل.

ويرجح الكاتب اأن اخلطوة املقبلة قد تكون وقف نقل النفط الرو�شي اإىل اأوروبا 
عرب اأوكرانيا.

للحظر  املعار�شني  اأك��رث  من  و�شلوفاكيا  املجر،  تعد  الأوروب��ي��ة،  ال��دول  بني  من 
الكامل للنفط الرو�شي على م�شتوى الحتاد الأوروبي.

الأقلية  �شد  التمييز  ب�شبب  �شعبة  مواجهة  يف  واملجر  اأوكرانيا،  تقف  ذل��ك،  اإىل 
مع  القت�شادي  التعاون  على  احلفاظ  على  املجر  وت�شميم  اأوكرانيا،  يف  املجرية 
مو�شكو، اإىل درجة اأن بوداب�شت وعدت مبنع ان�شمام اأوكرانيا اإىل ناتو، ول يهم اإذا 
كان الأمر جمرد ثرثرة فارغة، فاملجر لن جتروؤ على معار�شة الوليات املتحدة 

الأمريكية.
والواقع هو اأن النفط الرو�شي مير اإىل املجر و�شلوفاكيا اأي�شاً عرب اأوكرانيا، وميكن 

لالأخرية اأن متنعه عنهما بنف�ص الطريقة، واأن تقمع مقاومتهما لربوك�شل.
وهنا يطرح ال�شوؤال نف�شه، هل هي جراأة اأخرى من زيلين�شكي، اأم اأنه تلقى الأوامر 
من وراء املحيط؟  الفرا�شان يحمالن قدراً من الوجاهة، اإل اأن اخليار الثاين 

اأكرث واقعية.
ال��وق��ود، حيث متتد  يف  هائل  نق�ص  م��ن  بالفعل  اأوك��ران��ي��ا  تعاين  ح��ال،  اأي  على 

الطوابري اأمام حمطات الوقود كيلومرات.
لكن،  نف�شها.  لأوكرانيا  والغاز  النفط  اإم��دادات  وقف  العبور كذلك  ويعني وقف 

متى توقفت اأوكرانيا عن اإيذاء نف�شها، اإذا كان ذلك �شي�شر يف الوقت نف�شه 
برو�شيا؟

اأو باأخرى، ومع الأخذ يف العتبار مثل هذه الأح��داث، ميكن افرا�ص  بطريقة 
�شي�شبحان  �شرمي-2”  و”نورد  �شرمي-1”،  “نورد  ال��غ��از  نقل  خ��ط��وط  اأن 
الو�شيلتني الوحيدتني لتزويد اأوروبا بالغاز يف وقت اأقرب بكثري مما كان متوقعاً 

يف ال�شابق.
اأما اأوكرانيا، فلن تخ�شر ر�شوم العبور فح�شب، بل �شتتحول اأي�شاً من ال�شيارات اإىل 

العربات التي جترها اخليول، رغبة منها يف قطع جميع العالقات مع رو�شيا.
و�شي�شاحب ذلك اأول موجة من ال�شراخ والعويل والحتجاجات والآهات والدموع 
الرو�شية  الطاقة  يعد رف�شها لإم��دادات  التي  الأوروبية،  ال��دول  والتهامات من 

موؤملاً على نحو خا�ص، لكن ل باأ�ص، قليل من البكاء ثم يت�شاحلون.
ومع ذلك، �شت�شهد اأوروبا يف اخلريف اأزمة طاقة، واأزمة مالية هائلة، ثم �شيتعني 

على اأوروبا اإعادة النظر يف جميع القرارات املتعلقة بعالقاتها مع رو�شيا.

رو�سيا وفنلندا.. تاريخ دموي �سطرته »حرب ال�سجق« •• عوا�شم-وكاالت

ع��ل��ى م���ر ت��اري��خ��ه��م��ا، م���رت عالقات 
مبنعطفات  وه��ي��ل�����ش��ي��ن��ك��ي  م��و���ش��ك��و 
ت���اري���خ���ي���ة ����ش���م���ن الإم�����رباط�����وري�����ة 

الرو�شية.
اإح������دى دول الحت����اد  ف��ن��ل��ن��دا ك���ان���ت 
على  حت�����ش��ل  اأن  ق��ب��ل  ال�����ش��وف��ي��ي��ت��ي 
فيما   ،1918 عام  مطلع  ا�شتقاللها 
بينهما موجات من  العالقات  �شهدت 
التوتر اإثر ال�شكوك التي ت�شيطر على 

كل دولة اإزاء الأخرى.
دوما  يتخوفون  ك��ان��وا  فالفنلنديون 
لحتاللهم  ال�شوفييت  م�شاعي  م��ن 
تتوج�ص  ك���ان���ت  ف��ي��م��ا  اأخ�������رى،  م����رة 
احل����ك����وم����ة ال����رو�����ش����ي����ة م�����ن ن����واي����ا 
النازية  لأملانيا  ح��دوده��ا  فتح  فنلندا 

ل�شتهداف بالدها ع�شكريا.

اأ�شهر احل��روب بينهما هي  وك��ان من 
ال�شجق”  “حرب  اأو  ال�شتاء”  “حرب 
حني  الثانية،  العاملية  احل��رب  خ��الل 
اج���ت���اح م���ا ي��زي��د ع���ن ن�����ش��ف مليون 
الفنلندية  الأرا�شي  �شوفييتي  جندي 
و�شبق هذا   .1939 نوفمرب   30 يف 
ال�شوفيتي،  القائد  طالب  اأن  ال��ن��زاع، 
جوزيف �شتالني، الفنلنديني بالتنازل 
ومناطقهم  اأرا�شيهم  من  جانب  عن 
ال�شوفيتي،  ل��الحت��اد  ال�شراتيجية 

ما قوبل بالرف�ص.
ومع بداية هذه احلرب، توّقع اجلميع 
على  و�شريعا  �شهال  �شوفيتيا  ن�شرا 
الت�شليح  ���ش��ي��ئ  ال��ف��ن��ل��ن��دي  اجل��ي�����ص 

وح�شول �شتالني على ما يريده.

لكن اجلي�ص الفنلندي اأبدى مقاومة 
خ�شائر  ال�����ش��وف��ي��ي��ت  وك���ب���د  ���ش��ر���ش��ة 
معاهدة  ت��وق��ي��ع  ق��ب��ل  ف��ادح��ة  ب�شرية 
�شالم مو�شكو يف 12 مار�ص 1940.

ومع تخل�ص جوزيف �شتالني من اأبرز 
بنحو  عددهم  واملقدر  جي�شه  قيادات 
30 األف ع�شكري اأثناء فرة ما عرف 
ب�”التطهري الأعظم”، تكونت القوات 
ال�شوفيتية اإىل فنلندا من جنود غري 
الفنلندي  ال�شتاء  قادرين على حتمل 

القار�ص.
وع����ل����ى ال����رغ����م م����ن م���ع���ان���ات���ه���ا من 
القوات  ت��ق��دم��ت  واجل������وع،  ال��ط��ق�����ص 
وحققت  الفنلنديني  �شد  ال�شوفيتية 

عددا من النتائج الإيجابية.

ففي  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال���رواي���ات  وبح�شب 
من  ع��دد  �شّن   ،1939 دي�شمرب   10
ال�شوفيتي   718 امل�شاة  فيلق  ج��ن��ود 
هجوما على اأحد املع�شكرات الفنلندية 
اإيلومانت�شي،  ق���ري���ة  م���ن  ال��ق��ري��ب��ة 

ومتكنوا من طرد الفنلنديني.
املع�شكر  هاجموا  قد  ال�شوفيت  وك��ان 
لتناول  الفنلنديني  ا���ش��ت��ع��داد  اأث��ن��اء 
“ح�شاء  م�����ن  امل����ت����ك����ون  ط���ع���ام���ه���م 
طبخه  على  اعتادوا  ال��ذي  ال�شجق”، 
مل��ق��اوم��ة ال����ربد. وب���دل ع��ن مالحقة 
اجلنود  ان��ه��ار  ال��ف��اري��ن،  الفنلنديني 
ال�شوفييت املنهكون من التعب واجلوع 

اأمام رائحة احل�شاء ل�شد رمقهم.
وا���ش��ت��غ��ل��ت ال���ق���وات ال��ف��ن��ل��ن��دي��ة ذلك، 

هجوماً  و����ش���ن���وا  امل����ك����ان  ح����ا�����ش����روا 
ب�شكل  امل��ع��رك��ة  ه��ذه  ولقبت  م��ب��اغ��ت��اً، 
ال�شجق”.ومعلقا  ب�”معركة  �شاخر 
يقول املخت�ص يف ال�شاأن الرو�شي نبيل 
ر�شوان اإن احلرب يف فنلندا كانت لها 
والدولية،  املحلية  اخلا�شة  ظروفها 
الوقت  نف�ص  ويف  تنت�شر  مل  ففنلندا 
يف  لكنها  �شمودها  ورغ���م  تنهزم،  مل 
اأرا�شيها  م��ن  الكثري  ف��ق��دت  النهاية 
خ���ا����ش���ة م���ق���اط���ع���ة ك���اري���ل���ي���ا وع�����دة 
ممرات مائية �شمها الحتاد الرو�شي 
لفنلندا يف  يوؤجرها  واأ�شبح  لأرا�شيه 

الوقت احلايل.
اأم�����ا ع���ن اأوج�����ه ال��ت�����ش��اب��ه ب���ني حرب 
اأوك���ران���ي���ا ون��ظ��ريت��ه��ا ال��ت��اري��خ��ي��ة يف 

“�شكاي  ملوقع  ر�شوان  ي�شيف  فنلندا 
احلقيقي  التخوف  اأن  عربية”  نيوز 
الع�شكرية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ا����ش���ت���م���رار  ه���و 
ال�����ش��ت��اء حيث  ال��رو���ش��ي��ة ح��ت��ى ف�شل 
اأكرث  الأوك��ران��ي��ة  الت�شاري�ص  ت�شبح 
ي�����ش��ع��ب م��ه��م��ة اجلي�ص  م���ا  وع������ورة 
ع�شابات  ح��رب  يف  ويدخله  ال��رو���ش��ي 

ت�شتنزفه بدرجة كبرية.
يريد  ال��رو���ش��ي  ال��رئ��ي�����ص  ويردف:” 
اأوكرانيا  يف  ح��ا���ش��م  ان��ت�����ش��ار  حتقيق 
ي��دخ��ل ب��ه ال��ت��اري��خ، وق��د ي��ك��ون ي�شع 
يف اع��ت��ب��اره احل����رب يف ف��ن��ل��ن��دا حيث 
اأن الحتاد ال�شوفيتي مل يحقق فيها 

انت�شارا حا�شما.
وتوقع اأن “ تطول تلك احلرب خا�شة 
الأوكرانيني  القوميني  رف�ص  يف ظل 
ت��ق��دمي ت��ن��ازلت واإ����ش���رار ب��وت��ن على 

حتقيق مطالبه عالية ال�شقف«.
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عربي ودويل

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر االآخر

•• نورمان لي�شرت

اأملانيا، مل يعلن     خالل احتفالت النت�شار على 
انت�شاره على هذا  اأو  اأوكرانيا  بوتني احلرب على 
الذي  الق�شري  خطابه  ذل��ك؟  ميكنه  كيف  البلد. 
اإىل حد ما: مل يعلن  دام ع�شر دقائق، كان ح��ذرا 

عن تعبئة اأو تهديدات نووية اأي�شا.
مفاو�شات  ل�شتئناف  منا�شبة  اللحظة  ت��ب��دو     
ال�����ش��الم. ن��ع��م ول��ك��ن ك��ي��ف؟ ي��ج��ب ع��ل��ى اأوكرانيا 
والغرب اأن مينحوا بوتني الفر�شة -لي�ص لإعالن 

الن�شر -ولكن على الأقل ليتباهى بنجاح.
املواد  ق��ب��ول  كييف  ب��ذل��ك، يجب على  وللقيام      
ب�شاأن   2014 لعام  مين�شك  لتفاقية  الرئي�شية 
ا  واأي�شً اأوكرانيا،  �شرق  يف  دونبا�ص  منطقة  و�شع 
التفاو�ص على م�شتقبل �شبه جزيرة القرم، حيث 

الأغلبية يف املنطقتني من الناطقني بالرو�شية.

التنازل عن القرم
   حتى عام 1954، كانت القرم جزًء من رو�شيا 
منذ عام 1783. وكان رئي�ص الحتاد ال�شوفياتي، 
باأوكرانيا،  اأحل��ق��ه��ا  م��ن  ه��و  خ��روت�����ش��وف،  نيكيتا 
يعتربوا  مل  بالرو�شية  الناطقني  �شكانها  اأن  اإل 

اأنف�شهم اأوكرانيني اأبًدا.
   لن تعيد رو�شيا �شبه جزيرة القرم اإىل اأوكرانيا، 
الرو�شي.  ال��ربمل��ان  م��ن  بت�شويت  �شمها  مت  وق��د 
اأث�����ار الرئي�ص  ان  ���ش��ب��ق  ف��ق��د  ذل����ك،  ع����الوة ع��ل��ى 
عملية  ال��ط��رف��ان  ينظم  اأن  اإم��ك��ان��ي��ة  زيلين�شكي 
عاًما.   15 قوله،  ح�شب  ت�شتمر،  قد  “تفوي�ص” 
معظم الأوكرانيني ل يهتمون ب�شبه جزيرة القرم، 
البحر  اإىل  اآخ���ر  منفذ  ل��دي��ه��م  ي��ك��ون  اأن  ب�����ش��رط 

الأ�شود.

مين�شك  اتفاقية  ن�شت  دون��ب��ا���ص،  اإىل  بالن�شبة     
اأمل��ان��ي��ا وفرن�شا  ب��ني رو���ش��ي��ا واأوك���ران���ي���ا، ب��رع��اي��ة 
والوليات املتحدة، على منحها حكًما ذاتًيا. وجاء 
الرئي�ص زيلين�شكي اإىل من�شبه قائاًل اإنه �شيم�شي 
اإنه م�شتعد  قدًما، لكنه مل يفعل. واإذا يقول الآن 
اأ���ش��ا���ص الت���ف���اق ح���ول دونبا�ص  ل��ل��ت��ف��او���ص ع��ل��ى 
باأن مو�شكو  اأ�شباب وجيهة لالعتقاد  هذا، فهناك 

�شتوافق.
   قبل ثالثة اأيام من غزو اأوكرانيا، اأ�شدر بوتني 
املقاطعتني  انف�شال  بو�شع  فيه  يعرف  مر�شوًما 
يف املنطقة. وكما هو احلال يف اأجزاء اأخرى ناطقة 
اأوكرانيا، دفع عنف وفظائع اجلي�ص  بالرو�شية يف 
الرو�شي �شكان دونبا�ص -يف ماريوبول، على �شبيل 
قبل  �شكانها  ان  اىل  ي�شار  اأوك��ران��ي��ا.  -اإىل  امل��ث��ال 
اأوكرانيا  اأق��ل مياًل لالنف�شال عن  كانوا  احل��رب، 

ومع التمتع مبزيد من احلكم الذاتي.

بني احلرب وال�شالم
    اإن التزام كييف مبنحهم احلكم الذاتي ميكن اأن 
يقدمه بوتني على اأنه جناح ل� “عمليته الع�شكرية 
اأن  يدرك هو وجرالته  الذي  بوتني  اخلا�شة”. 
م�شتعدون  اإن��ه��م  يعلنون  لكنهم  منهك،  جي�شهم 

خلو�ص حرب طويلة... تبجح اأم ت�شميم؟
   من جانبها، هل اإدارة بايدن جاهزة حًقا لوقف 
الأعمال العدائية على املدى الق�شري؟ اأو�شح وزير 
الدفاع لويد اأو�شنت اأن هدف وا�شنطن بعيد املدى 

يف اأوكرانيا هو اإ�شعاف رو�شيا.
البنتاغون يف هزم رو�شيا ب�شكل حا�شم     ويرغب 
بحيث يتم ردعها لفرة طويلة عن الإق��دام على 

مثل هذه املغامرة... حتى على ح�شاب ال�شالم؟
ترجمة خرية ال�شيباين

اإعادة اإطالق مفاو�سات ال�سالم: حان الوقت...!

* كاتب �شحفي، وموؤلف كتب وا�شعة النت�شار منها “الكتاب الأ�شود لكندا الإجنليزية”، 
و”ق�شية جريار بول”  و”حتقيقات حول الأجهزة ال�شرية” و”اأ�شرار خيار كندا”، 

و”�شجني يف بانكوك” “�شرية ذاتية«. 

بالنزاع  اأ�شهر  منذ  املن�شغل  الدميوقراطي  للرئي�ص  اجلمعة، 
الرو�شي الأوكراين، باإعادة التاأكيد على �شيا�شته الآ�شيوية.

كامبل  كريت  الآ�شيوية  لل�شوؤون  الرئي�شي  م�شت�شاره  واأو�شح 
ال��ت��ع��اون مع  ت��ع��ت��زم مناق�شة جم���الت  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  اأن 
اإندوني�شيا وتايالند و�شنغافورة وماليزيا والفيليبني وفيتنام 

وكمبوديا ولو�ص وبروناي، مثل مكافحة كوفيد-19.
الدول  ه��ذه  بع�ص  من  كبريا”  “اهتماما  يتوقع  اأن��ه  وا�شاف 
والهادي”  الهندي  املحيطني  ملنطقة  القت�شادي  ب”الإطار 
مبادرة  اأح���دث  ف���رمي���وورك(،  ايكونوميك  با�شيفيك  )اي��ن��دو 
جتارية اأمريكية اأعلن عنها يف نهاية 2021 وزير اخلارجية 

اأنتوين بلينكني خالل زيارة اإىل جاكرتا.

خط املواجهة يف هذه املنطقة التي كان قد اأعلنها اأولوية اأي�شا. 
لكن خلفه اجلمهوري دونالد ترامب مبيوله ال�شيادية، اأهمل 

هذا التفاق، معتربا اأنه غري منا�شب للعمال الأمريكيني.
اأنه لي�ص يف  اأوباما،  واأو�شح جو بايدن، نائب الرئي�ص يف عهد 
للتجارة احل��رة، مبا  ك��ربى  اتفاقات  اأم��ره لإح��ي��اء  عجلة من 

يتوافق مع راأي اأكرث ميال اإىل احلمائية.
ويرى خرباء اأن “الإطار القت�شادي ملنطقة املحيطني الهندي 
والهادي” ين�ص على التزام الوليات املتحدة ر�شميا العمل مع 
�شال�شل  حت�شني  مثل  القت�شادية  الأول��وي��ات  ب�شاأن  �شركائها 
التوريد التي ا�شطربت منذ الوباء اأو حماربة الف�شاد اأو تعزيز 

الطاقة النظيفة.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

ي�شت�شيف الرئي�ص الأمريكي جو بايدن قادة دول جنوب �شرق 
يف  املنطقة  ب��ه��ذه  وا�شنطن  ال��ت��زام  لتاأكيد  وا�شنطن  يف  اآ�شيا 
مواجهة الطموحات ال�شينية املتزايدة، والذي ميكن اأن يتخذ 

�شكل مبادرة جتارية معدلة.
وق��ب��ل ال��غ��زو ال��رو���ش��ي لأوك��ران��ي��ا، ح���ّدد ال��رئ��ي�����ص الأمريكي 
بو�شوح اأولويته الأوىل على ال�شاحة الدولية: املناف�شة الأقرب 

اإىل املواجهة مع بكني.
ويفر�ص اأن تتيح القمة مع قادة رابطة دول جنوب �شرق اآ�شيا 
اأخرى  اجتماعات  قبل  بع�شاء  اخلمي�ص  تفتتح  التي  )اآ�شيان( 

“معهد  على  الأرب���ع���اء  �شيفا  ح��ّل  ال���ذي  كامبل  ك��ريت  وق���ال 
نكون  اأن  يف  جيدة  اآم��ال  “لدينا  لل�شالم”،  املتحدة  ال��ولي��ات 
من  ج��دا  وا�شعة  جمموعة  م��ع  كبرية  انطالقة  على  ق��ادري��ن 

الالعبني املحتملني«.
واأو�شح �شفري اليابان لدى وا�شنطن كوجي توميتا يف منا�شبة 
اأخرى اأنه يتوقع اإطالق “الإطار القت�شادي ملنطقة املحيطني 
الهندي والهادئ” ر�شميا يف الأ�شبوع التايل خالل زيارة طال 

انتظارها جلو بايدن اإىل طوكيو و�شيول.
اأوباما  باراك  الدميوقراطي  الأ�شبق  الأمريكي  الرئي�ص  وكان 
اق���رح اإب����رام م��ع��اه��دة ل��ل��ت��ج��ارة احل���رة ع��رب امل��ح��ي��ط الهادي 
و�شفت حينذاك باأنها اأداة رئي�شية للوليات املتحدة لتكون يف 

بايدن ي�ست�سيف قادة جنوب �سرق اآ�سيا 

الأمم املتحدة تبحث التحقيق بجرائم حرب يف اأوكرانيا 
الكرملني بقوميني مناه�شني للرو�ص يحر�شهم الغرب. 
عدوانية  حربا  �شنت  رو�شيا  اإن  والغرب  اأوكرانيا  وتقول 

غري مربرة.
ومت تعليق ع�شوية رو�شيا يف املجل�ص املوؤلف من 47 دولة 
انتهاكات يف  ارتكابها  املا�شي ب�شبب مزاعم  ال�شهر  ع�شوا 

اأوكرانيا رغم اأن مو�شكو تقول اإنها من غادرت املجل�ص.
ووفقا لقواعد الأمم املتحدة، يحق ملبعوث رو�شيا التحدث 

يف جل�شة اليوم اخلمي�ص لكن مقعده كان فارغا.
ال�شامية  املتحدة  الأمم  مفو�شة  قالت  اجلل�شة،  ذات  ويف 
من  الكثري  ه��ن��اك  اإن  با�شليت  مي�شيل  الإن�����ش��ان  حل��ق��وق 
الأمثلة على ارتكاب جرائم حرب حمتملة يف البالد منذ 
انت�شالها من  األ���ف جثة ج��رى  واإن  ال��رو���ش��ي  ال��غ��زو  ب��دء 

منطقة العا�شمة الأوكرانية كييف حتى الآن.
واأ�شافت اأمام جمل�ص حقوق الإن�شان يف جنيف يف خطاب 
القانون،  اإطار  القتل خارج  “نطاق عمليات  الفيديو  عرب 
تع�شفية  اإع��دام  ارتكاب عمليات  موؤ�شرات على  ي�شمل  مبا 

اإىل ال�شمال من كييف، �شادم«.
القرار،  م�شروع  تاأييد  ل�شالح  ال���دول  ع�شرات  وحت��دث��ت 
اأي�شا تقدمي تقرير متابعة يف  با�شليت  ال��ذي يطلب من 
النتهاكات يف مدينة  يونيو حزيران عن  تعقد يف  جل�شة 
القوات  حتا�شرها  التي  ال�شاحلية  الأوكرانية  ماريوبول 

الرو�شية.

•• جنيف-رويرتز

يقرر جمل�ص حقوق الإن�شان التابع لالأمم املتحدة ما اإذا 
من  انتهاكات  باأنها  و�شفت  م��ا  يف  حتقيقا  �شيجري  ك��ان 
اإنها  اأوك��ران��ي��ا  تقول  كييف  منطقة  يف  الرو�شية  ال��ق��وات 

ت�شل اإىل حد جرائم احلرب.
بتاأييد  ويحظى  اأوكرانيا  طرحته  الذي  القرار،  و�شيكلف 
اأكرث من 50 دولة اأخرى، جلنة حتقيق حديثة الت�شكيل 
اأثناء  كييف  ح��ول  مناطق  �شهدتها  اأح��داث  يف  بالتحقيق 

�شيطرة القوات الرو�شية عليها موؤقتا.
و�شتعد اللجنة تقريرا بحلول اأوائل العام املقبل.

ال�شوؤون  ل��وزي��ر  الأوىل  النائبة  ج��ب��اروف��ا  اأم��ي��ن��ة  وق��ال��ت 
كانت  التي  “املناطق...  للمجل�ص  الأوك����راين  اخلارجية 
حت��ت الح��ت��الل ال��رو���ش��ي يف اأواخ����ر ف��رباي��ر ويف مار�ص 
�شهدت اأب�شع انتهاكات حلقوق الإن�شان يف القارة الأوروبية 

منذ عقود«.
ومل يقدم متحدث با�شم البعثة الرو�شية لالأمم املتحدة 
يف جنيف تعليقا بعد على احتمال اإجراء حتقيق يف ارتكاب 

جرائم حرب.
يف  حتركاتها  وت�شف  املدنيني  ا�شتهداف  رو�شيا  وتنفي 
“عملية ع�شكرية  باأنها  �شباط  24 فرباير  اأوكرانيا منذ 
ي�شفهم  مم��ن  وتخلي�شها  ال��ب��الد  ���ش��الح  ل��ن��زع  خا�شة” 

لكنني  فاأ�ص،  اأخ��ذ  اأفكر يف  »كنت    
اخرت �شكينا لأن حملها اأ�شهل”، 
�شيول،  يف  امل��ق��ي��م��ة  ج����ني،  ت���ق���ول 
ع��ا���ش��م��ة ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة، وهي 
التي  اخلطة  �شديدة  بدقة  ت�شرح 
ا�شتعدادا  ���ش��ق��ي��ق��ه��ا  م���ع  اأع���دت���ه���ا 
ال�شمالية  اأن تغزو كوريا  لحتمال 

بلدها يف يوم ما.
   ويف الوقت الذي يوا�شل فيه كيم 
جونغ اأون تنظيم ا�شتعرا�ص القوة 
ال�شواريخ،  ب��اإط��الق  وال��ع�����ش��الت 
ال��ك��وري اجلنوبي  ال��رئ��ي�����ص  ت���وىل 
اجل���دي���د ي���ون ���ش��وك ي���ول -ال���ذي 
اإظ���ه���ار حزم  ل ي��خ��ف��ي رغ��ب��ت��ه يف 
يانغ -من�شبه يف  بيونغ  كبري �شد 
امل��خ��اوف التي  10 مايو اجل���اري. 
وّل���ده���ا ه����ذا ال��ت��غ��ي��ري ع��ل��ى راأ�����ص 
للزعيم  ال��ت�����ش��ل��ح  و���ش��ب��اق  ال���ب���الد، 
بي  اهتمام  اأث��ارا  ال�شمالية،  كوريا 

بي �شي.
التفكري يف خطتها  ب���داأت ج��ني     
م��ن��ذ خ��م�����ص ���ش��ن��وات ح��ي��ث كانت 
ال�شمالية  ك����وري����ا  ب����ني  ال���ت���وت���ر 
وال����ولي����ات امل��ت��ح��دة يف ذروت�����ه يف 
ذل����ك ال���وق���ت. وم����ع ت���زاي���د خوف 
اندلع  العام والإع���الم من  ال���راأي 
حرب، مت انتخاب الرئي�ص الكوري 
اجل��ن��وب��ي ال�����ش��اب��ق م���ون ج���اي اإن، 
ومبا�شرة، اأقنع هذا الأخري القادة 
الأمريكيني والكوريني ال�شماليني 

ب�شرورة اللتقاء.
   »كان م�شهدا ل ي�شدق، وموؤثًرا 
الربوفي�شور  ي��ت��ذك��ر  للغاية”، 
ال�شابق  امل�شت�شار  اإن،  ت�شونغ  م��ون 
زيارة  اإىل  م�����ش��رًيا  اإن،  ج���اي  مل���ون 
الأرا�شي  اإىل  حينها  الأخ���ري  ه��ذا 
الكورية ال�شمالية. ومع ذلك، فقد 
تراجعت ف��ورة الأم��ل التي احيتها 
2019 مع  ع����ام  الأح�������داث  ت��ل��ك 
ال�شطدام مباأزق التفاق النووي، 
بني  املحادثات  اإنهاء  اإىل  اأدى  مّما 

الكوريتني.
   وم��ن��ذئ��ذ، ظ��ل��ت ال��ع��الق��ات بني 
وا�شل  ح��ي��ث  م��ت��وق��ف��ة  ال��ب��ل��دي��ن 
اأ�شلحة  ت��ط��وي��ر  اأون  ج��ون��غ  ك��ي��م 
رئي�ص  وانتخاب  ال�شامل،  ال��دم��ار 
للتفاو�ص من  اأقل جنوحا  جديد، 
الو�شع  اأن يغرّي هذا  �شلفه، ميكن 

جمددا.

ت�شعيد ع�شكري
 و�شباق الت�شلح

   عموما، املعلومات حول ما يحدث 
يف كوريا ال�شمالية تخ�شع لرقابة 
الوباء  م��ن��ذ  ذل�����ك،  دق��ي��ق��ة. وم����ع 
ال�شارم للحدود،  الإغالق  وب�شبب 
ازداد الو�شول اإليها �شعوبة اليوم. 
والوا�شح اأن زعيم كوريا ال�شمالية 
نووية،  اأ�شلحة  تطوير  يف  م�شتمر 
على الرغم من العقوبات الدولية. 
�شاروخ  واأق������وى  اأول  اخ��ت��ب��ار  مت 

يف  للنظام  للقارات  عابر  بالي�شتي 
مار�ص املا�شي.

ال��ك��وري اجلنوبي،     على اجلانب 
ي������ول، كوريا  ����ش���وك  ي�����ون  و����ش���ف 
ال�شمالية باأنها “العدو الرئي�شي” 
ي�شفي  ح��دي��ث��ة، مم���ا  م��ق��اب��ل��ة  يف 
نهاية  ع���ل���ى  ال���ر����ش���م���ي  ال���ط���اب���ع 
وعد  كما  الن�شبي.  ال��ه��دوء  ف��رة 
ب���ال�������ش���رام���ة وع������دم ال����ت����ه����اون يف 

مواجهة الت�شعيد الع�شكري.
اأنه    ويتفق معظم اخل��رباء، على 
خطط  اي  ال�شمالية  لكوريا  لي�ص 
ل��ن��زع ال�����ش��الح ال���ن���ووي، وه���ذا هو 

ال�����ش��رط ال��وح��ي��د ل��ل��رئ��ي�����ص يون 
�شوك يول للموافقة على التوا�شل 
مع كيم جونغ اأون. ويقول كري�ص 
جرين، م�شت�شار جمموعة الأزمات 
ال�شراتيجية  ه��ذه  عن  الدولية، 
لتكون  ف���ر����ش���ة  مت���ل���ك  “ل  ان���ه���ا 

فاعلة وعملّية«.
   مع ذلك، يريد كري�ص جرين اأن 
يطمئن ب�شاأن احتمال اأن ت�شتخدم 
نووًيا  ���ش��الًح��ا  ال�����ش��م��ال��ي��ة  ك���وري���ا 
“�شيعني ذلك نهاية  �شد جارتها: 
ال�شمالية  ك��وري��ا  وت���درك  ال��ن��ظ��ام، 
ا،  اأي�شً ي��ت��وق��ع  ان����ه  غ���ري  ذلك”. 

حدوث �شباق ت�شلح بني الكوريتني، 
هذا  ملثل  الأك���رب  اخلطر  و�شيكون 
من  التقدير  ���ش��وء  ه��و  ال�شيناريو 
اأحد اجلانبني . يف �شيول، الو�شع 
اعرف  نف�شي”،  اأعد  “اأنا  مقلق: 

بذلك �شابط �شابق يف اجلي�ص.
   اإذا كانت احلرب يف اأوكرانيا هي 
الدولية يف  املخاوف  حمور معظم 
ال��وق��ت احل����ايل، ف��ق��د اأ���ش��ب��ح من 
ب�����ش��ك��ل م��ت��زاي��د جتاهل  ال�����ش��ع��ب 
الذي  واخل��ط��ر  ال�شمالية  ك��وري��ا 
مت��ث��ل��ه، خ��ا���ش��ة ب��ال��ن�����ش��ب��ة لأق���رب 
جريانها.                     عن �شليت 

نهاية فرتة الهدوء الن�شبي

اإىل اأي مدى يثري الو�سع يف كوريا ال�سمالية القلق...؟

•• القاهرة-وكاالت

الأمن  م�شت�شار  زي���ارة  اأج��ن��دة  حملت 
�شوليفان،  جيك  الأم��ريك��ي  ال��ق��وم��ي 
اإىل القاهرة، رفقة عدد من امل�شوؤولني 
الأم��ريك��ي��ني، ع����دًدا م��ن امل��ل��ف��ات ذات 
راأ�شها تطوير  للبلدين، على  الأهمية 
ال�شراتيجية،  ال�����ش��راك��ة  ع���الق���ات 
الفل�شطينية،  ال��ق�����ش��ي��ة  وت����ط����ورات 
الأوكرانية  الأزم���ة  لتداعيات  اإ�شافة 

على املنطقة، وفق خرباء ومراقبني.
وا���ش��ت��ق��ب��ل ال���رئ���ي�������ص امل�������ش���ري عبد 
الأربعاء  الأول  اأم�ص  ال�شي�شي  الفتاح 
����ش���ول���ي���ف���ان، وال�������ذي ن���ق���ل ت���اأك���ي���دات 
الرئي�ص الأمريكي جو بايدن لأهمية 
الأمريكي،  امل�����ش��ري  ال��ت��ح��ال��ف  وق���وة 
عالقات  لتطوير  وا�شنطن  تطلع  مع 

القومي  الأم�����ن  م�����ش��ت�����ش��ار  زي�����ارة  اأن 
ب����الأ�����ش����ا�����ص على  ت����رك����ز  الأم�����ريك�����ي 
تطورات الق�شية الفل�شطينية وتطور 
واإ�شرائيل،  فل�شطني  ب��ني  الأح�����داث 
الأوكرانية  احل��رب  تداعيات  وكذلك 

على م�شر واملنطقة ب�شفة عامة.
الأ�شابيع  خ����الل  ال���ت���وت���ر  وت�����ش��اع��د 
يف  ال��ه��ج��م��ات  �شل�شلة  ب��ع��د  الأخ������رية 
اإ�شرائيل وال�شفة الغربية وال�شدامات 
القد�ص  الأق�شى يف  امل�شجد  يف باحات 
تلك  تاأثري  وب�شاأن  املحتلة.  ال�شرقية 
ال���زي���ارة ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ال��ع��الق��ات بني 
ال��ق��اه��رة ووا���ش��ن��ط��ن، ق��ال ه��ري��دي يف 
اإن  ع��رب��ي��ة،  ن��ي��وز  ل�شكاي  ت�شريحات 
اهتماما  ت��ب��دي  الأم���ريك���ي���ة  الإدارة 
بعك�ص  الآن  الأو�شط  ال�شرق  مبنطقة 
العام املا�شي، حيث كان هناك انطباع 

ال�����ش��راك��ة م���ع ال���ق���اه���رة ون��ق��ل��ه��ا اإىل 
املقبلة،  ال���ف���رة  اأرح�����ب خ���الل  اآف�����اق 
الوثيقة  ال��ت��ع��اون  ع���الق���ات  اإط�����ار  يف 
وا�شتعر�ص  ال��ب��ل��دي��ن.  ب��ني  وامل��م��ت��دة 
الق�شية  و�شوليفان تطورات  ال�شي�شي 
الرئي�ص  ���ش��دد  ح��ي��ث  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، 
الق�شية  ح�����ل  اأن  ع����ل����ى  امل���������ش����ري 
الدولية  املرجعيات  وفق  الفل�شطينية 
واق��ًع��ا جديًدا  ي��ف��ر���ص  اأن  ���ش��اأن��ه  م��ن 
ل��ب��ن��اء ال�شالم  اآف���اًق���ا وا���ش��ع��ة  وي��ف��ت��ح 
والبناء  وال��ت��ع��اون  الثقة  ج�شور  وم��د 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  ���ش��ائ��ر  يف  وال��ت��ن��م��ي��ة 
م�شت�شار  اأع�����رب  ب������دوره،  الأو�����ش����ط. 
الأمن القومي الأمريكي عن التقدير 
البالغ للجهود امل�شرية املمتدة لإر�شاء 
دورها  جانب  اإىل  املنطقة،  يف  ال�شالم 
اجلانبني  ب��ني  التهدئة  يف  الأ���ش��ا���ش��ي 

الأو���ش��ط ل  ال�شرق  اأن  الأغلبية  ل��دى 
الأمريكية  الإدارة  لدى  اأهمية  ي�شغل 
حتت قيادة الرئي�ص بايدن، لكن الأمر 
اأمريكي  تركيز  ه��ن��اك  واأ���ش��ب��ح  ت��غ��رّي 
كبري على املنطقة واأحداثها. واأو�شح 
وال�شراتيجي  ال��ع�����ش��ك��ري  اخل��ب��ري 
ت�شريحات  يف  راغ���ب،  �شمري  العميد 
�شوليفان  اأن  ع��رب��ي��ة،  ن��ي��وز  ل�����ش��ك��اي 
ب��ال��ع��الق��ات مع  الأول  امل��ع��ن��ي  اأ���ش��ب��ح 
القومي،  ل���الأم���ن  ك��م�����ش��ت�����ش��ار  م�����ش��ر 
الإدارة  اه����ت����م����ام  ظ�����ل  يف  خ����ا�����ش����ة 
الأو�شط  ال�شرق  مبنطقة  الأمريكية 
يطراأ  م��ا  وم��ت��اب��ع��ة  امل��واق��ف  وتن�شيق 
ع��ل��ى احل����وار ال���ش��رات��ي��ج��ي امل�شري 
الأمريكي والق�شايا ذات ال�شلة �شواًء 
جتتاح  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  اأو  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
ومتثل  ال����راه����ن  ال����وق����ت  يف  ال����ع����امل 

ومبادرات  والإ�شرائيلي  الفل�شطيني 
اإعمار غزة. ويف جمال مكافحة  اإعادة 
توافق  امل���ت���ط���رف،  وال��ف��ك��ر  الإره�������اب 
ال�شي�شي و�شوليفان على دفع التعاون 
ب��ني اجل��ان��ب��ني يف ه���ذا امل��ج��ال خالل 
ميثله  ما  اإىل  بالنظر  املقبلة  املرحلة 
الإره����������اب م����ن خ���ط���ر رئ���ي�������ش���ي على 
الرئا�شة  وبح�شب  ال���دويل.  امل�شتوى 
ملناق�شة  تطرق  اللقاء  ف��اإن  امل�شرية، 
النه�شة، حيث  م�شتجدات ق�شية �شد 
اأكد ال�شي�شي على موقف م�شر الثابت 
من �شرورة التو�شل اإىل اتفاق قانوين 
ملزم لعملية ملء وت�شغيل ال�شد، مبا 
ويحقق  امل�شري  املائي  الأم��ن  يحفظ 

امل�شالح امل�شركة للدول الثالث.
القومي  الأم��ن  م�شت�شار  زي��ارة  وتاأتي 
الأمريكي مل�شر، بعد يومني من زيارة 

وب�شاأن  ل��وا���ش��ن��ط��ن.  ك���ب���رية  اأه���م���ي���ة 
اأن  اإىل  ال��زي��ارة، يي�شري راغ��ب  دللت 
على  انفتاحا  اأكرث  اأ�شبحت  وا�شنطن 
العالقات مع م�شر، وعلى �شبيل املثال 
اإزالة القيود على بع�ص مطالب م�شر 
ال�شيادة  ط��ائ��رات  مثل  الأ�شلحة  م��ن 
وه����ذا   ،»F 15« اجل������وي  وال���ت���ف���وق 

م�ست�سار الأمن القومي الأمريكي بالقاهرة.. اأبرز دللت الزيارة

توقع حدوث �سباق ت�سلح بني الكوريتني, واخلطر الأكرب 
لهـــذا ال�سـيناريو هــو �ســوء التقديـر من اأحــد اجلانبني

اإن انتخاب رئي�ش جديد، اأقل جنوحا للتفاو�ش من �شلفه، ميكن اأن يغريرّ الو�شع جمددا

ي��ع��ت��زم  ب��ي��ن��م��ا      
ال��رئ��ي�����ش ال���ك���وري 
اجل��ن��وب��ي اجل��دي��د 
ي  يون �شوك يول تبنرّ
حزما  اأك��رث  �شيا�شة 
من �شلفه جتاه جاره 
ي�شعر  ال�������ش���م���ايل، 
من  بالقلق  املراقبون 
التوتر  يت�شاعد  اأن 
بني البلدين جمددا.

•• الفجر –خرية ال�شيباين

التقارب بني الكوريتني �شورة من املا�شي

الرئي�ص اجلنوبي اجلديد اكرث حزما جتاه ال�شمال

الأمريكية،  امل��رك��زي��ة  ال��ق��ي��ادة  ق��ائ��د 
اأوىل  يف  ك��وري��ال،  مايكل  اأول  الفريق 
حمطات زياراته اخلارجية يف املنطقة 
م��ن��ذ ت��ول��ي��ه م��ن�����ش��ب��ه. و����ش���دد قائد 
امل��ن��ط��ق��ة امل���رك���زي���ة الأم���ريك���ي���ة على 
الدور  على  الأمريكية  الإدارة  اعتماد 
منطقة  يف  واملحوري  الفاعل  امل�شري 
اأفريقيا،  و���ش��م��ال  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق 
والنابع من اخلربة العري�شة والفهم 
الأو�شاع  لطبيعة  للرئي�ص  العميق 
امل��ن��ط��ق��ة املهمة  ت��ل��ك  وال��ت��ح��دي��ات يف 
ال������ذي يفر�ص  الأم�������ر  ال����ع����امل،  م����ن 
الع�شكري  ال��ت��ع��اون  ا���ش��ت��م��رار  اأه��م��ي��ة 
امل�شري الأمريكي امل�شرك، وتطوير 
العالقات ال�شراتيجية بني البلدين. 
يرى م�شاعد وزير اخلارجية امل�شري 
هريدي،  ح�����ش��ني  ال�����ش��ف��ري  الأ����ش���ب���ق 

متابًعا:  العالقات،  يف  ملحوظ  تطور 
وج���ود  رغ����م  ال���ع���الق���ات  “ا�شتمرت 
اللقاءات  وه���ذه  الخ��ت��الف��ات،  بع�ص 
الختالفات  بع�ص هذه  حت��اول عالج 
الرئي�شية  امل�شارات  توؤثر على  التي ل 
الع�شكري  اجل���زء  خا�شة  العالقة  يف 

والأمني وال�شراتيجي«.
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عربي ودويل

ـــت  ـــس ـــار� ع
ــــات  ــــولي ال
املـــتـــحـــدة 
املـــ�ـــســـروع, 
اأوروبا  ودول 
ــة  ــي ــرق ــس ــ� ال
اجــهــ�ــســتــهــا

اأول  �ــســانــد 
ــــس  ــــ� ــــي رئ
لأوكــرانــيــا, 
ـــد  ـــي ـــون ـــي ل
كرافت�سوك, 
فكرة فرن�سوا 
ـــــرتان ـــــي م

ا�شتنجد بها ماكرون من االأر�شيف

»جمموعة �سيا�سية اأوروبية«: فكرة ميرتان عام 1989
•• الفجر –خرية ال�شيباين

   اقرتاح جمموعة �شيا�شية اأوروبية، لت�شمل اأوكرانيا 
على وجه اخل�شو�ش، يتبنى فكرة فرن�شية عمرها اأكرث 

من 30 عاًما.
   كيف ميكن الرد ب�شرعة ودون خيبة اأمل على رغبة 

اأوكرانيا ودول اأخرى تطرق اأبواب االحتاد االأوروبي؟ 
يف �شرتا�شبورغ، التا�شع من مايو، اقرتح اإميانويل ماكرون 

اإن�شاء “جمتمع �شيا�شي اأوروبي”.
هذه  االأوروب���ي  االحت��اد  انتظار  غرفة  ف��اإن  وه��ك��ذا،   
قيم  بقاعدة  امللتزمة  االأوروب��ي��ة  “للدول  �شت�شمح 
ال�شيا�شي  للتعاون  جديدة  م�شاحة  باإيجاد  االحت��اد 

واليته  فجر  يف  الفرن�شي،  الرئي�ش  حدد  واالأمني”، 
الثانية.

  هذا “الف�شاء لتقا�شم اخليارات ال�شيا�شية الرئي�شية 
ا، على اأعمدة  مع ح�شور رمزي كبري”، مت اقرتاحه اأي�شً
اال�شبق  الرئي�ش  ليتا،  اإنريكو  قبل  من  الك�شربي�ش، 

للحكومة االإيطالية.

البحث عن بناء اوروبا جديدةالرئي�ص الأوكراين، ليونيد كرافت�شوك من موؤيدي مقرح ميران

للحزب  احل���ايل  ال�شكرتري  وذّك����ر 
الدميقراطي الإيطايل يف عر�شه، 
لفران�شوا  ج��م��ي��ل��ة  “فكرة  اأن���ه���ا 
 31 يعود تاريخها اإىل  ميران”. 
هبت  ع��ن��دم��ا   ،1989 دي�����ش��م��رب 
العجوز:  القارة  على  ري��اح جديدة 
اأملانيا  وب���داأت  برلني،  ج��دار  �شقط 
اإعادة توحيدها، بينما قلبت الدول 
ال�شيوعية  ال�����ش��ف��ح��ة  ال�����ش��رق��ي��ة 
بطرق خمتلفة: �شلمية يف بولندا، 

دامية يف رومانيا.
   فاجاأ الرئي�ص ال�شراكي حينها 
التهاين  خ��الل  ب��اإع��الن��ه،  اجلميع 
اأن���ه ي��ري��د اإن�شاء  ب��ال��ع��ام اجل��دي��د، 
واإليكم  اأوروبية”.  “كونفدرالية 
هذا  اىل  فيه  ي�شري  ال���ذي  املقطع 
الطموح لأول مرة: “اأنا مقتنع باأن  
 ، الأوروبية  القت�شادية  املجموعة 
بحكم وجودها فقط، �شاهمت بقوة 
يف �شحوة �شعوب ال�شرق من خالل 
جذب  وقطب  مرجع  اىل  حتّولها 
لتلك ال����دول. امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة ل 
انطالقا  اخ��راع��ه��ا:  يتعني  ي��زال 
اأن  اأتوقع  هل�شنكي،  اتفاقيات  من 
اأوروبية  ك��ون��ف��درال��ي��ة  ولدة  اأرى 
احلقيقي  ب��امل��ع��ن��ى  الت�شعينات  يف 
���ش��رب��ط جميع  ل��ل��ك��ل��م��ة، وال���ت���ي 
دول قارتنا يف تنظيم واحد ودائم 
والقت�شادي  ال��ت��ج��اري  ل��ل��ت��ب��ادل 
وال�شالم والأمن. ومن الوا�شح اأن 
هذا لن يكون ممكناً اإل بعد تاأ�شي�ص 
البلدان  يف  احل���زب���ي���ة  ال���ت���ع���ددي���ة 
انتخابات حرة،  وتنظيم  ال�شرقية، 
ن���ظ���ام مت��ث��ي��ل��ي، وحرية  واإق����ام����ة 
ت�شري  التي  وبال�شرعة  الع���الم... 
ن��ك��ون بعيدين  ق��د ل  الأم����ور،  بها 

جدا عن هذا الهدف«.
ب��ه��ذا امل�شروع     مت�����ّش��ك م��ي��ران 
الدبلوما�شية  �شغل  اأن��ه  درج��ة  اىل 
الفرن�شية طيلة عام ون�شف. ال ان 
عقبة ل ميكن التغلب عليها �شتقلل 
الفرن�شي  فالرئي�ص  فر�شه:  م��ن 
منه،  ج��زًء  مو�شكو  تكون  اأن  يريد 
ول��ي�����ص وا����ش���ن���ط���ن. ول���ك���ن، وكما 
اأ�شارت كاثرين للوميري، الأمينة 
اآن����ذاك، يف  ال��ع��ام��ة ملجل�ص اأوروب����ا 
اأوروبا  لبلدان  “بالن�شبة  مقابلة، 
لتوها من  التي حتررت  الو�شطى، 
اأن جتد  ال�����ش��وف��ي��ات��ي��ة،  ال��و���ش��اي��ة 
نف�شها جنًبا اإىل جنب مع الحتاد 
ال�شوفياتي )مّت حّله عام 1991( 
يكاد  املتحدة”،  ال��ولي��ات  وب���دون 

تراكم،  ال��ت��ي  ال�شلبية  الإ����ش���ارات 
ح���اف���ظ ف���ران�������ش���وا م���ي���ران على 
ع��ل��ى تنظيم  م�����ش��روع��ه. وح�����ش��ل 
الوروبية،  الكونفدرالية  م��وؤمت��ر 
يف الفرة من 12 اإىل 14 يونيو 
1991، يف براغ، جمع �شخ�شيات 
من جميع اأنحاء القارة. ولكن، يف 
تلك املنا�شبة، مت دفن الفكرة، التي 
اإطالقها قبل عام ون�شف، من  مت 
الت�شيكو�شلوفاكي،  الرئي�ص  قبل 
اأن  اأعلن،  ال��ذي  هافيل،  فات�شالف 
اأي  يفّو�ص  ل   )...( املوؤمتر  “هذا 
موؤمتر  يف  اإ���ش��اف��ة،  ق��ب��ل  �شيء”، 
اأتخيل  اأن  اأ�شتطيع  “ل  �شحفي: 
“الكونفدرالية”  امل�������ش���روع  ه����ذا 
ب������دون م�������ش���اع���دة م����ن ال����ولي����ات 

املتحدة وكندا«.
   وم���ع ذل���ك، ح��ت��ى ن��ه��اي��ة وليته 
ميران  فران�شوا  ا�شتمر  الثانية، 
الكونفدرالية  فكرة  الدفاع عن  يف 
الأوروب�����ي�����ة. وخ����الل زي���ارت���ه اإىل 
كان   ،1991 اأك��ت��وب��ر  يف  ب��اري�����ص 
ليونيد  لأوك����ران����ي����ا،  رئ��ي�����ص  اأول 
ت�����ويف يوم  ك���راف���ت�������ش���وك )ال��������ذي 
��ا لفكرة  اأي�����شً ال���ث���الث���اء(، م���وؤي���ًدا 

ميران. 
وبعد اأكرث من ثالثة عقود، ميكن 
اأن  �شكل جديد،  الفكرة، ويف  لهذه 
بالنادي  الرت���ب���اط  ل��ب��ل��ده  ت�شمح 

الأوروبي.
عن الك�شربي�ش

يكون م�شتحيال. خا�شة اأن اأولوية 
ت��ل��ك ال�����دول ه���ي الن�����ش��م��ام اإىل 
اأف�����ش��ل �شمان  ال��ن��ات��و، وه��و  حلف 

اأمني للم�شتقبل.

وا�شنطن تعار�ش امل�شروع
   وك���ان ف��ران�����ش��وا م��ي��ران ي�شري 

•• كولومبو-اأ ف ب

تلقت �شرطة �شريالنكا اأمرا بالرد 
لحتواء  ح���ي  ر���ش��ا���ص  واإط������الق 
بعد  “الفلتان”  و�شع يقرب من 
ليلة اأخرى من احلرائق املتفرقة، 
ك��م��ا ���ش��رح م�����ش��وؤول ك��ب��ري لوكالة 
بينما  الأربعاء  اأم�ص  بر�ص  فران�ص 
اأ�شفرت  عنف  اأعمال  البالد  ت�شهد 
ع���ن ���ش��ق��وط ث��م��ان��ي��ة ق��ت��ل��ى منذ 

الثنني ح�شب ال�شرطة.
وقال امل�شوؤول لفران�ص بر�ص طالبا 
عدم ك�شف هويته “مل تعد م�شاألة 
منظم”.  ع��ن��ف  ب��ل  ع��ف��وي  غ�شب 
وا�شاف “اإذا مل تتم ال�شيطرة على 
فو�شى  اإىل  يتحول  فقد  ال��و���ش��ع 
تامة«. وبعد حريق فندق يف جنوب 
ال��ب��الد يف وق��ت متاأخر م��ن م�شاء 
الثالثاء، اأطلقت ال�شرطة النار يف 
الذين  املتظاهرين  لتفريق  الهواء 
ك��ان��وا ي��ح��اول��ون اإ���ش��ع��ال ال��ن��ار يف 

�شيارات يف اأماكن خمتلفة.
ال�شريالنكي  امل�������ش���وؤول  واأ�����ش����اف 
اأن ق����وات الم����ن ال��ت��ي ت�����ش��م 85 
اأوام��ر باطالق  األ��ف عن�شر لديها 

ذخرية حية على مثريي ال�شغب.

حملة  وه��ي  اخل��ارج��ي��ة.  ال�شيا�شة 
الفرن�شية  الفكرة  ت�شويه  فيها  مت 
بهذه  اأرادوا   ... م��ن��ه��ج��ي  ب�����ش��ك��ل 
و�شرق  و���ش��ط  دول  منع  الطريقة 
املجموعة  دخ�������ول  م�����ن  اأوروب�����������ا 

القت�شادية الأوروبية ».
العتبار  يف  ي���اأخ���ذ  ان  وب�����دل      

اأ�شواأ  ن�����ش��م��ة  م��ل��ي��ون   22 ���ش��ك��ان��ه 
ا�شتقالله يف  اقت�شادية منذ  اأزم��ة 

1948 عن اململكة املتحدة.
تظاهرات  تطالب  اأ���ش��اب��ي��ع،  وم��ن��ذ 
اأ�شهر  منذ  يعانون  ل�شكان  �شلمية 
الغذائية  امل���واد  م��ن نق�ص ح��اد يف 
التيار  وانقطاع  والأدوي��ة  والوقود 
الرئي�ص  ب��ا���ش��ت��ق��ال��ة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي 

جوتابايا راجاباك�شا.
نقلوا  ل��ل��ح��ك��وم��ة  اأن�������ش���ار  واأج������ج 
العا�شمة  اإىل  الأق�����ال�����ي�����م  م�����ن 
كولومبو الإثنني بدعم من رئي�ص 
راجاباك�شا،  م��اه��ي��ن��دا  ال��������وزراء 
متظاهرين  مبهاجمتهم  ال��ت��وت��ر 

مناه�شني للحكومة.
وا�شتقال رئي�ص الوزراء البالغ من 
جمموعة  زعيم  عاما،   76 العمر 
هذه  بعد  من�شبه  م��ن  راجاباك�شا 
فجر  وقبيل  العنيفة.  ال�شتباكات 
تهريبه  يف  اجلي�ص  جنح  الثالثاء، 
ال���ذي يحا�شره  اإق��ام��ت��ه  م��ن مقر 

ح�شد غا�شب.
ال�شقيق  راجاباك�شا  جوتابايا  لكن 
من�شبه  يف  بقي  ملاهيندا،  الأ�شغر 
ويتمتع ب�شالحيات وا�شعة ويتوىل 

قيادة قوات الأمن.

جمموعة  اع�����ت�����ربوه  م����ا  ح��ي��ن��ه��ا 
اقت�شادية بالتق�شيط.

   من جهتها، نظرت وا�شنطن بحذر 
وريبة اإىل هذا القراح الفرن�شي 
الذي ي�شتبعدها. كان يوجد وقتها 
جم��ل�����ص اأوروب�������ا وم���وؤمت���ر الأم����ن 
اأ�شبح  )ال��ذي  اأوروب���ا  والتعاون يف 

التي  ب��ول��ن��دا،  م��ث��ل  ال��ب��ل��دان،  اإىل 
املجموعة  اإىل  لالن�شمام  ت�شعى 
اأ�شرع  يف  الأوروب���ي���ة  الق��ت�����ش��ادي��ة 
وق������ت مم���ك���ن )خ���ل���ف���ه���ا الحت������اد 
الأوروبي عام 1993(، اأن الطلب 
الزمن  م����ن  ع����ق����ًدا  ���ش��ي�����ش��ت��غ��رق 
اغ��ل��ب��ه��م يرف�ص  ل��ي��ت��ح��ق��ق، وك����ان 

ميكن اأن تفعله فكرة الكونفدرالية 
ال����واق����ع  اجل���م���ي���ل���ة يف م����واج����ه����ة 
امللمو�ص للغاية للقوة القت�شادية 
بلدان  ت�����ش��ت��ه��دف   - الأم��ري��ك��ي��ة؟ 
اأوروب�����������ا ال�������ش���رق���ي���ة، ذك������ر وزي����ر 
اخل��ارج��ي��ة يف ذل��ك ال��وق��ت، رولن 
جملة  يف   ،2001 ع���ام  دوم���ا����ص، 

اأوروبا  الأم��ن والتعاون يف  منظمة 
عام 1994(، وهو منتدى للحوار 
والوليات  وال�����ش��رق،  ال��غ��رب  ب��ني 

املتحدة من اأع�شائه، مع كندا.
   »منذ بداية عام 1991، اأطلقت 
الأم��ري��ك��ي��ة حملة  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
ا مالية -ما الذي  دبلوما�شية واأي�شً

عن  اأ�شفرت  الثنني  اندلعت  التي 
مقتل ثمانية اأ�شخا�ص وجرح اأكرث 
225 اآخرين يف جميع اأنحاء  من 
ال����ب����الد م���ن���ذ ذل�����ك احل������ني. وقد 

الإثنني  تلقى م�شاء  وك��ان اجلي�ص 
للت�شدي  النار فورا  باإطالق  اأم��را 

لأعمال ال�شغب.
العنف  اأعمال  اأن  ال�شرطة  واأعلنت 

وكان  الإثنني  اأعلن  الذي  التجول 
الأربعاء  ���ش��ب��اح  رف��ع��ه  امل��ق��رر  م��ن 
ال�شغب.  اأع��م��ال  ا���ش��ت��م��رار  ب�شبب 
ويواجه هذا البلد الذي يبلغ عدد 

اأمن عدد من  اإىل تعزيز  ا�شطرت 
الق�شاة الذين مت ا�شتهدافهم.

وب��ع��ي��د ب����دء ال�������ش���دام���ات م���ددت 
حظر  ����ش���اع���ة،  ل24  ال�����ش��ل��ط��ات 

كان الرئي�ش الفرن�شي ميرتان يريد اأن تكون مو�شكو جزًءا من املجموعة، ولي�ش وا�شنطن

ماكرون طبق جديد بفكرة قدمية

فرن�شوا ميران �شاحب الفكرة

ال�سلطات ال�سريالنكية تاأمر ال�سرطة بالت�سدي للمتظاهرين 

اإيكونومي�ست: هل يتحمل اقت�ساد اأوكرانيا اأعباء حرٍب طويلة؟ •• لندن-وكاالت

ت�شاءلت جملة “اإيكونومي�شت” الربيطانية عن قدرة القت�شاد الأوكراين 
الأوك���راين �شريغي  املالية  وزي��ر  اإن  قائلة  اأعباء حرب طويلة،  على حتمل 
اقت�شاداً  مارت�شينكو، متفائل بذلك على عك�ص ما يفر�ص يف رجل يدير 
الرئي�شية  املوانئ  الرو�ص  يغلق  اأن  الرو�شي لبالده. ميكن  الغزو  يف خ�شم 

لبالده واأن يت�شببوا يف اإقفال معظم �شركاتها. 
وقال مارت�شينكو يف مقابلة معه يف مقهى قريب من مقر وزارته يف كييف، 
اإن “الو�شع �شعب جداً، ول اأريد اأن اأقلل من ذلك، لكن ميكننا معاجلته”. 

وعندما قطعت �شفارات الإنذار املقابلة، جتاهل الوزير الأمر بب�شاطة.
واأوكرانيا يف  اندلعت،  القلق كثرية، فاحلرب  اإىل  تدعو  التي ل  والأ�شباب 
حالة جيدة، اقت�شادها ينمو %7 يف املئة، ومل ينل وباء كورونا من �شكانها 

بن�شبة  مده�ص  ب�شكل  الرواتبانخف�شت  على  ال�شرائب  اإن  الوزير  ويقول 
%1ة فقط.

ومع ذلك، ل يزال الأمر غري �شهٍل. فالبنك الدويل توقع اأن ينكم�ص الناجت 
انخفا�ص  اإىل  تقديراتنا  وت�شري   ،2022 % يف   45 الأوك���راين  القومي 

ب�%44، وهنا يتجهم ال�شيد مارت�شينكو.
والتقديران طبعاً غري موؤكدين بن�شبة كبرية. فالعائدات اجلمركية، التي 
ت�شكل جزءاً مهماً من الدخل احلكومي، تراجعت اإىل ربع ما كانت عليه قبل 

احلرب ب�شبب تراجع الواردات، وتعليق العمل يف الكثري من املجالت.
الأ�شلحة  ك��ان��ت  واإن  حتى  ك��ب��رياً،  اآخ���ر  عبئاً  الع�شكريني  روات���ب  وتعترب 

باأ�شعار  تباع  وال��ف��ولذ،  واحل��دي��د  احل��ب��وب  م��ن  �شادراتها  وك��ان��ت  بق�شوة، 
مرتفعة، ف�شاًل عن �شناعة م�شرفية جيدة وعجز حكومي يقل عن 3 % 
يف العام املا�شي. وكانت ديونها ع�شية احلرب اأقل من %50 من اإجمايل 

الناجت القومي، وهو رقم يحلم به معظم وزراء املالية.
ويتيح نظام ال�شرائب الرقمي الفعال جمع العائدات ب�شال�شة من الأجزاء 
احلكوميني  املوظفيني  روات���ب  اأن  كما  القت�شاد.  يف  تعمل  ت��زال  ل  التي 
واملتقاعدين ل تزال تدفع، حتى يف املناطق اخلا�شعة لالإحتالل الرو�شي، 
كل  يف  املنت�شرة  املحمولة  الهواتف  من  الثالث  اجليل  �شبكة  بف�شل  وذل��ك 
مكان دون اأن تتاأثر بالغزو رغم اأنها ل تعمل ب�شكل طبيعي، اأو متوقفة كلياً. 

والذخائر تاأتي جماناً من الداعمني الغربيني.
طوعي،  اأ�شا�ص  على  �شرائب  الآن  تدفع  واملتو�شطة  ال�شغرى  وال�شركات 
اإىل  وي�شري  ال�شركات.  ه��ذه  بوطنية  متاأثر  اإن��ه  مارت�شينكو  يقول  ولذلك 
%5 من  5 مليارات دولر �شهرياً، ما ي�شكل  اأنها متالأ فجوة مالية تبلغ 

النخفا�ص يف الناجت القومي كل �شهر منذ بداية احلرب.
و�شتحاول اأوكرانيا تعوي�ص النق�ص وفق مارت�شينكو بطبع امل�شرف املركزي 
املزيد من العملة، ف�شاًل عن اإ�شدار �شندات حرب بفائدة 11 %، وهي اأقل 
من معدل الت�شخم. لكن امل�شدر الرئي�شي �شياأتي من اخلارج. وتعلق اأكرث 
الكونغر�ص  من  الأمريكي  الرئي�ص  وطلب  املتحدة.  الوليات  على  الآم��ال 
منها  اأوك��ران��ي��ا،  مل�شاعدة  دولر  مليار   33 املا�شي  )ني�شان(  اأبريل   28 يف 
20 مليار دولر �شتكون على �شكل م�شاعدات ع�شكرية و8 مليارات دولر 

م�شاعدات اقت�شادية.

كوريا ال�سمالية تطلق »�سواريخ بال�ستية« 
•• �شيول-اأ ف ب

جي�ص  اأع��ل��ن  م��ا  وف��ق  بال�شتية،  ���ش��واري��خ  ث��الث��ة  ال�شمالية  ك��وري��ا  اأطلقت 
اأوىل  اإعالن بيونغ يونغ  اأم�ص اخلمي�ص، بعد �شاعات من  كوريا اجلنوبية  
الكوري  امل�شركة  الأرك��ان  رئي�ص هيئة  البالد. وقال  بكوفيد يف  الإ�شابات 
اجلنوبي لفران�ص بر�ص “ر�شد جي�شنا حوايل ال�شاعة 18،29 )09،29 
ت غ( اإطالق ثالثة �شواريخ بال�شتية ق�شرية املدى من منطقة �شونان يف 

م�شيفا اأن ال�شواريخ اأطلقت باجّتاه بحر اليابان. بيونغ يانغ”، 
اليابانية بدورها عملية الإطالق وقال خفر �شواحلها  اأكدت وزارة الدفاع 
لفران�ص بر�ص اإنه اأ�شدر حتذيرا ب�شاأن ال�شالمة لل�شفن مفاده باأن “كوريا 

ال�شمالية اأطلقت �شاروخا على ما يبدو«.
التي  ال�شاد�شة ع�شرة لال�شحلة  التجربة  الإط��الق هي  باأن عملية  ويرّجح 

جتريها الدولة امل�شلحة نوويا هذا العام.
وتاأتي يعد يومني على تن�شيب رئي�ص كوريا اجلنوبية اجلديد املت�شدد يون 

�شوك-يول الثالثاء.
منف�شلتني  جتربتني  ب��اإج��راء  ال�شمالية  ك��وري��ا  وطوكيو  �شيول  واتهمت 
اأن بيونغ يانغ مل  ل�شواريخ بال�شتية يف الأ�شبوع الذي �شبق تن�شيبه، رغم 

توؤكد الأمر.
رغم العقوبات الدولية املفرو�شة عليها على خلفية برامج اأ�شلحتها، كّثفت 
الوليات  دع��وات  وجتاهلت  العام  هذا  الع�شكرية  جتاربها  ال�شمالية  كوريا 
ال�شمالية  كوريا  اأك��دت  �شابق اخلمي�ص،  لعقد حمادثات. ويف وقت  املتحدة 
خطرية”،  “طوارئ  حالة  واأعلنت  اأرا�شيها  على  بكوفيد  الإ�شابات  اأوىل 
بينما ظهر زعيمها كيم جونغ اأون على التلفزيون وا�شعا كمامة لأول مرة 

لي�شدر اأوامر بفر�ص اإغالق وطني.
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عربي ودويل

•• اأبوظبي-الفجر:
املتحدة  ال��والي��ات  ا�شتجابة  اأن  دويل  خبري  اأك���د 
االأمريكية ودول حلف الناتو جتاه االأزمة االأوكرانية 
متباينة وتفتقد لتنا�شق القرارات واملواقف، ما يوؤكد 
اأن املوقف الغربي عمومًا غري موحد من االأزمة التي 
انق�شامات  وثمة  معقدة،  عام  ب�شكل  �شورتها  تبدو 
وت�شارب م�شالح يف اأوروبا، يف الوقت الذي يتجه فيه 
وجود  مع  التعقيد،  من  املزيد  اإىل  الع�شكري  النزاع 
عرب  االأزم��ة،  تفجري  يف  الناتو  حلف  لدى  اأ�شيل  دور 
ما  الناتو،  اإىل حلف  اأوكرانيا على االن�شمام  ت�شجيع 
ورفع  اأوكرانيا  جتاه  الرو�شي  االحتقان  حدة  من  زاد 

حدة وفر�ش التدخل الع�شكري.

نا�سونال اإنرت�ست: هل انتهت الأزمة بني رو�سيا واإ�سرائيل كما بداأت؟
•• وا�شنطن-وكاالت

تناول حمرر �شوؤون الأمن القومي يف جملة “نا�شونال اإنر�شت” الأمريكية 
ب�شبب  اخل���الف  بعد  الإ�شرائيلية  الرو�شية  ال��ع��الق��ات  اأيب�شكوبو�ص  م���ارك 
الرئي�ص  يهودية  عن  لف��روف  �شريغي  الرو�شي  اخلارجية  وزي��ر  ت�شريحات 
اأن  ك��ان ميكن  م��ا  ت��ف��ادت  رو�شيا  اإن  ق��ائ��اًل  زيلين�شكي،  ف��الدمي��ري  الأوك����راين 
يت�شاعد اإىل اأزمة ديبلوما�شية بكل معنى الكلمة مع اإ�شرائيل، اإحدى الدول 

الرئي�شية التي اختارت احلياد بعد اندلع احلرب يف اأوكرانيا.
ووقع لفروف حتت ال�شغط خالل مقابلة مع التلفزيون الإيطايل يف الأ�شبوع 
املا�شي لبربر الغزو الرو�شي لأوكرانيا فقال: “وماذا يعني اأن يكون زيلين�شكي 
يهودياً؟ هذا ل يلغي وجود عنا�شر نازية يف اأوكرانيا...اأعتقد اأن هتلر كانت 
له دماء يهودية. اإنها ل تعني �شيئاً. اليهود احلكماء يقولون اإن اأ�شد املعادين 

لل�شامية من اليهود عادة. ولكل عائلة خروفها الأ�شود، كما نقول«.
ل  دول��ة  اأوكرانيا  اأن  �شنوات  منذ  الرو�شية  ال�شيا�شية  املوؤ�ش�شة  ك��ررت  ولطاملا 
تعتنق النازية فح�شب، واإمنا تعتمد �شيا�شة الإبادة لالأقلية الناطقة بالرو�شية. 
واأظهرت ا�شتطالعات الراأي على نحٍو دائم اأن هذه املواقف حتظى بدعم وا�شع 
العام  ال��راأي  ا�شتطالع  اأبحاث  اإىل م�شح ملركز  الرو�شي. وا�شتناداً  ال�شعب  من 
“املنظمات النازية  اأن  %76 من الرو�ص يعتقدون  اأن  اأخ��رياً، تبني  الرو�شي 
رو�شيا  للجدل يف  مثرياً  اأم��راً  يبدو  لرو�شيا. ول  تهديداً  ت�شكل  الأوكرانية” 
اأن زيلين�شكي، رغم اأ�شوله اليهودية، ت�شاهل وتعاون مع النازيني الأوكرانيني 
املوالني  مزعومة �شد النف�شاليني  “اإبادة”  ل�  الوقت الذي يعمدون فيه  يف 

لرو�شيا يف دونيت�شك، ولوغان�شك يف �شرق اأوكرانيا.
لكن اإ�شرائيل من الدول التي ل ت�شارك لفروف تقييمه لزيلين�شكي والنازية 
لفروف  بكالم  لبيد  يائري  الإ�شرائيلي  اخلارجية  وزي��ر  ون��دد  اأوك��ران��ي��ا.  يف 

اإن اليهود مل  “الذي ل يغتفر وال��ذي ميثل ف�شيحة وخطاأ تاريخياً مرعباً، 
احتجاجاً.  الرو�شي  ال�شفري  وا�شتدعي  الهولوكو�شت«.   يف  اأنف�شهم  يقتلوا 

واأ�شدرت ال�شحف الإ�شرائيلية واملنظمات اليهودية اإدانات �شديدة  لرو�شيا.
الرو�شي  الغزو  دقيق منذ  اإ�شرائيل بحياد  التزمت  وا�شحة. فقد  املخاطر  اإن 
لأوكرانيا يف 24 فرباير )�شباط(، وامتنعت اإىل حٍد كبرٍي عن الن�شمام اإىل 
العقوبات الغربية على رو�شيا. وو�شع رئي�ص الوزراء الإ�شرائيلي نفتايل بينيت 
نف�شه يف موقع الو�شيط، وزار مو�شكو يف املراحل الأوىل من احلرب، والتقى 

الرئي�ص الرو�شي فالدميري بوتني ملدة ثالث �شاعات.
لكن كالم لفروف اأثار املت�شددين يف اإ�شرائيل، وجعل من ال�شعوبة مبكان على 

بينيت ال�شتمرار يف اللتزام باحلياد يف احلرب التي دخلت �شهرها الثالث.
وكتبت �شحيفة “جريوزاليم بو�شت” الإ�شرائيلية اأن “كالم لفروف املعادي 

لل�شامية يعني اأن اإ�شرائيل مل تعد حمايدة بني اأوكرانيا ورو�شيا«.

وردت وزارة اخلارجية الرو�شية ببيان دافعت فيه عن لفروف. لكن الواقعية 
انت�شرت يف نهاية املطاف. ات�شل الرئي�ص فالدميري بوتني ببينيت اخلمي�ص، 

ليقدم ما و�شفه بيان �شادر عن مكتب رئي�ص الوزراء الإ�شرائيلي بالإعتذار.
لكن البيان الرو�شي مل ياأت على ذكر العتذار، لكنه يف الوقت نف�شه مل يدح�ص 
ما اأورده اجلانب الإ�شرائيلي.  ولفت البيانان اإىل نقاط التقاء بني الذاكرتني 
العاملية  رئي�شية يف احلرب  اأحداث  والإ�شرائيلية حول  الرو�شية  التاريخيتني 
الثانية، مع اإ�شارة بينيت اإىل “امل�شاهمة احلا�شمة للجي�ص الأحمر يف النت�شار 
على النازية«. وانتهى اجلدل الرو�شي الإ�شرائيلي على معاداة ال�شامية، فجاأة 
كما بداأ. ول تزال اأ�شباب التغري املفاجئ يف موقف مو�شكو الذي توج بات�شال 
بوتني ببينيت، غري وا�شحة. ورمبا تو�شل الكرملني اإىل ا�شتنتاج باأنه ل ميكنه 
حتمل انحياز دولة حمايدة قادرة على ال�شطالع بدور رئي�شي يف مفاو�شات 

�شالم يف امل�شتقبل مع اأوكرانيا، ب�شبب الختالفات يف تف�شري تاريخي.

�شمن حما�شرة ل� »تريندز« حول ال�شراع الرو�شي االأوكراين

خبري دويل: ا�ستجابة دول الناتو جتاه الأزمة الأوكرانية متباينة.. وُتظهر ت�سارَب امل�سالح يف اأوروبا

ج���اء ذل���ك �شمن حم��ا���ش��رة حتت 
عنوان: “ا�شتجابة الوليات املتحدة 
الأوكرانية”،  ل���الأزم���ة  وال���ن���ات���و 
اأم�������ص الأرب�����ع�����اء، مركز  ن��ظ��م��ه��ا، 
يف  وال�شت�شارات  للبحوث  تريندز 
مقره باأبوظبي، ا�شت�شاف خاللها 
روب���رت  زم��ي��ل  ���ش��امي��ون،  �شتيفن 
تي(  اأي  )اإم  م��رك��ز  يف  فيلهلم  اإي 
الوليات  يف  ال��دول��ي��ة  ل��ل��درا���ش��ات 
حماور  واأدار  الأمريكية،  املتحدة 
الدكتور  وامل�����داخ�����الت  ال���ن���ق���ا����ص 
ق�شم  رئي�ص  األك�شاندر  كري�شتيان 
ال�����درا������ش�����ات ال����ش���رات���ي���ج���ي���ة يف 

“مركز تريندز«.

احتواء ال�شراع
وا�شتهل املحا�شرة َعو�ص الربيكي 
جلوبال”،  “تريندز  قطاع  رئي�ص 
ال��ك��ل��م��ة ال��رح��ي��ب��ي��ة نيابة  م��ل��ق��ي��اً 
ع�����ن ال����دك����ت����ور حم���م���د ع���ب���داهلل 
ال��ع��ل��ي ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز 
وال�شت�شارات،  للبحوث  ت��ري��ن��دز 
ب�شيف املحا�شرة �شتيفن  ومرحباً 
بامتالك  ال����ذي و���ش��ف��ه  ���ش��امي��ون 
ومتميزة  ط��وي��ل��ة  مهنية  م�����ش��رية 
دويل يف  عمله كخبري  خ��الل  م��ن 
و�شغله عدداً  الأمريكية،  احلكومة 

من خالل تقدمي امل�شاعدة والدعم 
القوات  ملنع  لأوك��ران��ي��ا  الع�شكري 
الرو�شية من دخول كييف، والعمل 
العقوبات  م��ن  امل��زي��د  ف��ر���ص  على 
الق��ت�����ش��ادي��ة ع��ل��ى رو���ش��ي��ا بهدف 
يف  ال�شتمرار  من  مو�شكو  عرقلة 

متويل احلرب.

نزاع غربي رو�شي
وحول موقف الدول غري الأوروبية، 
الهند  اأن  ���ش��امي��ون  ���ش��ت��ي��ف��ن  اأك����د 
النفط  ت�شتورد  امل��ث��ال  �شبيل  على 
كبرية،  بكميات  رو�شيا  من  والغاز 
ع��ل��ى ���ش��م��ود القت�شاد  ���ش��اع��د  م��ا 
الرو�شي، ولكن على املدى الطويل 
موا�شلة  ال�������ش���ع���ب  م����ن  ���ش��ن��ج��د 
احلظر على النفط الرو�شي، رغم 
اأن اأمريكا اأكدت  موا�شلة احلظر، 
اأوروبا  يف الوقت الذي حتاول فيه 
وال���ي���اب���ان ال���ش��ت��غ��ن��اء ع���ن النفط 
تدخل  م�شتبعداً  الرو�شي،  وال��غ��از 
وا�شنطن ع�شكرياً يف اأوكرانيا، ويف 
النزاع  �شيكون  ذل��ك  ح���دوث  ح��ال 

الغربي الرو�شي طويل املدى.
ال����رو�����ش����ي  ال����رئ����ي���������ص  اأن  ون��������وه 
فالدميري بوتني يرى اأن اأوكرانيا 
جزء من الأرا�شي الرو�شية، وهذا 
رو�شيا  و�شيكلف  كلف  كبري  خ��ط��اأ 
تبعات  ه���ن���اك  و���ش��ت��ك��ون  ال���ك���ث���ري، 
وا�شحة على املدى الق�شري كنتاج 
واملتتالية  الكبرية  العقوبات  حلزم 
التي فر�شتها اأمريكا واأوروبا على 
الناتو  دول حلف  اأن  مبيناً  رو�شيا، 
لديها دور اأ�شيل يف تفجري الأزمة 
ال��رو���ش��ي��ة الأوك���ران���ي���ة م��ن خالل 
الن�شمام  على  اأوك��ران��ي��ا  ت�شجيع 
ح���دة  م����ن  زاد  م����ا  احل����ل����ف،  اإىل 
اأوكرانيا  جت��اه  الرو�شي  الحتقان 
الع�شكري  ال���ت���دخ���ل  ح����دة  ورف�����ع 

وفر�ص ت�شعيده.

حماولة اإرباك
فقالت  “الوطن”  اأما يف �شحيفة 
عهدية ال�شيد، اإن م�شر “تتعر�ص 
اأن�شطة  يف  ت�������ش���اع���دي���ة  حل���م���ل���ة 
�شيناء،  يف  الإره��اب��ي��ة  التنظيمات 
الهجمات  لأ����ش���ال���ي���ب  ت��غ��ي��ري  م���ع 
متكن  بعد  ف��ردي��ة،  اأ�شبحت  التي 
من  احل��د  م��ن  امل�شرية  ال�شلطات 
�شيناء خالل  الإره��اب��ي يف  اخلطر 

ال�شنوات املا�شية«.
العمليات  اأن  ال�����ش��ي��د،  واع���ت���ربت 
الإرهابية الأخرية “حماولت من 
وداعميها  الإره��اب��ي��ة  التنظيمات 
امل�شلحة  ال�����ق�����وات  ل�����ش����ت����ه����داف 
امل�����ش��ري��ة، واإرب�������اك ال��ع��الق��ة بني 
اجلي�ص والقبائل، ب�شبب النجاحات 
اجلي�ص  ح��ق��ق��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ك���ب���رية 
وقوات الأمن بالتعاون مع القبائل 
غالبية  ع��ل��ى  ال��ق�����ش��اء  حت����دي����داً 
ال����ب����وؤر الإره���اب���ي���ة يف ���ش��ي��ن��اء مع 
حتول الأخرية اإىل منطقة جاذبة 
واخلارجي،  ال��داخ��ل��ي  لال�شتثمار 
لالإرهابيني،  جاذبة  كانت  اأن  بعد 
امليلي�شيات  ح�����اول�����ت  ول�����ذل�����ك 
على  التنموية  امل�شاريع  ا�شتهداف 
ال�شناعية  امل��ن��ط��ق��ة  م���ن  م��ق��رب��ة 
ل��الإ���ش��رار �شلباً  ال�����ش��وي�����ص،  ���ش��رق 
بالتفاقيات التي جنحت م�شر يف 

احل�شول عليها«.

املن�ّسق الأوروبي ي�ستكمل مباحثاته يف طهران 
•• طهران-اأ ف ب

اإحياء  ملباحثات  الأوروب���ي  الحت��اد  من�ّشق  م��ورا  انريكي  الدبلوما�شي  عقد 
م��ع كبري مفاو�شي  لقاء ج��دي��دا  ال��ن��ووي،  برنامج ط��ه��ران  ب�شاأن  الت��ف��اق 
من  الثاين  اليوم  يف  اخلمي�ص،  اأم�ص  باقري  علي  الإ�شالمية  اجلمهورية 

زيارته اىل طهران، وفق العالم الر�شمي.
وكان مورا عقد الأربعاء اجتماعا مع باقري، نائب وزير اخلارجية الإيرانية 
لل�شوؤون ال�شيا�شية، يف لقاء مل تر�شح عنه تفا�شيل يف و�شائل العالم املحلية. 
واأ�شارت وكالة “اإرنا” الإيرانية الر�شمية اىل اأن “املفاو�شات توا�شلت اأم�ص 

اخلمي�ص” بني الدبلوما�شيني، من دون اأن تقّدم تفا�شيل اإ�شافية.
اإي����ران وال��ق��وى املن�شوية يف ات��ف��اق 2015  وق��ب��ل اأك���رث م��ن ع���ام، ب����داأت 
)فرن�شا، بريطانيا، اأملانيا، رو�شيا، وال�شني(، مباحثات يف فيينا �شاركت فيها 
ب�شكل غري مبا�شر الوليات املتحدة التي ان�شحبت اأحاديا من التفاق عام 

2018 يف عهد رئي�شها ال�شابق دونالد ترامب.
وتهدف املفاو�شات اىل اإعادة وا�شنطن ملنت التفاق ورفع عقوبات فر�شتها 
على طهران بعد ان�شحابها، مقابل امتثال الأخرية جمددا للتزاماتها التي 
اآذار/ يف  ر�شميا  املباحثات  الأمريكية.وعّلقت  اخلطوة  بعد  عنها  تراجعت 
مار�ص، مع تاأكيد املعنيني اأن التفاهم بات �شبه منجز، لكن مع تبّقي نقاط 
احلر�ص  ا�شم  �شطب  الأخ��رية  طلب  اأبرزها  وطهران،  وا�شنطن  بني  تباين 

الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات “الإرهابية” الأجنبية.
وزيارة مورا اىل طهران هي الثانية له منذ توقف املباحثات يف فيينا، بعد 

حمطة اأوىل اأواخر اآذار/مار�ص.
اأن  واأو�شح املتحدث با�شم اخلارجية الإيرانية �شعيد خطيب زاده الثنني 
دون اأن يعني ذلك  الزيارة “جتعل املفاو�شات تتقّدم يف الجتاه ال�شحيح”، 
بني  با�شتمرار  تبادلها  “يتّم  الر�شائل  ك��ون  جديدة”  ر�شالة  يحمل  “اأنه 
ايران والوليات املتحدة، عن طريق الحتاد الأوروبي«. وكان وزير خارجية 
“فاينان�شل  ل�شحيفة  ال�شبت  ت�شريحات  يف  اأك��د  بوريل  جوزيب  الحت��اد 

تاميز” اإنه يبحث عن “طريق و�شط” لإنهاء اجلمود يف املباحثات.

اخلارجية  وزارة  يف  املنا�شب  م��ن 
جمل�ص  يف  وع���م���ل���ه  الأم���ري���ك���ي���ة، 
الأمريكي، يف عهد  القومي  الأمن 

الرئي�شني كلينتون واأوباما.
تريندز  م���رك���ز  ت��ن��ظ��ي��م  اأن  واأك�����د 
لهذه املحا�شرة جاء يف اإطار �شعي 
اأكرث  ال�����ش��وء  ت�شليط  اإىل  امل��رك��ز 
ي�شاعد يف  الأزم����ة، مب��ا  ه��ذه  على 
دعم امل�شاعي الدولية الرامية اإىل 
وت�شويته، م�شيفاً  ال�شراع  احتواء 
اأن الأزمة الأوكرانية متثل حتدياً 
كبرياً للوليات املتحدة الأمريكية 
ودول حلف الناتو يف ظل حماولة 
رو���ش��ي��ا ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأن��ه��ا قطب 
اأمنه  تهديد  يجب  ل  كبري  ع��امل��ي 

القومي.
 

خ�شائر متبادلة 
النزاع  اإن  ���ش��امي��ون  �شتيفن  وق���ال 
ال��ع�����ش��ك��ري ال���رو����ش���ي الأوك�������راين 
خ��ل��ف ح��ت��ى الآن دم�����اراً ك��ب��رياً يف 
الع�شكري  والعتاد  التحتية  البنية 
ال�����ذي  ال�����وق�����ت  الأوك���������������راين، يف 
مدينة  اأن  م��و���ش��ك��و  ف��ي��ه  اع��ت��ربت 
دونبا�ص الأوكرانية معقل لقواتها 
عملياتها  لن�����ط�����الق  ون����ق����ط����ة 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة امل��ت��ت��ال��ي��ة، م��ب��ي��ن��اً اأن 

رو���ش��ي��ا ح��ق��ق��ت ت��ق��دم��اً ك���ب���رياً يف 
باجلزء  الواقعة  ماريوبول  مدينة 
اجل���ن���وب���ي ال�����ش��رق��ي لأوك���ران���ي���ا، 
ول���ك���ن يف ���ش��م��ن حم���ا����ش���رة ل���� “ 
الرو�شي  ال�����ش��راع  ح��ول  تريندز” 
الوقت نف�شه فقدت  الأوك���راين يف 
هذه  يف  قواتها  من   25% رو�شيا 
احلرب، خ�شو�شاً ال�شفن احلربية 
الرو�شية التي تعر�شت للق�شف يف 
البحر الأ�شود، فاخل�شائر متبادلة، 

ولكن اخل�شائر الرو�شية كبرية.
قدمتها  التي  الت�شريبات  اأن  وذكر 
ال��ت��ي ن�شرت،  اأم��ري��ك��ا وامل��ع��ل��وم��ات 
بيانات  ت��وف��ر  وا���ش��ن��ط��ن  اأن  ت��وؤك��د 
الرو�ص  ال�شباط  ح��ول  لأوك��ران��ي��ا 
ال���ك���ب���ار وق������ادة احل������رب، م���ا جعل 
قواتها  ت���اأم���ني  يف  ت��ع��اين  رو���ش��ي��ا 
فالقوات  الأوك���راين،  الهجوم  �شد 
الأر�شية الرو�شية تواجه �شعوبات 
اأ�شافت  اأن��ه��ا  رغ��م  ب�شدة،  وت��ع��اين 
20 األف جندي اإىل �شاحة القتال، 
وخ�شائر  خم���اط���ر  اأن  م�����ش��ي��ف��اً 
ك��ان��ت متوقعة  ال��رو���ش��ي��ة  ال���ق���وات 
و�شعوبة  امل�����ش��اف��ات  ط���ول  ب�����ش��ب��ب 
يحاول  بينما  اللوجي�شتي،  الدعم 
ال�شغط  يف  ال���ش��ت��م��رار  ال���رو����ص 
باملناطق اجلنوبية وتعزيز قدراتها 
م��ن خ��الل ق���وات ال��دع��م القادمة 
م��ن ال��ب��ح��ر، ورغ���م ذل���ك م��ا زالت 
هناك مناطق ي�شعب على الرو�ص 

ال�شيطرة عليها.

�شغوط اقت�شادية
القوات  اأن  اإىل  ���ش��امي��ون  واأ����ش���ار 
الأوك������ران������ي������ة ع�����ان�����ت وواج�����ه�����ت 
الرو�شية،  ال��ق��وات  ك��م��ا  ���ش��ع��وب��ات 
وه���ن���اك ���ش��غ��ط دمي����وغ����رايف على 
اإ�شافة  ب�شبب  الأوك��ران��ي��ة  القوات 
20 األف ع�شكري رو�شي اإىل �شاحة 
اأ�شبحت  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  القتال، 

••عوا�شم-وكاالت

عاد الإرهاب يف م�شر اإىل الواجهة 
من جديد، بعد هجمتني جديدتني 
يف �شيناء، خلفتا ع�شرات القتلى يف 
���ش��ف��وف الإره��اب��ي��ني، وب���ني قوات 
الأم�����ن امل�����ش��ري��ة، م���ا ي���وؤك���د مرة 
اأخرى اأن املعركة �شد الإره��اب مل 
الأبرز  ال��ت��ح��دي  واأن��ه��ا  ب��ع��د،  تنته 
العربية  ال������دول  ت���واج���ه���ه  ال�����ذي 

ب�شكل خا�ص.
�شادرة  ع��رب��ي��ة  ���ش��ح��ف  وح�����ش��ب 
الهجمات  ت��ذك��ر  اأم�����ص اخل��م��ي�����ص، 
اأم�ص  الإرهابية الأخ��رية يف �شيناء 
املا�شي،  والأ�شبوع  الأرب��ع��اء  الأول 
ب������داأت رح���ل���ة طويلة  ب�����اأن م�����ش��ر 
لجتثاث الإرهاب والتطرف، الذي 
ع���اد ل��ل��ت��ح��رك ب��ع��د ك��م��ون ا�شتمر 
م���وؤ����ش���ر على  ال����وق����ت، يف  ب��ع�����ص 
ت��ق��اط��ع ال��ع��م��ل��ي��ات الإره���اب���ي���ة مع 
املنطقة  ت�شهدها  التي  التطورات 

بالتاأكيد.

تزامن
موقع  اأورد  ال�������ش���ي���اق  ه�����ذا  ويف 
الهجوم  اأن  عربية”  “اإندبندنت 
الإره������اب������ي، ت����زام����ن ت���ق���ري���ب���اً مع 
اج���ت���م���اع ال��رئ��ي�����ص امل�������ش���ري عبد 
الفتاح ال�شي�شي مع م�شت�شار الأمن 

الرو�شي  ال��رئ��ي�����ص  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل 
يجعل  م�����ا  ب�����وت�����ني،  ف�����الدمي�����ري 
وتربز  معقدة  ع��ام  ب�شكل  ال�شورة 
م������دى الن���ق�������ش���ام���ات وت�������ش���ارب 
امل�شالح يف اأوروبا، يف الوقت الذي 
يتجه فيه ال�شراع نحو املزيد من 

التعقيد.
الأم���ري���ك���ي من  امل���وق���ف  اأن  وب����ني 
ال�����ش��راع ال��رو���ش��ي الأوك����راين كان 
وا�شنطن  وم���ع���ار����ش���ة  م���ت���وق���ع���اً، 
للعمليات الع�شكرية الرو�شية اأمراً 
الناتو  حلف  اأن  خ�شو�شاً  طبيعياً، 
ينظر اإىل اأمريكا كقائد، كما حدث 
ل��ي��ب��ي��ا، ح��ي��ث ق���ام ح��ل��ف الناتو  يف 
قيادة  خ��الل  م��ن  ليبيا  يف  بالعمل 
لدى  اأن  كما  للعمليات.  وا�شنطن 
اأمريكا  بقيام  توقعات  الناتو  حلف 
الرو�شية  الأزم���ة  يف  رئي�شي  بعمل 
موقف  اأن  م�����ش��ي��ف��اً  الأوك���ران���ي���ة، 
احل���رب  م���ن  الأم���ري���ك���ي���ة  الإدارة 
اأ�شبح اأكرث ق�شوة وتركيزاً وتو�شعاً، 

ت���ع���اين م���ن �شغوط  ف��ي��ه رو���ش��ي��ا 
ال�شغوط  وه�������ذه  اق���ت�������ش���ادي���ة، 
املتتالية واملتنوعة تتمثل يف خ�شائر 
الدخل املحلي والت�شخم احلا�شل 
والعقوبات  ال��رو���ش��ي  ال���روب���ل  يف 
ف���ر����ش���ت على  ال����ت����ي  ال����وا�����ش����ع����ة 
املوؤ�ش�شات والأفراد الرو�ص، موؤكداً 
الرو�شية  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال��ق��ي��ادة  اأن 
للت�شعيد  م�����ش��اع��ي��ه��ا  ت���وا����ش���ل 
معتربين  اأوك��ران��ي��ا،  يف  الع�شكري 
لل�شغط  الأوح������د  ال��ط��ري��ق  اإي�����اه 
اأوكرانيا يف هذه احل��رب، مع  على 
الأ�شلحة  با�شتخدام  رو�شيا  تلويح 
نتائجها  �شتكون  وال��ت��ي  ال��ن��ووي��ة، 

كارثية.
 

مواقف غربية
ال��دول الغربية من  وح��ول موقف 
راأى  الأوك���راين،  الرو�شي  ال�شراع 
تزويد  يوا�شل  الغرب  اأن  �شاميون 
الع�شكرية  ب���ال���ق���درات  اأوك���ران���ي���ا 

املوقف الرو�شي يف اأملانيا، ما ي�شكل 
الأملاين  املوقف  يف  عاماًل جوهرياً 
الأوكرانية،  الرو�شية  احل��رب  من 
ويدلل على �شعف القرار الأملاين.

حل �شيا�شي
فيلهلم  اإي  روب���رت  زميل  واأو���ش��ح 
للدرا�شات  ت���ي(  اأي  )اإم  م��رك��ز  يف 
لديها  ف���رن�������ش���ا  اأن  ال�����دول�����ي�����ة، 
املوقف  لأن  رو���ش��ي��ا  م��ع  م��ق��ارب��ات 
اإىل احلل  ال��ف��رن�����ش��ي مي��ي��ل  ال��ع��ام 
الفرن�شي  ف��ال��رئ��ي�����ص  ال�����ش��ي��ا���ش��ي، 
كثرياً  ع���رب  م����اك����رون  اإمي���ان���وي���ل 
ان�شمام  اأحقية  م��ن  خم��اوف��ه  ع��ن 
ال��ن��ات��و، حيث  اإىل حلف  اأوك��ران��ي��ا 
موؤهلني حالياً، مر�شاًل  اإنهم غري 
ل��ط��م��اأن��ت مو�شكو،  ر���ش��ال��ة  ب��ذل��ك 
حمل  الفرن�شي  امل��وق��ف  يجعل  م��ا 
املوقف  اأم������ا  ي���ق���ني،  وع������دم  ����ش���ك 
ال���ربي���ط���اين ف��ي��ظ��ه��ر م���ن خالل 
الربيطانيني  املحافظني  تف�شيل 

وهذه  نف�شها،  عن  للدفاع  املمكنة 
الإم��دادات تعتربها رو�شيا تدخاًل 
تعتربها  كما  احل���رب.  يف  مبا�شراً 
لهجماتها  م�������ش���روع���ة  اأه������داف������اً 
النقاد  تف�شري  وح�شب  الع�شكرية. 
الدعم  ف������اإن  م���و����ش���ك���و،  خل���ط���اب 
لأوكرانيا  الأوروب��������ي  ال��ع�����ش��ك��ري 
�شمود  اأج��������ل  م�����ن  دع������م  جم������رد 
اأوكرانيا لوقت اأطول اأمام احلرب، 
ثمة  الغربية،  ال��دول  اإىل  واإ�شافة 
دول اأخرى تقدم الدعم لأوكرانيا 

مثل ال�شويد وفنلندا.
وذكر اأن اأملانيا تتبع �شيا�شة حمددة 
رو�شيا،  جت�����اه  الأزم���������ة  ه�����ذه  يف 
وه��ي ال��و���ش��ول اإىل حم��ادث��ات مع 
وتخفيف  الو�شع  لتهدئة  مو�شكو 
الرو�شية  ف��ال��ع��الق��ات  الت�شعيد، 
الأملانية عميقة ومت�شابكة، وجناح 
نظر  وجهة  لديه  الأمل���اين  الي�شار 
داع����م����ة ل�����ش��ن��اع��ة ال�������ش���الم حول 
العامل، كما اأن هناك مدافعني عن 

الأو�شط” بعد الهجوم، على تاأكيد 
القوات  “جناح  امل�����ش��ري  اجل��ي�����ص 
عدد  وتدمري  اكت�شاف  يف  امل�شلحة 
التي  املعدة  النا�شفة  العبوات  من 
التكفريية  اجلماعات  ت�شتخدمها 

الإرهابية ل�شتهداف اأفراده«.
القوات  اإن  اإىل  ال�شحيفة  واأ�شارت 
اأنها  على  �شددت  امل�شرية  امل�شلحة 
من  ال�������ش���ه���داء  ح����ق  ت�����رك  “لن 
ا�شتمرار  ع��ل��ى  وع��زم��ه��ا  اأب��ن��ائ��ه��ا، 
ج���ه���وده���ا يف حم����ارب����ة الإره��������اب 

واقتالع جذوره«.
واأو�شحت ال�شحيفة اأن الهجومني 
امل�شري  اجلي�ص  ورد  الإره��اب��ي��ني، 
ال�����ش��ارم، ك��ل��ه��ا ع��وام��ل ت��ع��ي��د اإىل 
الأذهان وتذكر، باأن مواجهة م�شر 
ل����الإره����اب م�����ش��ت��م��رة، وه����ي التي 
�شيناء  ال�شاملة  “املجابهة  اأطلقت 
التي  املتوا�شلة  احلملة   ”2018
ت�شن فيها قوات اجلي�ص وال�شرطة 
اأم���ن���ي���ة كبرية  ع��م��ل��ي��ة  امل�������ش���ري���ة 
�شيناء  وو�شط  �شمال  يف  متوا�شلة 
م��ن��ذ ف���رباي���ر )����ش���ب���اط(  2018 
العنا�شر  م���ن  امل��ن��ط��ق��ة  ل��ت��ط��ه��ري 
داع�ص  لتنظيم  املوالية  التكفريية 

الإرهابي.

القومي الأمريكي جيك �شوليفان 
على  الطرفني  واتفاق  القاهرة  يف 
ال�شراتيجية  ال�����ش��راك��ة  “بحث 
املتحدة،  وال�����ولي�����ات  م�����ش��ر  ب���ني 
و�شبل تعزيز التعاون بني البلدين 
يف جمال مكافحة الإرهاب والفكر 

املتطرف«.

مدينة بئر العبد مبحافظة �شمال 
���ش��ي��ن��اء، واأ���ش��ف��ر ع��ن ���ش��ق��وط 10 
جمندين بني قتيل وجريح، وتبناه 

لحقاً تنظيم “داع�ص«.

املواجهة ال�شاملة م�شتمرة
من جهتها �شددت �شحيفة “ال�شرق 

اأي�����ام قليلة  ب��ع��د  ال���ه���ج���وم،  وج����اء 
م��ن ا���ش��ت��ه��داف حم��ط��ة رف���ع املياه 
�شيناء،  يف  ال�شوي�ص  قناة  �شرق  يف 
ع�شكرياً   11 م��ق��ت��ل  ع���ن  اأ����ش���ف���ر 
هجوم  “اآخر  بعد  وذل��ك  م�شرياً، 
امل�شري  اجلي�ص  اأف��راد  له  تعّر�ص 
2020، يف  اأبريل )ني�شان(  نهاية 

اأفعى الإرهاب تطل براأ�سها من جديد يف �سيناء
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عربي ودويل
�سنغهاي تالحق اإ�سابات كوفيد-19 وبكني تفر�س قيودًاجون�سون: ل ميكن اأن تعود العالقات لطبيعتها مع بوتني 

 •• لندن-رويرتز

اأم�ص  ال��وزراء الربيطاين بوري�ص جون�شون   قال رئي�ص 
العالقات  تعود  اأن  ميكن  كيف  يت�شور  ل  اإن��ه  اخلمي�ص 
لطبيعتها م��ع ال��رئ��ي�����ص ال��رو���ش��ي ف��الدمي��ري ب��وت��ني يف 
اأوك��ران��ي��ا. ول��دى �شوؤاله خ��الل مقابلة مع  اأع��ق��اب غ��زو 
بعودة  الرحيب  ميكن  ك��ان  اإذا  عما  اإل.ب��ي.���ش��ي  اإذاع���ة 
قال  اأفعاله  عن  تراجع  ما  اإذا  العاملي  امل�شرح  اإىل  بوتني 
فالدميري  على  ب�شدة  �شعبا  �شيكون  “الندم  جون�شون 
اأت�شور كيف ميكننا  اأن  اأ�شتطيع  بوتني الآن ... فقط ل 
اإعادة العالقات لطبيعتها مع بوتني الآن«. وقال جون�شون 

اإن العامل يخاطر بتكرار ما حدث يف عام 2014 عندما 
�شمت رو�شيا �شبه جزيرة القرم. ونقلت اإذاعة اإل.بي.�شي 
اأمر  هذا  اإن  بب�شاطة  قال  “العامل  القول  جون�شون  عن 
مروع. نحن ندينه ون�شتنكره وهذا ما فعلناه. وفر�شنا 
لنوع من  ال��ب��اب  فتحنا  نف�شه  ال��وق��ت  لكن يف  ع��ق��وب��ات. 
كطريقة  ذل��ك  بوتني  ا�شتخدم  وق��د   ... معه  املفاو�شات 
الأوكرانيون  اأبرم  »اإذا  اأوكرانيا.  �شوءا يف  الو�شع  لزيادة 
اأي نوع من التفاقيات مع بوتني الآن فاإن اخلطر يكمن 
ذلك.  يعرفون  وه��م  نف�شه متاما  ال�شيء  �شيفعل  اأن��ه  يف 
العالقات  تعود  لن  املخت�شرة هي ل.  الإج��اب��ة  ف��اإن  ل��ذا 

لطبيعتها واململكة املتحدة وا�شحة جدا يف ذلك«.

 •• �شنغهاي-بكني-رويرتز

عن  بحثا  اخلمي�ص  اأم�����ص  امل��دي��ن��ة  �شنغهاي  يف  ال�شلطات  م�شطت 
اأحدث حالت الإ�شابة مبر�ص كوفيد-19 على اأمل متهيد الطريق 
اأ�شابيع يف  �شتة  اإغ��الق �شارمة مطبقة منذ  اإج���راءات  للخروج من 

حني قيدت بكني خدمة ال�شيارات الأجرة لحتواء انت�شار اأقل.
 25 وال��ت��ي يقطنها  ال��ب��الد  ال��ت��ج��اري يف  امل��رك��ز  �شنغهاي  و���ش��ددت 
اإطار  املا�شية يف  القليلة  الأي��ام  الإغ��الق يف  اإج���راءات  ن�شمة  مليون 
حملة اأخرية للق�شاء على الفريو�ص بحلول نهاية هذا ال�شهر بعدما 

اأحرزت بع�ص التقدم وفقا لبيانات هذا الأ�شبوع.
املتبعة  اجلماعي  الفح�ص  اإج���راءات  اإن  اخلمي�ص  م�شوؤولون  وق��ال 
ت�شهد  التي  املناطق  خ��ارج  فقط  اإ�شابة  حالتي  ر�شدت  �شنغهاي  يف 

اإجراءات اإغالق م�شددة يوم 11 مايو اأيار وهذا اأعلى من عدم ر�شد 
اأي حالت يف اليوم ال�شابق.

وُر�شدت احلالتان يف اثنني من 16 حيا يف املدينة قالت ال�شلطات 
“�شفر  اأح��ي��اء حققت و���ش��ع  اإن��ه��م��ا م��ن ب��ني ثمانية  ه��ذا الأ���ش��ب��وع 

كورونا” اإذ مل تر�شد حالت بها على مدى ثالثة اأيام.
على  بالكامل  الق�شاء  �شعوبة  مدى  اجلديدتان  احلالتان  وتظهر 
اأوميكرون �شديد النت�شار من فريو�ص كورونا على الرغم  املتحور 
بدء  منذ  ال�شني  تفر�شها  اإج����راءات  لأ���ش��د  ال�����ش��ارم  التطبيق  م��ن 

اجلائحة يف مدينة ووهان يف عام 2019.
ويثري ر�شد اإ�شابات جديدة كذلك املخاوف ب�شاأن طول الوقت الذي 
قد ت�شتغرقه العودة للحياة الطبيعية يف ظل تطبيق �شيا�شة “�شفر 

كورونا” بال هوادة بعد رفع اإجراءات الإغالق.

دونبا�ص  اإق��ل��ي��م  ع��ل��ى  ل��ل�����ش��ي��ط��رة 
�شرقي اأوكرانيا.

ومعّلًقا، يقول الباحث يف العالقات 
ال��دول��ي��ة ج��م��ال عبد احل��م��ي��د، اإن 
احل����رب يف اأوك���ران���ي���ا واح�����دة من 
الدولية بني رو�شيا  الأزم���ات  اأب��رز 

والغرب منذ احلرب الباردة.
عربية”:  نيوز  ل�”�شكاي  وي�شيف 
جوار  دول  م��ن  جمموعة  “هناك 
رو�شيا كانت �شمن حميط الحتاد 
بع�شها  دخلت  ال�شابق،  ال�شوفيتي 
الناتو  الأوروب������ي وح��ل��ف  الحت����اد 
م��ث��ل ب��ول��ن��دا وج���م���ه���وري���ات بحر 
البلطيق اإ�شتونيا ولتفيا وليتوانيا 
يحدث  ملا  م�شابه  �شيناريو  خ�شية 

الآن يف اأوكرانيا«.
لعبد  -واحل��دي��ث  جورجيا  كذلك 
احلميد- التي ن�شبت حرب ق�شرية 
اجلنوبية  اأو���ش��ي��ت��ي��ا  وب����ني  ب��ي��ن��ه��ا 
بتدخل  رو�شيا  قامت  النف�شالية، 
مبنطقتي  واع����رف����ت  ع�����ش��ك��ري 

اأبخازيا واأو�شيتيا اجلنوبية.
ويردف: “وهناك دول مت�شقة مع 
كازاخ�شتان  منها  الرو�شي  املوقف 
ط���اج���ي���ك�������ش���ت���ان واأوزب����ك���������ش����ت����ان 
وتركمان�شتان،  وق��رغ��ي��ز���ش��ت��ان 
وب�شكل  بيالرو�شيا،  اإىل  بالإ�شافة 
عام املواقف اخلا�شة بدول اجلوار 
ال��ت��م��اي��ز وفًقا  ���ش��دي��دة  ال���رو����ش���ي 

مل�شاحلها وخماوفها الأمنية«.
امل���وؤي���دة  “الدول  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
وفنلندا  ب��ول��ن��دا  م��ث��ل  لأوك���ران���ي���ا 
خطوات  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن  تتخوف 
الفرات  خ��الل  لرو�شيا  تو�شعية 
اأوكرانيا  يف  احل���رب  وم��ع  املقبلة، 
ال��دول من حماولة  بع�ص  تخ�شى 
اأو  الأرا���ش��ي  ه��ذه  ا�شتعادة  رو�شيا 
حتى التو�شع للعودة لو�شع م�شابه 

لالحتاد ال�شوفيتي«.

••عوا�شم-وكاالت

ا�����ش����ت����دع����ى ال����رئ����ي���������ص ال����رو�����ش����ي 
احتفالت  خالل  بوتن،  فالدميري 
العاملية  ب��احل��رب  الن�شر”  “عيد 
الثانية على اأملانيا النازية، املناطق 
ال�شوفيتية  وال��دول  �شالية  الن��ف 
ال�شابقة يف ر�شالة للغرب يف خ�شم 

احلرب باأوكرانيا.
وب���ع���ث ب���وت���ن ر����ش���ائ���ل ت��ه��ن��ئ��ة اإىل 
ومنطقة  دول���ة   13 و�شعوب  ق���ادة 
انهيار  ب��ع��د  رو���ش��ي��ا  ع��ن  انف�شلت 
اإىل  وك��ذل��ك  ال�شوفيتي،  الحت����اد 

�شعبي جورجيا واأوكرانيا.
الكرملني،  ن�����ش��ره  ب���ي���ان  وح�����ش��ب 
اإليهم  امل����ر�����ش����ل  ق���ائ���م���ة  ����ش���م���ت 
واأرمينيا  اأذرب���ي���ج���ان  دول  تهنئة 
وب����ي����الرو�����ش����ي����ا وك����ازاخ���������ش����ت����ان 
وق�����رغ�����ي�����ز������ش�����ت�����ان وم�����ول�����دوف�����ا 
وتركمان�شتان  وط��اج��ي��ك�����ش��ت��ان 
واأو�شيتيا  واأب��خ��ازي��ا  واأوزب��ك�����ش��ت��ان 
دونيت�شك  وجمهوريتي  اجلنوبية 

ولوغان�شك.

�شداع براأ�ش الغرب
وبخالف 6 دول موالية لرو�شيا يف 
ال�شرقية،  واأوروب���ا  الو�شطى  اآ�شيا 
ه��ن��اك 7 م��ن��اط��ق ان��ف�����ش��ال��ي��ة من 
مولدوفا اإىل جورجيا ثم اأوكرانيا 
لرو�شيا  خلفية”  “حدائق  ت��ع��د 
و�شداًعا يف راأ�ص اأوروبا ودول حلف 

الناتو.
وقبيل اأزمة اأوكرانيا، اأر�شلت مو�شكو 
معاهدة  “منظمة  ���ش��م��ن  ق����وات 
الأمن اجلماعي” اإىل كازاخ�شتان، 
البلد ال�شوفيتي ال�شابق، لل�شيطرة 
التي  ال��ع��ارم��ة  الح��ت��ج��اج��ات  على 
الكازاخي  ال��رئ��ي�����ص  ���ش��د  ان��دل��ع��ت 

قا�شم جومارت توكاييف.

امل��ن��اط��ق وال��ت��ي تعترب  واأب����رز تلك 
نقطة حتول يف الأزمة الأوكرانية، 
ك���ان���ت ���ش��ب��ه ج���زي���رة ال���ق���رم التي 
 2014 يف  م���و����ش���ك���و  ����ش���م���ت���ه���ا 
واجل���م���ه���وري���ت���ني امل��ع��ل��ن��ت��ني من 
جانب واحد لوغان�شك ودونيت�شك، 

الواقعتني جنوب �شرق اأوكرانيا.
4 ماليني يف اجلزء  نحو  ويعي�ص 
دونبا�ص  اإق��ل��ي��م  م���ن  الن��ف�����ش��ايل 
الأوكراين، الذي ي�شمل اأجزاء من 
ولوغان�شك،  دونيت�شك  مقاطعتي 
لل�شيطرة  حاليًّا  مو�شكو  وت�شعى 

عليه ب�شكل نهائي.
اأم�����ا ���ش��ب��ه ح���زي���رة ال����ق����رم، متتد 
البحر  ب��ني  اأوك��ران��ي��ا  م��ن جنوبي 
الأ�شود وبحر اآزوف، ويف�شلها عن 
ال�شرق م�شيق كري�ص،  رو�شيا من 
اأ�شبحت منذ �شمها حمور اأخطر 
اأزم�����ة ب���ني ال�����ش��رق وال���غ���رب منذ 

احلرب الباردة.
العملية  ���ش��ب��ق  خ���ط���اب  وخ������الل 
اأوكرانيا بيوم واحد،  الع�شكرية يف 
قال الرئي�ص الرو�شي اإن “اأوكرانيا 
ي��ت��ج��زاأ م���ن تاريخ  ب��اأن��ه��ا ج���زء ل 
رو�شيا، كما اأن �شرقها اأر�ص رو�شية 

قدمية«.
ويقول املخت�ص يف ال�شاأن الرو�شي 
“خطط  اإن  ال�������ش���ب���اغ،  اأ������ش�����رف 
الكرملني  وط��م��وح��ات  و���ش��ي��ا���ش��ات 
واملناطق  الرو�شي  اجل���وار  دول  يف 
الغرب  خم��اوف  تثري  النف�شالية 
ما  اأط��ل�����ش��ي،  والأورو  الأم���ريك���ي 
جعل دول حلف الناتو تتبع �شيا�شة 

ال�����ش��رق��ي��ة، وج�������زًءا م���ن الحت����اد 
ال�������ش���وف���ي���ت���ي، وب����ع����د ان����ه����ي����اره يف 
احتاد  رو���ش��ي��ا  م��ع  �شكلت   1991

الدول امل�شتقلة«.
وتابع ملوقع “�شكاي نيوز عربية”، 
ذل��ك جن��د جورجيا  “بخالف  اأن��ه 
مناه�شة  اأ���ش��ب��ح��ت��ا  واأوك����ران����ي����ا، 
دائم  ب�����ش��ك��ل  ال��رو���ش��ي��ة  لل�شيا�شة 
وت������ري������د الن�����������ش�����م�����ام ل����الحت����اد 
الأوروبي، اأما دول بولندا والت�شيك 

وهنغاريا فان�شمت بالفعل«.

�شيا�شات  لأن  رو�شيا”  “ح�شار 
مو�شكو ل ميكن التنبوؤ بها«.

بدول  حماطة  رو�شيا  اأن  وي�شيف 
باحلدائق  تو�شف  اآ�شيوية،  ج��وار 
عالقات  وت��رب��ط��ه��م��ا  اخل���ل���ف���ي���ة، 
ت��اري��خ��ي��ة واق��ت�����ش��ادي��ة، اأم����ا دول 
وهي  ال�شبعة  الأوك������راين  اجل����وار 
ورومانيا  وه���ن���غ���اري���ا  ���ش��ل��وف��اك��ي��ا 
وبولندا  وروم����ان����ي����ا  وم����ول����دوف����ا 
فلها حدود م�شركة  وبيالرو�شيا، 
الكتلة  يف  وك����ان����ت  رو�����ش����ي����ا،  م����ع 

تواجه  ب���وت���ن  “خطط  وي������ردف: 
اإحكام  م��ن  زادت  ب��ل  ك��ب��رًيا  ف�شاًل 
ودفعتها  رو���ش��ي��ا،  ح���ول  احل�����ش��ار 
اأخ���ط���اء ع��ل��ى غ�����رار الحت����اد  اإىل 
ب�����دون  ان���ه���ار  ال����ذي  ال�����ش��وف��ي��ت��ي 
وبدفع  �ش������يا�شاته  بفع�����ل  ح��رب 
لتلك  ا�شتدعاءه  واأن  ال��غ��رب،  م��ن 
خطاباته  يف  وامل����ن����اط����ق  ال��������دول 
الرو�شي  احللم  ب��اأن  للغرب  ر�شالة 
ما  ال�ش���وفيتي  الحت����اد  با�شتعادة 

زال قائًما«.

النزاعات املجمدة
ولطاملا ا�شتخدم الكرملني الرو�شي 
املجمدة”  ب�”النزاعات  ي�شمى  م��ا 
ل��ت��و���ش��ي��ع ن����ف����وذه خ������ارج احل�����دود 
العقود  م����دى  ف��ع��ل��ى  ال���رو����ش���ي���ة، 
امل��ا���ش��ي��ة، دع��م��ت مو�شكو  ال��ث��الث��ة 
منطقة  يف  لرو�شيا  موالًيا  نظاًما 
ت��ران�����ش��ن��ي�����ش��ري��ا الن��ف�����ش��ال��ي��ة يف 
م���ول���دوف���ا، وف���ًق���ا ل�����ش��ب��ك��ة “24 

الفرن�شية«.
عملية  ���ش��ن��ت   ،2008 ع����ام  ويف 

لدعم  ج����ورج����ي����ا  يف  ع�������ش���ك���ري���ة 
احل�����ك�����وم�����ات الن���ف�������ش���ال���ي�������ة يف 
واأبخازيا،  اجلنوبي�����ة  اأو�ش�����يتيا 
ع�دد  بهم������ا  مقاطعت������ان  وه��م��ا 
الناطقني  ال�����ش��������������ك��ان  م���ن  ك��ب��ري 

بالرو�شية.
النف�شالية  امل��ن��اط��ق  �شمن  وم��ن 
غاغاوزيا  ��ا،  اأي�����شً لرو�شيا  املوالية 
���ا،  وه�����ي اإق���ل���ي���م م�����ول�����دويف اأي�������شً
اأع��ل��ن م��ن ج��ان��ب واح���د انف�شاله 

واعرفت به رو�شيا.
اإقليم  وه�����ي  اأب����خ����ازي����ا،  ����ا  واأي���������شً
ع��ا���ش��م��ت��ه ����ش���وخ���وم���ي، ي���ع���د من 
ويقع  املجمد”،  “النزاع  مناطق 
للبحر  ال�����ش��رق��ي  ال�����ش��اح��ل  ع��ل��ى 
عن  ا�شتقاللها  واأع��ل��ن��ت  الأ����ش���ود، 
بدعم   1991 ع������ام  ج����ورج����ي����ا 

رو�شي.
وهي  اجلنوبية،  اأو�شيتيا  واأخ���رًيا، 
عا�شمتها  ان��ف�����ش��ال��ي��ة،  م��ق��اط��ع��ة 
عن  انف�شلت  حيث  ت�شخينفايل، 
معارك  بعد   2008 عام  جورجيا 

طاحنة بدعم رو�شي.
الع�شكرية  ال��ع��م��ل��ي��ة  خ�����ش��م  ويف 
اأوكرانيا،  يف  احل��ال��ي��ة  ال��رو���ش��ي��ة 
اأر�شلت �شلطات اأو�شيتيا اجلنوبية، 
جم�����م�����وع�����ة م�������ن ال���ع�������ش���ك���ري���ني 
ب�شفوف  ال���ق���ت���ال  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 

الرو�ص.
منطقة  حت�����ول�����ت  وم����������وؤخ����������ًرا، 
عن  النف�شالية  تران�شني�شريا 
مولدوفا اإىل بوؤرة �شاخنة، بعد اأن 
الع�شكرية  خطتها  رو���ش��ي��ا  ع��دل��ت 

7 مناطق انف�شالية من مولدوفا اإىل جورجيا ثم اأوكرانيا 

بوتن ي�ستدعي »حدائقه اخللفية« باحلرب.. �سداع براأ�س الغرب

ولن تعود للوراء.    وو�شف الوزير 
ال��ت�����ش��ري��ح��ات ال���ت���ي ت��ت��ح��دث عن 
ل�شتقالتها  ب����ودن  جن����الء  ت��ق��دمي 

بالكاذبة.
ال���ع���ام  الأم��������ني  اأن  اإىل  ي�������ش���ار     
غازي  ال��دمي��ق��راط��ي،  التيار  حل��زب 
ال�شوا�شي قال يف ت�شريح اإذاعي، اإن 
رئي�شة احلكومة جنالء بودن قّدمت 
ا�شتقالتها للرئي�ص قي�ص �شعيد منذ 
اأيام، م�شريا اإىل اأن عددا من الوزراء 
وبع�شهم  اأي�شا  ا�شتقالتهم  ق��دم��وا 
الوثائق  على  التوقيع  حتى  يرف�ص 

اليومية. 

•• الفجر -تون�س:
الناطق  اأك��د ن�شر الدين ن�شيبي     
الر�شمي با�شم احلكومة خالل ندوة 
اأم�������ص اخل��م��ي�����ص، بق�شر  ���ش��ح��ف��ي��ة 
احلكومة بالق�شبة، اأن ما مت تداوله 
رئي�شة  ت���ق���دمي  ح�����ول  اأخ����ب����ار  م����ن 
ا�شتقالتها  ب���ودن  جن���الء  احل��ك��وم��ة 
له  اأ���ش��ا���ص  ل  �شعيد  قي�ص  للرئي�ص 
م��ن ال�����ش��ح��ة.     واأ���ش��ار الن�شيبي، 
اإىل اأن ما مت تداوله جمرد اإ�شاعات 
اأنه ويف  على حد قوله، م�شددا على 
فاإنه  ا�شتقالة،  اأي  ت�شجيل  ���ش��ورة 

ال��ع��ام بها، على  ال���راأي  اإب���الغ  �شيتم 
تتعلق  الأخ��ب��ار  ه��ذه  اأن مثل  اعتبار 
اإخفاوؤها،  ميكن  ول  ال��ع��ام  بال�شاأن 

بح�شب تعبريه.
هناك  اأن  اإىل  امل��ت��ح��دث،  واأ����ش���ار     
على  الت�شوي�ص  على  تعمل  اأط��راف��ا 
هذه  اأن  م��ع��ت��ربا  احل���ك���وم���ة،  ع��م��ل 
املمار�شات حتدث قلقا لدى املواطن، 
داع��ي��ا اإىل ���ش��رورة ال��ك��ف ع��ن ن�شر 

هذه الأخبار.
ال�شوؤون  وزي����ر  ن��ف��ى  ج��ه��ت��ه  م���ن     
تقدمي  قطعية  ب�شفة  الجتماعية 
رئ���ي�������ش���ة احل���ك���وم���ة جن������الء ب����ودن 

اأن  ال��زاه��ي  واع��ت��رب  ل�شتقالتها.    
كل ما يروج من اأخبار عن ا�شتقالة 
ب����ودن ه���و ادع������اءات وت�����ش��وي��ه��ات ل 

اأ�شا�ص لها من ال�شحة.
اأع�شاء  جميع  اإن  ال���وزي���ر  وق���ال     
احل��ك��وم��ة ي��ع��م��ل��ون ك��ف��ري��ق واح���د 
حت����ت اإ������ش�����راف جن�����الء ب������ودن ويف 
ت���ام م��ع الرئي�ص  ت��ن��اغ��م وان�����ش��ج��ام 

قي�ص �شعيد.
ال����زاه����ي قائال     واأ�����ش����اف م���ال���ك 
الدع�����اءات  وراء  ي��ق��ف  م��ن  ‘ندرك 
والت�شويهات بهدف �شحن الأجواء’، 
ت�شقط  ل��ن  تون�ص  اأن  على  رئي�شة احلكومة جنالء بودنم�����ش��ددا 

هجوم اإلكرتوين ي�ستهدف تون�س: ما حقيقة ا�ستقالة رئي�سة احلكومة...؟
عددًا من املواقع الإيطالية 

•• روما-اأ ف ب

اأفادت و�شائل اإعالم اإيطالية اأّن قرا�شنة معلوماتية موالني لرو�شيا �شّنوا هجوماً 
على عدد من املواقع الإلكرونية يف البالد، من بينها خ�شو�شاً موقعا وزارة الدفاع 
وجمل�ص ال�شيوخ. وب�شبب الهجوم تعّذر الدخول اإىل هذه املواقع، لكّن الو�شع ما 
لبث اأن عاد اإىل طبيعته بعد �شاعات. وقال املوقع الإلكروين لوزارة الدفاع اإّنه “قيد 
لكّن الوزارة اأو�شحت لحقاً يف بيان اأّن موقعها خ�شع ل�”عملية �شيانة  ال�شيانة”، 
خمّطط لها منذ فرة طويلة«. اأما موقع جمل�ص ال�شيوخ الذي كان الدخول اإليه 
متعّذراً يف بداية امل�شاء فعاود العمل قرابة ال�شاعة 18:00 ت غ، وفقاً ل�شحافيي 
الذي  “الهجوم  ف��اإّن  �شريا  ديال  كوريريي  وبح�شب �شحيفة  بر�ص.  فران�ص  وكالة 
�شرراً  الراهن  الوقت  يف  يلحق  لن  لرو�شيا،  “ املوالية  “ كيلنيت  جمموعة  تبّنته 

بالبنى التحتية، وفقاً ملعلوماتنا، لكّنه �شيعّقد الو�شول اإىل مواقع خمتلفة«.

رئي�س فنلندا ورئي�سة وزرائها 
يوؤّيدان الن�سمام للناتو 

•• هل�شنكي-اأ ف ب

الن�شمام  ي��وؤّي��دان  اأنهما  اخلمي�ص  اأم�ص  وزرائ��ه��ا   ورئي�شة  فنلندا  رئي�ص  اأعلن 
الأ�شبوع،  نهاية  �شيّتخذ  ر�شميا  ق���رارا  واأن  )ن��ات��و(  الأطل�شي  �شمال  حلف  اإىل 
اأوكرانيا حتّول �شريعا يف الراأي العام يف البلد.  بعدما اأحدثت حرب رو�شيا على 
م�شرك  بيان  يف  م��اري��ن  �شانا  ال���وزراء  ورئي�شة  نيني�شتو  ���ش��اويل  الرئي�ص  وق��ال 
ولطاملا  تاأخري«.  دون  من  الناتو  اإىل  لالن�شمام  بطلب  التقّدم  فنلندا  “على  اإن 
الو�شيط بني رو�شيا  نيني�شتو دور  لعب 
“ع�شوية  اأن  البيان  يف  وج��اء  والغرب. 
الناتو �شتعزز اأمن فنلندا. وبان�شمامها 
���ش��ت��زي��د ف��ن��ل��ن��دا م���ن قوة  ال��ن��ات��و،  اإىل 
واأ�شاف  ب��رم��ت��ه«.  ال��دف��اع��ي  التحالف 
قرار  �شتعلن  خ��ا���ش��ة  جل��ن��ة  اأن  ال��ب��ي��ان 
تقدمي  م�شاألة  ب�شاأن  الر�شمي  فنلندا 
ت��ر���ش��ي��ح��ه��ا ل��ع�����ش��وي��ة ال��ن��ات��و الأح�����د. 
الرئي�ص  ي��ع��ل��ن  اأن  امل��ت��وق��ع  م���ن  وك����ان 
اإيجابي  ال�����وزراء ع��ن م��وق��ف  ورئ��ي�����ش��ة 
ق���ال نيني�شتو  ل��ل��ن��ات��و.  م��ن الن�����ش��م��ام 
“الن�شمام  اإن  الأرب��ع��اء  لل�شحافيني 
و�شط  اإىل الناتو لن يكون �شد اأحد”، 
حت���ذي���رات رو���ش��ي��ة م���ن ع���واق���ب �شعي 
رو�شيا  على  رّده  اإن  وق��ال  الغربي.  الع�شكري  التحالف  اإىل  لالن�شمام  هل�شنكي 
كانون  يف  ورو�شيا  ال��غ��رب  ب��ني  التوتر  ظ��ل  ويف  بذلك”.  ت�شببتم  “اأنتم  �شيكون 
الثاين/يناير، قالت مارين اإنها “ت�شتبعد اإىل حد بعيد” اأن تقّدم هل�شنكي طلب 
ني�شان/اأبريل  يف  تنتهي  التي  احلالية  وليتها  خ��الل  الناتو  لع�شوية  تر�شحها 

.2023
لكن بعدما غزت جارتها ال�شرقية اأوكرانيا يف 24 �شباط/فرباير، حتّول الراأيان 
العام وال�شيا�شي يف فنلندا ب�شكل كبري لي�شبحا موؤّيدين للع�شوية لردع اأي عدوان 
رو�شي. ةواأظهر ا�شتطالع للراأي ن�شرته �شبكة “يلي« Yle الفنلندية للبث الثنني 
اأن ن�شبة قيا�شية من الفلنديني )76 يف املئة( باتت توؤيد الن�شمام اإىل احللف، 
مقارنة مبا بني 20 و30 يف املئة يف ال�شنوات الأخرية. وتت�شارك فنلندا حدودا 
يبلغ طولها 1300 كلم مع رو�شيا والتزمت عدم النحياز الع�شكري على مدى 
عقود. وعام 1939، غزاها الحتاد ال�شوفياتي. قاوم الفنلنديون ب�شرا�شة خالل 
التخلي عن جزء كبري  اأج��ربوا نهاية املطاف على  الدامية، لكنهم  ال�شتاء  حرب 
اإطار معاهدة �شالم مع مو�شكو. وقالت اخلبرية  من منطقة كاريليا )�شرق( يف 
يف الناتو لدى جامعة هل�شنكي اإيرو �شاركا لفران�ص بر�ص قبل �شدور الإعالن اإن 
نيني�شتو، الذي جتّنب الك�شف عن موقفه من الع�شوية اأملح مرارا اإىل اأنه مييل 

باجّتاه دعم تقدمي طلب الر�شح.

على اأنقا�ش العالقات والتوازن الدويل مع نهاية احلرب الباردة 

النزاع يف اأوكرانيا... عامل جديد قيد الت�سكيل
اإعادة  �شبقت  املبكر جداً حيث  الطرح 

توحيد اأملانيا«.
بروك�شل  فرع  رئي�شة  اأي�شاً  وتت�شاءل 
يف مركز الإ���ش��الح الأوروب���ي كامينو 
مورتريا “ماذا نعني بتعاون �شيا�شي؟ 
وت�شيف  يعمل؟”.  �شنجعله  وك��ي��ف 
منعت  التي  ال���دول  بع�ص  ت��رى  “قد 
من دخول الحتاد الأوروب��ي ل�شنوات 
اأن  ت��ق��دم��اً، لكن علينا  الإع����الن  ه��ذا 

نرى خلفياته«.
لتو�شيع  م��اك��رون،  دع��وة  يف  واملفارقة 
ل�����ل�����رد على  الأوروب����������������ي  ال�����ت�����ع�����اون 
التهديدات التي يتعر�ص لها الحتاد، 
ب��ت�����ش��وي��ة م��ع�����ش��ل��ة ت��و���ش��ي��ع الحت����اد 
جداً  ال�شريع  والن�����ش��م��ام  الأوروب�����ي 

لالحتاد، اأن فرن�شا كانت تقود جبهة
تعقيد  م��ن  خ��وف��اً  ج��دي��د  تو�شيع  اأي 

عمل املوؤ�ش�شات الأوروبية.

قزم �شيا�شي
ال�شعودية،  “عكاظ”  �شحيفة  ويف 
دعوة  اإن  ال��ع��ل��ي،  اخلليفة  رام���ي  ق��ال 
ال��رئ��ي�����ص ال��ف��رن�����ش��ي يف ب���رل���ني، اإىل 
ال�شيا�شي  الحت�����اد  م�����ش��روع  اإح���ي���اء 
اأمل��ان��ي��ا يف ال�شغط  الأوروب�����ي، وت���ردد 
ع��ل��ى م��و���ش��ك��و، ورف�����ص امل��ج��ر حزمة 
عقوبات جديدة ل تاأخذ بعني العتبار 
م�شاحلها، موؤ�شرات على “ال�شبابية 
فالقارة  الأوروب���ي،  املوقف  تلف  التي 
اإىل  العجوز تذهب يف بع�ص الأحيان 
اأبعد مدى يف التعبري عن النخراط 
يف هذه احلرب، ثم ما تلبث اأن تردد، 

كما هي العادة الأوروبية العتيدة«.
“من امل��ف��ارق��ات اأن  واأ���ش��اف ال��ك��ات��ب 
ينهي  ي��ك��د  ال��ف��رن�����ش��ي مل  ال��رئ��ي�����ص 
الأوروب���ي حتى  اأم��ام الربملان  خطابه 
انتقلت الكامريات اإىل البيت الأبي�ص 
ح��ي��ث وق���ع ال��رئ��ي�����ص الأم���ري���ك���ي جو 
بايدن قانون التاأجري والإعارة لزيادة 
يعني  م��ا  لكييف،  ال��ع�����ش��ك��ري  ال��دع��م 
انخراط وا�شنطن اأكرث فاأكرث يف هذا 

ال�شراع«.

•• عوا�شم-وكاالت

اأوكرانيا،  اأ�شبحت احلرب الدائرة يف 
وف���ق امل��الح��ظ��ني وامل��ح��ل��ل��ني، عالمة 
ت�����ش��ك��ل ع�����امل جديد  ب����داي����ات  ع���ل���ى 
����ش���ي���ق���وم ع���ل���ى اأن����ق����ا�����ص ال���ع���الق���ات 
نهاية  ع��ن  النا�شئ  ال���دويل  وال��ت��وازن 
الحتاد  انهيار  بعد  ال��ب��اردة،  احل���رب 
ال�شوفييتي ال�شابق، وهيمنة الوليات 
يف  ال��دول��ي��ة،  ال�شيا�شة  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة 

اإطار �شيا�شة القطب الكبري الواحد.
الأربعاء،  اأم�ص  عربية  �شحف  ووف��ق 
تدهور  اأوك���ران���ي���ا  يف  احل�����رب  ت��ث��ب��ت 
وت���راج���ع ال�����دور واحل�����ش��ور ال���دويل 
مقارنًة  هام�شية  مرتبة  اإىل  لأوروب���ا 
الرئي�ص  اق���راح  رغ��م  وا�شنطن،  م��ع 
تاأ�شي�ص  اإميانويل ماكرون   الفرن�شي 
“جمتمع �شيا�شي اأوروبي” يف حماولة 

لإحياء النفوذ الأوروبي الآفل.

بعد اأوكرانيا... اآ�شيا 
�شحيفة  ق����ال����ت  ال�������ش���ي���اق  ه������ذا  يف 
الرئي�ص  اإن  ال��ل��ن��دن��ي��ة،  “العرب” 
اأ�شهراً  ك��ر���ص  اأن  بعد  ب��اي��دن،  ج���ورج 
الرئي�ص  ومعاقبة  اأوك��ران��ي��ا  “لدعم 
ال���رو����ش���ي ف���الدمي���ري ب���وت���ني، يحول 
اآ�شيا  اإىل  موؤقتاً،  الأق��ل  على  تركيزه، 
اأن احلرب  ع��ل��ى  م��وؤ���ش��ر  جم�����دداً، يف 
اأوك���ران���ي���ا مل ت��ط��غ على  ال���دائ���رة يف 
الأخ��رى لالإدارة”  الدولية  الأه��داف 

الأمريكية.
وم����ن امل��ن��ت��ظ��ر وف����ق ال�����ش��ح��ي��ف��ة، اأن 
رابطة  ق���ادة  اخلمي�ص  ب��اي��دن  يلتقي 
دول جنوب �شرق اآ�شيا يف قمة ت�شتمر 
النخراط  على  موؤ�شرا  وتعد  يومني 
الأمريكي ال�شخ�شي يف منطقة مليئة 
بالنزاعات مع ال�شني، ثم يتوجه  اإىل 
البلدان  وك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة،  ال��ي��اب��ان 
ويعقد  امل��ت��ح��دة،  ل��ل��ولي��ات  احلليفان 
وزراء  روؤ�����ش����اء  م���ع  ق��م��ة يف ط��وك��ي��و 

اأ�شراليا والهند واليابان. 
مركز  م��ن  تات�شومي  ي��وك��ي  وح�����ش��ب 

عاملياً،  وامل�����وؤث�����رة  ال��ع��ظ��م��ى  ال���ق���وى 
الدعوة  جم���رد  اأن  وت��ع��ي  ت����درك  اأن 
ل��ال���ش��ط��ف��اف ال�����دويل ل��ط��رف �شد 
املبا�شرة  الدعوة  الآخر تعني  الطرف 
ال�����دويل التي  ل��زع��زع��ة ال����ش���ت���ق���رار 
ُي��ف��ق��د ف��ي��ه��ا الأم�������ن، وت��غ��ي��ب معها 
حالة ال�شلم الجتماعي. فهل ترتقي 
قيادات القوى العظمى لهذا امل�شتوى 
على  لتحافظ  وال��وع��ي  الإدراك  م��ن 
اجلهل  حالة  اأن  اأم  العاملية،  مكانتها 
املُغلفة بالِكرب والُغرور تدفعها لتخاذ 
قرارات وتبني �شيا�شات تعود بال�شلب 
على جميع اأطراف املجتمع الدويل«.

عودة اإىل 1989
“اندبدنت  موقع  تعر�ص  جهته  م��ن 
عربية” اإىل جهود الرئي�ص الفرن�شي 
لإحياء واإنعا�ص النفوذ الدويل لأوروبا 
وف��رن�����ش��ا، ب��ال��ع��ودة اإىل احل��دي��ث عن 
الأوروبي  ال�شيا�شي  الحت��اد  م�شروع 
1989 بعد  الذي ظهر اأول مرة يف  

�شقوط جدار برلني.
ال���ذي  امل�������ش���روع  اأن  امل���وق���ع  واع���ت���رب 
الرئي�ص  ع����ق����ود   3 م����ن����ذ  ط����رح����ه 
ميران،  فران�شوا  الراحل  الفرن�شي 
ال��واج��ه��ة جم���دداً بعد عقود  اإىل  ع��اد 
القرار  على  الأمريكية  الهيمنة  من 
املناف�شة،  الأق��ط��اب  وتراجع  ال��دويل، 
اأوكرانيا  احل���رب يف  اأث��ب��ت��ت  و���ش��ع  يف 

خطورته.
الإيطالية  احل��ك��وم��ة  رئي�ص  وح�شب 
ال�شابق اإنريكو ليتا اأحد روؤ�شاء معهد 
فكرة  “كانت  باري�ص  يف  دول���ور  ج��اك 
ف��ران�����ش��وا م��ي��ت��ريان ج��ي��دة ج���داً لكن 
كان فيها م�شكلتان، الأوىل حيث كانت 
رو�شيا يف الحتاد، والأخرية تتمثل يف 

“�شتيم�شون” فاإن بايدن يبعث ر�شالة 
الهندي  منطقة  يف  ال��دول  “لطماأنة 
ب�شوؤون  نهتم  بالفعل  باأننا  وال��ه��ادئ 
مرتبطة باأوكرانيا يف الأمد القريب، 
لكننا ملتزمون ب�شكل اأ�شا�شي مبنطقة 

الهندي والهادئ«.
امل�شاريع  “معهد  ل���دى  ال��ب��اح��ث  اأم���ا 
فيقول  ب����ران����دز،  ه����ال  الأمريكي” 
ال�شني  اإن  :”الإدارة حمقة يف قولها 
املهم  ال��وح��ي��د  املنهجي  امل��ن��اف�����ص  ه��ي 
ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة. لكن خ��الل العام 
ال���ولي���ات  ل����دى  اأن  راأي����ن����ا  امل���ا����ش���ي، 
املتحدة م�شالح مهمة حقا يف مناطق 
خارج اآ�شيا، وميكن اأن تتعر�ص للخطر 

ب�شهولة اأكرب مما نتوقع«.
جديد  تقرير  ع��ن  ال�شحيفة  وتنقل 
الأمريكية  ال��درا���ش��ات  مركز  اأ���ش��دره 

واأ�شدقائها....ميثل  حلفائها  م��ن 
ب��ال��غ��ة ع��ل��ى الأم����ن وال�شلم  خ��ط��ورة 
العاملي اإن قررت رو�شيا مواجهة ذلك 

بزيادة م�شاحة العمليات الع�شكرية«.
ورغم  وا�شنطن  اأن  الكاتب،  وي�شيف 
ع��ل��ى م�شاحلها  امل��ت��ن��ام��ي��ة  الأخ���ط���ار 
“ مل ولن  ال��ع��امل  ���ش��ائ��ر دول  وع��ل��ى 
ت�شت�شلم، و�شت�شعى بكل الطرق وب�شتى 
ال��و���ش��ائ��ل ل��ع��زل رو���ش��ي��ا ع��ن املجتمع 
ال��دويل، ولت�شمن بقاء رو�شيا بعيدة 
الهيمنة  اأح��ادي��ة  مناف�شة  ع��ن  ك��ث��رياً 
العاملية،  ال�شيا�شة  ع��ل��ى  الأم��ري��ك��ي��ة 
راأ�ص  على  بقائها  وا�شنطن  ولت�شمن 
القطبية  اأح������ادي  ال�����دويل  ال��ب��ن��ي��ان 

عقوداً قادمة«.
“على  اأن  اخل���ت���ام  يف  ال��ك��ات��ب  واأك�����د 
خا�شة  ال�������دويل،  امل��ج��ت��م��ع  اأط�������راف 

يف ج��ام��ع��ة ���ش��ي��دين الأ���ش��رال��ي��ة، اأن 
التي  ال��ه��ائ��ل��ة  الأ���ش��ل��ح��ة  “تر�شانة 
متلكها بكني تهدد القواعد الأ�شا�شية 
املتحدة  ال�����ولي�����ات  مت��ت��ل��ك��ه��ا  ال���ت���ي 
القواعد  ه��ذه  مثل  واأن  وح��ل��ف��اوؤه��ا. 
بداية  مع  فائدة  بال  اعتبارها  ميكن 
ال�شربات اجلوية يف ال�شاعات الأوىل 

لأي �شراع«.

القطب الواحد
ال�شعودية،  “الريا�ص”  �شحيفة  ويف 
قال د. اإبراهيم النحا�ص، اإن “اأحادية 
الثنائية،  للعالقات  وا�شنطن  نظرة 
الدولية  مل�شاحلها  املفرطة  والأنانية 
واأ�شدقائها،  حلفائها  ح�����ش��اب  ع��ل��ى 
ال�شيا�شية  توجهاتها  لفر�ص  و�شعيها 
والأيديولوجية على من ل يتفق معها 
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املال والأعمال
القيمة ال�سوقية للبور�سات العربية تنمو بن�سبة 4.61 % نهاية اأبريل 2022

•• دبي- وام:

وقعت طريان الإمارات واملنطقة احلرة بجبل علي “جافزا” 
مذكرة تفاهم ل�شتك�شاف التعاون امل�شرك واملبادرات الهادفة 
دعم  خ��الل  م��ن  دب��ي  اإىل  ال�شتثمارات  م��ن  ج��ذب مزيد  اإىل 
املرخ�شة  اأو  امل�شجلة  والقائمة  اجل��دي��دة  التجارية  الأع��م��ال 
يف املنطقة احلرة. وقع مذكرة التفاهم كل من دينا الهري�ص 
نائب رئي�ص للمنتجات التجارية يف طريان الإمارات وابت�شام 
عادل  بح�شور  وذل��ك  املبيعات يف جافزا  رئي�ص  الكعبي  اأحمد 
الغيث نائب رئي�ص اأول ملنطقة اخلليج وال�شرق الأو�شط واآ�شيا 
الو�شطى يف طريان الإمارات واأحمد احلداد املدير التنفيذي 
بي  ل�”دي  احل���رة  وامل��ن��اط��ق  الأع��م��ال  جممعات  يف  للعمليات 
مذكرة  مب��وج��ب  اجل��ان��ب��ان  و�شي�شتك�شف  الإم�����ارات.  ورلد” 
لل�شركات  بال�شفر  متعلقة  ح��واف��ز  لتقدمي  فر�شا  التفاهم 
الأكرب  وال�شركات  والقائمة  اجل��دي��دة  واملتو�شطة  ال�شغرية 
طريان  ري���واردز  “بيزن�ص  برنامج  يف  الت�شجيل  ذل��ك  يف  مب��ا 

الإمارات” اخلا�ص مبكافاأة ولء ال�شركات.
التجارية  للعمليات  التنفيذي  الرئي�ص  كاظم  عدنان  واأع��رب 
يف طريان الإم��ارات عن �شعادته بامل�شاركة مع جافزا يف دعم 

الوجهات  ك��اإح��دى  ال��ق��ي��ادي��ة  مكانتها  لر�شيخ  دب���ي  ج��ه��ود 
ال�شتثمارية املف�شلة يف العامل ول تزال بيئة الأعمال الن�شطة 
يف دبي تكت�شب الزخم يف جذب ال�شركات اجلديدة وال�شركات 
عرب  املوهوبني  الأعمال  ورواد  النا�شئة  وال�شركات  الأجنبية 
اأن طريان  اإىل  ول��ف��ت   . ال�����ش��ن��اع��ات  م���ن  وا���ش��ع��ة  جم��م��وع��ة 
الإم��ارات داأبت على دعم مبادرات عديدة ت�شتهدف ال�شركات 
الدولة  يف  املبتكرة  النا�شئة  وال�شركات  واملتو�شطة  ال�شغرية 
ومن �شاأن اتفاقيتنا اليوم مع جافزا اأن تعزز التزامنا بامل�شاعدة 
يف حتفيز الن�شاط القت�شادي املتنوع يف دبي من خالل تزويد 
التي تتيح  التناف�شية  ال�شفر  ال�شركات مبجموعة من حوافز 
لها تو�شيع نطاق اأعمالها على ال�شعيدين الإقليمي والعاملي«. 
�شمعتها  تعزيز  توا�شل  دبي  اأن  احل��داد  اأحمد  ذكر  من جهته 
امل�شاريع  لأ���ش��ح��اب  وج��اذب��ة  ل��الأع��م��ال  عاملية  حا�شنة  كبيئة 
الدعم  بف�شل  وذلك  العامل  اأنحاء  وامل�شتثمرين من خمتلف 
اإىل  اأدى  م��ا  اخل��ا���ص  وال��ق��ط��اع  احلكومة  م��ن  ال�شراتيجي 
ازدهار ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة يف الإمارة. وت�شكل هذه 
الأن�شطة اليوم نحو 95 باملائة من اإجمايل ال�شركات العاملة 
م�شاهمتها  وت�شل  العاملة  ال��ق��وة  م��ن  ب��امل��ائ��ة   42 وت��وظ��ف 

الناجت املحلي الإجمايل لدبي اإىل 40 باملائة.

•• اأبوظبي - وام:

ارتفعت اإيرادات فريتيغلوب امل�شجلة يف �شوق اأبوظبي لالأوراق 
املالية وهي �شراكة اإ�شراتيجية بني اأدنوك و�شركة اأو �شي اآي 
مليار   4.4/ دولر  مليار   1.2 اإىل  لت�شل   118% بن�شبة 
دره���م /، ك��م��ا ارت��ف��ع��ت اأرب����اح ال�����ش��رك��ة امل��ع��دل��ة ق��ب��ل الفائدة 
وال�شريبة والإهالك وال�شتهالك بن�شبة %171 لت�شل اإىل 
625 مليون دولر /2.3 مليار درهم / مقارنة بالربع الأول 
ال�شادرة  الأول  للربع  املالية  النتائج  2021 بح�شب  من عام 

ام�ص عن ال�شركة.
بن�شبة  املُعدل  الدخل  �شايف  يف  كبرية  زي��ادة  ال�شركة  وحققت 
%332 على اأ�شا�ص �شنوي، وارتفاع التدفقات النقدية احلرة 
لت�شل اإىل 521 مليون دولر /1.9 مليار درهم / من151 

مليون دولر /0.6 مليار درهم / خالل الربع الأول من عام 
.2021

وقال اأحمد احلو�شي، الرئي�ص التنفيذي ل�شركة فريتيغلوب : 
“ �شعداء بالأداء القوي لل�شركة يف هذه الفرة اأي�شاً، والذي 
يدعمه مكانتنا العاملية املتميزة يف الإنتاج التناف�شي من حيث 
التكلفة وقدرات التوزيع الرائدة يف القطاع. ونتوقع حالياً اأن 
 700  2022 اأرب��اح الن�شف الأول من عام  تتجاوز توزيعات 
توجهاتنا  ع��ن  ب��زي��ادة   ،/ دره���م  م��ل��ي��ار   2.6/ دولر  م��ل��ي��ون 
ال�شابقة التي بلغت 200 مليون دولر /735 مليون درهم / 
على الأقل، وذلك على خلفية ا�شتمرار اأو�شاع ال�شوق املواتية، 
و الروؤية احلالية لالأ�شعار واأحجام املبيعات، وارتفاع التدفقات 

النقدية، وهيكل راأ�ص املال القوي لدينا«.
واأ�شاف: “ نتطلع اإىل حتقيق اأداء اأف�شل خالل الربع الثاين، 

خ��الل مو�شم  ق��وي  ن�شتفيد من معدل طلب  اأن  نتوقع  حيث 
الربع  اإىل  الأول  الربع  من  املبيعات  بع�ص  وتاأجيل  الت�شميد، 
اأن���ه مت الل��ت��زام بغالبية  اأ���ش��ع��ار ال��ب��ي��ع، كما  ال��ث��اين وارت��ف��اع 
روؤية  لنا  يوفر  مم��ا  ال��ث��اين،  للربع  بالفعل  املنتجة  الكميات 
عام  من  والأخ��ري  الثالث  للربعني  ويهيئنا  جيدة،  م�شتقبلية 

.»2022
على  بحري  ُم�شِدر  واأك��رب  رائ���ًدا  ُمنتًجا  “ب�شفتنا   : واأو���ش��ح 
الأ�شا�شية،  النيروجينية  الأ�شمدة  ملنتجات  العامل  م�شتوى 
بكفاءة  عاملًيا  املمتدة  اأ�شولنا  اإدارة  على  العاملي  فريقنا  يركز 
وال���ش��ت��ف��ادة م��ن �شال�شل ال��ت��وري��د ال��ع��امل��ي��ة ع��ل��ى اأك��م��ل وجه 
ملحاولة �شد اأي فجوات يف العر�ص  بال�شراكة مع ’اأو �شي اآي‘، 
يف  املحتمل  النق�ص  معاجلة  يف  امل�شاعدة  وب��ال��ت��ايل  تن�شاأ  ق��د 

احلبوب واملخاوف العامة املتعلقة بالأمن الغذائي«.

طريان الإمارات توقع مذكرة تفاهم مع 
جافزا جلذب ا�ستثمارات جديدة اإىل دبي

مليار درهم ت�سرفات عقارات دبي اأم�س  1.6
•• دبي-وام:

اأك��رث من  اأم�ص  بلغت الت�شرفات العقارية يف دائ��رة الأرا���ش��ي والأم��الك بدبي 
1.6 مليار درهم. و�شهدت الدائرة ت�شجيل 382 مبايعة بقيمة 1.23 مليار 
درهم منها 28 مبايعة لالأرا�شي بقيمة 234.72 مليون درهم و354 مبايعة 
اأهم مبايعات الأرا�شي  993.49 مليون درهم. وجاءت  لل�شقق والفلل بقيمة 
بقيمة 103 ماليني درهم يف منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 18 
مليون درهم يف منطقة حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد تليها مبايعة بقيمة 17 
مليون درهم يف منطقة ند احلمر. وت�شدرت منطقة احلبية اخلام�شة املناطق 
وتلتها  15 مليون درهم  بقيمة  9 مبايعات  �شجلت  اإذ  املبايعات  من حيث عدد 
منطقة حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد بت�شجيلها 3 مبايعات بقيمة 35 مليون 
درهم وثالثة يف احلبية الرابعة بت�شجيلها 3 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم. 
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�شقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 85 مليون درهم 
مبنطقة الرب�شاء الثالثة كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 42 مليون درهم يف 
منطقة جمريا الأوىل واأخريا مبايعة بقيمة 35 مليون درهم يف منطقة جممع 
دبي لال�شتثمار الأول. وت�شدرت منطقة اخلليج التجاري املناطق من حيث عدد 
65 مليون درهم وتلتها  53 مبايعة بقيمة  اإذ �شجلت  ال�شقق والفلل  مبايعات 
منطقة مر�شى دبي بت�شجيلها 45 مبايعة بقيمة 115 مليون درهم وثالثة يف 
برج خليفة بت�شجيلها 37 مبايعة بقيمة 133 مليون درهم. و�شجلت الرهون 
قيمة قدرها 317.89 مليون درهم منها 18 رهنا لالأرا�شي بقيمة 125.92 
كان  دره��م،  مليون   191.97 بقيمة  وال�شقق  للفلل  رهنا  و79  دره��م  مليون 
اأهمها مبنطقة نخلة جمريا بقيمة 58 مليون درهم واأخرى يف منطقة الرب�شاء 
 20 الهبات فقد �شهدت ت�شجيل  اأم��ا  54 مليون دره��م.  الرابعة بقيمة  جنوب 
هبة بقيمة 53.93 مليون درهم، كان اأهمها مبنطقة نخلة جمريا بقيمة 24 

مليون درهم واأخرى يف منطقة مر�شى دبي بقيمة 21 مليون درهم

جهاز ال�شوؤون التنفيذية، الع�شو 
التنفيذي  وال���رئ���ي�������ص  امل���ن���ت���دب 
مبادلة  ���ش��رك��ة  يف  ل��ل��م��ج��م��وع��ة 
حممود  ����ش���ع���ادة  و  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار 

ابراهيم املحمود.

•• اأبوظبي-وام:

بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ت��راأ���ص 
رئي�ص  ن���ائ���ب  ن���ه���ي���ان،  اآل  زاي�����د 
�شوؤون  وزي�����ر  ال��������وزراء  جم��ل�����ص 

ال��رئ��ا���ش��ة، ن��ائ��ب رئ��ي�����ص جمل�ص 
لال�شتثمار  مبادلة  �شركة  اإدارة 
التنفيذية  ال��ل��ج��ن�����������������ة  اج���ت���م���اع 
مبادلة  ����ش���رك���ة  اإدارة  مل��ج��ل�����ص 
لال�شتثمار مبقر ق�شر الوطن يف 

امل���درج���ة ع��ل��ى ج�����دول الأع���م���ال 
املنا�شبة  ال������ق������رارات  وات�����خ�����ذت 

ب�شاأنها.
ح�شر الجتماع معايل �شهيل بن 
الطاقة  وزي����ر  امل���زروع���ي  حم��م��د 

اأبوظبي. واعتمدت اللجنة خالل 
الإدارة  جمل�ص  تقرير  الجتماع 
للعام  لل�شركة  املالية  البيانات  و 

..2021
املوا�شيع  م���ن  ع�����ددا  ون��اق�����ش��ت   

والبنية التحتية، ومعايل حممد 
ب��ن اأح��م��د ال���ب���واردي وزي���ر دولة 
ل�������ش���وؤون ال����دف����اع وم���ع���ايل عبد 
ومعايل  �شعيد،  حم��م��د  احل��م��ي��د 
رئي�ص  امل���ب���ارك  خ��ل��ي��ف��ة  خ���ل���دون 

من�سور بن زايد يرتاأ�س اجتماع اللجنة التنفيذية ملجل�س اإدارة �سركة مبادلة لال�ستثمار

البور�شات العربية عن الربع الأول من عام 2022 يف حت�شن موؤ�شرات 
العاملي،  ال�شعيد  وعلى  اآخ��ر،  جانب  من  املا�شي.  ال�شهر  خ��الل  الأداء 
انعك�شت حالة التح�شن التي �شهدتها الأ�شعار العاملية للنفط اإيجاباً على 
موؤ�شرات اأداء عدد من البور�شات العربية، التي تتميز بوزن هام لقطاعي 
الطاقة وال�شناعة. يف هذا الإطار، ت�شدرت بور�شة عّمان حركة ال�شعود 
بن�شبة  موؤ�شرها  ارتفاع  مع  العربية،  البور�شات  م�شتوى  على  امل�شجلة 
بلغت 8.08 %، اإثر ارتفاع اأداء موؤ�شري قطاعي اخلدمات وال�شناعة. 
بلغت  بن�شب  ارت��ف��اع��اً  ودب��ي  ال�شعودية  م��ن  ك��ل  بور�شتا  �شجلت  كذلك 
4.92 و5.47 % على الرتيب. كما �شهدت بور�شات كل من دم�شق 
والكويت والدار البي�شاء وتون�ص واأبو ظبي ارتفاعاً بن�شب تراوحت بني 
1.33 و2.77 %، فيما �شهدت بور�شة قطر حت�شناً يف موؤ�شر اأدائها 

بن�شبة بلغت اأقل من 1%.

ال�شوق.  يف  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  �شركة  اإدراج  بعد  ال�شوقية  القيمة 
كذلك �شهدت بور�شة عّمان ارتفاعاً بن�شبة بلغت 8.06 %. كما �شجلت 
بور�شات كل من بريوت وال�شعودية واأبو ظبي والدار البي�شاء والكويت 
ودم�شق ارتفاعاً يف موؤ�شراتها بن�شب تراوحت بني 2.33 و4.90 %، 

فيما �شجلت بور�شة م�شقط حت�شناً بن�شبة بلغت اأقل من 1%.
واأ�شارت الن�شرة اإىل اأن موؤ�شر �شندوق النقد العربي املركب لأ�شواق املال 
بنحو  2022 مرتفعاً  اأبريل من عام  اأنهى تعامالت �شهر  العربية قد 
0.25 % لي�شل اإىل نحو 509.32 نقطة مقارنًة مب�شتواه امل�شجل 

يف نهاية �شهر مار�ص من عام 2022.
التح�شن يف  العربية تبايناً غلب عليه  البور�شات  اأداء  �شهدت موؤ�شرات 
ت�شع  اأداء  موؤ�شرات  �شجلت  حيث   ،2022 ع��ام  من  اأب��ري��ل  �شهر  نهاية 
على  منها  ع��دد  يف  امل�شجل  الرت��ف��اع  ب�شبب  ارت��ف��اع��اً  عربية  ب��ور���ش��ات 

م�شتوى موؤ�شرات القيمة ال�شوقية، فيما �شهدت خم�ص بور�شات عربية 
انخفا�شاً خالل ال�شهر املا�شي اإثر تراجع ن�شاط امل�شتثمرين الأجانب 
موؤ�شرات  تراجع  على  واأثرها  الأمريكية،  الفائدة  اأ�شعار  لرفع  انعكا�شاً 
اأداء الأ�شواق النا�شئة. على ال�شعيد القطاعي، قادت قطاعات الطاقة، 
والبنوك، واملرافق العامة، واخلدمات ال�شلعية، وال�شناعة، وال�شتثمار، 

ن�شاط التداول يف عدد من البور�شات العربية.
ع��دد من  2022 موا�شلة  ع��ام  اأبريل من  �شهر  �شهد  اآخ��ر،  من جانب 
من  الرئي�شة  الأ���ش��واق  قاعدة  تو�شعة  يف  جهودها  العربية  البور�شات 
�شهدته  ال��ذي  الإدراج  اأهمها  من  كان  اجلديدة،  الإدراج  عمليات  خالل 
تبلغ  �شوقية  بقيمة  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  ل�شركة  امل��ايل  دب��ي  �شوق 
124 مليار درهم، الأمر الذي عزز ن�شاط ال�شوق خالل ال�شهر املا�شي. 
ع��دد من  امل��درج��ة يف  ال�شركات  اأع��م��ال  نتائج  ع��ن  الإع���الن  �شاهم  كما 

•• اأبوظبي -وام:

قاعدة  يف  امل��درج��ة  العربية  املالية  ل��الأ���ش��واق  ال�شوقية  القيمة  �شجلت 
 4.61 بحوايل  ارتفاعاً  العربي،  النقد  املركب ل�شندوق  املوؤ�شر  بيانات 
م��ن عام  م��ار���ص  �شهر  بنهاية  م��ق��ارن��ًة  امل��ا���ش��ي،  اأب��ري��ل  �شهر  نهاية   %
�شهدت  حيث  اأمريكي،  دولر  تريليون   4.623 اإىل  لت�شل   2022
املركب  املوؤ�شر  ارتفاعاً يف ت�شع بور�شات عربية �شمن  ال�شوقية  القيمة 
ل�شندوق النقد العربي، يف املقابل �شهدت اأربع بور�شات عربية تراجعاً يف 
موؤ�شر القيمة ال�شوقية، بح�شب الن�شرة ال�شهرية لأ�شواق املال العربية 
البور�شات  امل��ايل  دب��ي  �شوق  وت�شدر  اأم�����ص.  ال�شندوق  اأ���ش��دره��ا  التي 
العربية على م�شتوى حركة الرتفاعات املُحققة يف القيمة ال�شوقية، مع 
ارتفاع  يعك�ص  % مبا   35.16 بلغت  بن�شبة  ارتفاعاً  ت�شجيل موؤ�شرها 

»طاقة « : تقدم كبري يف م�سروعاتنا للهيدوروجني الأخ�سر

وزيرة ال�سياحة يف جنوب اأفريقيا لـ »وام«: �سراكتنا مع الإمارات ت�ساعدنا يف الرتويج لبالدنا عامليا

 %  4.4 مليار درهم اإيرادات فريتيغلوب خالل الربع الأول بنمو 118 

ق�سايا تت�سدر م�سهد »دافو�س« بعد 10 اأيام  5
•• اأبوظبي-وام:

تنطلق فعاليات منتدى القت�شاد العاملي “ دافو�ص” حالل الفرة من 22 
وحتى 26 مايو اجلاري يف دافو�ص ب�شوي�شرا.

العاملية  العودة  بعد  ح�شورياً،  لالنعقاد  البارز  القت�شادي  املنتدى  ويعود 
“العمل معاً  ���ش��ع��ار  19«، حت��ت  »ك��وف��ي��د  ب��ع��د حت��دي��ات ج��ائ��ح��ة  ل��ل��ت��ع��ايف 
العاملي  الو�شع  لتقييم  للقادة  فر�شة  �شي�شكل  حيث  الثقة”،  وا�شتعادة 
م�شاركة  امل��ن��ت��دى،  وي�شهد  املقبلة.  املف�شلية  للفرة  ال�شيا�شات  وع��ر���ص 
تنظيم  وي�شهد  عاملية،  �شركة   1000 م��ن  اأك��رث  وممثلي  حكومية  وف��ود 
400 ور�شة تخ�ش�شية وجل�شات حوار تفاعلية بح�شور اأكرث من 2300 
م�شارك، ل�شتعرا�ص اأحدث م�شتجدات التكنولوجيا احلديثة لإيجاد حلول 
احلكومات،  عمل  وتوجهات  م�شارات  وحتديد  العاملية،  للتحديات  مبتكرة 

و�شمان م�شتقبل اأف�شل لالأجيال القادمة.
 ،1971 يناير   24 يف  اإط��الق��ه  منذ  العاملي  القت�شادي  املنتدى  ويعقد 
اجتماعاً �شنوياً لتحديد الأولويات القت�شادية والبيئية والجتماعية على 
املدى القريب والبعيد، ل�شتباق التحديات امل�شتقبلية بحلول مبتكرة ذكية 
وواقعية لإحداث نقلة نوعية اإيجابية يف جهود حتقيق الزدهار وال�شتقرار 

العاملي.
وت��ت�����ش��در اأج���ن���دة امل��ن��ت��دى يف دورت����ه احل��ال��ي��ة، جم��م��وع��ة م��ن احل����وارات 
ق�شايا   5 منها  الراهنة،  القت�شادية  الق�شايا  من  عدد  ب�شاأن  واملناق�شات 
الف�شاء  يف  املتوقعة  ال�شتثمارات  وحجم  »امليتافري�ص«  دور  منها  رئي�شة، 
اإىل  اإ�شافة  الذكية.  امل��دن  ت�شكيل  يف  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  ودور  الرقمي، 
التحولت العاملية يف الطاقة خا�شة مع التغريات اجليو�شيا�شية الراهنة، 
ويناق�ص  ال�شتهالكية،  ال�شرائية  امل�شتويات  على  الت�شخم  اأثر  يبحث  كما 
املُتاحة  الدولية  واحللول  املناخي  التغري  ظاهرة  عن  الناجمة  التحديات 

ب�شاأنه. 

 1.32 بتكلفة  ال�شم�شية  للطاقة 
كيلوواط  ل���ك���ل  اأم����ري����ك����ي  ���ش��ن��ت 
لكل  اإماراتي  فل�ص   4.85/ �شاعة 
كيلوواط �شاعة/ وذلك عند اإجناز 
هذه  حجم  يبلغ  التمويل.  �شفقة 
نور  حمطة  حجم  �شعف  املحطة 
الطاقة  و�شتوفر  تقريباً،  اأبوظبي 
األف   160 م���ن  لأك����رث  ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
 4 ي��زي��د ع��ن  اأ���ش��رة با�شتخدام م��ا 
ماليني لوح �شم�شي ثنائي الوجه.

ي�شهد  ال��ع��امل  اإن  ال��ع��ول��ق��ي  وق���ال 
بالطاقة  م�����ت�����زاي�����داً  اه����ت����م����ام����اً 
ا�شتمرار  اإىل  م�����ش��رياً  امل���ت���ج���ددة، 
ا�شتثماراتها  ت��ع��زي��ز  يف  “طاقة” 
يف ه���ذا ال��ق��ط��اع. ويف ح��دي��ث��ه عن 
 ،2022 للمرافق  العاملي  املوؤمتر 
ميثل  امل��وؤمت��ر  اأن  العولقي  اأو���ش��ح 
فر�شة مميزة لالجتماع مع �شناع 
ال��ق��رار واخل���رباء وت��ب��ادل الأفكار 

وامل�شاهمة يف تعزيز القطاع.

ال��زوار يف�شلون ق�شاء  اأن  وذك��رت 
عطالتهم يف عدة مزارات �شياحية 
م��ث��ل ح��دي��ق��ة كروجر  ب���الده���ا  يف 
تاون ومقاطعتي  ، وكيب  الوطنية 
وغريها،  وليمبوبو  م��ب��وم��الجن��ا 
ب��������داأوا يف  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  اأن  ك���م���ا 
الفندقية  ال�شناعات  اإىل  الجت��اه 
اأن  اإىل  لفتة  ه��ن��اك،  والرفيهية 
تنظيم  على  تعمل  ال�شياحة  وزارة 
حمالت ت�شويقية للرويج جلنوب 
عقبات  اأي  اإزال���ة  و  عاملياً  اأفريقيا 
الدعم  وتقدمي  التاأ�شريات  ب�شاأن 
�شياحة  ت�شويق  ���ش��م��ان��ات  ن��ق��ل  يف 
الوجهات  اإىل  اأف���ري���ق���ي���ا  ج���ن���وب 

املختارة .
واأ�����ش����اف����ت وزي��������رة ال�������ش���ي���اح���ة يف 
تتميز  ب��الده��ا  اأن  اأفريقيا  جنوب 
ب��ال��ك��ث��ري م����ن ال���ت���ن���وع اجل���غ���رايف 
بالت�شامح  �شعبها  ويت�شم  والثقايف 
وكرم  ال�شلمي  والتعاي�ص  وال�شالم 

ال�شيافة.

•• اأبوظبي- وام:

اأك���������د ف�����ري�����د ال����ع����ول����ق����ي امل����دي����ر 
اأع��م��ال توليد  ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��وح��دة 
الطاقة يف �شركة اأبوظبي الوطنية 
م�شروعات  اأن  “طاقة”  للطاقة 
تتقدم  الأخ�������ش���ر  ال���ه���ي���دروج���ني 
ب�����ش��ك��ل ج��ي��د ل��ل��غ��اي��ة، م�����ش��ي��ف��اً اأن 
الهيدروجني الأخ�شر، الذي يعرف 
دوراً  �شيلعب  امل�شتقبل”،  “نفط  ب� 
مهماً يف املنطقة. واأ�شاف العولقي 
يف ح����وار ل��وك��ال��ة اأن���ب���اء الإم�����ارات 
يف  م�شاركته  هام�ص  على   / وام   /
 2022 للمرافق  العاملي  امل��وؤمت��ر 
الذي اختتم فعالياته اأم�ص الول: 
اجلدوى  مرحلة  يف  الآن  نحن   “
الهيدروجني  مل�����ش��روع��ي  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
الأخ�������ش���ر ال���ل���ذي���ن مت الإع������الن 
�شركة حديد  بال�شراكة مع  عنهما 

الإمارات وموانىء اأبوظبي«.
وت�شمل ال�شراكتان تعاون “طاقة” 
مع �شركة حديد الإمارات لتطوير 
وا�شع  اأخ�شر  هيدروجني  م�شروع 

“طاقة”  اأن  م�شيفاً  اأبوظبي”، 
الظفرة  حمطة  ببناء  حالياً  تقوم 
�شتكون  وال���ت���ي  ال��ك��ه��رو���ش��وئ��ي��ة، 
للطاقة  حم����ط����ة  اأك����������رب  ث��������اين 

الكهرو�شوئية يف العامل.
اأبوظبي”  “نور  اأك���م���ل���ت  وق�����د 
موؤخراً ثالث �شنوات من العمليات 
قدرتها  وتبلغ  الناجحة،  التجارية 
وتوفر  جيجاواط   1.2 الإنتاجية 
لأكرث  النظيفة  ال�شم�شية  الطاقة 
اإم������ارة  اأ������ش�����رة يف  األ������ف   90 م����ن 
اأبوظبي، يف حني ت�شاهم يف خف�ص 
الكربون  اأك�����ش��ي��د  ث���اين  ان��ب��ع��اث��ات 

مبقدار مليون طن مري �شنوياً.
كما تتابع “طاقة” اأعمال الإن�شاء 
للطاقة  ال�����ظ�����ف�����رة  حم����ط����ة  يف 
التي  ال��ك��ه��رو���ش��وئ��ي��ة  ال�����ش��م�����ش��ي��ة 
اإن�شائها  اك��ت��م��ال  ع��ن��د  ���ش��ت��ت��ج��اوز 
اأكرب  لت�شبح  اأبوظبي  نور  حمطة 
�شمن  ال�شم�شية  للطاقة  حمطة 
م����وق����ع واح�������د يف ال�����ع�����امل. وق���د 
قيا�شية  اأرقاماً  امل�شروع  �شّجل هذا 
تناف�شية  ت��ع��رف��ة  اأق����ل  ح��ي��ث  م���ن 

من�شاأة  لتطوير  اأبوظبي  وم��وان��ئ 
ل��ت�����ش��ن��ي��ع وت�������ش���دي���ر الأم����ون����ي����ا 
اخل�����������ش�����راء ت�������ش���غ���ي���ل امل���������ش����روع 
اإنتاجه  �شيتم  الذي  بالهيدروجني 
م���ن ال��ط��اق��ة امل���ول���دة م���ن حمطة 
لتوليد الطاقة ال�شم�شية بقدرة 2 
جيجاوات. اأما م�شروعها مع �شركة 
على  ف�شيعتمد  الإم�����ارات،  ح��دي��د 
الأخ�����ش��ر يف تعزيز  ال��ه��ي��دروج��ني 
النظيف.  ال�شلب  اإن��ت��اج  م�شتوى 
ت�شنيع  ال��ه��ي��دروج��ني  و���ش��ي��م��ك��ن 
ومنخف�ص  الأخ���������ش����ر  ال�����ف�����ولذ 
بتوفري  ي�����ش��اه��م  مم���ا  ال���ك���رب���ون، 
الطاقة وو�شع الأ�شا�شات لعمليات 

ت�شنيع م�شتدامة ونظيفة.
م�شادر  دور  اأن  ال��ع��ول��ق��ي  واأك�����د 
الطاقة  املتجددة يف مزيج  الطاقة 

العاملي ي�شتمر يف التزايد.
من  ال�شركة  حمفظة  اأن  واأو���ش��ح 
م�����ش��ادر ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة ت�شمل 
اخلاليا  م�شانع  اأك���رب  م��ن  اث��ن��ني 
العامل يف موقع  الكهرو�شوئية يف 
واح����د، مب��ا يف ذل���ك حم��ط��ة “نور 

م�شنع  اأول  ل��ت��م��ك��ني  ال����ن����ط����اق 
اأخ�شر يف منطقة  ال��ف��ولذ  لإن��ت��اج 
اأفريقيا،  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق 
اأبوظبي  م���وان���ئ  م���ع  و���ش��راك��ت��ه��ا 
وت�شدير  لت�شنيع  من�شاأة  لتطوير 
الأم���ون���ي���ا اخل�������ش���راء ع��ل��ى نطاق 

�شناعي يف اأبوظبي.
وك��ان��ت “ ط��اق��ة “ ق��د اأع��ل��ن��ت اأن 
�شي�شكل  الأخ�����ش��ر  ال��ه��ي��دروج��ني 
ا�شراتيجية  م����ن  ق���ي���م���اً  ج�������زءاً 
امل�شتدام،  للنمو   2030 ال�شركة 
قدرتها  زي�������ادة  ت��ت�����ش��م��ن  وال����ت����ي 
الإج��م��ال��ي��ة ل��ت��ول��ي��د ال��ط��اق��ة من 
دولة  يف  ج��ي��ج��اوات   30 اإىل   18
اإىل  م��ا ي�شل  واإ���ش��اف��ة  الإم������ارات 
15 جيجاوات يف الأ�شول العاملية. 
ال�شعة  ال���زي���ادة يف  ه���ذه  و���ش��رك��ز 
�شيما  ل   - امل��ت��ج��ددة  الطاقة  على 
الكهرو�شوئية  ال�شم�شية  الطاقة 
%30 من  م���ن  اأك����رث  ل��ت�����ش��ك��ل   -
حمفظة توليد الطاقة بحلول عام 

2030، ، مقارنة ب� %5 حالياً.
“طاقة”  م�����ش��روع  وت�����ش��م��ل خ��ط��ة 

والتي كانت �شبباً رئي�شياً يف كونها 
واأمريكا  اأوروب�����ا  م��ع  و���ش��ل  حلقة 
مع  ال�شراكة  اأن  م��وؤك��دة  وغ��ريه��ا، 
وتت�شع يف  تت�شعب  الإم���ارات  دول��ة 
مدن  اإىل  وو�شلت  الطريان  قطاع 
وديربان  تاون  وكيب  جوهان�شربج 
ما اأدت اإىل منو العالقات الثنائية 
والتجارية ونفخر بتلك العالقات 

الثنائية بني البلدين.
امل�شتثمرين  رغ���ب���ة  ع��ل��ي  واأث���ن���ت 
بالقطاع  واهتمامهم  الإماراتيني 
اأفريقيا  يف  وال��ف��ن��دق��ي  ال�شياحي 
ب��الده��ا، م��ا ميثل دفعة  وحت��دي��داً 
والتي  الأفريقية  لل�شياحة  قوية 
وملحوظاً  تدريجياً  جناحاً  حتقق 
يف مناطق عدة من جنوب اأفريقيا، 
ع������الوة ع���ل���ى ع���ق���د ال���ع���دي���د من 
ال�شتثمار  ك���م���وؤمت���ر  امل����وؤمت����رات 
يف ج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا وغ���ريه���ا من 
وجذب  تعزيز  ب��ه��دف  ال��ف��ع��ال��ي��ات، 

ال�شياحة اإىل جنوب اأفريقيا.

بلد حتول امل�شتحيل اإىل ممكن.
لينديوي  م����ع����ايل  واأو������ش�����ح�����ت 
اأفريقيا  ج���ن���وب  اأن  ���ش��ي�����ش��ول��و، 
ال�شفر  ���ش��وق  م��ع��ر���ص  ت�����ش��ارك يف 
من  حتويه  وم��ا  مميزاتها  لعر�ص 
ك��ن��وز وم��ن��اظ��ر خ��الب��ة وحمميات 
هناك  اأن  اإىل  لف���ت���ة  ط��ب��ي��ع��ي��ة، 
����ش���راك���ات م���ع ط�����ريان الإم�������ارات 
تعك�ص العالقة املهمة بني البلدين، 

حزم  وتقدمي  ال��رح��الت،  م�شارات 
وت�شجيع  ترويجية  وهدايا  خا�شة 
اأفريقيا  جنوب  لت�شويق  احل��واف��ز 

عاملياً.
جنوب  ح���ك���وم���ة  اأن  واأو�����ش����ح����ت 
اإدارة  يف  ج���ي���داً  ع��م��ل��ت  اأف���ري���ق���ي���ا 
م��ل��ف ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ب��داي��ة من 
ا�شرطتها  التي  الإج���راءات  اتباع 
لفتة  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�����ش��ح��ة  منظمة 
اإىل اأن وزارة ال�شياحة التي متثلها 
اأخرى  اأن تعيد احلياة مرة  ق��ررت 
اإىل القت�شاد وخا�شة هذا القطاع 
احل���ي���وي م���ن خ����الل دف���ع���ة قوية 
وان��ت��ع��ا���ش��ه ح��ق��ي��ق��ي��ة، ع���ن طريق 
تقدمي روؤية ا�شراتيجية جديدة.

واأثنت على فعاليات ومبادرات دولة 
الإم�����ارات م��ن اأج���ل اإع����ادة احلياة 
فعاليات  عرب  ال�شياحة  قطاع  اإىل 
عاملية مهمة ك�شوق ال�شفر العربي 
ملعر�ص  ال��ب��اه��ر  ال��ن��ج��اح  وق��ب��ل��ه��ا 
يف  وغ��ريه��ا؛  دب��ي   2020 اإك�شبو 

•• دبي-وام:

�شي�شولو  لينديوي  م��ع��ايل  اأك���دت 
جمهورية  يف  ال�����ش��ي��اح��ة  وزي�������رة 
م�شاركة  اأن  اأف���ري���ق���ي���ا،  ج���ن���وب 
واملوؤمترات  الفعاليات  يف  ب��الده��ا 
الإمارات  دول��ة  اأر���ص  على  املُقامة 
الثنائية  العالقات  تهدف لتوطيد 
ال�شوء  وت�����ش��ل��ي��ط  وال���ت���ج���اري���ة، 
والفر�ص  ال�شياحية  امل���زارات  على 
ال�شتثمارية لدى جنوب اأفريقيا.

لوكالة  ح���وار  يف  معاليها  وق��ال��ت 
اأنباء الإمارات / وام / على هام�ص 
ال�شفر  م�شاركتها يف معر�ص �شوق 
اإن  دب�������ي؛  يف   2022 ال����ع����رب����ي 
اأخ��ذت خطوات ج��ادة عرب  بالدها 
�شراكتها مع الإم��ارات بهدف دعم 
ال�����ش��ي��اح��ة يف جنوب  ت��ع��ايف ق��ط��اع 
ال�شركاء  دعم  اأفريقيا، عن طريق 
التجاريني ومنظمي الرحالت عرب 
وتعزيز  لتطوير  الإم����ارات  �شبكة 
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»تربيد«  ُت�سجل ارتفاًعا يف اإيراداتها واأرباحها
1،236،433 طن تربيد. ك�شفت �شركة تربيد يف �شهر فرباير املا�شي عن 
امل�شرية مل�شروعات الطاقة  ال�شركة  امل�شري، ب�شراكة كل من  ال�شوق  دخولها 
لتوفري خدمات  والتربيد “غازكول” و�شركة “مراكز لال�شتثمار العقاري”، 
D5M اجلديد الكائن يف منطقة القطامية اجلديدة،  تربيد املناطق ملول 
�شرق القاهرة.  ويف دللة وا�شحة على اأهدافها البيئية، اأعلنت �شركة تربيد 
يف �شهر مار�ص من العام اجلاري عن اطالق اإطار التمويل الأخ�شر  اجلديد، 
الذي يوازن بني الأهداف القت�شادية والبيئية والجتماعية على حد �شواء، 
اأهداف التنمية امل�شتدامة  وذلك من خالل توحيد اجلهود الرامية لتحقيق 
تواجدها  نطاق  يف  احل���راري  الحتبا�ص  غ���ازات  وان��ب��ع��اث  التلوث  م��ن  للحّد 
اجلغرايف اإىل اأقرب م�شتوى ممكن من ال�شفر “�شايف النبعاثات ال�شفري«. 

اأبرز املوؤ�شرات املالية خالل الثالثة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�ص 2022:  
• �شجلت اإيرادات املجموعة  ارتفاًعا بن�شبة %17 حمققًة 419.9 مليون 

88.2 مليون درهم )مقارنًة مببلغ 85.5 مليون درهم يف الربع الأول من 
العام 2021(

مار�ص   31 يف  املنتهية  اأ���ش��ه��ر  ال��ث��الث��ة  خ���الل  الت�شغيلية  الإجن�����ازات  اأب����رز 
  :2022

• بلغ اإجمايل حجم الطاقة الت�شغيلية  1،236،433 طن تربيد
منها  ط��ن،   26،337 الأول  ال��رب��ع  خ��الل  التربيد  تو�شيالت  حجم  بلغ   •
7،537 طن تربيد اأُ�شيفت لعمالء جدد يف دولة الإمارات العربية املتحدة،  
مملكة  يف  ت��ربي��د  ط��ن  و500  ع��م��ان  �شلطنة  يف  ت��ربي��د  ط��ن   18،300 و 

البحرين.
• ت�شجيل رقم قيا�شي يف �شاعات العمل بلغ 15،196،136  �شاعة دون وقوع 

حوادث هادرة للوقت؛ وقع اآخرها يف يوليو من العام 2015
ح خالد عبد اهلل القبي�شي، رئي�ص جمل�ص  وتعليًقا على هذه النتائج املالية، �شرَّ
ويت�شح  املقايي�ص،  بكل  ا�شتثنائية  �شركة  باأنها  تربيد  “اأثبتت  قائاًل:  الإدارة 
ذلك لي�ص يف نتائج الربع الأول فح�شب، بل اأي�شا يف ا�شرتيجية النمو الذاتي 

وامل�شتدام التي تنتهجها ال�شركة. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ال�شركة  )�ص.م.ع.(”تربيد”،  امل��رك��زي  للتربيد  الوطنية  ال�شركة  اأع��ل��ن��ت 
الرائدة عاملًيا يف تطوير خدمات تربيد املناطق التي تتخذ من دولة الإمارات 
العربية املتحدة مقًرا لها، اأم�ص عن نتائجها املالية املوحدة للربع الأول من 
درهم؛  مليون   88.2 بلغ  اأرباحها  �شايف  يف  ارتفاًعا  م�شجلًة   ،2022 العام 

بزيادة قدرها %3.1 مقارنًة باأدائها يف الربع الأول من العام 2021.
ومع بداية العام، ا�شتاأنفت �شركة تربيد اأعمالها على نحو واعد، حيث �شاعفت 
تربيد  حمطة  على  ال�شتحواذ  خ��الل  من  عمان  �شلطنة  يف  عملياتها  حجم 
اجل��دي��دة يف  العقارية  امل�شاريع  اأب��رز  اأح��د  امل��وج،  م�شروع  تخدم  التي  املناطق 
ال�شلطنة. وت�شم حمفظة تربيد يف �شلطنة عمان حالًيا �شبعة حمطات، اأهمها 
حمطة م�شروع املوج الذي يبني حر�ص ال�شركة على زيادة ا�شتثماراتها يف هذه 
املنطقة املهمة. ف�شاًل عن ذلك، قامت ال�شركة خالل الربع الأول من هذا العام 
باإ�شافة ت�شعة تو�شيالت تربيد لعمالء جدد يف كل من دولة الإمارات العربية 
املتحدة، ومملكة البحرين اأّدى اإىل زيادة اإجمايل حجم الطاقة الت�شغيلية اإىل 

العام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  يف  دره����م   م��ل��ي��ون   357.6 )م��ق��ارن��ة مببلغ  دره���م 
)2021

 405.7 حمققًة   20% بن�شبة  ارت��ف��اًع��ا  امل���ربدة  امل��ي��اه  اإي�����رادات  �شجلت   •
مليون درهم )مقارنة مببلغ 339.1 مليون درهم يف الربع الأول من العام 

)2021
وال�شتهالك  والإه���الك  وال�شرائب  الفوائد  اقتطاع  قبل  الأرب���اح  �شجلت   •
ارتفاًعا بن�شبة %16 حمققًة 263.6 مليون درهم )مقارنًة مببلغ 226.8 

مليون درهم يف الربع الأول من العام 2021(
• �شجلت اأرباح العمليات الت�شغيلية ارتفاًعا بن�شبة %14 حمققًة 153.7 
مليون درهم )مقارنًة مببلغ 134.6 مليون درهم يف الربع الأول من العام 

)2021
حمققًة   3.1% بن�شبة  ارت��ف��اًع��ا  لل�شركة  املجمعة  الأرب���اح  �شايف  �شجلت   •

خطط الإ�شدار 6 �شرائح من �شندات اخلزينة العام اجلاري بقيمة اإجمالية 9 مليارات درهم

احل�سيني يقرع جر�س نا�سداك دبي احتفال باإدراج اأوىل �سندات اخلزينة احلكومية املقومة بالدرهم الإماراتي

االإمارات والهند ت�شتعر�شان فر�ش اال�شتثمار الواعدة اأمام جمتمع االأعمال يف البلدين

عبداهلل بن طوق: ال�سراكة القت�سادية بني الإمارات والهند قيمة م�سافة للحركة التجارية

التي  امل�����ش��ت��وى  وع��امل��ي��ة  املتكاملة 
ال���ب���ور����ش���ة، مب���ا يدعم  ت���وف���ره���ا 
اإ�شدار واإدراج اأدوات الدخل الثابت 
ال�شيادية  اجل��ه��ات  ع��ن  ال�����ش��ادرة 
وعاملياً.”  حم���ل���ي���اً  وال���ت���ج���اري���ة 
كانت  امل��ال��ي��ة  وزارة  اأن  اإىل  ي�شار 
 2021 اأك���ت���وب���ر  اأدرج������ت يف  ق���د 
ال�شيادية  الإم���ارات  دول��ة  �شندات 
اأمريكي  دولر  مليارات   4 بقيمة 
ال�شيادية  لل�شندات  اإ���ش��دار  ك��اأول 
الإماراتية يف نا�شداك دبي. ويعزز 
اإدراج �شندات اخلزينة اليوم مكانة 
ن��ا���ش��داك دب���ي ب��اع��ت��ب��اره��ا من�شة 
رائدة لإدراج اأدوات الدخل الثابت 
الأو�شط  ال�شرق  يف  ودولياً  حملياً 
دولر  م���ل���ي���ار   102 ب����اإج����م����ايل 
املالية  وزارة  وق���ام���ت  اأم���ري���ك���ي. 
بتعيني �شتة بنوك وكالء ب�شفتهم 
املوزعني الأ�شا�شيني للم�شاركني يف 
 T-Bonds املزاد الأويل ل�شندات
ال�شوق  ت��ط��وي��ر  م��ه��م��ة  وي��ت��ول��ون 
ت�����ش��م��ل بنك  ال���ث���ان���وي���ة وال����ت����ي 
اأبوظبي التجاري، وبنك الإمارات 
اأبوظبي  وب���ن���ك  ال���وط���ن���ي،  دب����ي 
وبنك   ،HSBC وب���ن���ك  الأول، 

امل�شرق، و�شتاندرد ت�شارترد.

•• دبي-وام:

ق������ام م����ع����ايل حم���م���د ب�����ن ه�����ادي 
لل�شوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  احل�شيني 
اأم�ص بقرع اجلر�ص  املالية، �شباح 
واإيذاناً  احتفاًل  دب��ي  نا�شداك  يف 
اإ����ش���دار من  اأول  ب�����اإدراج وت����داول 
�شندات اخلزينة احلكومية املقومة 
والتي  ال���دره���م  امل��ح��ل��ي��ة  بالعملة 
ت�شدرها احلكومة الحتادية عرب 
وزارة املالية، بقيمة اإجمالية بلغت 

1.5 مليار درهم.
ي���اأت���ي ه����ذا الإ�����ش����دار ك��ج��زء من 
تت�شمن  ط��م��وح��ة  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
ل�شندات  الإ���ش��دارات  من  �شل�شلة 
اخلزينة احلكومية لتطوير �شوق 
الإمارات  دول��ة  يف  الثابت  ال��دخ��ل 
امل�شتثمرين  ت���زوي���د  خ����الل  م���ن 
الإ�شدارات  يف  ا�شتثمارية  بفر�ص 
منا�شب  وم���ق���ي���ا����ص  ال�������ش���ي���ادي���ة، 
ال�شتثمارات  على  العائد  ملنحنى 

يف اأدوات الدين.
اجلر�ص  ق����رع  م���را����ش���م  وع���ق���دت 
الزعابي  اإبراهيم  �شعادة  بح�شور 
م���������ش����اع����د حم������اف������ظ م�������ش���رف 
ال�شيا�شة   - امل���رك���زي  الإم��������ارات 

النقدية وال�شتقرار املايل، وحامد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�شوق  ال��رئ��ي�����ص  ع��ل��ي 
دبي”،  و”نا�شداك  امل�����ايل  دب����ي 
للبنوك  التنفيذيني  وال���روؤ����ش���اء 
اإ�شافة  امل�شاركة،  الرئي�شية  ال�شتة 
من  امل�شوؤولني  كبار  من  عدد  اإىل 

خمتلف اجلهات امل�شاركة.
الفتتاحي  الإ�������ش������دار  و����ش���ه���د 
ل�����ربن�����ام�����ج ������ش�����ن�����دات اخل���زي���ن���ة 
بالدرهم  امل����ق����ّوم����ة  الحت�����ادي�����ة 
الإم������ارات������ي اإق�����ب�����اًل وا����ش���ع���اً من 
والعامل،  املنطقة  يف  امل�شتثمرين 
ح��ي��ث ب��ل��غ ح��ج��م الك��ت��ت��اب 6.3 
ال���ذي  الأول  امل������زاد  خ����الل  م����رة 

اختتم بنجاح هذا الأ�شبوع.
وت��ع��م��ل ال������وزارة ع��ل��ى اإ����ش���دار 6 
اخلزينة  ����ش���ن���دات  م����ن  ����ش���رائ���ح 
 9 ب��ق��ي��م��ة   2022 ال���ع���ام  خ����الل 
قيمة  بلغت  حيث  دره��م،  مليارات 
ال�شريحتني /لأجل عامني وثالثة 

النقدية  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  وف���ق  امل����ايل 
من  ال�شراتيجية.”  واخل��ط��ط 
الرئي�ص  علي،  حامد  ق��ال  جانبه، 
دبي  نا�شداك  لبور�شة  التنفيذي 
و�شوق دبي املايل: “ي�شر نا�شداك 
حتقيق  يف  بفعالية  امل�شاهمة  دب��ي 
ال�شراتيجية حلكومة  الأه��داف 
اأ�شواق  تطوير  الإم����ارات يف  دول��ة 
ويوؤكد  ال����دول����ة.  يف  امل�����ال  راأ�������ص 
احلكومية  اخلزينة  �شندات  اإدراج 
الدرهم  املحلية  بالعملة  املقومة 
ال�شراتيجي  الل�����ت�����زام  ع���ل���ى 
املال،  راأ���ص  اأ�شواق  اأن�شطة  بتعزيز 
الدين،  اأدوات  ����ش���وق  ���ش��ي��م��ا  ول 
ال�شيادية.  ال�شندات  اإ���ش��دار  عرب 
بالإدراج  دبي  نا�شداك  ترحيب  اإن 
جانب  م����ن  ل���ل�������ش���ن���دات  ال����ث����اين 
احل��ك��وم��ة الحت���ادي���ة خ���الل �شتة 
�شهور ُيقدم خري دليل على الثقة 
املالية  الأ���ش��واق  بنية  يف  الكبرية 

“ي�شاهم  متكاملة. وقال معاليه: 
برنامج �شندات اخلزينة الحتادية 
يف تن�شيط القطاع املايل وامل�شريف 
ف���ر����ص متويل  وي����وف����ر  امل���ح���ل���ي، 
قوة  ويعك�ص  للم�شتثمرين،  بديلة 
القت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م��وؤ���ش��رات 
ومرونة  امل��ايل  النظام  وا�شتقرار 

القت�شاد.
الوطني  الق��ت�����ش��اد  و���ش��ي��وا���ش��ل   
املرحلة  وال���ري���ادة خ���الل  ال��زخ��م 
اإىل  ال���ت���ح���ول  اإط�������ار  امل��ق��ب��ل��ة يف 
اجلديد  الق���ت�������ش���ادي  ال���ن���م���وذج 
والتي  اخلم�شني،  م�شاريع  �شمن 
توؤ�ش�ص دولة الإمارات من خاللها 

ا�شتكماًل جلهود حكومة الإمارات 
املبذولة يف تعزيز وتطوير ال�شوق 
ال�شتثمار،  ببيئة  والرتقاء  املايل 
وه����و م���ا مي��ث��ل دل���ي���اًل ع��ل��ى قوة 
حتظى  التي  الئتمانية  اجل���دارة 
ب���ه���ا ال����دول����ة ك����واح����دة م����ن بني 
تناف�شية  الأك������رث  الق���ت�������ش���ادات 
اأن  اإىل  واأ���ش��ار  العامل.  يف  وتقدماً 
اخلزينة  ���ش��ن��دات  ع��ل��ى  الإق����ب����ال 
يوؤكد املكانة والثقة التي تتمتع بها 
وجهة  باعتبارها  الإم���ارات،  دول��ة 
للم�شتثمرين  امل��ث��ل��ى  ال���ش��ت��ث��م��ار 
ورواد الأعمال يف املنطقة، نظراً ملا 
توفره من بنى حتتية ولوج�شتية 

اأعوام/ يف املزاد الأول 1.5 مليار 
للق�شائم  ف���ائ���دة  مب��ع��دل  دره�����م، 
على  و3.24%   3.01% ب��ل��غ 
ال�����ت�����وايل، ف��ي��م��ا ���ش��ي��ت��م اإ�����ش����دار 
لحق  وق��ت  يف  الأخ���رى  ال�شرائح 
من العام اجلاري بفرات متنوعة 

ت�شل اإىل 5 اأعوام. 
واأك������د م���ع���ايل حم��م��د ب���ن ه���ادي 
احل�شيني، اأن النجاح الذي حققه 
�شندات  لإ������ش�����دار  الأول  امل�������زاد 
خطوة  ي�شكل  الحتادية  اخلزينة 
القت�شاد  ق����وة  ل��ت��ع��زي��ز  ج���دي���دة 
التنمية  وحت����ق����ي����ق  ال�����وط�����ن�����ي 
وياأتي  امل�����ش��ت��دام��ة،  الق��ت�����ش��ادي��ة 

لقت�شاد معريف متنوع يرتكز على 
وال�شناعات  وال����ري����ادة  الب��ت��ك��ار 
معايل  ق����ال  ب�����دوره  املتقدمة.” 
بالعمى  �����ش����امل  حم����م����د  خ����ال����د 
م�شرف  حم�����اف�����ظ  ال���ت���م���ي���م���ي 
الإمارات العربية املتحدة املركزي 
: “ياأتي اإ�شدار ال�شندات بالدرهم 
الإماراتي يف اإطار حر�ص والتزام 
اأ�شواق  اأن�����ش��ط��ة  بتطوير  ال��دول��ة 
راأ�ص املال وتر�شيخ مكانتها كمركز 
مايل عاملي، كما يوؤكد على متانة 
ال��ن��ظ��ام امل����ايل وا���ش��ت��ق��راره وثقة 
والعامليني  املحليني  امل�شتثمرين 
بقدرة الإمارات على تنمية القطاع 

الع�شر  يف  التغريات  ملعاجلة  امل�شتقبل 
الرقمي.

اأن بنود التفاقية متثل  اإىل  واأ���ش��ار     
الروؤية ال�شتباقية  عالمة مهمة على 
لتحقيق  احل��ك��وم��ت��ان  ت��ت��خ��ذه��ا  ال��ت��ي 
الرقمي  الع�شر  م��ن  ا�شتفادة  اأق�شى 
التجارة  ن���ط���اق  مت���ك���ني  خ�����الل  م����ن 
قدرة  ال��ب��ل��دان  اأدرك  ح��ي��ث  ال��رق��م��ي��ة 
القطاع على ت�شريع النمو القت�شادي 
وجم���الت ال���ش��ت��ث��م��ار.    واأ���ش��اف اأنه 
التكنولوجيا  ���ش��ن��اع��ة  ازده��������ار  م����ع 
ال�شروري  البلدين من  املالية يف كال 
التكلفة  م��ي�����ش��ورة  امل���دف���وع���ات  ج��ع��ل 
اأكرب  يتطلب و�شوًل  للجماهري وهذا 
وال�شتثمارات  ال��ه��ام��ة  التقنيات  اإىل 
اجلديدة واحللول املحلية التي ميكن 
الوقت  يف  الأم������وال  حت��وي��ل  ت��ت��ي��ح  اأن 
ال��دف��ع عرب  الفعلي م��ن خ��الل حلول 
الهاتف املحمول.    وقال اإن التفاقية 
للم�شتثمرين  داع����م����ة  ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ر 
البلدين  كال  يف  احلاليني  والالعبني 
للت�شغيل  ق��اب��ل��ة  رق��م��ي��ة  ل��ب��ن��اء ح��ل��ول 
الإمكانات  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  م��ع  البيني 
ال���ه���ائ���ل���ة ل���الق���ت�������ش���ادي���ني.    جدير 
ممثلني  ي�شم  الدولة  وفد  اأن  بالذكر 
عن جهات حكومية وخا�شة من بينها: 
اخلارجية  ووزارة  الق��ت�����ش��اد  وزارة 
ال�شناعة  وزارة  ال�����دويل  وال���ت���ع���اون 
والهيئة  امل���ت���ق���دم���ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
العامة للطريان املدين ودائرة التنمية 
الق��ت�����ش��ادي��ة اأب��وظ��ب��ي وغ��رف��ة جتارة 
القت�شاد  ودائ����رة  اأب��وظ��ب��ي  و���ش��ن��اع��ة 
لل�شلع  دب��ي  ومركز  دب��ي  يف  وال�شياحة 
لال�شتثمار  ال�شارقة  وهيئة  امل��ت��ع��ددة 
ا�شتثمر  ومكتب  “�شروق”  والتطوير 
وغ��رف��ة جت���ارة و�شناعة  ال�����ش��ارق��ة  يف 
علي  بجبل  احل��رة  واملنطقة  ال�شارقة 
الدولة  وف��د  ي�شم  كما      . “جافزا« 
مم���ث���ل���ني ع�����ن ه���ي���ئ���ة م���ن���اط���ق راأ�������ص 
التنمية  ودائ���رة  القت�شادية  اخليمة 
وغرفة  ال���ف���ج���رية  يف  الق���ت�������ش���ادي���ة 
جتارة و�شناعة عجمان  وغرفة جتارة 
املنطقة  وه��ي��ئ��ة  ال��ف��ج��رية  و���ش��ن��اع��ة 
الإم����ارات  وجمل�ص  بالفجرية  احل���رة 
وجمموعة  ب���اخل���ارج  ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
موانئ اأبوظبي و�شوق اأبو ظبي العاملي 
وم�شدر وموانئ دبي العاملية وويز اإير 
اأغذية  و�شركة  دب��ي  وف��الي  اأب��وظ��ب��ي، 
وجمموعة  العاملية  اللولو  وجمموعة 
�شالل  و�شركة  كانو  وجمموعة  �شرف 
اخلليج  “�شركة  ج���ل���ف���ار  و�����ش����رك����ة 

لل�شناعات الدوائية” وغريها.

•• نيودلهي -وام:

العا�شمة  يف  الأول  اأم�������ص  ان��ط��ل��ق��ت 
اجتماعات  اأوىل  ن��ي��ودل��ه��ي  ال��ه��ن��دي��ة 
عبداهلل  م��ع��ايل  برئا�شة  ال��دول��ة  وف��د 
ب���ن ط���وق امل����ري وزي����ر الق��ت�����ش��اد مع 
بداأت بجل�شات  والتي  الهندي  اجلانب 
الأعمال  جمتمع  مع  مو�شعة  تفاعلية 
البارزين  الأع����م����ال  ورواد  ال���ه���ن���دي 
وال�شركات النا�شئة اإ�شافة اإىل ت�شليط 
ال�شوء على اأهمية ال�شراكة الإماراتية 
الإقليمي  ال��رخ��اء  اأج���ل  م��ن  الهندية 

والعاملي.
فر�ص  اجل���ل�������ش���ات  وا����ش���ت���ع���ر����ش���ت     
خمتلف  يف  ال������واع������دة  ال����ش���ت���ث���م���ار 
باأ�شواق  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
ال�شراكة  ات��ف��اق��ي��ة  اإط����ار  يف  ال��ب��ل��دي��ن 
الق��ت�����ش��ادي��ة ال�����ش��ام��ل��ة اإ����ش���اف���ة اإىل 
ب���امل���زاي���ا واخل����دم����ات التي  ال��ت��ع��ري��ف 
ال�شركات  اأم������ام  الت��ف��اق��ي��ة  ت��ت��ي��ح��ه��ا 
ال�شتفادة  وكيفية  الأع��م��ال  وجمتمع 
الأم�����ث�����ل مب����ا يعزز  ب���ال�������ش���ك���ل  م���ن���ه���ا 
القت�شادي  العمل  م�شارات  ا�شتدامة 
القت�شاد  نحو  والهند  الإم����ارات  ب��ني 
اجلل�شات  يف  �����ش����ارك       . اجل����دي����د 
التفاعلية لليوم الأول معايل الدكتور 
بالهول  ح��م��ي��د  اهلل  ع��ب��د  ب���ن  اأح���م���د 
الأعمال  ل��ري��ادة  دول��ة  وزي��ر  الفال�شي 
وامل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة و�شعادة 
ال��دك��ت��ور اأح��م��د ع��ب��د ال��رح��م��ن البنا 
الهند  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �شفري 
امل�شاعد  الوكيل  الكيت  جمعة  و�شعادة 
ل�����ش��وؤون ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة يف وزارة 
احلمادي  في�شل  و���ش��ع��ادة  الق��ت�����ش��اد 
ال���وك���ي���ل امل�������ش���اع���د ل����ري����ادة الأع����م����ال 
وامل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة بالإنابة 
وعدد من رجال الأعمال الإماراتيني.

  كما �شارك يف اجلل�شات �شعادة �شنجاي 
الهند لدى  �شفري جمهورية  �شودهري 
ال��دول��ة ورج���ل الأع���م���ال ي��و���ش��ف علي 
املنتدب  الع�شو  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
وراجان  العاملية”  “اللولو  ملجموعة 
نافاين رئي�ص احتاد ال�شناعة الهندي 
وع�������دد ك���ب���ري م�����ن رج�������ال الأع�����م�����ال 
خمتلف  يف  ال���ه���ن���ود  وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 

القطاعات القت�شادية.
   وقال معايل عبداهلل بن طوق املري 
القت�شادية  ال�����ش��راك��ة  ات��ف��اق��ي��ة  اإن 
جاءت  والهند  الإم���ارات  بني  ال�شاملة 
ال�شراتيجية  ل��ل��ع��الق��ات  ت��ت��وي��ج��ا 
ودعم  برعاية  حتظى  التي  الرا�شخة 

من قيادتي البلدين ال�شديقني.

اأن �شرعة اإجن��از التفاقية     واأ���ش��اف 
رغبة  يعك�ص  التنفيذ  حيز  ودخ��ول��ه��ا 
اآفاق  اإىل  ال�شراكة  تعزيز  يف  البلدين 
اأو�شع مبا يعود باخلري على �شعبيهما 
من  �شفحٍة   800 يف  ت��ب��ل��ورت  وال��ت��ي 
 18 على  وامل��وزع��ة  املف�شلة  املعلومات 
ف�شال و11 ملحقاً و3 ر�شائل جانبية 

جميعها متاحٌة للعموم.
اأن وف���د الإم������ارات جاء  اإىل  واأ����ش���ار     
ه���ذه  اأب�����ع�����اد  ل���ت���و����ش���ي���ح  ال���ه���ن���د  اإىل 
بالفر�ص  والتعريف  املهمة  التفاقية 
جمتمع  اأم��ام  والتجارية  ال�شتثمارية 
لننتقل  والإم��ارات��ي  الهندي  الأع��م��ال 
امل�شاريع  ب���ني  ال��ت��ج��اري��ة  ب��ال��ع��الق��ات 
م�شتويات  اإىل  الدولتني  يف  التجارية 
ي��ج��در بهم  اإذ  م��ت��ق��دم��ة وم�����ش��ت��دام��ة 
العديد من  لتحقيق  بيد  ي��داً  التعاون 

الإجنازات.
   واأو�شح معاليه اأن اتفاقية ال�شراكة 
الق��ت�����ش��ادي��ة ت��ت��م��ي��ز مب�����ش��ت��وى ع���اًل 
ف�شول  بع�ص  اأب��ق��ي��ن��ا  اإذ  امل���رون���ة  م��ن 
التفاقية مفتوحة لن�شتطيع الإ�شافة 
عليها اإن اقت�شت احلاجة يف امل�شتقبل 
يف ح��ال��ة ح���دوث م��زي��د م��ن التغريات 
احلال  هو  كما  امل�شتقبلية  والتطورات 
م���ع الق���ت�������ش���اد ال���رق���م���ي اأح�����د اأب����رز 

جمالت القت�شاد اجلديد.
  وت��اب��ع اإن���ه ي��وج��د ج��وان��ب وجمالت 
التي  الرقمي  كالقت�شاد  م�شتقبلية 
دفعنا  ما  توا�شل عملية تطورها وهو 
اإىل اإبقائها كموا�شيع قابلة لالإ�شافة 
يناق�ص  ح����ني  يف  م�����ش��ت��ق��ب��اًل  ع��ل��ي��ه��ا 

وال�شركات  الأعمال  ورواد  واملتو�شطة 
املميزات  م���ن  ال��ب��ل��دي��ن  يف  ال��ن��ا���ش��ئ��ة 
اتفاقية  �شمن  تندرج  التي  التناف�شية 
والتي  ال�شاملة  القت�شادية  ال�شراكة 
ال�شركات  اآفاقا وا�شعة امام هذه  تفتح 

لالنطالق اإىل دول العامل .
ال�شراكة  ات���ف���اق���ي���ة  اأن  واأ������ش�����اف     
اأ����ش���ا����ش���ا قويا  الق���ت�������ش���ادي���ة و���ش��ع��ت 
القت�شادي  ال���ن���م���و  م�������ش���رية  ل���دف���ع 
يف ال��ب��ل��دي��ن ن��ح��و حت��ق��ي��ق امل��زي��د من 
اجلانب  اأن  اإىل  م�شريا   .. الإجن����ازات 
الإقامة  م��ن��ح  ب���ق���رار  اأ����ش���اد  ال��ه��ن��دي 
الأعمال  ورواد  للم�شتثمرين  الذهبية 
من  الكثري  �شاعدت  التي  واملبتكرين 
ب�شهول  للعمل  وامل�����ش��ت��م��ري��ن  ال��ت��ج��ار 
ال�شتثمارية  الفر�ص  على  وال��ت��ع��رف 

املتاحة يف الإمارات.
   وقال معاليه اإن ال�شركات ال�شغرية 
القت�شاد  حم���ور  ت�شكل  وامل��ت��و���ش��ط��ة 
العاملي حيث تعمل الوزارة على ت�شكيل 
ال�شركات  ه���ذه  ل��ن��م��و  ت��وا���ش��ل  ج�����ش��ر 
بحيث ل تعتمد على الت�شدير اإقليميا 
ولكن التو�شع اأي�شا اإىل اآ�شيا عن طريق 
الهند مبا ي�شاعد يف تو�شع الأعمال يف 
الأ�شواق  ويفتح  ال�شديقني  البلدين 

العاملية اأمام هذه ال�شركات.
   من جانبه قال �شعادة الدكتور اأحمد 
عبد الرحمن البنا اإن اتفاقية ال�شراكة 
الإم����ارات  ب��ني  ال�شاملة  الق��ت�����ش��ادي��ة 
جديدة  وفر�شا  اآف��اق��ا  فتحت  والهند 
ل��ل��ب��ل��دي��ن ول��دي��ه��ا ال���ق���درة ع��ل��ى دفع 

العالقات الثنائية اإىل ع�شر ذهبي.

بفي�ص  التفاقية  من  ال��راب��ع  الف�شل 
مو�شوع امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة 
اخلام�ص  ال��ف�����ش��ل  ي��ن��اق�����ص  ب��ي��ن��م��ا   ..
امل�شريات  وه��و  اآخ��ر  مهماً  مو�شوعاً 
للقطاع  ي���ت���ي���ح  وال��������ذي  احل���ك���وم���ي���ة 
البقاء على �شلة مع عمليات  اخلا�ص 

ال�شراء احلكومية يف كلتا الدولتني.
تناق�ص  الت��ف��اق��ي��ة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار     
الفكرية  امل���ل���ك���ي���ة  م����و�����ش����وع  اأي���������ش����ا 
ب���ارزة وحمورية  اأه��م��ي��ة  وال��ت��ي حتتل 
لل�شركات املليارية وامل�شاريع ال�شغرية 
النا�شئة وقطاع  وال�شركات  واملتو�شطة 
واملبتكرين.       امل��ع��ل��وم��ات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
اتفاقية  مي��ي��ز  م���ا  اإن  م��ع��ال��ي��ه  وق����ال 
اإنها  ال�شاملة  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال�����ش��راك��ة 
يف  البلدين  رغ��ب��ة  م��ن  انطالقا  ت��اأت��ي 
فتح ال��ق��ن��وات ال��ت��ج��اري��ة وال��ع��ودة اإىل 
م�����ش��ت��وي��ات ال��ن�����ش��اط الق��ت�����ش��ادي ما 
والو�شول  “كوفيد19”  قبل جائحة 
حيث  القت�شادي  التعايف  مرحلة  اإىل 
نهدف اإىل متهيد الطريق اأمام تعزيز 
احل���رك���ة ال���ت���ج���اري���ة م���ن ال��ه��ن��د اإىل 
الأخرى  ال���دول  اإىل  ومنها  الإم����ارات 
ال��ت��ي ت��رب��ط��ن��ا ب��ه��ا ات��ف��اق��ي��ات جتارية 
م�شافة  ق��ي��م��ة  ي�����ش��ك��ل  م����ا  مم���اث���ل���ة 
ل��ل��ح��رك��ة ال���ت���ج���اري���ة.    وب������دوره قال 
م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأح��م��د ب��ن ع��ب��د اهلل 
حميد بالهول الفال�شي يف ت�شريحات 
لوكالة اأنباء الإمارات “ وام” اإن زيارة 
وفد الإم��ارات اإىل الهند جاءت بهدف 
ال�شتثمارية  ال���ف���ر����ص  ا���ش��ت��ع��را���ص 
ال�����ش��رك��ات ال�شغري  ا���ش��ت��ف��ادة  وت��ع��زي��ز 

 2017 ال��ع��ام  يف  الهند  اإىل  امل�شلحة 
اتفاقية   17 من  اأك��رث  توقيع  �شهدت 
باتفاقية  ت��وج��ت  وال��ت��ي  البلدين  ب��ني 
والتي  ال�شاملة  القت�شادية  ال�شراكة 
من �شاأنها اأن تفتح اآفاقا غري م�شبوقة 
امل�شرك  والعمل  وال��راب��ط  للتعاون 
حا�شر  يف  ك��ربى  نوعية  نقلة  ومت��ث��ل 

هذه العالقات وم�شتقبلها.
اأن هناك  ال��ه��ن��دي  ال�����ش��ف��ري  واأك�����د     
املزيد من فر�ص التعاون بني الإمارات 
 CEPA /والهند مع دخول اتفاقية
من  الأول  م��ن  ب��داي��ة  التنفيذ  حيز   /
مايو اجلاري. وهدفنا هو ارتفاع ومنو 
التجارة الثنائية اإىل 100 مليار دولر 
القادمة ونحن  �شنوات  خالل اخلم�ص 
ذل��ك قبل  اأن��ه ميكن حتقيق  على ثقة 
يعزز  مما  �شنوات  اخلم�ص  مدة  انتهاء 

التكامل القت�شادي بني البلدين.
    من جانبه قال رجل الأعمال يو�شف 
القت�شادية  ال�شراكة  اتفاقية  اإن  علي 
وحا�شمة  ت���اري���خ���ي���ة  م���رح���ل���ة  مت���ث���ل 
الهند  ب���ني  ال��ت��ج��اري��ة  ال���ع���الق���ات  يف 
البلدين  والإم���ارات حيث مي�شي كال 
قدماً يف اتفاقية ال�شراكة القت�شادية 

ال�شاملة .
والهند  الإم�����������ارات  اأن  واأ������ش�����اف     
ال�شريك التجاري الرئي�شي لبع�شهما 
منهما  ك����ل  ت��ت��م��ت��ع  ح���ي���ث  ال���ب���ع�������ص 

خمتلف  يف  قوية  وا�شتثمارات  بتجارة 
حيز  التفاقية  دخول  ومع  القطاعات 
ال��ت��ن��ف��ي��ذ ي��ت��م ف��ت��ح ال��ع��دي��د م��ن �شبل 
التعاون اجلديدة وهذا يفيد ال�شركات 
الإم����ارات  ك��ون  وخ��ارج��ه��ا  البلدين  يف 
الأو�شط  لل�شرق  رئي�شية  ب��واب��ة  تعد 
واأفريقيا.    وقال :” ب�شفتنا جمموعة 
اأعمال مقرها الإمارات مع وجود كبري 
يف الهند ل �شيما يف قطاعي التجزئة 
ت�شهد  اأن  ن��اأم��ل   ، الأغ���ذي���ة  وجت��ه��ي��ز 
جديدة  م�شتويات  الهند  من  واردات��ن��ا 
م��ن ال��ن��م��و« .    م��ن جهته ق��ال اأديب 
لولو  ل�شركة  امل��ن��ت��دب  الع�شو  اأح��م��د 
اتفاقية  ف�شول  اإن  لل�شرافة  العاملية 
تعزز  ال�شاملة  القت�شادية  ال�شراكة 
اآفاق التجارة الرقمية وقواعد التجارة 
بني الإمارات والهند من خالل توفري 
ملقدمي  م��ن��ف��ت��ح��ة  اق��ت�����ش��ادي��ة  ب��ي��ئ��ة 
اخل���دم���ات ل��ل��ت��ج��ارة ع���رب احل�����دود يف 

اخلدمات املالية والتاأمينية.
   واأ�شاف اأن التفاقية توفر اإطارا من 
�شاأنه امل�شاعدة على تعزيز ثقة امل�شتهلك 
بيئة  وت��ع��زي��ز  ال��رق��م��ي��ة  ال���ت���ج���ارة  يف 
الرقمية  بالتجارة  للنهو�ص  مواتية 
الإلكرونية  ال���ت���ج���ارة  ذل����ك  يف  مب���ا 
العاملي  لالقت�شاد  الرقمي  والتحول 
اإعادة  مبا ميكن الإم��ارات والهند من 
يف  الرقمية  ال��ت��ج��ارة  ف�شل  يف  النظر 

   واأ�شاف انتهينا من التفاقية يف وقت 
قيا�شي بلغ 88 يوًما مما يعك�ص رغبة 
الفر�ص  ل�شتغالل  القوية  اجلانبني 
وال�شتفادة من اقت�شادات البلدين يف 

العديد من القطاعات.
   واأعرب �شعادته عن اأمله يف اأن ت�شنع 
اتفاقية ال�شراكة القت�شادية ال�شاملة 
ال��ف��ارق وت��وف��ر ف��ر���ص ال��ع��م��ل وترفع 
وتعزز  وال�شتثمار  التجارة  م�شتويات 
قطاعات الت�شنيع واخلدمات مبا يعزز 

ا�شتدامة النمو القت�شادي.
���ش��ع��ادة �شنجاي  اأ����ش���اد     م���ن ج��ه��ت��ه 
���ش��وده��ري ب��ال��ع��الق��ات امل��ت��م��ي��زة التي 
وتزدهر  والهند  الإم����ارات  ب��ني  جتمع 
وتنمو والتي عززتها الزيارات املتبادلة 
ال�شديقني  ال���ب���ل���دي���ن  ق���ي���ادت���ي  م����ن 
ا�شراتيجية  �شراكة  اإىل  و�شلت  حتى 

متجذرة ت�شهد منوا م�شتمرا.
اأنباء  واأ�شاف يف ت�شريحات لوكالة     
ال��ع��الق��ات بني  اأن  “ وام”  الإم������ارات 
ملحوظا  ت���ط���ورا  ���ش��ه��دت  ال��ب��ل��دي��ن 
والتفاقيات  م��ن  ال��ع��دي��د  ت��وق��ي��ع  م��ع 
اتفاقية  راأ���ش��ه��م  وع��ل��ى  اجلانبني  ب��ني 
ال�������ش���راك���ة الق��ت�����ش��ادي��ة ال�����ش��ام��ل��ة / 
الزيارة  اأن  اإىل  م�شريا   ..  /CEPA
ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ل�������ش���اح���ب  ال���ث���ان���ي���ة 
ن��ه��ي��ان ويل عهد  اآل  ب��ن زاي���د  حم��م��د 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 

- اأحمد بالهول الفال�شي: ال�شراكة و�شعت اأ�شا�شًا 
قويًا لدفع م�شرية النمو االقت�شادي يف البلدين 

- �شفري االإمارات: اتفاقية ال�شراكة االقت�شادية 
تدفع العالقات الثنائية اإىل ع�شر ذهبي 

- �شفري الهند: ال�شراكة متثل نقلة نوعية كربى 
يف حا�شر العالقات الثنائية وم�شتقبلها 

االإ�شدار جزء من ا�شرتاتيجية طموحة لتطوير �شوق الدخل الثابت، 
وتوفري بدائل ا�شتثمارية اآمنة للم�شتثمرين ومقيا�شًا منا�شبًا ملنحنى العائد
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من  جميعاً  متكننا  بحلول  ن�شاهم 
بناء غد اأف�شل لالأجيال القادمة. 
اأ�شاليب  اأننا فخورون بتقدمي  كما 
تظهر جهودنا يف تنمية مدن اأكرث 
تطوير  اإىل  ون��ت��ط��ل��ع  اخ�������ش���راراً، 
ع��الق��ات اأع��م��ق م��ع  امل�����ش��ارك��ني يف 
اإك�شبو فلورياد، واأن ن�شتلهم منهم 
الأفكار اخلالقة التي من �شاأنها اأن 
للتحديات  ابتكار حلول  ت�شاهم يف 

البيئية التي تواجهنا«.
ي�����ش��ت��ق��ب��ل ج���ن���اح دول�����ة الإم�������ارات 
اإك�شبو فلورياد  العربية املتحدة يف 
املياه  ب��ح��دي��ق��ة  ال�������زوار   2022
ت�شميمها  ا�شتلهمت  التي  امللحية 
امللحية يف دولة  الزراعة  من نظام 
الإم�������ارات. وي��ق��دم امل��ع��ر���ص نبذة 
تزدهر  التي  امللحية  النباتات  عن 
اخلريزة  م��ث��ل:  ال���دول���ة  ب��ي��ئ��ة  يف 
اأ�شجار  الكينوا،  )ال�شاليكورنيا(، 
الطحالب  )امل���ان���غ���روف(،  ال���ق���رم 

البحرية.  والأع�������ش���اب  ال��دق��ي��ق��ة 
على  ال�����ش��وء  امل��ع��ر���ص  ي�شلط  كما 
والعلماء  وال��ب��اح��ث��ني  امل��ب��ت��ك��ري��ن، 
يف دول��ة الإم��ارات الذين يكر�شون 
التنوع  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ج��ه��وده��م 
حلول  وت����ط����وي����ر  ال����ب����ي����ول����وج����ي 
م�������ش���ت���دام���ة ل����ت����ح����دي����ات الأم�������ن 

الغذائي، املياه والبيئة. 
ح�شر حفل الفتتاح عمدة مدينة 
احلكومة  ع�����ن  ومم���ث���ل���ني  اأمل��������ري 
معر�ص  م��ن  وممثلني  الهولندية 
�شاهموا  الذين  واملبدعني  فلورياد 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  يف ج��ن��اح 
امل��ت��ح��دة يف امل��ع��ر���ص، مب��ا يف ذلك 
���ش��رك��ة ت��ي��الرت ال��ه��ول��ن��دي��ة التي 
ع���م���ل���ت ع����ل����ى ت�������ش���م���ي���م اجل����ن����اح 
براغما  ����ش���رك���ة  م����ع  ب���ال�������ش���راك���ة 
الإم����������ارات  امل����ع����م����اري����ة يف دول��������ة 
حديقة  ت�شميم  ع���ن  وامل�����ش��وؤول��ة 
ممثلني  اإىل  اإ�شافة  امل��احل��ة،  املياه 

لدولة  الطبيعية  البيئة  ويعك�ص 
الإمارات العربية املتحدة ويحتفي 
باملبتكرين يف الدولة من الباحثني 
ي�شتك�شفون  الذين  الأعمال  ورواد 
للحفاظ  جديدة  طرقاً  با�شتمرار 
البحري،  البيولوجي  التنوع  على 
امل�شوؤول  ال����ش���ت���خ���دام  وت�����ش��ج��ي��ع 
املعرفة  وت���ب���ادل  وامل����ي����اه،  ل��ل��غ��ذاء 
حول البتكارات، واجلهود املبذولة 

لتحقيق م�شتقبل اأكرث ا�شتدامة.
واأك���دت م��ع��ايل م��رمي بنت حممد 
املناخي  ال��ت��غ��ري  وزي�����رة  امل���ه���ريي، 
دول����ة  م�������ش���ارك���ة  “اإن  وال���ب���ي���ئ���ة: 
اإك�������ش���ب���و ف���ل���وري���اد  الإم������������ارات يف 
2022  يف هولندا متثل حمطة 
ت�شتعر�ص عربها م�شريتها  مهمة 
ت���ب���ن���ي م���ف���اه���ي���م ومم����ار�����ش����ات  يف 
ال���ش��ت��دام��ة وال��ت��ك��ي��ف م��ع طبيعة 
�شحراوية ذات مناخ قا�شي وموارد 
منوذج  اإىل  والتحول  قليلة  مائية 

•• اأملري-هولندا-الفجر: 

الإم�����ارات  دول���ة  ج��ن��اح  ي�شتعر�ص 
اإك�شبو فلورياد  العربية املتحدة يف 
يقام  ال���ذي  ه��ول��ن��دا  يف   ”2022
املاحلة:  املياه  “مدن  عنوان  حتت 
بالبحر”  الأر��������ص  ت��ل��ت��ق��ي  ح��ي��ث 
ال��ت��غ��ل��ب على  ال����دول����ة يف  ج���ه���ود 
تغلب  الطبيعية، وكيف  التحديات 
حتديات  ع���ل���ى  الإم����������ارات  ���ش��ع��ب 
�شحراوية  ب���ي���ئ���ة  ب����ني  ال���ع���ي�������ص 
م���دًن���ا مزدهرة  ل��ُي��َن��ّم��وا  وب��ح��ري��ة 

وم�شتدامة.
�شفري  امل�شرخ  جمال  �شعادة  وك��ان 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
لدى مملكة هولندا واملفو�ص العام 
فلورياد  اإك�شبو  يف  ال��دول��ة  جل��ن��اح 
افتتح  ق���د  ه��ول��ن��دا  يف   ”2022
يحت�شن  ال�����ذي  اجل���ن���اح  ر���ش��م��ي��اً 
 ،“ امل��احل��ة  امل��ي��اه  “مدن  م��ع��ر���ص 

عاملي يف جهود احلفاظ على املوارد 
البيولوجي،  وال��ت��ن��وع  الطبيعية 
وال������ت������ط������ور وال�����ن�����م�����و وحت���ق���ي���ق 

ال�شتدامة«.
اختيار  اأن  اإىل  معاليها  واأ����ش���ارت 
كاأحد  ال����غ����ذائ����ي  الأم�������ن  حت�����دي 
امل�����وا������ش�����ي�����ع ال����رئ����ي���������ش����ي����ة ال���ت���ي 
�شي�شتعر�شها جناح دولة الإمارات 
ي������وؤك������د ع����ل����ى م�������دى الأول�������وي�������ة 
بها  يحظى  ال��ت��ي  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
امل�شتويني  على  الغذاء  اأمن  تعزيز 
ظل  يف  ا  خ�شو�شً والعاملي،  املحلي 
م��ا ي�����ش��ه��ده امل��ج��ت��م��ع ال����دويل من 
الغذاء  على  توؤثر  كبرية  حتديات 

و�شال�شل التوريد.«
“ا�شتطاع  م��ع��ال��ي��ه��ا:  واأ����ش���اف���ت   
اأ�شالفنا واأباءنا املوؤ�ش�شني التعامل 
ال�شحراوية  ال���ب���ي���ئ���ة  ه�����ذه  م����ع 
ممار�شات  ت��ب��ن��ي  ع����رب  ال�����ش��ع��ب��ة 
ال�شتدامة يف ال�شتفادة من موارد 

جيدة  ح��ي��اة  لي�شمنوا  الطبيعة، 
لهم وم�شتقبل اأف�شل لنا، وبدورنا 
ال�شت�شرافية  ال����روؤي����ة  وب��ف�����ش��ل 
ل��ق��ي��ادت��ن��ا ال���ر����ش���ي���دة ن��ع��م��ل على 
ل�شمان  ال���غ���ذائ���ي  اأم���ن���ن���ا  ت��ع��زي��ز 
اأف�شل لالأجيال احلالية  م�شتقبل 
متكاملة  منظومة  ع��رب  واملقبلة، 
الإج���راءات نراعي فيها جيداً  من 
على  ون��رك��ز  اجلغرافية،  طبيعتنا 
ت��ع��زي��ز مم��ار���ش��ات ال���ش��ت��دام��ة يف 
وتعزيز  ال��غ��ذاء،  وا�شتهالك  اإن��ت��اج 
ال�����زراع�����ات  ن���ظ���م  ال����ش���ت���ث���م���ار يف 
توظيف  يف  وال���ت���و����ش���ع  احل���دي���ث���ة 
القطاع  يف  احل���دي���ث���ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
ا�شتمرارية  و����ش���م���ان  ال�����زراع�����ي، 

وا�شتدامة �شال�شل المداد.
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال ����ش���ع���ادة جمال 
امل�شرخ، �شفري الدولة لدى مملكة 
ال���ع���ام جلناح  ه��ول��ن��دا وامل���ف���و����ص 
املتحدة:  العربية  الإم����ارات  دول���ة 

العربية  الإم��ارات  دولة  “اإن ق�شة 
وعزمية  طموح  ق�شة  هي  املتحدة 
وت�شري  املوؤ�ش�شون  الآب����اء  غر�شها 
واإن����ه  ال���ن���ه���ج،  ال���ق���ي���ادة ع��ل��ى ذات 
جناحنا  ا����ش���ت�������ش���اف���ة  ل��ي�����ش��رف��ن��ا 
 ،2022 فلورياد  اإك�شبو  يف  الأول 
هي  امل�شتقبلية  ال�شتدامة  فجهود 
على  امل�شتقبلية  تطلعاتنا  جوهر 

ال�شعيدين املحلي والعاملي.«
معر�ص  “يقدم  ق���ائ���اًل:  واأ����ش���اف 
ت�شوراً  املاحلة”  امل���ي���اه  “مدن 
مع  تعاي�شنا  كيفية  ع��ن  حقيقياً 
اأنظمة  اإن�����ش��اء  خ���الل  م��ن  بيئتنا 
وذلك  ال��دائ��ري��ة،  امللحية  ال��زراع��ة 
اجلديدة  الب����ت����ك����ارات  ل��ت�����ش��ج��ي��ع 
التي تعالج ق�شايا الأمن الغذائي 
وامل������ائ������ي وج�����ع�����ل م����دن����ن����ا اأك������رث 
ا���ش��ت��دام��ة وم����رون����ة. ون���اأم���ل من 
املبتكرين  ق�ش�ص  م�شاركة  خ��الل 
وال��ن��ب��ات��ات يف دول����ة الإم������ارات اأن 

الهولندية  اأي��وك��ت��وال  ���ش��رك��ة  ع��ن 
وجم�شمات  ق��ط��ًع��ا  ت�����ش��م��م  ال���ت���ي 
معمارية  واأنظمة  دائ��ري��ة  داخلية 
تقنيات  وت�����ش��ت��خ��دم  م��ت��خ�����ش�����ش��ة 
املبتكرة  الأب��ع��اد  ثالثية  الطباعة 

واإعادة تدوير وا�شتخدام املواد.
وق��ال��ت م��اي��ا ج����ارو، م��دي��رة ق�شم 
تيالرت:  �شركة  يف  الإ�شراتيجية 
يف  والأك��ادمي��ي��ني  املبتكرين  اإن   “
الذين يبحثون يف  دول��ة الم���ارات 
للتحديات  اإج��اب��ات  ع��ن  الطبيعة 
لنا،  ل��الإل��ه��ام  م�شدر  ه��م  العاملية 
�شعيدون  تيالرت  �شركة  يف  ونحن 
مب�شاهمتنا مع اأ�شدقائنا من دولة 
الإمارات يف ت�شميم اجلناح. وناأمل 
اإىل  انتقلوا  اأنهم  ال��زوار  ي�شعر  اأن 
اأثناء زيارتهم  بيئة دولة الإم��ارات 
يعي�شون  حيث  ف��ل��وري��اد،  لإك�شبو 
فعاًل يف بيئة فريدة �شاحرة تلتقي 

فيها ال�شحراء بالبحر«.

االإمارات تفتتح »مدن املياه املاحلة: حيث تلتقي االأر�ش بالبحر« يف »اإك�شبو فلورياد 2022« 

مرمي املهريي: م�ساركة الإمارات يف »اإك�سبو فلورياد« حمطة مهمة ل�ستعرا�س م�سريتها يف تبني مفاهيم وممار�سات ال�ستدامة

خطط لزيادة م�ساهمة ا�ستزراع ال�سمك حمليا.. و52 % ح�ستها يف ال�ستهالك العاملي
•• اأبوظبي- وام:

التوجهات  اأب��رز  اأح��د  حتديدا  الأ�شماك  املائية  الأح��ي��اء  ا�شتزراع  ميثل 
م�شتفيدة من  عاملياً،  الغذائية  الحتياجات  ل�شد  امل�شتقبلية  واخليارات 
الدعم والتقدم العلمي الذي اأ�شهم يف تعزيز هذا التوجه لي�شل اإجمايل 

ال�شتهالك العاملي من الأ�شماك امل�شتزرعة اأكرث من 52 فاملئة.
وتعمل دولة الإمارات عرب وزارة التغيري املناخي والبيئة على رفع انتاج 
مزارع الأ�شماك املحلية ورفع م�شاهمتها يف الإنتاج وال�شتهالك املحلي، 
الغذائي،  لالأمن  الوطني��ة  الإ�شراتيجية  م�ش��تهدفات  �شمن  وذل��ك 
غذائيا  �شن�فا   18 م�ن  كواح�دة  الأ���ش��م��اك  حتدي�د  مت  اأن  بعد  خا�شة 

اإ�شراتيجيا �شم�ن ال�ش�لة الغذائي�ة الإماراتية.
وبلغ انتاج امل�شاريع املحلية نحو 3255 طناً مع بداية العام 2020، مع 

الع�شوي يف مرافق عّدة يف جميع اأنحاء الإم��ارات. وكانت الإمارات قد 
اإىل  يهدف  ال��ذي   ”2020 ال�شمكي  ال���ش��ت��زراع  نب�ص  “دليل  اأطلقت 
دعم م�شاع الإمارات نحو تعزيز هذا القطاع احليوي من خالل توفري 
مرجعية وتقييم للفر�ص املتاحة لال�شتثمار يف القطاع، وكذلك توفري 
وموا�شفات  والعاملي،  املحلي  ال�شوقني  يف  ال�شتهالك  لأمن��اط  درا�شة 
الإنتاج من حيث اجلودة واحلجم، وتوفري �شبل جناح مزارعي الأحياء 
املعلومات مهمة  الدولة، وتعترب جميع هذه  اإم��ارات  املائية يف خمتلف 
ل�شتقطاب روؤو�ص الأموال وال�شتثمارات اخلارجية لتنمية هذا القطاع 
امل�شجلة  ال�شمكية”  “املزارع  عدد  بلغ  الح�شائيات  لأخ��ر  ووفقا  املهم. 
اأ�شناف  ب��اإن��ت��اج  ت��ق��وم  م��زرع��ة   12 والبيئة  امل��ن��اخ��ي  التغيري  وزارة  يف 
متنوعة مثل “ال�ش��لمون والر�شي��وال وال�ش��يبا�ص والهام��ور و”الروبي�ان 
وغريها. وتتوف�ر يف دول�ة الإمارات  و”الروبي�ان العم�الق”  الهن�دي” 

توقعات بنمو هذه الأرقام خالل ال�شنوات القادمة لرتفع م�شاهمتها يف 
تلبية الطلب املحلي على الأ�شماك الذي يق�در ب� 270 األ�ف ط�ن �ش�نويا. 
التقدم الإماراتي يف هذا املجال كان حمل اإ�شادة وتقدير من قبل منظمة 
الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة »الفاو« التي ا�شتعر�شت يف تقرير لها 
امل�شاريع الطموحة التي ت�شهدها الدولة ل�شتزراع الأ�شماك يف الأرا�شي 
ال�شحراوية القاحلة، معتربة اأن هذه امل�شاريع تعك�ص جناح المارات يف 
ت�شخري التكنولوجيا احلديثة، من اأجل اإر�شاء اإنتاج م�شتدام لالأ�شماك 

والأحياء املائية مبا يعزز اأمنها الغذائي.
التكنولوجيات  تطبيق  يف  قدماً  مت�شي  الإم���ارات  اأن  التقرير  واأو���ش��ح 
جهات  اأن  اإىل  م�شريا  م�شتدام،  نحو  على  الأ�شماك  ل�شتزراع  املبتكرة 
ال�شلمون  �شمك  م��ن  ط��ّن  و1000   500 ب��ني  م��ا  تنتج  خا�شة  فاعلة 
والكافيار  الذيل  اأ�شفر  الكنعد  و�شمك  والقارو�ص  والهامور  الأطل�شي 

العدي�د م�ن املفاق�ص الت�ي تق�وم باإنت�اج ا�شبعي�ات الأ�شماك من خمتلف 
الأ�شناف وذل��ك لدع��م ال�شتزراع ال�ش��مكي وتنمي��ة ه��ذا القط��اع �ش��عيا 

منه��ا لتعزي��ز الأمن الغذائي الوطن��ي.
املتوفرة  املفاق�ص  الأول  رئي�شيي��ن،  نوعي��ن  اإىل  املفاق�ص  ه��ذه  وتنق�ش��م 
بتوف�ي�ر  تق��وم  ن�ش��بيا حي��ث  تعت�ب�ر �شغ�ي�رة  والتي  الأ�شماك،  م��زارع  يف 

ا�شبعي��ات الأ�شماك من اأنواع ال�ش��يربمب، وال�ش��يبا�ص، والروبي��ان.
من�ش��اآت  ع��ن  عب��ارة  وه��ي  املتخ�ش�شة  املفاق�ص  فهو  الثاين  النوع  اأم��ا 
بيئي��ة  لأغ��را���ص  الأ���ش��م��اك  ا�شبعي��ات  بتوف�ي�ر  تق��وم  كب�ي�رة  مفاق�ص 
وجتاري��ة وتق��وم باإنت��اج م��ا يق��ارب 35 ملي��ون اأ�شبعي��ة م��ن الأ�شماك 
�شنويا، ويندرج �شمن هذا النوع من املفاق�ص، املفق�ص املتطور يف مركز 
القيوين، ومفق�ص مركز  اأم  اإم��ارة  البحرية يف  ال�شيخ خليفة لالأبحاث 

ا�شتزراع الأحياء املائية والدرا�شات البحرية يف جزيرة اأبو الأبي�ص.

مطاعم اإماراتية ت�سارك يف مهرجان دبي للماأكولت 

•• دبي-الفجر: 

اأع���ل���ن ب��ن��ك دب����ي ال���ت���ج���اري، اأح���د 
دولة  يف  ال��رائ��دة  الوطنية  البنوك 
تتويجه  املتحدة،  العربية  الإم��ارات 
�شل�شلة  مت���وي���ل  “حلول  ب���ج���ائ���زة 
ال��ت��وري��د امل��ت��م��ي��زة “ وذل����ك خالل 
ح��ف��ل ت���وزي���ع ج���وائ���ز الب���ت���ك���ار يف 
ال�����ش��رق الأو�����ش����ط واأف��ري��ق��ي��ا لعام 
“ذا  جملة  نظمته  ال��ذي   ،  2022

ديجيتال بانكر«.
وحتتفي جوائز “ذا ديجيتال بانكر” 
باملوؤ�ش�شات املالية البارزة يف العامل، 
التي تتميز مبعايري وقدرات عالية 
وحتظى  ت��خ�����ش�����ش��ه��ا.  جم����الت  يف 
عاملية  ب�شهرة  ه��ذه  اجلوائز  برامج 
ح���ي���ث ي���ت���م ال���ت���ح���ك���ي���م ف���ي���ه���ا من 
ال�شت�شاريني  م��ن  جم��م��وع��ة  ق��ب��ل 
املتخ�ش�شني  واخل����رباء  ال��ب��ارزي��ن 
لالأفراد،  امل�����ش��رف��ي��ة  اخل���دم���ات  يف 
اخلا�شة،  امل�����ش��رف��ي��ة  واخل����دم����ات 
واخلدمات  امل�شرفية،  وامل��ع��ام��الت 
واخلدمات  ال�شتثمارية،  امل�شرفية 
امل�شرفية لل�شركات، واإدارة الأ�شول 

تركيزنا  على  تاأكيداً  اجل��ائ��زة  ه��ذه 
املنتجات  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى  امل�����ش��ت��م��ر 
الرقمية  امل�������ش���رف���ي���ة  واحل�����ل�����ول 
لعمالئنا  ن��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ف��ري��دة 

ال�شفافية  ل�شمان  وذلك  والتاأمني، 
التامة والتقييم املحايد.

تعليقاً على ح�شول البنك على هذه 
اجل��ائ��زة، ق��ال ال��دك��ت��ور بريند فان 

ل��ي��ن��در، ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي لبنك 
فخورون  “نحن  ال���ت���ج���اري:  دب����ي 
بتكرمينا ك�شركة رائدة ومبتكرة يف 
حلول متويل �شل�شلة التوريد. وتعد 

الطبيعة  اإىل  اإ�شافة  ال�شركات،  من 
املبتكرة ملنتجاتنا وحلولنا. نحن يف 
تبني  �شنوا�شل  التجاري  دب��ي  بنك 
البتكار والتقنيات احلديثة لتعزيز 
بها  نخدم  التي  والفعالية  قدراتنا 
اأف�شل  ل��ع��م��الئ��ن��ا  ل��ن��ق��دم  ال�����ش��وق 
اإىل  نتطلع  كما  م�شرفية.  جتربة 
ال��ب��ن��اء ع��ل��ى ال��زخ��م ال���ذي حققناه 
دع���م طموحات  ا���ش��ت��م��رارن��ا يف  م��ع 
ع��ل��ي عمران،  واأ����ش���اف  ع��م��الئ��ن��ا«. 
ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ع��م��ل��ي��ات يف 
اأن  “ي�شعدنا  ال��ت��ج��اري:  دب��ي  بنك 
�شل�شلة  لتمويل  حلولنا  تكرمي  يتم 
ال��ت��وري��د امل��ب��ت��ك��ر م���ن ق��ب��ل خرباء 
ال�����ش��ن��اع��ة، ح��ي��ث اإن��ن��ا يف ب��ن��ك دبي 
التجاري ن�شعى للجمع بني املنتجات 
امل�شتوى  ذات  واخل���دم���ة  امل��ب��ت��ك��رة 
بخدمات  عمالئنا  لتزويد  العاملي 
وتعد  و�شل�شة.  ا�شتثنائية  م�شرفية 
ملوا�شلة  ل��ن��ا  داف���ع���اً  اجل���ائ���زة  ه���ذه 
من  الرقمي  التحول  نحو  رحلتنا 
كجزء  مبتكرة  حلول  توفري  خ��الل 
“رقمياً  بنكاً  نكون  ب��اأن  روؤيتنا  من 

بالكامل«.

املتنوعة.  الأط��ع��م��ة  الأ���ش��ي��ل��ة وغ���ريه���ا م���ن خ���ي���ارات 
ويحتفي مهرجان دبي للماأكولت كل عام بكافة اأ�شكال 
دبي  مكانة  ي��ع��زز  حيث  امل��دي��ن��ة  م�شتوى  على  الطهي 
برنامج  املنطقة من خالل  الطهي يف  كعا�شمة لفنون 
ي�شمل عدة فعاليات واأن�شطة وعرو�شاً ترويجية ف�شاًل 
اأ�شهر الطهاة العامليني. كما يعزز  عن مقابلة عدد من 

املهرجان من روح التنوع والإبداع والتعدد الثقايف.

•• دبي-وام:

اإماراتيون  وطهاة  م��دراء  ميلكها  مطعماً   13 ي�شارك 
تنظمه  ال��ذي  للماأكولت”  دبي  فعاليات”مهرجان  يف 
 15 والتجزئة وي�شتمر حتى  املهرجانات  دبي  موؤ�ش�شة 

من مايو اجلاري يف كافة اأنحاء دبي .
وتقدم هذه املطاعم جمموعة من الأطعمة الإماراتية 

بنك دبي التجاري يح�سد جائزة حلول متويل �سل�سلة التوريد املتميزة من ذا ديجيتال بانكر

�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية يعلن عن الإدراج الثانوي لل�سندات اخل�سراء التابعة ل�سركة �سويحان للطاقة الكهرو�سوئية ••اأبوظبي-الفجر: 

اأب��وظ��ب��ي ل�����الأوراق املالية  اأع��ل��ن ���ش��وق 
ال�شندات  لإ�شدار  الثانوي  الإدراج  عن 

اخل�شراء املمتازة و امل�شمونة مبعدلت اأرباح ثابتة وبقيمة اإجمالية مقدارها 
الكهرو�شوئية،  للطاقة  �شويحان  �شركة  ل�شالح  اأمريكي  دولر  مليون   700
بذلك تكون اأول �شندات خ�شراء يف ال�شوق. و�شدرت هذه ال�شندات عن �شركة 
�شويحان للطاقة الكهرو�شوئية التي مّت اإطالقها لت�شييد و امتالك و ت�شغيل 
واح��د يف  ال�شم�شية �شمن موقع  للطاقة  اأك��رب حمطة  اأب��وظ��ب��ي،  ن��ور  حمطة 

العامل.
ومتثل هذه اخلطوة اإدراج اأول �شندات خ�شراء يف �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية 
28، بينما  اأدوات الدين و التمويل املطروحة يف ال�شوق اإىل  مما �شريفع عدد 
ا�شراتيجيته  اأه���داف  ترجمة  يف  املبذولة  وم�شاعيه  ج��ه��وده  ال�شوق  يوا�شل 
الإدراج���ات اجلديدة وطرح  املزيد من  اإىل ج��ذب  الرامية   ’ADX One‘

ة ال�شوق احليوية واملتنامية. منتجات مبتكرة عرب من�شّ
دائرة  وكيل  الرميثي،  حممد  اأحمد  املهند�ص  �شعادة  قال  املبادرة،  على  تثمينا 
عاما  للخم�شني  الإم������ارات  دول����ة  روؤي����ة  م��ع  “متا�شيا  اأب��وظ��ب��ي:  يف  ال��ط��اق��ة 
القادمة وجهودها املتوا�شلة لدعم النمو القت�شادي امل�شتدام وحتقيق احلياد 
�شركة  ل�شالح  �شندات خ�شراء  اأول  اإدراج  ف��اإن   ،2050 عام  بحلول  الكربوين 
مكانة  تعزيز  نحو  ا�شراتيجية  خطوة  يعد  الكهرو�شوئية  للطاقة  �شويحان 
ال�شندات اخل�شراء. وحيث  امل�شتدام و�شوق  الريادية كمركز للتمويل  اأبوظبي 
اأن ال�شتدامة من اأولوياتنا يف دائرة الطاقة يف اأبوظبي، فاإننا حري�شون على 
دعم برامج ال�شندات اخل�شراء وتوفري البيئة التنظيمية املنا�شبة بالتعاون مع 

اإدراج  ك��اأول  تاريخي  حدث  الكهرو�شوئية  للطاقة  �شويحان  ل�شركة  اخل�شراء 
ل�شندات اخل�شراء يف ال�شوق، ما يعك�ص جاذبيته الكبرية و امل�شتمرة ملختلف فئات 
الأدوات املالية. و مع تنامي الإقبال على حتقيق املعايري البيئية و الجتماعية و 
�شوابط احلوكمة يف اأنحاء املنطقة، تاأتي ال�شندات اخل�شراء يف طليعة املنتجات 

احل�شول  يف  الكفاءة  وم�شاريع  اخل�شراء  امل�شاريع  لدعم  الرئي�شيني  �شركائنا 
والرئي�ص  املنتدب  الع�شو  الظاهري،  �شعيد حمد  وقال  تناف�شي.«  على متويل 
التنفيذي ل�شوق اأبوظبي لالأوراق املالية: “يوا�شل �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية 
اإدراج ال�شندات  اإن�شاء منظومة مرنة ل�شوق ال�شندات و ال�شكوك، حيث ي�شكل 

�شعداء  ونحن  امل��ج��ال،  ه��ذا  املبتكرة يف 
باإدراجها يف ال�شوق«.

ح�شني  جا�شم  ق��ال  املنا�شبة،  ه��ذه  ويف 
للمجموعة  التنفيذي  الرئي�ص  ثابت، 
“اإّن التوّجه املتزايد نحو اغتنام فر�ص ال�شتثمار  والع�شو املنتدب يف “طاقة”: 
الأخ�شر وتوافر روؤو�ص الأموال لتنفيذ امل�شاريع التي تراعي البيئة وحتافظ 
الإمارات  دولة  لدعم جهود  باأهمية متزايدة  اليوم  بات يحظى  على مواردها، 
العربية املتحدة الهادفة اإىل حتقيق احلياد املناخي بحلول عام 2050. وياأتي 
مبثابة  اأي�شاً  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  �شوق  يف  اأبوظبي”  “نور  حمطة  اإدراج 
فر�شة لتعزيز ال�شتثمارات املحلية، وبخا�شة اأنه ال�شند الأخ�شر الأول الذي 
يجري اإدراجه يف اأبوظبي، مبا يدعم ا�شراتيجية “طاقة” الرامية اإىل �شمان 

ال�شتدامة يف النمو والعوائد«.
ويف ال�شياق نف�شه، قال عثمان اآل علي، الرئي�ص التنفيذي ل�شركة مياه وكهرباء 
الإمارات )EWEC(، اجلهة املخولة ب�شراء ناجت الطاقة مل�شروع حمطة نور 
ال�شم�شية  للطاقة  �شويحان  ل�شركة  اخل�شراء  ال�شندات  اإدراج  “اإنَّ  اأبوظبي: 
الكهرو�شوئية يف �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية عالمة فارقة جديدة يف م�شرية 
حمطة نور اأبوظبي. لقد حر�شنا منذ بدء تطوير م�شروع حمطة نور اأبوظبي 
عام 2015، على العمل الدوؤوب مع �شركائنا ال�شراتيجيني لإيجاد هيكلية 
مالية مبتكرة مل�شاريع الطاقة العاملية الرائدة يف اأبوظبي، وُي�شري هذا الإدراج 
كافة  يف  ُيحتذى  منوذجا  باعتباره  ال��رائ��دة،  الأخ�شر  التمويل  تناف�شية  اإىل 
م�شاريع الطاقة ال�شم�شية الكهرو�شوئية امل�شتقبلية. نتقدم بالتهنئة اإىل �شركة 
اإدراج �شنداتها يف �شوق اأبوظبي لالأوراق  �شويحان للطاقة الكهرو�شوئية على 

املالية ».

املال والأعمال

16



اجلمعة    13  مايو    2022  م   -    العـدد   13541  
 Friday     13   May   2022   -  Issue No   13541

•• دبي -وام:

بن حممد  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  اأك��د 
اللجنة  رئي�ص  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
يف  امل�شاركات  اأن  الوطنية  الأوملبية 
املحافل املتتالية واملتنوعة، هي التي 
ت�شّكل �شخ�شية الريا�شي الإماراتي 
وت�����ش��ق��ل��ه ل��ي��ت��م��ك��ن ت��دري��ج��ي��اً من 
الوطن  م�����ش��وؤول��ي��ة مت��ث��ي��ل  ح��م��ل 
اأمام  �شاخمة خفاقة  رايته  واإع��الء 

اجلميع.
ك��ل��م��ة وجهها  ���ش��م��وه، يف  واأ����ش���اف 
بالن�شخة  امل�شارك  الإم���ارات  لوفد 
الثالثة من دورة الألعاب الريا�شية 
" املناف�شة   : الكويت  يف  اخلليجية 
واملراكز  امل��ل��ون��ة  امل��ي��دال��ي��ات  ع��ل��ى 
من  الأ�شا�شية  الغاية  تعد  الأوىل 
ال�شتحقاقات،  ك���ل  يف  ال���ت���واج���د 
الر�شيدة  قيادتنا  روؤية  على  تاأكيداً 
التي ل تقبل اإل بال�شدارة وال�شعي 
رقماً  الإم����ارات  ريا�شة  جعل  نحو 
كل  على  امل�شاركات  كافة  يف  �شعباً 

الأ�شعدة".
ال�شقيقة  الكويت  دولة  وت�شت�شيف 
الدورة  من  الن�شخة  هذه  فعاليات 
اخل��ل��ي��ج��ي��ة، وال���ت���ي ت��ن��ط��ل��ق غ���داً 
اجلمعة مب�شاركة اأكرث من 1500 
م����ن جمل�ص  ري���ا����ش���ي وري���ا����ش���ي���ة 

التعاون لدول اخلليج العربية.

تكاتف  اأه��م��ي��ة  اإىل  ���ش��م��وه  واأ����ش���ار 
الدولة  وف��د  اأع�����ش��اء  جميع  جهود 
املحفل  ه����ذا  يف  امل�������ش���ارك���ة  خ����الل 
على  ينعك�ص  مب��ا  امل��ه��م،  اخلليجي 
الريا�شية  املناف�شات  يف  م�شتواهم 
التعاون  روح  ت��ع��زي��ز  ج���ان���ب  اإىل 
والإخ������������اء م�����ع خم���ت���ل���ف ال����وف����ود 
امل�����ش��ارك��ة يف ال�����دورة والإ���ش��ه��ام يف 
مميزة  ن�شخة  وت��ق��دمي  اإجن��اح��ه��ا 

على اأر�ص الكويت ال�شقيقة.
م�شابقات  ب���رن���ام���ج  اأن  واأو������ش�����ح 
ريا�شات  م��ن  ي�شمه  وم���ا  ال�����دورة 
منذ  الأوىل  ل���ل���م���رة  ف���ي���ه  ُت�������درج 
اخلليجية  الأل��ع��اب  دورة  ان��ط��الق 
اإيجابياً  موؤ�شراً  يعد   ،2010 عام 
الريا�شة  م�������ش���رية  ت����ط����ور  ع���ل���ى 
اخلليجية ب�شكل عام ويفتح املجال 

اأمام جميع الريا�شيني يف خمتلف 
الأل����ع����اب ل��ل��ت��ن��اف�����ص ال�����ش��ري��ف يف 
املبادئ  ت�شودها  من��وذج��ي��ة  اأج����واًء 

الريا�شية النبيلة.
الأول  احل�������ش���ور  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
ال�������دورة  ال���ن�������ش���ائ���ي يف  ل��ل��ع��ن�����ش��ر 
يعزز  ال��ري��ا���ش��ات،  م��ن  مبجموعة 
دور املراأة ودعم حظوظها يف متثيل 

الدولة على جميع امل�شتويات.
واأع��������������رب �����ش����م����وه ع������ن خ���ال�������ص 
جلميع  والتميز  بالنجاح  اأمنياته 
ال��ري��ا���ش��ي��ني .. م����وؤك����داً ث��ق��ت��ه يف 
اأف�شل  لتحقيق  الإم��ارات  ريا�شيي 

النتائج والظهور ب�شورة م�شرفة.
وت��ن��ط��ل��ق ف��ع��ال��ي��ات ه����ذه ال�����دورة 
اخلليجية غدا حتت رعاية �شاحب 
ال�������ش���م���و ال�������ش���ي���خ ن������واف الأح���م���د 
اجلابر ال�شباح اأمري دولة الكويت، 
مايو   31 حتى  فعالياتها  وت�شتمر 

اجلاري.
وت�شارك الإمارات يف هذه الدورة ب� 
285 ريا�شيا وريا�شية يتناف�شون 
وجماعية  ف��ردي��ة  ري��ا���ش��ة   16 يف 
اإدارياً،  و24  مدرباً،   39 يرافقهم 

و12 اأخ�شائياً ومعاجلا.
لل�شيدات  ال��ق��وى  األ���ع���اب  وت��ف��ت��ت��ح 

وت�����ش��ت��م��ر ثالثة  امل��ن��اف�����ش��ات غ�����داً 
اأحمد  وم��ي��دان  م�شمار  على  اأي���ام 
وفد  م�شاركة  ت�شتهل  اإذ  الر�شدان، 
البلو�شي  عبري  م��ن  ك��ل  الإم�����ارات 
البلو�شي  وفاطمة  م،   100 ب�شباق 
400م، وفاطمة احلو�شني  ب�شباق 
ب��دف��ع اجل���ل���ة، ل��ط��ي��ف��ة ال��ك��ع��ب��ي يف 
يف  روب���اري  ووداد  الطويل،  ال��وث��ب 

رمي الرمح.
جميع  يف  الإم�������������ارات  وت���������ش����ارك 
16 املدرجة بجدول  ال�  الريا�شات 
م��ن��اف�����ش��ات ال��ن�����ش��خ��ة ال��ث��ال��ث��ة من 
اليد،  ك��رة  ال���دورة اخلليجية وه��ي 

كرة الطائرة، كرة ال�شلة 5*5 رجال 
ال�شالت  قدم  كرة  �شيدات،  و3*3 
األعاب  ال�شباحة،  و���ش��ي��دات،  رج���ال 
الكاراتيه،  و�شيدات،  رج��ال  القوى 
التن�ص  الرماية،  امل��ب��ارزة،  اجل���ودو، 
الهوائية  ال�����دراج�����ات  الأر������ش�����ي، 
اجلليد،  ه��وك��ي  و����ش���ي���دات،  رج����ال 
رجال  تن�ص  والبادل  الطاولة،  كرة 
الأل����ع����اب  اإىل  اإ����ش���اف���ة  و����ش���ي���دات 

الإلكرونية.
لألعاب  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  وو���ش��ل 
اأم�ص  م�������ش���اء  ل��ل�����ش��ي��دات  ال����ق����وى 
الأربعاء اإىل دولة الكويت للم�شاركة 

بفعاليات الدورة.
لكرة  الوطني  منتخبنا  و�شل  كما 
ل���ل���رج���ال اإىل  ل���ل�������ش���الت  ال����ق����دم 
منتخبنا  غ�����داً  وي�����ش��ل  ال���ك���وي���ت، 

الوطني للرماية.
باحتفالية  ر�شمياً  ال���دورة  وتفتتح 
ك���ربى يف 22 م��اي��و اجل����اري على 
لأكادميية  املغطى  الرئي�شي  امللعب 
ال�شيخ  مبجمع  ن����ادال/  /راف��اي��ي��ل 
للتن�ص  ال����دويل  اهلل  ال��ع��ب��د  ج��اب��ر 
فقرات  برناجمه  يت�شمن  اأن  على 
متجدد  �شبابي  ن��ه��ج  م��ع  تتنا�شب 
يفر�ص واقعه للمرة الأوىل بح�شب 

ت�شريحات علي املري الأمني العام 
امل�شاعد للجنة الأوملبية الكويتية.

التطبيق  املنظمة  اللجنة  واأطلقت 
الإلكروين اخلا�ص بالدورة الذي 
للنتائج  خمتلفة  اأق�����ش��ام��اً  ي�شمل 
ومواعيد  امل�شاركة  ال��ف��رق  وق��وائ��م 

املناف�شات واأماكنها.
650 متطوعاً يف تنظيم  وي�شارك 
واإر����ش���اد وف���ود ال����دول امل�����ش��ارك��ة يف 
�شواًء  اجل���وان���ب  ب��ج��م��ي��ع  ال������دورة 
الريا�شيني  ب��ا���ش��ت��ق��ب��ال  اخل��ا���ش��ة 
التواجد  خالل  من  اأو  ومغادرتهم 

يف املناف�شات والتدريبات املختلفة.

•• اأبوظبي-وام:

الأومل���ب���ي���اد اخلا�ص  ي�����ش��ارك لع��ب��و 
األعاب  دورة  مناف�شات  يف  الإم��ارات��ي 
اليوم  تنطلق  ال��ت��ي   2022 مالطا 
وت�شتمر 5 اأيام بتنظيم من الأوملبياد 
ال���دويل وذل���ك يف ريا�شات  اخل��ا���ص 
والبوت�شي،  وال�����ش��ب��اح��ة  ال��ب��ول��ي��ن��ج 
1000 لع����ب من  م���ن  اأك�����رث  م���ع 
م��وؤ���ش�����ش��ات الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���ص حول 

العامل.
ه����ذا وق����د ن��ظ��م الأومل���ب���ي���اد اخلا�ص 
الإم��ارات��ي خالل �شهر مايو اجلاري 
مع�شكراً مغلقاً لالعبيه قبل �شفرهم 
اإىل مالطا، ا�شتمر 6 اأيام، لال�شتعداد 

لهذه امل�شاركة الدولية املهمة.
الأومل���ب���ي���اد اخلا�ص  م�����ش��ارك��ة  وت��ع��د 
هي   2022 م��ال��ط��ا  يف  الإم����ارات����ي 

امل�شاركة العربية الوحيدة يف الدورة. 
 2022 م���ال���ط���ا  األ�����ع�����اب  يف  وي����ت����م 
اإىل  فيها  للم�شاركة  ال��دع��وة  توجيه 
اأب����رز م��وؤ���ش�����ش��ات الأومل��ب��ي��اد اخلا�ص 
ال��ع��امل، وقد  ح��ول  ن�شاطاً  واأك��رثه��ا 
الإماراتي  اخلا�ص  الأومل��ب��ي��اد  ح�شل 
من  حققه  مل��ا  امل�����ش��ارك��ة  فر�شة  على 
ومنها  ك���ب���رية  ري���ا����ش���ي���ة  اإجن���������ازات 
ا���ش��ت��م��رار ال��ن�����ش��اط ال��ري��ا���ش��ي حتى 
خ��الل ف��رة اجلائحة، مما ع��زز من 

دمج اأ�شحاب الهمم يف جمتمعهم.
وت��اأت��ي م�����ش��ارك��ة الأومل��ب��ي��اد اخلا�ص 
2022 برعاية  الإماراتي يف مالطا 
���ش��رك��ة ال�����دار ال��ع��ق��اري��ة، ك��م��ا يقدم 
الذي  ال��دع��م  املتكامل  النقل  م��رك��ز 
تنقالتهم.  يف  ال��الع��ب��ون  ي��ح��ت��اج��ه 
وك���ان الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���ص ق��د اأجرى 
الهمم  اأ�شحاب  اأندية  بني  مناف�شات 

يف الدولة لختيار اأف�شل الالعبني. 
وتاأكيداً على مبادئ الدمج الريا�شي؛ 
اخلا�ص  الأومل��ب��ي��اد  ي�شارك  اأن  ت��ق��رر 
البولينج  م��ن��اف�����ش��ات  يف  الإم����ارات����ي 
اثنني  لعبني  ي�شم  م��وح��د،  بفريق 
من اأ�شحاب الهمم، هما �شالح املري 
ومرمي احلو�شني، مع لعبني اثنني 
للبولينج، هما  الوطني  املنتخب  من 

رمي جمال وعبد اهلل اجلعيدي.
وكانت �شعادة ماريا كاميلريي �شفرية 
ج��م��ه��وري��ة م��ال��ط��ا ل���دى ال��دول��ة قد 
10 م��اي��و اجل���اري بزيارة  ق��ام��ت يف 
الإماراتي  اخلا�ص  الأوملبياد  لعبي 
مبدينة  ال��ت��دري��ب��ي  م��ع�����ش��ك��ره��م  يف 
�شفرهم  ق���ب���ل  ال���ري���ا����ش���ي���ة  زاي��������د 
 ،2022 مالطا  األعاب  يف  للم�شاركة 
اخلا�ص  الأوملبياد  جهود  على  واأثنت 
الإم�����ارات�����ي ل��ت�����ش��ج��ي��ع لع��ب��ي��ه على 

الريا�شية  وامل�������ش���ارك���ات  الن����دم����اج 
الدولية، ومتكينهم من اأداء اأدوارهم 

الإيجابية يف املجتمع.
وقال طالل الها�شمي املدير الوطني 
لالأوملبياد اخلا�ص الإماراتي: "بداأنا 
األعاب  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  ا���ش��ت��ع��دادات��ن��ا 
طويلة،  ف���رة  م��ن��ذ   2022 م��ال��ط��ا 
ورغ���م اأن��ن��ا ح��ددن��ا ان��ط��الق املع�شكر 
لتهيئة  م����اي����و   6 ي�����وم  ال���ت���دري���ب���ي 
اإل  مبا�شرة،  �شفرهم  قبل  الالعبني 
ك��ان��ت جت���ري خالل  ال��ت��دري��ب��ات  اأن 
باملجهود  ونفخر  �شابقة،  اأ�شهر  عدة 
ال��ك��ب��ري ال�����ذي ي��ب��ذل��ه لع��ب��ي��ن��ا من 
الإعاقة  ذوي  م��ن  ال��ه��م��م،  اأ���ش��ح��اب 
جهود  وك��ذل��ك  والنمائية،  الذهنية 
لعبني  لإع���داد  واملنظمني  امل��درب��ني 
ق����ادري����ن ع���ل���ى حت��ق��ي��ق الإجن��������ازات 
والبناء  بثقة،  العامل  على  والنفتاح 

الألعاب  الكبري يف  اإرث جناحنا  على 
اأبوظبي  اخلا�ص  لالأوملبياد  العاملية 

."2019
األعاب  يف  م�شاركتنا  "تاأتي  واأ���ش��اف: 
ا�شتعداداتنا  اإطار  يف   2022 مالطا 
ال�شيفية  ال��ع��امل��ي��ة  الأل���ع���اب  ل�����دورة 
يف  عقدها  املزمع  اخلا�ص  لالأوملبياد 
برلني 2023. واأمتنى كل التوفيق 
ال�شباحة  يف  امل�����ش��ارك��ني  ل��الع��ب��ي��ن��ا 

والبولينج والبوت�شي ".
املفلحي،  ���ش��ل��وى  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
وامل�شوؤولية  ال�شتدامة  اإدارة  مدير 
الج��ت��م��اع��ي��ة امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة يف ال����دار 
م�شاركة  ت���ع���ك�������ص   " ال����ع����ق����اري����ة: 
الأومل����ب����ي����اد اخل���ا����ص الإم�����ارات�����ي يف 
الذي  ال���دور   2022 مالطا  األ��ع��اب 
اأ�شحاب  متكني  يف  الريا�شة  تلعبه 
طاقاتهم  واإط���الق  جمتمعياً  الهمم 

العقارية  الدار  يف  ونحن  وقدراتهم. 
مع  ال��ف��ع��ال��ة  ال�����ش��راك��ة  بتلك  نفخر 
الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���ص الإم���ارات���ي، فمن 
الوطني  الفريق  ندعم  اأن  الطبيعي 
لالأوملبياد اخلا�ص ونعزز جهود دمج 
اأ�شحاب الهمم يف املجتمع كجزء من 
م�شوؤوليتنا الجتماعية، حيث ت�شكل 

ممار�شات التنوع وامل�شاواة والندماج 
ا�شراتيجيتنا.  م��ن  اأ���ش��ا���ش��ي��اً  ح��ي��زاً 
م�شاركة  الوطني  لفريقنا  متمنني 

موفقة ومثمرة." .
الأومل���ب���ي���اد اخلا�ص  ي�����ش��ارك لع��ب��و 
األعاب مالطا  الإماراتي يف مناف�شات 
ال�شباحة  ري����ا�����ش����ات  يف   2022

لعبني   9 ب���  والبوت�شي  والبولينج 
ولع��ب��ات ه��م ���ش��ال��ح امل����ري، ومرمي 
وعمر  ال���ب���ول���ي���ن���ج،  يف  احل���و����ش���ن���ي 
ال�شام�شي، وحممد الزبيدي، وعو�ص 
العزيز  وع��ب��د  ال�شباحة،  يف  الكتبي 
وحمده  امل��رزوق��ي،  وفي�شل  الغريب، 

مراد، و�شيماء النقبي يف البوت�شي.

•• اأبوظبي - وام: 

اأعلن احتاد الإمارات للجوجيت�شو عن تنظيم كاأ�ص اأم الإمارات يومي 21 و22 
اأبوظبي  يف  الريا�شية  زاي��د  مبدينة  اأري��ن��ا  جوجيت�شو  �شالة  يف  اجل��اري  مايو 

مب�شاركة نخبة من الأندية والأكادمييات على م�شتوى الدولة.
وتكت�شب البطولة اأهمية خا�شة كونها واحدة من اأهم امل�شابقات املحلية �شمن 
الدعم  اأ�شكال  كل  توفري  وتعك�ص جهوده احلثيثة يف  ال�شنوية،  الحت��اد  اأجندة 

لبنات الوطن، للتاألق والريادة يف خمتلف املحافل القارية والعاملية.
�شتكون  حيث  ي��وم��ني،  م��دى  على  للجوجيت�شو،  الإمارات"  "اأم  ك��اأ���ص  وي��ق��ام 
عاماً/،   16 /حت��ت  للنا�شئات  ف��ئ��ات:   3 يف  امل��ف��ت��وح  احل���زام  بنظام  املناف�شات 
وال�شابات /حتت 18 عاماً/ ، والكبار/فوق 18 عاماً/ على اأن يتم تخ�شي�ص 
الثاين  اليوم  يخ�ش�ص  بينما  والإق�شائية،  التمهيدية  للت�شفيات  الأول  اليوم 
للنزالت النهائية والتتويج باملراكز الأوىل.وقال �شعادة يو�شف عبد اهلل البطران 
ع�شو جمل�ص اإدارة احتاد الإمارات للجوجيت�شو:" ميثل كاأ�ص اأم الإمارات قيمة 
فنية ومعنوية كربى، كونه اأحد اأهم البطولت املحلية التي ت�شهم يف تاأ�شي�ص 
وتوؤهلهن للربوز  الإم����ارات  ب��ن��ات  وق���درات  م��واه��ب  ع��ن  تك�شف  ق��اع��دة مهمة 
الأخرية  الفرة  خالل  الإم���ارات  لعبات  حققت  العاملية..وقد  نحو  وال�شعود 
البطولت  التتويج يف كربى  من�شات  اعتالء  ا�شتثنائية، وجنحن يف  اإجن��ازات 

القارية والعاملية ومنها البطولة الآ�شيوية التي اأقيمت يف البحرين خالل �شهر 
مار�ص املا�شي، وبطولت كاأ�ص العامل، وجراند �شالم، وعاملية اأبوظبي ملحريف 
اجلوجيت�شو، وه��و م��ا ر���ّش��خ يف الأذه���ان ال���دور ال��ذي تلعبه بنات الإم����ارات يف 
تعزيز مكانة الدولة على �شاحة اجلوجيت�شو العاملية وجناحها املبهر يف �شناعة 
اأهم الإجن��ازات، والحت��اد يوا�شل م�شاعيه يف  القادرات على حتقيق  البطالت 

�شبيل توفري البيئة املالئمة لتمكينهن على ال�شاحة الريا�شية".
واأ�شاد البطران بالإقبال الكبري لالأندية والأكادمييات على امل�شاركة يف البطولة 
اأجندة منوذجية من  الحت��اد يف جهوده لعتماد  روؤيتها مع  تكامل  يعك�ص  ما 
بفئاته  الوطنية  للمنتخبات  اإ�شراتيجيا  راف��دا  تعد  التي  املحلية  البطولت 

العمرية املختلفة.
وقالت بوليانا لجو مدربة املنتخب الوطني لل�شيدات:" حتظى بطولة كاأ�ص اأم 
الإمارات للجوجيت�شو باأهمية بالغة بالن�شبة للجهاز الفني للمنتخب الوطني، 
ورفده  ال�شيدات  فريق  ت�شكيلة  لتعزيز  وا�شعة  خ��ي��ارات  اأم��ام��ن��ا  ت�شع  كونها 
مبواهب جديدة ل�شيما اأننا مقبلون على عدد من اأبرز ال�شتحقاقات العاملية 

يف الفرة املقبلة.".
وتبلغ جمموع جوائز كاأ�ص اأم الإمارات للجوجيت�شو 460000 درهم، بواقع 
لفئة الكبار، و150000 درهم لفئة ال�شابات، و85000  درهم   225000

درهم لفئة النا�شئات.

اأحمد بن حممد: املحافل املتتالية ت�سكل �سخ�سية الريا�سي الإماراتي

الأوملبياد اخلا�س الإماراتي ي�سارك يف األعاب مالطا 2022 

كاأ�س »اأم الإمارات« للجوجيت�سو ينطلق 21 مايو

دراج فريق الإمارات »غافرييا« يحل 
ثانيا باملرحلة اخلام�سة جلولة اإيطاليا

•• اإيطاليا-وام:

فاز فريناندو غافرييا من فريق الإمارات للدراجات الهوائية، باملركز 
اإيطاليا  جولة  من  اخلام�شة  املرحلة  خ��الل  ال�شرعة  �شباق  يف  الثاين 
التي اأقيمت على م�شار بطول 174كم انطالقا من كاتانيا و�شول اإىل 
الكولومبي غافرييا قد احتل مركزا متقدما يف اجلزء  مي�شينا. وكان 
النهائي من ال�شباق، قبل اأن يتمكن مناف�شه اأرنو دميار " غرومبا-اإف 

دي جاي " من جتاوزه لينتزع الفوز باملركز الأول بفارق �شئيل.
اأدائ��ي طيبا، وق��د تلقيت الدعم من  " ك��ان  وق��ال فريناندو غافرييا : 
يف  ال��دراج��ة  ترو�ص  يف  م�شكلة  واجهت  لكنني  املرحلة،  ط��وال  زمالئي 
نهاية ال�شباق، ومل اأمتكن من اختيار ال�شرعة املطلوبة ". واأ�شاف : " 
كان ال�شباق حما�شيا يف النهاية، واأعتقد اأن عجلة اإحدى الدراجات قد 
اأمتكن  للغاية، ومل  اأم��ر حمبطا  بدراجتي من اخللف هذا  ا�شطدمت 

من جتنبه، لكنني اآمل حتقيق الفوز يف املراحل املقبلة".
م�شار  على  اإيطاليا  جولة  من  ال�شاد�شة  املرحلة  اجلمعة  اليوم   وتقام 
مرحلة  وه��ي  �شكاليا،  اإىل  و�شول  باملي  من  انطالقا  192كم  بطول 

منا�شبة للدراجني املتخ�ش�شني ب�شباقات ال�شرعة.

•• راأ�س اخليمة -وام:

هناأ املهند�ص ال�شيخ �شامل بن �شلطان بن �شقر القا�شمي رئي�ص الحتاد الآ�شيوي رئي�ص 
اآل نهيان نائب  ال�شيخ هزاع بن زايد  الحتاديني الإماراتي والعربي للمبارزة، �شمو 
رئي�ص املجل�ص التنفيذي لإمارة اأبوظبي ، النائب الأول لرئي�ص نادي العني، النائب 
الأول لرئي�ص هيئة ال�شرف، و �شمو ال�شيخ طحنون بن زايد اآل نهيان م�شت�شار الأمن 
ال�شرف،  لرئي�ص هيئة  الثاين  النائب  العني،  نادي  لرئي�ص  الثاين  النائب   ، الوطني 
اأدن��وك للمحرفني للمرة اخلام�شة"، يف  "دوري  بلقب  العني  نادي  مبنا�شبة تتويج 

دوري املحرفني، واملرة الرابعة ع�شرة يف تاريخه.
واأكد ال�شيخ �شامل بن �شلطان القا�شمي، اأن نادي العني ا�شتحق اللقب بجدارة، نتاجاً 
للروؤية واجلهود الهائلة التي �شخرتها اإدارة النادي على ال�شعيدين الإداري والفني، 
وباإ�شهامات والتزام كافة املنت�شني وفرع العمل، مبا يتوافق مع تاريخ النادي العريق 
ومكانته لدى حمبي كرة القدم يف الإمارات، ودول جمل�ص التعاون اخلليجي والدول 

العربية.
واأ�شاف مل تكن لتتحقق تلك النتائج التي ر�شخت فوز وريادة نادي العني، اإل ح�شاداً 
للنادي،  العليا  الإدارة  م��ن  واإ���ش��راف  ومتابعة  حثيث،  جهد  م��ن  الالعبني  بذله  مل��ا 

لتتحقق تلك النتائج امل�شرفة، موؤكداً اأن حر�ص �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان، 
النادي ومتكينه على درب  اآل نهيان، على رفع  ال�شيخ طحنون بن زايد  واأخيه �شمو 
النت�شارات والبطولت وت�شخري كافة املقدرات، يعزز وي�شاهم يف الرتقاء مب�شرية 
الريا�شة الإماراتية يف ظل توجيهات القيادة الر�شيدة للدولة "حفظها اهلل تعاىل" 

على دعم وتطوير ذلك القطاع.
واأ�شاد ال�شيخ �شامل القا�شمي باملعايري التنظيمية املطبقة لبطولة اأدنوك للمحرفني، 
بالدولة لبذل مزيد من اجلهود، وحتقيق  الريا�شيني  امل�شوؤولني  كافة  مع  متطلعاً 

نتائج م�شرفة يف كافة اأن�شطة الريا�شة الإماراتية.

�سامل بن �سلطان القا�سمي يهنىء هزاع وطحنون بن زايد بتتويج 
نادي العني بلقب دوري اأدنوك للمحرتفني
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•• اأبوظبي-وام:

اهتم الحتاد الآ�شيوي لكرة القدم بربنامج اإعداد منتخبنا الوطني ملواجهة 
يف   2022 العامل  كاأ�ص  اإىل  املوؤهل  الآ�شيوي  امللحق  يف  اأ�شراليا  منتخب 

قطر يوم 7 يونيو املقبل على ا�شتاد اأحمد بن علي بالدوحة.
بعد  يقف على  الوطني  اأن منتخبنا  ل��ه  تقرير  الآ���ش��ي��وي يف  الحت���اد  واأك���د 
يف  الثانية  للمرة  ال��ع��امل  ك��اأ���ص  نهائيات  يف  امل�شاركة  خو�ص  م��ن  م��ب��ارات��ني 
اأ�شراليا، ويف حالة  الآ�شيوي مع منتخب  امللحق  يتقابل يف  تاريخه، حيث 
يونيو يف قطر   13 يوم  العاملي  امللحق  �شيلتقي مع منتخب بريو يف  الفوز 

اأي�شا.
وكان احتاد الإمارات لكرة القدم قد اعتمد برنامج اإعداد املنتخب الوطني 
اعتباراً من  العامل وذلك  كاأ�ص  الآ�شيوي لت�شفيات  امللحق  اأجل خو�ص  من 
الآ�شيوي  الحتاد  واأبرز  دبي.  يف  داخلي  مبع�شكر  يبداأ  اجلاري،  مايو   24

املهمة  ا�شتلم  ال��ذي  ارواب��اري��ن��ا،  رودول��ف��و  الأرجنتيني  م��درب منتخبنا  ا�شم 
خلفاً للمدرب ال�شابق بريت فان مارفيك يف �شهر فرباير املا�شي، وقاده اإىل 
بلوغ امللحق الآ�شيوي بعدما حل يف املركز الثالث �شمن املجموعة الأوىل يف 

الت�شفيات الآ�شيوية خلف اإيران وكوريا اجلنوبية.
وبح�شب برنامج اإعداد املنتخب فاإنه يتقابل مع غامبيا وديا يوم 29 مايو 
اجلاري، يف حني تبداأ التدريبات اعتباراً من 24 اجلاري يف ظل غياب لعبي 
ال�شارقة والوحدة الذين يخو�شون نهائي كاأ�ص �شاحب ال�شمو رئي�ص الدولة 

يوم 27 اجلاري.
مواجهة  اآخ��ر  يف  اأ�شراليا  على  الفوز  يف حتقيق  الإم���ارات  منتخب  وجن��ح 

جمعت بني الفريقني بنتيجة 1-0 خالل كاأ�ص اآ�شيا 2019 يف الإمارات.
عام  ن�شخة  يف  ال��ع��امل  ك��اأ���ص  نهائيات  يف  ل���الإم���ارات  ال�شابق  ال��ظ��ه��ور  وك���ان 
�شيلعب  الفريق  ف��اإن  العامل  كاأ�ص  لنهائيات  التاأهل  حالة  ويف   ،1990

باملجموعة الرابعة اإىل جانب فرن�شا والدمنارك وتون�ص.

••  الكويت-الفجر

التي  ال��ك��وي��ت  اىل  الأن����ظ����ار  ت��ت��ج��ه 
الريا�شية  الأل��ع��اب  دورة  ت�شت�شيف 
اليوم  م��ن  ب���دءا  الثالثة  اخلليجية 
والثالثني  احل���ادي  وح��ت��ى  اجلمعة 
م������ن م�����اي�����و اجل�����������اري مب�������ش���ارك���ة 
ولعبة  لع����ب   1700 م���ن  اأك�����رث 
ال�شت  ال�����دول اخل��ل��ي��ج��ي��ة  مي��ث��ل��ون 
وه���ي ال�����ش��ع��ودي��ة والإم������ارات وقطر 
ف�شال  ع��م��ان،  و�شلطنة  والبحرين 
عن الكويت امل�شيفة، ويتناف�شون يف 

ريا�شية.  لعبة   16
الكويت  يف  الثالثة  الن�شخة  ت�شهد 
الدورة  الن�شائية الأوىل يف  امل�شاركة 
ن�شختها  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
عام  بال�شعودية  ال��دم��ام  يف  الأوىل 
2011 )ت�شدرت ال�شعودية ترتيب 
يف  ال��ث��ان��ي��ة  ون�شختها  امل��ي��دال��ي��ات(، 
عام  امل��ن��ام��ة  البحرينية  ال��ع��ا���ش��م��ة 
ترتيب  الكويت  )ت�شدرت   2015

امليداليات(. 

للدورة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  واأن����ه����ت 
ا�شتعداداتها ل�شت�شافة الدورة التي 
ت��ق��ام حت���ت رع���اي���ة ���ش��اح��ب ال�شمو 
اأم����ري دول����ة ال��ك��وي��ت ال�����ش��ي��خ نواف 

الأحمد ال�شباح. 
واجتمعت اللجنة املنظمة العليا اأم�ص 
الأول الأربعاء برئا�شة وزير الدولة 
الدولة  الأم��ة وزي��ر  ل�شوؤون جمل�ص 
الراجحي،  حممد  ال�شباب  ل�شوؤون 
ونائبه رئي�ص اللجنة الأوملبية �شمو 
وع�شو  ال�شباح،  نا�شر  فهد  ال�شيخ 
الأوملبية  ال��ل��ج��ن��ة  اإدارة  جم��ل�����ص 
الريا�شية  ال���ل���ج���ان  جل��ن��ة  رئ��ي�����ص 
النواف،  في�شل  ال�شيخ مبارك  �شمو 
العامة  للهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ون��ائ��ب 
للريا�شة الدكتور �شقر املال، واأمني 
ح�شني  ال�شيد  الأوملبية  اللجنة  �شر 
امل�����ش��ل��م، ل��و���ش��ع ال��ل��م�����ش��ات الأخ���رية 

على ال�شت�شافة. 

امل�شاركة الن�شائية االأوىل 
اليوم  ال�������دورة  م��ن��اف�����ش��ات  ت��ن��ط��ل��ق 

األعاب  م��ن��اف�����ش��ات  ب��اإق��ام��ة  اجل��م��ع��ة 
القوى لل�شيدات.  

 16 يف  مناف�شات  ال����دورة  تت�شمن 
والكرة  اليد  ك��رة  هي  ريا�شية  لعبة 
ال���ط���ائ���رة وك����رة ال�����ش��ل��ة وك����رة قدم 
القوى  واألعاب  وال�شباحة  ال�شالت 
وال����ك����ارات����ي����ه واجل���������ودو وامل�����ب�����ارزة 
وال����رم����اي����ة وال���ت���ن�������ص وال�����دراج�����ات 
ال���ه���وائ���ي���ة وه���وك���ي اجل��ل��ي��د وك���رة 
الطاولة والبادل اإ�شافة اإىل ريا�شة 

الألعاب الإلكرونية.  
وت�شهد الدورة للمرة الأوىل م�شاركة 
�شت�شارك  اإذ  ال��ن�����ش��ائ��ي  ال��ع��ن�����ش��ر 
ت�شمل  م�شابقات  �شبع  يف  الالعبات 
ك�������رة ق�������دم ال�����������ش�����الت والل�����ع�����اب 
والدراجات  وال���ب���ادل  الل��ك��رون��ي��ة 
ال���ه���وائ���ي���ة وال����ع����اب ال����ق����وى وك����رة 

الطاولة وكرة ال�شلة امل�شغرة.  
وك�������ان رئ���ي�������ص ال���ل���ج���ن���ة الومل���ب���ي���ة 
النا�شر  فهد  ال�شيخ  �شمو  الكويتية 
اأن  ���ش��اب��ق  ت�شريح  اأك���د يف  ال�����ش��ب��اح 
ال���دورة  يف  �شي�شاركن  ال��ري��ا���ش��ي��ات 

للمرة الوىل. 
وق�������ال رئ���ي�������ص ال���ل���ج���ن���ة الومل���ب���ي���ة 
ريا�شي  ح��دث  اأك���رب  اإن���ه  الكويتية: 
فيه  و�شت�شارك  الكويت،  ت�شت�شيفه 
تاريخ  يف  الوىل  للمرة  ال��ري��ا���ش��ات 
وذل���ك  اخل��ل��ي��ج��ي��ة،  الأل����ع����اب  دورة 

متا�شيا مع املعايري الدولية. 
بجميع  اأرح���ب  اأن  ي�شعدين  وت��اب��ع: 
ال��ري��ا���ش��ي��ني م���ن دول اخل��ل��ي��ج يف 
الكويت، واأمتنى للدورة والريا�شيني 

كل التوفيق. 

اأول الوا�شلني 
ال�شعودي لكرة  اأكدت ع�شو الحتاد 
القدم  ك����رة  اإدارة  وم���دي���رة  ال���ق���دم 
الن�شائية، ملياء بن بهّيان، اأن منتخب 
بالدها الذي كان اأول الوا�شلني اإىل 
امل�شاركة  خالل  من  يهدف  الكويت، 
اإىل تقدمي م�شتوى م�شّرف، وال�شعي 
يعك�ص  ما  اإيجابية،  نتائج  لتحقيق 
التطور والنمو الذي ت�شهده اللعبة 
على م�شتوى الن�شاء يف اململكة ودول 

اخلليج. 
على  العامة  امل�شرفة  قالت  بدورها، 
الن�شائية،  ال�����ش��ع��ودي��ة  امل��ن��ت��خ��ب��ات 
عالية الر�شيد، اإن الإعداد جاء وفق 
اإطار ر�شمه اجلهاز الفني للمنتخب 
اأوًل  م����راح����ل،  ث�����الث  ع���ل���ى  وج������اء 
الالعبات  لخ��ت��ي��ار  الأداء  ب��ت��ج��ارب 
ثانياً  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب،  وا���ش��ت��دع��ائ��ه��ن 
التي  وج��������ّدة  ال����ري����ا�����ص  مب���رح���ل���ة 
ا�شتمرت طوال �شهر رم�شان املبارك، 
�شهدته  ال������ذي  امل��ع�����ش��ك��ر  واأخ���������رياً 
الفريق  خ��الل��ه  وخ���ا����ص  ال��ري��ا���ص 
مباراتني وديتني اأمام كرواتيا، جعل 
الالعبات يف اأمت جاهزية للم�شاركة 

يف الدورة. 

لال�شت�شافة  من�شاأة   12
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  خ�����ش�����ش��ت 
ل�شت�شافة  م��ن�����ش��اأة   12 ل����ل����دورة 
مناف�شات الدورة �شملت مقر اللجنة 
الأومل��ب��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة، ف��ن��دق ك���راون 
ال�شيخ  �شمو  اأحوا�ص  جممع  ب��الزا، 

نا�شر املحمد لالألعاب املائية، �شالة 
ال�شباح،  اجل���اب���ر  ع���ب���داهلل  ال�����ش��ي��خ 
الر�شدان،  اأح��م��د  وم��ي��دان  م�شمار 
العبداهلل  ج����اب����ر  ال�������ش���ي���خ  جم���م���ع 
ميادين  جم��م��ع  ل��ل��ت��ن�����ص،  ال������دويل 
ال�����ش��ي��خ ����ش���ب���اح الأح����م����د الأومل����ب����ي 
للرماية، ج�شر ال�شيخ جابر الأحمد 
لالألعاب  الكويتي  ال��ن��ادي  ال�شباح، 
املائية، �شالت ال�شيخ �شعد العبداهلل 
الريا�شي  الريموك  ن��ادي  ال�شباح، 

ونادي الكويت الريا�شي. 
الريا�شية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ص  واأك������د 
حيدر  ال�شيد  ال����دورة  يف  وامل��الع��ب 
املخ�ش�شة  امل����الع����ب  اأن  ف����رم����ن 

ل�شت�شافة املناف�شات جاهزة.  
ت�����ش��ري��ح �شحفي  ف��رم��ان يف  وق����ال 
ملعبا   12 اإن  ي������وم������ني:  ق����ب����ل 
وموقعا  وم��رك��زا  وم�شمارا  و�شالة 
ت�شم  التي  املناف�شات  �شيحت�شنون 
اأكرث من 1700 لعب ولعبة بعد 
اللجان  قبل  من  ت�شجيلهم  اكتمال 
الأومل��ب��ي��ة والحت������ادات ال��وط��ن��ي��ة يف 

منطقة اخلليج.  
�شتعلن  املناف�شات  نتائج  اإن  وت��اب��ع: 
اأول باأول عن طريق �شركة "بورنا" 
املوقع  وع���رب  املتخ�ش�شة،  ال��ع��امل��ي��ة 
الكويتية  الأوملبية  للجنة  الر�شمي 

خا�ص  وتطبيق  الكويت  وتلفزيون 
بالهاتف  ت��ن��زي��ل��ه  ���ش��ي��ت��م  ب����ال����دورة 
عن  الإع���الن  �شيتم  وال���ذي  النقال، 
الر�شمي  املوقع  يف  قريبا  تفا�شيله 

للدورة.

•• اأبوظبي-وام: 

ال���ع���ني بلقب  ت��ت��وي��ج ف���ري���ق  ي��ك��ن  مل 
للمو�شم  للمحرفني  اأدن����وك  دوري 
احل������ايل جم�����رد م�������ش���ادف���ة، ب����ل جاء 
البطل  �شخ�شية  تعك�ص  ج����دارة  ع��ن 
الرغم  ع��ل��ى  الأوىل،  اجل���ول���ة  م��ن��ذ 
م����ن ب��ع�����ص ال����ع����رثات ال��ب�����ش��ي��ط��ة يف 
وال��ت��ي مت��ث��ل��ت يف  ال��ط��ري��ق  منت�شف 
واخل�شارة  الأرب�����ع  ال��ف��ري��ق  ت���ع���ادلت 
اأمام  الثالثة ع�شرة  الوحيدة باجلولة 
ال�شارقة، وبا�شتثناء ذلك فقد ا�شتطاع 
الفريق اأن يوا�شل �شدارته للم�شابقة 
ويحافظ على النطالقة القوية من 
ع�شر  يف  ال��راب��ع  بلقبه  التتويج  اأج��ل 

الحراف، والرابع ع�شر يف تاريخه.
امل�شابقة  م����ن   23 اجل����ول����ة  وح���ت���ى 
 18 يحقق  اأن  ال��ع��ني  ف��ري��ق  ا�شتطاع 
ويخ�شر  مباريات   4 يف  ويتعادل  ف��وزا 
مباراة واحدة، كما ا�شتطاع اأن يحافظ 
ال��رت��ي��ب بداية  على ���ش��دارة ج���دول 
وحتى  للم�شابقة  الثانية  اجلولة  من 
الفوز  ع���ق���ب  ال���ل���ق���ب  ح�����ش��م  حل���ظ���ة 
بخم�شة   23 باجلولة  اجل��زي��رة  على 
فريق  وا�شتطاع  مقابل.  دون  اأه���داف 
العني اأن يكرر تتويجه بلقب الدوري 
الثانية حيث كانت  للمرة  على ملعبه 
 2015/2014 ن�شخة  يف  الأوىل 
وتوج به عقب لقاء اجلولة 23 اأي�شا 
برباعية  كلباء  احت��اد  على  فاز  عندما 
ن���ظ���ي���ف. وك����ان����ت ب����داي����ة ال���ع���ني هذا 
بثالثة  خورفكان  على  بالفوز  املو�شم 
اأهداف مقابل هدف باجلولة الأوىل، 
ثم الفوز على الإمارات بثنائية نظيفة 

بني  على  وال��ف��وز  الثانية  اجل��ول��ة  يف 
على  وال��ف��وز  الثالثة،  يف  بهدف  يا�ص 
احت����اد ك��ل��ب��اء ب��اأرب��ع��ة اأه�����داف مقابل 
ه���دف ب��اجل��ول��ة ال��راب��ع��ة ث��م التعادل 
م��ع ال��ع��روب��ة ب��ث��الث��ة اأه����داف ملثلهما 
التعادل  ت��اله��ا  اخل��ام�����ش��ة،  ب��اجل��ول��ة 
باجلولة  مل��ث��ل��ه  ب���ه���دف  ال����وح����دة  م���ع 
الو�شل  ع��ل��ى  ال���ف���وز  ث���م  ال�����ش��اد���ش��ة، 
بثنائية نظيفة يف اجلولة ال�شابعة، ثم 
التعادل اأمام �شباب الأهلي بهدف ملثله 
لالنت�شارات  ليعود  الثامنة،  باجلولة 
ب���ال���ف���وز ع���ل���ى ال���ظ���ف���رة ب���ه���دف دون 
الفوز  ث��م  التا�شعة،  ب��اجل��ول��ة  مقابل 
العري�ص على اجلزيرة بطل الن�شخة 
اأه��داف مقابل هدف  املا�شية بخم�شة 
الفوز على  يليها  العا�شرة،  يف اجلولة 
هدف  مقابل  اأه���داف  بثالثة  الن�شر 
يف اجلولة احلادية ع�شر، والفوز على 

عجمان بهدفني مقابل هدف باجلولة 
الثانية ع�شرة ليتلقى الفريق اخل�شارة 
ع�شرة  ال��ث��ال��ث��ة  اجل���ول���ة  يف  الأوىل 
نظيفة.  بثنائية  ال�شارقة  اأم��ام  وكانت 
ومع بداية الدور الثاين من امل�شابقة 
لالنت�شارات  ���ش��ري��ع��ا  ال���ف���ري���ق  ع����اد 
اأهداف  باأربعة  خورفكان  على  بالفوز 
مقابل هدف، ثم الفوز على الإمارات 
اخلام�شة  اجلولة  يف  نظيفة  بثالثية 
ع�����ش��ر، ت��اله��ا ال���ف���وز ع��ل��ى ب��ن��ي يا�ص 
ال�شاد�شة  اجل��ول��ة  يف  نظيفة  بثنائية 
ع�����ش��ر، وب��ن��ف�����ص ال��ن��ت��ي��ج��ة ف����از على 
احتاد كلباء يف اجلولة ال�شابعة ع�شر، 
اأمام  ليتعرث الفريق بالتعادل جمددا 
العروبة بهدف ملثله يف اجلولة  فريق 
الثاين  التعادل  وه��و  ع�شرة،  الثامنة 
له اأمام نف�ص الفريق هذا املو�شم، بعد 
الدور الأول، ليعود يف اجلولة التا�شعة 

اأق����رب مالحقيه  ع�����ش��رة وي��ف��وز ع��ل��ى 
ثم  دون مقابل،  بهدف  الوحدة  فريق 
ال��ف��وز ع��ل��ى ال��و���ش��ل ب��ث��الث��ة اأه����داف 
الع�شرين،  اجلولة  يف  هدفني  مقابل 
ي��ل��ي��ه��ا ال���ف���وز ع��ل��ى ���ش��ب��اب الأه���ل���ي يف 
اجل��ول��ة احل���ادي���ة وال��ع�����ش��ري��ن بهدف 
الظفرة  على  ال��ف��وز  ث��م  م��ق��اب��ل،  دون 
الثانية  اجل��ول��ة  يف  ال��ن��ت��ي��ج��ة  بنف�ص 

والع�شرين.
وك���ان دف���اع ف��ري��ق ال��ع��ني ه��ذا املو�شم 
-2011 مو�شم  بجانب  الأق���وى  ه��و 
2012، حيث تلقت �شباكه 16 هدفا 
ال�22  فقط هذا املو�شم حتى اجلولة 
ع�شر  موا�شم  بجميع  مقارنة  وذل��ك 
الن�شخة  يف  ت��ل��ق��ى  ح��ي��ث  الح�����راف، 
الأوىل 2008-2009 .. 20 هدفا، 
ويف مو�شم 2009-2010 تلقى 29 
 2011-2010 م��و���ش��م  ويف  ه��دف��ا 

تلقى 35 هدفا، ويف مو�شم 2012-
مو�شم  ويف  هدفا   20 تلقى   2013
تلقى 30 هدفا ويف   2014-2013
 18 تلقى   2015-2014 م��و���ش��م 
 2016-2015 م��و���ش��م  ويف  ه��دف��ا 
-2016 20 هدفا ويف مو�شم  تلقى 
مو�شم  ويف  هدفا   28 تلقى   2017
2017-2018 تلقى 23 هدفا ويف 
 31 تلقى   2019-2018 م��و���ش��م 
 2021-2020 م��و���ش��م  ويف  ه��دف��ا 
العني  وا���ش��ت��ط��اع   . ه��دف��ا   27 ت��ل��ق��ى 
ع��ق��ب ف���وزه ع��ل��ى اجل��زي��رة وتتويجه 
اأن   58 ل��ل��ن��ق��ط��ة  ب��ال��ل��ق��ب وو����ش���ول���ه 
يت�شاوى يف عدد النقاط حتى اجلولة 
23 مع مو�شم 2012-2013، وهو 
امل��و���ش��م ال����ذي ت���وج ف��ي��ه اأي�����ش��ا بلقب 
هذا  الفريق  اأرق���ام  و�شمن  امل�شابقة. 
بلغت  فقد   23 اجلولة  وحتى  املو�شم 

لالأهداف  العني  فريق  ت�شجيل  ن�شبة 
التي خا�شها حتى  املباريات  يف جميع 
بينما  امل���ب���اراة،  يف  ه��دف   2.21 الآن 
يف  امل�شتقبلة  الأه������داف  ن�شبة  ب��ل��غ��ت 
املباراة 0.73 هدف، وكان لفتا اأي�شا 
على  مباراة  اأي  يخ�شر  مل  الفريق  اأن 
الوحيدة  اخل�شارة  كانت  حيث  ملعبه 
اأم����ام ال�����ش��ارق��ة ع��ل��ى م��ل��ع��ب الأخ����ري. 
وي�������ربز اأي�������ش���ا لب������ا ك����ودج����و لع���ب 
�شدارة  ي��ت��واج��د يف  وال�����ذي  ال��ف��ري��ق 
جدول ترتيب هدايف امل�شابقة بر�شيد 
11 ه��دف��ا عن  وب���ف���ارق  ه���دف���ا،   25
لعب  خريبني  عمر  مالحقيه  اأق��رب 
الوحدة، بينما يتواجد �شفيان رحيمي 
لعب الفريق يف قائمة الأكرث �شناعة 
مت�شاويا  �شناعات   9 بعد  ل��الأه��داف 
مع �شياء �شبع لعب الن�شر يف نف�ص 

العدد اأي�شا حتى الآن.

دورة االألعاب الريا�شية اخلليجية – الكويت 2022 

الن�سخة الثالثة تنطلق اليوم مب�ساركة 1700 لعب ولعبة 
 دورة الكويت ت�شهد اأول م�شاركة ن�شائية يف االألعاب 

كييليني يرحل عن يوفنتو�س تفوق دفاعي وهجومي »كلمة ال�سر« يف تتويج »العني« بالدوري
يف نهاية املو�سم 

املو�شم  نهاية  ناديه يف  دفاع يوفنتو�ص جورجو كييليني رحيله عن  اأّك��د قطب 
احلايل، على اإثر خ�شارة فريقه نهائي كاأ�ص ايطاليا لكرة القدم اأمام اإنر 4-2 

بعد التمديد .
يف  لفريقه  الخريتني  املباراتني  �شيخو�ص  بانه  العجوز  ال�شيدة  قائد  وا�شار 

الدوري املحلي قبل توديع ان�شار الفريق.
وقال كييليني ل�شبكة "ميديا�شيت": "ام�شينا يف �شفوف يوفنتو�ص 10 �شنوات 
جهدي  ق�شارى  بذلت  امل�شعل.  حلمل  ال�شابة  للوجوه  الوقت  حان  وقد  رائعة 

واآمل ان اأكون تركت اثرا".
وك�شف الالعب املتّوج ب�19 لقباً "الثنني �شاأقوم بتوديع ملعب اليانز )اخلا�ص 

بيوفنتو�ص( يف املباراة �شد لت�شيو، انه قراري بن�شبة مئة يف املئة".
ومل ي�شاأ كييلني البالغ 37 عاما التاأكيد ما اذا كان �شيعتزل نهائيا بعد الرحيل 
عن يوفنتو�ص بقوله "�شراحة ل ادري، يتعني علي التفكري بالمر مع عائلتي. 

انا �شعيد للرحيل عن يوفنتو�ص وانا يف قمة م�شتواي".
ال��دوري املحلي يف �شفوف يوفنتو�ص ت�شع م��رات منذ  واح��رز كييليني بطولة 
بقلب  ا�شمه  وارتبط  ليفورنو،  من  قادما   2004 ع��ام  الفريق  اىل  ان�شمامه 

الدفاع الآخر ليوناردو بونوت�شي واحلار�ص التاريخي جانلويجي بوفون.
يذكر ان كييليني بطل اوروبا مع منتخب بالده ال�شيف املا�شي �شيعتزل اللعب 
دوليا اي�شا عندما تواجه ايطاليا الرجنتني بطلة امريكا اجلنوبية على ملعب 

وميبلي يف لندن ال�شهر املقبل.
ياأمل يف  ب��الده،  دولية مع منتخب  م��ب��اراة   116 ال��ذي خا�ص  كييليني  وك��ان 
"ت�شاو" )وداع��اً( للجماهري،  اأن يقول  اأخ��رى قبل  العامل مرة  بكاأ�ص  امل�شاركة 
لكن اإيطاليا �شتغيب عن مونديال قطر 2022، للمرة الثانية توالياً، ما عّجل 

باعتزال قلب الدفاع دولياً.

»الآ�سيوي« يربز برنامج اإعداد منتخبنا الوطني للقاء اأ�سرتاليا

•• دبي-وام:

نظمها  التي  بالفعالية  الوطنية  الأوملبية  اللجنة  �شاركت 
احتاد الإمارات لل�شقور بديب دايف دبي احتفاًء بالدفعة 
اإدارة  يف  التنفيذي  املاج�شتري  برنامج  دار�شي  من  ال�24 

املنظمات الريا�شية.
ال��ربن��ام��ج حت��ت رع��اي��ة اللجنة الأومل��ب��ي��ة الدولية  واأق��ي��م 

وا�شت�شافت اللجنة الأوملبية الوطنية جانباً من فعالياته 
العلمية بدبي من 1 اإىل 11 مايو اجلاري.

ومّثل اللجنة يف هذه الفعالية كل من املهند�شة عزة بنت 
واملالية  الإداري���ة  لل�شوؤون  امل�شاعد  العام  الأم��ني  �شليمان 
للجنة، وحممد بن دروي�ص املدير التنفيذي للجنة، وذلك 
ا�شتجابة لدعوة الحتاد. وح�شر من جانب الحتاد را�شد 
بن مرخان الأمني العام لحتاد الإمارات لل�شقور واأع�شاء 

جمل�ص الإدارة عبد العزيز اآل علي ويو�شف عبداهلل.
ريا�شة  اإجن���ازات  اأه��م  عن  نبذة  تقدمي  الفعالية  و�شهدت 
ال�شرائح  ال�شقور ومراحل تطور ممار�شتها بني خمتلف 
العمرية، ودعم واهتمام القيادة الر�شيدة لالرتقاء بها اإىل 
جانب تقدمي عر�ص مرئي يربز اأهم املحطات التي مرت 
بها الريا�شة حتى اأ�شبحت اأيقونة متفردة ومميزة ملجتمع 

دولة الإمارات.

»الأوملبية« ت�سارك »ال�سقور« يف الحتفاء
 بدار�سي ماج�ستري املنظمات الريا�سية

الفجر الريا�ضي
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•• اأبوظبي-وام: 

اأ���ش��اف جن��م ك��رة القدم  امل��ب��اراة،  24 دقيقة م��ن  اأول  اأه���داف يف  بثالثة 
البلجيكي �شطرا جديدا اإىل �شجل اإجنازاته مع فريق مان�ش�شر �شيتي 

يف الدوري الإجنليزي، وفر�ص نف�شه بقوة على تاريخ البطولة 
بعدما اأحرز ثالث اأ�شرع هاتريك يف تاريخ البطولة.

ليقود  هاتريك/  /�شوبر  اأه��داف  اأربعة  بروين  دي  و�شجل 
فريقه اإىل الفوز الكبري 5-1 على م�شيفه وولفرهامبتون 
الأربعاء، واقرب بفريقه خطوة هائلة  الأول  اأم�ص  م�شاء 

من التتويج باللقب حيث يحتاج مان�ش�شر �شيتي الآن لأربع 
نقاط فقط من مباراتيه املتبقيتني يف الدوري ليتوج باللقب 

الغايل بغ�ص النظر عن نتائج مناف�شه الوحيد ليفربول .
 24 "دي بروين" يف اأول  وج��اءت الأه��داف الثالثة الأوىل ل� 

دقيقة من املباراة لي�شبح ثالث اأ�شرع هاتريك يف تاريخ الدوري 
الإجنليزي ول يتفوق عليه �شوى ال�شنغايل �شاديو ماين الذي 

الأول  البطولة خالل مو�شمه  تاريخ  اأ�شرع هاتريك يف  اأح��رز 
مع ليفربول عندما �شجل ثالثية يف اأول 16 دقيقة 

اأم����ام ���ش��اوث��ه��ام��ب��ت��ون يف 16 مايو  م��ن امل���ب���اراة 
.  2015

اأما ثاين اأ�شرع هاتريك يف تاريخ البطولة 
ف��ك��ان م���ن ن�����ش��ي��ب ال���ري���ن���دادي دواي���ت 
ملان�ش�شر  ث��الث��ي��ة  ���ش��ج��ل  ال����ذي  ي����ورك 
يونايتد يف اأول 22 دقيقة باملباراة قادته 
للفوز على اأر�شنال 6-1 يف 25 فرباير 

.  2001
اأحرز  " اأن  ب��روي��ن  " دي  ل���  ومل ي�شبق 
مع  ه��ات��ري��ك  ���ش��وب��ر  اأو  ه��ات��ري��ك  اأي 
اأ�شبح الالعب  مان�ش�شر �شيتي لكنه 
ال���ذي ي�شجل ه��ات��ري��ك على  ال��ث��ال��ث 
املو�شم  يف  �شيتي  ملان�ش�شر  الأق����ل 
رحيم  زميله  هاتريك  بعد  احل��ايل 
�شتريلنج يف مرمى نورويت�ص �شيتي 
فاز  عندما  املا�شي  فرباير  خ��الل 
4-0 وهاتريك  �شيتي  مان�ش�شر 
الربازيلي جابرييل جي�شو�ص يف 
مرمى واتفورد يف اأبريل املا�شي 

عندما فاز الفريق 1-5 .
وب���ه���ذه الأه��������داف الأرب����ع����ة /
دي  ت�شدر   ، هاتريك/  �شوبر 
فريقه  ه���دايف  قائمة  ب��روي��ن 
يف ال���دوري الإجن��ل��ي��زي هذا 

ر�شيده  راف����ع����ا  امل���و����ش���م 
ه�����دف�����ا   15 اإىل 

املركز  اإىل  ليتقدم 
قائمة  يف  ال���راب���ع 
ه�������دايف ال�������دوري 

الإجنليزي.
بروين  دي  ورف����ع 

مان�ش�شر  م��ع  خا�شها  مباريات   305 يف  هدفا   86 اإىل  ر�شيده  اأي�شا 
�شيتي يف خمتلف البطولت.

ال�شابق  ال��الع��ب  اأج��وي��رو  �شريخيو  الأرجنتيني  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  جت��در 
ملان�ش�شر �شيتي ي�شتحوذ على الرقم القيا�شي لعدد مرات 
الإجنليزي  ال��دوري  تاريخ  يف  الهاتريك  ت�شجيل 
اآخرها  كان  الفريق  مع  هاتريك   12 بر�شيد 
الأرق���ام  ه��ذه  ج��ان��ب  واإىل   .2020 يناير  يف 
والإح�شائيات املميزة للنجم البلجيكي، �شهدت 
ملان�ش�شر  الأم�ص ت�شجيل رقم قيا�شي  مباراة 
�شيتي حيث حافظ الفريق على �شجله خاليا 
خارج  يخو�شها  التي  املباريات  يف  الهزائم  من 
ال�شابعة  للمباراة  الإجنليزي  ب��ال��دوري  ملعبه 
الأول  اأم�ص  الفوز  ب��اأن  علما  التوايل  على  ع�شرة 
هو النت�شار الرابع ع�شر له مقابل 3 تعادلت 

فقط يف هذه املباريات.

لأعلى  فورب�ص  جملة  ت�شدرها  التي  ال�شنوية  القائمة  مي�شي  ليونيل  ت�شدر 
ال��ري��ا���ش��ي��ني دخ����اًل، اإذ ت��ق��دم لع���ب ب��اري�����ص ���ش��ان ج��ريم��ان ع��ل��ى لع���ب ال�شلة 

الأمريكي ليربون جيم�ص وكري�شتيانو رونالدو مهاجم مان�ش�شر يونايتد.
وبلغ دخل مي�شي 130 مليون دولر، من بينها 55 مليون دولر مكافاآت، خالل 
القائمة، بعدما  2022 ليت�شدر  )اأي��ار(  اأول مايو  املنتهية يف  12 �شهراً  فرة 
لعب  ماكجريجور  كونور  الإي��رل��ن��دي  خلف   2021 يف  الثاين  املركز  يف  ج��اء 

الفنون القتالية املختلطة.
واحتل جيم�ص لعب لو�ص اأجنلي�ص ليكرز املركز الثاين اإذ و�شل دخله اإىل 121 
الأمريكي  ال�شلة  ال�شابق لالعب يف دوري  القيا�شي  ليك�شر رقمه  مليون دولر، 
 115 الربتغال  قائد  رون��ال��دو  دخ��ل  بلغ  بينما  دولر،  مليون   96.5 والبالغ 

مليون دولر.
وجاء نيمار لعب املنتخب الربازيلي يف املركز الرابع )95 مليون دولر( وخلفه 

 92.8( الأمريكي  ال�شلة  ب��دوري  وري���ورز  �شتيت  جولدن  لع��ب  ك��ري  �شتيفن 
مليون دولر(.

املركز  92 مليون دولر ليحتل  نت�ص  بروكلني  دوران��ت لعب  وبلغ دخل كيفن 
ال�شاد�ص متفوقا على ال�شوي�شري روجر فيدرر لعب التن�ص والذي و�شل دخله 
90.7 مليون دولر على الرغم من م�شاركته يف خم�ص بطولت فقط يف  اإىل 

انتهاء مو�شمه ب�شبب جراحة يف الركبة. قبل   2021
واحتل املالكم املك�شيكي كانيلو األفاريز املركز الثامن )90 مليون دولر( وخلفه 
توم برادي لعب كرة القدم الأمريكية )83.9 مليون دولر( واليوناين ياني�ص 
فورب�ص  وقالت  دولر(.  مليون   80.9( باك�ص  ميلووكي  لع��ب  اأنتيتوكومبو 
اجلوائز  اأم��وال  جميع  �شملت  اللعب  من  الريا�شيني  عقود  من  "الإيرادات  اإن 
والرواتب واملكافاآت املكت�شبة خالل فرة 12 �شهراً، بينما الأرباح خارج املالعب 

هي تقدير ل�شفقات الرعاية ور�شوم الظهور واإيرادات الرخي�ص".

•• دبي-وام:

من دبي وقبل �شتة اأ�شهر على انطالق فعاليات البطولة، بداأت الكاأ�ص الأ�شلية 
من  كوكبة  بح�شور  اأم�����ص  العاملية  جولتها  ال��ق��دم  لكرة  ال��ع��امل  ك��اأ���ص  لبطولة 
اللعبة  اأب���رز جن��وم  اث��ن��ان م��ن  العاملية يتقدمهم  ال��ق��دم  ك��رة  اأ���ش��اط��ري وجن���وم 
اإيكر  ال�شابق  الإ�شباين  املرمى  حار�ص  وهما  قبل  من  العاملي  باللقب  الفائزين 

كا�شيا�ص والالعب الربازيلي ال�شهري ال�شابق كاكا.
اأ�شاطري وجنوم العامل ال�شابقني، �شارك يف احلدث جنوم منتخب  واإىل جانب 
باإيطاليا، وكبار م�شوؤويل احتاد   1990 العامل  الإم��ارات الذي �شارك يف كاأ�ص 
الإمارات لكرة القدم يتقدمهم حممد بن هزام الظاهري الأمني العام لالحتاد 
ونوف العنزي، قائدة منتخب الإمارات لكرة القدم لل�شيدات وعدد من ممثلي 

ال�شركة الراعية جلولة كاأ�ص العامل.
وقال حممد بن هزام يف كلمة له:" نت�شرف باختيار الإم��ارات العربية املتحدة 
كرة  ع�شاق  ينتظرها  ما  دائماً  والتي  العامل،  كاأ�ص  جولة  انطالقة  ل�شت�شافة 
القدم بكثري من ال�شغف والرقب، ول يخفى على اأحد اأّن كاأ�ص العامل هي اأكرث 
اجلوائز الريا�شية �شهرة حول العامل وهي متّثل اأبهى �شور التمّيز الريا�شي، 
اإل��ه��ام وحتفيزه  ال��ع��امل وم�شدر  وال���دول ح��ول  لل�شعوب  رم��ز موحد  اأّن��ه��ا  كما 

لالأجيال النا�شئة".
العامل، وهي  كاأ�ص  دبي مع جولة  اإىل  العامل  اأنظار  " نفتخر بجذب  واأ���ش��اف: 
عن  ونعرب  ال��ك��ربى.  الريا�شية  الأح���داث  ا�شت�شافة  على  اع��ت��ادت  التي  املدينة 
القدم  لكرة  الإم��ارات��ي  الحت��اد  ا�شتعداد  ونوؤكد  بهذه اجلولة جم��دداً  ترحيبنا 
على امل�شاهمة باإجناح هذه الفعالية لتكون اأف�شل جولة لكاأ�ص العامل اأقيمت اإىل 
" . وانطلقت اليوم اجلولة العاملية للكاأ�ص الأ�شلية، والتي تنظمها  يومنا هذا 
الكاأ�ص  باأول حمطاتها من دبي. وخالل هذه اجلولة ، حتط  �شركة كوكاكول، 
51 دولة، و�شتكون رحلة هذا العام هي الأوىل من نوعها  الأ�شلية الرحال يف 

التي تزور فيها الكاأ�ص بلدان املنتخبات ال�32 املتاأهلة للمونديال.
وقال كاكا : " اإنه ل�شرف كبري يل اأن اأكون جزءا من حفل املحطة الأوىل جلولة 
مرة  لأول  �شاركت  عندما  عمري  من  الع�شرين  يف  كنت  الأ�شلية.  العامل  كاأ�ص 
كالعب يف بطولة كاأ�ص العامل. ورغم �شّني، ل تزال الذكريات اجلميلة تخاجلني 

وكاأنها حدثت بالأم�ص. كانت م�شاركتي فيها حلما حتقق".
واأ�شار كا�شيا�ص اإىل اأن اأبرز ما حدث يف م�شريتي هو رفع هذه الكاأ�ص يف 2010 
هذا  نهاية  اأح��د غريي يف قطر  و�شريفعها  اإ�شبانيا،  ملنتخب  قائًدا  كنت  عندما 

اإليكم  اأن�شّم  اأن  العام لي�شعر مبا �شعرت به قبل �شنوات. ومن دواع��ي اعتزازي 
العاملية للكاأ�ص الأ�شلية لتزور اجلماهري  اليوم الذي تبداأ فيه اجلولة  يف هذا 

يف جميع اأنحاء العامل".
الأو�شط،  ال�شرق  تاريخها عدة دول يف منطقة  الأوىل يف  وت��زور اجلولة للمرة 
مثل ُعمان، والبحرين، والكويت، ولبنان. كما تزور اململكة العربية ال�شعودية يف 

حمطتها قبل الأخرية، قبل اأن حتط رحالها يف الدولة امل�شيفة قطر.
،اأن   1990 مونديال  يف  الوطني  منتخبنا  جن��م  حممد،  الرحمن  عبد  واأك���د 
روؤية كاأ�ص العامل لكرة القدم يف دبي جعله ي�شتدعي م�شاعر وذكريات تاريخية 

�شاحبت م�شاركة منتخب الإمارات يف مونديال 1990 .
وقال: "نحن �شعداء بالرويج لكاأ�ص العامل من دبي، فدبي قادرة على الرويج 
لأي حدث بتميز واقتدار، ووجود الكاأ�ص بيننا ذكرين باأوىل مبارياتنا يف كاأ�ص 
الإماراتي،  الوطني  ال�شالم  اأمام منتخب كوملبيا، عندما عزف   ،1990 العامل 
وانتابت جميع الالعبني م�شاعر حما�شية رائعة، تذكرت هذه امل�شاعر والذكريات 

عند روؤية كاأ�ص العامل الآن يف دبي".
واأ���ش��اف: "كاأ�ص العامل ح��دث ه��ام وه��دف لكل لعبي ك��رة ق��دم. وج��ود الكاأ�ص 
اأ�شراليا يف  يف دبي دافع لالعبي منتخبنا الوطني وحتفيز لهم قبل مواجهة 
اأن يكونوا متواجدين  العامل، ب�شرورة  لكاأ�ص  املوؤهل  الآ�شيوي  امللحق  ت�شفيات 
ق�شارى  وب��ذل  للت�شحية  يحتاجون  وه��م  كبرية،  بهم  فثقتنا  العامل،  كاأ�ص  يف 
جهدهم لتحقيق هذا احللم، ونحن داعمون لهم من اأجل حتقيق هذا والتاأهل 

اإىل كاأ�ص العامل 2022".
واعترب خالد اإ�شماعيل جنم منتخبنا يف كاأ�ص العامل 1990 باإيطاليا، اأن وجود 
 ،2022 كاأ�ص العامل يف الإم��ارات يحفز لعبي منتخبنا نحو التاأهل ملونديال 

باعتبار اأن هذا الهدف هو اأ�شمى هدف يطمح يف حتقيقه لعب كرة القدم.
امل��ون��دي��ال، حانت  الإم����ارات يف  ع��ام��ا م��ن م�شاركة منتخب   32 " بعد   : وق���ال 
اأف�شل بكثري من  الفر�شة للجيل احلايل لتكرار هذا الإجن��از، يف ظل ظروف 
1990، ومع هذا  اإىل ن�شخة  التاأهل  اأجل  التي مر بها منتخبنا من  الظروف 
حققنا احللم واأدركنا الفارق الكبري وقيمة اأن ي�شارك لعب كرة القدم يف كاأ�ص 

العامل وقتها ي�شعر بقيمته احلقيقية ".
اأمر  املقبلة  اأ�شراليا  مباراة  يف  الفوز  اأن  اعتبارنا  يف  ن�شع  اأن  "لبد  واأ���ش��اف: 
اأن ندرك  الهدف، ويجب  لتحقيق هذا  �شعياً  ي�شتلزم كفاح الالعبني  م�شريي، 
التاأهل  يف  حظوظنا  ف��اإن  وبالتايل  مت�شاوية،  دائما  القدم  كرة  يف  احلظوظ  اأن 

ملونديال 2022 قائمة وبقوة".

•• روما -وام:

اأ�شبوع  غ�����ش��ون  ال��ث��ان��ي��ة يف  ل��ل��م��رة 
متكن فريق انر ميالن من حتويل 
مواجهة  يف  ثمني  ف��وز  اإىل  ت��اأخ��ره 
مناف�شيه، ليوا�شل م�شريته املميزة 
يف املو�شم احلايل والتي قد متنحه 
�شعب  م��و���ش��م  يف  حقيقيا  اإجن�����ازا 

و�شاق.
م�شاء   2-1 ت���اأخ���ره  ان����ر  وح�����ول 
 2-4 ك��ب��ري  ف���وز  اإىل  الأول  اأم�����ص 
النهائية  املباراة  يف  يوفنتو�ص  على 
لي�شيف  اإي��ط��ال��ي��ا  ك���اأ����ص  ل��ب��ط��ول��ة 
ال�شوبر  ل��ق��ب  اإىل  ال��ل��ق��ب  ال��ف��ري��ق 
الذي اأحرزه يف و�شط املو�شم احلايل 

اأي�شا على ح�شاب يوفنتو�ص.
بحوزته  ميالن  ان��ر  جمع  وب��ه��ذا، 
يف  الثالث  البطولت  جميع  األقاب 
الفريق  ه��و  ي��زال  ل  حيث  اإيطاليا 
ح���ام���ل ل���ق���ب ال��������دوري الإي����ط����ايل 
املا�شي  امل��و���ش��م  ب���ه يف  ت���وج  ب��ع��دم��ا 
واأ�شاف اإليه لقبي ال�شوبر والكاأ�ص 

يف املو�شم احلايل.
ان�����ر ميالن  اأي���������ام، ح�����ول  وق���ب���ل 
ت�����اأخ�����ره ب���ه���دف���ني ن��ظ��ي��ف��ني اأم�����ام 

 2-4 �شيفه اإمبويل اإىل فوز كبري 
لي�شتمر بقوة يف دائرة املناف�شة على 

لقب الدوري املحلي.
اإن���زاج���ي املدير  ���ش��ي��م��وين  وخل�����ص 
ال����ف����ن����ي لن�������ر م����ي����الن ال���ع���ام���ل 
ف��ري��ق��ه يف  ت���األ���ق  وراء  الأ����ش���ا����ش���ي 
امل���و����ش���م���ني امل���ا����ش���ي واحل��������ايل يف 
ق��ب��ل مباراة  ب��ق��ول��ه  اأي�����ام  غ�����ش��ون 
ال��ف��ري��ق اأم���ام ن��اب��ويل ي��وم اجلمعة 
�شخ�شية  اأظ��ه��ر  فريقه  اإن  املا�شي 
و����ش���م���ات ج���ي���دة.وع���ق���ب ال���ف���وز يف 
مباراة الأم�ص ، قال اإنزاجي :"انر 

ل يياأ�ص".
اإنزاجي  اأك���د  ال��ع��ب��ارت��ني،  وب��ه��ات��ني 
اأن فريقه ميتلك �شمات و�شخ�شية 
على  الفريق  �شاعدت  التي  البطل 
ح�شم 3 األقاب يف اأقل من عام ، بل 
الفر�شة  لديه  زال��ت  ما  الفريق  اإن 
اآخر يف غ�شون نف�ص  لإ�شافة لقب 
الفرة ح��ال ت��وج بلقب ال���دوري يف 
املو�شم احلايل رغم احتالله املركز 
نقطتني  بفارق  امل�شابقة  يف  الثاين 

خلف جاره اأي �شي ميالن.
وك���ان ان��ر م��ي��الن ف��ر���ص هيمنته 
ع���ل���ى ل���ق���ب ال����������دوري الإي�����ط�����ايل 

خل��م�����ش��ة م����وا�����ش����م م���ت���ت���ال���ي���ة من 
اإىل  واأ�شاف   2010 اإىل   2006
لقب 2010 لقبني اآخرين بارزين 
اأبطال  ودوري  اإيطاليا  ك��اأ���ص  هما 
التاريخية  الثالثية  لتكتمل  اأوروبا 
الربتغايل  امل��������درب  ق����ي����ادة  حت����ت 
ول��ك��ن منحنى  ج���وزي���ه م��وري��ن��ي��و، 
اأداء ونتائج الفريق تراجعت بعدها 
لقب  ميالن  خطف  حيث  تدريجيا 

واكتفى  ال��ت��ايل  املو�شم  يف  ال���دوري 
انر بالكاأ�ص.

وعلى مدار املوا�شم الت�شعة التالية، 
خ���ال ���ش��ج��ل ان����ر م���ي���الن م���ن اأي 
اأن  اأوروب��ي��ة وب��دا  اأو  األ��ق��اب حملية 
املناف�شة  على  ال��ق��درة  فقد  الفريق 
يف ظل ال�شطوة الهائلة ليوفنتو�ص 
ال��ذي ت��وج بلقب ال���دوري يف ت�شعة 

موا�شم متتالية.

ول���ك���ن ان�����ر م���ي���الن ب���ره���ن على 
والقدرة  البطل  �شخ�شية  امتالكه 
ع��ل��ى ال��ن��ه��و���ص ح��ي��ث ت����وج بلقب 
امل��ا���ش��ي بفارق  امل��و���ش��م  ال����دوري يف 
ال����ذي  اأم�������ام م���ي���الن  ن��ق��ط��ة   12
ا�شتعاد هو الآخر بريقه بعد �شنوات 
م��ن ال��راج��ع ال��وا���ش��ح يف م�شتوى 

الفريق.
الكاأ�ص  يف  الفريق  طريق  يكن  ومل 

ه���ذا امل��و���ش��م م��ف��رو���ش��ا ب���ال���ورود بل 
ال�شعوبة  غ��اي��ة  يف  ال��ب��داي��ة  ك��ان��ت 
م�����ش��ريت��ه مبواجهة  ا���ش��ت��ه��ل  ح��ي��ث 
وكان  ع�شر  ال�شتة  دور  يف  اأم��ب��ويل 
على و�شك ال�شقوط حيث تاأخر يف 
 90 الدقيقة  حتى   2-1 النتيجة 
اأن  التعادل قبل  �شهدت هدف  التي 
يف   2-3 ل�����ش��احل��ه  امل���ب���اراة  يح�شم 

الوقت الإ�شايف.

وبعدها، فاز الفريق على روما 0-2 
يف دور الثمانية واجتاز عقبة ميالن 
يف   0-3 بالفوز  الذهبي  امل��رب��ع  يف 
يقهر يف  اأن  قبل  املباراتني  جمموع 
�شاحب  يوفنتو�ص  ف��ري��ق  النهائي 
الرقم القيا�شي يف عدد مرات الفوز 

بلقب الكاأ�ص /14 مرة/ .
وب���ه���ذا، اأ����ش���اف ان���ر م��ي��الن لقبا 
جديدا اإىل �شجله احلافل بالألقاب 

ال���ك���اأ����ص للمرة  ب��ل��ق��ب  ت����وج  ح��ي��ث 
الثامن  لكنه   2011 منذ  الأوىل 
ل��ه يف ت��اري��خ ال��ب��ط��ول��ة، ف��ي��م��ا كان 
لقبه يف ال��دوري املو�شم املا�شي هو 
لينفرد  ت��اري��خ��ه  ع�����ش��ر يف  ال��ت��ا���ش��ع 
باملركز الثاين يف قائمة اأكرث الفرق 
واحد  بلقب  متفوقا  للقب  ح�شدا 
ع��ل��ى ج����اره وم��ن��اف�����ش��ه ال���ل���دود اأي 
�شي ميالن فيما يت�شدر يوفنتو�ص 

القائمة بر�شيد 36 لقبا.
كما كان لقب ال�شوبر الذي توج به 
الفريق يف يناير املا�شي هو ال�شاد�ص 

له يف تاريخ البطولة.
كذلك، ميتلك انر �شجال مميزا يف 
البطولت الدولية حيث اأحرز لقب 
ث���الث مرات  اأوروب�����ا  اأب��ط��ال  دوري 
لكاأ�ص الحتاد  ، وتوج بطال  �شابقة 
الأوروب�����������ي /ال����������دوري الأوروب��������ي 
حاليا/ ثالث مرات اأي�شا، بخالف 
فوزه بلقب كاأ�ص العامل لالأندية يف 
ي�شتعد انر ميالن  2010. والآن 
البطل لالأمتار الأخرية  ب�شخ�شية 
يف م���اراث���ون ال����دوري وي��ط��م��ح اإىل 
ليتوج  م��ي��الن  مناف�شه  م��ن  ع���رثة 

انر بلقبه الع�شرين يف امل�شابقة.

اإنرت ميالن .. روح الفريق وعدم الياأ�س وراء الفوز بلقب الكاأ�س

مي�سي يت�سدر قائمة فورب�س لأعلى الريا�سيني دخاًل

اأ�ساطري العامل وجنوم منتخبنا املونديايل يد�سنون 
اجلولة الدولية لكاأ�س العامل من دبي

•• الفجرية-وام:

ويل  ال�شرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  من  كرمية  برعاية 
عهد الفجرية، تنطلق اليوم اجلمعة مناف�شات بطولة كاأ�ص العامل للمبارزة 
للفتيات ل�شالح اليبيه والتي ينظمها احتاد الإمارات للمبارزة وي�شت�شيفها 
خالل  للمبارزة  ال��دويل  الحت��اد  باإ�شراف  القتالية  للفنون  الفجرية  ن��ادي 

الفرة من 13 اإىل 15 مايو اجلاري.
مب�شاركة  الفجرية  يف  الريا�شي  زاي��د  جممع  يف  البطولة  مناف�شات  وتقام 
186 لعبة من 38 دولة يف العامل، و�شي�شهد اليوم الأول اإقامة الت�شفيات 
عند  للفردي  النهائية  امل��ب��اراة  �شتقام  بينما  ال��ف��ردي  ملناف�شات  التمهيدية 
غد  بعد  ي��وم  البطولة  وتتوا�شل  ال�شبت   غد  ي��وم  م�شاء  ال�شاد�شة  ال�شاعة 

الأحد  باإقامة مناف�شات بطولة الفرق والتي ي�شارك فيها 28 منتخبا من 
خمتلف دول العامل.

املناف�شات مبتابعة  ا�شتعداداتها لنطالق  واأكملت اللجنة املنظمة للبطولة 
الإمارات  احت��اد  رئي�ص  القا�شمي  �شلطان  بن  �شامل  املهند�ص  ال�شيخ  �شعادة 
العميد  و�شعادة  للمبارزة  والآ�شيوي  العربي  الحت��ادي��ن  ورئي�ص  للمبارزة 
القتالية  للفنون  الفجرية  لنادي  التنفيذي  املدير  الزيودي  حمدان  اأحمد 
والإداري  الفني  وال��ك��ادري��ن  البطولة  مديرة  املطرو�شي  ه��دى  وال��دك��ت��ورة 

لنادي الفجرية للفنون القتالية واحتاد الإمارات للمبارزة.
املرزوقي  وفجر  احلو�شني  زينب  هن  لعبات   8 الإم���ارات  منتخب  وميثل 
وعاي�شة  اهلل  عبد  وعفراء  احلمادي  ومرية  ال�شعدي  والعنود  الكعبي  وعزة 

املال و�شيخة الزعابي.

برعاية ويل عهد الفجرية .. انطالق مناف�سات كاأ�س العامل للمبارزة للفتيات اليوم

دي بروين يدخل التاريخ بثالث 
»اأ�سرع هاتريك« يف »الربميريليج«

•• دبي-وام:

ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ب��اب والريا�شة  ����ش���وؤون  ن��اق�����ش��ت جل��ن��ة 
والإع��الم يف املجل�ص الوطني الحت��ادي خالل اجتماعها برئا�شة 
تقريرها  م�شودة  اللجنة،  رئي�ص  احل��م��ادي  حمد  ع��دن��ان  �شعادة 
حول مو�شوع �شيا�شة الهيئة العامة للريا�شة يف �شاأن دعم قطاع 

الريا�شة بالدولة.
ح�شر الجتماع اأع�شاء اللجنة �شعادة كل من �شذى �شعيد النقبي 
عبيد  �شيخة  وال��دك��ت��ورة  فلكناز،  حممد  و���ش��ارة  اللجنة،  م��ق��ررة 
العليلي، ونا�شر  البريق، وعفراء بخيت  الطنيجي، وعائ�شة ر�شا 

حممد اليماحي، اأع�شاء املجل�ص الوطني الحتادي.
وجرى خالل الجتماع الطالع ومناق�شة اأهم النتائج والتو�شيات 
التي خرجت بها اللجنة خالل اجتماعاتها ملناق�شة املو�شوع الذي 
يت�شمن حماور ال�شيا�شات والت�شريعات التكاملية لدعم وتطوير 
الريا�شة بالدولة، ومبادرات الهيئة يف تطوير وتعزيز الريا�شات 
املختلفة يف الدولة، ومتكني الكوادر املواطنة يف القطاع الريا�شي 
�شاأن  يف  الهيئة  وبرامج  ومبادرات  الريا�شيني،  املوهوبني  ورعاية 
بناء  يف  الهيئة  ودور  الريا�شية،  لالأندية  التحتية  البنى  تطوير 
ال�شراكات اخلارجية وتعزيز القدرات املالية التمويلية لالحتادات 

الريا�شية.

جلنة يف »الوطني التادي « تناق�س م�سودة تقريرها ب�ساأن �سيا�سة دعم قطاع الريا�سة بالدولة



�سقيقتان تتبادلن الأزواج باخلطاأ 
واقعة غريبة �شهدها حفل زفاف جماعي يف الهند، عندما اأقدمت 
انقطاع  ب�شبب  "اخلطاأ"  ال��ع��ري�����ص  م��ن  ال�����زواج  ع��ل��ى  �شقيقتان 
ماديا  ولي��ة  يف  اأ�شالنا  قرية  يف  ال��زف��اف  حفل  واأق��ي��م  الكهرباء. 
برادي�ص بالهند، عندما ت�شبب انقطاع التيار الكهربائي يف اإحداث 

فو�شى يف الإجراءات.
الكاهن  ا�شتمر  احلفل،  مرا�شم  �شهدتها  التي  الرتباك  حالة  ويف 
والد  وق��ال  الزوجني عن طريق اخلطاأ.  اأرب��ك  لكنه  الطقو�ص  يف 
العرو�شتان اإن الكاهن اأخطاأ بتزويج كل فتاة للرجل اخلطاأ، لأنهما 
كانتا ترتديان زيا اأحمرا م�شابه بغطاء على الراأ�ص، وفقا ل�شحيفة 
"ديلي ميل" الربيطانية. ومن التقاليد اأن يرتدي الرجال الهنود 
اأي�شا حجابا من الزهور خالل الزفاف. وعلى الرغم من ت�شحيح 
انقطاع  انت�شار  على  ال�شوء  �شلط  اأن��ه  اإل  لح��ق،  وق��ت  يف  اخلطاأ 
الطاقة،  على  املتزايد  الطلب  ب�شبب  الهند  يف  الكهربائي  التيار 
ب�شبب ارتفاع درجة احلرارة يف البالد. وارتفعت درجات احلرارة يف 
�شمال الهند اإىل 47 درجة مئوية، كما عانت باك�شتان املجاورة من 

اأ�شد درجات احلرارة يف �شهر مار�ص منذ 61 عاما.

يحولن عربة متنقلة اإىل منزل فاخر
قرر زوجان اأمريكيان، التخلي عن منزل العائلة وحتقيق حلمهما 
مع  ال��ع��امل  ح��ول  ال�شفر  م��ن  ليتمكنا  متنقلة  ع��رب��ة  يف  بالعي�ص 
من  جرا�شيا،  وجارين  مويل  الزوجان  تخلى  الثالثة.  اأطفالهما 
اإىل  الثالثة  اأطفالهما  مع  وانتقال  العائلة،  منزل  عن  تك�شا�ص، 
الزوجان عربة �شكن  ا�شرى    .2019 عربة �شكن متنقلة يف عام 
متنقلة جديدة مب�شاحة 400 قدم مربع )122 مر مربع( مقابل 
اإىل منزل يحتوي على جميع ما  55000 دولر، وق��ررا حتويلها 
يرغبان به. وقد اأم�شى الزوجان قرابة العامني يف حتويل العربة 
اإىل منزل ي�شم جميع و�شائل الراحة الفاخرة، مبا يف ذلك مدفاأة 
اأخرى  اأ�شياء  اإىل  اإ�شافة  لل�شحب،  قابلة  عر�ص  و�شا�شة  ع�شرية 
متنقلة،  �شكن  عربة  اإىل  النتقال  الأ���ش��رة  تقرر  اأن  قبل  ع��دي��دة. 
كانت مويل تكافح لرعاية اأطفالها لوحدها، لأن زوجها كان يعمل 
بناء  فكرة  للزوجني  خطرت  فقد  ل��ذا  امل��ن��زل،  ع��ن  بعيد  مكان  يف 
اإىل  وال�شفر  �شوية  العي�ص  العائلة من  اأف��راد  متنقل ميكن  منزل 

اأي مكان يرغبون به.
ونقل  منزلهما  بيع  ال��زوج��ان  ق��رر  ب��الأم��ر،  ملياً  التفكري  وب��ع��د 
الأ�شرة باأكملها اإىل منزل متنقل حتى يتمكنوا جميًعا من البقاء 
مًعا. وبداأ الزوجان العمل على حتديث العربة املتنقلة، حيث اأنفقا 

قرابة 13500 دولر على حتويلها اإىل منزل اأحالمهما.

تربئة طاه �سهري يف ق�سية اعتداء جن�سي
ماريو  الأم��ري��ك��ي  ال��ط��اه��ي  ال��ث��الث��اء  بو�شطن  يف  حمكمة  ب����راأت 
اأبرز الأ�شماء يف فن الطهو يف الوليات املتحدة، من  اأحد  باتايل، 

اإحدى ق�شايا العتداء اجلن�شي الكثرية املرفوعة يف حقه.
وكانت امراأة تبلغ 32 عاماً اتهمت الطاهي ال�شهري البالغ 61 عاماً 
واملعروف بربناجمه "ذي ت�شو" على قناة "ايه بي �شي"، بالتحر�ص 
اأحد  يف  معه  )�شيلفي(  ذاتية  �شورة  التقاطها  اأثناء  بها  اجلن�شي 
اأجزائها  ومالم�شة  ع��ن��وة  تقبيلها  خ��الل  م��ن  بو�شطن،  مطاعم 

احلميمة، يف حادثة تعود اإىل اأبريل )ني�شان( 2017.
وعلق قا�شي املحكمة البلدية يف بو�شطن جيم�ص �شتانتون خالل 
باتايل مل يتكلل باملجد م�شاء  اإن  القول  نافلة  "من  ق��راره  ت��الوة 

ذلك اليوم".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�سائق توك توك ي�ستويل على ملياري جنيه 
مع انت�شار حوادث الن�شب وتكررها يف م�شر وكرثة �شبط رجال ال�شرطة مرتكبي تلك اجلرائم، وقعت ق�شة ن�شب 
جديدة يف حمافظة اأ�شوان جنوبي القاهرة، مرتكبها "�شائق توك توك" ا�شتوىل على ما يقرب من ملياري جنيه 

من الأهايل يف مدة �شهر ون�شف فقط.
اأم�ص الأول الأربعاء منطقة �شكن املتهم، الذي يدعى م�شطفى البنك، للقب�ص عليه  وقد داهمت قوات ال�شرطة 

ولكن مل ت�شدر اأية اأنباء عن �شبطه حتى الآن.
�شهدت  التي  اإدف��و،  الب�شيلية مبركز  اأه��ايل قرية  نيوز عربية" �شيد طلعت، من  "�شكاي  ملوقع  رواه��ا  كما  الق�شة 
الواقعة، اأن م�شطفى البنك، هو �شاب ل يتجاوز عمره 35 عاما وم�شجل "خطر"، وكان حمكوما عليه من قبل يف 

عدة ق�شايا، ولكنه ق�شى عقوبته وخرج من ال�شجن يف الفرة الأخرية.
واأ�شاف اأنه "حتديدا يف منت�شف �شهر مار�ص املا�شي، بداأ يعلن يف القرية التي يتبعها 14 جنعا اآخرين اأنه �شيقوم 

بت�شيغل الأموال ملن يريد ذلك، واأن من يعطيه مبلغا ماليا �شريده له بعد فرة 21 يوما م�شاعفا".
اأنه مل يكن يح�شل من  ال�شيء، حيث  امل�شريح اجلديد يف الن�شب كانت مبتكرة بع�ص  "طريقة  اأن  وتابع طلعت 
النا�ص على اأموال نقدية بل كان ي�شري منهم موا�شيهم، ولكن مل يكن يعطيهم مقابل البيع يف وقتها بل كان يطلب 

منهم ترك املبلغ لفرة 21 يوما ليح�شلوا عليه م�شاعفا من الأرباح التي �شيقوم بت�شغيل اأموالهم بها".
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طبيب مزيف يخدع الن�ساء 
ع�شي  ب��زرع  قيامه  بتهمة  رج��ل  على  القب�ص  فنزويال  يف  ال�شرطة  األ��ق��ت 
لالعتقاد  وخداعهم  الأ�شخا�ص  ع�شرات  جلد  حتت  بال�شتيكية  م�شا�شة 
باأنها و�شيلة منع حمل متطورة. ويواجه خو�شيه دانيال لوبيز )38 عاًما( 
اتهامات بخداع 25 امراأة على الأقل لدفع اأموال له لزرع ع�شي م�شا�شة 

ب�شيطة حتت اجللد كو�شيلة ملنع احلمل، مما ت�شبب يف حمل بع�شهن.
وعمل لوبيز، الذي مل يكن حا�شاًل على موؤهالت طبية، يف املراكز ال�شحية 
يف ل فيكتوريا وماراكاي بفنزويال، بعد تزوير �شهادته الطبية. وكان لديه 
فكرة عن الإجراءات الطبية، حيث اأجرى عمليات الزرع حتت اجللد بنف�شه، 

Implanon مدعيا اأنها كانت
وهو اإجراء فعلي ملنع احلمل يت�شمن ق�شبان بال�شتيكية �شغرية يتم زرعها 

حتت جلد اجلزء العلوي من الذراع.
ووفقاً ملايو كلينيك، ي�شري اإجراء Implanon احلقيقي اإىل غر�شات منع 
بروجي�شتريوين  وثابتة من هرمون  التي تطلق جرعة منخف�شة  احلمل 
ا.  لتكثيف خماط عنق الرحم وترقيق بطانة الرحم، مع قمع الإبا�شة اأي�شً
اإدخالها حتت  يتم  �شكل ق�شبان بال�شتيكية �شغرية  الغر�شات  وتاأخذ هذه 
جلد اجلزء العلوي من الذراع، ولكن يف حالة لوبيز، مل تكن اأكرث من ع�شي 
م�شا�شة مل تفعل �شيًئا يف الواقع. و ظهرت عملية احتيال لوبيز املذهلة 
لأول مرة عندما جلاأ طبيب حقيقي ُيدعى رافائيل �شريينو�ص اإىل و�شائل 
التوا�شل الجتماعي لتحذير النا�ص من ذلك، مدعًيا اأنه �شاهد اإ�شارات اإىل 

هذا الإجراء على وات�ص اأب من ن�شاء حملن ومل يفهمن ال�شبب.

معجزة يف اجلو.. راكب يهبط بطائرة 
بعد معاناة الطيار من حالة طبية طارئة اأفقدته الوعي، اأم�شك راكب بدون 
"�شي�شنا"،  خربة يف جمال الطريان، بزمام الأم��ور وقرر الهبوط بطائرة 

مب�شاعدة مراقب احلركة اجلوية.
الذي  ال��راك��ب،  ف��اإن  ميل" الربيطانية،  "ديلي  �شحيفة  ذك��رت  م��ا  ووف��ق 
زوجته  لروؤية  منزله  اإىل  املا�شي،  الثالثاء  متوجها،  كان  ا�شمه،  يذكر  مل 
احلامل، وذلك على منت طائرة "�شي�شنا 208" يف رحلة من جزر الباهاما 
ال���ذي و�شف  ال���درام���ي،  ي��ب��داأ احل���ادث  اأن  اإىل ف��ل��وري��دا الأم��ريك��ي��ة، قبل 

ب�"املعجزة".
و�ُشِمع الراكب وهو يخرب مراقب احلركة اجلوية يف مدينة فورت بري�ص، 

بالقول: "لدي موقف خطري هنا"، بينما كان يحلق فوق �شاحل فلوريدا.
اأي فكرة عن الطريان"،  "لقد فقد الطيار الوعي، ولي�شت لدي  واأ�شاف: 
فاأجابه املراقب "ُعِلم، اأين تتواجد حاليا؟"، فقال الراكب "ل فكرة لدي، 
اأ�شتطيع اأن اأرى �شاحل فلوريدا اأمامي". وك�شفت "ديلي ميل" اأن الراكب 
ظل هادئا "ب�شكل ل ي�شدق"، وجنح يف الهبوط بالطائرة يف مطار "بامل 

بيت�ص" الدويل، مب�شاعدة مراقب احلركة اجلوية.

جنم اليوتيوب دي باي 
ينتقل اإىل اليابان 

ال�شويدي بيو  انتقل جنم يوتيوب 
بعدما  اليابان  يف  للعي�ص  ب��اي  دي 
املرتبطة  القيود  م��ن  البلد  خفف 
لالأ�شخا�ص   19 كوفيد-  بجائحة 
احلائزين بع�ص اأنواع التاأ�شريات. 
ويتابع ال�شاب البالغ 32 عاماً عدد 
النرنت،  م�شتخدمي  م��ن  كبري 
 111 يوتيوب  يف  ح�شابه  ي�شم  اإذ 
اأث��ار جدًل  وك��ان  مليون م�شرك، 
اإط���الق���ه دعابات  ب��ع��د  ال�����ش��اب��ق  يف 

اعُتربت م�شيئة.
فيديو  مقطع  الأ�شبوع  هذا  ون�شر 
زوجته  ب���رف���ق���ة  و����ش���ول���ه  ي��ظ��ه��ر 
تفر�ص  التي  اليابان  اإىل  وك��الب��ه 
يف  الأ�شد  من  قيوداً  حدودها  على 

العامل ملكافحة اجلائحة.
وقال بيو دي باي، وا�شمه احلقيقي 
�شككنا يف  "لطاملا  كيلربغ  فيليك�ص 
اإجن����از هذه  ب��اإم��ك��ان��ن��ا  اإذا ك���ان  م��ا 
عدة،  بتقلبات  وم���ررن���ا  اخل���ط���وة، 
وم���ن ال��وا���ش��ح اأّن���ه���ا ك��ان��ت رحلة 
"اأقّدر  م�����ش��ي��ف��اً  فعاًل"،  ط��وي��ل��ة 
لنا  وّف���ر  �شخ�ص  ك��ّل  كبري  ب�شكل 
دعماً للمجيء... و�شعور مذهل اأن 

نتواجد هنا اأخرياً".
اآذار- منذ  �شمحت  اليابان  وكانت 
م��ار���ص ب��دخ��ول ال����زوار م��ن رجال 
اأع��م��ال اأج��ان��ب وط���الب وغريهم 
من املقيمني اجلدد، لكّنها ل تزال 
متنع دخول ال�شّياح رغم اأّن رئي�ص 
تدريجي  بتخفيف  تعّهد  ال����وزراء 
ال�شهر  من  بدءاً  املفرو�شة  للقيود 

املقبل.

مهرجان اأفالم ال�سعودية 
يعر�س 69 فيلما 

ال�شعودية  اأف���الم  م��ه��رج��ان  اأع��ل��ن 
اخ��ت��ي��ار 69 ف��ي��ل��م��ا ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
الثامنة  دورت���ه  وب��رام��ج  م�شابقات 
ال��ت��ي ت��ق��ام يف ال��ف��رة م��ن الثاين 

اإىل التا�شع من يونيو حزيران.
اإن  بيان  يف  املهرجان  اإدارة  وقالت 
�شت�شم  ال��ط��وي��ل  الفيلم  م�شابقة 
ثمانية اأفالم هي )قبل اأن نن�شى( 
و)جنون( و)كيان( و)حياة امراأة( 
و)زبانية الوقت ال�شائع( و)خلني 

�شاكت( و)قرقيعان( و)قوارير(.
الق�شرية  الأف��الم  م�شابقة  وت�شم 
�شم�ص(  )ن��ور  بينها  فيلما من   28
ب�شري(  و)اأب���و  قلتها(  ما  و)اأ���ش��ي��اء 
ال��ذي ي�شغر ك��ل ليلة(  و)احل���ذاء 
البحر(  و)ع����رو�����ص  و)م�������ش���ك���ون( 
و)و�شط  و)زوال(  �شغري(  و)حلم 

امل�شافة(.
الأف������������الم على  ه�������ذه  ت���ت���ن���اف�������ص 
ج��ائ��زة )ال��ن��خ��ل��ة ال��ذه��ب��ي��ة( فيما 
جديدة  فئات  املهرجان  ا�شتحدث 
م��ن اجل���وائ���ز م��ن��ه��ا ج��ائ��زة غازي 
رواية  عن  ن�ص  لأف�شل  الق�شيبي 
عبد  ج��ائ��زة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  �شعودية 

اهلل املحي�شن للفيلم الأول.
ويعر�ص املهرجان 33 فيلما �شمن 
ور�شا  ينظم  كما  امل��وازي��ة  براجمه 
وجمموعة  متخ�ش�شة  ت��دري��ب��ي��ة 

من الندوات واملحا�شرات.
ال�شينما،  جمعية  املهرجان  تنظم 
وذلك  املا�شي،  العام  تاأ�ش�شت  التي 
ب��ال�����ش��راك��ة م���ع م��رك��ز امل��ل��ك عبد 
ال��ع��زي��ز ال��ث��ق��ايف ال��ع��امل��ي )اإث�����راء( 

بدعم من هيئة الأفالم.

فيديو لطيف لـ »ري�س ويذر�سبون« 
يخطف قلوب املتابعني

احتفاًل بعيد الأم الذي يقيمه الأمريكيون 
يف ال���� 8 م��ن اأي����ار ك��ل ع���ام، ���ش��ارك املمثلة 
مقطع  ويذر�شبون اجلمهور  العاملية  ري�ص 
ف��ي��دي��و لطيف ل��ه��ا ب��رف��ق��ة وال��دت��ه��ا، عرب 
التوا�شل  م��وق��ع  ع��ل��ى  اخل���ا����ص  ح�����ش��اب��ه��ا 

الجتماعي.
املتابعني  قلوب  ويذر�شبون  ري�ص  وخطت 
والدتها  برفقة  ظهرت  حيث  وم�شاعرهم، 
ممتعاً،  وق��ت��اً  تق�شيان  وه��م��ا  ري�����ص،  بيتي 
العالقة  متانة  تظهر  وا�شحة  دم  وبخفة 
البع�ص، كما  بينهما قربهما من بع�شهما 

طرحوا عدة اأ�شئلة على بع�شهما.
"عيد  وكتبت:  الفيديو  على  ري�ص  وعّلقت 
دون  الداعمات  الأم��ه��ات  جلميع  �شعيد  اأم 
�شروط! واأي�شاً عيد اأم �شعيد لهوؤلء النا�ص 

الذين فقدوا اأمهاتهم حتى اليوم".

اأنقذوا امراأة فقدت الوعي و�سيارتها تتحرك
ن�شرت ال�شرطة فيديو ملوقف خميف لمراأة فقدت الوعي 
داخل �شيارتها املتحركة و�شط �شارع مزدحم، وعمل بطويل 
جماعي من �شكان مدينة يف فلوريدا. ويظهر يف الفيديو 
حترك �شيارة ب�شكل غريب، بعد وقوفها على اإ�شارة حمراء، 
مدينة  يف  الهلع،  وتثري  م��زدح��م  �شيارات  تقاطع  لتدخل 
بوينتون بيت�ص يف ولية فلوريدا الأمريكية. وك�شف لحقا 
اأن �شاحبة ال�شيارة تعر�شت لنوبة من نوع خا�ص اأفقدتها 
وفقا  التقاطع،  و�شط  تتحرك  �شيارتها  فركت  ال��وع��ي، 
اأخرى  ام��راأة  �شي" الأمريكية. ولحظت  بي  "اآيه  ملحطة 
اخلطري،  التقاطع  اإىل  ال�شيارة  فلحقت  املر�شية،  احلالة 
اإيقاف  على  مب�شاعدتها  ل��ل��م��ارة  ال��ن��داء  بتوجيه  وب����داأت 
ال�شيارة، قبل اأن تدخل يف �شف ال�شيارات املقابل. وبالفعل 
ال�شيارة، حني احتدوا  اإيقاف  ال�شبان على  اأق��دم عدد من 
لينجحوا  وظهورهم،  باأيديهم  ال�شيارة  مبقاومة  وقامو 
بالفعل باإيقافها. وبعدها قاموا بتحطيم النافذة للدخول، 
واإخراج ال�شيدة من ال�شيارة، ثم قيادة ال�شيارة اإىل موقف 
�شيارات قريب. وقالت ال�شرطة اإن ممر�شة كانت يف موقف 
الطبية  الرعاية  وقدمت  بالإ�شعاف،  ات�شلت  ال�شيارات، 

حتى و�شول �شيارة الإ�شعاف. 

العثور على كنز نازي ثمني
النازي،  الذهب  ينقبون عن  كانوا  كنوز،  اكت�شف �شائدو 
علبة معدنية "مريبة" مدفونة حتت معهد مو�شيقي يف 
بولندا، م�شريين اإىل اأنها قد تكون حتتوي على 4 اأطنان 

من "كنوز احلرب العاملية الثانية املنهوبة".
اأنه مت العثور  "ديلي ميل" الربيطانية  وذكرت �شحيفة 
البولندية،  مينكوف�شكي  قرية  يف  املعدنية  العلبة  على 
على عمق 3 اأمتار حتت �شطح الأر�ص، وُيعتقد اأن طولها 

يراوح بني مر ومرين وقطرها 50 �شم.
خمرق  "رادار  با�شتخدام  الكت�شاف  مت  اأن��ه  واأو�شحت 
جنوبي  م��ه��ج��ور،  مو�شيقي  معهد  يف  وذل���ك  لالأر�ص"، 
بولندا. وُيعَتقد اأن العلبة لوحدها حتتوي على 4 اأطنان 

من "كنوز احلرب العاملية الثانية املنهوبة".
ب��داأت يف مايو من العام  وجت��ري عمليات التنقيب، التي 
الأم��ن اخلا�شة  ت�شتخدمه قوات  كانت  املا�شي، يف ق�شر 
ب��ال��زع��ي��م ال���ن���ازي اأدول�����ف ه��ت��ل��ر ك��ب��ي��ت دع�����ارة. ويتوقع 
�شائدو الكنوز اأن يعرثوا على 10 اأطنان من الذهب اإىل 
اأخرى، كانت منهوبة، وتبلغ قيمتها  اأ�شياء ثمينة  جانب 
ال�شحيفة  وذك��رت  اإ�شرليني.  جنيه  مليون   200 نحو 
الربيطانية اأن هذه الأ�شياء الثمينة كانت قد �شرقت بناًء 
الأم��ن اخلا�شة هايري�ص  ق��وات  رئي�ص  اأوام���ر من  على 

هيملر، يف نهاية احلرب العاملية الثانية.

ي�سنع ال�سيوف بقطع غيار ال�سيارات
ي�شعى الطالب الأردين معتز املزاري للحفاظ على حرفة 
�شناعة ال�شيوف التي توارثتها عائلته جياًل من بعد جيل 
مل�شته  اإليها  ي�شيف  لكنه  ع��ام،   200 ح��وايل  م��دى  على 
اخلا�شة باإعادة تدوير قطع غيار ال�شيارات وا�شتخدامها 

يف �شنع ال�شيوف.
با�شتخدام الزنربكات اأو ري�ص ال�شيارات كاأ�شا�ص ل�شيوفه، 
وحماية  عائلته  ت��راث  على  احلفاظ  على  امل���زاري  يعمل 

البيئة يف الوقت ذاته.

ملجاأ فريد يعتني باحليوانات ويديره ُم�سردون
اأ�شنافا  يحت�شن  الراأفة،  ن�شمات  منه  تفوح  مكان 
ال��ت��ي مت جتد  امل��ك��ل��وم��ة  متنوعة م��ن احل��ي��وان��ات 
�شمايل  طنجة،  مدينة  يف  ال�����ش��ارع.  يف  لها  مكانا 
املغرب، ملجاأ فريد من نوعه، ي�شرف عليه رجال 
كانوا  واآخ��ري��ن  وم�شاعدين  بيطريني  من  ون�شاء 
فانت�شلتهم  ال�شماء  يلتحفون  ال�شابق م�شردين  يف 
واأدجمتهم  امل���ك���ان  ه����ذا  ع��ل��ى  امل�����ش��رف��ني  اأن����ام����ل 

كموظفني.
ُت�����ش��ري ه����ذه امل��وؤ���ش�����ش��ة ���ش��ل��ي��م��ة ق�������ش���اوي، �شيدة 
احليوانات.  مل�����ش��اع��دة  ح��ي��ات��ه��ا  ن����ذرت  اأرب��ع��ي��ن��ي��ة، 
املكان؛  هذا  يف  اأيامها  معظم  ال�شيدة  هذه  تق�شي 
جراح  وت�شمد  القطط،  وتطعم  ال��ك��الب  تالعب 
�شدمتهم  اأو  امل��ر���ص  وداه��م��ه��م  ال�شر  م�شهم  م��ن 

�شيارة اأو بط�شت بهم اأياد اآدمية.
ال�شمال،  عرو�ص  يف  وا�شعة  ب�شهرة  �شليمة  حتظى 
لإي���واء  جمعية  ت��اأ���ش��ي�����ص  ق���ررت  اأن  ب��ع��د  �شيما  ل 

خ�����اللها  من  التي  اجل�����معية  وهي  احلي������وانات، 
اأن  الطفولة، وه��و  ي��راوده��ا منذ  حتقق حلماً ظل 
كانت  التي  ال�����ش��ارع،  حليوانات  الرع����اية  متن������ح 

تتع������اطف معها دائماً كلما �شادفتها. 
 ،2013 عام  جمعيتها  اأ�ش�شت  لطفلة،  اأم  �شليمة، 
ب��احل��ي��وان��ات حلمايتها  خ��ا���ش��اً  م�����اأوى  و���ش��ي��دت 

وعالجها.
حُم��ب��ة ال��ق��ط��ط وال�����ش��الح��ف واحل��م��ري، ت��رب��ت يف 
اأ�شرة مي�شورة من اأب مغربي واأم اإجنليزية.  كنف 
وتفهم  احليوانات  لأن��ني  ال�شتماع  جتيد  ومثلما 

مكنوناتها، فهي تتحدث اللغات بطالقة.
عا�شت �شليمة �شنوات طويلة يف حي "�شوق البقر" 
بطنجة، وهناك كانت ترى كيف ُتعامل احليوانات 
ب����ازدراء وع��ن��ف يف اأح��ي��ان ك��ث��رية، فكانت وه��ي يف 
والقطط ول  الكالب  تتعاطف مع  الثامن  ربيعها 

تتوانى عن اإطعامها.

كاثرين اأوهارا تتحدث على خ�شبة امل�شرح خالل حفل توزيع جوائز نقابة مديري الفنون ال�شنوي يف لو�ش اأجنلو�ش. ا ف ب

مايا دياب تنعى �سريين 
اأبو عاقلة

نعت الفنانة اللبنانية  مايا دياب  الإعالمية الفل�شطينية املخ�شرمة �شريين 
اأبو عاقلة  "، التي اغتيلت متاأثرة بجراحها، بعد اإ�شابتها بر�شا�ص اجلي�ص 
التوا�شل  موقع  يف  اخلا�شة  �شفحتها  عرب  من�شور  خالل  من  الإ�شرائيلي، 
الجتماعي. وعلقت مايا وكتبت :"بطلة من بلد الأبطال.. �شهيدة اجلنة". 

واأ�شافت و�شم  فل�شطني  وو�شم �شريين اأبو عاقلة.
ال��ذي��ن ع���ربوا ع��ن غ�شبهم من  امل��ت��اب��ع��ني،  ت��ف��اع��اًل م��ن  لقي من�شور م��اي��ا 

ممار�شات جي�ص الحتالل، وترحموا على الراحلة.
       وكانت قد اأعلنت وزارة ال�شحة الفل�شطينية عن مقتل   �شريين اأبو عاقلة  اإثر 

اإ�شابتها بر�شا�شة يف الراأ�ص.


