
بوتني يتوعد برد �صريع و�صاعق يف حال ح�صول تدخل خارجي يف اأوكرانيا 

رو�سيا ت�سهر �سالح الغاز والحتاد الأوروبي يخطط لرد من�سق

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

حممد بن را�سد ي�ساهم بـ 400 مليون
 وجبة  ويعلن اختتام حملة املليار وجبة بنجاح

ال�شيخ  ���ش��م��و  امل��ح��ا���ش��رة  و���ش��ه��د 
اآل نهيان ممثل  زايد  حمدان بن 
احلاكم يف منطقة الظفرة و�شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�شيخ 
رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة زايد 
للأعمال  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن 
و�شمو  والإن�������ش���ان���ي���ة  اخل����ري����ة 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 

الداخلية.  )التفا�شيل �س2(

رئي�س الوزراء البولندي يديل بت�شريح �شحفي عند نقطة نقل للغاز قرب وار�شو حول وقف الغاز من رو�شيا .  )ا ف ب(

•• عوا�صم-وكاالت:

فلدمير  الرو�شي  الرئي�س  ح��ذر 
تدخل  اأي  م���ن  الأرب�����ع�����اء  ب���وت���ن 
اأوك���ران���ي���ا  ال����ن����زاع يف  خ���ارج���ي يف 

متوعدا برد �شريع و�شاعق.
الرو�شي  امام الربملان  وقال بوتن 
اإذا كان هناك من يعتزم التدخل من 
اأوكرانيا(  اخل��ارج فيما يحدث )يف 
مقبولة  غ���ر  ت���ه���دي���دات  واظ���ه���ار 
ردنا  اأن  يعلموا  اأن  عليهم  لرو�شيا 

... �شيكون �شريًعا و�شاعًقا.
رو�شيا  ف�������اإن  ق����ول����ه،  ح����د  وع����ل����ى 
ل����ن ت������ردد يف ا����ش���ت���خ���دام اأح�����دث 

اأ�شلحتها.
وق��ال لدينا ك��ل ه��ذه امل��ع��دات التي 
بها  التباهي  �شخ�س  لأي  ميكن  ل 
و�شن�شتخدمها  نتفاخر  لن  الآن.. 
يعرف  اأن  واأري�����د  ا���ش��ط��ري��ن��ا.  اإذا 
كل  اأن  ذل�����ك..واأ������ش�����اف  اجل��م��ي��ع 

القرارات يف هذا ال�شاأن اتخذت.
 واأعلن الكرملن الأربعاء اأن وقف 
اإمدادات الغاز الطبيعي اإىل بولندا 
الدفع  رف�س  خلفية  على  وبلغاريا 
»خطوات  ع��ل��ى  رد  ه���و  ب���ال���روب���ل، 
غ��ر ودي���ة« جت��اه رو���ش��ي��ا، واأن��ه��ا ل 
املتحدث  مت��ار���س الب���ت���زاز. وق���ال 

فون  اأور�شول  الأوروبية،  املفو�شية 
لقرار  م�شتعدون  باأنهم  لي��ن،  دير 

قطع اإمدادات الغاز الرو�شي.
املفو�شية  رئ���ي�������ش���ة  واع������ت������ربت 
الأوروب��ي��ة اأن وق��ف اإم���دادات الغاز 

الرو�شي حماولة للبتزاز.
اأنه م�شتعد  واأكد الحتاد الأوروبي 
الغاز  اإم��������دادات  م��و���ش��ك��و  ل��ت��ع��ل��ي��ق 
بلدا،   27 ت�شم  ال��ت��ي  الكتلة  اإىل 

بي�شكوف  الكرملن دميري  با�شم 
لطريقة  احل��اج��ة  اإن  لل�شحافين 
نتيجة خلطوات  ه��ي  دف��ع ج��دي��دة 
ب�شكل غ��ر م�شبوق، يف  ودي��ة  غ��ر 
امل��ج��ال الق��ت�����ش��ادي وق��ط��اع املال، 
وال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا ���ش��دن��ا دول غر 

�شديقة.
بعد  ي�����اأت�����ي  ال����ك����رم����ل����ن  اإع����������لن 
ي�شة  رئ  ج���ان���ب  م���ن  ت�����ش��ري��ح��ات 

ويخطط لرد من�شق بعدما قطعت 
بولندا  ع���ن  اإم���دادات���ه���ا  غ���ازب���روم 

وبلغاريا.
الأوروبية  املفو�شية  رئي�شة  وكتبت 
اأور������ش�����ول ف�����ون دي�����ر لي�����ن على 
غ��ازب��روم م�شعى  اإع���لن  اأن  توير 
بالغاز.  لب��ت��زازن��ا  رو�شيا  م��ن  اآخ��ر 
ال�شيناريو.  لهذا  م�شتعدون  نحن 
الأوروبي  رد الحت��اد  ب��اإع��داد  نقوم 

•• طرابل�س-وكاالت:

الليبي  النواب  جمل�س  من  املكلفة  احلكومة  ك�شفت 
امل��راب��ط يف  الليبي  ع��ن ت�شدي وح���دات م��ن اجلي�س 

مناطق اجلنوب ملجموعات من داع�س.
قالت  الأرب��ع��اء،  اأم�س  فجر  بياناً  احلكومة  واأ�شدرت 
ف��ي��ه اإن احل��ادث��ة وق��ع��ت الث��ن��ن امل��ا���ش��ي، ع��ل��ى اإثر 
بهجوم  وال��ق��ي��ام  الت�شلل  امل��ج��م��وع��ات  ه��ذه  حم��اول��ة 
م�شلح لرويع الآمنن مبنطقة غدوة، جنوب مدينة 

�شبها بنحو 60 كيلومراً.
وا���ش��ت��ن��ك��رت احل��ك��وم��ة احل���ادث���ة، واع��ت��ربت��ه��ا “فعًل 
اإرهابياً ي�شتهدف املدنين يف اأيام مقد�شة للم�شلمن 
وح����دات  م��وا���ش��ل��ة  م����وؤك����دة  رم�شان”،  ���ش��ه��ر  م���ن 
اجلي�س يف اجلنوب حربها املفتوحة �شد التنظيمات 

الإرهابية.
هذا ون�شر تنظيم داع�س الإرهابي �شورا جديدة، قال 
من  اأظهر  ليبيا،  جنوب  يف  املتواجدين  ملقاتليه  اإنها 

خللها حياتهم اليومية يف �شهر رم�شان.
وحتت عنوان يوميات جنود اخللفة يف �شهر رم�شان 
بولية ليبيا، ظهر مقاتلون من التنظيم يف منطقة 
�شحراوية اأثناء جتهيز اأ�شناف خمتلفة من الطعام 

مواقــيت ال�صالة
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•• اأبوظبي- وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ���ش��ه��د 
حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
القائد  ن����ائ����ب  اأب����وظ����ب����ي  ع���ه���د 
الأع������ل������ى ل����ل����ق����وات امل�������ش���ل���ح���ة ، 
الرابعة  الرم�شانية  امل��ح��ا���ش��رة 
جمل�س  نظمها  ال��ت��ي  والأخ�����رة 
حم��م��د ب���ن زاي�����د ب���ع���ن���وان كيف 
املوؤ�ش�شات  التكنولوجيا  ت�شاعد 

حممد بن زايد ي�شهد املحا�شرة الرم�شانية بعنوان »كيف ت�شاعد التكنولوجيا املوؤ�ش�شات على النمو«   )وام(

التنظيم ين�صر �صورا جديدة ملقاتليه يف جنوب ليبيا

احلكومة الليبية تك�سف الت�سدي لعملية اإرهابية لداع�ش

تراجع قي�س �صعّيد وحزبه

ا�ستطالع للراأي: الد�ستوري احلّر ُيعّمق الفارق يف الت�سريعية 
•• الفجر - تون�س:

ملوؤ�ش�شة  والرئا�شية  الت�شريعية  النتخابات  يف  الت�شويت  ن��واي��ا  اراء  �شرب  نتائج  اأظ��ه��رت 
الت�شويت  نوايا  يف  احلر  الد�شتوري  احل��زب  تقدم  توا�شل  اأم�س  ال�شادرة  كون�شاي  �شيغما 
�شعيد  قي�س  حزب  املبا�شر  ملحقه  عن  الفارق  لتعميق  وعودته  الت�شريعية  النتخابات  يف 
الفرا�شي ليبلغ 7 نقاط كاملة وخ�شارة رئي�س اجلمهورية اربع نقاط يف نوايا الت�شويت 
يف الرئا�شية. واكدت النتائج التي ن�شرتها جريدة املغرب املحلية اأم�س اأن احلزب الد�شتوري 
 33 على  بح�شوله  الت�شريعية  للنتخابات  الت�شويت  نوايا  �شدارة  يف  موقعه  ع��زز  احل��ر 
فا�شل 1 باملائة ليحقق بذلك تقدما ب�3 نقاط كاملة ويعمق الفارق عن ملحقه املبا�شر 
 2 26 فا�شل  3 نقاط و تراجع اىل  حزب قي�س �شعيد غر املوجود قانونيا وال��ذي خ�شر 
حفاظ  النتائج  اب��رزت  فقد  الرئا�شية  للنتخابات  الت�شويت  نوايا  بخ�شو�س  ام��ا  باملائة. 
رئي�س اجلمهورية قي�س �شعيد على املرتبة الوىل بن�شبة 84 فا�شل 2 باملائة رغم خ�شارته 
واحتلت عبر مو�شي املرتبة الثانية ب� 5 فا�شل 2  الفائت.  ال�شهر  بنتائج  نقاط مقارنة   4

باملائة من نوايا الت�شويت م�شجلة بذلك حت�شنا طفيفا.

�ص 08

�ص 11

�ص 19

اأخبار الإمارات

عربي ودويل

الفجر الريا�ضي

امل�شتقبل  مل���واك���ب���ة  ال��ن��م��و  ع��ل��ى 
زايد  ال�شيخ  جامع  وا�شت�شافها 

الكبر يف اأبوظبي.
�شليم  ال�����ش��ي��د  امل���ح���ا����ش���رة  ق����دم 
التنفيذي  امل����دي����ر  اإ����ش���م���اع���ي���ل، 
املوؤ�ش�س جلامعة التفرد واملوؤ�ش�س 
اإدارة  ورئ��ي�����س جم��ل�����س  امل�����ش��ارك 
وع�شو   OpenExO م��وؤ���ش�����ش��ة 
جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة اإك�س برايز 

الأمريكية غر الربحية.

“اأ�ضدقاء مر�ضى ال�رسطان” جتمع
 100 مري�ص وذويهم على مائدة الإفطار

م�رس نحو حوار وطني جامع 
وخرباء يعتربونه نقلة نوعية

قمة مان�ض�ضرت �ضيتي وريال مدريد .. مباراة 
للتاريخ واأرقام قيا�ضية يف دوري اأبطال اأوروبا
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رئي�ش الدولة مينح �سفري ال�سنغال 
و�سام ال�ستقالل من الطبقة الأوىل

•• اأبوظبي-وام:

منح �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل، �شعادة اإبراهيم �شوري �شفر جمهورية ال�شنغال لدى الدولة و�شام 
ال�شتقلل من الطبقة الأوىل، وذلك تقديرا للجهود التي بذلها خلل 
فرة عمله يف الدولة، ما اأ�شهم يف تطوير وتعزيز العلقات بن البلدين 

ال�شديقن يف العديد من املجالت.           )التفا�شيل �س2(

ال�شيام  ومنكم  منا  يتقبل  اأن  اهلل 
ال���ق���راآن واإط���ع���ام الطعام  وق����راءة 
واأ�شاف  الف�شيل.  ال�شهر  ه��ذا  يف 
تعرب  وجبة  املليار  حملة   : �شموه 
ل�شعب  احل���ق���ي���ق���ي���ة  ال���ق���ي���م  ع����ن 

المارات. )التفا�شيل �س3(

•• دبي-وام:

اأعلن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل، اختتام مبادرة 
وحتقيقها  ب��ن��ج��اح  وج��ب��ة  امل��ل��ي��ار 
مليار وجبة  ت��وف��ر  لأه��داف��ه��ا يف 
احلملة  اأن  م��وؤك��داً  للمحتاجن، 
ل�شعب  احلقيقية  القيم  تعرب عن 

الإمارات يف اإعانة املحتاجن.
ذل��ك يف تدوينة ل�شموه على  ج��اء 
احلملة  جن��اح  فيها  ك�شف  توير، 
وجبة،  م���ل���ي���ون   600 ج���م���ع  يف 
مليون   400 ب�  �شموه  وم�شاهمة 
املليار،  وج��ب��ات  ل�شتكمال  وج��ب��ة 
امل�شاهمن  جلميع  ال�شكر  موجهاً 
الدعم  ل��ت��وف��ر  م���ب���ادرة  اأك����رب  يف 
واملحتاجن  ل��ل��ف��ق��راء  ال���غ���ذائ���ي 
وخ��ا���ش��ة ال��ف��ئ��ات ال�����ش��ع��ي��ف��ة من 
والنازحن  وال��لج��ئ��ن  الأط��ف��ال 
وامل����ت���������ش����رري����ن م������ن ال������ك������وارث 

والأزمات حول العامل.
وقال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
تدوينته  يف  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
املليار  حملة  ب��ح��م��داهلل  نختتم   :
ب��ح�����ش��ي��ل��ة ق��ي��ا���ش��ي��ة بلغت  وج���ب���ة 

الآن ..  حتى  وجبة  مليون   600
و�شركات  م��وؤ���ش�����ش��ات  ب��ه��ا  ت��ربع��ت 
األ���ف فرد  اأع��م��ال و320  ورج����ال 
�شخ�شي  دعم  اليوم عن  ونعلن   ..
وجبة  م��ل��ي��ون   400 ب����  ل��ل��ح��م��ل��ة 
ن�شاأل   .. وج��ب��ة  املليار  ل�شتكمال 

حممد بن زايد ي�سهد حما�سرة رم�سانية بعنوان 
»كيف ت�ساعد التكنولوجيا املوؤ�س�سات على النمو«

املن�شق.
م���ي���دان���ي���اً اأع���ل���ن���ت ال�������ش���ل���ط���ات يف 
ج����م����ه����وري����ة ت���ران�������ش���ن���ي�������ش���ري���ا 
الأربعاء،  النف�شالية يف مولدوفا، 
اأطلقت على قرية ت�شم  ن��ران  اأن 
م�شتودع ذخرة رو�شي بعد حتليق 

ة. طائرات م�شررّ
واأو���������ش��������ح��������ت ال�����������ش�����ل�����ط�����ات يف 
وكالة  ب��ح�����ش��ب  ت��ران�����ش��ن��ي�����ش��ري��ا، 
املا�شية،  ال��ل��ي��ل��ة  ب���ر����س:  ف��ران�����س 
الطائرات  م���ن  ال���ع���دي���د  ل���وح���ظ 
ف����وق قرية  الأج�������واء  ة يف  امل�������ش���ررّ

كولبا�شنا.
اأب����ري����ل   27 ����ش���ب���اح  واأ������ش�����اف�����ت: 
بالتوقيت   8:45 ال�����ش��اع��ة  ع��ن��د 
اأطلقت نران من اجلانب  املحلي، 

الأوكراين باجتاه كولبا�شنا.
واأك�����دت ع���دم ورود م��ع��ل��وم��ات عن 
تران�شني�شريا،  وك��ان��ت  اإ���ش��اب��ات. 
موالية  انف�شالية  جمهورية  وهي 
لرو�شيا تقع داخل حدود مولدوفا، 
وعلى حدود جنوب غربي اأوكرانيا، 

قالت اإنها تعر�شت للهجوم .
ومنذ اندلع يف احلرب يف اأوكرانيا، 
متدد  اإمكانية  عن  احلديث  تزايد 
ال���وج���ود ال��ع�����ش��ك��ري ال��رو���ش��ي اإىل 
هذه املنطقة، على غرار ما حدث يف 

منطقتي لوغان�شك ودوينت�شك.
ومما عزز هذه املخاوف ت�شريحات 
اإن  فيها  ق��ال  رو�شي  ع�شكري  قائد 
اأوكرانيا  ج��ن��وب  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��ط��رة 
تران�شني�شريا  يف  خمرجا  �شتوفر 
لل�شكان  ا���ش��ط��ه��ادا  ت�����ش��ه��د  ال���ت���ي 

الناطقن بالرو�شية.
واأث���ار ه��ذا الأم��ر غ�شب مولدوفا 
الرو�شي  ال�شفر  ا���ش��ت��دع��ت  ال��ت��ي 
ت�شريحات  على  احتجاجا  لديها، 

القائد الع�شكري.
ومنذ 3 عقود تدعم رو�شيا املنطقة 
بح�شب  م��ول��دوف��ا،  يف  النف�شالية 
خرباء مل ي�شتبعدوا احتمال تو�شع 
اأوكرانيا  يف  الع�شكرية  العمليات 
مولدوفا  وت��ق��ع  م��ول��دوف��ا.  لت�شل 
دولة  وهي  واأوكرانيا،  رومانيا  بن 
�شكانها  ع���دد  ي��ق��ل  ���ش��غ��رة ح��ي��ث 
واأعلنت  ن�����ش��م��ة،  م���لي���ن   3 ع���ن 
ا�شتقللها عام 1991 عقب انهيار 
وبالتزامن  ال�شوفييتي،  الحت����اد 
تران�شني�شريا  اأع��ل��ن��ت  ذل���ك،  م��ع 
ا�شتقللها عن مولدوفا من جانب 

واحد.
ا�شتباكات بن  اندلعت  ذلك،  عقب 
حيث  وتران�شني�شريا،  م��ول��دوف��ا 

انتهت بهدنة اأبرمت عام 1992.

لبنان يطلب امل�ساعدة يف البحث 
الغارق الــزورق  �سحايا  عن 

•• بريوت-وكاالت:

اللبناين  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ط��ل��ب 
بريطانيا  م��ن  حبيب  ب��و  ع��ب��داهلل 
واأم���ري���ك���ا وف��رن�����ش��ا، امل�����ش��اع��دة يف 
انت�شال الزورق الذي كان غرق يوم 
�شادر  بيان  وق��ال  املا�شي.  ال�شبت 
وزير  اجتمع  اخلارجية  وزارة  عن 
الدكتور  وامل���غ���رب���ن  اخل���ارج���ي���ة 
وزير  ح�شور  يف  بوحبيب  عبداهلل 
يف  �شليم  موري�س  الوطني  ال��دف��اع 
من  كل  مع  اخلارجية،  وزارة  مقر 
كولرد  اإي���ان  ال��ربي��ط��اين  ال�شفر 
ال�شفارة  يف  ب���الأع���م���ال  وال���ق���ائ���م 
مايكلز،  ري���ت�������ش���ارد  الأم���ري���ك���ي���ة 
ال�شفارة  يف  ب���الأع���م���ال  وال���ق���ائ���م 
جيوم،  ف��ران�����ش��وا  ج���ان  الفرن�شية 
انت�شال  يف  امل�شاعدة  لطلب  وذل��ك 
ك����ان غ����رق قبالة  ال�����ذي  ال�������زورق 
م���دي���ن���ة ط���راب���ل�������س وال���ب���ح���ث عن 

ال�شحايا.
م�شاء  غ������رق  ق�����د  زورق����������اً  وك��������ان 
حوايل  متنه  وعلى  املا�شي  ال�شبت 
القليمية  امل��ي��اه  يف  �شخ�شاً   60
طرابل�س  مدينة  قبالة  اللبنانية 
 7 ان���ت�������ش���ال  ل���ب���ن���ان، ومترّ  ����ش���م���ال 
جثامن من ركاب الزورق فيما بلغ 
�شخ�شاً،   45 ال��ن��اج��ن  ع���دد  ع���دد 
بالإ�شافة اإىل عدد من املفقودين.

املفو�سية الأوروبية تدعو لت�سهيل 
دخول الكفاءات من 3 دول عربية

•• بروك�صيل-وكاالت:

دع����ت امل��ف��و���ش��ي��ة الأوروب�����ي�����ة دول 
الكفاءات  دخ��ول  لت�شهيل  الحت���اد 

من م�شر وتون�س واملغرب.
اعتمد   ،2021 اأك����ت����وب����ر  ويف 
مة  املنظرّ اللوائح  الأوروب��ي  املجل�س 
للحتاد  ال�����زرق�����اء  ل����ِ)ال���ب���ط���اق���ة 
الأوروبي اأو البلو كارد(، وهي التي 
والإقامة  ال��دخ��ول  ���ش��روط  حت���دد 
ل��ل��م��واط��ن��ن م����ن خ������ارج الحت�����اد 
تاأهيل  امل���وؤه���ل���ن  م���ن  الأوروب��������ي 
عاليا والقادمن للعي�س والعمل يف 

الحتاد الأوروبي.
وحتدد اللوائح التوجيهية اخلا�شة 
اأ�شيفت  والتي  ال��زرق��اء،  بالبطاقة 
التي  لتلك  لة  مكمرّ تعديلت  اإليها 
����ش���روط   ،2009 يف  اع����ت����م����دت 
الدخول والإقامة التي يجب اأن يفي 
اأ�شرهم  واأف���راد  البلدان  رعايا  بها 
م��ن اأج����ل احل�����ش��ول ع��ل��ى وظائف 
الأع�شاء  ال��دول  يف  الكفاءة  عالية 
يف الحتاد الأوروبي، والتنقل داخل 
اجلديدة  ال��ل��وائ��ح  وتتيح  الحت���اد. 
الكفاءات  با�شتقدام  القبول  نظام 
اإىل دول الحتاد الأوروبي التي مت 
ال  العمرّ اإىل جذب  اعتمادها تهدف 
وال�شتفادة  عالًيا  تاأهيًل  املوؤهلن 

من خرباتهم.

د جميعهم  وخلل تناول الإفطار، واأداء ال�شلة، وتعمرّ
اإخفاء الوجوه، كما ن�شر التنظيم اأنواعا خمتلفة من 

الأ�شلحة التي ميتلكها.
نهاية  ���ش��رت  م��ن مدينة  داع�����س  تنظيم  وم��ن��ذ ط��رد 
املواقع  ب��ع�����س  يف  م��ق��ات��ل��وه  ي��ت��ح��رك   ،2016 ع���ام 
اأو  مراقبتها  ي�شعب  التي  ليبيا  جنوب  ال�شحراوية 
والآخر  احلن  بن  التنظيم  ونفذ  فيها،  مطاردتهم 
تابعة  مع�شكرات  خا�شة  ا�شتهدفت  اإرهابية  هجمات 

للجي�س الليبي.
امل�شهد  لتت�شدر  التنظيم  اأخبار  ع��ادت  اأ�شبوع،  وقبل 
اإرهابي  م�شوؤوليته عن هجوم  اأعلن  بعدما  ليبيا،  يف 
ب�شيارة مفخخة، ا�شتهدف مع�شكرا لكتيبة طارق بن 
زياد مبنطقة اأم الأرانب مبدينة �شبها جنوب البلد، 
وخ�شائر  اجلي�س  م��ن  عنا�شر   3 ج��رح  ع��ن  واأ���ش��ف��ر 

مادية.
ت��اب��ع��ة لداع�س،  ب���اأي���ام، ح���اول���ت ج��م��اع��ات  وب��ع��ده��ا 
�شبها،  مبدينة  ال��واق��ع��ة  غ���دوة  منطقة  اإىل  الت�شلل 
ا�شتباكات  بعد  الليبي  اجلي�س  لها  ى  ت�شدرّ عملية  يف 
عن�شرين  ج��رح  ع��ن  اأ���ش��ف��رت  التنظيم،  عنا�شر  م��ع 
كانت بحوزة  اأ�شلحة ومتفجرات  اإرهابين وم�شادرة 

الإرهابين.

ميلي�سيا احلوثي ترف�ش خيارات ت�سهيل فتح مطار �سنعاء 
•• عدن-وكاالت:

اأم�س  ال��ي��م��ن��ي��ة،  اأع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة 
ع��دة خيارات  اأنها قدمت  الأرب��ع��اء، 
ل��ت�����ش��ه��ي��ل ح�����ش��ول امل���واط���ن���ن، يف 
املحررة، على جوازات  املناطق غر 

بتنظيم  وال����ب����دء  ر����ش���م���ي���ة،  ���ش��ف��ر 
رح�����لت م���ط���ار ���ش��ن��ع��اء ال�����دويل، 
لكن ميلي�شيا احلوثي واجهت تلك 

الإجراءات بالتعنت والرف�س.
رحلة  اأول  ت��ع��رت  بعد  ذل��ك  ي��اأت��ي 
جت��اري��ة ع��رب امل��ط��ار، ك��ان��ت مقررة 

�شمن  الأردن،  اإىل  امل��ا���ش��ي  الأح���د 
ات��ف��اق��ي��ة ال��ه��دن��ة الأمم����ي����ة، حيث 
ح���م���ل���ت احل�����ك�����وم�����ة، احل���وث���ي���ن 
امل�شوؤولية عن تعذر ت�شغيل الرحلة، 
املتفق  بالتفاهمات  التزامهم  لعدم 

عليها برعاية املبعوث الأممي.

مقتل جنود �سوريني يف 
�سربة اإ�سرائيلية قرب دم�سق

•• بريوت-اأ ف ب:

ت�شعة  مبقتل  دم�شق  حميط  يف  ليًل  ا�شرائيل  �شنرّتها  �شربات  ت�شبرّبت 
ال�شوري  املر�شد  اأورد  ما  وف��ق  �شورين،  جنود  خم�شة  بينهم  مقاتلن 

حلقوق الإن�شان الأربعاء، يف ح�شيلة هي الأعلى منذ مطلع العام.
تابعة  الأقل  على  مواقع  �شاروخي خم�شة  بق�شف  ا�شرائيل  وا�شتهدفت 
مبعظمها ملجموعات موالية لطهران يف حميط العا�شمة ال�شورية، وفق 
�شورين،  ع�شكرين  قتلى هم خم�شة  ت�شعة  ال�شربات  واأوقعت  املر�شد. 
واأربعة اآخرين من املجموعات املقاتلة املوالية لطهران، مل يتمكن املر�شد 

من حتديد هوياتهم، كما اأ�شيب ثمانية اآخرون على الأقل بجروح.
تابعة  وذخائر  اأ�شلحة  خم��ازن  تدمر  اىل  املر�شد  وف��ق  الق�شف،  واأدى 

ملجموعات موالية لطهران قرب مطار دم�شق الدويل.
الرحمن  عبد  رام��ي  املر�شد  ق��ال مدير  م��ا  وف��ق  احل�شيلة،  ه��ذه  وتعد 

لوكالة فران�س بر�س، الأعلى جراء ق�شف ا�شرائيلي منذ مطلع العام.
وكانت ح�شيلة �شابقة نقلها الإعلم الر�شمي عن م�شدر ع�شكري �شوري 
اآخرين  اأربعة جنود وجرح ثلثة  ا�شت�شهاد  الأربعاء حتدثت عن  �شباح 
نفذ  الإ�شرائيلي  العدو  اإن  امل�شدر  وقال  املادية.  اخل�شائر  بع�س  ووق��وع 
عدواناً جوياً بر�شقات من ال�شواريخ من اجتاه طربيا م�شتهدفاً بع�س 
ت  ت�شدرّ اجل��وي  دفاعنا  و�شائط  اأن  واأو���ش��ح  دم�شق.  حميط  يف  النقاط 

ل�شواريخ العدوان الإ�شرائيلي واأ�شقطت بع�شها.
و�شمع مرا�شلو وكالة فران�س بر�س يف العا�شمة ال�شورية دوي انفجارات 

اأثناء الق�شف.

اأعمال تخريب تعطل خدمة الإنرتنت يف مدن فرن�سية 
•• باري�س-اأ ف ب:

مت الإب��لغ عن تباطوؤ وانقطاع يف خدمة الإنرنت �شباح الأربعاء يف مدن فرن�شية عدة، بعد ت�شرر 
�شبكة الألياف الب�شرية ب�شبب اأعمال التخريب، على ما اأفادت م�شادر متطابقة.

واأكدت وزارة القت�شاد لوكالة فران�س بر�س اأنه مت اإبلغها مب�شكلة قطع اأنابيب قد 
تكون ناجمة عن اأعمال تخريب متعمدة.

ا�شارت ال�شركة امل�شغلة فري املت�شررة اإىل حد كبر، يف تغريدة اإىل 
اأفعال م�شيئة عدة طالت البنية التحتية للألياف ال�شوئية خلل 

الليل واأ�شبحت الآن حمدودة.
وقالت ال�شركة امل�شغلة لوكالة فران�س بر�س اإن الهجمات وقعت يف 
ال�شاعة 04،00. ومنذ �شباح ام�س مت تعبئة الفرق معربة عن املها 
اإر(  با�شتعادة اخلدمة خلل النهار. واأكدت ال�شركة امل�شغلة )اإ�س اإف 
املت�شررة اأي�شاً ، حدوث قطع للألياف حول ليون )و�شط �شرق( ومنطقة 

اإيل دو فران�س )منطقة باري�س و�شواحيها(، والتي ل تزال ا�شبابها جمهولة.
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اأخبـار الإمـارات

 

حممد بن زايد ي�سهد حما�سرة رم�سانية بعنوان »كيف ت�ساعد التكنولوجيا املوؤ�س�سات على النمو«

املحا�صر ال�صيد �صليم اإ�صماعيل:
- ال�صتباقية التي اأظهرتها الإمارات يف و�صع الت�صريعات املعنية مبتطلبات امل�صتقبل رائعة و�صتعني الكثري

- علينا اأن منلك ال�صجاعة الكافية لتغري طريقة عمل الأ�صياء من حولنا والبحث عن احللول با�صتخدام التكنولوجيا والذكاء ال�صطناعي
- املوؤ�ص�صات التي ل تتكيف مع الثورة الرقمية �صتتال�صى، واأن ال�صركات غري امل�صتعدة للتكيف مع هذه الثورة �صتتخلف عن الركب

رئي�ش الدولة مينح �سفري ال�سنغال
 و�سام ال�ستقالل من الطبقة الأوىل

يف اأبوظبي. واأعرب معاليه عن متنياته ل�شعادة ال�شفر بالتوفيق 
والنجاح يف عمله، مثنيا على دوره يف تعزيز العلقات املتميزة بن 
الإمارات العربية املتحدة وجمهورية ال�شنغال يف املجالت كافة. 
من جهته اأعرب �شعادة �شوري عن بالغ تقديره و�شكره ل�شاحب 
“حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 
الذي  البارز  وال��دور  ل�شموه  احلكيمة  بال�شيا�شة  م�شيدا  اهلل”، 
بال�شكر للجهات احلكومية يف  اإقليميا ودوليا. كما توجه  يلعبه 
الدولة على ما وجده من تعاون، كان له الأثر الإيجابي يف جناح 

مهمته يف تعزيز العلقات بن البلدين ال�شديقن.

•• اأبوظبي-وام:

منح �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل، �شعادة اإبراهيم �شوري �شفر جمهورية ال�شنغال لدى 
تقديرا  وذل���ك  الأوىل،  الطبقة  م��ن  ال���ش��ت��ق��لل  و���ش��ام  ال��دول��ة 
اأ�شهم يف  ما  ال��دول��ة،  ف��رة عمله يف  بذلها خ��لل  التي  للجهود 
تطوير وتعزيز العلقات بن البلدين ال�شديقن يف العديد من 
اآل  املجالت. وقلرّد معايل ال�شيخ �شخبوط بن نهيان بن مبارك 
نهيان وزير دولة، �شعادة اإبراهيم �شوري الو�شام خلل ا�شتقباله 

مبادرة اأطعم توؤجر الرم�سانية ل�سرطة اأبوظبي 
توزع 90 األف وجبة اإفطار خالل رم�سان

•• اأبوظبي-وام:

فريق  مع  بالتعاون  اأبوظبي  �شرطة  اأطلقتها  التي   ”2022 الرم�شانية  توؤجر  “اأطعم  مبادرة  وزع��ت 
2000 وجبة يف  اإفطار خلل �شهر رم�شان املبارك منها  األف وجبة   90 التطوعي  “اأب�شر يا وطن” 
اأبوظبي يوميا، و1000 وجبة يف مدينة العن وذلك يف 6 مواقع عند الإ�شارات ال�شوئية والتقاطعات 
املرورية. وت�شمنت املبادرة توزيع من�شورات توعوية باأهمية احلد من ال�شرعات واللتزام بقواعد ال�شر 
اإدارة املرا�شم والعلقات  واملرور والتعريف باأهداف احلملة. واأكد العميد �شيف �شعيد ال�شام�شي مدير 
العامة ب�شرطة اأبوظبي - خلل تكرمي ال�شرطة لل�شركاء ال�شراتيجين و�شركاء النجاح واملتطوعن 
املتميزين للمبادرة - اهتمام �شرطة اأبوظبي بتعزيز التعاون مع خمتلف اجلهات واأفراد املجتمع وتر�شيخ 
مفهوم ال�شراكة املجتمعية والقيم الإيجابية، متوجها بال�شكر للم�شاركن يف اإجناح املبادرة الرم�شانية.

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�ش جنوب اأفريقيا بيوم ال�ستقالل لبالده

••اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
جنوب  جمهورية  رئي�س  ف��وزا  رام��ا  �شريل  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل، 

اأفريقيا، وذلك مبنا�شبة يوم ال�شتقلل لبلده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�شلحة ، برقيَتي تهنئة مماثلَتن اإىل فخامة الرئي�س �شريل راما فوزا.

اإي���ج���اد ح��ل��ول غر  اإىل  ال��ب�����ش��ري��ة 
والأمن  امل��ي��اه  لتحديات  اع��ت��ي��ادي��ة 

الغذائي.
تلك  جن�����اح  اأن  امل���ح���ا����ش���ر  و�����ش����دد 
لرتباطها  نتيجة  ج��اء  الب��ت��ك��ارات 
ب���اح���ت���ي���اج���ات الن���������ش����ان واإي����ج����اد 
وكفاءة  رخ�������ش���اً  الأك������ر  احل���ل���ول 
الحتياجات،  تلك  لإن��ت��اج  وغ����زارة 
ال�شلع  م���ن  ال���ع���دي���د  م�����ش��ت��ع��ر���ش��ا 
اأ�شهم  ال��ت��ي  وامل��ن��ت��ج��ات والأج���ه���زة 
حتقيق  يف  والتكنولوجيا  الب��ت��ك��ار 
والهواتف  ك��ال�����ش��ي��ارات  فيها  وف���رة 
واملعدات املنزلية وكيف اأنها حتولت 

اإىل انتاج وفر ومبهر.
واأ�شار اإىل ان التكنولوجيا القدمية 
ك��ان��ت م��ك��ل��ف��ة ج����داً وغ����ر متاحة 
ل��ل��ع��دي��د م��ن ال����دول ال��ف��ق��رة، اإل 
للتكنولوجيا  الأب������رز  ال�����ش��م��ة  اأن 
والب��ت��ك��ارات احل��دي��ث��ة ه��و قدرتها 
على النت�شار ال�شريع وغر املكلف، 
م�شت�شهداً بلجوء عدد من القروين 
الطاقة  ا���ش��ت��خ��دام  اإىل  ف��ي��ت��ن��ام  يف 
التنقل  ال�شم�شية يف ت�شغيل قوارب 
ال�����ش��غ��ر هناك،  ���ش��دي��دة  وال�����ش��ي��د 
اأن هذا النوع من املمار�شات  موؤكداً 
املقبلة  امل���رح���ل���ة  ع����ن����وان  ي�����ش��ك��ل 
اجلميع  �شي�شتفيد  حيث  للب�شرية، 
ورخ�شها  التكنولوجيا  وف���رة  م��ن 
اأغلب  وتنظيم  الأع��م��ال  ت�شهيل  يف 
مظاهر احلياة من حولنا. عر�شت 
مرئية  م�شاركات  املحا�شرة  خ��لل 
مو�شوعها،  ح���ول  ال��ف��ي��دي��و،  ع���رب 
الظاهري،  �شعيد  الدكتور  لكلرّ من 
امل�شتقبلية  الدرا�شات  مركز  مدير 
�شياو،  بنغ  وال�شيد  دب��ي،  يف جامعة 
“جي  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س 

.»42
و�شتبث املحا�شرة يوم اخلمي�س 28 
على  م�شاًء   5:55 ال�شاعة  اأب��ري��ل 
بجانب  املحلية  ال��ق��ن��وات  م��ن  ع��دد 
مبحا�شرات  اخلا�شة  يوتيوب  قناة 

“جمل�س حممد بن زايد«.
�شل�شلة  �شمن  امل��ح��ا���ش��رة  وج����اءت 
املبارك  رم�����ش��ان  �شهر  حم��ا���ش��رات 
بن  حم��م��د  “جمل�س  نظمها  ال��ت��ي 
زايد” وتناولت العديد من الق�شايا 
والثقافية  والقت�شادية  ال�شيا�شية 
والتكنولوجية ذات الأهمية ملجتمع 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة 
والعامل، من خلل ا�شت�شافة نخبة 
متميزة من اخلرباء واملفكرين من 

داخل الدولة وخارجها.

اإىل  �شيوؤدي  ... وهو ما  وابتكاراتنا 
تغيرات جذرية يف جمتمعاتنا.

البتكارات  م���ن  ب��ع��دد  وا���ش��ت�����ش��ه��د 
ت�����ش��اع��داً ووف���رة غر  ال��ت��ي ت�شهد 
اع��ت��ي��ادي��ة ك��ال��ت�����ش��وي��ر ح��ي��ث اأت����اح 
البتكار والرقمنة قدرة فائقة على 
ت�شوير اللف من ال�شور يف وقت 
فوري  ب�شكل  وم�شاركتها  قيا�شي 
دون احلاجة اإىل معدات التحمي�س 
والتخزين القدمية، كما ا�شتعر�س 
ما و�شفه “الطفرة الزراعية” التي 
العمودية  ال���زراع���ة  ت�شكلها  ب��ات��ت 
املياه  على  الع��ت��م��اد  تقلي�س  ع��رب 
ال��زراع��ة لأك��ر من  امل�شتخدمة يف 
امل���ردود  اأن  ي��رى  فيما  ف��امل��ئ��ة،   90
الذي ميكن اأن يح�شل عليه الب�شر 
من تلك الطفرة والبتكار قد يقود 

مت�شارع للإمام دفعة واح��دة، ومبا 
التكنولوجيات  ت�����ش��اع��ف  ي�����ش��اوي 

خلل كل 9 اأ�شهر.
واأطلق املحا�شر على ذلك احلراك 
غوتنربغ”  “حلظات  م�������ش���م���ى 
“يوهان�س  ب��اخ��راع  اإي��اه��ا  م�شبهاً 
القرن  يف  ل��ل��ط��ب��اع��ة  غوتنربغ” 
اخلام�س ع�شر والتي غرت العامل 
واأحدثت ثورة يف طرق نقل وتبادل 
حلظات  ن�شهد  اأننا  وي��رى  املعرفة، 
احلو�شبة  ن�شتغل  ح��ي��ث  م�����ش��اب��ه��ة 
والل�شلكية  ال�شلكية  والت�شالت 
التقنيات  م��ن  وغ��ره��ا  وال��رق��م��ن��ة 
امل���ت�������ش���ارع���ة مب����ا يف ذل�����ك ال���ذك���اء 
ثلثية  وال��ط��ب��اع��ة  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
الأبعاد والطائرات دون طيار وعلم 
الوراثة والروبوتات يف تعزيز عاملنا 

عدم  على  قامت  والتي  اخل�شو�س 
تكون  واأن  جديدة،  فكرة  اأي  رف�س 
مع  التعامل  يف  التلقائية  الإج��اب��ة 
الأفكار اجلديدة هي نعم ولي�س ل، 
واإلزام كل من يرف�س فكرة جديدة 
الرف�س يف تقرير  م��ربرات  تقدمي 
م���ن ���ش��ف��ح��ت��ن وب���ال���ت���ايل وج���دت 
للتجربة  ط��ري��ق��ه��ا  الأف���ك���ار  اأغ��ل��ب 

والختبار.
عملية  اأن  اإىل  امل��ح��ا���ش��ر  واأ�����ش����ار 
كانت  ال��ع��امل  عرفها  التي  التطور 
ت���اأخ���ذ ���ش��ك��ًل خم��ت��ل��ف��اً ح��ي��ث يربز 
غرهما  دون  اث����ن����ن  اأو  ق����ط����اع 
اإل  ك��ربى،  تغير  مرحلة  فيقودان 
خمتلفاً  يبدو  ال��ي��وم  نعي�شه  م��ا  اأن 
ح��ي��ث اإن��ن��ا من��ل��ك ع���ددا ك��ب��را من 
ب�شكل  تتحرك  التي  التكنولوجيات 

وثانيها:  التحويلية،  التكنولوجيا 
كانت  �����ش����واء  امل���وؤ����ش�������ش���ات  ه��ي��ك��ل��ة 
تكون  ل���ك���ي  خ���ا����ش���ة  اأو  ح��ك��وم��ي��ة 
التحولت  م��ع  التكيف  على  ق���ادرة 
وثالثها  ال��ك��ب��رة.  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
الأفكار  مع  التعامل  عقلية  تغير 
اجلديدة، وانتهاًء بعدم اخلوف من 

التطوير والتغير.
اأ�شماه  ع���م���ا  امل���ح���ا����ش���ر  وحت�������دث 
املوؤ�ش�شات،  يف  ال��ت��غ��ي��ر  مب��ق��اوم��ة 
موؤكدا اأن املوؤ�ش�شات التي ل تتكيف 
مع الثورة الرقمية �شتتل�شى، واأن 
ال�شركات غر امل�شتعدة للتكيف مع 
الركب.  عن  �شتتخلف  الثورة  ه��ذه 
اإن��ه لب��د من مواجهة التيار  وق��ال 
املوؤ�ش�شات،  يف  للتغير  امل��ع��ار���س 
هذا  يف  “اأمازون”  جتربة  وعر�س 

والذكاء  التكنولوجيا  با�شتخدام 
ال�شطناعي.

التطورات  اأن  على  املحا�شر  و�شدد 
غر امل�شبوقة يف عامل التكنولوجيا 
ق���د ت�شكل  وال���ذك���اء ال���ش��ط��ن��اع��ي 
الدول  وق��ادة  الأنظمة  اأم��ام  حتدياً 
غر القادرة على مواكبة ما يحدث 
اأهمية  ع��ل��ى  م���ن ح��ول��ه��ا، م�����ش��دداً 
واحلكومات  ال���ق���رار  ���ش��ن��اع  حت��ل��ي 
بوترة  للتاأقلم  وال�شعي  ب��امل��رون��ة 
اأي وق��ت �شابق،  اأك��رب مما فعلت يف 
مرونة  زادت  كلما  اأن��ه  اإىل  م�شراً 
زادت  اأ�شكالها  مبختلف  املوؤ�ش�شات 
اإ�شماعيل  وط���رح  ف��ر���س جن��اح��ه��ا. 
للموؤ�ش�شات  اخل���ا����ش���ة  م��ع��ادل��ت��ه 
الراغبة مبواكبة امل�شتقبل واملكونة 
من اأرب��ع��ة حم��اور، اأول��ه��ا احت�شان 

اجلانب،  ه���ذا  يف  ال��ع��امل  دول  م��ن 
وقال: اإن ال�شتباقية التي اأظهرتها 
الت�شريعات  و����ش���ع  يف  الإم���������ارات 
رائعة  امل�شتقبل  مبتطلبات  املعنية 

و�شتعني الكثر.
�شمات  ع����ن  اإ����ش���م���اع���ي���ل  وحت�������دث 
التي  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ال���ت���ح���ولت 
والكيفية  ال���ي���وم،  ع��امل��ن��ا  يف  حت���دث 
مع  بها  التاأقلم  علينا  ينبغي  التي 
هذا التغرات ال�شريعة التي حتدث 
اإىل م�شاعفة  اأمامنا والتي و�شلت 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ك��ل 9 اأ���ش��ه��ر، وهي 
طوال  ن�شهدها  مل  رمب��ا  م�شتويات 
نكون  اأن  علينا  وق����ال:  ت��اري��خ��ن��ا.. 
ال�شجاعة  من��ل��ك  واأن  م�شتعدين 
الكافية لتغر طريقة عمل الأ�شياء 
م��ن ح��ول��ن��ا وال��ب��ح��ث ع��ن احللول 

•• اأبوظبي-وام:

�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
الرابعة  ال��رم�����ش��ان��ي��ة  امل��ح��ا���ش��رة   ،
“جمل�س  نظمها  ال��ت��ي  والأخ�����رة 
“كيف  ب��ع��ن��وان  زايد”  ب��ن  حم��م��د 
املوؤ�ش�شات  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت�����ش��اع��د 
امل�شتقبل”  مل���واك���ب���ة  ال���ن���م���و  ع���ل���ى 
وا���ش��ت�����ش��اف��ه��ا ج��ام��ع ال�����ش��ي��خ زايد 

الكبر يف اأبوظبي.
�شليم  ال�������ش���ي���د  امل���ح���ا����ش���رة  ق������دم 
اإ�شماعيل، املدير التنفيذي املوؤ�ش�س 
واملوؤ�ش�س  “التفرد”  جل���ام���ع���ة 
اإدارة  جم��ل�����س  ورئ���ي�������س  امل�������ش���ارك 
وع�شو   OpenExO موؤ�ش�شة 
“اإك�س  م��وؤ���ش�����ش��ة  اإدارة  جم��ل�����س 

برايز” الأمريكية غر الربحية.
ال�شيخ  ���ش��م��و  امل���ح���ا����ش���رة  و����ش���ه���د 
ح��م��دان ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان ممثل 
و�شمو  الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م 
اآل نهيان  زاي���د  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�����ش��ي��خ 
زايد  موؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�س  رئي�س 
للأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
ال�شيخ  و�شمو  والإن�شانية  اخلرية 
�شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
الداخلية  وزي����ر  ال������وزراء  جم��ل�����س 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ال��د ب���ن زاي����د اآل 
نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة 
و�شمو  الهمم  العليا لأ�شحاب  زايد 
زايد  بن  ال�شيخ حمدان بن حممد 
ال�����ش��ي��خ حممد  ن��ه��ي��ان وم��ع��ايل  اآل 
نهيان  اآل  ط��ح��ن��ون  ب���ن  ح��م��د  ب���ن 
م�شت�شار ال�شوؤون اخلا�شة يف وزارة 
ال�شيوخ  من  وع��دد  الرئا�شة  �شوؤون 
املحا�شر  واأب��������دى  وامل���������ش����وؤول����ن. 
ب�”املرونة”  و���ش��ف��ه  مب���ا  اإع��ج��اب��ه 
الإم��ارات يف تطبيق  اأظهرتها  التي 
احلكومي،  العمل  اأنظمة  وحتديث 
الكبرة  التغيرات  اأن  اإىل  م�شراً 
التي تعتمدها الإمارات يف منظومة 
ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي ت��ع��د اأف�����ش��ل ما 
للم�شتقبل  كا�شتعداد  فعله  ميكن 
ال���ت���ي حت��م��ل��ه��ا احلقبة  وال���ف���ر����س 

القادمة من عمر الب�شرية.
الت�شريعات  اع���ت���م���اد  اإىل  واأ�����ش����ار 
املرتبطة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  وال���ل���وائ���ح 
احلديثة  التكنولوجية  بالقطاعات 
�شي�شهم يف تعزيز جاذبية الإمارات 
خ�شو�شاً  ال��ق��ري��ب،  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  يف 
الكثر  تتقدم  �شيجعلها  ذل��ك  واأن 

اأبدى اإعجابه  باملرونة التي اأظهرتها الإمارات يف تطبيق وحتديث اأنظمة العمل احلكومي
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اأخبـار الإمـارات

احلملة حتقق اأهدافها قبل نهاية �صهر رم�صان املبارك وتر�صخ ا�صم الإمارات مرادفًا لالإن�صانية والعطاء 

حممد بن را�سد ي�ساهم بـ 400 مليون وجبة ويعلن اختتام حملة املليار وجبة لتوفري الدعم الغذائي للمحتاجني يف 50 دولة

الوطنية،  وال�����ش��رك��ات  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
ول�������ول م�������ش���اه���م���ات اأه�������ل اخل���ر 
جهودهم  وح��دوا  الذين  والإح�شان 
ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف حت��ق��ي��ق الأه�����داف 
امل�شاركة  واأبرزها  للمبادرة  النبيلة 
و�شوء  اجل������وع  ع���ل���ى  ال���ق�������ش���اء  يف 
الأمن  ت��وف��ر  ع��رب  عاملياً  التغذية 
الغذائي ملئات امللين يف 50 دولة 

حول العامل.
/ مزادات “اأنبل رقم” اأثرت املبادرة 
/ وكان مزاد “اأنبل رقم” اخلري 
ل���لأرق���ام امل��م��ي��زة يف دب���ي ق��د حقق 
مبادرة  ل�شالح  دره���م  مليون   53
اأنبل  م���زاد  تبعه  وجبة”،  “مليار 
�شرطة  م��ن  للمبادرة  ال��داع��م  رق��م 
اأبوظبي والذي حقق 111 مليون 

درهم، ح�شورياً واإلكرونياً.

جهود م�صرتكة  
وخ�����لل اأ���ش��ب��وع��ن ف��ق��ط جنحت 
فائ�س  م��ن  وج��ب��ة  م��ل��ي��ون  “حملة 
الطعام” التي نظمها بنك الإمارات 
للطعام دعماً ملبادرة “املليار وجبة” 
من  اأك���ر  بجمع  هدفها  جت���اوز  يف 
مليون وجبة بالتعاون مع �شركائها 
واملتاجر  وامل���ط���اع���م  ال���ف���ن���ادق  م���ن 

الكربى يف الدولة.

 �صباق عطاء 
املوؤ�ص�صات واملدار�س 

املوؤ�ش�شات  عطاء  �شباق  �شاهم  كما 

با�شتكمال  اهلل”  “رعاه  دبي  حاكم 
التكامل  على  م��ث��اٌل  املليار  وج��ب��ات 
وال�شعب  ال��ر���ش��ي��دة  ال���ق���ي���ادة  ب���ن 
اإىل قيادته  الإم��ارات��ي، الذي ينظر 
والإن�شانية،  ال��ع��ط��اء  يف  ك��ن��م��وذج 
اخلر  معاين  اأعمق  منها  وي�شتمد 
الإن�شان  م��ع  والت�شامن  والإل��ه��ام 

واملجتمعات املحتاجة.
و�شدد معايل حممد القرقاوي على 
اأن حتقيق احلملة لأهدافها يف اأقل 
العطاء  قيم  عمق  يعك�س  �شهر  من 
والإح�شان والكرم الرا�شخة يف عقل 
ووج�����دان جم��ت��م��ع دول����ة الإم�����ارات 
باعتبارها ثقافة اإماراتية متاأ�شلة، 
اأن  لها  ك��ان  م��ا  احلملة  اأن  م��وؤك��داً 
لول  القيا�شية  النتائج  هذه  حتقق 
الر�شيدة،  القيادة  وتوجيهات  دعم 
وجهود �شركاء احلملة من اجلهات 

�شارت  والإن�����ش��اين،  العمل اخل��ري 
الر�شيدة للدولة  القيادة  على دربه 
نوعية  نقلة  حتقيق  م��ن  ومت��ك��ن��ت 
يف جم����الت ال���ع���ون الإغ���اث���ي عرب 
العديد من املبادرات املبتكرة، ومنها 
مبادرات اإطعام الطعام املتزامنة مع 
�شهر رم�شان املبارك كل عام والتي 
تطورت من 10 ملين وجبة قبل 
عامن لت�شبح 100 مليون وجبة 
لت�شبح  تو�شعت  ث��م  املا�شي،  ال��ع��ام 
مليار وجبة هذا العام، و�شط اإقبال 
ق��ي��ا���ش��ي ع��ل��ى امل�����ش��اه��م��ة م���ن اأهل 
البي�شاء  الأي��ادي  واأ�شحاب  اخلر 

واملح�شنن.
م�شاهمة  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ����ش���ار 
����ش���اح���ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئي�س 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 

القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
توا�شل  امل�شلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
امل�شي يف تر�شيخ ر�شالتها الإن�شانية 
يف  فعاًل  م�شاهماً  باعتبارها  عاملياً، 
وتخطي  ملواجهة  الدولية  اجلهود 
خلل  وم��ن  الإن�شانية،  التحديات 
حر�شها الدائم على تقدمي الدعم 
ال���ك���ام���ل ل��ل��ق�����ش��اي��ا الإن�����ش��ان��ي��ة يف 

املنطقة والعامل.
“املليار  حملة  اإن  معاليه  واأ���ش��اف 
امل����ب����ادرات  م����ن  وغ����ره����ا  وجبة” 
الإن�������ش���ان���ي���ة ال���ت���ي ت��ط��ل��ق��ه��ا دول����ة 
الإمارات تعد ا�شتمراراً لإرث الوالد 
امل���وؤ����ش�������س ورائ������د ال��ع��م��ل اخل���ري 
زايد  ال�شيخ  له  املغفور  والإن�شاين 
اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن 
متميزاً  نهجاً  اأر���ش��ى  ال��ذي  ثراه”، 
اأوجه  ت��ع��زي��ز  م��ت��ف��رداً يف  واأ���ش��ل��وب��اً 

عاملية  عا�شمة  باعتبارها  الإم��ارات 
للعمل اخلري والإن�شاين، ومنارة 
ل��ل��ع��م��ل الإغ����اث����ي، مت��ت��د م��ن��ه��ا يد 
العون والإح�شان اإىل الفئات الأكر 
النظر  العامل بغ�س  احتياجاً حول 
اأو  اأو اجلن�س  ال��ل��ون  اأو  ال��ع��رق  ع��ن 

املعتقد.
القيا�شية  النتائج  اإن  معاليه  وق��ال 
التي تفوق التوقعات حلملة “مليار 
الإم�����ارات  دول���ة  اأن  ت��وؤك��د  وجبة” 
بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ودعم  وبتوجيهات  اهلل”،  “حفظه 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
واأخيه �شاحب ال�شمو  “رعاه اهلل”، 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 

 فعاليات مبتكرة 
م�صاندة للمبادرة 

التي  النوعية  الفعاليات  لعبت  كما 
�شاندت املبادرة دوراً هاماً يف حتقيق 
الأهداف بوقت قيا�شي مبا يف ذلك 
اخلرية  رقم”  “اأنبل  م�������زادات 
ل����لأرق����ام امل��م��ي��زة يف ك����ٍل م���ن دبي 
املوؤ�ش�شات  عطاء  و�شباق  واأبوظبي، 
واملدار�س  وال�����ش��رك��ات  احل��ك��وم��ي��ة 
و”حملة  التعليمية،  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 

مليون وجبة من فائ�س الطعام«.

 انطالق مبكر
 لعمليات التوزيع  

لأهدافها،  احلملة  حتقيق  وترافق 
على  ���ش��ام��ل  جمتمعي  ت��ف��اع��ل  م��ع 
بالتربعات  امل�������ش���ت���وي���ات  خم��ت��ل��ف 
الفردية واملوؤ�ش�شية والدعم املعنوي 
وو�شائل  ال��رق��م��ي��ة  امل��ن�����ش��ات  ع���رب 
وبدئها  الج���ت���م���اع���ي،  ال���ت���وا����ش���ل 
للمواد  امل��ب��ك��ر  ال���ت���وزي���ع  ع��م��ل��ي��ات 
يف  التموينية  وال���ط���رود  ال��غ��ذائ��ي��ة 

13 دولة.

دعم كامل للق�صايا الإن�صانية  
واأك����������د م�����ع�����ايل حم����م����د ع����ب����داهلل 
ملبادرات  ال��ع��ام  الأم����ن  ال��ق��رق��اوي 
العاملية  اآل مكتوم  را�شد  حممد بن 
وجبة”  “املليار  مبادرة  حتقيق  اأن 
اأه���داف���ه���ا ب��ع��د اأق����ل م���ن ���ش��ه��ر من 
اإط����لق����ه����ا ي���ر����ش���خ م���ك���ان���ة دول�����ة 

واملدار�س  وال�����ش��رك��ات  احل��ك��وم��ي��ة 
توفر  يف  التعليمية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
دع����م م��وؤ���ش�����ش��ي واإح��������داث ح���راك 
“مليار  مل���ب���ادرة  ���ش��ام��ل  جم��ت��م��ع��ي 
ف بها اأكر، ورفع اأرقام  وجبة” عررّ
املحافظ  خ��لل  من  لها  التربعات 
امل�شاركون يف  اأن�شاأها  التي  الرقمية 
�شباق العطاء التي �شبت ح�شيلتها 
يف دعم املبادرة عرب من�شة التمويل 

.YallaGive اجلماعي

حملة تكّمل اأخرى 
من  امل��ت��ربع��ن  م�شاهمات  و�شكلت 
والفعاليات  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  الأف������راد 
يف  الأعمال  وقطاعات  القت�شادية 
ي�شاوي  ما  وجبة”  “املليار  مبادرة 
التي  ال����وج����ب����ات  م����لي����ن  م����ئ����ات 
مليون   220 اإج��م��ايل  اإىل  ت�شاف 
 100“ ح���م���ل���ة  ح��ق��ق��ت��ه��ا  وج����ب����ة 
لن�شج  وت�شتكملها  وجبة”،  مليون 
للمحتاجن  غ���ذائ���ي  اأم�����ان  ���ش��ب��ك��ة 

حول العامل.

 مبادرة املليار وجبة  
وجبة”،  “املليار  م���ب���ادرة  ومت��ث��ل 
ن��وع��ه��ا ع��ل��ى م�شتوى  الأك�����رب م���ن 
امل��ن��ط��ق��ة ق��ي��م م��وؤ���ش�����ش��ة م���ب���ادرات 
العاملية  اآل مكتوم  را�شد  حممد بن 
اإ����ش���راك اجل��م��ي��ع يف  ال��ه��ادف��ة اإىل 
ال��ع��م��ل اخل�����ري والإن�������ش���اين من 
الأف�����راد وامل��وؤ���ش�����ش��ات م��ن خمتلف 
القطاعات يف دولة الإمارات والعامل 
التمويل  م��ف��ه��وم  ع��ل��ى  ب��رك��ي��زه��ا 
الدعم  لتوفر  امل�شتدام  املجتمعي 
الغذائي  الأم��ن  ومقومات  الغذائي 
باب  وفتحها  حاجة،  الأ�شد  للفئات 
امل�شاركة يف حراك جمتمعي �شامل 
هادف لن�شج �شبكة ملن ل يجدون ما 

ي�شدون به رمقهم.
وجبة”  “املليار  م��ب��ادرة  وت��ت��ع��اون 
واإقليمين  دول���ي���ن  ����ش���رك���اء  م���ع 
الأغذية  ب��رن��ام��ج  م��ث��ل  وحم��ل��ي��ن، 
الطعام  ب���ن���وك  و���ش��ب��ك��ة  ال���ع���امل���ي، 
الإقليمية، وبنك الإمارات للطعام، 
واملفو�شية ال�شامية للأمم املتحدة 
ل�شوؤون اللجئن، وجمعيات العمل 
اخلري والإن�شاين والجتماعي يف 
الدول التي ت�شملها املبادرة، ملا فيه 
للمبادرة  الإي��ج��اب��ي  الأث����ر  تعميق 
وتو�شيع دائرة من ت�شلهم بامل�شاعدة 

والعون والت�شامن الإن�شاين.

•• دبي-وام:

اأعلن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ش��د 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل، اختتام مبادرة املليار 
لأهدافها  وحتقيقها  بنجاح  وجبة 
يف توفر مليار وجبة للمحتاجن، 
القيم  عن  تعرب  احلملة  اأن  موؤكداً 
احلقيقية ل�شعب الإمارات يف اإعانة 

املحتاجن.
ت��دوي��ن��ة ل�شموه على  ذل��ك يف  ج��اء 
“توير”، ك�شف فيها جناح احلملة 
وج���ب���ة،  م���ل���ي���ون   600 ج���م���ع  يف 
مليون   400 ب���  �شموه  وم�شاهمة 
املليار،  وج���ب���ات  ل���ش��ت��ك��م��ال  وج��ب��ة 
امل�شاهمن  جلميع  ال�شكر  موجهاً 
الدعم  ل��ت��وف��ر  م����ب����ادرة  اأك�����رب  يف 
واملحتاجن  ل���ل���ف���ق���راء  ال���غ���ذائ���ي 
وخ���ا����ش���ة ال���ف���ئ���ات ال�����ش��ع��ي��ف��ة من 
والنازحن  وال��لج��ئ��ن  الأط���ف���ال 
واملت�شررين من الكوارث والأزمات 

حول العامل.
وقال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
 : تدوينته  يف  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
“املليار  ح��م��ل��ة  ب��ح��م��داهلل  ن��خ��ت��ت��م 
بلغت  ق��ي��ا���ش��ي��ة  بح�شيلة  وجبة” 
 .. الآن  حتى  وج��ب��ة  مليون   600
و�شركات  م��وؤ���ش�����ش��ات  ب��ه��ا  ت��ربع��ت 
فرد  األ����ف  و320  اأع���م���ال  ورج�����ال 
�شخ�شي  دع��م  ع��ن  ال��ي��وم  ونعلن   ..
وجبة  م��ل��ي��ون   400 ب����  ل��ل��ح��م��ل��ة 
ن�شاأل   .. وج��ب��ة  امل��ل��ي��ار  ل���ش��ت��ك��م��ال 
ال�شيام  ومنكم  منا  يتقبل  اأن  اهلل 
وق���راءة ال��ق��راآن واإط��ع��ام الطعام يف 
هذا ال�شهر الف�شيل. واأ�شاف �شموه 
: حملة املليار وجبة تعرب عن القيم 
وتعرب  الم���ارات  ل�شعب  احلقيقية 
مبعاناة  ال�شعب  ه��ذا  اإح�شا�س  ع��ن 
غ�����ره و����ش���ط ظ������روف وحت���دي���ات 
اأ�شكر   .. ال��ع��امل  ي�شهدها  غ��ذائ��ي��ة 
و�شجع  و���ش��ارك  ���ش��اه��م  م��ن  جميع 
الإن�شانية  احل��م��ل��ة  م���ع  وت���ف���اع���ل 
ال���دول���ة لإطعام  ت��اري��خ  الأك����رب يف 
دول������ة حول  ال���ط���ع���ام يف خ��م�����ش��ن 
الإم�������ارات..  .. ح��ف��ظ اهلل  ال���ع���امل 

وحفظ اهلل �شعب الإمارات.
واأكد �شموه اأن دولة الإم��ارات �شنٌد 
وداع����ٌم  للمع�شر  وع�����وٌن  ل��ل��م��ح��ت��اج 
مكان،  ك���ل  يف  واجل���ائ���ع  لل�شعيف 
وتفيد  الإن�شانية  ومبادراتها تدعم 
الإن�شان  يف  وت�����ش��ت��ث��م��ر  ال��ب�����ش��ري��ة 
ك��رمي��ة وم�شتقبل  اأج���ل ح��ي��اة  م��ن 

اأف�شل.

تربعات متدفقة 
وجبة”  “مليار  م���ب���ادرة  وح��ق��ق��ت 
بعد  �شهر  اأق��ل من  خ��لل  اأهدافها 
 320،868 م�شاهمات  عت  �شررّ اأن 
الهادفة  امل����ب����ادرة  حت��ق��ي��ق  م���ت���ربع 
50 دول��ة حول  لإط��ع��ام الطعام يف 
ال����ع����امل، وت���دف���ق امل�����ش��اه��م��ات من 
وموؤ�ش�شات  وال�������ش���رك���ات  الأف�������راد 
واخلا�س  احل���ك���وم���ي  ال��ق��ط��اع��ن 
العمل  ورواد  الأع�����م�����ال  ورج�������ال 
اخل����ري والإن�������ش���اين يف الإم�����ارات 
واحل�شاب  الإل��ك��روين  املوقع  عرب 
امل�شريف والر�شائل الن�شية، ومركز 

الت�شال اخلا�س باملبادرة.

مرور راأ�ش اخليمة ير�سد الطاير: كهرباء دبي ت�سع املحافظة على الأرواح وتوفري بيئة عمل �سحية واآمنة على راأ�ش اأولوياتها
1033 خمالفة حزام اأمان

•• راأ�س اخليمة -الفجر

ار مدير اإدارة املرور والدوريات ب�شرطة  دعا املقدم الدكتور حممد عبد اهلل البحرّ
المان  ا�شتخدام حزام  اإىل �شرورة  اب  والركرّ ال�شائقن   ، بالإنابة  راأ�س اخليمة 
حفاظاً على �شلمة الأرواح، وتعزيز اجلهود املبذولة يف ن�شر وحفظ ال�شلمة 
ار، باأن عدد )خمالفات عدم ربط حزام  املرورية قال املقدم الدكتور حممد البحرّ
الأمان اثناء القيادة( خلل العام املا�شي 2021 بلغت جمموع 1033 خمالفة 
مرورية، لفتاً اإىل ان عقوبة عدم ربط حزام الأمان اثناء القيادة لل�شائق والركاب 
هي الغرامة املالية وقدرها 400 درهم  و 4 نقاط مرورية ح�شب ن�س املادة 51 

يف اللئحة التنفيذية املعدلة لقانون ال�شر واملرور الحتادي رقم 178.

واأ�شاف “ على الرغم من التداعيات التي فر�شتها جائحة كوفيد- 19 اإل 
اجلهات  بتعليمات  التام  واللتزام  الر�شيدة  والقيادة  اهلل  بف�شل  اأننا جنحنا 
املعنية يف احلد من اآثار اجلائحة وقطعنا �شوطاً كبراً يف مرحلة التعايف التام 
وحافظنا على م�شرتنا التنموية دون امل�شا�س ب�شحة اأفراد املجتمع ان�شجاماً 
مع روؤية �شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” بتحويل التحديات اإىل 

ر ال�شباق نحو امل�شتقبل يف كافة الظروف«. فر�س وت�شدرّ
وال�شلمة  ال�شحة  جم��ال  يف  عاملية  نتائج  الهيئة  حققت   “ معاليه  وق���ال 
وال��ث��ان��ي��ة من  الأوىل  ال���دورت���ن  خ���لل  امل��ا���ش��ي��ة  بالفئة  ف���ازت  ح��ي��ث  املهنية 
“جوائز جمل�س هارفارد العاملية للأعمال 2021 وح�شدت “جائزة التعامل 
من  الرت��ق��اء  يف  جنحت  كما  وال�شلمة  ال�شحة  وج��ائ��زة  كوفيد-19”  مع 
اإىل   OHSAS 18001:2007 املهنية  وال�شلمة  لل�شحة  الإداري  النظام 

•• دبي -وام:

لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�شو  الطاير  حممد  �شعيد  معايل  اأك��د 
كهرباء ومياه دبي اأن الهيئة ت�شع املحافظة على الأرواح واملمتلكات وتوفر 
بيئة عمل �شحية واآمنة وفق اأعلى املعاير العاملية على راأ�س قائمة اأولوياتها. 
العمل  م��ك��ان  يف  وال�شحة  لل�شلمة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  مبنا�شبة  معاليه  وق���ال 
2022 .. “نحر�س على التاأكد من ن�شر �شيا�شة نظام اإدارة اجلودة وال�شحة 
امل�شتمر  التدريب  خ��لل  م��ن  املعنين  فئات  جميع  ب��ن  والبيئة  وال�شلمة 
مبا  فعاليتها  من  والتحقق  واخل��ربات  املعارف  وتبادل  التوعوية  واحلملت 
ي�شهم يف تفادي الإ�شابات والأمرا�س املهنية واأي خماطر حمتملة وخف�س 
ال�شعادة  وتعزيز  املوؤ�ش�شية  الكفاءة  حت�شن  َث��مرّ  ومن  املهدورة  ال�شاعات  عدد 

الوظيفية وزيادة الإنتاجية«.

واأ�شار   .»45001:2018 “اأيزو  املهنية  وال�شلمة  لل�شحة  الإداري  النظام 
املعاير  تلبي  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  موؤ�ش�شة  اأول  كانت  الهيئة  اأن  اإىل 
الوقاية من فرو�س  بتدابر  اخلا�شة  الربيطاين  ال�شلمة  ملجل�س  العاملية 
كوفيد-19 كذلك فزنا باجلائزة الذهبية عن فئة الرفاهية وال�شحة �شمن 
اجلائزة الدولية لتميز الأعمال 2020 كما ح�شدنا وللمرة الرابعة ع�شرة 
جائزة “�شيف ال�شرف يف ال�شحة وال�شلمة” التي يقدمها جمل�س ال�شلمة 
الربيطاين. وح�شلت الهيئة عام 2020 على �شهادة “كود ال�شلمة وحماية 
NFPA« التي متنحها “منظمة »يو اإل« العاملية لعلوم الأمن  الأرواح 101 
اأول موؤ�ش�شة خدماتية يف منطقة ال�شرق  لت�شبح الهيئة بذلك  وال�شلمة” 
الأو�شط حت�شد هذا العراف العاملي. واأي�شاً نلنا عام 2019 جائزة اأف�شل 
Best Business Awards اإحدى اأرفع اجلوائز يف اململكة  الأعمال 

املتحدة �شمن فئة ال�شحة وال�شلمة«.

 

•• العني -وام:

 2350 العام  الإ�شلمية هذا  ا�شتقطبت اخليمة الرم�شانية بدار زايد للثقافة 
مهتديا جديدا ومهتما من جن�شيات خمتلفة حظوا بجدول حافل 
التثقيفية  امل��ح��ا���ش��رات  م��ن  و�شل�شلة  والأن�����ش��ط��ة  الفعاليات  م��ن 
الطنيجي  حممد  ن�شال  الدكتورة  �شعادة  واأك��دت  خمتلفة.  بلغات 
املدير العام للدار حر�س دار زايد للثقافة الإ�شلمية �شنوياً على 
ا�شتقبال �شهر رم�شان بربامج تعليمية واأن�شطة ثقافية وفعاليات 
الإم��ارات يف  اإظهار �شورة متميزة لدولة  جمتمعية للم�شاهمة يف 
التعاي�س ال�شلمي والت�شامح الديني بن امل�شلمن وغرهم، حتقيقاً 
لأهداف الدار ال�شراتيجية، وقيمها ور�شالتها يف حتقيق الريادة 
يف التعريف بالثقافة الإ�شلمية وا�شتيعاب املهتدين اجلدد، وتعزيز 
وقالت  املجتمع.  يف  والتعاي�س  الثقايف  والتنوع  الإن�شانية  القيم 

الطنيجي اإن اخليمة الرم�شانية عادت وفق الإجراءات الحرازية 
بعد توقف دام �شنتن ب�شبب جائحة كوفيد-19، والتي ت�شعى من تنظيمها اإىل 

اجلدد  املهتدين  لدمج  والع��ت��دال،  التعاي�س  منهج  على  املرتكز  الهدف  حتقيق 
املحا�شرات،  خلل  من  للإ�شلم  احلقيقية  ال�شورة  ونقل  جن�شياتهم  مبختلف 
واإ�شفاء اأجواء من املحبة والود لر�شيخ اأهمية الإخاء الجتماعي بن 
اأر�س الم��ارات وعلى تنوع جن�شياتهم  فئات املجتمع املختلفة على 
بها  مي��ت��ار  ال��ت��ي  الإن�شانية  القيم  جت�شد  بطريقة  وم�شتوياتهم، 

املجتمع الإماراتي.
واأو�شحت اأن من اأبرز اأهداف اخليمة الرم�شانية هو رعاية املهتدين 
اجلدد ودجمهم يف املجتمع، وتعريف املهتمن اأي�شا بجوهر الثقافة 
اأن اخليمة تعد مبثابة دورة عملية لتعليم  اإىل  اإ�شافة  الإ�شلمية، 
اأوقات  وا�شتغلل  وال�شيام،  ال�شلة  اأداء  كيفية  اجل��دد  املهتدين 

فراغهم مبا يعود عليهم بالنفع.
وا�شتقطبت اخليمة الرم�شانية نحو 106 مهتدين جدد ومهتمن 
اإجمايل  22 يوما حيث بلغ  يوميا بالثقافة الإ�شلمية على مدى 
اخليمة  و���ش��م��ت  خمتلفة،  جن�شيات   9 م��ن   2350 احل�����ش��ور  ع���دد 
العديد من الأن�شطة املتنوعة، كالإفطار اجلماعي، وور�س تعليم الو�شوء وحلقات 

تعلم القراآن الكرمي التي بلغ عددها 15 حلقة مب�شاركة 55 طالبا من خمتلف 
املولودين  املهتدين اجلدد وفئة  الكرمي لفئة  اجلن�شيات، كذلك م�شابقة للقراآن 
على الإ�شلم باإجمايل عدد 20 م�شاركا بالإ�شافة اإىل اأداء �شلة املغرب والع�شاء 
والراويح جماعة. كما مت تنفيذ ور�س ال�شنع الإماراتي وم�شابقات حول العادات 
بلغات  التوعوية  املحا�شرات  جانب  اإىل  رم�شان،  �شهر  يف  الإماراتية  والتقاليد 
خمتلفة، بهدف التعريف بجوهر الثقافة الإ�شلمية للمهتدين اجلدد، ودجمهم 
يف املجتمع وغر�س قيم التعاي�س والراحم يف نفو�س امل�شاركن وتعليمهم القيم 
الإن�شانية. و�شمن الأن�شطة امل�شاحبة للخيمة �شارك طلبة الدار يف مباريات كرة 
ال�شلة وكرة القدم ومبادرة من�شي معاً وهي اإحدى مبادرات جدد حياتك و�شارك 
املناف�شة  تاأتي هذه الأن�شطة بهدف تعزيز روح  320 مهتديا جديدا حيث  فيها 

وتاأثرها  حياتهم  يف  الريا�شة  باأهمية  امل�شاركن  وتعريف  اجل��دد  املهتدين  بن 
 100 مب�شاركة  حتابوا  ت��ه��ادوا  فعالية  تنظيم  مت  كما  �شحتهم،  على  الإيجابي 

مهتدي وفعالية �شكراً لكم لتوجيه ال�شكر للأفراد الداعمن للمهتدين اجلدد.
من جانبه اأ�شاد الدكتور اأحمد الكمايل رئي�س ق�شم �شوؤون املهتدين اجلدد بالدار 
هيئة  يف  املتمثلة  الرم�شانية  اخليمة  لفعاليات  ال��داع��م��ة  احلكومية  باجلهات 
الهلل الأحمر الإماراتي، وفريق عونك يا وطن التطوعي يف تقدميهم الهدايا 
ووجبات الإفطار للمهتدين اجلدد حيث بلغت 100 وجبة اإفطار يومياً، كما مت 
تنفيذ اإفطار رم�شاين بالتعاون مع حديقة احليوانات بالعن مما يحقق مفهوم 
التعاي�س والتاآخي بن املهتدين اجلدد وغرهم من اأفراد املجتمع، ويعزز العادات 

والتقاليد الإماراتية يف �شهر رم�شان املبارك.

دار زايد للثقافة الإ�سالمية ت�ستقطب 2350 
من املهتدين اجلدد واملهتمني بالثقافة الإ�سالمية

حممد بن را�صد : 
-حملة املليار وجبة تعرب عن القيم احلقيقية ل�صعب المارات وتعرب عن اإح�صا�س هذا ال�صعب مبعاناة غريه و�صط ظروف وحتديات غذائية ي�صهدها العامل.
- نختتم بحمداهلل حملة املليار وجبة بح�صيلة قيا�صية بلغت 600 مليون وجبة حتى الآن .. تربعت بها موؤ�ص�صات و�صركات ورجال اأعمال و320 األف فرد.

- اأ�صكر جميع من �صاهم و�صارك و�صجع وتفاعل مع احلملة الإن�صانية الأكرب يف تاريخ الدولة لإطعام الطعام يف خم�صني دولة حول العامل.
- دولة الإمارات �صنٌد للمحتاج وعوٌن للمع�صر وداعٌم لل�صعيف واجلائع يف كل مكان، ومبادراتها تدعم الإن�صانية وتفيد الب�صرية وت�صتثمر يف الإن�صان 

من اأجل  حياة كرمية وم�صتقبل اأف�صل.
- حممد القرقاوي : م�صاهمة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد با�صتكمال وجبات املليار مثاٌل على التكامل بني القيادة الر�صيدة

 وال�صعب الإماراتي،  الذي ينظر اإىل قيادته كنموذج يف العطاء والإن�صانية.
- عدد املتربعني بلغ 320،868 متربعًا وقائمة كبار املتربعني �صمت خريية حممد بن را�صد مببلغ 31 مليون درهم.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

ل�شرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  ح�����ذرت 
امل�شاعدة  الفئات  ا�شتخدام  من  دبي 
ملا  بالبيوت،  العمل  لقانون  املُخالفة 
املجتمع  على  اأمنية  خطورة  من  له 
وع����ل����ى امل���ت���ع���ام���ل���ن م���ع���ه���ا ����ش���واء 
املبا�شر  غر  اأو  املبا�شر  بال�شتخدام 
فرة  اأث��ن��اء  خ�شو�شاً  الفئة،  لتلك 
الأع���ي���اد وامل��ن��ا���ش��ب��ات، داع��ي��ة اأف����راد 
املعنية  ال�����ش��ل��ط��ات  امل��ج��ت��م��ع لإب����لغ 
خمالفن  بوجود  ال�شتباه  حالة  يف 
حفاظاً على اأمن وا�شتقرار املجتمع.

وق�����ال ال��ع��ق��ي��د ع��ل��ي ����ش���امل، مدير 
العامة  الإدارة  يف  املت�شللن  اإدارة 
ل��ل��ت��ح��ري��ات وامل��ب��اح��ث اجل��ن��ائ��ي��ة يف 
املت�شللن  اإدارة  اإن  دب�����ي،  ���ش��رط��ة 
948 من الفئات امل�شاعدة  �شبطت 
املُخالفة لعقود العمل من جن�شيات 
من  الأول  ال���رب���ع  خ����لل  خم��ت��ل��ف��ة 
العام اجل��اري، وذلك خلل احلملة 
يف  امل��ت�����ش��ل��ل��ن  اإدارة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
واملباحث  للتحريات  العامة  الإدارة 
اجلاري  العام  بداية  منذ  اجلنائية 
م����ن خمتلف  امل���خ���ال���ف���ن  ل�����ش��ب��ط 

الفئات.
حملة  اأن  ���ش��امل،  علي  العقيد  واأك���د 
���ش��ب��ط امل��خ��ال��ف��ن م�����ش��ت��م��رة طوال 
العام، لكنهم يكثفون اجلهود خلل 
عدد  لرتفاع  نظرا  الف�شيل  ال�شهر 

امل�شاعدة  ال��ف��ئ��ات  م���ن  املُ��خ��ال��ف��ن 
لعقود عملهن خلل هذه الفرة.

هذه  اأن  �شامل  علي  العقيد  واأو���ش��ح 
ت�شكل  امل�شاعدة  الفئات  العمالة من 
نظرا  املجتمع،  على  اأمنية  خطورة 
بنظام  العمل  اإىل  بع�شهن  للجوء 
الكثر من  يف جني  ال�شاعات طمعاً 
امل��ال خ��لل ف��رة ق�شرة، في�شعن 
اأ�شماء  حت��ت  ال��ب��ي��وت  اإىل  ل��ل��دخ��ول 
وهمية ودون اإثبات، خمالفات بذلك 

قوانن واأنظمة ا�شتخدام تلك الفئة 
من العمالة.

اأف���راد  ���ش��امل،  وط��ال��ب العقيد ع��ل��ي 
ا�شتخدام  ع���ن  ب��الم��ت��ن��اع  امل��ج��ت��م��ع 
العمالة املخالفة خلطورتها الأمنية 
ارتكابها  عند  ملحقتها  و�شعوبة 
اجل�����رائ�����م وامل����خ����ال����ف����ات، واإب��������لغ 
ف������وراً يف حالة  امل��ع��ن��ي��ة  ال�����ش��ل��ط��ات 
لقانون  خمالفن  بوجود  ال�شتباه 

الإقامة.

•• دبي-الفجر:

علي  عبداهلل  ال��ل��واء  �شعادة  ا�شتقبل 
الغيثي، م�شاعد القائد العام ل�شوؤون 
الإدارة  م��دي��ر  ب��ال��وك��ال��ة،  العمليات 
واملن�شاآت  ال��ه��ي��ئ��ات  لأم�����ن  ال��ع��ام��ة 
موؤ�ش�شة  من  يتيماً   31 وال��ط��وارئ، 
حتقيقاً  الق�شر،  و���ش��وؤون  الأوق����اف 
اإطلق  فعالية  لأمنياتهم مب�شاهدة 
نخلة  وذل�����ك يف  الإف�����ط�����ار،  م���دف���ع 
اأنتلنت�س،  م��ن��ت��ج��ع  ع��ن��د  ج���م���را 
الفل�شي،  را���ش��د  العميد  بح�شور 
لأمن  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
ال���ه���ي���ئ���ات وامل����ن���������ش����اآت وال�����ط�����وارئ 

بالوكالة.
الغيثي،  عبداهلل  اللواء  �شعادة  واأك��د 
ل�شرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  ح���ر����س 
اإىل قلوب  الفرحة  اإدخ���ال  دب��ي على 
الأط��ف��ال ع��ام��ة والأي���ت���ام على وجه 
م�شاهدة  ب����اأن  م��ن��وه��اً  اخل�����ش��و���س، 
بحلول  اإي����ذان����ا  الإط�������لق  م���داف���ع 
الفعاليات  م���ن  الإف�����ط�����ار،  م���وع���د 

املبهجة والتي ي�شعد الكبار وال�شغار 
حل�شورها ومعاي�شة حلظاتها.

واأ�شاف اللواء الغيثي "نحر�س على 
الرم�شانية  الطقو�س  احلفاظ على 
مبا فيها الإع��لن عن ق��دوم ال�شهر 
ال��ف�����ش��ي��ل، مت��ا���ش��ي��ا م���ع الأع������راف 
وال����ع����ادات وال��ت��ق��ال��ي��د ال��ت��ي درجت 

على  دب���ي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
العمل بها كل عام، با�شتخدام مدافع 
بحلول  ال�شائمن  لإع��لم  الإف��ط��ار 
اإفطارهم  ومبوعد  ال��ك��رمي،  ال�شهر 
يوميا، بالإ�شافة اإىل ثبوت العيدين، 
ت�شكل  دب���ي  ���ش��رط��ة  اأن  اإىل  م�����ش��را 
ك��ل ع��ام طاقم عمل لإط���لق مدفع 

امل��واق��ع التي يقع عليها  الإف��ط��ار يف 
اإىل  ال��ع��ام  ه���ذا  وتنق�شم  الخ��ت��ي��ار، 
واأخرى  مناطق،   5 يف  ثابتة  مدافع 

متنقلة )الرحال( يف 11 منطقة.
مدفع  اإط�������لق  "يعترب  واأ������ش�����اف 
با�شرت  ���ش��ن��وي��اً  ت��ق��ل��ي��داً  رم�������ش���ان، 
ب���ه ال���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة دبي 

منذ زم���ٍن ط��وي��ل، وحت��دي��دا يف عام 
منها  حماولة  يف  ميلدية،   1960
املواطنن  م���ن  ال�����ش��ائ��م��ن  لتنبيه 
مبوعد  ���ش��واء،  ح��ٍد  على  واملقيمن، 
الإفطار، وم�شاركتهم فرحته، ف�شًل 
عن حر�شها على اإ�شفاء طابع مميز 

لل�شهر الف�شيل.”
يقوم  م���دف���ع  ك����ل  اأن  اإىل  واأ������ش�����ار 
روؤية  ثبوت  عند  ذخرتن  ب��اإط��لق 
ه�����لل رم�������ش���ان، وذخ�������رة واح�����دة 
اإيذاناً  الف�شيل  ال�شهر  اأي���ام  طيلة 
واحدة  جانب  اإىل  الإف��ط��ار،  مبوعد 
الفطر،  عيد  اأي���ام  اأول  اإع���لن  عند 
العيد  �شلة  بعد  مبا�شرة  واثنتن 
�شوت  قوة  وت�شل  بقدومه،  احتفاًل 
رطًل(   25( ن���وع  م��ن  امل��دف��ع  دوي 
قيا�س  )وح����دة  دي�شيبل   170 اإىل 
 10 اإىل  م�����داه  وي�����ش��ل  ال�������ش���وت(، 

كيلومر.
واأعرب الأيتام عن �شعادتهم بح�شور 
و�شارعوا  الإف���ط���ار،  م��دف��ع  اإط����لق 

للتقاط ال�شور التذكارية.

•• دبي-الفجر

اأكدت جمعية دار الرب اأن بنك دبي الإ�شلمي تبواأ �شدارة الداعمن 
 ،2022  2018- اخلم�شة  الأع��وام  خلل  للجمعية،  واملاِنحن 
اإح�شائيات  ���ش��وء  يف  دره���م،  مليون   98 بلغت  اإج��م��ال��ي��ة  بقيمة 
الفرة  البنك، خلل  ا�شتفاد من دعم  و�شجلت اجلمعية، فيما 
ذاتها، 23 األفا و588 م�شتفيد. وقدم بنك دبي ال�شلمي دعًما 
املا�شية،  القليلة  الأي��ام  ال��رب، خلل  دار  وكبرا جلمعية  جديدا 
16 مليون درهم، يف �شبيل تعزيز دور اجلمعية التنموي  بقيمة 
احتياجاتهم،  وتلبية  واملحتاجن،  الُفقراء  ُم�شاعدة  وجهودها يف 
ودعم امل�شاريع اخلرية واملُبادرات الإن�شانية النوعية واملُتوا�شلة، 
حممد  الدكتور  وق��ال  ال��ع��ام.  م��دار  على  وُتطلقها  تتبناها  التي 
�شهيل املهري، الرئي�س التنفيذي والُع�شو املُنتدب ل�"دار الرب": 

املُجتمعية،  ل��ل��ُم��ب��ادرات  داع���م  اأك���رب  مُي��ث��ل  الإ�شلمي"  "دبي  اإن 
حتى   2018 منذ  اجلمعية،  ُتنفذها  التي  الإن�شانية،  وامل�شاريع 
جتمعهما  وال��ب��ن��ك  اجلمعية  اأن  م��وؤك��دا   ،2022 احل���ايل  ال��ع��ام 
يف  املا�شية،  الأع����وام  طيلة  مُم��ت��دة  وطنية  ا�شراتيجية  �شراكة 
وهو  املُ�����ش��رك،  الوطني  واملُجتمعي  والإن�����ش��اين  اخل��ري  العمل 
ما اأ�شفر عن حتقيق الكثر من الإجنازات والنجاحات النوعية، 
للدعم  املُحتاجة  الجتماعية  لل�شرائح  والإغاثة  العون  وتقدمي 
املدار�س  املر�شى وطلبة  واملُحتاجن من  الفقراء  واملُ�شاعدة، من 
واجلامعات والأ�شر امل�شتورة واملُتعففة واأ�شحاب الهمم ، و تنفيذ 
�شكر  بالغ  عن  املهري  د.  واأع��رب  امل�شتدامة.  التنموية  امل�شاريع 
جمعية دار الرب وتقديرها الكبر لبنك دبي الإ�شلمي، يف ظل 
دوره الإن�شاين وا�شع النطاق وُمبادراته اخلرية امل�شهودة، ودعمه 
والعامل،  الدولة  للقطاع اخلري احليوي يف  والنوعي  املُتوا�شل 

عرب دعم موؤ�ش�شات العمل الإن�شاين الإماراتي، لفتا اإىل ال�شراكة 
تربط  ال��ت��ي  واملُ��ت��ج��ددة،  ال�شتثنائية  الوطنية  ال�شراتيجية 
الكثر من  اإىل  وت��ق��ود  الإ���ش��لم��ي،  دب��ي  وبنك  ال��رب  دار  جمعية 
وُتثمر  الُكربى،  الإن�شانية  واملُ��ب��ادرات  املُتميزة  اخلرية  امل�شاريع 

دعما كبرا للفقراء واملُحتاجن.

اأدوار تنموية ُمتعددة
ل�"دار الرب" اإىل الدور ُمتعدد الوجوه  التنفيذي  واأ�شار الرئي�س 
املا�شية،  العقود  ام��ت��داد  على  الإ���ش��لم��ي،  دب��ي  لبنك  وامل��ج��الت 
اقت�شاديا وتنمويا وجُمتمعيا وخريا واإن�شانيا، ما يجعل من هذا 
ال�شرح الوطني الإماراتي لي�س جمرد "بنك" اأو موؤ�ش�شة مالية 
اأو اقت�شادية، بل منظومة اإماراتية ُمتكاملة، تدعم التقدم وتقود 

اإىل التطوير والتنمية وال�شتدامة والرخاء.

برئا�صة من�صور بن زايد 

جمل�ش تناف�سية الكوادر الإماراتية ي�ستعر�ش م�ستجدات »برنامج ناف�ش« ويناق�ش زيادة م�ستهدفات التوطني يف القطاع اخلا�ش
 من�صور بن زايد: نعمل بالتعاون مع كافة ال�صركاء ال�صرتاتيجيني على زيادة م�صتهدفات التوطني يف القطاع وخلق املزيد من فر�س العمل يف خمتلف القطاعات بالدولة

�سرطة دبي ُت�سعد اأيتاما بح�سور فعاليات اإطالق مدفع الإفطار يف اأنتالنت�ش

ُم�صتفيد األف   23،588

اأعوام  5 يف  الرب«  »دار  لـ  الإ�سالمي«  »دبي  من  درهم  مليون   98

••   اأبوظبي-وام: 

متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق الفحو�شات 
كورونا  بفرو�س  امل�شابة  احل��الت  وح�شر  املبكر  الكت�شاف  بهدف  ال��دول��ة  يف 
امل�شتجد "كوفيد - 19" واملخالطن لهم وعزلهم .. اأعلنت الوزارة عن اإجراء 
ال�شاعات ال� 24 املا�شية على فئات خمتلفة  خلل  جديدا  فح�شا   244،445
تكثيف  و�شاهم  الطبي.  الفح�س  تقنيات  واأح��دث  اأف�شل  با�شتخدام  املجتمع  يف 
اإجراءات التق�شي والفح�س يف الدولة وتو�شيع نطاق الفحو�شات على م�شتوى 

الدولة يف الك�شف عن 212 حالة اإ�شابة جديدة بفرو�س كورونا امل�شتجد من 
جن�شيات خمتلفة، وجميعها حالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية ال�شحية اللزمة، 
وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�شجلة 897،770 حالة. واأعلنت وزارة ال�شحة 
ووقاية املجتمع عدم ت�شجيل اأي حالة وفاة يف الأربع والع�شرين �شاعة املا�شية، 
وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،302 حالة. كما اأعلنت الوزارة عن �شفاء 
333 حالة جديدة مل�شابن بفرو�س كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها 
دخولها  منذ  اللزمة  ال�شحية  الرعاية  تلقيها  بعد  املر�س  اأعرا�س  من  التام 

امل�شت�شفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�شفاء 880،814 حالة.

ال�سحة جتري 244,445 فح�سا ك�سفت عن 212 
اإ�سابة جديدة بفريو�ش كورونا و333 حالة �سفاء

•• اأبوظبي-وام: 

الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور  �شمو  تراأ�س 
الإماراتية،  الكوادر  تناف�شية  الثاين ملجل�س  الرئا�شة، الجتماع  �شوؤون  وزير 
والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  بح�شور 
حمطات  اأب��رز  ا�شتعرا�س  جرى  حيث  الإدارة،  جمل�س  رئي�س  نائب  ال��دويل 
اإطلق  ومناق�شة  ن��اف�����س،  ب��رن��ام��ج  واإط����لق  اع��ت��م��اده  منذ  املجل�س  ون��ت��ائ��ج 
اإىل توفر �شبل الدعم كافة للكوادر  املزيد من الربامج واملبادرات الهادفة 
الفعال يف �شتى م�شارات  الإماراتية يف خمتلف القطاعات وتعزيز تواجدها 

التنمية التي ت�شهدها الدولة.
واأكد �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان اأن القيادة الإماراتية تويل اأهمية 
كبرة لدعم املواطنن يف خمتلف القطاعات القت�شادية ل�شيما �شوق العمل 
وحتر�س على توفر الفر�س الكفيلة لتعزيز اإ�شهام الكوادر الإماراتية ورفع 
معدلت تواجدها يف القطاع اخلا�س، م�شراً اإىل اأن جمل�س تناف�شية الكوادر 
اإىل  الإماراتية ي�شعى من خلل جمموعة متكاملة من الربامج واملبادرات 
العمل  ���ش��وق  ل��رف��ع تناف�شيتها يف  الإم��ارات��ي��ة  ال��ك��ف��اءات وال��ط��اق��ات  ت��اأه��ي��ل 

املتنامي يف الدولة.
كافة  مع  بالتعاون  الإماراتية  الكوادر  تناف�شية  جمل�س  يعمل  �شموه:  وقال 
القطاع وخلق  التوطن يف  ال�شركاء ال�شراتيجين على زيادة م�شتهدفات 
املزيد من فر�س العمل يف خمتلف القطاعات بالدولة .. نحر�س على توفر 
بطاقات  الإم��ارات��ي  العمل  �شوق  رف��د  �شاأنها  من  التي  وامل��ب��ادرات  املحفزات 

ومواهب مواطنة موؤهلة ومدربة على اأعلى م�شتوى.
�شوؤون  وزي��ر  القرقاوي  عبداهلل  بن  حممد  معايل  من  كل  الجتماع  ح�شر 
جم��ل�����س ال������وزراء، وم��ع��ايل ح�����ش��ن ب��ن اإب��راه��ي��م احل���م���ادي وزي����ر الربية 
والتعليم، ومعايل ح�شة بنت عي�شى بو حميد وزيرة تنمية املجتمع، ومعايل 
بن  عبدالرحمن  الدكتور  ومعايل  القت�شاد،  وزي��ر  امل��ري  طوق  بن  عبداهلل 

اأحمد  الدكتور  ومعايل  والتوطن،  الب�شرية  امل��وارد  وزي��ر  العور  عبداملنان 
وامل�شاريع  الأعمال  لريادة  دول��ة  وزي��ر  الفل�شي  بالهول  حميد  عبداهلل  بن 
ال�شغرة واملتو�شطة، ومعايل �شما بنت �شهيل بن فار�س املزروعي وزيرة دولة 
ل�شوؤون ال�شباب، ومعايل �شارة بنت يو�شف الأمري وزيرة دولة للتكنولوجيا 
حكومة  يف  دائ��رة  رئي�س  الزعابي  بوعتابه  حممد  جا�شم  ومعايل  املتقدمة، 
اأبوظبي، اأع�شاء جمل�س الإدارة، و�شعادة غنام املزروعي الأمن العام ملجل�س 

تناف�شية الكوادر الإماراتية.

ملحوظ يف اأعداد امل�صتفيدين "  " ارتفاع 
املرحلة  خ��لل  حتقيقها  مت  ال��ت��ي  البيانات  مناق�شة  مت  الج��ت��م��اع  وخ���لل 
املن�شمن  اجل��دد  املواطنن  عدد  اإجمايل  اأن  الأرق��ام  اأظهرت  املا�شية حيث 
5558، فيما  بلغ   2021 �شبتمرب  ناف�س يف  اإط��لق  للقطاع اخلا�س منذ 

ارتفع عدد ال�شركات التي عينت املوظفن اجلدد اإىل 1774 �شركة.

 " ناف�س  " من�صة 
امل�شجلن  املواطنن  اأن عدد  اإىل  ناف�س  املر�شودة يف من�شة  الأرق��ام  وت�شر 
يف املن�شة واملوؤهلن لل�شتفادة من مبادرات ناف�س بلغ 25،876، واأن عدد 
ال�شواغر يف املن�شة و�شل اإىل 2،524 وظيفة، فيما ارتفع عدد امل�شتفيدين 
لي�شل اإىل 4،074 �شخ�س. وعن اأهمية الأرقام املتحققة، اأكد �شعادة غنام 
املزروعي، الأمن العام ملجل�س تناف�شية الكوادر الإماراتية، اأنرّ الو�شول اإىل 
الربنامج،  بهذا  املواطنن  ثقة  يعك�س  اخلا�س  القطاع  يف  وظيفة   5500
د على اأهميته يف فتح اآفاق الفر�س الوظيفية اأمام الباحثن عن عمل. ويوؤكرّ

وقال املزروعي : هدفنا هو توفر الوظائف املنا�شبة للمواطنن يف القطاع 
من  اقبال  �شهد  الربنامج  اإط��لق  ومنذ  املا�شية  الأ�شهر  وخ��لل  اخلا�س، 
ال�شتفادة  وزي��ادة فر�س  القطاع اخلا�س  العمل يف  املواطنن لللتحاق يف 
اأهمية الربنامج كمن�شة تربط بن  د على  وامل��ب��ادرات، ما يوؤكرّ من الربامج 

املواطنن الباحثن عن عمل، و�شركات القطاع اخلا�س الباحثة عن موظفن 
.. هذا الرقم هو الدرجة الأوىل يف �شلم جناح "ناف�س"، ونحن نعدرّ خلطوات 
الرائد للربنامج يف  الدور  جديدة بالتعاون مع �شركائنا، ت�شهم يف تكري�س 
تتلءم مع  للعمل يف وظائف  الفر�شة  ومنحهم  املواطنن  تطلعات  حتقيق 
اإمكانياتهم ومواهبهم وكفاءاتهم، وتزيد من ح�شورهم كقوى عاملة موؤهلة 
وقادرة على تلبية متطلبات وظائف امل�شتقبل مبا ين�شجم مع املرحلة املقبلة 

ر الذي ت�شهده الدولة يف جميع امليادين. والتطورّ
الأغلى  ال��روة  هو  الإن�شان  باأن  الر�شيدة  قيادتنا  توؤمن  املزروعي:  واأ�شاف 
وحتر�س  كفاءته،  ورف��ع  قدراته  تعزيز  يف  ي�شهم  ما  كل  له  وتوفر  للوطن، 
الوظائف  خ��لل  من  بهم،  تليق  التي  الكرمية  احلياة  املواطنن  منح  على 
مبا  والجتماعي،  امل��ايل  الأم���ان  لهم  وتوفر  اإمكانياتهم،  مع  تن�شجم  التي 
ينعك�س ب�شكل اإيجابي على املجتمع ككل، ويحقق الرفاهية وال�شعادة ل�شعب 

الإمارات.

 " الرائدة  املبادرات  من  " حزمتان 
مترّ  الوطنية،  ال��ك��وادر  وتناف�شية  ك��ف��اءة  "ناف�س" لتعزيز  اأه���داف  اإط���ار  ويف 
اإطلق حزمتن من املبادرات �شمن "م�شاريع اخلم�شن"، الأوىل يف �شبتمرب 

.2022 مار�س  يف  والثانية   ،2021
"دعم  ب��رن��ام��ج  ومنها  امل���ايل  للدعم  ب��رام��ج  ع��دة  الأوىل  احل��زم��ة  ت�شمنت 
رواتب املواطنن"، وهو دعم حكومي لرواتب املواطنن الراغبن يف العمل 
للموظف  ثابتة  مالية  ع��لوة  مزايا" وه��و  و"برنامج  اخل��ا���س،  القطاع  يف 
ا�شراك"  "برنامج  اإىل  اإ�شافة  امل�شتهدفة،  التخ�ش�شات  بع�س  يف  املواطن 
و"علوات  التقاعد،  ا�شراكات �شندوق  تتحمل احلكومة من خلله  حيث 
علوة  تخ�شي�س  خ��لل��ه  م��ن  اخلا�س" وي��ت��مرّ  ال��ق��ط��اع  يف  العاملن  اأب��ن��اء 
حكومية لأبناء املواطنن العاملن يف القطاع اخلا�س، اإىل جانب "برنامج 
الدعم املوؤقت" وهو دعم مايل موؤقت للبحث عن وظيفة يف حالت فقدان 

العمل يف القطاع اخلا�س، وكذلك "برنامج فر�س العمل"، حيث يتمرّ توفر 
من�شة لن�شر الوظائف وربط املواطنن الإماراتين بفر�س العمل يف القطاع 

اخلا�س.
ت�شمل:  تدريبية،  برامج  اأربعة  فت�شمنت  املبادرات  من  الثانية  احلزمة  اأما 
"برنامج كفاءات" الذي يعمل على تطوير كفاءات الكوادر املواطنة وتطوير 
و"برنامج  عاملية،  مهنية  ���ش��ه��ادات  على  للح�شول  التخ�ش�شية  كفاءاتهم 
تطوير كوادر قطاع التمري�س" الذي يهدف اإىل تطوير الكفاءات الوطنية 
يف جمال التمري�س عرب املنح الدرا�شية املدفوعة ومن خلل برنامج امل�شاعد 
الطوارئ،  طب  يف  العايل  الدبلوم  والدبلوم-  الثانوية،  خلريجي  ال�شحي 
وبرنامج البكالوريو�س للتمري�س، وهو يهدف اإىل تاأهيل ومتكن 10000 
اإىل  اإ�شافة  القادمة،  اخلم�س  ال�شنوات  خ��لل  ال�شحي  القطاع  يف  مواطن 
"برنامج خربة" وهو برنامج تدريبي ت�شل مدته اإىل 12 �شهراً مع مكافاآت 
اخلريجن  خ��ربات  تطوير  لدعم  حكومية  و�شبه  خا�شة  �شركات  يف  مالية 
الإماراتين يف قطاعات متنوعة، و"برنامج الإر�شاد املهني" الذي يقوم على 
توفر خدمات الإر�شاد والتوجيه املهني التي ت�شاعد على اكت�شاف املهارات 
اإر�شادية  اأدل��ة  توفر  اإىل  بالإ�شافة  املنا�شبة  الوظيفية  وامل�شارات  والفر�س 

لكتابة ال�شرة الذاتية واأ�شا�شيات اإجراء املقابلت واأخلقيات العمل.
وعقد جمل�س تناف�شية الكوادر الإماراتية العديد من ال�شراكات مع اجلهات 
الحتادية واملحلية املعنية بالربنامج، بهدف دعم "ناف�س" وتنفيذ الربامج 
التدريبية التي ت�شمنتها املبادرات، اأبرزها جامعة الإمارات، واأكادميية �شوق 
"�شرت"،  والتدريب  التطبيقية  للأبحاث  التفوق  ومركز  العاملي  اأبوظبي 
اإىل  العليا،  التقنية  لكليات  والتدريبي  والبحثي  التجاري  الذراع  الذي يعد 
جانب كلية فاطمة للعلوم ال�شحية، التابعة ملركز اأبوظبي للتعليم والتدريب 
التقني واملهني /ACTVET/، و املوؤ�ش�شة الحتادية لل�شباب، بالإ�شافة 
اإىل العديد من ال�شركات اخلا�شة و�شبه اخلا�شة التي تتنا�شب مع معاير 

الربنامج.

•• العني - وام:

"البورد  ح��ول  عمل  ور�شة  ال�شحية  للتخ�ش�شات  الوطني  املعهد  نظم 
الإماراتي" مع مدراء الربامج التدريبية والأطباء يف موؤ�ش�شة الإمارات 
للخدمات ال�شحية. وا�شتعر�س الدكتور حممد احلوقاين الأمن العام 
تنمية  ال�شراتيجية يف  واأهدافه  الوطني  املعهد  ور�شالة  روؤي��ة  للمعهد 
العلمي  امل�شتوى  رف��ع  خ��لل  م��ن  ال��دول��ة  يف  ال�شحي  القطاع  وتطوير 
واملهني للأطباء واملهن ال�شحية يف خمتلف التخ�ش�شات وذلك بالتعاون 
داخل  وال�شحية  الطبية  واملنظمات  التعليمية  والهيئات  املوؤ�ش�شات  مع 
الدولة وخارجها اإىل جانب رفع م�شتوى ونوعية التعليم الطبي العايل 
وتوفر  التخ�ش�شي  التدريب  وتنظيم  التخ�ش�شي  التدريب  وب��رام��ج 

اخلطوات والعمليات ل�شمان املحافظة على جودة التعليم ال�شريري.
والتقييم  احلوكمة  يف  الرئي�شية  امل��ح��اور  ل�شرح  ال��ع��ام  الأم���ن  وت��ط��رق 
اإىل  تهدف  التي  العتماد  مبعاير  اللتزام  �شرورة  ..موؤكدا  والعتماد 
رفع كفاءة برامج الإقامة والزمالة يف الدولة، حيث مت ت�شكيل ثلثن 
التخ�ش�شية لأكر من ثلثن  جلنة علمية ل�شياغة معاير العتماد 
يف  ال�شحية  اجلهات  خمتلف  من  ا�شت�شارياً،   289 مب�شاركة  تخ�ش�س، 
الدولة. واأو�شح اأن خطوات العتماد تبداأ بزيارة املوقع وتقدمي الطلبات 
عرب املن�شة الإلكرونية للعتماد، تتبعها مراجعة الطلب واإر�شال فريق 
من املقيمين املعتمدين لدى املعهد لرفع تقريرهم اإىل جلنة العتماد 
املركزية، والتي تدر�س وتراجع تو�شيات املقييمن وترفع تو�شياتها اإىل 

اأمن عام املعهد.

املعهد الوطني للتخ�س�سات ال�سحية يعقد ور�سة عمل حول »البورد الإماراتي«

�صبطت 948 خالل الربع الأول من العام اجلاري

�سرطة دبي حتذر من ا�ستخدام 
الفئات امل�ساعدة املُخالفة
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

للموارد  الحت����ادي����ة  ال��ه��ي��ئ��ة  وق��ع��ت 
تفاهم  مذكرة  احلكومية،  الب�شرية 
مع �شركة حكومة 01 املتخ�ش�شة يف 
تقنيات القطاع احلكومي، ومن بينها 
من�شة حكومة 01 اأول من�شة عربية 

للبتكار احلكومي.
وق����ع امل���ذك���رة ع���ن ال��ه��ي��ئ��ة - خلل 
ليلى  ����ش���ع���ادة   - اف����را�����ش����ي  ح���ف���ل 
الهيئة  ع��ام  م��دي��ر  ال�����ش��وي��دي،  عبيد 
بالإنابة، وعن "حكومة 01" رئي�شها 
واأكدت  ال��ب��دوي.  اإبراهيم  التنفيذي 
�شعادة ليلى ال�شويدي - بهذه املنا�شبة 
الأهداف  يخدم  املذكرة  توقيع  اأن   -
يف  واملتمثلة  للهيئة،  ال�شراتيجية 
تنمية وتطوير راأ�س املال الب�شري يف 
احلكومة الحتادية، وتعزيز مهارات 
امل���وظ���ف���ن وخ����ربات����ه����م، والرت����ق����اء 
اإتاحة  خ��لل  م��ن  وذل��ك  مبعارفهم، 
ال��ف��ر���ش��ة اأم��ام��ه��م ل��ل���ش��ت��ف��ادة من 
التعليمية  والأدوات  وامل��واد  الربامج 
املتنوعة التي توفرها من�شة حكومة 
تطوير  يف  ���ش��ت�����ش��ه��م  وال���ت���ي   ،01
مواكبة  م���ن  ومت��ك��ن��ه��م  ق���درات���ه���م، 
متطلبات �شوق العمل العاملية �شريعة 

التغر.
من  �شركز  الهيئة  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
خ�����لل ت���ع���اون���ه���ا م����ع ح���ك���وم���ة 01 
الوزارات  موظفي  كفاءة  تعزيز  على 
واجلهات الحتادية، وتر�شيخ ثقافتي 

مبينًة  ل��دي��ه��م،  وامل���ع���رف���ة  الب���ت���ك���ار 
�شيتم توفر  امل��ذك��رة  اأن���ه ومب��وج��ب 
جمانية  ا�شتخدام  رخ�شة  األ��ف  مائة 
ملوظفي   /01 /ح��ك��وم��ة  م��ن�����ش��ة  يف 
الباقة  ���ش��م��ن  احل��ك��وم��ة الحت���ادي���ة 
وهو  املن�شة،  يف  املدفوعة  الأ�شا�شية 
للموظفن  ���ش��ي��ت��ي��ح  ال������ذي  الأم�������ر 
املحتوى  من  اأك��رب  ب�شكل  ال�شتفادة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ال����ري وال�����ش��خ��م الذي 
توفره من�شة حكومة 01 يف العديد 

من املجالت.
ال�شراكة  اأن  اإىل  ���ش��ع��ادت��ه��ا  ول��ف��ت��ت 
اأي�شاً  ت��ت�����ش��م��ن   01 ح���ك���وم���ة  م����ع 
يف  البتكار  خمتربات  واإدارة  تنظيم 
املمار�شات  اأف�شل  با�شتخدام  الهيئة 
وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ات امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف 

اجلل�شات الفرا�شية، ومنها من�شة 
املطورة   CoDesk "كودي�شك" 
املحتوى  وت��وف��ر   ،01 حكومة  م��ن 
خمتلف  يف  املبتكرة  املمار�شات  ح��ول 
امل���ج���الت م���ن م��ن�����ش��ة ح��ك��وم��ة 01 

ملن�شورات الهيئة ومقالتها العلمية.
م��ن ج��ان��ب��ه، اأ���ش��اد اإب��راه��ي��م البدوي 
للموارد  الحت���ادي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ب��ج��ه��ود 
الريادي  ودورها  الب�شرية احلكومية 
يف توفر اأحدث �شبل وم�شادر التعلم 
امل�شتمر ملوظفي احلكومة الحتادية، 
ال�شراكة  ه���ذه  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  م�����ش��دداً 
ال���وزارات  موظفي  ق���درات  تعزيز  يف 
ال�شعيدين  واجلهات الحتادية على 
يتعلق  ف��ي��م��ا  وال�����ش��خ�����ش��ي  امل���ه���ن���ي 
وت�شريع  امل�شتقبل،  م��ه��ارات  بتمكن 

الرقمي  وال��ت��ح��ول  الب��ت��ك��ار،  خطط 
والتميز املوؤ�ش�شي.

01 حتتوي  اأن من�شة حكومة  وذكر 
على مر�شد دويل رقمي للممار�شات 
توجهات  واأب���رز  ال��رائ��دة،  احلكومية 
الثورة ال�شناعية الرابعة ي�شم اأكر 
ويتم  وتوجه،  ممار�شة   3،000 من 
كذلك  وتوفر  يومي،  ب�شكل  حتديثه 
للوزارات  ميكن  افرا�شياً  خم��ت��رباً 
اإج������راء  واجل�����ه�����ات ا����ش���ت���خ���دام���ه يف 
جل�شات الع�شف الذهني، وخمتربات 
ال�شلة،  ذات  والأن�������ش���ط���ة  الب���ت���ك���ار 
جمموعة  ك���ذل���ك  امل��ن�����ش��ة  وت�������ش���م 
البتكار  اأدوات ومرجعيات  ثرية من 
برامج  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  احل���ك���وم���ي 

تدريبية وم�شادر تعليمية.

•• دبي-الفجر:

ووق����اي����ة  ال�������ش���ح���ة  وزارة  ن����ف����ذت 
اأكر   2021 ع��ام  خ��لل  املجتمع 
من )5787( زيارة ميدانية على 
وال�شيدلنية  ال�شحية  امل��ن�����ش��اآت 
�شبطية   )54( واأج����رت  اخل��ا���ش��ة 
ال�شركاء  م��ع  بالتن�شيق  ق�شائية 
التحقيق  مت  كما  الإ�شراتيجين، 
يف 233 �شكوى م�شتلمة من اأفراد 
املجتمع، ومت التفتي�س على جميع 
املختربات التي تقدم خدمة فح�س 
 ))PCR كوفيد19-  ع���ي���ن���ات 
بالإ�شافة  ال����وزارة،  م��ن  املرخ�شة 
املخزون  ت��واف��ر  م��ن  ال��ت��ح��ق��ق  اىل 
للم�شتلزمات  ال�����ش����رات����ي����ج����ي 
ا�شتخدام  ل�شمان  وذل��ك  الطبية، 
الأمثل  ب��ال�����ش��ك��ل  امل��ن��ت��ج��ات  ه����ذه 
ت���واف���ره���ا خل���دم���ة �شحة  وم�����دى 

الأفراد واملجتمع.
ووقاية  ال�����ش��ح��ة  وزارة  وحت��ر���س 
حملتها  م��وا���ش��ل��ة  ع��ل��ى  املجتمع 
الرقابية من خلل فرق التفتي�س 
على املن�شاآت الطبية وال�شيدلنية 
يف ال��ق��ط��اع اخل���ا����س، ل��ل��ت��اأك��د من 
التزام املن�شاآت الطبية با�شراطات 
م����زاول����ة امل���ه���ن���ة، وذل�����ك يف اإط����ار 
لتطبيق  ال��ه��ادف��ة  ا�شراتيجيتها 

املعاير الوطنية للمرافق واملن�شاآت 
الرقابي  ال���دور  وت��ع��زي��ز  ال�شحية 
وال�شرايف عليها، ول�شمان ح�شول 
املجتمع على خدمات رعاية �شحية 

وفق اأعلى املعاير العاملية.

�صمان جودة املمار�صات
مبارك  ح�����ش��ة  ال���دك���ت���ور  واأك�������دت 
والتدقيق  ال���رق���اب���ة  اإدارة  م��دي��ر 
الوزارة تنفذ زيارات  اأن  والتفتي�س 
ال�شحية  امل��ن�����ش��اآت  ع��ل��ى  م��ي��دان��ي��ة 
على  ي��وم��ي  ب�شكل  وال�����ش��ي��دلن��ي��ة 
م�����دار ال���ع���ام، ب���ه���دف ال���ت���اأك���د من 
ومدى  فيها  تتم  ال��ت��ي  امل��م��ار���ش��ات 
والت�شريعات  ب��ال��ق��وان��ن  التزمها 
ال�شحية املعمول بها يف الدولة، مع 
املنتجات  واأ�شعار  جودة  من  التاأكد 

الإدارة  وتقوم  والدوائية.  الطبية 
ال�شحية  الإعلنات  على  بالرقابة 
و�شائل  يف  امل����ت����داول����ة  وال���ط���ب���ي���ة 
وا�شتقبال  الج��ت��م��اع��ي،  التوا�شل 
امل�شتلمة  ب��ال�����ش��ك��وى  وال��ت��ح��ق��ي��ق 
املن�شاآت  ع��ل��ى  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد  م��ن 
واملنتجات  وال�شيدلنية  ال�شحية 

الطبية املتداولة.

ا�صرتاطات التفتي�س والمتثال 
بال�صوابط

مبارك  ح�شة  الدكتورة  واأو�شحت 
اأن نطاق التفتي�س والرقابة ي�شمل 
ال�شحية  املن�شاآت  �شلمة  معاير 
ممار�شة  وم��ن��ه��ا  وال�����ش��ي��دلن��ي��ة، 
للمهنة  والفنين  الأط��ب��اء  بع�س 
بدون ترخي�س من الوزارة، اأو عدم 

الطبية  ال��ن��ف��اي��ات  م���ن  ال��ت��خ��ل�����س 
املحلية  وامل��ع��اي��ر  ال��ق��وان��ن  وف���ق 
الأدوية  تخزين  �شوء  اأو  والعاملية، 
وامل�����ش��ت��ح�����ش��رات ال�����ش��ي��دلن��ي��ة، اأو 
ال�شلمة  مبتطلبات  اللتزام  عدم 
العمليات،  لغرف  والفنية  الطبية 
باملعاير  امل��ن�����ش��اأة  ال���ت���زام  ع���دم  اأو 
الهند�شية واتباع تعليمات النظافة 
وعدم  الطبية،  ل��لأدوات  والتعقيم 
للمن�شاأة  ت���ه���وي���ة  ن����ظ����ام  ت����واف����ر 
والتلعب  وال�شيدلنية  الطبية 
يف �شجلت �شرف الأدوية املراقبة، 
انعكا�شات  م���ن  ذل����ك  ي��ع��ن��ي��ه  وم����ا 
املجتمعي،  الأم�������ن  ع���ل���ى  ���ش��ل��ب��ي��ة 
وك��ذل��ك ���ش��رف م�����ش��ادات حيوية 

دون و�شفة طبية.
واأ������ش�����ارت ال����دك����ت����ورة ح�����ش��ة اإىل 
والدوائية  ال�شحية  امل��ن�����ش��اآت  اأن 
املنظومة  ت��ط��وي��ر  يف  ���ش��رك��اء  ه���م 
ال����وزارة  ت�شيد  ول��ذل��ك  ال�شحية، 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����س التي  مب��ن�����ش��اآت 
بتطبيق  الل����ت����زام  ع��ل��ى  حت���ر����س 
ال�شحية،  والأن���ظ���م���ة  ال���ق���وان���ن 
ت���ويل ملحظات  ال�����وزارة  اأن  ك��م��ا 
املر�شى وذويهم واملتعلقة بالقطاع 
الطبي اخلا�س كل اأولوية واهتمام 
�شحة  وحماية  تعزيز  اإىل  و���ش��وًل 

املجتمع.

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان وزير اخلارجية  ال�شيخ عبداهلل بن زايد  بحث �شمو 
والتعاون الدويل خلل ات�شال هاتفي مع جون كري املبعوث 
الرئا�شي الأمركي ل�شوؤون تغر املناخ، التعاون امل�شرك بن 
البلدين يف ملف املناخ، و�شبل تعزيز العمل الدويل اجلماعي 

يف مواجهة تداعيات التغر املناخي وحتدياته.
وناق�س اجلانبان التطورات يف اأوكرانيا و�شرورة تعزيز اجلهود 
الدولية املبذولة للتو�شل اإىل ت�شوية �شيا�شية للأزمة واحتواء 
تداعياتها، كما بحثا ملف الطاقة واأهمية حتقيق ال�شتقرار 

يف اأ�شواق الطاقة والغذاء عامليا.
وبحث �شموه وجون كري دور التفاق الإبراهيمي لل�شلم يف 

تعزيز العمل من اأجل املناخ والتعاون يف العديد من امل�شاريع 
املهمة الداعمة للجهود العاملية املبذولة يف مواجهة تداعيات 
والزده����ار  التنمية  حتقيق  يف  ت�شهم  وال��ت��ي  امل��ن��اخ��ي  التغر 

امل�شتدام.
دولة  ال��ت��زام  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  واأك���د 
الإمارات بالعمل مع �شركائها الدولين يف ملف املناخ وال�شعي 
اإىل تبني خطط ا�شتباقية يف مواجهة حتديات التغر املناخي 
، وكذلك بلورة حلول مبتكرة وفاعلة تقود اإىل بناء م�شتقبل 

مزدهر للأجيال القادمة.
م��ن جانبه اأ���ش��اد ج��ون ك��ري ب��ال��دور ال��ب��ارز ال���ذي ت��ق��وم به 
مبادراتها  مثمنا  ال��ع��امل��ي..  املناخي  العمل  يف  الإم����ارات  دول��ة 

ال�شراتيجية لتحقيق احلياد املناخي بحلول العام 2050.

عبداهلل بن زايد وجون كريي يبحثان هاتفيا ملفات املناخ والطاقة والأزمة يف اأوكرانيا

•• اأبوظبي - وام:

والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
ال��دويل، يف ق�شر الإم��ارات باأبوظبي، وفد التفاق الإبراهيمي لل�شلم من 

القادة ورجال الأعمال والإعلم الإجنيلين.
وا�شتعر�س �شموه ووفد القادة الإجنيلين برئا�شة جويل روزنربغ، عددا من 
امللفات والق�شايا املهمة ومنها الت�شامح والتعاي�س ال�شلمي واأهمية ن�شر هذه 

القيم ال�شامية يف العامل اأجمع.
كما جرى تبادل وجهات النظر ب�شاأن اأهمية التفاق الإبراهيمي لل�شلم يف 
فتح اآفاق اأرحب لتحقيق ال�شلم يف املنطقة، وال�شتفادة من الفر�س املتاحة 

لتعزيز التعاون امل�شرك يف املجالت كافة.
الإبراهيمي  التفاق  بوفد  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  ورح��ب 
لل�شلم من القادة الإجنيلين، موؤكدا اأهمية تعزيز العمل امل�شرك من اأجل 
ل�شعوب  امل�شتدام  والتطور  التنمية  لتحقيق  املتاحة  الفر�س  من  ال�شتفادة 

املنطقة.
جمتمعات  وبناء  والتنمية  ال�شتقرار  اإىل  يقود  ال�شلم  اأن  �شموه  اأك��د  كما 
اأن  اإىل  م�شرا  الإن�شانية،  والأخ����وة  والتعاي�س  الت�شامح  قيم  على  ترتكز 
املنطقة  يف  واأ�شدقائها  اأ�شقائها  مع  التعاون  على  حري�شة  الإم���ارات  دول��ة 
والعامل من اأجل حتقيق هذه الغايات النبيلة وتر�شيخ دعائم ال�شلم والأمن 

وال�شتقرار يف املنطقة.
الإبراهيمي لل�شلم من  الت��ف��اق  ال��ذي يقوم به وف��د  ب��ال��دور  واأ���ش��اد �شموه 

التفاق  ل��دول  املتاحة  الواعدة  الفر�س  على  التاأكيد  يف  الإجنيلين  القادة 
الإبراهيمي للتعاون وال�شراكة من اأجل م�شتقبل يزخر بال�شتقرار والتنمية 

ل�شعوبهم.
دولة  بها  حتظى  التي  ال��رائ��دة  املكانة  على  الوفد  اأع�شاء  اأك��د  جانبهم  من 
م�شيدين  الإن�شانية،  والأخ��وة  والتعاي�س  للت�شامح  عاملية  كمنارة  الإم���ارات 
والأمن  ال�شلم  لتحقيق  ال��دول��ة  بها  تقوم  التي  واملهمة  ال��ب��ارزة  باجلهود 

وال�شتقرار يف املنطقة.

•• ابوظبي-الفجر:

الدويل  الرجمة  م��وؤمت��ر  يف  ي�شارك 
الثاين الذي ينظمه الأر�شيف واملكتبة 
)الرجمة  ����ش���ع���ار  حت����ت  ال���وط���ن���ي���ة 
وحفظ ذاكرة الوطن: �شورة الإمارات 
يف الثقافات والآداب والراث الفكري 
 13-9 م�����ن  ال�����ف�����رة  يف  ال����ع����امل����ي( 
باحثاً   70 م���ن  اأك����ر  مايو2022 
ومتخ�ش�شاً يناق�شون فيه اأهم ق�شايا 
ال���رج���م���ة. وب���ه���ذا امل����وؤمت����ر ال����دويل 
الوطنية  واملكتبة  الأر���ش��ي��ف  ي��وا���ش��ل 
واأحد  الأكادميي  للبحث  كمنارة  دوره 
والن�شر،  الرجمة  يف  املعرفة  رواف���د 
وهو يتطلع ليكون هذا املوؤمتر الأعلى 
الناحية  اأه��م��ي��ة م��ن  ق��ي��م��ة والأك�����ر 
ويبقى  واملهنية،  والأكادميية  العلمية 
له اأثره الكبر على �شعيد الإجنازات 
ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ب��ح��ث��ي��ة وت��ط��وي��ر حركة 

الرجمة حملياً وعربياً ودولياً.  
الوطنية  واملكتبة  الأر�شيف  ويحر�س 
على اأن يكون موؤمتر الرجمة الدويل 
ال��ث��اين ام���ت���داداً مل��ا حققه امل��وؤمت��ر يف 
اأن  ا���ش��ت��ط��اع  ح��ي��ث  الأوىل؛  ن�����ش��خ��ت��ه 

الثقافية،  ال�شاحة  على  مكانه  يثبت 
كربيات  م���ن  ب��اح��ث��ن  ا���ش��ت��ق��ط��ب  اإذ 
جملد  اإ�شدار  عن  واأ�شفر  اجلامعات، 
الأر�شيف  )م���وؤمت���ر  ب��ع��ن��وان:  ب��ح��ث��ي 
الأول  ال�������دويل  ال���وط���ن���ي���ة  وامل���ك���ت���ب���ة 

للرجمة( ي�شم معظم البحوث التي 
واملكتبة  الأر�شيف  موؤمتر  يف  طرحت 
للرجمة،  الأول  ال�����دويل  ال��وط��ن��ي��ة 
والذي عقد حتت �شعار "الرجمة يف 
الع�شر الرقمي بن التقنيات احلديثة 

وتربو  التاريخي"،  الن�س  وحت��دي��ات 
 27 550 فيها  �شفحات املجلد على 
متخ�ش�شن  ب���اأق���لم  حم��ك��م��اً  ب��ح��ث��اً 
واأ������ش�����ات�����ذة وب����اح����ث����ن م����ن ك���ربي���ات 
جامعة  م���ث���ل:  ال���ع���امل���ي���ة  اجل���ام���ع���ات 
هارفارد، وجامعة كاليفورنيا يف لو�س 
اأوت�����اوا يف كندا،  اأجن��ل��و���س، وج��ام��ع��ة 
وجامعة  اإي��رل��ن��دا،  يف  كوينز  وجامعة 
عاملية  وجامعات  ا�شكتلندا،  يف  اإدن��ربه 
اأخرى عديدة، ويوفر هذا املجلد مادة 
علمية حديثة ومكثفة تري املكتبات 
وتقدم  والعاملية  والإقليمية  املحلية 
منها  ي�شتفيد  نوعية  ودرا�شات  بحوثاً 
اجلامعات  يف  العليا  ال��درا���ش��ات  طلبة 
الرجمة  ب���ب���ح���وث  امل���ه���ت���م���ن  وك�����ل 

بفروعها املتعددة.
وبناء على ال�شدى الذي تركه موؤمتر 
الرجمة يف ن�شخته الأوىل، فقد لقت 
الن�شخة الثانية من موؤمتر الرجمة 

واخلرباء  الباحثن  اه��ت��م��ام  ال���دويل 
وامل��خ��ت�����ش��ن م���ن ك��ب��ار الأ����ش���ات���ذة يف 
جامعة  مثل:  اأي�شاً،  متميزة  جامعات 
وجامعة  نيويورك،  وجامعة  اإلينوي، 
الوليات  يف  ف���ل���وري���دا  ولي�����ة  و����ش���ط 
امل��ت��ح��دة، وج��ام��ع��ة وي��ل��ف��ري��د لورير 
ك���ن���دا، وجامعة  اأون���ت���اري���و يف  ب���ولي���ة 
نيو  م��ق��اط��ع��ة  األ���ي�������ش���ون يف  م����اون����ت 
برونزويك يف كندا، وجامعة اأك�شفورد 
يف اململكة املتحدة، وجامعة بر�شلونة يف 
الربتغال، وقد بادر اأولئك املخت�شون 
البحوث  ع�شرات  باإر�شال  والباحثون 
اإ����ش���داره يف  امل��ق��رر  ال��ك��ت��اب  للن�شر يف 

جملدين بعد املوؤمتر الثاين.
املوؤمتر قد  اإىل جلنة  الإ�شارة  وجت��در 
مقدمة  للن�شر  ب��ح��وث��اً  اأي�����ش��اً  ت��ل��ق��ت 
واأ�شاتذة  حم��رف��ن  م��رج��م��ن  م��ن 
من  ال����رج����م����ة  يف  وم���ت���خ�������ش�������ش���ن 
ج��ام��ع��ات وم��راك��ز بحثية م��ت��ع��ددة يف 

اأوروبا واأ�شراليا، والهند واإندوني�شيا، 
واخلليجية.   العربية  ال���دول  وبع�س 
عن  امل���وؤمت���ر  ي�شفر  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
نظراً  العام  هذا  يف  بحثين  جملدين 
املوؤمتر  يف  امل�����ش��ارك��ن  ع����دد  ل����زي����ادة 
و�شوف  ل��ل��رج��م��ة،  ال���ث���اين  ال������دويل 
الوطنية  وامل��ك��ت��ب��ة  الأر����ش���ي���ف  ي��ن�����ش��ر 

فعاليات  م��ن  الن��ت��ه��اء  بعد  املجلدين 
واختيار  ال��ب��ح��وث،  وحتكيم  امل��وؤمت��ر، 
اأف�����ش��ل��ه��ا ل��ل��ن�����ش��ر م���ن اأج�����ل حتقيق 
العامة،  وامل��ن��ف��ع��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ف��ائ��دة 
واملكتبة  الأر����ش���ي���ف  م��ك��ان��ة  وت��ر���ش��ي��خ 
الوطنية على خريطة البحث العلمي 

والأكادميي العاملية.

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وفد التفاق الإبراهيمي لل�سالم من القادة الإجنيليني

عدد كبري من اخلرباء واملخت�صني ي�صاركون يف تقدمي �صورة الإمارات 

الأر�سيف واملكتبة الوطنية يتلقى م�ساركات من جامعات عاملية 
كربى للم�ساركة يف موؤمتر الرتجمة الدويل الثاين

تعاون بني الحتادية للموارد الب�سرية و)حكومة 01( 
لتعزيز قدرات موظفي احلكومة الحتادية

 2021 عام  يف  ميدانية  زيارة   5787

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع تطبق اأف�سل املمار�سات 
ل�سمان جودة اخلدمات واملنتجات الطبية والدوائية 

»ال�سحة« تعلن تقدمي 6,769 جرعة من لقاح 
»كوفيد-19« خالل الـ 24 �ساعة املا�سية 

•• اأبوظبي-وام: 

من  ج��رع��ة   6،769 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-" خلل  لقاح 
ومعدل  جرعة   24،710،850 اأم�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 249.85 جرعة لكل 100 �شخ�س.
اإىل  و�شعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفر  ال��وزارة  ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة 
الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�شيطرة على فرو�س كوفيد19-.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�شارقة  "مكتب  م���ن  ك���ل  اأع���ل���ن 
للكتاب"،  ال����ع����امل����ي����ة  ال���ع���ا����ش���م���ة 
للأدب"،  ف��روت�����ش��واف  و"موؤ�ش�شة 
مل���������ش����روع لقب  امل���ن���ظ���م���ة  اجل����ه����ة 
التابع  الأدب"،  "فروت�شواف مدينة 
للربية  امل���ت���ح���دة  الأمم  مل��ن��ظ��م��ة 
وال��ع��ل��م وال��ث��ق��اف��ة )ي��ون�����ش��ك��و(، عن 
اأدب����اء  م�����ش��ان��دة  "�شندوق  اإط�����لق 
املايل  ال���دع���م  ل��ت��ق��دمي  اأوكرانيا" 
يف  والعاملن  وامل��رج��م��ن  للكتاب 
قطاع الن�شر الذين فقدوا اأعمالهم 

يف اأوكرانيا.
ا�شتجابة  ال�����ش��ن��دوق  اإط���لق  وج���اء 
اأوكرانيا، حيث وجهت  للأو�شاع يف 
للأدب"  ف���روت�������ش���واف  "موؤ�ش�شة 
وال���ع���وا����ش���م  الأدب  مل������دن  دع��������وة 
ا�شتجابة  وت��ل��ق��ت  ل��ل��ك��ت��اب،  ال��ع��امل��ي��ة 
ال�شارقة  "مكتب  م��ن  ف���وري  ودع���م 
مت  للكتاب"،  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ع��ا���ش��م��ة 
"�شندوق م�شاندة  مبوجبه تاأ�شي�س 
اأدباء اأوكرانيا"، لتقدمي منح مالية 
والنا�شرين  وامل��رج��م��ن  ل���لأدب���اء 
م�شادر  فقدوا  الذين  الأوك��ران��ي��ن 
ال�����دع�����م لهم  ع���ي�������ش���ه���م، وت�����وف�����ر 
ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى م��ن��ح درا����ش���ي���ة اأو 

امتلك حقوق اأعمالهم الأدبية.
القا�شمي،  ب���دور  ال�شيخة  واأع��رب��ت 

للنا�شرين،  ال��دويل  الحت��اد  رئي�شة 
ملكتب  ال�شت�شارية  اللجنة  رئي�شة 
للكتاب  العاملية  العا�شمة  ال�شارقة 
�شعادتها  ع�����ن   ،2019 ل���ل���ع���ام 
بتاأ�شي�س ال�شندوق املخ�ش�س لدعم 
املت�شررين  الأوك���ران���ي���ن  ��اب  ال��ك��ترّ
موؤكدًة  اأوك���ران���ي���ا،  يف  ال��و���ش��ع  م��ن 
ع��ل��ى ����ش���رورة ال��ك��ل��م��ة امل��ك��ت��وب��ة يف 
جت���اوز حت��دي��ات الأو����ش���اع ال�شعبة 
اإىل  واحل��اج��ة  القا�شية،  وال��ظ��روف 
الكتاب ملد ج�شور التوا�شل واحلوار، 
الأمن،  وحتقيق  ال��ف��وارق  وتقلي�س 
و���ش��ددت على اإمي��ان��ه��ا ال��را���ش��خ باأن 
لل�شلم،  ب��واب��ة  يفتح  الأدب  ع���امل 
الإن�شاين  ال��واج��ب  اأن  اإىل  م�شرًة 
ت��وح��ي��د اجلهود  اإىل  ال��ع��امل  ي��دع��و 

لدعم هذه املبادرة النبيلة.
من جانبه، ق��ال اإري��ك غ��رن، مدير 

للأدب":  ف��روت�����ش��واف  "موؤ�ش�شة 
"ندعو املجتمع الأدبي الدويل لدعم 
ال�شتفادة  �شيتم  حيث  ال�����ش��ن��دوق، 
من كافة التربعات مل�شاعدة الكترّاب 
ب�شكل  وامل���رج���م���ن  وال���ر����ش���ام���ن 
ال�شندوق  �شيعمل  حن  يف  مبا�شر، 
على مت��وي��ل ترجمة خم��ت��ارات من 
الأدب الأوكراين اإىل لغات اأخرى".

فروت�شواف  "موؤ�ش�شة  و�شتتعاون 
املوؤ�ش�شات  م���ن  ع����دد  م���ع  للأدب" 
مثل  ال����ب����ول����ن����دي����ة،  وامل����ن����ظ����م����ات 
"جمعية الحتاد الأدبي" و"جمعية 
البولندين"،  الأدبين  املرجمن 
ال��ت��ع��اون م��ع مدن  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
الأدب التابعة لليون�شكو يف اأوكرانيا 
بهدف  الأوك�����راين،  ال��ك��ت��اب  ومعهد 
ال��ت��ع��رف ع��ل��ى اح��ت��ي��اج��ات الأدب�����اء 

والكتاب الأوكرانين.

 •• ال�صارقة-الفجر:

للمنافذ  التنظيمية  ال��ل��ج��ن��ة  اأك����دت 
ال�شارقة،  يف  احل����دودي����ة  وال���ن���ق���اط 
واملنافذ،  اجل���ه���ات  ج��م��ي��ع  ج���اه���زي���ة 
للدولة  والقادمن  ال���زوار  ل�شتقبال 
خلل اإجازة عيد الفطر، وا�شتمرارية 
اجلهود الرامية اإىل التطوير والرتقاء 
بالأداء العام ملنافذ الإمارة كافة. جاء 
الدوري  اللجنة  اجتماع  خ��لل  ذل��ك، 
للعام 2022 الذي انعقد موؤخرا من 
برئا�شة  املرئي  الت�شال  تقنية  خلل 
�شعادة حممد اإبراهيم الرئي�شي مدير 
احلدودية  وال��ن��ق��اط  امل��ن��اف��ذ  ����ش���وؤون 
للمنافذ  التنظيمية  اللجنة  رئ��ي�����س 
ال�شارقة،  باإمارة  احلدودية  والنقاط 
�شيف  اإبراهيم  رك��ن  العقيد  وح�شره 
ال�شمايل  ال���ق���ط���اع  ق���ائ���د  ال���زع���اب���ي 
يف ق���ي���ادة جم��م��وع��ة ح���ر����س احل����دود 
امل���زروع���ي مدير  �شيف  وامل��ق��دم ح��م��د 

م��رك��ز م��راق��ب��ة ج����وازات منفذ خطم 
النهم  م��لح��ة، وامل��ق��دم ول��ي��د حممد 
املناطق  م��ن��اف��ذ  ���ش��رط��ة  ق�شم  رئ��ي�����س 
اخلارجية ب�شرطة ال�شارقة، واملهند�س 
التغر  وزارة  ممثل  ح�شن  اإ�شماعيل 
املرا�شدة  وج��م��ع��ة  وال��ب��ي��ئ��ة،  امل��ن��اخ��ي 
مم��ث��ل دائ����رة ���ش��وؤون ال��ب��ل��دي��ات وعبد 
هيئة  م��ن  الكندي  اهلل  عبد  الرحمن 
ال�شارقة للموانئ واجلمارك واملناطق 
وعبدالعزيز  ال��ل��ج��ن��ة  م��ق��رر  احل����رة 
الدعم  مبارك بن مو�شى رئي�س ق�شم 
ملحة  خطم  ج��م��ارك  مبركز  الفني 
وخ���ال���د ك����رم ال��ك��ع��ب��ي رئ��ي�����س وح���دة 
لأمن  العامة  ب���الإدارة  الربية  املنافذ 
امل��ن��اف��ذ، اإىل ج��ان��ب مم��ث��ل ع��ن جهاز 

اأمن الدولة.
اللجنة  رفعت  الجتماع  م�شتهل  ويف 
التهاين  اآي��ات  اأ�شمى  برئي�شها  ممثلة 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات 
لدولة الإم��ارات مبنا�شبة قرب حلول 

عيد الفطر، مهنئن الأمتن العربية 
واملقيمن  وامل��واط��ن��ن  والإ���ش��لم��ي��ة 
ع��ل��ى اأر������س ال���دول���ة، وم��ت��م��ن��ن دوام 
لدولة  وال����رخ����اء  والزده��������ار  الأم������ن 
اطلعت  كما   ، و�شعباً  ق��ي��ادًة  الإم����ارات 
اللجنة على ا�شتعدادات جميع اجلهات 
العاملة يف املنافذ والنقاط احلدودية 
وال���ت���ي ت�����ش��م��ل)م��ن��ف��ذ خ��ط��م ملحة 
مبدينة كلباء ، املنفذ ال�شرقي واملنفذ 
ونقطة  احل�شن  دب��ا  مبدينة  الغربي 
املدام احلدودية(، واأحدث التجهيزات 
للدولة  القادمة  الأف��واج  مع  للتعامل 
خ������لل اإج����������ازة ال���ع���ي���د وامل����غ����ادري����ن 
التام  اطمئنانهم  ع��ن  معربن  منها، 

للجهوزية العالية على كافة ال�شعد.

�صكر وامتنان
وت�����وج�����ه �����ش����ع����ادة حم���م���د اإب����راه����ي����م 
والمتنان  ال�شكر  بجزيل  الرئي�شي، 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ملقام 

���ش��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 
روؤى  مثمنا  ال�شارقة،  حاكم  املجل�س 
ال�شامية  ال�شمو  �شاحب  وتوجيهات 
اآفاق  التي ترتقي باإمارة ال�شارقة اإىل 
التنمية والزدهار،  غر حمدودة من 
ل�شمو  وال��ت��ق��دي��ر  بال�شكر  وم��ت��وج��ه��ا 
ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان 
حاكم  ن���ائ���ب  ال��ع��ه��د  ويل  ال��ق��ا���ش��م��ي 
التنفيذي،  املجل�س  رئ��ي�����س  ال�����ش��ارق��ة 
حتظى  ال��ذي  الكبر  بالدعم  م�شيدا 
ب��ه ال��ل��ج��ن��ة، م��ن خ���لل ت��وف��ر كافة 
م�شتهدفاتها،  لتحقيق  الإم��ك��ان��ي��ات 
والنقاط  امل���ن���اف���ذ  ب�������اأداء  ل��ل��ن��ه��و���س 
احلثيثة  واملتابعة  بالإمارة  احلدودية 
ب��ج��ودة اخل��دم��ات املقدمة  ل��لرت��ق��اء 

من خللها.

م�صروع املنافذ الذكية
الجتماع  اأن  اإىل  ال��رئ��ي�����ش��ي،  واأ����ش���ار 
الهامة،  امل����ح����اور  م���ن  ع�����ددا  ت���ن���اول 

ح��ي��ث اط��ل��ع��ت ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى اخلطط 
ال���ط���وارئ اخلا�شة  الأم��ن��ي��ة وخ��ط��ط 
احلدودية  وال��ن��ق��اط  امل��ن��اف��ذ  ب��ق��ط��اع 
امل�����ش��ت��ج��دات اخل��ا���ش��ة بتطبيق  واآخ����ر 
مع  بالتعاون  الذكية  املنافذ  م�شروع 
واجلن�شية  للهوية  الإحت��ادي��ة  الهيئة 
واجل���م���ارك واأم����ن امل��ن��اف��ذ، لف��ت��اً اإىل 
هذا  متابعة  على  حتر�س  اللجنة  اأن 
تنفيذه  لمت���ام  كبر  ب�شكل  امل�����ش��روع 
اإح��داث نقلة نوعية  نظرا لأهميته يف 
مب�����ش��ت��وى اخل����دم����ات امل���ق���دم���ة، كما 
ال���ت���ع���رف على  مت خ����لل الج���ت���م���اع 
الأنظمة  حتديث  عمليات  م�شتجدات 
اجل���������وازات مب��ن��ف��ذ خطم  م���رك���ز  يف 
تقليل  يف  ���ش��اه��م��ت  وال����ت����ي  م���لح���ة 
ال����زم����ن ال��ف��ع��ل��ي لإجن�������از اإج��������راءات 

الدخول واخلروج للم�شافرين.

تعاون مع هيئة الطرق 
ويف ب���ن���د م����ا ي�����ش��ت��ج��د م����ن اأع���م���ال 

الوارد  اخلطاب  على  اللجنة  اطلعت 
واملوا�شلت  الطرق  من مدير هيئة 
ب���ال�������ش���ارق���ة ل���������ش����وؤون امل����وا�����ش����لت 
خلدمة  التجريبي  الت�شغيل  ب�����ش��اأن 
احل���اف���لت يف ن��ق��ط��ة خ��ط��م ملحة 
بجانب منفذ خطم ملحة احلدودي 
لنقل  ح��اف��لت  لت�شير  واملخ�ش�شة 
املنفذ  طريق  ع��ن  للدولة  القادمن 
�شبكة  بها  ال��ت��ي مت��ر  اخل��ط��وط  اإىل 
اأو  كلباء  مدينة  يف  �شواء  املوا�شلت 
نقلهم اإىل حمطة اجلبيل بال�شارقة، 
ت��واف��ر احل��اف��ل��ة يف نقطة  اإىل  لف��ت��ا 

التجمع بجانب املنفذ كل 70 دقيقة 
�شباحاً   8:15 ال�شاعة  من  اعتبارا 
وحتى ال�شاعة 12:30 بعد منت�شف 

الليل ب�شكل يومي .
رئي�س  اأث���ن���ى  الج���ت���م���اع  خ���ت���ام  ويف 
ال��ل��ج��ن��ة، ع��ل��ى ت��ع��اون ه��ي��ئ��ة الطرق 
ال�شارقة  ب��ح��ك��وم��ة  وامل����وا�����ش����لت 
وعلى جهود كافة اجلهات وال�شركاء 
وا�شتعداداتهم  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ن، 
الدولة  زوار  ل���ش��ت��ق��ب��ال  ال��ق��ائ��م��ة 
ف�شل عن دورهم املتميز يف الرتقاء 
امل��ق��دم��ة، وال��ت��ي ت�شمل  ب��اخل��دم��ات 

و�شوؤون  ل���لإق���ام���ة  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
الأجانب يف ال�شارقة، والإدارة العامة 
الحتادية  ال��ه��ي��ئ��ة  امل��ن��اف��ذ يف  لأم���ن 
واأمن  واجلمارك  واجلن�شية  للهوية 
ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  وال���ق���ي���ادة  امل��ن��اف��ذ، 
وقيادة  ال�شارقة  وجمارك  ال�شارقة، 
ووزارة  احل������دود،  ح��ر���س  جم��م��وع��ة 
ال��ت��غ��ر امل���ن���اخ���ي وال���ب���ي���ئ���ة، ودائ�����رة 
�شوؤون البلديات يف حكومة ال�شارقة، 
ال�شحية  ل��ل��رع��اي��ة  ط��م��وح  و���ش��رك��ة 
ال��ت��ي ت��ق��وم ب����دور م��ه��م وح���ي���وي يف 
للقادمن  الفح�س  اإج��راءات  تطبيق 

•• ال�صارقة-الفجر:

اطلعت جلنة �شوؤون الأ�شرة باملجل�س 
ال���ش��ت�����ش��اري لإم�����ارة ال�����ش��ارق��ة على 
نا�شئة  التي تقوم به  الأدوار  خمتلف 
متكاملة  ب��ي��ئ��ة  ل��ت��ه��ي��ئ��ة  ال�������ش���ارق���ة 
مواهبهم  ورع��اي��ة  الأب��ن��اء  ل�شتقبال 
نوعية  ب�����رام�����ج  م�����ن  ت���ن���ف���ذه  وم������ا 
ف��ك��ر وثقافة  م���ن  ت��ع��زز  وم����ب����ادرات 
�شخ�شيته  ب��ن��اء  يف  ودوره�����ا  ال�����ش��اب 

الناجحة .
جاء ذلك خلل زيارة اللجنة �شمن 
اأعمالها لدور النعقاد العادي الثالث 
العا�شر  ال��ت�����ش��ري��ع��ي  ال��ف�����ش��ل  م����ن 
لنا�شئة ال�شارقة التابعة ملوؤ�ش�شة ربع 
يف  واملبتكرين  ال��ق��ادة  ل�شناعة  ق��رن 
مدينة  يف  وا���ش��ط  نا�شئة  مركز  مقر 

ال�شارقة .
����ش���ع���ادة فاطمة  ال��ل��ج��ن��ة  ���ش��م وف����د 
و�شعادة  اللجنة  رئي�شة  املهري  علي 
اللجنة  مقرر  امل��ازم��ي  جمعه  جا�شم 
و�شعادة  املر  حممد  الدكتور  و�شعادة 
حممد عبداهلل الري�شي ومن الأمانة 

هدى  ال�شر  اأمينة  للمجل�س  العامة 
احلمادي.

فيما ا�شتقبل وفد املجل�س من جلنة 
�شوؤون الأ�شرة كًل من �شعادة الدكتور 
نا�شئة  م��دي��ر  اليا�شي  عبدالرحمن 
ال�����ش��ارق��ة وع��م��ر امل��دف��ع م��دي��ر اإدارة 
الدعم املوؤ�ش�شي وعبداحلميد اليا�شي 
وفاطمة  النا�شئة  رعاية  اإدارة  مدير 
البلو�شي مدير مكتب ال�شراتيجية 

والتميز املوؤ�ش�شي وح�شن املل مدير 
مركز نا�شئة وا�شط.

الدكتور  اأب����دى  ال���زي���ارة  م�شتهل  يف 
بوفد  ترحيبه  اليا�شي  عبدالرحمن 
بجهود  م�شيداً  ال�شرة  �شوؤون  جلنة 
اأع�شاء وع�شوات املجل�س وتوا�شلهم 
م���ع ك��اف��ة اجل���ه���ات وب��ح��ر���س جلنة 
زي�����ارة نا�شئة  الأ����ش���رة ع��ل��ى  ����ش���وؤون 
ع��ل��ى جهودها  والط������لع  ال�����ش��ارق��ة 

يف رع��اي��ة ال��ن�����سء وم���ا ت��ط��رح��ه من 
فعاليات وبرامج .

ب���دوره���ا اأك����دت ���ش��ع��ادة ف��اط��م��ة علي 
حر�س  على  اللجنة  رئي�شة  املهري 
ال�شارقة  نا�شئة  زي���ارة  على  اللجنة 
ب��راجم��ه��ا وطرحها  وال���وق���وف ع��ل��ى 
املنت�شرة  م�����راك�����زه�����ا  خ�������لل  م�����ن 
تنمية  اإىل  ع��م��ل��ه��ا  يف  وال����رام����ي����ة 
الفئة  لهذه  وال��ه��واي��ات  الهتمامات 

لها  الوعي  ورف��ع  املجتمع  يف  الهامة 
والعطاء  الب���داع  على  ق���ادرة  لتكون 
والبتكار وحتديد م�شاراتها خلدمة 

اأنف�شها والوطن .
بعدها جرى عر�س مادة م�شورة عن 
ال�شارقة  نا�شئة  وبرامج  اأب��رز خطط 
وم���ا ت��ن��ف��ذه م��ن اأن�����ش��ط��ة م��ن خلل 
به  تعنى  وم���ا  امل��ت��وا���ش��ل��ة  فعالياتها 
من حر�س على التن�شئة املتكاملة يف 

ظل ما تطرحه من فعاليات تتنا�شب 
وف��ئ��ة ع��م��ره��م م���ن ال��ث��ان��ي��ة ع�شرة 

وحتى الثامنة ع�شرة .
ب���ع���ده���ا ت���ب���اح���ث���ت ال���ل���ج���ن���ة خ���لل 
الجتماع يف خمتلف ما توفره نا�شئة 
ب��ي��ئ��ة ج��اذب��ة للأبناء  ال�����ش��ارق��ة م��ن 
ودوره��ا يف رعاية املوهوبن، وفق ما 
ترجمه الإدارة من اأعمال ومبادرات 
لتنفيذ  اأع��م��ال��ه��ا  م��ن��ظ��وم��ة  ���ش��م��ن 

ال�شمو  ���ش��اح��ب  وروؤى  ت��وج��ي��ه��ات 
حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ 
القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
ال�شيخة  ���ش��م��و  وق��ري��ن��ت��ه  ال�����ش��ارق��ة 
رئي�س  القا�شمي  حممد  بنت  جواهر 
القادة  ل�شناعة  ق���رن  رب���ع  موؤ�ش�شة 

واملبتكرين.
نا�شئة  على  امل�����ش��وؤول��ون  وا�شتعر�س 
ال�����ش��ارق��ة ج��ه��ود امل��وؤ���ش�����ش��ة يف رعاية 

ال�شباب من خلل طرح العديد من 
ملنت�شبيها  املقدمة  وامل��زاي��ا  ال��ربام��ج 
نظام  امل�����ث�����ال  ����ش���ب���ي���ل  ع����ل����ى  م���ن���ه���ا 
ال��ع�����ش��وي��ة وال�����ولء حت���ت م�����ش��م��ى ) 
همة ( علوة على برامج متخ�ش�شة 
الربجمة كما يف م�شروع مربمج  يف 
القرن بخلف الأن�شطة والريا�شات 
وفر�س ال�شتفادة من برامج الفنون 
الفرجان  م�شرح  كربنامج  الأدائ��ي��ة 
م�شار  يف  ال��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة  وال�����ور������س 
) ب��رن��ام��ج  �شمن  احلياتية  امل��ه��ارات 
�شمم وابن) الذي ي�شتهدف تعليمهم 
بطريقة  امل����ن����ازل  ���ش��ي��ان��ة  م����ه����ارات 

مبدعة ومبتكرة وغرها الكثر.
ال��ل��ج��ن��ة يف مرافق  ب��ع��ده��ا جت��ول��ت 
املراكز  ك��اأح��د  وا���ش��ط  نا�شئة  م��رك��ز 
احليوية من قاعات للمواهب وطرح 
القو�س  يف  كما  الريا�شية  للربامج 
وال�شهم والربجمة ون�شاط الروبوت 
النا�شئة يف  وتعرفوا على دور مراكز 
واخلطابة  الرجت��ال  النا�شئة  تعليم 
وال���ت���ع���ام���ل ال���رق���م���ي وغ����ره����ا من 

الأن�شطة الرية املنفذة.

•• خورفكان-الفجر: 

حظيت  جمتمعي  وح�شور  كبر  تفاعل  بعد 
يف  ال�شبيحية  �شاحية  جمل�س  فعاليات  ب��ه 
�شهر  بداية  انطلق مع  ال��ذي  الربنامج  اإط��ار 
ال�شهر  يف  �شبت  يوم  اأول  مع  املبارك  رم�شان 
ال�شبيحية  )ف��ع��ال��ي��ات  عليها  اأط��ل��ق  وال��ت��ي 

الرم�شانية(.
اأهداف  م��ع  تلقت  التي  الفعاليات  وحققت 
والقرى على جتاوب  ال�شواحي  �شوؤون  دائرة 
التي  الفعاليات  يف  الأ���ش��ر  وح�شور  الأه���ايل 
اأقيمت م�شاء كل يوم �شبت يف املنطقة الراثية 
وم�شابقات  ف��ع��ال��ي��ات  و���ش��ه��دت  خ��ورف��ك��ان  يف 
وفقرات متنوعة ر�شخت العديد من الأهداف 
من  املجل�س  لتحقيقها  �شعى  التي  املجتمعية 

خلل اإطلق الفعاليات وتنظيمها اأ�شبوعا .
ون���ظ���م امل��ج��ل�����س ح���ف���ل اأ�����ش����دل م����ن خلل 

الرم�شانية  ال�شبيحية  فعاليات  عن  ال�شتار 
رئي�س  نائب  النقبي  �شالح  خلفان  بح�شور 
را�شد  والع�شو  ال�شبيحية  �شاحية  جمل�س 
الجتماعية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ال��ن��ق��ب��ي  ���ش��امل 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وع���ب���داهلل ال���ك���اب���وري م��دي��ر ادارة 

ح�شور  كذلك  اخلتام  و�شهد  املجال�س  �شوؤون 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ع��ث��م��ن��ي  ي��و���ش��ف 
وع�شو  الطرق  هيئة  رئي�س  ال�شارقة  لإم��ارة 
الدكتور  العميد  �شعادة  و�شعادة  واملوا�شلت 
اأكادميية  عام  مدير  العثمني  خمي�س  حممد 

العلوم ال�شرطية.
ال��ذي تخلله م�شابقات  وج��رى خ��لل احلفل 
ع���دة وم�����ش��ارك��ات الأ���ش��ر يف اأح��داث��ه��ا تكرمي 
القائمن على الفعاليات بجانب تكرمي فريق 
ا�شعاد وابداع امل�شرحي الذي �شاهم بجهوده يف 
هذا احلدث الرم�شاين . واأ�شاد خلفان �شالح 
النقبي نائب رئي�س جمل�س �شاحية ال�شبيحية 
بنجاح فعاليات ال�شبيحية الرم�شانية والتي 
تاأتي بعد فرة التعايف الذي �شهدتها الدولة 
الأه��ايل يف تلك  ج��راء جائحة كورنا وتوافد 
خلل  �شبت  ك��ل  م�شاء  اأقيمت  التي  املنا�شبة 
ال�شهر الف�شيل . واأو�شح اأن امل�شابقات جاءت 
يف  ثقافية  واأخ��رى  اجتماعية  غايات  لتحقق 
الثقافة  ون�شر روح  التوا�شل من جهة  تنمية 
اأ�شهم يف  الذي  الأمر  امل�شاركن  واملعرفة بن 
لهذه  كبرا  جناحا  وحتقيق  الغايات  تعزيز 

الفعاليات التي جرت بتكاتف اجلميع .

جلنة �سوؤون الأ�سرة باملجل�ش ال�ست�ساري لل�سارقة تطلع على جهود نا�سئة ال�سارقة يف رعاية املوهوبني وا�ستقطاب الأبناء

•• اأبوظبي-وام: 

نظمت دائرة الق�شاء يف اأبوظبي، الور�شة التعريفية الثالثة لعام 
2022، حول الآليات اجلديدة لقيد الدعاوى يف مكاتب الطباعة 

واخلدمات الرقمية، وذلك مبقرها الرئي�شي يف اأبوظبي.
ح�شر الور�شة اأكر من 80 �شخ�شا من مديرين وممثلي مكاتب 
عن  وممثلن  ال��دع��اوى،  قيد  خدمات  لتقدمي  املعتمدة  الطباعة 

اأكر من 33 مكتب طباعة.
مع  متا�شياً  ال��دائ��رة  م��ب��ادرات  م��ن  �شل�شلة  �شمن  ال��ور���ش��ة  ت��اأت��ي 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  توجيهات 
يف  الق�شاء  دائ���رة  رئي�س  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س 

�شركاء  اأح��د  باعتبارهم  الطباعة  مكاتب  متكن  بهدف  اأبوظبي، 
الدائرة ال�شراتيجين، وذلك من خلل تثقيفهم ب�شكل م�شتمر 
موثوقة  خدمات  تقدمي  يف  مل�شاعدتهم  العمل  اآليات  مب�شتجدات 
للمتعاملن باأعلى م�شتويات اجلودة واأقل تكلفة اإ�شافة اإىل بحث 
للتغلب  وح��ل��ول  عمل  خطط  وو���ش��ع  تواجههم  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
واأهمية  ال��ق��ي��د،  اأ�شا�شيات  ح��ول  ���ش��رح��اً  ال��ور���ش��ة  ت��ن��اول��ت  عليها. 
الت�شنيف الدقيق للدعوى والخت�شا�س النوعي واملكاين، وكيفية 
اإعداد  يف  العامة  ال��ق��واع��د  اإىل  اإ���ش��اف��ة  الق�شائي  الر�شم  تقدير 
�شحف الدعاوى و�شوابط القيد الأخرى مثل الرجمة والإعلن 
الدعاوى  قيد  عمليات  بتنظيم  ال�شادرة  امل�شتجدات  لآخ��ر  وفقاً 
الق�شاء قد  دائ��رة  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  الق�شاء. جت��در  اأم��ام  ونظرها 

اأتاحت موؤخراً تقدمي عدد من خدماتها الق�شائية والعدلية عرب 
الكاتب  ومعاملت  ال��دع��وى،  قيد  طلبات  منها  الطباعة  مكاتب 
العدل والتوثيق، وخدمات النيابة العامة، وذلك اإىل جانب اإتاحة 

خدماتها عرب موقعها الإلكروين وتطبيقها الذكي.
اللزمة  اخلطوات  اتخاذ  اإىل  الدائرة  �شعي  اإط��ار  يف  ذلك  وياأتي 
وفق  احلديثة  التقنيات  با�شتخدام  املعاملت  اإمت���ام  يف  للتو�شع 
ت�شريعية  بيئة  ظل  يف  املقررة،  القانونية  والإج���راءات  ال�شوابط 
لل�شتعداد  ال�شتباقية  ال��روؤي��ة  يعك�س  مب��ا  متطورة،  وق�شائية 
التحديث  عمليات  ت��دع��م  ج��دي��دة  جم���الت  واإي��ج��اد  للم�شتقبل، 
عادل  ق�شاء  لتحقيق  الريادي  ال��دور  ويعزز  الأع��م��ال،  وا�شتدامة 

ناجز.

ق�ساء اأبوظبي تنظم ور�سة تعريفية بالآليات اجلديدة لقيد الدعاوى يف مكاتب الطباعة

بدء الت�صغيل التجريبي خلدمة حافالت نقل الركاب يف خطم مالحة

جلنة املنافذ والنقاط احلدودية بال�سارقة توؤكد جاهزية املنافذ ل�ستقبال زوار العيد

جمل�ش �ساحية ال�سبيحية ي�سدل ال�ستار على فعاليات 
ال�سبيحية الرم�سانية بنجاح لفت وم�ساركة جمتمعية

بهدف توفري الدعم املايل لالأدباء الأوكرانيني الذي يواجهون ظروفًا قا�صية

مكتب ال�سارقة العا�سمة العاملية للكتاب وموؤ�س�سة فروت�سواف 
لالأدب يعلنان عن تاأ�سي�ش �سندوق م�ساندة اأدباء اأوكرانيا
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ت�شلمت هيئة الهلل الأحمر الإماراتي، تربعا ماليا بقيمة مليون 
الرم�شانية،  الهيئة  ب��رام��ج  ل��دع��م  ب���رج اخل���ر  وق���ف  م��ن  دره���م 

وجتاوبا مع فعاليات حملة "رم�شان عطاء م�شتمر".
للهلل  العام  الأم��ن  نائب  العامري  الري�س  �شامل  �شعادة  وت�شلم 
الأحمر لل�شوؤون املحلية مبقر الهيئة موؤخرا �شيكا بقيمة التربع 
من نهيان حمدان م�شلم املزروعي. واأعرب �شامل العامري عن �شكر 
وتقدير الهلل الأحمر ملبادرة وقف برج اخلر، وقال اإن مثل هذه 
املبادرات ت�شنع الفرق يف تعزيز جهود الهيئة الإن�شانية والتنموية، 
وت�شاند بقوة حتركات الهيئة وبراجمها امل�شتمرة، للحد من تفاقم 

املعاناة اأينما كانت دون النظر لأي اعتبارات غر اإن�شانية.
واأ�شاف : �شتظل هيئتنا الوطنية دائما عند ح�شن ظن املتربعن 
التي  وامل��ب��ادرات  الربامج  املزيد من  تنفيذ  والداعمن من خلل 
الكرمي خا�شة يف مناطق  والعي�س  للحياة  توفر ظ��روف ملئمة 
الأزم���ات وال��ك��وارث. ويج�شد ت��ربع ب��رج اخل��ر جتاوبه مع حملة 
الأحمر  الهلل  هيئة  اأطلقتها  التي  م�شتمر"  عطاء  "رم�شان 
وتو�شيع  وخارجها،  ال��دول��ة  داخ��ل  الرم�شانية  براجمها  لتعزيز 
نطاقها يف العديد من الدول، خا�شة بعد الآثار القت�شادية التي 
اجلهود  م��ن  امل��زي��د  ب��ذل  تطلب  م��ا  كوفيد19-،  جائحة  خلفتها 
وتبني املبادرات التي ت�شاهم يف التعايف من الأزمة ال�شحية واإعادة 

احلياة اإىل طبيعتها.

الإن�شاين منذ  العمل  برج اخلر يف جمالت  اأن م�شاهمات  يذكر 
الع�شرين  جت��اوزت   ،2017 العام  من  رم�شان  �شهر  يف  افتتاحه 
مليون درهم، وتوفر م�شاريع الوقف اخلري غطاًء ماليا منا�شبا 
ال���ش��ت��م��راري��ة يف  وت�شمن  امل��ت��ع��ددة،  اخل��ر  اأوج���ه  على  لل�شرف 
العمل  متطلبات  وتوفر  الإن�شانية  بامل�شوؤولية  والإيفاء  العطاء 
الر�شيدة  وق��ي��ادت��ه��ا  الإم�����ارات  امل��ت��زاي��دة. وتهتم دول���ة  الإن�����ش��اين 
كثرا بتاأ�شيل مفهوم الوقف اخلري بن اأفراد املجتمع، وت�شجع 
مبادرات الأفراد واملوؤ�ش�شات يف هذا املجال احليوي، ومتثل م�شاريع 
الوقف اخلري الركيزة الأ�شا�شية التي تاأ�ش�س عليها �شرح الدولة 
م�شرة  لتعزيز  مهما  راف��دا  الوقف  و�شيظل  والإن�شاين،  اخلري 

اخلر والعطاء يف الإمارات.

مليون درهم من وقف »برج اخلري« لدعم حملة الهالل الأحمر »رم�سان عطاء م�ستمر«

•• دبي-وام:

الرائدة  املوؤ�ش�شة  واملالية،  امل�شرفية  للدرا�شات  الإم���ارات  معهد  ا�شت�شاف 
افرا�شية  ن��دوة  وامل���ايل،  امل�شريف  وال��ت��دري��ب  التعليم  جم��ال  يف  املنطقة  يف 
لت�شليط ال�شوء على اأهمية مكافحة غ�شيل الأموال والتمويل غر ال�شرعي 
تقرير جمموعة  التي حددها  ال�شعف  ملعاجلة مكامن  اللزمة  واخلطوات 

العمل املايل )فاتف(.
املايل:  العمل  ملجموعة  املتبادل  "التقييم  بعنوان  اأقيمت  التي  الندوة  وتعد 
التحديات والفر�س"، جزءاً من مبادرة التعلم عرب اجلل�شات احلوارية التي 
اأطلقها املعهد والتي تهدف اإىل ا�شت�شافة حوارات دورية ملناق�شة اأهم املوا�شيع 

يف القطاع املايل وامل�شريف يف اإطار جهود املعهد للتوا�شل مع املجتمع.

وا���ش��ت��ق��ط��ب��ت ال���ن���دوة م�����ش��ارك��ة اأك����ر م���ن 200 ���ش��خ�����س وجم��م��وع��ة من 
 Effecta يف  التنفيذي  امل��دي��ر  كرتي�س،  كلر  وه��م  واخل���رباء  املتحدثن 
ال�شريك الإداري يف  وول�شتنهومل،  واآدم   ،Compliance Limited
وعدنان   ،Simmons & Simmons Middle East LLP
امل��ال��ي��ة وا���ش��ت�����ش��ارات المتثال  ال�����ش��ل��وك��ي��ات واجل���رائ���م  م��ال��ك، م��دي��ر ق�شم 
للخدمات امل�شرفية للأفراد والقطاع اخلا�س وال�شركات بالإمارات يف بنك 
معهد  يف  املحا�شر  اإيغنا�شيو�س،  ديفن  اجلل�شة  واأدار  ت�شارترد،  �شتاندرد 

الإمارات للدرا�شات امل�شرفية واملالية.
اأن  ميكن  التي  ال��ط��رق  على   - ال�شوء  اجلل�شة  خ��لل   - املتحدثون  و�شلط 
تطبيق  ع��رب  للم�شتقبل  لل�شتعداد  الإم����ارات  يف  املالية  املوؤ�ش�شات  تتبعها 
اأهداف  وحتقيق  املالية  اجلرائم  خماطر  من  للتخل�س  ا�شتباقية  خطوات 

العمل  تقييم جمموعة  دور  امل�شاركون  ناق�س  كما  البعيد.  املدى  النمو على 
املايل لإجرءات مكافحة غ�شيل الأموال ومتويل الإرهاب ، يف توجيه جهود 

البلد نحو تعزيز هذه الإجراءات الوقائية.
القوي  والتزامها  الإم���ارات  بذلتها  التي  الكبرة  باجلهود  اخل��رباء  واأ���ش��اد 
بتعزيز دفاعاتها واإجراءاتها الوقائية �شد ممار�شات غ�شيل الأموال ومتويل 
الإرهاب بهدف حماية ال�شركات وال�شتثمارات يف البلد والتاأكيد على اأهمية 

النزاهة املالية لتحقيق النمو القت�شادي يف امل�شتقبل.
من جهته قال جمال اجل�شمي، مدير عام معهد الإمارات للدرا�شات امل�شرفية 
مالية  ق�شايا  ملناق�شة  ودولين  حملين  خ��رباء  ا�شتقطاب  " ياأتي  واملالية: 
هامة واقراح حلول لها، يف اإطار التزامنا امل�شتمر بتدريب وتثقيف املهنين 
العاملن يف القطاع مبا يتما�شى مع روؤية الدولة لأن ت�شبح اقت�شاداً مبنياً 

على املعرفة".
واأ�شاف: "تطرقت الندوة اليوم اإىل مو�شوع اجلرائم املالية الذي يعد ق�شية 
عاملية قد يكون لها اأثر �شلبي على اقت�شاد املنطقة والعامل. ونحن يف املعهد 
اخت�شا�شاً  والأكر  املتو�شطة  التعليمية  وامل�شاقات  الربامج  من  نقدم عدداً 
لن�شر الوعي حول خماطر اجلرائم املالية على القطاع امل�شريف وكيف ميكن 
حتديدها". وقال : " ا�شتعر�شت الندوة العديد من الأفكار الهامة ملكافحة 
ممار�شات غ�شيل الأم��وال ومتويل الإره��اب، واخلطوات املقرحة للتخل�س 
اأطر مكافحة  الإم��ارات  املالية. لقد عززت  ال�شوق  التي تواجه  املخاطر  من 
هذه  مثل  وا�شت�شافة  ال�شابقة،  الأع��وام  خلل  كبر  ب�شكل  املالية  اجلرائم 
وت�شليط  البلد  يف  القت�شادية  العمل  خطة  دع��م  على  ت�شاعدنا  اجلل�شات 

ال�شوء على اأبرز املوا�شيع لتحقيق النمو القت�شادي امل�شتدام".

خرباء ي�سيدون بنهج الإمارات وجهودها يف مكافحة اجلرائم املالية

•• دبي-وام:

اأكد �شعادة حممدي حممود القن�شل 
ال���ع���ام جل��م��ه��وري��ة اجل���زائ���ر يف دبي 
امل���ب���ادرات  اأن  ال�����ش��م��ال��ي��ة  والإم��������ارات 
اخل����ري����ة يف دول������ة الإم������������ارات، هي 
والت�شامن  ال�شلمي  للتعاي�س  مثال 
"املليار  مب��ب��ادرة  م�شيدا  امل��ج��ت��م��ع��ي، 
ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  التي  وجبة" 
اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ، والتي 
تهدف اإىل تعزيز التعا�شد وامل�شوؤولية 
املجتمعية العاملية من الإم��ارات جتاه 

الفقراء يف العامل.
واأ�شاف �شعادته يف حوار لوكالة اأنباء 
املبادرات اخلرية  اأن  الإم��ارات )وام( 
الهلل  يفعله  م��ا  ت�شبه  الإم����ارات  يف 
�شكل  اأنها على  اإل  الأحمر اجلزائري 
اأو�شع .. لفتا اإىل اأن العمل التطوعي 
اخلري ياأخذ حيزاً كبراً يف �شلوكيات 
وجماعي،  ف��ردي  ب�شكل  اجل��زائ��ري��ن 
من  ال��دول��ة  اإط����ار  حت��ت  موؤ�ش�شي  اأو 
للفقراء  امل�����ش��اع��دات  ت��ق��دمي  خ����لل 

الإفطار  موائد  وتنظيم  واملحتاجن 
ف�شًل  الرحمة،  ي�شمى مبوائد  ما  اأو 
جزائرية  ع���ادة  "الوزيعة" وه��ي  ع��ن 
الرحم  �شلة  لتعزيز  ت��ه��دف  ق��دمي��ة 
التكافل  قيم  وجت�شد  املحبة  واأوا�شر 

الجتماعي.
اأن اأج��واء �شهر رم�شان الكرمي  وذكر 
يف ب�����لده ت�����ش��ب��ه الأج�������واء امل���وج���ودة 
العربية  ال���������دول  م�����ن  ال����ع����دي����د  يف 
م�شاحتها  بحكم  لكن  والإ���ش��لم��ي��ة، 
وثرائها  الثقافية  وهويتها  الوا�شعة 
من  م��ت��ن��وع��ة  ت�شكيلة  ت�شم  ال��غ��ن��ي؛ 

انتمائها  بحكم  وال��ت��ق��ال��ي��د،  ال��ع��ادات 
العربي الإ�شلمي الأمازيغي املغاربي 
مظاهر  اأن  اإىل  لف��ت��ا  امل��ت��و���ش��ط��ي.. 
الح���ت���ف���اء ب��رم�����ش��ان م��ت�����ش��اب��ه��ة بن 
اجل����زائ����ر والإم�����������ارات، م��ن��ه��ا مدفع 
الإف���ط���ار، وازدح�����ام ال��ن��ا���س يف �شلة 
العائلت  ب��ن  وال���ت���زاور  ال���راوي���ح، 
اجلالية  اأن  واأ���ش��اف   . ال�شحور  قبل 
الإم�����ارات  ال��ت��ي تقيم يف  اجل��زائ��ري��ة 
القطاعات  م����ن  ال���ع���دي���د  يف  ت��ع��م��ل 
واملجالت املهمة وتعد منوذجا ُم�شرفا 
اأنها  اإىل  لفتاً  ب��لده��م،  �شورة  لنقل 

نف�شها  الرم�شانية  الأج����واء  تعي�س 
املوجودة يف اجلزائر.

اأن  اإىل  ال��ق��ن�����ش��ل اجل���زائ���ري  واأ����ش���ار 
اعتاد  ت��ع��ب��ر  ه��و  رم�شان"  "ريحة 
ليعك�س  ا�شتعماله  على  اجل��زائ��ري��ن 
كل ما هو مرتبط من الذكريات التي 
والتقاليد  ب��ال��ع��ادات  مت�����ش��ك  ت�شكل 
من قبل الآب��اء والأج��داد وطريقة يف 
التبجيل والرحيب بال�شهر الكرمي، 
علوة على تنوع الأطباق يف اجلزائر 
ال��ت��ن��وع اجل��غ��رايف الذي  ال��ت��ي جت�شد 
اأبرز العادات املميزة  تزخر به. وحول 
داخ����ل امل��ج��ت��م��ع اجل����زائ����ري، ذك���ر اأن 
ال�شغار  ت�شجع  اجل��زائ��ري��ة  الأ����ش���رة 
انتهاء  ق�����رب  وم�����ع  ال�������ش���ي���ام،  ع���ل���ى 
ال��ف�����ش��ي��ل؛ حت���دي���داً يف يوم  ال�����ش��ه��ر 
27 رم�شان، تقوم العائلت باختيار 
هدية مميزة للفتيات والأولد خا�شة 
حتفيزا  م���رة،  لأول  ي�����ش��وم��ون  مم��ن 
الديني،  الفر�س  ه��ذا  ا�شتكمال  علي 
اأما يف اجلنوب فينظم الأهايل جل�شة 
الأنا�شيد  ق�����راءة  ف��ي��ه��ا  ي��ت��م  ع��ائ��ل��ي��ة 
الدينية وتقدمي الهدايا احتفال مبن 

ي�شومون لأول مرة.

•• دبي –الفجر: 

بهدف تعزيز العمل اخلري خلل 
دبي  اأعلنت  امل��ب��ارك،  رم�شان  �شهر 
اخلدمات  تفا�شيل  ع��ن  ال��رق��م��ي��ة 
�شمن  ت���وف���ره���ا  ال����ت����ي  اخل����ري����ة 
تهدف  والتي  الآن"،  "دبي  تطبيق 
قيام  ت�����ش��ه��ي��ل  اإىل  خ���لل���ه���ا  م����ن 
اخلرية  ب��اخل��دم��ات  امل�شتخدمن 
و�شريع   �شل�س  باأ�شلوب  والإن�شانية 
ومن خلل تطبيق �شامل للخدمات 
احلكومية يغطي كافة جوانب حياة 
 130 اأكر من  النا�س ويقدم لهم 
قائمة  وتت�شمن  خمتلفة.   خدمة 
ع��ل��ى تطبيق  اخل���دم���ات اخل���ري���ة 
"دبي الآن" اأربع خدمات ت�شمل كل 
املليار  وحملة  �شائم،  اإف��ط��ار  م��ن: 
بالإ�شافة  ال��زك��اة،  واإخ����راج  وج��ب��ة، 
ُيقبل  التي  الفطر  زك��اة  اإىل خدمة 
امل�شتخدمون على القيام بها خلل 
�شهر رم�شان  م��ن  الأخ����رة  الأي����ام 
امل����ب����ارك. وم����ن ج��ان��ب اآخ����ر يوفر 
خلل  الإم�شاكية  خدمة  التطبيق 
�شهر رم�شان واأوق��ات ال�شلة على 
ع��ن جمموعة  ال��ع��ام، ف�شًل  ط��ول 

خمتلفة من اخلدمات الأخرى. 

واأك����د ���ش��ع��ادة و���ش��ام ل���وت���اه، املدير 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ش�����ش��ة ح��ك��وم��ة دبي 
بتوفر  ال��ه��ي��ئ��ة  ال����ت����زام  ال���ذك���ي���ة، 
التكنولوجيا  توظف  مبتكرة  حلول 
املتقدمة لتقدمي منظومة خدمات 
ح���ك���وم���ي���ة ����ش���ام���ل���ة وم���ت���ك���ام���ل���ة، 
وتطلعات  اح��ت��ي��اج��ات  ك��اف��ة  ت��ل��ب��ي 
يواكب  ب�شكل  دب���ي،  م��دي��ن��ة  ���ش��ك��ان 
ا�شراتيجية الإمارة لرقمنة احلياة 
بجميع جوانبها ومبا ي�شمن �شعادة 
واأو�شح  دب�����ي.   ورف��اه��ي��ة جم��ت��م��ع 
�شعادته:" العمل اخلري وال�شعائر 
الدينية جزء متاأ�شل من منظومة 

امل��ج��ت��م��ع الإم����ارات����ي، ل���ذا ك���ان من 
هذه  م��ت��ط��ل��ب��ات  ن���واك���ب  اأن  امل���ه���م 
متينة  ق����اع����دة  ون����وف����ر  اجل����وان����ب 
"دبي  ت��ط��ب��ي��ق  ب���ه���ا ع����رب  ل���ل���ق���ي���ام 
موحد  م�شدر  ي�شكل  لكونه  الآن"، 
املوثوقة  دب����ي  ح��ك��وم��ة  خل���دم���ات 
ي�����ش��م��ح مللين  والآم����ن����ة، وال������ذي 
اأداء العمل  امل�شلمن يف الدولة من 
وثقة  وي�شر،  �شهولة  بكل  اخل��ري 
اأهلها  اإىل  الأم��ان��ات  بو�شول  تامة 
وم�شتحقيها، ومن خلل اأجهزتهم 
اإىل  احل���اج���ة  ودون  ف��ق��ط  ال��ذك��ي��ة 
اخلدمة  م����راك����ز  م����ن  اأي  زي��������ارة 
"زكاة  خلدمة  وبالن�شبة  املعنية".  
تطبيق  مل�شتخدمي  مي��ك��ن  املال"، 
الزكاة  مبلغ  ح�شاب  الآن"  "دبي 
ودفعها مبا�شرة من خلل التطبيق 
الزكاة"  "�شندوق  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 
بخدمة  يتعلق  ف��ي��م��ا  اأم����ا  دب����ي.  يف 
التطبيق  فُيمكن  �شائم"،  "اإفطار 
ال���ت���ربع مببلغ  امل�����ش��ت��خ��دم��ن م���ن 
التي  الوجبات  بناًء على عدد  مايل 
الوجبات  �شُتقدم  حيث  يختارونها، 
ل��لأ���ش��ر امل��ح��ت��اج��ة، ب��ال�����ش��راك��ة مع 
دبي  وت��ع��م��ل  الرب"،  "دار  ج��م��ع��ي��ة 
حملة  على  اجلمعية  م��ع  الرقمية 

لتعزيز م�شاركة اجلمهور واملجتمع 
ويقدم  �شائم".   "اإفطار  خدمة  يف 
للم�شتخدمن  الفر�شة  التطبيق 
"مليار  م�����ب�����ادرة  يف  ل���ل���م�������ش���ارك���ة 
ت��وف��ر خدمة  ط��ري��ق  ع��ن  وجبة"، 
وامل�شاهمة  التطبيق،  ع��رب  ال��ت��ربع 
يف املبادرة الأكرب يف املنطقة لتوفر 
مليار وجبة  اإىل  ي�شل  دعم غذائي 
50 دولة حول العامل.  للفقراء يف 
الراغبن  الأف����راد  جلميع  ومي��ك��ن 
اإفطار �شائم، ومليار  باأداء خدمات 
وخدمة  ال����زك����اة  واإخ��������راج  وج���ب���ة، 
"دبي  تطبيق  حتميل  الفطر،  زك��اة 
اآبل  م��ت��ج��ري  ع��ل��ى  الآن" امل��ت��وف��ر 
والقيام بجميع هذه  وغوغل بلي 
ومن  وي�شر  �شهولة  بكل  اخل��دم��ات 
ف��ي��ه.  ويقدم  ي��ت��واج��دون  اأي مكان 
تطبيق "دبي الآن" املوحد للمدينة، 
جهة   30 م������ن  اأك���������ر  خ������دم������ات 
اإىل  ي�شل عددها  حكومية وخا�شة 
و�شمن  خدمة   130 عن  يزيد  ما 
الفواتر،  وه��ي:  فئة خمتلفة   12
والإ�شكان،  وامل��رك��ب��ات،  وامل��وب��اي��ل، 
والتعليم،  وال�����ش��ح��ة،  والإق����ام����ة، 
والأم����������ن، وال�������ش���ف���ر، والإ������ش�����لم، 

والتربعات واخلدمات العامة.

القن�سل اجلزائري: املبادرات اخلريية يف الإمارات 
مثال للتعاي�ش والت�سامن املجتمعي

دبي الرقمية توفر حزمة من خدمات العمل 
اخلريي �سمن تطبيق )دبي الآن(

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 

اإعــــــــــالن
�شتار  �شوبر  ال�ش�����ادة/م�شبغة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN قد تقدموا الينا بطلب التوماتيكية  رخ�شة رقم:1112167 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة حممد �شامل حممد �شخبوط الكعبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف جميله احمد حممد الرميثي

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

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

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مزرعة ابو �شمرة لربية 

CN قد تقدموا الينا بطلب الدواجن  رخ�شة رقم:1477936 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة خمي�س �شامل جمعه النيادي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف جمعه �شامل جمعه النيادي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 

القت�شادية خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان 

الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 

اإعــــــــــالن
ال�شماك  روبن  ال�ش�����ادة/�شي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN لتجارة املواد الغذائية املجمدة رخ�شة رقم:3869527 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة حممد �شلطان م�شلم علي الكعبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف جمعه علي �شويدان ح�شرم الكتبي

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

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

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/هيكل للإعلم منطقة 

CN قد تقدموا الينا بطلب حرة ذ.م.م رخ�شة رقم:2721806 
تعديل اإ�شم جتاري/ هيكل للإعلم منطقة حرة ذ.م.م 

HAYKAL MEDIA FZ LLC 

اإىل /جمرة منطقة حرة ذ.م.م 
MAJARRA FZ LLC 

دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية القت�شادية خلل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا العلن وال 
فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

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

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 

اإعــــــــــالن
احلديثة  ال�ش�����ادة/ال�شطورة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN لل�شيانة العامة رخ�شة رقم:2549185 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة ح�شن علي عثمان خمي�س الزعابي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف عمر عبدالواحد عبدالواحد عبداهلل الفل�شي

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

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

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:الكيمي ل�شت�شارات تطوير ا�شلوب احلياة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:رخ�شة فورية

CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 3765585 

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

2 - تعين ال�شادة/ندمي و اومندرا ملراجعة احل�شابات- فرع ابوظبي 1 ، كم�شفي 
قانوين لل�شركة بتاريخ:2022/4/27 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 

العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205013768
تاريخ التعديل:2022/4/27

املعن  امل�شفي  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

ال�شم التجاري:ل دولت�شي فيتا بيوتي لوجن-�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:ابوظبي ال�شفارات اخلليج العربي املالك �شركة ابوظبي للمعار�س

CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 1270891 

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

2 - تعين ال�شادة/الهاملي وم�شاركوه- حما�شبون قانونيون ، كم�شفي قانوين 
لل�شركة بتاريخ:2022/4/20 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية 

غر العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205016115
تاريخ التعديل:2022/4/27

املعن  امل�شفي  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم88/2021/250 بيع عقار مرهون
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�شوع الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون عبارة عن القرار بتذييل ا�شل عقد رهن العقار املذكور اأعله بال�شيغة 
3 البالغ  27 مببنى لوفت�س تى اي�شت  2702 بالطابق رقم  التنفيذية والمر باإيقاع احلجز التنفيذي على العقار رقم 
دبي  باإمارة  برج خليفة  168 مبنطقة  رقم  الأر���س  على قطعة   P-62 رقم  واملواقف  قدم مربع   1،433.43 م�شاحته 
املطلوب  قبل  الطالب  حقوق  لتح�شيل  العلني  باملزاد  وبيعه  وتثمينه  �شدهم  للمطلوب  واململوك  الطالب  للبنك  املرهون 
وثلثن  وخم�شة  وثمامنائة  الفا  وع�شرين  وخم�شة  وت�شعمائة  )مليون  درهم   1،925،835.06 مببلغ  املقدره  �شدهم 
درهم و�شتة فل�شا ( من ح�شيلة البيع طبقا لحكام القانون واملادتن ) 25 ( و)26 ( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني 

رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي.
دي��ره - دبي-مبنى بناية عبد اهلل حممد  اإم��ارة دبي بور�شعيد -  الإم���ارات   : امل�شرق �س م ع - عنوانه  التنفيذ بنك  طالب 

امل�شعود - �شقة مكتب رقم 802 & 804 - وميثله / حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي
املطلوب اإعلنه : غزال قري�شى - عنوانه : الإمارات-اإمارة دبي بر دبي - دبي-مبنى مبنى لوفت�س تى اي�شت - �شقة العقار 

 Dhanraj-poojari@gmail.com -  0529868523 - رقم 2702 -منطقة برج خليفة
مو�شوع الإعلن : املنفذ �شده : دهانراج �شوري�س بوجارى  املنفذ �شده :  غزال قري�شي 

التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى  05:00:00م ويف اليام الثلث  ال�شاعة   2022/5/11 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��ن  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�س على  ال�شا�شي قبل دخول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن وامل�شاريف خلل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خلل 
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�س 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : وحدة عقارية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�س 168 
- رقم املبنى : 3 - ا�شم املبنى : لوفت�س تي اي�شت - رقم العقار : 2702 - م�شاحة العقار : 133.17 مر مربع القيمة 

التقديرية : 1624853،54 درهم.  ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021
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اأخبـار الإمـارات
بالتعاون مع جائزة زايد الدولية للبيئة

اأكادميية �سرطة دبي تنظم اأم�سية »الإ�سالم وا�ست�سراف امل�ستقبل البيئي«
•• دبي-الفجر:

حتت رعاية معايل الفريق عبداهلل خليفة املري، القائد العام 
ال��دك��ت��ور حممد  الأ���ش��ت��اذ  ال��ل��واء  �شعادة  �شهد  دب��ي،  ل�شرطة 
الأكادميية  ل�����ش��وؤون  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  ف��ه��د، م�شاعد  ب��ن  اأح��م��د 
وال���ت���دري���ب، ب��ح�����ش��ور ال��ع��م��ي��د الأ����ش���ت���اذ ال���دك���ت���ور حممد 
الأم�شية  افتتاح  الأك��ادمي��ي��ة،  مدير  نائب  ال�شام�شي،  بطي 
الرم�شانية، بالتعاون مع جائزة زايد الدولية للبيئة، حتت 
عنوان "الإ�شلم وا�شت�شراف امل�شتقبل البيئي"، األقاها ال�شيخ 

عبداهلل مو�شى البلو�شي.

واأكد �شعادة اللواء ابن فهد اهتمام �شرطة دبي وحر�شها على 
تطبيق الأنظمة واملعاير العاملية ل�شمان بيئة عمل ملئمة 

و�شحية للموظفن.
اأن من مظاهر الرقي  واأكد ال�شيخ عبداهلل مو�شى البلو�شي 
ما  ب��ك��ل  ال��ب��ال��غ  اهتمامها  الإ����ش���لم،  �شريعة  يف  والتح�شر 
ب�شحتهم  ي�شر  ما  كل  من  ويحميهم  النا�س،  بحياة  يرتقي 
تهمل  مل  الإ�شلمية  فال�شريعة  ممتلكاتهم.  اأو  عقولهم  اأو 
الرتقاء  اإىل  وي��وؤدي  للإن�شان،  حقيقية  م�شلحة  فيه  �شيًئا 
جاء  لذلك  ل��ه.  الكرمية  احلياة  مقومات  توفر  اأو  بحياته 
ولن  والنف�شية،  البدنية  الإن�شان  ب�شحة  وا�شًحا  اهتمامها 

ونظيفة  جميلة  بيئة  يف  الإن�شان  عا�س  اإذا  اإل  ذل��ك  يتحقق 
والإبداع  اجلمال  مظاهر  به  واأح��اط��ت  امللوثات،  من  خالية 

الإلهي والإن�شاين.
اإىل  الإن�����ش��ان  ت��دع��و  الإ���ش��لم��ي��ة  ال�شريعة  "جاءت  واأ���ش��اف 
لأن  واإف�شادها،  تلويثها  عليه  وحت��رم  البيئة،  على  املحافظة 
اأمر  وقد  ومنفعته،  خلدمته  و�شخرها  اأجله  من  خلقها  اهلل 
اأ�شلحها  التي  البيئة  على  باملحافظة  وتعاىل  �شبحانه  اهلل 
عن  �شبحانه  ونهى  عليها،  باملحافظة  عباده  فاأمر  للإن�شان، 
كل ف�شاد يف هذه الأر�س، فقال تعاىل: ول تف�شدوا يف الأر�س 

بعد اإ�شلحها.

••ال�صارقة-الفجر:

الجتماعية  اخل��دم��ات  دائ����رة  داأب����ت 
من  العديد  تنفيذ  على  ال�شارقة،  يف 
لربامج  الداعمة  واملبادرات  امل�شاريع 
�شهر  خ���لل   املجتمعية،  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
رم�شان املبارك، خا�شة تلك املت�شلة 
ب��ال��ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، ب��ال��ت��ع��اون مع 
احلكومية  اجل���ه���ات  م���ن  ���ش��رك��ائ��ه��ا 
وم�شاهمات  اخل��ا���ش��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 

اأفراد املجتمع.
وياأتي هذا النهج اإمياناً من الدائرة، 
باأن اأدوار املوؤ�ش�شات ت�شاهم من حتقيق 
النجاح اأو تقدمي اخلدمات اإىل ترك 
فاإنها  واأف�����راده،  املجتمع  ي��خ��دم  اأث���ر 
تطلق العديد من املبادرات والربامج 
على  الأث��رالإي��ج��اب��ي  ذات  الإن�شانية 
ب�����ش��ك��ل ع����ام، يف ظ���ل النهج  امل��ج��ت��م��ع 
احلياة  لتوفر  الإم���ارة  تتبناه  ال��ذي 

الكرمي للمجتمع.

مبادرات جمتمعية
اإدارة  مدير  احلمادي  ح�شة  وك�شفت 
عن  ال��دائ��رة،  يف  املجتمعي  التلحم 
ب��ع�����س امل����ب����ادرات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، وهي 

م��ت��ن��وع��ة كحلقة  خ���دم���ات  ت���ق���دمي 
دار  منت�شبي  م��ن  ل��لأط��ف��ال  ال�شعر 
رع���اي���ة الأط����ف����ال وك���ب���ار ال�����ش��ن من 
يتم  امل�����ش��ن��ن  رع���اي���ة  دار  م��ن��ت�����ش��ب��ي 
اأحد �شالونات احللقة  تقدميه من 
الرجالية، وخدمات مماثلة  للأمهات 
والفتيات من دار رعاية الأطفال من 
متخ�ش�شة.  جتميلية  م��راك��ز  ق��ب��ل 
ال�شعيد  ال��ف��ط��ر  ع��ي��د  ق��ب��ي��ل  وذل�����ك 

اجتماعية  كم�شاهمة  اأي����ام،  ب��ث��لث��ة 
لبث ال�شعادة والفرح  بقلوبهم بقدوم 

العيد. 
ك���م���ا مت ت��ن��ظ��ي��م ف���ط���ور ج���م���اع���ي ل� 
والأطفال من  ال�شن  كبار  من   110
كافة فروع الدائرة بدعوة من فندق 
�شراتون، وعقب الفطور نظمت لهم 
قيمة،  هدايا  لهم  ووزع��ت  م�شابقات، 
لفتة اإىل اأن هذه الفعالية جاءت بعد 

غياب طويل عن التجمعات اخلارجية 
ما اأ�شعد كبار املواطنن.

رم�صان �صهر التالحم
رم�شان  �شهر  اأن  احل��م��ادي،  وت��ق��ول 
ويكر  والتلحم  ال��راح��م  �شهر  هو 
ف��ي��ه ع��م��ل اخل���ر م���ن ق��ب��ل الأف�����راد 
اهلل،  من  تقربا  واملحلت  وال�شركات 
وكاإدارة خمت�شة بهذا اجلانب نحر�س 

امل�شاركات املجتمعية  على رفع معدل 
والتي ت�شعد الفئات امل�شتهدفة وهي: 
الأط����ف����ال فاقدي  امل���واط���ن���ن،  ك��ب��ار 
الرعاية الجتماعية، الأ�شر من ذوي 
الدخل املحدود، والأطفال املحرومن 

من التعليم. 
املجتمعية  امل�شوؤولية  م�شاريع  وع��ن 
لتحقيق  وم��ت��ن��وع��ة  م��ت��ع��ددة  ف��اإن��ه��ا 
املجتمعي،  وال���ت���ف���اع���ل  ال���ت���وا����ش���ل 

مل�شاريع  الج���ت���م���اع���ي  وال���ت�������ش���وي���ق 
بالعمل  املجتمعية  امل�شوؤولية  وبرامج 
ع��ل��ى ا���ش��ت��ق��ط��اب ال��داع��م��ن ومدهم 
بالتغذية الراجعة حول م�شاهماتهم. 
تطوعية  باأعمال  القيام  اإىل  اإ�شافة 
تخدم  املجتمع  يف  فعاليات  رعاية  اأو 
الأف������راد امل��ح��ي��ط��ن، ب��ه��دف حتقيق 
العلقات  وت��ع��زي��ز  ل���لأف���راد  ال���رف���اه 
مهاراتهم  تنمي  خللها  م��ن  وال��ت��ي 

وتوفر بيئة اآمنة لهم. 

جمتمعية  م�صاريع   7
على  وتنظم   7 فعددها  امل�شاريع  اأم��ا 
مدار ال�شنة وبح�شب املنا�شبة املرتبطة 
ت�����ش��اه��م يف  "نون" ال��ت��ي  ب��ه��ا، وه����ي 
التكفل مب�شاريف التعليم والدرا�شة 
للأطفال فاقدي الرعاية الجتماعية 
)ف��ئ��ة ك��ف��ال��ة ط��ال��ب ع��ل��م مل���دة ع���ام - 

للمتعرين(.  التعليمي  ال��دع��م  فئة 
دعم  يف  وت�����ش��اه��م  جنتنا"  و"اأنتم 
واإدم������اج ك��ب��ار امل��واط��ن��ن م��ن الآب����اء 
وم�شاركتهم  امل��ج��ت��م��ع  يف  والأم���ه���ات 
ال�شن  ل����ك����ب����ار  ال����ع����امل����ي  ال�����ي�����وم  يف 
منازلهم  اإىل  ت�شلهم  ه��داي��ا  بتوزيع 
يف  للم�شاهمة  و"�شند"  وت�شعدهم. 
والأ�شر  املنخف�س  الدخل  ذوي  دع��م 
يف  ت�����ش��اه��م  و"ب�شمة"  امل���ت���ع���ف���ف���ة. 
الأق��ل حظا.  الأ���ش��ر  م�شاكن  حت�شن 
املواد  ت��وف��ر  يف  ت�شاهم  و"ب�شامة" 
املنخف�س  ال��دخ��ل  ل����ذوي  ال��غ��ذائ��ي��ة 
والأ�شر املتعففة. وم�شروع "منا�شك" 
اأداء  مب�شاريف  التكفل  يف  وي�شاهم 
منا�شك احلج اأو العمرة ملنت�شبي دور 
"فرحة  الإي��واء الجتماعية، واأخ��را 
"هدية"  ت��وف��ر  يف  وت�����ش��اه��م  عيد" 
للأطفال لإ�شعادهم يف عيدي الفطر 

والأ�شحى.
م��ن خلل  ن�شعى  ب��ال��ق��ول،  وخ��ت��م��ت 
القطاع  مع  والتعاون  ال�شراكات  بناء 
مبادى  ل��ت��ف��ع��ي��ل  واخل�����ا������س  ال����ع����ام 
الب��ت��ك��ار وال���ش��ت��دام��ة ع��رب خمتلف 
امل�شاريع التي حتقق الأثر الجتماعي 

والزدهار امل�شتدام.

•• ال�صارقة-الفجر:

اأ����ش���دق���اء مر�شى  ن��ظ��م��ت ج��م��ع��ي��ة 
لأكر  جماعياً  اإف��ط��اراً  ال�شرطان، 
مر�شى  م���ن  ���ش��خ�����س   100 م���ن 
قدمت  الذين  والناجن  ال�شرطان 
الدعم  ولعائلتهم  لهم  اجلمعية 
ت�شليط  وامل��ع��ن��وي، حيث مت  امل���ادي 
التجارب  اللقاء على  ال�شوء خلل 
املر�شى،  بها  م��ر  التي  والتحديات 
وال��ت��اأث��ر الإي��ج��اب��ي ال��ذي اأحدثته 
وجهودها  ح��ي��ات��ه��م،  يف  اجل��م��ع��ي��ة 
الأمان،  بر  اإىل  باأيديهم  الأخ��ذ  يف 
ما ك��ان له بالغ الأث��ر يف التخفيف 
م��ن اآلم��ه��م وم��ع��ان��اة اأ���ش��ره��م، كما 
املر�شى  توا�شل  فر�شة  اللقاء  اأت��اح 
الذين مروا  الناجن  ع��دد من  مع 
ب��ت��ح��دي��ات امل��ر���س، واأ���ش��ه��م الدعم 
ال������ذي ق���دم���ت���ه ل���ه���م اجل��م��ع��ي��ة يف 

جتاوز اخلطر وحتقيق التعايف. 
ح�شر حفل الإفطار كل من �شعادة 
رئ��ي�����ش��ة جمل�س  ���ش��و���ش��ن ج��ع��ف��ر، 
مر�شى  اأ����ش���دق���اء  "جمعية  اإدارة 
ال�شيخة  وم����ع����ايل  ال�شرطان"، 
ل��ب��ن��ى ب��ن��ت خ��ال��د ال��ق��ا���ش��م��ي نائب 
والدكتورة  الإدارة،  جمل�س  مدير 
����ش���و����ش���ن امل����ا�����ش����ي، امل����دي����ر ال���ع���ام 
امل�شوؤولن  م��ن  ون��خ��ب��ة  للجمعية، 
ورج����ال الأع���م���ال، وم�����ش��وؤويل عدد 
من  وع��دد  احلكومية،  اجلهات  من 
الأطباء والطبيبات مل�شاركة مر�شى 

ال�شرطان على مائدة الإفطار. 

يف  نعيمة  ال��دك��ت��ورة  �شعادة  وجهت 
�شكراً  الإف��ط��ار  حفل  اأث��ن��اء  كلمتها 
خا�شاً لقرينة �شاحب ال�شمو حاكم 
ال�����ش��ي��خ��ة جواهر  ���ش��م��و  ال�����ش��ارق��ة، 
الرئي�س  ال��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د  ب��ن��ت 
مر�شى  اأ�شدقاء  جلمعية  املوؤ�ش�س 
الفاهوم  ال�شرطان، و�شعادة �شو�شن 
جعفر رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية 
خالد  ب��ن��ت  لبنى  ال�شيخة  ومل��ع��ايل 
رئ���ي�������س جمل�س  ن���ائ���ب  ال��ق��ا���ش��م��ي 
عمل  ولفريق  اجلمعية،  يف  الإدارة 
جمعية اأ�شدقاء مر�شى ال�شرطان.

ق�صية نبيلة
مر�شى  اأ���ش��دق��اء  جمعية  وت�شعى 
حفل  تنظيم  خ��لل  م��ن  ال�شرطان 
تكري�س  اإىل  الرم�شاين،  الإف��ط��ار 
ق�شية مر�شى ال�شرطان يف املجتمع 
املحلي، وت�شليط ال�شوء على حاجة 
وامل�شاعدة،  ال��دع��م  اإىل  الفئة  تلك 
وموؤ�ش�شاته  املجتمع  اأف���راد  ودع���وة 
لهذه  وامل���������ش����اع����دة  ال�����ت�����ربع  اإىل 
تقدمي  اأج���ل  م��ن  النبيلة  الق�شية 
ملر�شى  وامل���ع���ن���وي  امل������ادي  ال���دع���م 

ال�شرطان. كما ميثل اللقاء فر�شة 
للقاء الناجن من مر�س ال�شرطان 
مع مر�شى ل يزالون حتت العلج 

لتبادل اخلربات فيما بينهم.

اأمل ال�صفاء والتعايف
الإفطار  ح��ف��ل  خ���لل  كلمتها  ويف 
�شو�شن  ���ش��ع��ادة  ق���ال���ت  اجل���م���اع���ي، 
جعفر، رئي�شة جمل�س اإدارة جمعية 
اأ����ش���دق���اء م��ر���ش��ى ال�������ش���رط���ان: " 
دور  اأهمية  لنوؤكد  العام  نلتقي هذا 
ال�شرطان  مر�شى  اأ�شدقاء  جمعية 
الوعي  وت���ع���زي���ز  امل���ر����ش���ى  دع����م  يف 
جانبهم  اإىل  والوقوف  بال�شرطان، 
وموؤازرتهم يف كافة التحديات، لكي 
والإ�شرار  حليفهم،  الأم����ل  يبقى 
والعزمية �شلحهم الذي يواجهون 
والو�شول  عليه  للتغلب  املر�س  به 
حر�شت  حيث  التعايف،  مرحلة  اإىل 
من  عاماً   23 مدى  على  اجلمعية 
اأن تكون  م�����ش��رة اخل���ر وال��ع��ط��اء 
اأ�شا�شياً لكل امل�شابن  �شنداً وداعماً 
وقد  منهم،  وال��ن��اج��ن  بال�شرطان 
ب��ال��ن��ج��اح من  تكللت ه���ذه اجل��ه��ود 

للمر�شى  ال���ك���ب���ر  ال����ع����دد  خ�����لل 
تلك  م��ن  انتفعوا  ال���ذي  وال��ن��اج��ن 
اكت�شبتها  ال��ت��ي  وال��ث��ق��ة  اخل��دم��ات 
اجل���م���ع���ي���ة م�����ن ج���م���ي���ع امل���ر����ش���ى 
الرعاية  وم���وؤ����ش�������ش���ات  وال���ن���اج���ن 

ال�شحية".
�شمو  روؤي�����ة  "األهمتنا  واأ����ش���اف���ت: 
ب���ن���ت حممد  ال�������ش���ي���خ���ة ج�����واه�����ر 
القا�شمي، قبل ثلثة وع�شرين عاماً 
مر�شى  اأ���ش��دق��اء  جمعية  ب��اإن�����ش��اء 
ق�ش�س  تلهمنا  وال��ي��وم  ال�شرطان، 
واأ�شخا�س  امل���ر����س  م���ن  ال��ن��اج��ن 
اأن الأمل هو طريق النجاة.  اأثبتوا 
ودورنا الوقوف اإىل جانبهم وتعزيز 
ثقتهم واإرادتهم من خلل اجلهود 
الواقع  اأر����س  على  نرجمها  التي 
اأ�شرة  تعاون بن  والتي كانت ثمرة 
اجلمعية املكونة من جمل�س الإدارة 
و�شركاء خمل�شن  فيها  والعاملن 

ن�شكرهم ونثمن دورهم".
خلل  اجلمعية  م�شاعي  واأث��م��رت 
العام 2021 يف اإحداث فارق كبر 
يف قطاع مكافحة مر�س ال�شرطان، 
ح���ي���ث اأ����ش���ه���م���ت ح��م��ل��ة ال����زك����اة يف 

ت��ق��دمي ال���دع���م لأك����ر م���ن 354 
مليون   2.2 ق��دره  مببلغ  مري�شاً، 
درهم، وتقدمي العلج الكيميائي ل� 
29 من املر�شى، اإ�شافة اإىل اإجراء 
4 علجات  و  5 عمليات جراحية، 
عن  احلملة  اأث��م��رت  كما  اإ�شعاعية. 
و�شاهمت  17 عملية م�شح،  اإج��راء 
الطبية،  املعدات  53 من  يف �شراء  
وت���وف���ر  20 ن���وع���اً م���ن الأدوي�����ة 
ال�شرطان، والتي  العلجية ملر�شى 
املر�شى،  ع��ل��ى  ك��ب��راً  ع��ب��ئ��اً  ت�شكل 
ف�شًل  ����ش���ع���ره���ا،  لرت����ف����اع  ن����ظ����راً 
ع��ن ت��وزي��ع  206 ك��وب��ون��ات طعام 

للمر�شى واأ�شرهم. 

احلا�صنة الأوىل
ويف ح��دي��ث ل��ه��ا ح���ول رح��ل��ت��ه��ا مع 
م��ر���س ال�����ش��رط��ان وال���دع���م الذي 
اأ�شدقاء  ج��م��ع��ي��ة  م���ن  ب���ه  ح��ظ��ي��ت 
لينا،  ق��ال��ت  ال�شرطان"،  م��ر���ش��ى 
اإح�������دى ال���ن���اج���ي���ات م����ن امل���ر����س: 
مر�شى  اأ���ش��دق��اء  جمعية  "كانت 
الأوىل يل  ال�شرطان هي احلا�شنة 
بعد اكت�شاف املر�س. فقد �شاعدتني 

يف العلج وكانت متابعة معي يف كل 
تزل  ومل  معنوياً  ودعمتني  خطوة، 
مرحلة  بعد  حتى  ال��دع��م  يل  تقدم 
من  ج���زءاً  اأ�شبحت  حتى  ال��ت��ع��ايف، 
اأ�شارك  حيث  واأولدي؛  اأن��ا  حياتنا 
الثقافية  الفعاليات  معهم يف  دائماً 
والتوعوية،  والرفيهية  وال�شحية 
واأ����������ش���������ارك الآخ��������ري��������ن رح���ل���ت���ي 

العلجية".
واأ�شافت لينا: "يف بدايات اكت�شاف 
امل���ر����س، ك��ان��ت ت��ك��ل��ف��ة ال���ع���لج من 
واجهتني  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  اأك����رب 
اأهلي  عن  بعدي  وكذلك  وعائلتي، 
زاد من حجم معاناتنا،  اأم��اً  وكوين 
باإمياين  التحديات  اأين واجهت  اإل 
ب������اهلل ت����ع����اىل وال���������ش����رب والأم��������ل 
حياتي  ب��اأن  موؤمنة  وكنت  بال�شفاء 
�شت�شتمر. وما زاد من ثقتي واأملي 
من  تلقيته  ال����ذي  ال��ك��ب��ر  ال���دع���م 
جمعية اأ�شدقاء مر�شى ال�شرطان، 
هناك  اأن  خللها  من  �شعرت  التي 
اأ�شخا�شاً طيبن يقفون اإىل جانبي 
الدعم  ع��وام��ل  كافة  يل  ويقدمون 

والعون".

منبع اأمل 
ب���دوره���ا، ق��ال��ت رف����اه، ال��ت��ي تتلقى 
م��ن قبل اجلمعية:  ح��ال��ي��اً  ال��ع��لج 
ثنائي  ال��ث��دي  ب�����ش��رط��ان  "اأ�شبت 
اجلانب والعقد اللمفاوية، وعندما 
اك��ت�����ش��ف��ت الإ����ش���اب���ة ���ش��ك��ن احل���زن 
ق��ل��ب��ي ك������اأي م���ري�������س ت��ل��ق��ى خرب 
حمدت  ولكن  بال�شرطان،  اإ�شابته 
بالرغم  اإل��ي��ه،  اأم���ري  وفو�شت  اهلل 
وال�شحي  امل���ادي  و�شعي  ���ش��وء  م��ن 
م��ن مر�س  اأع����اين  والآن  ال�����ش��اب��ق، 
التقرحي  الأم��ع��اء  والتهاب  ك��راون 
درج����ة راب���ع���ة، وه���و م��ر���س مزمن 
وعلجه �شعب واأدويته مكلفة، وقد 
هياأ اهلل �شبحانه وتعاىل لنا جمعية 
فكانت  ال�شرطان  مر�شى  اأ�شدقاء 
ولأ�شرتي،  يل  وداع����م  م��ع��ن  خ��ر 
وكانوا  واجتماعياً،  ومعنوياً  مادياً 
ال�شفاء  يف  والثقة  للأمل  منبع  يل 
بف�شل اهلل تعاىل". واأ�شافت رفاه: 
وكان  ال��ك��ي��م��اوي،  ال���ع���لج  "بداأت 
ثم  وم��وؤمل��ة،  اآث��ار جانبية متعبة  له 
اأج���ري���ت اجل���راح���ة وك��ان��ت الأم����ور 
اإىل  ال�شرطان  انتقل  اأن  اإىل  بخر 

بحاجة  اأن��ا  والآن  الفقري،  العمود 
لعمل جراحي لأنني تعر�شت لك�شر 
الفقري  ال��ع��م��ود  ف���ق���رات  ب���اإح���دى 
اأحمد  وم��ازل��ت  ال�����ش��رط��ان،  ب�شبب 
اهلل ع��ل��ى ك��ل ح���ال، وع��ن��دي الأمل 
املادي  بال�شفاء، ل �شيما مع الدعم 
ت���ق���دمي���ه يل  ت��ق�����ش��ر يف  ال������ذي ل 
جمعية اأ�شدقاء مر�شى ال�شرطان، 
م���ن خلل  امل���ع���ن���وي،  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
الفعاليات والإر�شادات التي نتلقاها 
يدعموننا  ال����ذي����ن  الأط�����ب�����اء  م����ن 
فرة  خ��لل  والن�شائح  بالتوعية 
الإفطار،  العلج".  ويف ختام حفل 
مر�شى  اأ�شدقاء  "جمعية  تقدمت 
داعمي  لكافة  بال�شكر  ال�شرطان" 
تنظيم  يف  وامل�����ش��ارك��ن  م��ب��ادرات��ه��ا 
ح��ف��ل الإف���ط���ار ال��رم�����ش��اين، حيث 
بنت  لبنى  ال�شيخة  م��ع��ايل  ق��ام��ت 
�شهادات  بت�شليم  القا�شمي  خ��ال��د 
الدكتورة  ���ش��ع��ادة  م��ن  ل��ك��ل  ال�شكر 
الدكتورة  و���ش��ع��ادة  علي،  اآل  نعيمة 
جلهودهما  تقديراً  علي،  اآل  فوزية 
وزع  كما  الإف��ط��ار،  حفل  تنظيم  يف 
الهدايا  اجلمعية  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ون 
واأطفالهم،  وامل��ت��ع��اف��ن  للمر�شى 
ح��ي��ث ك���ان ال��ل��ق��اء ف��ر���ش��ة لإ�شفاء 
ال�شرور على قلوب املر�شى وذويهم، 
اأ�شحاب  مع  انخراطهم  يف  واأ�شهم 
حالت جتاوزت املر�س، ما بث فيهم 
ب��ال�����ش��ف��اء، وع���زز فيهم  الأم����ل  روح 
الإ�شرار على موا�شلة رحلة العلج 

حتى التعايف. 

لتعزيز �صعادة منت�صبي دور الرعاية الجتماعية

»اجتمـــاعية ال�ســـارقة« تنفذ مبادرات جمتمعية خالل رم�ســـــان املبارك
 فطور جماعي لـ110 م�صن وطفل ورحلة بحرية وخدمات جتميلية 

�صكل فر�صة للقاء املر�صى مع املتعافني و�صلط ال�صوء على التاأثري الإيجابي للجمعية

»اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان« جتمع 100 مري�ش وذويهم على مائدة الإفطار
امللهمة اأ�صهمت يف دعم اأ�صخا�س اأثبتوا اأن الأمل هو طريق النجاة  القا�صمي  جواهر  روؤية  جعفر:  • �صو�صن 

يقفون اإىل جانبي طيبني  اأ�صخا�صًا  هناك  اأن  اأ�صعرين  يل  اجلمعية  دعم  • لينا: 
للعمود الفقري ومل يزل الأمل يحدوين بال�صفاء املر�س  انتقل  ثم  الثدي  ب�صرطان  اأ�صبت  • رفاه: 
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•• دبي-وام:

الطبية  للعلوم  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  جائزة  اأم��ن��اء  جمل�س  اأ���ش��اد 
بح�شول م�شت�شفى را�شد على العتماد الدويل من الكلية الأمريكية للأ�شعة.

التنفيذي  املدير  �شوقات  بن  �شعادة عبداهلل  ال��ذي جمع  اللقاء  جاء ذلك خلل 
جلائزة ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم للعلوم الطبية و�شعادة ?عو�س �شغر 
الكتبي املدير العام لهيئة ال�شحة بدبي يف مقر الإدارة العامة للهيئة والذي مت 
خلله بحث �شبل التعاون بن الهيئة واجلائزة لدعم القطاع ال�شحي وبخا�شة 
هذه  ا�شتدامة  على  والتاأكيد  امل�شتمر  املهني  والتطوير  العلمي  البحث  جم��ال 

ال�شراكة املميزة بن اجلانبن.
ح�شر اللقاء الدكتور فهد با�شليب املدير التنفيذي مل�شت�شفى را�شد والدكتورة 

فريدة اخلاجة املديرة التنفيذية لقطاع اخلدمات الطبية امل�شاندة والتمري�س 
والدكتور من�شور نظري املدير الطبي مب�شت�شفى را�شد والدكتور اأ�شامة الب�شتكي 
رئي�س ق�شم الأ�شعة يف م�شت�شفى را�شد والدكتورة كلثم عبدالواحد نائبة رئي�س 

فنيي الأ�شعة مب�شت�شفى را�شد.
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حمدان  الق�شم على جائزة  اإن ح�شول  الكتبي  وقال 
للعلوم الطبية يف 2020 عزز قدرات الق�شم ومكنه من نيل الإعتماد ..موؤكدا 
اأن هذا النجاح هو ترجمة اأمينة لروؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" يف جعل 

التميز واجلودة قيمة اأ�شا�شية للعمل احلكومي.
الت�شخي�شية يف  الأ�شعة  اإدارة  ا�شت�شاري ومدير  الب�شتكي  اأ�شامة  الدكتور  واأ�شار 
هيئة ال�شحة بدبي رئي�س ق�شم الأ�شعة يف م�شت�شفى را�شد اإىل اأن هذا الإجناز مل 

يكن ممكناً بدون دعم جائزة ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم للعلوم الطبية 
والتمري�س  ال�شريري  الدعم  را�شد وقطاع  امتنانه لإدارة م�شت�شفى  معربا عن 

ولكل من �شاهم يف احل�شول على هذا الإعتماد .
وجميع  الب�شتكي  اأ���ش��ام��ة  ال��دك��ت��ور  �شوقات  ب��ن  ع��ب��داهلل  �شعادة  هناأ  جانبه  م��ن 
العاملن يف الق�شم على حتقيق هذا الإجناز ..موؤكدا اأن روؤية املغفور له ال�شيخ 
اإن�شاء جائزة لأف�شل ق�شم طبي حكومي تهدف  اآل مكتوم يف  را�شد  حمدان بن 
اإىل تطوير الأق�شام يف القطاع ال�شحي لتقدمي خدمة عالية اجلودة للمر�شى 

والإرتقاء بخدمات الرعاية ال�شحية ب�شكل عام داخل الدولة.
اأف�شل الأق�شام يف خدمات الت�شوير  ويعترب ق�شم الأ�شعة مب�شت�شفى را�شد من 
الطبي حيث ح�شل �شابقاً على اعتمادات دولية لوحدات اجلهاز اله�شمي وطب 
الأع�شاب وال�شكتة الدماغية .. فيما اأ�شبح م�شت�شفى را�شد امل�شت�شفى احلكومي 

الأول على م�شتوى الدولة الذي يح�شل على هذا الإعتماد من الكلية الأمريكية 
للأ�شعة والتي تعترب من اأهم اجلهات امل�شرعة واملنظمة ملمار�شة الت�شوير الطبي 
جائزة  على   2020 ع��ام  يف  را�شد  مب�شت�شفى  الأ�شعة  ق�شم  وح�شل  ال��ع��امل.  يف 
وهي  الإم���ارات  بدولة  احلكومي  القطاع  يف  طبي  ق�شم  لأف�شل  حمدان  ال�شيخ 
الطبية  الأق�شام من مقدمي اخلدمات  لأف�شل  كل عامن  التي متنح  اجلائزة 

املميزة بجانب ن�شاطاتهم يف جمال التطوير املهني امل�شتمر والبحث العلمي.
ويخ�ش�س مبلغ اجلائزة املايل لدعم اخلطط امل�شتقبلية للق�شم الفائز لتعزيز 
قدراته البحثية وتطوير كوادره الب�شرية وفقاً لأحدث معاير اجلودة العاملية 
حيث مكنت القيمة املالية للجائزة ق�شم الأ�شعة يف م�شت�شفى را�شد من الإيفاء 
الت�شوير  لأج��ه��زة  وذل��ك  للأ�شعة  الأمريكية  الكلية  م��ن  العتماد  مبتطلبات 

بالرنن املغناطي�شي واملوجات ال�شوتية والأ�شعة املقطعية بالق�شم.

•• ابوظبي-الفجر:

للبحوث  ت����ري����ن����دز  م����رك����ز  اأ������ش�����در 
"الإيطالية"  الرجمة  وال�شت�شارات 
للكتاب اخلام�س من مو�شوعة الإخوان 
"التنظيم  ع���ن���وان:  حت���ت  امل�����ش��ل��م��ن 
امل�شلمن:  الإخ���وان  جلماعة  ال���دويل 
العامل"  يف  وال��ن��ف��وذ  ال��ت��اأث��ر  �شبكات 
لتنظيم  اجل���وه���ري  ال���ه���دف  ي��ك�����ش��ف 
الإخوان امل�شلمن، واملتمثل يف حتقيق 

"اأ�شتاذية العامل" من خلل التمدد يف 
الدول العربية والإ�شلمية، والتغلغل 
يف املجتمعات الغربية بهدف اأ�شلمتها. 
ويو�شح الكتاب الأدوات املتنوعة التي 
الثقافية،  ال��دويل؛  التنظيم  يوظفها 
والإعلمية، وال�شيا�شية، والقت�شادية 
يلقي  كما  اأه��داف��ه.  حتقيق  �شبيل  يف 
الكتاب ال�شوء على املرتكزات الفكرية 
منها  ينطلق  ال��ت��ي  والأي��دي��ول��وج��ي��ة 
العاملية  اأه���داف���ه  لتحقيق  ال��ت��ن��ظ��ي��م 

الذي  امل���اأزق  اأب��ع��اد  ف�شًل عن حتليله 
انك�شاف  بعد  ال��دويل  التنظيم  يواجه 
والتي  للحدود،  العابرة  اأيديولوجيته 

ل توؤمن بالدولة الوطنية.
هي:  ف�����ش��ول،  ت�شعة  ال��ك��ت��اب  وي�شمل 
ون�شاأة  وامل��ن��ه��ج��ي،  ال��ن��ظ��ري  الإط�����ار 
والتنظيم  وت��ط��وره،  ال��دويل  التنظيم 
الدويل للإخوان امل�شلمن.. املرتكزات 
والأهداف، والهيكل املوؤ�ش�شي للتنظيم 
والعلقة  امل�شلمن،  الدويل للإخوان 

بن التنظيم ال��دويل وف��روع الإخوان 
يف دول اخلليج العربية، والعلقة بن 
ال���دويل وف���روع الإخ����وان يف  التنظيم 
الدول العربية الأخرى، والعلقة بن 
ال���دويل وف���روع الإخ����وان يف  التنظيم 
وم�شتقبل  ال�شمالية،  واأمريكا  اأوروب��ا 

التنظيم الدويل للإخوان امل�شلمن.
العلي  ع��ب��داهلل  حممد  الدكتور  واأك���د 
تريندز  مل���رك���ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
اأهمية  وال�����ش����ت���������ش����ارات  ل���ل���ب���ح���وث 

الإ�شدار اجلديد وترجمته اإىل اللغة 
يتميز  اأن����ه  اإىل  م�����ش��راً  الإي��ط��ال��ي��ة، 
ب�شمولية الطرح، والأخ��ذ يف العتبار 
والإقليمية  ال���وط���ن���ي���ة  ال�������ش���ي���اق���ات 
وال��دول��ي��ة، وم��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات التي 
التنظيم الدويل وجماعة  طراأت على 
الفرة  ول�شيما  امل�شلمن،  الإخ����وان 
التي تلت ما ي�شمى ب� "اأحداث الربيع 

العربي"، وحتى عام 2021. 
كما اأ�شار اإىل اأن الكتاب وظف جمموعة 

التحليلية اجلديدة لفهم  املناهج  من 
خ�شو�شية التنظيم الدويل؛ كمقاربة 
ال����دول ومقاربة  ال��ف��اع��ل��ن م��ن غ��ر 
ال�شوق الدينية. ويقدم  الكتاب �شورة 

والنفوذ  التاأثر  �شبكات  عن  متكاملة 
حول  ال��دويل  التنظيم  ميتلكها  التي 
ال���ع���امل. وت���اب���ع ال��ع��ل��ي م��و���ش��ح��اً اأن 
ت��ري��ن��دز ق���ام ب��رج��م��ة ع���دد م��ن كتب 

و�شيوا�شل  ل��غ��ة   16 اإىل  امل��و���ش��وع��ة 
العاملية  ا�شراتيجيته  اإط���ار  يف  ذل��ك 
خمتلف  اإىل  اإ�����ش����دارات����ه  لإي�������ش���ال 

اأ�شقاع العامل.

•• دبي-الفجر:

ب��ن حممد  "جامعة ح��م��دان  دت  ج���درّ
بالمتثال  املطلق  التزامها  الذكية" 
يف  الدولية  ال�شحية  املعاير  لأعلى 
اإدارة وت�شغيل املرافق وفق متطلبات 
"ويل" )WELL( لل�شحة  �شهادة 
ب��ال��ي��وم العاملي  وال�����ش��لم��ة، اح��ت��ف��اًء 
العمل  مكان  يف  وال�شحة  لل�شلمة 
اأب����ري����ل، ومت��ا���ش��ي��اً مع   28 امل���واف���ق 
بيئة  خل���ل���ق  احل���ث���ي���ث���ة  م�������ش���اع���ي���ه���ا 
وحمفزة  وم��ت��ك��ام��ل��ة  اآم��ن��ة  تعليمية 
كما  والتميرّز.  والبتكار  الإب��داع  على 
الذي  للنجاح  ا�شتكماًل  ذل��ك  ي��اأت��ي 

ب��ح�����ش��ول حرمها  م����وؤخ����راً  ح��ق��ق��ت��ه 
املعتمدة  ال�����ش��ه��ادة  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ي 
للأبنية"  ال���دويل  وي��ل  "معهد  م��ن 
�شروط  مطابقة  عقب   )IWBI(
الأول  هو  اإجن��از  الت�شنيف، يف  نظام 
مل��ب��ن��ى اأك����ادمي����ي يف دول����ة الإم������ارات 
واتخذت  الأو���ش��ط.  ال�شرق  ومنطقة 
اجلامعة يف الآون��ة الأخ��رة خطوات 
�شحة  ���ش��م��ان  درب  ع��ل��ى  م��ت��ق��دم��ة 
الهيئة  واأع�شاء  الدار�شن  و�شلمة 
ال��ت��دري�����ش��ي��ة والإداري�����������ة وال��������زوار، 
باعتبارها اأولوية ق�شوى خلل وما 

بعد جائحة "كوفيد19-".
ال�شبرّاقة  جهودها  اجلامعة  وتوا�شل 

ل�شمان اأعلى م�شتويات جودة الهواء 
الدرا�شية  ال�شفوف  ونظافة  وامل��ي��اه 
واملرافق الأكادميية واملكاتب الإدارية 
جانب  اإىل  اجل��ام��ع��ي،  احل���رم  �شمن 
ال�شتعداد  برامج  فعالية  التاأكد من 
املبا�شر  الو�شول  وت�شهيل  للطوارئ 
ال�شحية  اخل�����دم�����ات  م��������وارد  اإىل 
اأف�شل  م��ع  يتما�شى  مب��ا  والوقائية، 
امل���م���ار����ش���ات ال���دول���ي���ة امل���ع���ت���م���دة يف 
جمال الأمان وال�شتدامة والبتكار. 
"ويل"  �شهادة  ت�شنيف  نظام  ويركز 
وال�شلمة  ل��ل�����ش��ح��ة   )WELL(
الت�شغيلية  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  تقييم  ع��ل��ى 
وم�شتويات  ال�����ش��ي��ان��ة  وم��ن��ه��ج��ي��ات 

اأ���ش��ح��اب امل�����ش��ل��ح��ة، ف�شًل  اإ����ش���راك 
املتبعة  ال��ط��وارئ  خطط  فعالية  عن 
خلل  النا�شئة  ال��ت��ح��دي��ات  مل��واج��ه��ة 
وال�شبل  ال���ع���امل���ي،  ال���وب���اء  ب��ع��د  وم����ا 
الق�شايا  مع  بكفاءة  للتعامل  املثلى 
يف  وال�شلمة  بال�شحة  ال�شلة  ذات 
الدكتور  ���ش��ع��ادة  ول��ف��ت  امل�����ش��ت��ق��ب��ل. 
"جامعة  رئ���ي�������س  ال����ع����ور،  م��ن�����ش��ور 
اأنرّ  اإىل  الذكية"،  حممد  بن  حمدان 
ال�شتدامة  معاير  لأعلى  المتثال 
وال�شحة وال�شلمة يندرج يف مقدمة 
للجامعة،  ال�شراتيجية  الأولويات 
م�شاعيها  يف  ق���دم���اً  مت�����ش��ي  ال���ت���ي 
احلثيثة خللق بيئة تعليمية متفردة 

والبتكار  الإب��������داع  ع��ل��ى  وحم���ف���زة 
�شمن مبنًى م�شتدام ي�شمن رفاهية 
ال��دار���ش��ن والأك���ادمي���ي���ن وال����زوار. 
عاتقنا  على  "ن�شع  ال��ع��ور:  واأ���ش��اف 
�شهادة  متطلبات  مطابقة  م�شوؤولية 
متا�شياً  وال�شلمة  لل�شحة  "ويل" 
للرتقاء  امل��ت��وا���ش��ل��ة  م�����ش��رت��ن��ا  م��ع 
املرافق  وا���ش��ت��دام��ة  وك���ف���اءة  ب��ج��ودة 
اجلامعية الذكية، مدفوعن بروؤيتنا 
التعليم  م�شتقبل  ه��ن��د���ش��ة  لإع�����ادة 
العايل وفق ثلث ركائز اأ�شا�شية هي 
البتكار والإنطلق والتحول، و�شوًل 
لتخريج  مثالية  اأكادميية  بيئة  اإىل 
ج���ي���ل م����وؤه����ل م���ع���رف���ي���اً واب���ت���ك���اري���اً 

عمًل  امل�شتقبل،  وا�شت�شراف  ل�شنع 
�شمو  ل�شيدي  ال�شديدة  بالتوجيهات 
را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ 
الرئي�س  دب���ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم،  اآل 
العور:  واختتم  للجامعة".  الأع��ل��ى 
"نفخر بامل�شتوى الريادي الذي و�شل 
اإل��ي��ه ح��رم��ن��ا اجل��ام��ع��ي ك��ون��ه الأول 
حم��ل��ي��اً واإق��ل��ي��م��ي��اً يف احل�����ش��ول على 
وال�شلمة،  لل�شحة  "ويل"  ���ش��ه��ادة 
الرتقاء  م��وا���ش��ل��ة  اإىل  ي��دف��ع��ن��ا  م���ا 
مبا  وامل�شتدامة  التناف�شية  مب��زاي��اه 
نحو  ال��وط��ن��ي  ال��ت��وج��ه  م��ع  يتما�شى 
حت��ق��ي��ق م�����ش��ت��ه��دف��ات اخل��م�����ش��ن يف 
للأجيال  التنمية  ا�شتدامة  �شمان 

تر�شيخ  اإىل  قدماً  ون�شعى  القادمة. 
حممد  ب���ن  ح���م���دان  "جامعة  دور 
رائد  اأكادميي  ك�شرح  الذكية" لي�س 
ملبتكري  الأف�شل  التعليم  توفر  يف 
ومبدعي امل�شتقبل فح�شب، بل اأي�شاً 
العاملية  ل��ل��ج��ام��ع��ات  م��ل��ه��م  ك��ن��م��وذج 
�شمن  احل��ي��اة  ج��ودة  مفاهيم  لتبني 
ال��ب��ي��ئ��ات ال���درا����ش���ي���ة والأك���ادمي���ي���ة 
ويجدر  ال�شواء."  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل��ي��ة 
ت�����ش��ن��ي��ف �شهادة  ن��ظ��ام  ب�����اأنرّ  ال���ذك���ر 
ي�شتند  وال�شلمة  لل�شحة  "ويل" 
التخ�ش�شية  املعاير  من  حزمة  اإىل 
ال��ت��ي ت�����ش��م��ل امل�����واد امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف 
ودرجات  احل��رك��ة،  وم�شاحة  ال��ب��ن��اء، 

احل�����������رارة، وم�������ش���ت���وي���ات ال�������ش���وت، 
وجودة  النف�شية،  وال�شحة  وال�شوء، 
ال���ه���واء، وال��ت��غ��ذي��ة، وامل������اء، وج���ودة 
من  للموظفن  الجتماعية  احلياة 
معياراً  يجعله  ما  النواحي،  خمتلف 
وتعزيز  لقيا�س  ف��اع��ل��ة  واأداة  ع��امل��ي��اً 
العمل  وب��ي��ئ��ات  امل���ب���اين  ال�����ش��ح��ة يف 

حول العامل. 

�صمن مو�صوعة تريندز حول جماعة الإخوان امل�صلمني

)تريندز( ي�سدر الرتجمة الإيطالية للكتاب اخلام�ش حتت عنوان: التنظيم 
الدويل جلماعة الإخوان امل�سلمني: �سبكات التاأثري والنفوذ يف العامل

احتفاًء باليوم العاملي لل�صالمة وال�صحة

جامعة حمدان بن حممد الذكية جتّدد التزامها بالمتثال لأعلى معايري ال�سحة وال�سالمة 

»جائزة حمدان بن را�سد الطبية« ت�سيد بح�سول م�ست�سفى را�سد على العتماد الدويل من الكلية الأمريكية لالأ�سعة

•• دبي-الفجر: 

اأبرمت دو، التابعة ل�شركة الإمارات للت�شالت املتكاملة، مذكرة تفاهم مع 
اإمارة عجمان ت�شتهدف تعزيز التعاون  هيئة الأعمال اخلرية العاملية يف 
ع مذكرة التفاهم كل  بن اجلانبن لدعم املبادرات الإن�شانية واخلرية. وقرّ
من �شعادة الدكتور خالد عبد الوهاب اخلاجة، الأمن العام لهيئة الأعمال 
اخلرية العاملية، وعادل الري�س، مدير اإدارة تنفيذي - الت�شال املوؤ�ش�شي 

والربوتوكول يف دو. 
دو  بالتعاون مع  �شعادته  الوهاب اخلاجة عن  الدكتور خالد عبد  واأع��رب 
�شت�شمح  ال�شراكة  اأن هذه  اإىل  والإن�شانية، لفتاً  املبادرات اخلرية  لدعم 
اإيجابي يف حياة النا�س الذين  اإحداث تغير  لكل اجلانبن بامل�شاهمة يف 

هم يف اأم�س احلاجة للم�شاعدة.
و�شتعمل دو مبوجب مذكرة التفاهم على تقدمي الدعم للجهود اخلرية 
والإن�شانية التي ت�شرف عليها هيئة الأعمال اخلرية العاملية داخل دولة 
الإمارات العربية املتحدة وخارجها، وذلك من خلل توفر خدمة الر�شائل 
عن  الهيئة  مبادرات  لدعم  والتمويل  التربعات  جلمع  الق�شرة  الن�شية 
طريق تطبيق دو للهاتف املتحرك. وتن�شجم مذكرة التفاهم اجلديدة مع 
اأهداف حملة #فيكم_اخلر التي اأطلقتها دو بهدف اإلهام اأفراد املجتمع 
املحلي وموظفي دو تقدمي م�شاهمات جمتمعية ملمو�شة، وت�شجيعهم على 
مبا  وذل��ك  للم�شاعدة  احلاجة  اأم�س  يف  هم  من  مع  والتعاطف  التوا�شل 

دها �شهر رم�شان املبارك. ين�شجم مع القيم الأ�شا�شية التي يج�شرّ
اخلرية  الأع��م��ال  هيئة  مع  �شراكتنا  "تاأتي  الري�س:  ع��ادل  ق��ال  وب���دوره 

العاملية يف اإطار جهودنا ومبادراتنا امل�شتمرة لتعزيز م�شوؤوليتنا املجتمعية 
ك�شركة وطنية اإماراتية وذلك مبا يتما�شى مع حملتنا الأخرة #فيكم_

قدراتنا  لت�شخر  ال��ت��ع��اون  ه��ذا  خ��لل  م��ن  الهيئة  م��ع  و�شنعمل  اخل���ر. 
واإمكانياتنا وتوظيفها لإحداث فرق اإيجابي ملمو�س يف حياة النا�س".

وت��وا���ش��ل دو ت��ع��زي��ز اأوج����ه ال��ت��ع��اون م��ع امل��وؤ���ش�����ش��ات وامل��ن��ظ��م��ات اخلرية 
التي  الإن�شانية  واملبادرات  الربامج  دعم  يف  للم�شاهمة  والعاملية  الوطنية 
الهادفة لدعم مبادرات  اإيجاباً يف املجتمعات. وعلى �شعيد جهودها  توؤثر 
امل�شوؤولية املجتمعية، تقدم ال�شركة خلل ال�شهر الف�شيل الدعم للعديد 
من املوؤ�ش�شات اخلرية عرب خدمة الر�شائل الن�شية الق�شرة، مبا يف ذلك 
املليار  ومبادرة  وكفو،  اخلرية،  »تراحم«  وموؤ�ش�شة  اليوني�شيف،  منظمة 

وجبة، والعديد من املوؤ�ش�شات واملبادرات الأخرى. 

دو تربم مذكرة تفاهم مع هيئة الأعمال اخلريية العاملية يف عجمان لدعم املبادرات املجتمعية والإن�سانية

•• دبي-وام:

ح�شلت الإدارة العامة للإقامة و�شوؤون الأجانب يف دبي، على العتماد العاملي 
ملعاير الآيزو يف موا�شفتي التعين والبتكار ، ما يعد اإجنازاً ي�شاف اإىل �شجل 
وياأتي  العاملية  ملكانتها  وتعزيزاً  والتميز  واجل��ودة  باملبادرات  احلافل  دبي  اإقامة 
ذلك يف اإطار جهودها لر�شيخ مكانتها العاملية باعتبارها اأحد اأف�شل املوؤ�ش�شات 

اخلدمية على م�شتوى العامل .
و�شوؤون  العامة للإقامة  الإدارة  املري، مدير عام  اأحمد  الفريق حممد  وت�شلم 
للموا�شفات  الربيطانية  الهيئة  م��ن  املوا�شفات  �شهادات  دب��ي،  غ��ب  الأج��ان��ب 
بح�شور اللواء عبيد مهر بن �شرور، نائب مدير عام اإقامة دبي، والرائد اأحمد 
عبداهلل اأحمد املري مدير اإدارة املوارد الب�شرية، والدكتورة حنان عبداهلل املرزوقي 
مدير اإدارة احلوكمة املوؤ�ش�شية والإمتثال، وعدد من م�شوؤويل الطرفن. واأكد 

�شعادته اأن الإدارة مت�شي قدماً على كل ال�شعد لتحقيق الإجنازات، مبا ي�شمن 
املمار�شات  اأف�شل  تطبيق  عرب  وذل��ك  واحلكومي،  املوؤ�ش�شي  العمل  يف  ال��ري��ادة 
توجيهات  مع  متا�شياً  ياأتي  الإجن���از  اأن  مو�شحا  العاملية،  واملعاير  والأنظمة 
القيادة الر�شيدة ، الرامية اإىل حتقيق الريادة العاملية يف العمل احلكومي وفق 
اأرقى واأف�شل املمار�شات واملعاير العاملية، وما ح�شلت عليه الإدارة من اعتمادات 
عدة  يف  عاملية  16موا�شفة  على  ح�شلت  حيث  كوفيد19  فرة  خلل  دولية 
جمالت، اأكدت بذلك كفاءتها وحتقيقها لأعلى معاير التميز مما يجعلها يف 

�شدارة موؤ�شرات جودة اخلدمات احلكومية.
الإدارة، مثمناً اجلهود  الكبر الذي حققته  املري، بهذا الإجن��از  الفريق  واأ�شاد 
النتائج،  هذه  حتقيق  يف  والمتثال  املوؤ�ش�شية  احلوكمة  اإدارة  قبل  من  املبذولة 
وح�شول اإقامة دبي على �شهادتي العتماد الدويل الذي �شينعك�س ب�شكل ايجابي 

على م�شتوى اخلدمات.

اإقامة دبي حت�سل على �سهادتي اآيزو يف 
موا�سفتي التعيني والبتكار
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عربي ودويل

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

لويك تا�شيه*
انتخاب  التي كان �شي�شكلها     بن كارثة ت�شونامي 
ال�شغرة  ال���زلزل  و�شل�شلة  رئي�شة،  ل��وب��ان  م��اري��ن 
التي جتلبها اإعادة انتخاب اإميانويل ماكرون، اختار 

رور تدمراً. الفرن�شيون اأخًرا اأقل ال�شرّ
   من املوؤكد اأن انتخاب لوبان كان �شيوجه �شربات 
ل  املر�شحة  لأن  واأوروب����ا،  فرن�شا  لقت�شاد  قا�شية 
ت�شتوعب عواقب الإجراءات القت�شادية التي تريد 

اتخاذها.
اأ�شا�شيات  م��اك��رون  ذل��ك، يفهم  م��ن  العك�س     على 
اجلامح  الت�شخم  فرن�شا  ح��ارب��ت  وق��د  الق��ت�����ش��اد، 

ب�شكل اأف�شل من معظم الدول الأوروبية الأخرى.
   لكن فرن�شا ل تزال دولة ذات ت�شل�شل هرمي كبر 
اأنهم  حيث مل يعد ي�شعر اأ�شحاب الدخل ال�شعيف 
مع  حتى  الج��ت��م��اع��ي،  ال�شلرّم  ت�شلق  على  ق����ادرون 

العمل ال�شاق.
   هذا الت�شل�شل الهرمي الجتماعي القوي للغاية، 
الفرن�شية،  ال��ث��ورة  منذ  ال��واق��ع  يف  ي�شتمر  وال���ذي 
افرا�س  على  حتطيمه،  م��ن  م��اك��رون  يتمكن  ل��ن 
اأن���ه ي��ري��د ذل���ك. وه��و ال���ذي ي��غ��ذي ك��ًل م��ن حركة 

ال�شرات ال�شفراء والنزعة الإ�شلموية املتطرفة.
واأحلمه  ل��وك ميلين�شون  اأن��ه يحمل ج��ان      كما 

الثورية.
    لذلك �شت�شتمر الزلزل الجتماعية ومن املرجح 

اأن تت�شخم.

م�شالح م�شركة
كان  الرئا�شية  للحملة  الآخ���ر  الرئي�شي  امل��ح��ور     

حمور �شيا�شته اخلارجية.
الحتاد  ق�شية  ب��ق��وة  اأوك��ران��ي��ا  غ��زو  �شاعد  لقد     
اأعاد  الأوروب���ي. ويف مواجهة ظهور عدو م�شرك، 
الفرن�شيون والأوروبيون الآخرون اكت�شاف العديد 

من امل�شالح املتطابقة فجاأة.
بروؤية جزئية  الثنن يحتفظان  املر�شحن  لكن     

ل��ل��غ��اي��ة ل��ل��ق�����ش��اي��ا ال��دول��ي��ة ال���ك���ربى وامل��ت��م��ث��ل��ة يف 
غالًبا  والرمبية.  وال�شينية  الرو�شية  التهديدات 
ما يخ�شع ماكرون للم�شالح القت�شادية، يف حن 
اأن  م��ع  بال�شلطوين.  باإعجابها  خم��درة  ل��وب��ان  اأن 
امل�شالح  م��ن  ب��ج��زء  الت�شحية  على  واف���ق  م��اك��رون 
والعامل  اأوكرانيا  عن  للدفاع  لفرن�شا  القت�شادية 

احلر.
   بهذا املعنى، تطور ماكرون كثًرا خلل ال�شنوات 
اخلم�س املا�شية: لديه فهم اأف�شل للق�شايا الدولية 
اخلارجية  ال�شيا�شة  يف  خربته  له  وت�شمح  الكربى، 
املطالبة  ي�شتطع  مل  وعاملية  اأوروبية  زعامة  بتويل 

بها يف بداية وليته الأوىل.

عدم ا�شتقرار يف الأفق
فيه  �شتتطور  ال���ذي  ب��الجت��اه  التكهن  ي�شعب      
ال�شنوات  يف     املتحدة  وال��ولي��ات  وال�شن  رو�شيا 
�شيا�شات  تكون  اأن  املرجح  من  لكن  املقبلة،  القليلة 
هذه البلدان غر م�شتقرة اأكر مما كانت عليه يف 

الع�شرين عاًما املا�شية.
م��ع عدم  التعامل  ��ا  اأي�����شً م��اك��رون  �شيتعن على      
واإذا  فرن�شا.  يف  ينت�شر  ال���ذي  امل��ت��زاي��د  ال���ش��ت��ق��رار 
متكن ح��زب لوبان وح��زب ج��ان ل��وك ميلين�شون يف 
عدد  تعبئة  م��ن  يونيو  يف  الت�شريعية  الن��ت��خ��اب��ات 
على  ف�شيتعن  الناخبن،  اأغلبية  نقل  مل  ان  كبر، 
ماكرون التفاو�س مع جمعية وطنية من �شاأنها اأن 
حظه،  ول�شوء  �شيا�شاته...  من  العديد  ب�شلرّ  تهدد 

فاإن هذا ال�شيناريو حمتمل.
   م��ن ���ش��ي��واف��ق ع��ل��ى احل��ك��م م��ع م���اك���رون يف حال 
بع�س  ل���وب���ان  �شتكت�شب  اأق��ل��ي��ة؟  ح��ك��وم��ة  ت�شكيل 
وبالن�شبة  �شيظهر ماكرون �شعيًفا.  لكن  ال�شرعية، 
التعاي�س مع ماكرون �شيخيرّب  اإىل ميلين�شون، فاإن 

اآمال العديد من ناخبيه املت�شددين.

ترجمة خرية ال�صيباين

الفرن�سيون يختارون اأهون ال�سرور...!

* اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية متخ�ش�س يف ال�شن واآ�شيا -جامعة مونريال كندا

جمهر 
الأحداث

العوا�صف تتقاذف اللبنانيني من اأب�صطهم اإىل ال�صيا�صيني 

بعد فاجعة الزورق...هل يغرق لبنان قبل النتخابات
•• عوا�صم-وكاالت

)اأيار(  مايو   15 يف  النيابية  للنتخابات  اللبنانيون  ي�شتعد 
واملناورات  ال��زورق،  فاجعة  ق�شية  تفجر  مع  بالتزامن  املقبل، 
املتداعي  القت�شاد  يهدد  حن  يف  الت�شويت،  لتاأجيل  املختلفة 

بالنهيار الكامل.
اأم�س الأربعاء، زادت املخاوف من  ووفق �شحف عربية �شادرة 
فاجعة غرق  بعد  لبنان خا�شًة  النيابية يف  النتخابات  تاأجيل 
تتقاذف  التي  العوا�شف  ق��ارب مهاجرين يف طرابل�س، يف ظل 
ال�شيا�شين،  نوابهم وم�شوؤوليهم  اإىل  اأب�شطهم  اللبنانين من 
و�شطوة  جهة،  من  ال�شعبي  الغ�شب  ري��اح  بهم  ع�شفت  الذين 

حزب اهلل من جهة ثانية. 

اعتبارات طائفية وحزبية
يف هذا الإطار قال موقع "اندبندنت عربية"، "يف هذه الظروف 
البع�س  ي�شميها  ال��ت��ي  ال�����ش��ع��د،  ك��ل  ع��ل��ى  اخل��ان��ق��ة  اللبنانية 
"النهيار" اأو "جهنم" اأو "الهاوية"، تتجه اأنظار كثرين نحو 
الناخبن اللبنانين، واأولها اأنظار املجتمع الدويل، الذي اعترب 
اأن النتخابات النيابية، هي اآخر فر�شة للتغير الدميقراطي، 

وعلى اأ�شا�شها يحدد م�شر لبنان وعلقاته بالعامل".
ال�شم�س  و�شوح  وا�شح  لبنان  يف  "ال�شراع  اأن  املوقع  وي�شيف 
اأن  يعتقدون  لبنانين  بن  اأي  و"ممانعن"،  "�شيادين"  بن 
واآخرين  ال�شيا�شية،  املنظومة  تغير  يف  �شت�شهم  النتخابات 
اأي�شاً  ي��دورون يف فلك حزب اهلل وم�شروعه الإقليمي، وهناك 
امل�شتنكفن عن  اللبنانين  اللبناين، رغم كرة  اأنظار الداخل 

امل�شاركة يف النتخابات التي ي�شمونها مهزلة وم�شرحية".

فاجعة طرابل�س
"تعطيل  اإن  ���ش��ق��ر  ول���ي���د  ف��ي��ق��ول  الوطن"  "نداء  يف  اأم�����ا 
غ�شب  ا�شتعمال  من  اأك��رب  ح��دث  اإىل  يحتاج  ب��ات  النتخابات 
الأهايل يف طرابل�س الذين حرقت فاجعة غرق القارب قلوبهم، 

واأدت ببع�شهم اإىل التعبر عن حزنهم بالتهديد والوعيد".
و���ش��دد ال��ك��ات��ب ع��ل��ى احل���ذر وال��ي��ق��ظ��ة، مل��ن��ع "افتعال اأح���داث 
اأو  اجلي�س  على  احلملة  اأن  ه��و  النتخابات،  تاأجيل  اأج��ل  م��ن 
النائب جربان  امل�شوؤولية كما فعل  الإيحاءات بتحميل قيادته 
بت�شريحاتهم،  تغذيتها  اإىل  ال��ب��ع�����س  �شعى  وال��ت��ي  ب��ا���ش��ي��ل، 
ت�شتهدف قائده من قبل القلقن من اأن يكون ترداد ا�شمه يف 
يريدون  فهوؤلء  جدياً.  اجلمهورية  لرئا�شة  الأو���ش��اط  بع�س 

قطع الطريق على هذا الحتمال".
وقائع  م��ن  اآخ���ر  من���وذج  ه��ي  ح�شلت  ال��ت��ي  "الكارثة  وي�شيف 
ل��ب��ن��ان، ولعجز  ال��ت��ي ���ش��رب��ت  ل��لأزم��ة  ال��ب��ائ�����ش��ة  الإدارة  ت��ل��ك 
بفعل  املتوا�شل،  التخفيف من تدهورها  القائمة عن  ال�شلطة 

القفزات املتواترة ل�شعر �شرف الدولر والتاأخر يف اإقرار قانون 
الكابيتال كونرول وو�شع خطة التعايف. وا�شتمرار هذا العجز 
هو م�شدر الياأ�س الذي يقود اإىل الهجرة غر ال�شرعية، اأو اإىل 
لتنظيمات  النتماء  اإىل  واأحياناً  واملخدرات  لل�شرقات  اللجوء 
املدينة  الأمني يف  الو�شع  تدهور  املخاوف من  لكن  متطرفة. 
اإىل  ا�شتندت  النتخابات  تاأجيل  تربر  حالة  ن�شوء  اإىل  و�شوًل 
�شوابق ا�شتغلل جهات يف املدينة وخارجها ال�شباب العاطل عن 
العمل والناقم، الأمر غر املتوفر يف هذه الظروف، على رغم 
حماولة البع�س ا�شتغلل الفاجعة وغ�شب ال�شارع الطرابل�شي 

�شيا�شياً".

الكابيتال كونرول
النواب  جمل�س  الأو�شط"اإن  "ال�شرق  قالت  خمتلف  �شياق  يف 
اللبناين ف�شل اأم�س الثلثاء بعد اإلغاء جل�شة اللجان النيابية 
امل�شركة التي كانت خم�ش�شة لبحث قانون تقييد التحويلت 
املالية "الكابيتال كونرول" ب�شبب الن�شاب غر املكتمل، وعلى 
الذي  القانون  اعتماد  ونقابات مهنية، يف  احتجاج هيئات  وقع 

كان يفر�س اأن ُينهي اأزمة القطاع امل�شريف اللبناين.
ول��ك��ن م�����ش��روع ال��ق��ان��ون ا���ش��ط��دم ب��رف�����س وا����ش���ع واتهامات 
على  وال�شطو  البنوك  يف  املودعن  بحقوق  التلعب  مبحاولة 
عن  امل�شوؤولن  حما�شبة  ورف�����س  قانونية،  بطريقة  اأم��وال��ه��م 
كلفته  وحتميلهم  اأع���وام،  طيلة  لبنان  تكبدها  التي  اخل�شائر 

املالية.
واعتربت ال�شحيفة اأن القانون لن مير يف الدورة الت�شريعية 

يف  النيابية  الن��ت��خ��اب��ات  بعد  م��ا  اإىل  �شرحل  واأن���ه  اجل��اري��ة، 
الربملان  طريق  يف  عقبة  اأول  ليكون  املقبل،  )اأيار(  مايو   15

واحلكومة املقبلتن اإذا اأجريت النتخابات يف موعدها.

اإقالة وزير اخلارجية
من جهتها قالت �شحيفة "العرب" اإن جمل�س النواب الربملاين 
�شينظر يف جل�شة عامة بعد ظهر اخلمي�س  يف حجب الثقة يف 

وزير اخلارجية واملغربن عبداهلل بوحبيب.
باإ�شقاط  ُيطالب  اللبنانية،  القوات  اأن حزب  ال�شحيفة  ونقلت 
وزير اخلارجية "ب�شبب املخالفات اجل�شيمة التي ترتكبها وزارة 
النتخابات  يف  املغربن  "ت�شويت  يف  واملغربن"  اخلارجية 

النيابية املقبلة.
ووفق ال�شحيفة "ي�شر مراقبون اإىل اأن بوحبيب قد يكون اأول 
ويقول اخلبر  الطائف"،  اتفاق  الثقة منذ  ت�شحب منه  وزير 
القانوين عادل مين اإنه ل يظن اأن هذا الأم��ر ح�شل مع اأي 
يطرح،  كان  واكيم  ال�شابق جناح  النائب  اأن  اإىل  م�شراً  وزي��ر، 
اإىل  ب�شكل كامل، لفتاً  الثقة يف احلكومة  املنا�شبات،  يف بع�س 
ال����وزراء، ه��و ال��راح��ل جورج  اأق��ي��ل يف جمل�س  اأن هناك وزي���راً 

اإفرام".
ورغم ال�شيناريوهات املختلفة اإل اأن م�شادر ال�شحيفة ت�شتبعد 
اخلارجية  وزي���ر  م��ن  ال��ث��ق��ة  �شحب  اإىل  ال��ربمل��ان  "يذهب  اأن 
احلكومة  ا�شتقالة  اإىل  ي��وؤدي  قد  الأم��ر  ه��ذا  لأن  واملغربن، 
�شيا�شي  اتفاق  ج��زء من  وزي��ر هو  اأي  وج��ود  اأن  ذل��ك  برمتها، 

كبر، وبالتايل ل ميكن اأن ُيرك من دون تاأمن".

اأف�صل فر�صة ملوكو هي الفوز بانت�صار حمدود �صريع 

حرب بالوكالة خطرية يف اأوكرانيا... ما فر�ش رو�سيا فيها؟
•• عوا�صم-وكاالت

الدكتور  بو�شان  جامعة  يف  ال��دول��ي��ة  ال��ع��لق��ات  اأ���ش��ت��اذ  ق��ال 
خطط  بوتن  فلدمير  الرو�شي  الرئي�س  اأن  كيلي  روب��رت 
ليكون غزو اأوكرانيا �شريعاً و�شبيهاً ب�شم القرم يف 2014. 
طريق  اإىل  و�شلت  كييف  يف  ال�شريعة  ب��وت��ن  خ��ط��وة  لكن 

م�شدود.
اأ���ش��اب��ي��ع، ت��خ��ل��ى ال���رو����س ع���ن امل���ح���ور ال�شمايل،  ب��ع��د ���ش��ت��ة 
ويركزون الآن على ال�شتيلء على منطقة دونبا�س يف �شرق 
التوغل  ه��ذا  مع  معاناة حتى  هناك  �شتكون  لكن  اأوك��ران��ي��ا. 
املحدود. ب�شبب قتال بوتن �شد الغرب باأكمله تقريباً ولي�س 

اأوكرانيا فقط.
بداأ  ف��وري،  �شبه  ب�شكل  "1945" اأن��ه  كيلي يف موقع  كتب 
امل�شاعدة  بطلب  زيلين�شكي  فولودمير  الأوك��راين  الرئي�س 
ورو�شيا  الغرب  بن  بالوكالة  حرباً  النزاع  ليجعل  الغربية 

ب�شكل عملي.
�شوق زيلين�شكي املجهود احلربي الأوكراين م�شتخدماً تلك 
احلدود  اأوك��ران��ي��ا  ع��ن  حت��دث  ���ش��ري��ح.  ب�شكل  امل�شطلحات 

الأمامية لأوروبا وتدافع عنها �شد اعتداء رو�شي اأو�شح.
الحتاد  اأو  الأطل�شي  �شمال  حلف  يف  اأوكرانيا  تكون  ل  قد   
اأنها كانت مبثابة  الأوروب��ي، لكن بدا وا�شحاً ب�شكل متزايد 

ح�شن.

ماذا يريد بوتني؟
يف الفرة التي �شبقت الغزو، األقى بوتن خطابات ندد فيها 

بالت�شوية الكاملة ملا بعد احلرب الباردة يف اأوروبا.
على  اأي�����ش��اً  ب��ل  اأوك��ران��ي��اً  ا�شتقلل  على  فقط  يعر�س  مل 
رو�شيا  ف�شاء  من  ال�شرقية  اأوروب���ا  وه��روب  الناتو،  تو�شيع 
على  ال��غ��رب  نحو  متيل  دمي��وق��راط��ي��ات  وت��ط��ور  التقليدي، 
ن�شخة  ع��ودة  يريد  اأن��ه  الوا�شح  من  رو�شيا.  حميط  امتداد 

عن الحتاد ال�شوفييتي اأو الإمرباطورية الرو�شية.
�شي�شغط على  ب��وت��ن  اأن  ال��ن��ط��اق يف  وا���ش��ع  ا���ش��ت��ب��اه  وث��م��ة 
البلطيق، وبولندا اإذا �شيطر على اأوكرانيا. يف هذا التحليل، 
يريد  كيلي.  وف��ق  م�شيباً  زيلين�شكي  يكون  اأن  امل��رج��ح  م��ن 
و�شبه  اأكرب  دوراً  ي�شمل  اأوروبياً خمتلفاً  اأمنياً  نظاماً  بوتن 
ذلك،  يريد  مو�شكو  �شوى  اأح��د  ل  لكن  لرو�شيا.  اإم��ربي��ايل 
ولهذا ال�شبب دعم الغرب اأوكرانيا ب�شكل كبر، واحلرب هي 

حرب بالوكالة بالفعل.

اأف�صل جي�س يف الكوكب
لكنه  النتيجة.  ه��ذه  ليتفادى  �شريع  ف��وز  اإىل  بوتن  احتاج 
مل يحقق ذلك. يتو�شع خط امل�شاعدات الغربية الآن لي�شمل 

اإذا  اأرا���س  ا�شرجاع  اأوكرانيا على  ت�شاعد  اأ�شلحة ثقيلة قد 
متكنت من وقف الهجوم على دونبا�س.

ع�شكرية  مب��ع��دات  اأوك��ران��ي��اً جم��ه��زاً  رو���ش��ي��ا جي�شاً  ت��ق��ات��ل 
ب��واح��د من  اأوك��ران��ي��ا  ف�شتتمتع  ذل���ك  ت��وا���ش��ل  اإذا  غ��رب��ي��ة. 
اأف�شل اجليو�س جتهيزاً ومتر�شاً بالقتال على الكوكب. هذه 
النتيجة كارثية لبوتن. تتمتع رو�شيا بالتفوق احلايل من 
حيث العدد والكتلة، لكن لأوكرانيا معنويات اأعلى و�شتح�شل 
قريباً على معدات اأف�شل. مع زيادة تدفق الأ�شلحة الغربية، 

�شتت�شاوى املقايي�س ثم تنقلب �شد رو�شيا ح�شب الكاتب.

مقارنة يف القت�صادات
القاعدة  خا�شًة  القت�شادية،  الإم��ك��ان��ات  رو�شيا  متلك  ول 
ال�شناعية  الإم��ك��ان��ات  �شد  للتناف�س  الدفاعية،  ال�شناعية 
الرو�شي  القومي  الناجت  تقريباً.  باأكمله  للغرب  الدفاعية 
للوليات  القوميان  الناجتان  اأما  دولر،  تريليوين  اأقل من 

املتحدة والحتاد الأوروبي، فيتخطيان 40 تريليوناً.
اأو حتى  الرو�شية  املعدات  وينتج كلهما معدات جيدة مثل 
انكما�س حاد  اأف�شل منها. و�شيعاين القت�شاد الرو�شي من 
و   5 انكما�س بن  التقديرات حول  العقوبات، وحت��وم  بفعل 
%10 هذه ال�شنة وحدها، بالإ�شافة اإىل كلفة ما حتول اإىل 
لها، �شتدفع  حرب كبرة، مل يكن ال�شعب الرو�شي م�شتعداً 

رو�شيا اإىل الركود اإن مل يكن اإىل الك�شاد قريباً.

�صباق ت�صلح
املا�شي  العقد  م��ن  الكثر  اأم�����ش��ى  ب��وت��ن  اأن  كيلي  اأ���ش��اف 
عن  الدفاعي  القت�شاد  بعزل  الرو�شي  ال��دف��اع  حتديث  يف 
رو�شيا  يف  ال�شناعية  الدفاعية  القواعد  اإن  العامل.  اقت�شاد 
اأن تكون قادرة  اأ�شلوب الكتفاء الذاتي ومن املفر�س  تتبع 
اإنتاج الأ�شلحة ال�شرورية لفرة من الوقت. لكن بعد  على 
احلايل  الهجوم  يولد  مل  اإذا  اأي  احل���رب،  يف  الأف���ق  ان�شداد 
امل�شنعون  ف�شي�شقط  احل���رب،  يك�شب  خ��رق��اً  دون��ب��ا���س  على 
ال��دف��اع��ي��ون ال���رو����س يف ���ش��ب��اق ت�����ش��ل��ح م��ت��و���ش��ط امل����دى مع 
املنتجن الغربين. ومن غر املرجح اأن يتفوقوا على الإنتاج 
الدفاعي الغربي لفرة طويلة بالنظر اإىل التباين ال�شارخ 

يف احلجم اإ�شافة اإىل العقوبات.

خيارات حمدودة
ال�شمود  من  اأوكرانيا  متكنت  اإذا  اأن��ه  عدة  مراقبون  لحظ 
ب�شعة اأ�شهر اأخ��رى، فقد ل تتمكن رو�شيا على الأرج��ح من 

الفوز باحلرب، ولو بكلفة باهظة.
لأفغان�شتان  ال�شوفييتي  الحت���اد  اج��ت��ي��اح  اأن  كيلي  وي���رى 
رو�شيا  خا�شتها  كارثية  بالوكالة  حرب  لآخ��ر  منوذجاً  �شكل 

انت�شار  الرو�س من حتقيق  الأو�شع. ولو متكن  العامل  �شد 
ق�شر املدى يف دونبا�س يف الأ�شهر املقبلة، ف�شيواجهون على 
الأرجح مترداً يف تلك املناطق و�شت�شغط بقية اأوكرانيا على 
من  �شلح  على  حت�شل  التي  وه��ي  ال��رو���ش��ي،  اجلي�س  تقدم 

الغرب.
غرب  اخ���راق  ت�شتطيع  ل  فهي  حم���دودة.  رو�شيا  خ��ي��ارات 
اأوكرانيا لقطع اإمدادات ال�شلح. احلدود بن اأوكرانيا وناتو 
اأي�شاً، ول  طويلة جداً لقطع التدفقات بهجمات �شاروخية 
الأ�شلحة  اإر���ش��ال  ملنع  الأطل�شية  الأرا���ش��ي  �شرب  ت�شتطيع 
م�شابه،  ب�شكل  نف�شه.  ناتو  م��ع  بالت�شعيد  �شتخاطر  لأن��ه��ا 
اإن ا�شتخدام رو�شيا الت�شعيدي ل�شلح نووي اأو كيميائي يف 

اأوكرانيا يحمل خماطر تورط ناتو.

اأف�صل فر�صة
بانت�شار  الفوز  لرو�شيا هي  اأف�شل فر�شة  فاإن  كيلي،  ووفق 
ال�شيا�شية  م��ك��ام��ن اخل��ل��ل  ق��ب��ل ح��ل جميع  ���ش��ري��ع  حم���دود 
اإىل  ال�شعي  ث��م  الأطل�شي،  الإم����داد  جهود  يف  واللوج�شتية 
�شلم بالتفاو�س. اإذا مل يتحقق ذلك ف�شتكون رو�شيا عالقة 
يف حرب كاملة بالوكالة مع خ�شم اأكر ثراء واإنتاجية، ميد  
زبوناً حملياً �شلباً وم�شمماً، وهي ل ت�شتطيع الفوز بذلك 

القتال.

حكام مايل يتهمون اجلي�ش الفرن�سي بالتج�س�ش والتخريب
•• باماكو-اأ ف ب

الفرن�شي  اجلي�س  باماكو  يف  احلاكم  الع�شكري  املجل�س  اترّهم 
الأرك����ان  ه��ي��ئ��ة  ن�����ش��رت  ب��ع��دم��ا  و"التخريب"  ب�"التج�ش�س" 
يف  قاعدة  ق��رب  طيار  دون  بطائرة  فيديو  ت�شجيل  الفرن�شية 

و�شط مايل اأعادتها فرن�شا حديثاً.
وقالت حكومة باماكو يف بيان اإن ال�شلطات "لحظت منذ بداية 
العام اأكر من خم�شن انتهاكا متعمدا للمجال اجلوي املايل 

من طائرات اأجنبية، خا�شًة طائرات القوات الفرن�شية".
مايغا  اهلل  عبد  املالية  احلكومة  با�شم  املتحدث  بيان  واأ���ش��اف 
اأن واحدا من اآخر حوادث "انتهاك املجال اجلوي املايل" كان 

"الوجود غر القانوين لطائرة دون طيار للقوات الفرن�شية يف 
ال�شيطرة  نقلت  التي  قاعدة غو�شي  فوق  )ني�شان(  اأبريل   20

عليها" اإىل القوات امل�شلحة املالية قبل يوم.
على  للتج�ش�س  م��وج��ودة  ك��ان��ت  امل��ذك��ورة  "الطائرة  اأن  وت��اب��ع 
اإىل  "بالإ�شافة  اأنه  مو�شحا  البا�شلة"،  املالية  امل�شلحة  قواتنا 
بن�شرها  تخريب  لأعمال  الفرن�شية  القوات  عمدت  التج�ش�س، 
قتل  بارتكاب جرائم  كاذبة ملفقة لتهام جنود مالين  �شورا 

مدنين لت�شويه �شورتهم".
ويف 21 اأبريل )ني�شان(، بعد يومن من اإعادته قاعدة غو�شي 
الع�شكرية، اتهم اجلي�س الفرن�شي مرتزقة رو�س من جمموعة 
فاغرن ب� "هجوم اإعلمي" ون�شر ت�شجيل فيديو قال اإنه ملرتزقة 

الفرن�شين  لت��ه��ام  غو�شي  ق��اع��دة  ق��رب  جثثاً  يدفنون  رو����س 
برك مقربة جماعية وراءهم.

ره اجلي�س الفرن�شي جنودا من�شغلن  وُيظهر الفيديو الذي �شورّ
ونها برمال. ويف لقطة اأخرى يظهر اثنان من  حول جثث يغطرّ

الع�شكرين ي�شورون جثثا دفن جزء منها.
اأنهم جنود بي�س، م�شرة اإىل  واأكدت هيئة الأركان الفرن�شية 
اأنهم اأع�شاء يف �شركة فاغرن الع�شكرية اخلا�شة تعرفت عليهم 

من ت�شجيلت فيديو و�شور التقطت يف اأماكن اأخرى.
العامة  الأرك�����ان  ق��ال��ت هيئة  ال��ل��ق��ط��ات،  ن�شر  م��ن  ي���وم  وب��ع��د 
للجيو�س املالية، اإنها عرت "على حفرة جماعية يف مكان غر 

بعيد عن املع�شكر الذي كانت ت�شغله القوة الفرن�شية برخان".

ال�سني تدين اإبحار �سفينة اأمريكية مب�سيق تايوان 
•• بكني-رويرتز

اأبحرت �شفينة  اأن  اإدانة للوليات املتحدة بعد  وجه اجلي�س ال�شيني 
حربية اأمريكية اأخرى عرب م�شيق تايوان ذي احل�شا�شية، قائل اإن 

مثل هذه العمليات "تتعمد" الإ�شرار بال�شلم وال�شتقرار.
�شام�شون  املوجهة  ال�شواريخ  اإن مدمرة  الأمريكية  البحرية  وقالت 
قامت "بعبور عادي عرب م�شيق تايوان" يوم الثلثاء مبا ل يتعار�س 

مع القانون الدويل.
�شهر  ك��ل  م��رة  تلك  الإب��ح��ار  املتحدة مثل عمليات  ال��ولي��ات  جت��ري 
من  العمليات  ه��ذه  تعد  التي  ال�شن  غ�شب  يثر  م��ا  وه��و  تقريبا، 
دميقراطي  حلكم  خا�شعة  جزيرة  وهي  تايوان،  دعم  على  املوؤ�شرات 
تعتربها بكن اأر�شا �شينية. وقالت قيادة املنطقة ال�شرقية يف جي�س 

التحرير ال�شعبي ال�شيني اإن قواتها ر�شدت ال�شفينة وحذرتها.
الأعمال  م��رارا مثل هذه  املتحدة متار�س  "الوليات  بيان  وقالت يف 
تايوان   ا�شتقلل  ق��وى   اإىل  خاطئة  اإ���ش��ارات  يبث  مما  ال�شتفزازية، 
ذلك  نعار�س  ت��اي��وان.  م�شيق  وا���ش��ت��ق��رار  ���ش��لم  عمد  ع��ن  ويقو�س 
ب�شدة". وقالت وزارة الدفاع التايوانية اإن ال�شفينة الأمريكية اأبحرت 

�شمال عرب امل�شيق واإن الو�شع يف املمر املائي "كاملعتاد".
وقال املتحدث با�شم الأ�شطول ال�شابع الأمريكي نيكول�س لينجو يف 
بيان اإن اجلي�س الأمريكي ي�شر طائرات ويبحر وين�شط يف اأي مكان 

ي�شمح به القانون الدويل.
علقات  لديها  لي�شت  ال���دول  اأغ��ل��ب  ���ش��اأن  �شاأنها  املتحدة  ال��ولي��ات 
اأ�شلحة  اأهم داعم دويل ومورد  تايوان، لكنها  دبلوما�شية ر�شمية مع 

لها، وهو م�شدر دائم للتوتر بن بكن ووا�شنطن.

�سوي�سرا جتمد 9 مليارات دولر من الأ�سول الرو�سية 
•• زوريخ-رويرتز

ذكرت �شحيفة نويه ت�شور�شر ت�شايتوجن اأن حجم الأ�شول الرو�شية املجمدة 
مبوجب العقوبات التي فر�شتها �شوي�شرا ارتفع اإىل حوايل ت�شعة مليارات 

فرنك �شوي�شري )9.34 مليار دولر(، دون اأن تذكر م�شادرها.
ويزيد ذلك بنحو 1.5 مليار فرنك عما اأفادت به ال�شلطات ال�شوي�شرية يف 
ال�شابع من اأبريل ني�شان. ومل ترد الوكالة احلكومية امل�شوؤولة عن تطبيق 
العقوبات حتى الآن على ر�شالة بريد اإلكروين تطلب التعليق على التقرير. 
عقوبات  �شوي�شرا  تبنت  للبلد،  التقليدي  احل��ي��اد  ع��ن  ح��اد  ان��ح��راف  ويف 

الحتاد الأوروبي على الرو�س املتورطن يف غزو مو�شكو لأوكرانيا.
اأوكرانيا.  �شلح  لنزع  خا�شة"  ع�شكرية  "عملية  �شنت  اإنها  رو�شيا  وتقول 
وترف�س كييف وحلفاوؤها الغربيون ذلك باعتباره ذريعة ل�شن حرب اأودت 

بحياة الآلف و�شردت ربع �شكان اأوكرانيا.

كانبريا ترجح ن�سر قوات �سينية يف جزر �سليمان 
•• �صيدين-اأ ف ب

قالت وزيرة ال�شوؤون الداخلية ال�شرالية اأم�س اإنه "من املرجح جداً" اأن 
تر�شل ال�شن قوات اإىل جزر �شليمان بعد توقيع اتفاق اأمني مثر للجدل 

مع الدولة الواقعة يف املحيط الهادئ.
واأعلنت جزر �شليمان وبكن الثلثاء املا�شي توقيع اتفاقية اأمنية مبهمة، 
من  للأرخبيل،  امل��ج��اورة  واأ�شراليا،  املتحدة  ال��ولي��ات  خم��اوف  اث��ار  مما 
تو�شيع النفوذ ال�شيني يف منطقة املحيط الهادئ. وردا على �شوؤال عما اإذا 
كان من املمكن اأن تطلب ال�شن اإر�شال قوات اإىل جزر �شليمان خلل العام 
املقبل، قالت وزيرة ال�شوؤون الداخلية كارين اأندروز لإذاعة "4بي �شي" اإن 
ذلك "مرجح جداً". واو�شحت اأنه "من املرجح اأن يكون هذا هو الطريق 

الذي ت�شلكه ال�شن يف منطقة املحيط الهادئ".
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األقت الأزمتان املحلية والعاملية بظللهما �شلبا على قطاع الأعمال 
يف لبنان، حيث اأغلقت العديد من ال�شركات فيما جلاأ بع�شها للقرار 
تطبيقا  املوظفن،  اأع���داد  وتقلي�س  حجمها  ت�شغر  ع��رب  ال�شعب 
ملقولة "اآخر احللول اأ�شعبها"، ليراجع عدد عمال وموظفي القطاع 
اخلا�س من 1.3 مليون يف عام 2019 اإىل 800 األف يف 2022.

يف  البواب،  و�شركاه" با�شم  البواب  "رفيق  �شركة  عام  مدير  ويقول 
لبنان  يف  ال�شركات  "اآلف  اإن  عربية"،  نيوز  "�شكاي  ملوقع  حديث 
"قطاعات  اأن  اىل  لفت  اأن��ه  اإل  اأبوابها"،  اأغلقت  اأو  حجمها  �شغرت 
ال�شناعة والزراعة ومواد التنظيف واخلدمات واملطاعم �شهدت منوا 
وحت�شنا ومل تتاأثر �شلبا، بينما �شهد قطاع جتارة الألب�شة وال�شاعات 

والكماليات تراجعا واإقفال لبع�س موؤ�ش�شاته".
اأ�شتاذ جامعي، فقد فقدت ال�شركات منذ عام  وبح�شب البواب، وهو 
2019 حتى اليوم، بن عمليات ت�شريح وا�شتقالت ذاتية، ما يقارب 

املجالت. كل  من  اخلا�س  القطاع  من  موظف  األف   500
األف  و300  مليون  من  املوظفن  ع��دد  انخف�س  "بذلك  واأ���ش��اف: 
األف عامل وموظف حاليا، فيما هاجر ق�شم من   800 اإىل حوايل 
هوؤلء املوظفن، وجلاأ البع�س الآخر اإىل العمل يف مهن حرة، وبقي 

الباقون دون عمل".

بولية  يفوز  الذي  الأول  الفرن�شي  الرئي�س  ماكرون  اإميانويل  بات 
ثانية منذ عقود، با�شتثناء النتخابات ال�شابقة يف عقود التعاي�س.

لوبان من  مارين  مناف�شته  مع  الفارق  تو�شيع  ماكرون من  ومتكن 
اأربع نقاط يف اجلولة الأوىل من الإنتخابات قبل اأ�شبوعن، اإىل 17 
نقطة يف اجلولة الثانية يوم الأحد املا�شي، ما اأنقذ فرن�شا واأوروبا 

من رئي�س من اأق�شى اليمن.
وكتبت بريتا �شاندبرغ يف جملة "دير �شبيغل" الأملانية، اأن ماكرون 
متكن من ذلك رغم اأن الكثرين من الفرن�شين يكرهونه. وح�شب 
ا�شتطلع للراأي، فاإن %22 من الفرن�شين، مقتنعون باأن ماكرون 
التي  ل��وب��ان  م��ع  باملقارنة  ي��وم��ي��اً،  يعي�شونه  وم��ا  هواج�شهم  يتفهم 

يثقون فيها اأكر.
ويف ال�شاعات التي تلت الإنتخابات، مل يكن يوجد اإح�شا�س بالن�شر 
وبدا اأن الرتياح هو ال�شعور امل�شيطر، ل ال�شحر. %58.5 ملاكرون 

و%41.5 للوبان.
الت�شويت  ع��ن  الثلث،  تقريباً  الناخبن،  م��ن   28% نحو  وامتنع 

لأنهم مل يفهموا ما تطرحه لوبان اأو ماكرون، �شيا�شياً.
اإنق�شاماً مما  ب��لده، الأك��ر  وعلى ماكرون العمل الآن على توحيد 

كانت عليه عند انتخابه للمرة الأوىل يف مايو )اأيار( 2017.

اأفراد  حب�س  قرر  تون�شيا  قا�شيا  اإن  الأربعاء،  ق�شائي،  م�شوؤول  قال 
الطاقم ال�شبعة ل�شفينة جتارية غرقت قبالة �شواحل مدينة قاب�س 
جنوب البلد هذا ال�شهر، اإذ حتقق ال�شلطات يف ما اإذا كانت ال�شفينة 

اأغرقت عمدا.
اإن �شفينة متوجهة  ال�شهر  وكان م�شوؤولون تون�شيون قد قالوا هذا 
من غينيا ال�شتوائية اإىل مالطا وحتمل ما ي�شل اإىل األف طن من 
النفط غرقت، واإن البحرية التون�شية اأنقذت اأفراد طاقمها ال�شبعة 

جميعهم.
اأن حمولة ال�شفينة ل حتتوي على اأي  اإنه تبن  لكنهم قالوا لحقا 

وقود، واإمنا كانت فارغة.
ومنذ الإعلن عن غرق ال�شفينة، كثفت تون�س جهودها لتجنب كارثة 
ال�شحنة  اأن  اكت�شف  متخ�ش�س  غو�س  فريق  لكن  حمتملة،  بيئية 

فارغة، مما اأثار ت�شاوؤلت حول مغالطة من طاقم ال�شفينة.
وبعد اأيام من التحقيق مع طاقم ال�شفينة قرر قا�شي حمكمة قاب�س 

حب�س اأفراد الطاقم.
وقال حممد الكراي، املتحدث با�شم حمكمة قاب�س لإذاعة موزاييك 
طاقم  ب��ح��ق  ح��ب�����س  ب��ط��اق��ة  ال��ت��ح��ق��ي��ق  ق��ا���ش��ي  "اأ�شدر  امل��ح��ل��ي��ة: 

ال�شفينة".
ويتكون طاقم ال�شفينة من اأربعة اأتراك واثنن من اأذربيجان وواحد 

من جورجيا.

عوا�صم

بريوت

باري�ص

تون�ص

•• مو�صكو-وكاالت

اأنطونيو غوتري�س  املتحدة  العام للأمم  الأم��ن  على حمادثات  تعليقاً 
لت�شوية  يف تركيا، ورو�شيا،واأوكرانيا، ك�شف غينادي بيروف، حماولت 

الأزمة الأوكرانية على ح�شاب �شوريا.
بداأ  اأن غوتري�س  "نيزافي�شيمايا غازيتا" الرو�شية،  وكتب بيروف، يف 
الأحد زيارة اإىل مو�شكو حيث التقى الرئي�س الرو�شي فلدمير بوتن، 
ثمرّ انتقل الإثنن اإىل تركيا لبحث اآفاق حل النزاع الرو�شي الأوكراين، 

مع الرئي�س الركي رجب طيب اأردوغان.
وع�شية الزيارة اإىل تركيا، اأدىل وزير اخلارجية الركي مولود ت�شاوو�س 
اأوغلو، بت�شريح "مفاجئ"، زعم فيه اأن اتفاقاً بن رو�شيا واأوكرانيا بات 
لكنهما  اأوغ��ل��و،  ت�شاوو�س  ك��لم  كييف  توؤكد ل مو�شكو ول  ج��اه��زاً. ومل 
الركية  العا�شمتن  يف  غوتري�س  حم��ادث��ات  يعطي  م��ا  تدح�شاه،  مل 

والرو�شية بعداً اإ�شافياً.
بن  هاتفية  وغ��وت��ري�����س حم��ادث��ة  اأردوغ������ان  ب��ن  امل��ف��او���ش��ات  و�شبقت 

ومو�شوعها  زيلين�شكي،  ف��لدمي��ر  والأوك�������راين  ال��رك��ي  ال��رئ��ي�����ش��ن 
الرئي�شي، على ما يبدو، مناق�شة اتفاق حمتمل بن اأوكرانيا ورو�شيا.

املحادثة،  نهاية  الركي يف  ن�شرها اجلانب  التي  املعلومات  اإىل  وا�شتناداً 
اأحد  ب��لده  "اتفاق مبدئي" تكون فيه  اأردوغ��ان لزيلين�شكي عن  حتدث 

ال�شامنن لأمن اأوكرانيا.
ومن املثر للهتمام اأن جولة الأمن العام تتزامن مع حدثن مرتبطن 
العامة للأمم  تبنت اجلمعية  )اأذار(  مار�س   26 ففي  برو�شيا.  مبا�شرة 
والذي  ليختن�شتاين،  اقرحته  ال��ذي  القرار  م�شروع  بالإجماع  املتحدة 
ال��دويل بتربير  الأم��ن  الع�شوية يف جمل�س  ال��دول اخلم�س دائمة  ُيلزم 

ا�شتخدامها للفيتو. ويعترب هذا الت�شويت عن�شر �شغط على رو�شيا بعد 
حربها على اأوكرانيا.

كما تزامنت الزيارة مع قرار تركيا "غر املتوقع" بحظر عبور الطائرات 
�شوريا.  اإىل  الركية  الأج��واء  عرب  واملدنية،  منها  الع�شكرية  الرو�شية، 

واعترب بيروف اأن هذه الأحداث مرابطة.
ويف هذا الإط��ار، اأو�شح خبر جمل�س ال�شوؤون الدولية الرو�شي، كريل 
طال  كلما  اإن��ه  تقول  "تركيا  اأن  غازيتا"  ل�"نيزافي�شيمايا  �شيمينوف، 
اإجراء حوار مو�شوعي. وبالتايل،  اأمد ال�شراع، كلما طال رف�س رو�شيا 
�شت�شطر اأنقرة اإىل ال�شغط على مو�شكو، لأنها نف�شها تتعر�س ل�شغوط 

من الوليات املتحدة وحلف �شمال الأطل�شي".
وقال بيروف: "يف حد ذاته، لن يكون حظر الرحلت اجلوية عرب تركيا 
للعملية الرو�شية يف �شوريا قاتًل، �شرط األ حتتاج حكومة الرئي�س ب�شار 

الأ�شد اإىل م�شاعدة اأكر جدية مما يتوفر لها الآن".
وراأى اأن الهدوء يف �شوريا قد يتزعزع قريباً، حيث اأ�شارت وكالة الأنباء 
ال�شورية الر�شمية اإىل اأن الأمريكين "بداأوا نقل اأ�شلحة وعتاد على نطاق 
الواقعة يف خ��راب اجل��ر، يف حمافظة  اإىل قاعدتهم  ال��ع��راق  وا�شع من 
التي  الدميقراطية  �شوريا  ق��وات  ل�شيطرة  اخلا�شعة  ال�شورية  احل�شكة 
مع  فقط  لي�س  معقدة  علقات  ولديها  الأم��ري��ك��ي،  الدعم  على  تعتمد 

تركيا، ولكن اأي�شاً مع احلكومة ال�شورية املعرف بها من رو�شيا".
مقبول  غ��ر  ب�����ش��وري��ا  اأوك��ران��ي��ا  مقاي�شة  "خيار  ب���اأن  ب��ي��روف  وخ��ت��م 
للكرملن، ما يعني اأن التفاقات على هذا الأ�شا�س غر ممكنة. ومبا اأن 
الأفق بعد،  الن�شر ل يلوح يف  الرو�شية بتحقيق  العملية اخلا�شة  ح�شم 
ل مُيكن ا�شتبعاد خيارات خمتلفة للخروج من هذا املوقف، مبا يف ذلك 

التفاق على �شروط معينة".

تد�صني ملرحلة جديدة يف امل�صار ال�صيا�صي للدولة امل�صرية 

م�سر نحو حوار وطني جامع.. وخرباء يعتربونه نقلة نوعية

حملل يتوقع اأن يقوم بوتن بتو�صيع عمليته الع�صكرية 

تفجريات تران�سني�سرتيا.. هل تتمدد حرب اأوكرانيا اإىل مولدوفا؟

•• القاهرة-وكاالت

اأعلن الرئي�س امل�شري، عبد الفتاح ال�شي�شي، خلل حفل 
اإفطار الأ�شرة امل�شرية، الثلثاء، اإطلق "حوار �شيا�شي" 
مع كل القوى بدون ا�شتثناء ول متييز، ورفع خمرجات 

هذا احلوار لرئي�س اجلمهورية �شخ�شيا.
ال�شي�شي  اإعلن  اأن  ونقابيون  �شيا�شيون وحزبيون  واأكد 
"نقلة نوعية، وتد�شن ملرحلة جديدة يف امل�شار ال�شيا�شي 

للدولة امل�شرية من اأجل م�شلحة البلد".
واأ�شاروا يف اأحاديث منف�شلة ملوقع "�شكاي نيوز عربية" 
ملف  ب��ح��ث  ت��ع��ي��د  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  احل����وار  "مبادرة  اأن  اإىل 
التهديدات  عبور  بعد  ج��دي��د،  م��ن  ال�شيا�شي  الإ���ش��لح 
وامل��خ��اط��ر الأم��ن��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، و����ش���ول اإىل ح��ال��ة من 

ال�شتقرار احلايل".
"اإفطار الأ�شرة  ا�شم  وخلل تقليد �شنوي معتاد يحمل 
امل�شرية"، وجه الرئي�س امل�شري اإدارة "املوؤمتر الوطني 
الوطنية  "الأكادميية  تعمل حتت مظلة  لل�شباب" التي 
بدون  القوى  �شيا�شي" مع كل  "حوار  للتدريب" لإدارة 

ا�شتثناء ول متييز.
ورا�شخة  ث��اب��ت��ة  ك��ان��ت  "خطواتنا  اإن  ال�شي�شي  وق����ال 
ال��ب��ق��اء والبناء  اأج����ل حت��ق��ي��ق  ت��ل��ن م���ن  وع��زمي��ت��ن��ا ل 
مل�شرنا العزيزة"، متابعا: "التحديات كانت عظيمة لكن 

جناحاتنا اأعظم".
اإفطار الأ�شرة امل�شرية م�شاركة وا�شعة من  و�شهد حفل 
واأخرى  العامة  وال�شخ�شيات  وال����وزراء  ال��دول��ة  رج��ال 
ال�شيا�شية،  الأح���زاب  وروؤ���ش��اء  املعار�شة،  على  حم�شوبة 
واأع�شاء جمل�شى النواب وال�شيوخ، وعدد من ال�شحفين 

والإعلمين.

احلوار بعد عبور التهديدات
ويف قراءاته لإطلق احلوار ال�شيا�شي اجلامع وتوقيته، 
يقول اخلبر ال�شيا�شي والأمني ومدير للمركز امل�شري 
للفكر والدرا�شات ال�شراتيجية بالقاهر، العميد خالد 
بعد  ال�شيا�شي،  احل��وار  تد�شن  اليوم  "جرى   : عكا�شة 
واملخاطر  التهديدات  جميع  امل�شرية  الدولة  عربت  اأن 

الأمنية، التي كانت ت�شعها يف حالة ا�شتثنائية".
ويتابع يف حديثه ملوقع "�شكاي نيوز عربية": "لقد كان 
النتهاء من مرحلة مهمة من فر�س الأمن وال�شتقرار 
اأجل النتقال بخطى  هو الدافع للقيادة ال�شيا�شية من 

ثابتة اإىل مرحلة جديدة".
ع��ال��ي��ة من  درج�����ة  ه���ن���اك  "حاليا  ع��ك��ا���ش��ة:  وي���و����ش���ح 
اأخرى للتباحث  ال�شتقرار بالبلد، ت�شمح بالعودة مرة 
اأمام  واملجال  الأف��ق  ال�شيا�شي، وفتح  الإ�شلح  فى ملف 
كافة التيارات ال�شيا�شية، وهو ما عك�شه احل�شور الكبر 
طويل  حديث  خللها  تبادلوا  الذين  املعار�شة،  لرموز 

امل�شرية  الأ�شرة  اإفطار  حفل  يف  و�شارك  الرئي�س".  مع 
الرئا�شي  املر�شح  بينهم  م��ن  املعار�شة،  رم��وز  م��ن  ع��دد 
ال�شابق حمدين �شباحي، واملخرج خالد يو�شف، ورئي�س 
احلزب امل�شري الدميقراطي الجتماعي فريد زهران، 
ورئي�س حزب الكرامة حممد �شامي، والنائب عبد املنعم 
اإمام رئي�س حزب العدل، والكاتب ال�شحفي خالد داوود، 
العاملة  ال��ق��وى  ووزي���ر  ال�شابق،  الد�شتور  ح��زب  رئي�س 
ال�شيا�شي  والنا�شط  عيطة،  اأب��و  كمال  املعار�س  الأ�شبق 

يا�شر الهواري.

خطوة يف وقتها
ويعترب عكا�شة اأن الدعوة حلوار �شيا�شي "خطوة جاءت 
كبرة  حت��دي��ات  "هناك  م��و���ش��ح��ا:  متاما"،  وق��ت��ه��ا  يف 
ب�شبب احلرب الرو�شية الأوكرانية، التي تلقي بظللها 
اإىل ح��وار مو�شع ي�شم  العامل كله، وهو ما يحتاج  على 
كافة الآراء وتبادل وجهات النظر، وبحث خطة احلكومة 
امل�شتقبلية يف امللف القت�شادي، وهو ملف �شيكون �شمن 

اأجندة احلوار".
لتن�شيط  رغبة  "هناك  اأن:  اأي�شا  يرى  امل�شري  اخلبر 
العمل احل��زب��ي، وت��ق��دمي روؤى واأف��ك��ار ج��دي��دة يف هذه 
وم�شر،  ال��ع��امل  ب��ه��ا  مي��ر  ال��ت��ي  ال�شتثنائية  ال��ظ��روف 
اإ����ش���اف���ة اإىل ال���ت���واف���ق ع��ل��ى اأج���ن���دة ع��م��ل ع��ل��ى امل���دى 
القريب واملتو�شط واأن تعمل احلكومة وفقا لنتائج هذا 

احلوار".

جتاوب حزبي �صريع
ال�شي�شي  الرئي�س  لدعوة  �شريعة  عملية  ا�شتجابة  ويف 

للحوار ال�شيا�شي، طالب حزب "م�شتقبل وطن" �شاحب 
تنفيذ  على  بالعمل  نوابه  بالربملان،  النيابية  الأغلبية 
بيان  يف  احل��زب  واأك���د  عليها.  والعمل  الرئي�س  ق���رارات 
ا�شتمرار حتمل م�شوؤولياته من خلل اأع�شائه بغرفتي 
باملحافظات، يف  وت�شكيلته  وال�شيوخ(  )النواب  الربملان 
خطوة  باعتبارها  عليها  والعمل  ال��ق��رارات  تلك  تنفيذ 

حقيقية يف بناء اجلمهورية اجلديدة.
و�شدد على ت�شخر كافة اإمكانياته للم�شاهمة يف تفعيل 
الر�شمية  املوؤ�ش�شات  كافة  والتعاون مع  الرئي�س  قرارات 
والأحزاب ال�شيا�شية ومنظمات املجتمع املدين لتحقيق 
حالة  تر�شيخ  اإىل  تهدف  التي  ال�شيا�شية  القيادة  روؤي��ة 

ال�شتقرار املجتمعي وبناء الإن�شان امل�شري.
كما اأعلن رئي�س حزب الوفد، عبد ال�شند ميامة، تقدمي 
ال�شيا�شي  ال��ع��م��ل  م�شتقبل  ح���ول  ع��م��ل  ورق����ة  احل����زب 
ال�شبابي، خا�شة اأن ال�شباب هم عماد اأي حترك �شيا�شي 

يف م�شر.
اإىل  احل�����ايل حت���ت���اج  ال���وق���ت  يف  م�����ش��ر  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
خمتلف اأطياف وتيارات العمل ال�شيا�شي ل�شالح الوطن 

واملواطن.
ويرحب احلزب باإعادة تفعيل عمل جلنة العفو الرئا�شي 
الوطني  امل���وؤمت���ر  خم���رج���ات  ك���اأح���د  ت�شكيها  مت  ال��ت��ي 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  اللجنة  ع��م��ل  ق��اع��دة  وت��و���ش��ي��ع  لل�شباب، 

الأجهزة املخت�شة ومنظمات املجتمع املدين.

حاجة ملّحة للحوار
الهيئة الربملانية للحزب امل�شري  حممود �شامي رئي�س 
ال���دمي���ق���راط���ي الج���ت���م���اع���ي امل�����ش��ن��ف ���ش��م��ن اأح�����زاب 

عربية"  نيوز  "�شكاي  ملوقع  حديث  يف  ن  ثمرّ املعار�شة، 
طرح مبادرة احلوار ال�شيا�شي.

ويف  احلالية،  الفرة  فى  ة  ملحرّ حاجة  "هناك  وي��وؤك��د: 
اإج����راء مثل ه��ذا احلوار  ال��ع��دي��دة اإىل  ال��ت��ح��دي��ات  ظ��ل 
الوطني مع كافة القوى ال�شيا�شية الوطنية دون متييز 
اأو ا�شتثناء، قائل: "م�شاركة املعار�شة احلقيقية مطلوبة 
يف ظل الو�شع القت�شادي ال�شعب واملرتبط مبتغرات 

عاملية"
ويذهب �شامي اإىل اأن "املبادرة فر�شة كبرة للأحزاب، 

وبداية انفراجة دميقراطية و�شيا�شية كبرة".
واحل�شور  ال�شيا�شي،  احل��وار  "مبادرة  قائل:  ويو�شح 
اللفت لرموز املعار�شة يف حفل الثلثاء، مبنزلة فتح 
لنافذة ال�شيا�شة، وخطوة على طريق الإ�شلح ال�شيا�شي 

يف البلد".
ويلفت اإىل اأن احلزب امل�شري الدميقراطي الجتماعي 
كان من اأوائل الأحزاب التي دعت لعقد مثل هذا احلوار 
ال�شيا�شي، م�شرا يف الوقت نف�شه ا�شتعداد احلزب لهذا 

احلوار

اإرادة وطنية خال�صة
الهيئة  رئي�س  العل،  اأب��و  اأمي��ن  النائب  ي�شف  وب���دوره، 
النواب،  مبجل�س  والتنمية  الإ���ش��لح  حل��زب  الربملانية 
تكليف الرئي�س باإدارة حوار وطني بن القوى ال�شيا�شية، 
ع��ل��ى حتديد  ت�����ش��اع��د  الأه��م��ي��ة  "خطوة يف غ��اي��ة  ب��اأن��ه 
جديدة  جلمهورية  وت��د���ش��ن  ال��وط��ن��ي  العمل  اأول���وي���ات 
يف  اخل���لف  يف�شد  اأن  فيها  ميكن  ول  باجلميع  تقبل 

الراأي للوطن ق�شية".
واأو�شح اأبو العل اأن قرار اإعادة تفعيل عمل جلنة العفو 
ال��رئ��ا���ش��ي ج���اء يف وق��ت��ه، م�����ش��را اإىل اأن اأه���م م��ا مييز 
قرارات الرئي�س اأنها جاءت نتيجة اإرادة وطنية حقيقية 

ل تقبل الإملءات اخلارجية.
القرارات  مبجمل  ال�شحفين،  نقابة  رح��ب��ت  ونقابيا، 
الأو�شاع  يخ�س  فيما  ال�شي�شي،  الرئي�س  اأعلنها  التي 
القت�شادية والجتماعية والتنموية وال�شيا�شية، "التي 
وا�شعة  خطوات  الغايل  الوطن  م�شرة  دف��ع  �شاأنها  من 

نحو م�شتقبل اأف�شل لكل فئات �شعبه الكرمي".
واأكد نقيب ال�شحفين �شياء ر�شوان يف بيان تلقى موقع 
الرئي�س  "دعوة  اأن  منه،  ن�شخة  عريية"  نيوز  "�شكاي 
خمتلف  ي�شم  وا���ش��ع  وط��ن��ي  �شيا�شي  حل���وار  ال�شي�شي 
وغرها،  واملدنية  والنقابية  ال�شيا�شية  املجتمع  اأطياف 
نقلة  هو  والقانونية،  الد�شتورية  ال�شرعية  قاعدة  على 

نوعية يف امل�شار ال�شيا�شي للدولة امل�شرية".
والتوافق بن  التعاي�س  اأم��ام  الآف��اق  "يفتح  اأن��ه  واعترب 
كل هذه الأطياف -اتفاقا اأو اختلفا- من اأجل م�شلحة 

م�شر و�شعبها العظيم".

•• عوا�صم-وكاالت

م��ن��ذ ب��داي��ة احل���رب الأوك���ران���ي���ة، تت�شاعد امل��خ��اوف يف 
مولدوفا من اأن تكون الوجهة املقبلة للرئي�س الرو�شي، 
انفجارين  وق��وع  زاد من حدتها  بوتن، ومم��ا  فلدمير 
من  املدعومة  "تران�شني�شريا" النف�شالية  منطقة  يف 

مو�شكو واملتاخمة جلنوب غرب اأوكرانيا.
جاءت النفجارات بعد اأيام من ت�شريحات قائد ع�شكري 
اأوكرانيا  جنوب  على  "ال�شيطرة  اأن  خللها  اأك��د  رو�شي، 
�شتوفر خمرًجا يف تران�شني�شريا التي ت�شهد ا�شطهاًدا 
اإىل  اأدى  ال���ذي  الأم���ر  بالرو�شية"،  الناطقن  ان  لل�شكرّ
ا�شتدعاء ال�شفر الرو�شي لدى مولدوفا للحتجاج على 

الت�شريحات.
فولودمير  الأوك���راين،  الرئي�س  ر  ح��ذرّ اجلمعة،  وم�شاء 
د بداية،  زيلين�شكي، من اأنرّ الجتياح الرو�شي لبلده جمررّ

اأخرى،  دوٍل  على  لل�شتيلء  خطط  لديها  مو�شكو  واأن 
م�شيًفا، يف كلمة م�شورة: "يتعنرّ على جميع الأمم التي 
معنا.  تقاتل  اأن  امل��وت  على  احلياة  بانت�شار  مثلنا  توؤمن 
ومن  ال�شف،  يف  يقف  من  اأول  لأننا  ت�شاعدنا،  اأن  يجب 

�شياأتي بعد ذلك؟".

اإخ�صاع اجلريان
وتعقيًبا على ذلك، قال املحلل ال�شيا�شي اآرثر ليديكربك 
اإنه لطاملا ا�شتخدمت رو�شيا ما ي�شمى بالنزاعات املجمدة 
ل��ت��و���ش��ي��ع ن��ف��وذه��ا خ����ارج احل�����دود، ف��ع��ل��ى م���دى العقود 
منطقة  يف  لها  م��وال��ًي��ا  نظاًما  دعمت  املا�شية،  الثلثة 

تران�شني�شريا النف�شالية يف مولدوفا.
ومل ي�شتبعد ليديكربك، يف حديث ل�"�شكاي نيوز عربية"، 
منطقة  من  الع�شكرية  عمليته  بتو�شيع  بوتن  يقوم  اأن 
املجاورة،  مولدوفا  اإىل  اأوكرانيا  �شرقي  جنوب  دونبا�س 

اإل اأنه اعترب اأن ما يحدث قد يكون مبثابة ر�شائل فقط 
�شواء ملولدوفا اأو غرها من الدول احلدودية مع رو�شيا 

والتي لها علقات جيدة مع الغرب.
واأكد املحلل ال�شيا�شي على اأن حتركات بوتن تلئم منًطا 
اإخ�شاع  بهدف  الرو�شية،  الع�شكرية  العمليات  يف  حديًثا 
اجلران واإحباط تطلعاتهم نحو الغرب، ومن ثم وقف 

اأي تو�شع اإ�شايف حللف �شمال الأطل�شي.
واأ�شار اإىل اأن وجود ال�شكان من اأ�شل رو�شي قدم لرو�شيا 
املنطق  نف�س  ك��ان  فهو  احلماية،  ب�شفة  للتدخل  ذريعة 
خلل خطابه الذي اأعلن فيه احلرب على اأوكرانيا، حيث 
بالرو�شية  الناطقن  الأوكرانين  املواطنن  اأن  اأكد على 

يتعر�شون للإبادة.
يف  كبر  ب�شكل  ي�شهم  قد  ماريوبول  �شقوط  اأن  واعترب 
لبوتن  ا�شراتيجيًّا  هدًفا  كان  ال��ذي  ال��ربي  املمر  اإن�شاء 

من دونبا�س و�شوًل اإىل مولدوفا.

منطقة �صبه م�صتقلة
وتقع مولدوفا بن رومانيا واأوكرانيا، وهي دولة �شغرة 
حيث يقل عدد �شكانها عن ثلثة ملين ن�شمة، اأعلنت 
ا�شتقللها عام 1991 عقب انهيار الحتاد ال�شوفييتي، 
ا�شتقللها  تران�شني�شريا  اأعلنت  ذل��ك،  مع  وبالتزامن 

عن مولدوفا من جانب واحد.
ع����ق����ب ذل��������ك، ان����دل����ع����ت ا�����ش����ت����ب����اك����ات ب�����ن م����ول����دوف����ا 
وتران�شني�شريا، حيث انتهت بهدنة اأبرمت عام 1992، 
اأزمة  حلل  حمادثات   1993 العام  منذ  تتوا�شل  بينما 

املنطقة حتت مظلة منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا.
وم��ن��ط��ق��ة ت��ران�����ش��ن��ي�����ش��ري��ا غ��ر م��ع��رف ب��ه��ا م��ن قبل 
كيانها  لديها  اأن  اإل  امل��ت��ح��دة،  الأمم  يف  ع�شو  دول���ة  اأي 
ال�شيا�شي وبرملانها وجي�شها وجهاز �شرطتها اخلا�س بها، 
يف حن تطالب مولدوفا ب�شم املنطقة اإىل اأرا�شيها حيث 
تعدها جزًءا منها، بينما يطالب الطرف الآخر املدعوم 

من رو�شيا العراف بها كدولة.
املكون من مطرقة  لها علمها اخلا�س،  وتران�شني�شريا 

ومنجل على الطراز ال�شوفيتي، وهوية منف�شلة عن بقية 
مولدوفا، وتعود جذورها اإىل ع�شرينيات القرن املا�شي، 
عندما اأن�شاأ الحتاد ال�شوفيتي جمهورية �شغرة يف نف�س 
مولدوفا  جمهورية  يف  منها  اأج���زاء  دم��ج  قبل  املنطقة، 

ال�شراكية ال�شوفيتية خلل احلرب العاملية الثانية.
وتبلغ م�شاحة الإقليم النف�شايل نحو 4 اآلف كيلومر 
والثلثان  بالرو�شية  الناطقن  م��ن  �شكانه  ثلث  م��رب��ع، 
عدد  ويبلغ  واملولدافية،  الأوكرانية  يتحدثون  الآخ��ران 

�شكانه ن�شف مليون ن�شمة.
قالت  ب�"تران�شني�شريا"،  رو�شيا  اهتمام  اأ�شباب  وح��ول 
رابط  لإن�شاء  رو�شيا  �شعي  فكرة  اإن  بو�شت"  "وا�شنطن 
جغرايف مع تران�شني�شريا كانت يف خطاب مو�شكو منذ 
اإىل  رو�شيا  �شعت  لطاملا  حيث  الأق���ل  على  الت�شعينيات 

الحتفاظ بنفوذ يف اأوروبا ال�شرقية.
الطبيعي  بالغاز  تران�شني�شريا  دع��م  مو�شكو  وتوا�شل 
قدميها،  على  واقفة  النف�شالية  اجلمهورية  يبقي  مما 
ا�شراتيجية كبرة  قيمة  لها  لي�س  نف�شها  املنطقة  لكن 

بالن�شبة اإىل مو�شكو، وفق ال�شحيفة.

ت�صاعد الأزمة
عن  رو�شية  ر�شمية  اأن��ب��اء  وك���الت  نقلت  اجلمعة،  م�شاء 
نائب قائد قوات املنطقة الع�شكرية الو�شطى يف اجلي�س 
الكاملة  ال�شيطرة  اإن  قوله  مينيكايف،  رو�شتام  الرو�شي 
على جنوب اأوكرانيا من �شاأنها اأن تتيح لبلده الو�شول 
وزارة  ا�شتدعاء  اإىل  اأدى  م��ا  وه��و  تران�شني�شريا،  اإىل 
عن  للتعبر  ال��رو���ش��ي  ال�شفر  م��ول��دوف��ا  يف  اخل��ارج��ي��ة 
التي  الع�شكري  القائد  ت�شريحات  اإزاء  البالغ"  "القلق 
البلد  يف  بالرو�شية  الناطقن  ال�شكان  اأن  خللها  اأك��د 

يتعر�شون للقمع.
وك��ت��ب��ت ال������وزارة ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا ع��ل��ى الإن���رن���ت: "هذه 
حمايدة  دول���ة  م��ول��دوف��ا  ل��ه��ا..  اأ���ش��ا���س  ل  الت�شريحات 
وي��ج��ب اح����رام ه���ذا امل���ب���داأ م��ن ق��ب��ل ج��م��ي��ع الأط����راف 

الدولية مبا يف ذلك الحتاد الرو�شي".

ناجون من جمزرة دارفور يعي�سون ظروفا اإن�سانية موؤملة
•• اخلرطوم-وكاالت

قبل اأ�شهر قليلة، احتفت حواء اإ�شماعيل مع جرانها واأفراد اأ�شرتها باإعادة 
بناء بيت �شغر من املواد املحلية الب�شيطة، يف موقع بيتها القدمي الذي 

اأحرقته ملي�شيات م�شلحة منت�شف العام املا�شي، باإقليم دارفور.
اأخ��رى بكل  لكنها مل تهناأ ببيتها اجلديد كثرا، فقد تعر�س للحرق مرة 
ما يحتويه من متاع ب�شيط، وقدر قليل من حبوب الذرة التي كانت تعتمد 

عليها يف �شد رمق اأ�شرتها.
قتل  فقد  الثامن،  �شهرها  يف  احلامل  ح��واء  ماأ�شاة  كل  لي�شت  ه��ذه  اأن  اإل 
طفلها الوحيد البالغ من العمر اأقل من 3 �شنوات �شمن اأكر من 200 
باإقليم  كرينك  منطقة  الأح��د  طالت  التي  الدامية  الهجمات  يف  �شخ�س 
دارفور املنهك باحلروب. ويعي�س الآلف من �شكان املنطقة اأو�شاعا اإن�شانية 
التي يواجهونها، ووفقا  ال�شعبة  الأمنية  ال�شعوبة يف ظل الظروف  بالغة 
على  يعملون  ال��ذي��ن  املنطقة  يف  النا�شطن  ال�����ش��ب��اب  اأح���د  ب��و���س،  خل��ال��د 
م�شاعدة الن�شاء والأطفال وال�شيوخ على احل�شول على املاأوى والقليل من 

الطعام والدواء، فاإن الأو�شاع الإن�شانية تتدهور ب�شكل مريع.
وقال بو�س ملوقع "�شكاي نيوز عربية" عرب الهاتف من كرينك، اإن الكثر 
يعانون كثرا يف احل�شول على  األفا   40 نحو  البالغ عددهم  ال�شكان  من 
لقمة عي�س ت�شد رمقهم، بعد اأن اأحرقت املوؤن الغذائية املخزنة يف البيوت، 

وانقطعت طرق الو�شول اإىل املدن القريبة.
ركام  يف  طعام  بقايا  ع��ن  يبحثون  ال�شاد�شة  دون  اأط��ف��ال  "راأيت  واأ���ش��اف: 

احلريق الذي طال حتى املتاجر ال�شغرة".
وتتزايد املا�شاة اأكر يف ظل الأ�شرار البالغة التي �شهدتها املن�شاآت ال�شحية 

واخلدمية القليلة املتوافرة يف املنطقة.

خيار مقاي�صة غري مقبول للكرملني

هل ُت�سّوى اأزمة اأوكرانيا على ح�ساب �سوريا؟
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عربي ودويل
بريطانيا: اأوكرانيا ت�سيطر على معظم جمالها اجلوي 

•• لندن-رويرتز

على  ت�شيطر  زال��ت  ما  اأوكرانيا  اإن  الربيطانية  الدفاع  وزارة  قالت 
معظم جمالها اجلوي، م�شيفة اأن رو�شيا ف�شلت يف تدمر القوات 

اجلوية للبلد ب�شكل فعال اأو كبح دفاعاتها اجلوية.
على  للغاية  حم���دودة  ق���درة  متلك  "رو�شيا  ت��وي��ر  على  واأ���ش��اف��ت 
العمليات  يجعل  مما  اأوكرانيا،  وغ��رب  �شمال  اإىل  اجل��وي  الو�شول 
من  ُتطلق  باأ�شلحة  العميقة"  ال�شربات  على  تقت�شر  الهجومية 

بعد.
يركز  الرو�شي  اجل��وي  "الن�شاط  دوري��ة  ن�شرة  يف  ال���وزارة  وقالت 
ب�شكل اأ�شا�شي يف جنوب و�شرق اأوكرانيا ويقدم الدعم للقوات الربية 

الرو�شية".
اأن  اليومي  التحديث  يف  الربيطانية  الع�شكرية  املخابرات  وذك��رت 
والبنية  الأوك��ران��ي��ة  الع�شكرية  الأ���ش��ول  ا�شتهداف  توا�شل  رو�شيا 

التحتية اللوج�شتية على م�شتوى البلد.
قائلة  املدنين،  وقوع خ�شائر يف �شفوف  ارتفاع خطر  اإىل  واأ�شارت 
اإن معظم ال�شربات اجلوية الرو�شية يف مدينة ماريوبول ال�شاحلية 

الأوكرانية كانت ت�شتخدم على الأرجح قنابل غر موجهة.
ب�شكل  التمييز  على  رو�شيا  ق��درة  من  الأ�شلحة  ه��ذه  "تقلل  وقالت 
اإ���ش��اب��ات يف  وق��وع  م��ن خطر  يزيد  ال�شربات، مم��ا  �شن  عند  فعال 

�شفوف املدنين".
ومل يت�شن لرويرز حتى الآن التحقق من �شحة التقرير.

بايدن ي�سدر اأول عفو رئا�سي عن حمكومني خالل وليته 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

منح الرئي�س الأمركي جو بايدن عفوا رئا�شيا للمرة الأوىل خلل وليته 
�شمل ثلثة اأ�شخا�س حمكومن بينهم اأول رجل اأ�شود عمل يف �شفوف جهاز 

اخلدمة ال�شرية يف البيت الأبي�س.
اآخرين يق�شون فرات �شجن  75 �شخ�شا  اأحكام  اأعلن بايدن تخفيف  كما 

طويلة بعد ادانتهم بجرائم خمدرات غر عنيفة.
القوانن  "اأمركا هي دولة  الأبي�س  البيت  بايدن يف بيان �شادر عن  وقال 
هو  ال��ع��ف��و  اأن  م�شيفا  التاأهيل"،  واإع�����ادة  واخل���ل����س  ال��ث��ان��ي��ة  وال��ف��ر���س 
"للأ�شخا�س الذين اأظهروا التزامهم باإعادة التاأهيل وي�شعون كل يوم لرد 

اجلميل وامل�شاهمة يف جمتمعاتهم".
ويعد اأبراهام بولدين البالغ 86 عاما اأحد اأبرز من �شملهم العفو، فهو ع�شو 

�شابق يف جهاز اخلدمة ال�شرية الأمركية واأول اأمركي من اأ�شل اأفريقي 
الرئي�س جون كينيدي.  اإدارة  البلد خلل  رئي�س  اليه مهمة حماية  تعهد 
وكان بولدين قد اتهم خلل عمله مبحاولة بيع ن�شخة من ملف اخلدمة 
ال�شرية قبل اأن تتم ادانته بعد جل�شتي حماكمة، على الرغم من اإقرار البيت 
بالكذب.  اعرفوا  الق�شية  يف  الرئي�شين  ال�شهود  ب��اأن  بعد  فيما  الأبي�س 
ولفت بيان البيت البي�س اىل اأن بولدين اأ�شر دائما على براءته قائل اإنه 
ا�شتهدف "انتقاما لف�شحه �شلوكا غر مهني وعن�شري داخل جهاز اخلدمة 
لن�شاطه  فاز بجوائز عدة تقديرا  بولدين  اأن  واأ�شاف  الأمركي".  ال�شرية 

وم�شاهماته يف املجتمع بعد اإطلق �شراحه من ال�شجن.
تتعلق  بتهم  وام���راأة حمكومان  رج��ل  اإىل  ذهبا  فقد  الآخ���ران  العفوان  اأم��ا 
باملخدرات، لكنهما رغم ذلك وا�شل اإ�شلح حياتهما وامل�شاهمة يف املجتمع 

املحلي الذي يعي�شان فيه.

نافذة 
م�صرعة

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

ماتيو بوك كوتيه*
   على الورق، يبدو انت�شار اإميانويل ماكرون رائًعا. 
ميكنه  باملائة،   54 فا�شل   58 دعم  على  بح�شوله 
التحدث عن انت�شار. ومن جانبها، كان من املمكن 
اأن ت�شعر مارين لوبان، املهزومة بن�شبة 41 فا�شل 

بالإهانة. الأ�شوات،  من  باملائة   46
ال���ذي ظهر م�شاء     لكن لي�س ه��ذا ه��و الن��ط��ب��اع 
انتخابات اجلولة الثانية من النتخابات الرئا�شية.

انت�شاًرا  ه��ذا  يعد  اجلمهورية،  لرئي�س  بالن�شبة     
منا�شروه  ت���ف���رق  ف��ق��د  ح��م��ا���س:  دون  م���ن  رخ�����وا 

املجتمعون ب�شرعة.
ال�شلبة  اإىل  تفتقر  لكنها  م��رت��ف��ع��ة،  النتيجة     
اخلوف  حملة  نتيجة  الأ�شا�س  يف  وهي  والتما�شك، 
وال��ت��ي مت تقدميها  ل��وب��ان،  م��اري��ن  �شنرّت �شد  التي 

على اأنها خطر على الدميقراطية.
�شد،  الت�شويت  م��ن  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل  ا�شتفاد     

ولي�س من الت�شويت ل�شالح.
   من اجلانب الآخر، قدمت مارين لوبان هزميتها 
اأنها ن�شر معنوي، وكانت عنيفة ب�شكل خا�س  على 
كانت  ل��و  كما  حديًثا،  انتخابه  امل��ع��اد  الرئي�س  �شد 

تتمتع ب�شرعية مكافئة له.

خ�شارة حقيقية
   لقد كانت مارين لوبان موؤمنة بفوزها... فكيف 

ميكن اأن تر�شى بنتيجتها بعد ذلك؟
التجمع  ت��اري��خ  يف  انتخابية  قمة  بالتاأكيد  اإن��ه��ا     

الوطني، لكنها خ�شارة حقيقية مع ذلك.
لها:  بالن�شبة  م�شتمرة  املعركة  الأح����وال،  ك��ل  يف     

النتخابات الت�شريعية يف يونيو.
الأم����ور على  ت���رى  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة  لي�شت  لكنها     
ميلين�شون،  ل����وك  ج����ان  ���ش��ن  ف��ق��د  ال���ن���ح���و:  ه����ذا 
بالي�شار  املرتبط  الأوىل  اجلولة  يف  املهزوم  املر�شح 
انتخابه  امل��ع��اد  الرئي�س  على  هجوًما  ال��رادي��ك��ايل، 

واأعلن رغبته يف اأن ي�شبح رئي�س الوزراء الفرن�شي 
القادم، بتحويل الرئي�س اإىل �شبح، �شخ�شية ل حول 

لها ول قوة.
   يتمتع الرجل ب�شخ�شية كاريزمية، وبعد هزمية 
مارين لوبان �شد اإميانويل ماكرون، ياأمل يف توجيه 

طاقة الحتجاج التي تخرق دولة منق�شمة ب�شدة.
التلفزيون  ا���ش��ت��ودي��وه��ات  اأ���ش��ي��ف م��لح��ظ��ة: يف     

الفرن�شي، كان الهدوء الغائب الأبرز.

ثلث جمموعات
الرئي�س  اأن�شار  با�شتثناء  النتائج  اأح��د  يقبل  مل     

املعاد انتخابه بالطبع.
النق�شامات  اأع���را����س  اأح����د  ه���و  ال��رف�����س،  ه���ذا     
اأ�شميه  الآن ما  التي تق�شم فرن�شا ومتثل  العميقة، 
الكتل الثلث لل�شيا�شة الفرن�شية، والتي حتل حمل 

القوى التقليدية للي�شار واليمن.
للراأ�شمالية  مناه�شة  كتلة  توجد  الي�شار،  على     
وب���ي���ئ���ي���ة وم����ت����ع����ددة ال���ث���ق���اف���ات ح�����ول ج�����ان لوك 

ميلين�شون.
جتد  منق�شمة،  قومية  كتلة  توجد  اليمن،  على     
الذين  جتمع  ن��ظ��رًي��ا  لكنها  تتحد،  اأن  يف  �شعوبة 
وتتناف�س  وال��ه��وي��ة.  اجل��م��اع��ي��ة  ال��ه��ج��رة  ت�شغلهم 

مارين لوبان واإريك زميور على زعامتها.
الإعلم  و�شائل  �شلطة  تربطهما  الكتلتان  هاتان     

ب� "التطرف".
الأوروبية،  الليربالية،  امل��رك��زي��ة،  الكتلة  وه��ن��اك     
التقدمية، جمتمعة حول اإميانويل ماكرون، والتي 

جتمع نخب البلد والتي تزداد هيمنتها.
   فرن�شا منق�شمة، بل ويف غاية النق�شام، وحتى مع 
انتخاب رئي�س بن�شبة 58 باملائة، ل ميكن تخيرّل اأن 

ع. تتجمرّ

ترجمة خرية ال�صيباين

انت�سار رخو, مناخ متفجر...!

*عامل اجتماع وحما�شر يف املدر�شة العليا للدرا�شات التجارية مونريال. من موؤلفاته "امرباطورية 
ال�شوابية ال�شيا�شية " و"التعددية الثقافية كدين �شيا�شي".

تنف�س حلفاء فرن�صا الأوروبيون ال�صعداء 

بعد فوز ماكرون.. مالمح م�ستقبل �سعيد تتمناه اأوروبا
•• عوا�صم-وكاالت

ال�شعداء  الأوروب���ي���ون  فرن�شا  حلفاء  تنف�س 
بفوز اإميانويل ماكرون بالنتخابات الرئا�شية، 
الحتاد  تدفع  "قاطرة"  نف�شه  يقدم  وال���ذي 
الأوروب��������ي مل��ك��ان��ة اأك����ر ق����وة و����ش���ي���ادة و�شط 
وال�شن  رو�شيا  اأم��ام  تهدده  التي  التحديات 

والهيمنة الأمركية.
واأكد ماكرون يف خطاب الفوز موا�شلة العمل 

جلعل فرن�شا واأوروبا اأكر قوة.
بن�شبة  ماكرون  بفوز  الثانية  اجلولة  وانتهت 
باملئة   41 مقابل  الأ���ش��وات  م��ن  باملئة   58
مناف�شة  بعد  لوبان  مارين  مناف�شته  ل�شالح 
يده  الأوروب���ي خللها  الحت��اد  �شر�شة، و�شع 
للتكتل  املناه�شة  لوبان  لتوجهات  قلبه  على 
مع  ال��ع��لق��ات  لتحجيم  وال�شاعية  الأوروب����ي 

برلن.
تاأييدها  وال��ربت��غ��ال  واإ�شبانيا  اأمل��ان��ي��ا  واأب����دت 
الأملاين  امل�شت�شار  واع��ت��رب  مل��اك��رون،  ال�شريح 
ل�شالح  ق��وي��ة  اإ����ش���ارة  ف����وزه  ���ش��ول��ت��ز،  اأولف 

اأوروبا.
طوق  النتخابات  نتيجة  اأن  خمت�شون  ويرى 
التحالف  لأن  نظرا  الأوروب���ي،  جناة للحتاد 
الفرن�شي- الأملاين هو الذي يقود هذا الكيان 

منذ خروج بريطانيا منه.

برنامج ماكرون والتحديات
اأرجعت �شحيفة "نيويورك تاميز" الأمركية 
الأزمات  اإدارة  على  ق��درت��ه  اإىل  م��اك��رون  ف��وز 
امل��ت��ت��ال��ي��ة، ب���داي���ة م���ن خ����روج ب��ري��ط��ان��ي��ا من 
الحت��اد الأوروب��ي، وتداعيات جائحة كورونا، 

و�شول لأزمة اأوكرانيا.
ويرتكز برنامج ماكرون يف ال�شيا�شة اخلارجية 
وال��ت��ع��اون يف  الأوروب��ي��ة  ال�شيادة  على حتقيق 

قطاعي الف�شاء وال�شرائح الإلكرونية.
ودفعت اأزمة اأوكرانيا ماكرون للهتمام اأكر 
بتقوية الحتاد الأوروبي؛ حيث اأكد اأن وجود 
احت����اد اأوروب������ي ق���وي ل ي��ت��ع��ار���س م��ع وجود 
�شيحافظ  متما�شك  احت���اد  ب��ن��اء  واأن  ال��ن��ات��و، 
�شوتا  فرن�شا  ويجعل  الأوروب��ي��ة  الهوية  على 

م�شموعا يف العامل.
اأن  وي��رى املحلل ال�شيا�شي ط��ارق زي��اد وهبي، 
احلرب الأوكرانية �شببت هواج�س اأمنية داخل 
ما  رو�شيا،  م��ع  ال�شراع  تفجر  و�شط  الحت���اد 
وتفعيل  اأوروب��ي��ة،  ع�شكرية  ق��وة  لإن�شاء  دفعه 
الع�شكرية  ال�شناعات  يف  الأوروب�����ي  ال��ت��ع��اون 
والف�شائية واأبحاث ال�شحة، وال�شتقلل عن 

رو�صيا يف ملفي الطاقة والغذاء.
نيوز  "�شكاي  ملوقع  حديثه  يف  وهبي  وي�شيف 
عربية"، حتديا اآخر مع تخطي عجز موازنات 

دول الحتاد 3 باملئة.
وينوه خبر ال�شوؤون الأوروبية حممد رجائي 
قرار  �شتعرقل  اأوك���ران���ي���ا  اأزم����ة  لأن  ب���رك���ات، 
املت�شببة  ال��غ��ازات  انبعاثات  بتخفي�س  اأوروب���ا 
لت�شبح �شفر  احل��راري  الحتبا�س  يف ظاهرة 

باملئة بحلول عام 2050.
ويو�شح ل�"�شكاي نيوز عربية" اأن دور ماكرون 
و�شع خطط لت�شجيع اأوروبا على عدم امل�شا�س 
الأوروبية  املفو�شية  التي و�شعتها  بامليزانيات 

للأهداف البيئية.

دور فرن�صا
2018، دعا ماكرون بجراأة لإن�شاء  منذ عام 

مواجهة  القارة يف  عن  للدفاع  اأوروب���ي  جي�س 
الوليات املتحدة ورو�شيا وال�شن.

ويف ق���م���ة ف���ر����ش���اي، م����ار�����س امل���ا����ش���ي، اأجن����ز 
الدول لتخ�شي�س  بح�شوله على موافقة كل 
يف  الدفاعي  للجانب  ميزانيتها  من  باملئة   2
الناتو. اأوروبي خارج  لتاأ�شي�س جي�س   2024
ويف هذا يقول وهبي: "ماكرون كان و�شيبقى 
اأوروب����ا،  باأهمية  اقتناعا  الأك���ر  ال��ق��ادة  اأح���د 
ح���ي���ث اأع�������اد ف���ك���رة اجل���ي�������س الأوروب����������ي بعد 
خلل  وا�شنطن  مع  ال�شحية  غر  العلقات 
ح��ك��م دون���ال���د ت���رام���ب، وي�����ش��ر ع��ل��ى اإ�شلح 
موؤ�شرات ما�شريخت بالتحرر من ال�شوابط 
ب�شداد  وت�شمح  امل�شروعات  متويل  تعيق  التي 

الديون".

توافق فرن�صي اأملاين
يف بداية اأزمة كورونا، تبلورت خطة فرن�شية- 
اأملانية لإطلق القت�شاد الأوروبي وتخ�شي�س 
500 مليار يورو لدعم القت�شادات املتعرة.
للتوافق  البلدين  علقات  انتع�شت  وم��وؤخ��را 
حول جعل الحت��اد الأوروب��ي تكتل م�شتقل، 
وجت���دي���د م��ع��اه��دة الإل���ي���زي���ه ل��ل�����ش��داق��ة بن 
اآخ����ن للعلقات  ب��اري�����س وب���رل���ن، وم��ع��اه��دة 
الزيارة  ت��ك��ون  اأن  وه��ب��ي،  وي��ت��وق��ع  ال��ث��ن��ائ��ي��ة. 
علقة  ل��ت��اأك��ي��د  ب��رل��ن؛  اإىل  مل��اك��رون  الأوىل 

البلدين القاطرتن يف الحتاد الأوروبي.
اإزاء  النظر  ت��ق��ارب وج��ه��ات  اأن  ب��رك��ات  وي��ج��د 
اأمل��ان��ي��ا لزيادة  الأزم�����ة الأوك���ران���ي���ة، وت���وج���ه 
م��ي��زان��ي��ات��ه��ا ال��دف��اع��ي��ة مي��ك��ن ال��دول��ت��ن من 
الدفاعية وت�شكيل قوة  ق��درات الحت��اد  زي��ادة 

التدخل ال�شريع بقوة 5 اآلف جندي.

مع تكثيف الغرب حزم امل�صاعدات الع�صكرية 

بعد ا�ستهداف ال�سكك احلديدية.. كيف �ستدخل الأ�سلحة لأوكرانيا؟
•• عوا�صم-وكاالت

الع�شكرية  امل�����ش��اع��دات  ح���زم  ال��غ��رب  تكثيف  م��ع 
عمدت  الثقيلة،  الأ�شلحة  من  خا�شة  لأوك��ران��ي��ا 
رو�شيا اإىل ا�شتهداف حمطات ال�شكك احلديدية 
ره حمللون على اأنه  خلل الأيام الأخرة، ما ف�شرّ
اإىل  الع�شكرية  امل�شاعدات  اإي�شال  ملنع  "حماولة 
اجلي�س  مهمة  ت�شهيل  ث��م  وم��ن  اأوك��ران��ي��ا،  �شرق 
الرو�شي وعدم تكرار الأخطاء ال�شابقة يف �شمال 
اإن  الأوك������راين  اجل��ي�����س  ق��ي��ادة  وت��ق��ول  البلد". 
لل�شكك  التحتية  البنية  ق�شف  تتعمد  "رو�شيا 
احلديدية يف اأوكرانيا لتعطيل اإمدادات الأ�شلحة 
م��ن ال����دول الأج��ن��ب��ي��ة.. اإن��ه��م ي��ح��اول��ون تدمر 
الدول  من  الع�شكرية  بامل�شاعدات  الإم��داد  طرق 
ال�شركاء.. للقيام بذلك، يركزون ال�شربات على 

خطوط ال�شكك احلديدية".
فاإن  الأم���رك���ي���ة  "بوليتيكو"  ���ش��ح��ي��ف��ة  ووف����ق 
"الهجمات الرو�شية على ال�شكك احلديدية تاأتي 
مع بدء و�شول اأنظمة املدفعية الثقيلة والدبابات 
والعربات املدرعة من الغرب مل�شاعدة اأوكرانيا يف 

ال�شمود بدونبا�س".
يف  املتحدة  الوليات  اجتمعت  املا�شي،  والثلثاء 
اأملانيا مع نحو 40 دولة حليفة بغية توفر مزيد 
ويف  لأوكرانيا يف مواجهة مو�شكو،  الأ�شلحة  من 
كلمته، قال وزير الدفاع الأمركي لويد اأو�شنت: 
"نريد اإنهاك رو�شيا اإىل درجة ل تتمكن فيها من 

الإقدام على خطوات مثل اجتياح اأوكرانيا".

حماية خطوط الإمداد
املتخ�ش�س  امل��ح��ل��ل  ق����ال  ذل�����ك،  ع��ل��ى  وت��ع��ق��ي��ًب��ا 
الأم���ن���ي���ة وال���ش��رات��ي��ج��ي��ة، ليون  ال�������ش���وؤون  يف 
من  ت�شتفيد  ب����داأت  "رو�شيا  اإن  راد���ش��ي��و���ش��ي��ن��ي، 
حيث  البلد  �شمال  يف  بها  وقعت  التي  الأخ��ط��اء 
��ا قطع  ح��ال��يًّ ه��ي حت���اول  ك��ب��رة،  منيت بخ�شائر 
كل الإمدادات الع�شكرية واللوج�شتية، خا�شة يف 
ظل دعم غربي وا�شع لأوكرانيا باأ�شلحة ثقيلة قد 
اخل�شائر  زي���ادة  ث��م  وم��ن  متقاربة،  الكفة  جتعل 

ب�شفوفها".
ل�"�شكاي  ت�شريحات  يف  راد�شيو�شيني،  واأ���ش��اف 
نيوز عربية": "لقد جرى ا�شتخدام كل تقاطعات 
ال�شكك احلديدية هذه لت�شليم الأ�شلحة الثقيلة 
الغربية، والتي يتم نقلها بالطائرات اإىل بولندا، 

ثم اإر�شالها بالقطارات اإىل اأوكرانيا".
واأ�شار اإىل اأن "حماية خطوط الإمداد احليوية اأو 
تغير اخلطط امل�شتخدمة �شيكون مهمة اأ�شا�شية 
ل��ل��دول ال��غ��رب��ي��ة يف ه���ذه امل��رح��ل��ة اجل���دي���دة من 

ال�شراع".
الرو�شي  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  وامل��ح��ل��ل  ال��ك��ات��ب  وح�����ش��ب 

�شرغي فالت�شينكو فاإن "اجلي�س الرو�شي يحاول 
بهذه الطريقة منع اإي�شال امل�شاعدات الع�شكرية 
الغربية اإىل �شرق اأوكرانيا، حيث تتمركز القوات 

امل�شلحة الأوكرانية".
ب�شحيفة  م����ق����ال  يف  ف��ال��ت�����ش��ي��ن��ك��و،  واأ�������ش������اف 
اأن  اليومية،  كوم�شوموليت�س"  "مو�شكوف�شكي 
تتلقى  بدونبا�س،  الأوكرانية  القوات  "جمموعة 
ب��ال��ذخ��ائ��ر، وه���و م���ا ي�شاعدها  ا  دع���ًم���ا م�����ش��ت��م��رًّ
ع��ل��ى م��ق��اوم��ة ت��ق��دم ال���ق���وات ال��رو���ش��ي��ة، وقوات 

جمهوريتي دونيت�شك ولوغان�شك".
وح���ول اأ���ش��ب��اب ع���دم ا���ش��ت��ه��داف امل��ح��ط��ات خلل 
مل  ال��رو���ش��ي��ة  "القيادة  اإن  ق��ال  الأوىل،  امل��رح��ل��ة 
ت�����درج ه����ذه الأ����ش���ي���اء يف ق��ائ��م��ة الأه�������داف ذات 
�شرورية  تكون  قد  اجل�شور  ه��ذه  لأن  الأول��وي��ة، 
الوا�شح  من  اأخ��رى،  ناحية  وم��ن  قواتنا؛  لتقدم 
اأن القوات امل�شلحة الأوكرانية، يف حال ان�شحابها، 
�شتدمر هذه اجل�شور بنف�شها.. هكذا ت�شرفوا يف 

منطقتي كييف وجيتومر".
تدمر  تاأتي مهمة  باأخرى،  اأو  "بطريقة  وتابع: 
اإىل جمموعة  وال��ذخ��ائ��ر  الأ�شلحة  ت��وري��د  ط��رق 
الأوك���������راين يف مقدمة  اجل��ي�����س  م���ن  دون���ب���ا����س 
ا، فاأي �شحنة من املعدات الع�شكرية  الأهداف حاليًّ
ل يتم تدمرها �شوف توؤدي اإىل تباطوؤ يف العملية 

اخلا�شة وخ�شائر اإ�شافية لقواتنا".

�صر ال�صمود
الأ�شلحة  م���ن  ال��ه��ائ��ل��ة  الإم��������دادات  ه���ذه  م��ث��ل��ت 
اإم������دادات الوقود  امل��ت��ط��ورة وال��ف��ت��اك��ة، ب��خ��لف 
ومعدات احلماية واخلوذات والإ�شعافات الأولية، 
���ش��ر ���ش��م��ود اجل��ي�����س الأوك�����راين ح��ت��ى الآن �شد 

الهجوم الرو�شي.

وح�شب تقارير غربية، فاإن الأ�شلحة وامل�شاعدات 
اأوكرانيا  الع�شكرية تتدفق اإىل جبهات القتال يف 
اأوكرانين واأجانب،  عرب فرق �شرية ومتطوعن 
وت��ن��ط��ل��ق ���ش��اح��ن��ات امل�����ش��اع��دات ال��غ��رب��ي��ة ب�شكل 
اإىل م�شتودع �شري  يومي من احلدود البولندية 
اإىل مدن  اأوكرانيا، ومنه  لفيف غربي  يف مدينة 

اأخرى مثل كييف و�شومي وخاركيف.
وتعمل فرق متطوعة يف عمليات نقل امل�شاعدات 
ت�شم  ح��ي��ث  الأوك���������راين،  اجل��ي�����س  ج��ب��ه��ات  اإىل 
���ش��ب��ك��ات ���ش��ري��ة م��واط��ن��ن اأوك���ران���ي���ن م���ن كل 
الأ�شخا�س  اجل��ن��ود حتى  م��ن  ب���دًءا  ال��ق��ط��اع��ات، 
ومن�شقي  ال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي  ال��ت�����ش��وي��ر  يف  ال��ع��ام��ل��ن 
الأغاين وم�شممي الديكور وغرهم، وفق تقرير 

ل�شحيفة "وا�شنطن بو�شت" الأمركية.
وع��ق��ب و����ش���ول ال�����ش��اح��ن��ات ع���رب م�����ش��ارات غر 
مم���ه���دة، ي���ف���رغ امل��ت��ط��وع��ون الإم����������دادات، وبعد 
التوقف يف لفيف لتغير املركبات، ت�شتمر الرحلة 
عرب كييف ثم توزع الأ�شلحة واملعدات على مواقع 

القتال.
البنتاغون،  با�شم  املتحدث  ك��رب��ي،  ج��ون  ووف��ق 
الأ�شلحة  اإم�����دادات  حتمل  ال��ت��ي  ال�شاحنات  ف���اإن 
اأوكرانيون خارج  الأمركية ي�شتقبلها ع�شكريون 
حدود بلدهم، وعادة يف بولندا، ثم يرجع الأمر 
للأوكرانين ليقرروا وجهتها وكيفية تخ�شي�شها 

داخل بلدهم.
واأو�شح اأنه "منذ اأغ�شط�س املا�شي، منحت وزارة 
لتجهيز  املدفعية  من  يكفي  ما  اأوكرانيا  ال��دف��اع 
خم�س كتائب ل�شتخدامها املحتمل يف دونبا�س"، 
��ا يف  اأي�����شً ب���داأ  "اجلي�س الأم��رك��ي  اأن  اإىل  لف��ًت��ا 
تدريب ع�شرات املقاتلن الأوكرانين على املعدات 

اجلديدة خارج اأوكرانيا".

بورما حتكم على �سو ت�سي بال�سجن 5 �سنوات اإ�سافية 
•• رانغون-اأ ف ب

يف  احل��اك��م  الع�شكري  املجل�س  لها  �شكرّ حمكمة  ق�شت 
بورما ب�شجن اأونغ �شان �شو ت�شي خم�س �شنوات اإ�شافية 
بتهمة الف�شاد، يف اإطار جمموعة ق�شايا جنائية قد يتم 
اجلي�س  اأطاحها  التي  املدنية  الزعيمة  �شجن  مبوجبها 

لعقود.
انقلب ع�شكري  اأط��اح  ت�شي منذ  �شو  ويحتجز اجلي�س 
خطوة  يف  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  ف��رباي��ر  �شباط  يف  بحكومتها 

اأحدثت فو�شى يف البلد.
لل�شلم  ن��وب��ل  ��ه��م��ت ح��ائ��زة ج��ائ��زة  اترّ اآخ���ر ق�شية،  ويف 
األ���ف دولر   600 ق���دره  ن��ق��دي  ر���ش��وى مببلغ  ب��ق��ب��ول 

و�شبائك ذهبية.
اأ���ش��درت حمكمة خا�شة يف  التاأجيل،  يومن من  وبعد 
09،30 )03،00 ت غ(  نايبيداو حكمها عند ال�شاعة 

الأربعاء.
تون  م��ن  زاو  الع�شكري  املجل�س  با�شم  ال��ن��اط��ق  وق���ال 
لوكالة فران�س بر�س "يف ما يتعلرّق باأخذ الذهب والنقود 
خم�س  ب�شجنها  املحكمة  ق�شت  ث��ن،  م��ن  فيو  ي��و  م��ن 

�شنوات".
واأ���ش��اف "�شتكون قيد الإق��ام��ة اجل��ربي��ة. ل اأع��رف اإن 
اإنها  القانون.  مبوجب  العمل  يتم  ال�شتئناف.  طلبت 

ب�شحة جيرّدة على حد علمي".
وما زالت تواجه �شل�شلة اتهامات جنائية اأخرى، مبا يف 
ذلك انتهاك قانون الأ�شرار الر�شمية والف�شاد والتزوير 
عام  لأك��ر من مئة  �شجنها  يتم  اأن  النتخابي، وميكن 
البالغة  الزعيمة  على  وحكم  التهم.  بجميع  اأدينت  اإذا 
التحري�س على  �شنوات بتهمة  بال�شجن �شت  76 عاما 
اجلي�س، وخرق قواعد كوفيد وقانون الت�شالت، رغم 
اأنها �شتبقي قيد الإقامة اجلربية بينما تواجه اتهامات 

اأخرى.
يف  ال���ش��ت��م��اع  جل�شات  ح�شور  م��ن  ال�شحافيون  وم��ن��ع 
اإىل  ال��ت��ح��دث  ت�شي  �شو  حم��ام��ي  على  وح��ظ��ر  املحكمة 

و�شائل الإعلم.
ال�شتماع  جل�شات  عن  التغيرّب  على  ت�شي  �شو  واأج��ربت 
على مدى ثلثة اأيام بعدما فر�س عليها حجر �شحي 

اء اإ�شابة اأحد موظفيها بكوفيد. جررّ
ت�شي  �شو  ق�شت  ال�����ش��اب��ق،  الع�شكري  ال��ن��ظ��ام  عهد  ويف 
فرات طويلة يف منزل عائلتها يف رانغون، كربى مدن 
بورما. واليوم، باتت معزولة يف منطقة مل يتم الك�شف 
عنها يف العا�شمة، بينما بات ات�شالها بالعامل اخلارجي 

يقت�شر على اجتماعات مع حماميها ت�شبق املحاكمات.

اأ�شعل النقلب احتجاجات وا�شعة النطاق وا�شطرابات 
�شعى اجلي�س اإىل �شحقها بالقوة.

عن  الأمنية  احلملة  اأ�شفرت  حملي،  مر�شد  وبح�شب 
مقتل اأكر من 1700 مدين بينما مت توقيف حواىل 

�شخ�س. األف   13
���ل اأم�����ل ب���ورم���ا ل��لن��ت��ق��ال اإىل  وك���ان���ت ���ش��و ت�����ش��ي مت���ثرّ
ال��دمي��وق��راط��ي��ة على م��دى اأك���ر م��ن 30 ع��ام��ا، لكن 
احلكم ال�شابق القا�شي ب�شجنها �شت �شنوات يعني باأنها 
الع�شكري  املجل�س  اأعلن  التي  النتخابات  عن  �شتغيب 

باأنه ينوي تنظيمها بحلول العام املقبل.
واأفاد املحلل امل�شتقل املتخ�ش�س يف ال�شاأن البورمي ديفيد 
الق�شايا  ي�شتخدم  الع�شكري  املجل�س  اأن  ماثيو�شون 

اجلنائية لإخراج �شو ت�شي من امل�شهد ال�شيا�شي.
يائ�شة  اإل خطوة  لي�شت  "هذه  اإن  بر�س  لفران�س  وق��ال 
بكل  �شيا�شيا  مدفوعة  اإن��ه��ا  الن��ق��لب  لر�شيخ  اأخ���رى 

ب�شاطة".
ومت ت��وق��ي��ف ال��ع��دي��د م��ن ح��ل��ف��ائ��ه��ا ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ن منذ 
 75 بال�شجن  عليه  كبر حكم  وزي��ر  بينهم  الن��ق��لب، 

عاما، بينما اأجرب كثرون على الختباء.
من  بهم  اأط��ي��ح  ال��ذي��ن  ال��ن��واب  م��ن  جمموعة  لت  و�شكرّ
الدميوقراطية"  اأج��ل  من  الوطنية  "الرابطة  حزبها 
حكومة موازية اأطلق عليها "حكومة الوحدة الوطنية" 

يف م�شعى ل�شرب �شرعية املجل�س الع�شكري.
اأي  على  ت�شيطر  ل  الوطنية"  ال��وح��دة  "حكومة  لكن 

اأرا�س ومل تعرف بها اأي حكومة اأجنبية.
عن  ع����ب����ارة  ه����ي  �شعب"  ح���م���اي���ة  "وحدات  وظ����ه����رت 
�شد  املعركة  لقيادة  البلد  اأنحاء  يف  مدنية  ميلي�شيات 

املجل�س الع�شكري.
واملدررّب  امل�شلرّح  ال��ب��ورم��ي  اجلي�س  اإن  حمللون  وي��ق��ول 
حماية  "وحدات  ف��ع��ال��ي��ة  مب���دى  ت��ف��اج��اأ  ج��ي��د  ب�����ش��ك��ل 
ال�شعب" وواجه �شعوبات يف احتوائها يف بع�س املناطق.

ودعا قائد املجل�س الع�شكري من اأونع هلينغ اإىل عقد 
التي  دة  املتمررّ العرقية  املجموعات  مع  �شلم  حمادثات 
اأنحاء بورما والتي  تاأ�ش�شت منذ زمن بعيد يف خمتلف 
ت�شيطر على اأرا�س وا�شعة وتخو�س معارك �شد اجلي�س 

منذ عقود.
وتعاين بورما من ا�شطرابات منذ النقلب الذي اأثار 
قوا اإىل البلد  خماوف امل�شتثمرين الأجانب الذين تدفرّ

بعد انتقالها اإىل احلكم الدميوقراطي عام 2011.
واأعلنت جمموعتا الطاقة العملقتان "توتال اإنرجيز" 
توباكو"  اأمريكان  "بريتي�س  جانب  اإىل  و"�شيفرون" 

و"كرين" اليابانية للخمور.

بريطانيا حت�ش حلفاء كييف 
على تكثيف اإنتاج الأ�سلحة 

•• لندن-اأ ف ب

تعتزم وزيرة اخلارجية الربيطانية 
فيها  حتذر  كلمة  اإلقاء  ترا�س  ليز 
ب��ات على  اأوك��ران��ي��ا  اأن م�شر  م��ن 
املحك، لذا على حلفائها ال�شتعداد 
ملعركة طويلة و"تكثيف" اإنتاجهم 
ذلك  يف  مبا  الثقيلة  الأ�شلحة  من 
كييف  لدعم  والطائرات  الدبابات 

يف مواجهة القوات الرو�شية.
اإىل  ك��ل��م��ت��ه��ا  ت����را�����س يف  وت����دع����و 
اإخفاق  ب��ع��د  جديدة"  "مقاربة 
احلالية  العاملية  الأمنية  املنظومة 
يف ردع الرئي�س الرو�شي فلدمير 

بوتن عن غزو اأوكرانيا.
التي  ل��ك��ل��م��ت��ه��ا  اأويل  ع���ر����س  ويف 
�شتلقيها يف مان�شن هاو�س يف لندن 
اأعمال  ورج���ال  دبلوما�شين  اأم���ام 
ميكننا  "ل  ت�شيف  لندن،  يف  كبار 
اأن ن�شعر بحالة ر�شا )...( وم�شر 

اأوكرانيا على املحك".
انت�شار  اأن  م����ن  ت����را�����س  وحت������ذر 
"عواقب وخيمة  بوتن �شيكون له 
يف جميع اأنحاء العامل"، داعية اىل 
اإر�شال املزيد من الأ�شلحة الثقيلة 
اإىل اأوكرانيا على الرغم من خطر 

ت�شعيد ال�شراع.
اأن نكون م�شتعدين  "يجب  وتتابع 
واأن ن�شاعف دعمنا  حلرب طويلة 
الثقيلة  "الأ�شلحة  لأوكرانيا" من 
وا�شتخدام  والطائرات  والدبابات 
ك���ل م���ا ه���و م���وج���ود ل��دي��ن��ا )...( 
اإىل  وتكثيف الإنتاج. نحن بحاجة 

القيام بكل هذا".
وتعك�س كلمة ترا�س حول ال�شيا�شة 
اخل��ارج��ي��ة اأف���ك���ار رئ��ي�����س ال����وزراء 
ال�����ذي توقع  ب���وري�������س ج��ون�����ش��ون 
الأ�شبوع املا�شي باأن تطول احلرب 
يف اأوكرانيا حتى نهاية العام املقبل. 
الربيطاين  ال���دف���اع  وزي�����ر  وك�����ان 
ب��ن وال����س ق��د ���ش��رح الث��ن��ن باأن 
بريطانيا �شتزود اأوكرانيا مبركبات 
مدرعة قادرة على اإطلق �شواريخ 
حن  يف  الرو�شية،  الطائرات  �شد 
اأو�شنت  الأمركي لويد  اأن نظره 
���ح اإم��ك��ان ان��ت�����ش��ار اوك��ران��ي��ا يف  رجرّ

حال تزويدها باملعدات املنا�شبة.
و�شتدعو ترا�س اىل زيادة العقوبات 
لت�شمل  رو���ش��ي��ا،  �شد  القت�شادية 
الطاقة  واردات  اأوروب����������ا  ح���ظ���ر 
"ب�شكل نهائي"، م�شيفة  الرو�شية 
األ يكون هناك مكان يلجاأ  "يجب 
ه��ذه احلرب  لتمويل  ب��وت��ن  اإل��ي��ه 

املروعة".
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عربي ودويل

جاك �شراك ا�شتفاد من ت�شويت اجلبهة اجلمهورية يف 2002تر�شخت افكار التجمع الوطني يف امل�شهد ال�شيا�شياريك زمور من وجوه اليمن املتطرف ال�شاعدة

مظاهرة �شد لوبان الب عام 2002 جان ماري لوبان مفاجاأة 2002

كبري ب�سكل  نتائجه  اأرقام  من  املتطرف  اليمني  زاد  عاًما,   20 • خالل 
2002 بعام  مقارنة  ملحوظ  ب�سكل  وامللغاة  البي�ساء  والأوراق  الت�سويت  عن  المتناع  ن�سبة  • زادت 

املف�سل مر�سحه  يكن  مل  ل�سخ�ش  الثانية  اجلولة  يف  �سوته  الفرن�سي  اإعطاء  يف  كبري  تردد  • هناك 

اإليه الراديكايل  الي�سار  اأ�سوات  انتقال  و�سّهل  واملوظفني,  العمال  اأ�سوات  من  عري�سا  جزًءا  اأك�سبه  التجمع,  برنامج  • تعديل 
�سيا�سيني اأو  مدر�سني  اأو  باأطباء  الأمر  تعلق  �سواء  ال�سلطات,  لكل  وانتقاًدا  ت�سكًكا  اأكرث  الفرن�سيون  • اأ�سبح 

من عام 2002 اإىل عام 2022:

فرن�سا: فهم احل�سور املتزايد لليمني املتطرف يف الرئا�سية
•• الفجر -بيري بري�صون -ترجمة خرية ال�صيباين

   للمرة الثالثة خالل 20 عاًما، جمعت اجلولة الثانية 
اليمني،  اأق�صى  من  مر�صًحا  الرئا�صية  النتخابات  من 

الي�صار  ا�صتبعاد  مع  الو�صط،  من  اأو  اليمني  من  واخر 
من اجلولة احلا�صمة. ما هي التغيريات التي لوحظت 
تف�صريها؟  ميكن  وكيف  الثالثة  النتخابات  هذه  بني 
هل ميكن، على وجه اخل�صو�س، تف�صريها وفًقا لتطور 

اليمني  زاد  عاًما،   20 غ�صون  يف  الفرن�صيني؟      قيم 
درجة  اىل  كبري،  ب�صكل  نتائجه  ارقــام  من  املتطرف 
الأوىل،  اجلولة  م�صاء  الــراأي  ا�صتطالعات  بع�س  اأن 
توقعت نتيجة متقاربة جًدا. اأعيد انتخاب اإميانويل 

ولكن  الثانية،  اجلولة  يف  مريح  ب�صكل  اأخرًيا  ماكرون 
زادت  الوقت،  نف�س  يف   .2017 عام  حققه  مما  اأقــل 
ن�صبة المتناع عن الت�صويت والأوراق البي�صاء وامللغاة 

ب�صكل ملحوظ مقارنة بعام 2002.

ول  والأوروب��ي��ن،  الفرن�شين  قيم 
يزال هذا هو احلال بالن�شبة ل� 50 
باملائة منهم. اإن ليربالية الأخلق 
اآخ���ذة يف الرت���ف���اع، وه��و م��ا يف�شر 
الزواج  لإ�شلحات  الناخبن  دعم 
للجميع اأو الرغبة يف حترير القتل 

الرحيم.
ال��ع��ك�����س م���ن ذل�����ك، يوؤيد     ع��ل��ى 
التف�شيل  ال����رادي����ك����ايل  ال���ي���م���ن 
القومي، ويخ�شى وجود املهاجرين 
ال���ع���لق���ات  ف���رن�������ش���ا، وي�����وؤي�����د  يف 
ب���ن م��ك��ون��ات ال������ذات ح����ول روؤي����ة 
واملغالة  فرن�شي  ه��و  مل��ا  تقليدية 
قوًيا  ت�شاوؤًما  ويظهر  القومية،  يف 
جتاه الطبقة ال�شيا�شية. اإنه يدافع 
عن جمتمع نظام، مع وجود زعيم 
ل���ف���ر����ش���ه، جم��ت��م��ع ح���ي���ث ي�����وؤدي 
الأف�����راد ف��ي��ه واج��ب��ات��ه��م ب���دًل من 
امل��ط��ال��ب��ة دائ���ًم���ا ب��ح��ق��وق��ه��م. هذه 
ال��ت��وج��ه��ات ل مت��ل��ك الأغ��ل��ب��ي��ة يف 
والفئات  ال�شابة  والأج��ي��ال  البلد، 
املحظوظة هي الأكر تردًدا، ولكن 
��ل ت��ق��دم م��ا ل��ه��ذه ال��ق��ي��م على  ���ُش��جرّ
مدار الع�شرين عاًما املا�شية، رمبا 
التحذيرية  باخلطابات  ارتباط  يف 
ب�شاأن  امل��ت��ط��رف  وال��ي��م��ن  لليمن 
الهجرة وانعدام الأمن، مع ت�شاعد 

الجرام ال�شغر والإرهاب.
اأن     يف نف�س الوقت، من الوا�شح 
الي�شار، الذي مت اإ�شعافه انتخابًيا، 
روؤية  بو�شوح  ال��ي��وم  عليه  تهيمن 

منعطف عام 2017
لوبان  م��اري��ن  حلت   ،2017 ع��ام 
للجبهة  ك��رئ��ي�����ش��ة  وال���ده���ا  حم���ل 
ال��وط��ن��ي��ة وب������داأت حت����اول تقدمي 
بن�شبة  ف��ازت  تطرفا.  اأق��ل  برنامج 
21 فا�شل 3 باملائة من الأ�شوات 
يف اجلولة الأوىل )اأي 3 فا�شل 4 
ن��ق��اط اأك���ر م��ن وال��ده��ا قبل 15 
9 ب��امل��ائ��ة يف  ع���اًم���ا( و33 ف��ا���ش��ل 
باتت  اأن��ه��ا  على  ي��دل  مم��ا  الثانية، 
انتقال  ع��ل��ى  الع���ت���م���اد  ت�����ش��ت��ط��ي��ع 
اليمن  ن���اخ���ب���ي  م����ن  الأ�������ش������وات 
وال��ي�����ش��ار: ح���وايل 20 ب��امل��ائ��ة من 
الأوىل،  ف��ي��ون يف اجل��ول��ة  ن��اخ��ب��ي 
الي�شار  اأ����ش���وات  م��ن  ب��امل��ائ��ة  و10 

الراديكايل �شوتوا ل�شاحلها.
   انُتخب اإميانويل ماكرون، بفارق 
كبر يف فرته الأوىل ب� 66 فا�شل 
بها،  املدىل  الأ�شوات  باملائة من   1
وقد ح�شل على انتقال اأ�شوات بينوا 
هامون بن�شبة 79 باملائة، وحوايل 
فيون  اأ�����ش����وات  م���ن  ب��امل��ائ��ة   50
تكن  مل  ذل���ك،  وم���ع  وميلين�شون. 
كما  للوبان  مناه�شة  تعبئة  هناك 
المتناع  اأن  حتى   ،2002 ع��ام  يف 
ع���ن ال��ت�����ش��وي��ت ت��ق��دم مب���ق���دار 3 
اجلولتن  ب���ن  ن��ق��ط��ة   2 ف��ا���ش��ل 
الأوراق  وارتفعت  والثانية،  الأوىل 
 6 فا�شل   8 اإىل  وامللغاة  البي�شاء 
باملائة من الناخبن امل�شجلن، وهو 
النتخابات  يف  مطلق  قيا�شي  رق��م 

اقت�شادية  �شيا�شة  ع��ن  ال��وط��ن��ي��ة 
ليربالية اإىل حد ما، تركزت ب�شكل 
التجار  ع���ن  ال���دف���اع  ع��ل��ى  خ���ا����س 
ال�شركات  وك���ذل���ك  واحل���رف���ي���ن، 
ال�شغرى. ويدعم التجمع الوطني 
للدولة  تدخًل  اأكر  �شيا�شة  اليوم 
وقد  الوطنية،  ال�شيادة  خ��دم��ة  يف 
اأدرج يف برناجمه �شيا�شة اجتماعية 
الطبقات  من  الفرن�شين  ل�شالح 
ال�شعبية. اإعادة التوجيه الرباجمي 
ه�����ذه، اأك�����ش��ب��ت��ه ج�����زًء ك���ب���ًرا من 
اأ�شوات العمال واملوظفن، و�شهلت 
الراديكايل،  الي�شار  ا�شوات  انتقال 
الليربالية  م����ن  ج������ًدا  ال���غ���ا����ش���ب 
ماكرون  لإمي��ان��وي��ل  الق��ت�����ش��ادي��ة 
ال�ُشلرّم  ل���ق���اع  ال���وا����ش���ح  وازدرائ��������ه 

الجتماعي.
   غر ان الربامج ل ت�شرح اخليارات 
الن��ت��خ��اب��ي��ة ب�����ش��ك��ل ك���ام���ل. تلعب 
ا،  اأي�شً دوًرا  املر�شحن  �شخ�شيات 
ومدى  ال���ودودة  �شورتهم  �شيما  ل 
قدرتهم  اأي  للرئا�شة"،  "اهليتهم 
الرئا�شية،  ال��وظ��ي��ف��ة  اأداء  ع��ل��ى 
خ��ا���ش��ة ع��ل��ى ال�����ش��ع��ي��د ال�����دويل. 
الرئا�شي  املن�شب  اأن  الوا�شح  من 
ل��ل��رئ��ي�����س امل��ن��ت��ه��ي��ة ولي���ت���ه اأق����وى 
بكثر من موقف مناف�شته. وميكن 
ملارين لوبان اأن تقدم نف�شها ب�شكل 

خ�شو�شا،  يعني  وه���و  ال��رئ��ا���ش��ي��ة. 
ميلين�شون  ناخبي  من  جزء  رف�س 
الختيار بن ما اعتربوه الطاعون 

والكولرا.
اليمن  مي���ث���ل   ،2022 ع�����ام     
ال�����رادي�����ك�����ايل ومي�����ن ال���ه���وي���ة يف 
ثلث  من  يقرب  ما  الأوىل  اجلولة 
الأ���ش��وات امل��دىل بها )ل��وب��ان، 23 
7 فا�شل  زم��ور:  باملائة؛   1 فا�شل 
دوب���ون���ت-اآي���ج���ن���ان:  ب���امل���ائ���ة؛   1
ارتفاع  يف  ب��امل��ائ��ة(،   1 ف��ا���ش��ل   2
واأدى   .2017 ب��ع��ام  م��ق��ارن��ة  ح��اد 
التي  ال��ع��ال��ي��ة  ال��ن��ت��ي��ج��ة  اإىل  ه���ذا 
اجلولة  يف  ل��وب��ان  م��اري��ن  حققتها 
ال���ث���ان���ي���ة. ل��ق��د ك�����ش��ب��ت ح�����وايل 7 
اإميانويل  وخ�شر  نقاط،   6 فا�شل 
ال��ق��در. وم��ع ذلك،  م��اك��رون نف�س 
اأن����ه احتفظ  ي��ج��ب ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى 
لرئي�س  ل��ل��غ��اي��ة  م��ه��م��ة  ب���ق���اع���دة 
ا�شراتيجيته  واأن  وليته،  منتهية 
نف�س  "يف  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة  ال��و���ش��ط��ي��ة 
وال���و����ش���ط  -وال����ي���������ش����ار  الوقت" 
وال��ي��م��ن -���ش��م��دت ج���ي���ًدا خلل 

فرة اخلم�س �شنوات هذه.
الت�شويت  ع���ن  الم��ت��ن��اع  ازداد     
الثانية  اجل���ول���ة  يف  اأك�����رب  ب�����ش��ك��ل 
دون  ب��امل��ائ��ة(،   28(  2022 ل��ع��ام 
لعام  القيا�شي  الرقم  اإىل  الو�شول 

واملنطق،  لل�شعب  كمر�شحة  راب���ح 
بدلة  يف  حًقا  مقنعة  لي�شت  لكنها 
الرئي�شة امام ماكرون املهيمن اإىل 
حد ما، ل �شيما يف مناظرة اجلولة 

الثانية.

ترتجم  انتخابية  اختيارات 
-جزئًيا -نظام القيم

ال���ت���اأك���ي���د على  ي���ج���ب  اأخ����������ًرا،     
لربنامج  ال���ن���اخ���ب���ن  ت��ق��ي��ي��م  اأن 
وثيًقا  ارت��ب��اًط��ا  يرتبط  املر�شحن 
النظر  وجهة  وم��ن  قيمهم.  بنظام 
النتخابي  ال���ت���ط���ور  ف������اإن  ه������ذه، 
يعك�س العديد من الظواهر. تعود 
اإعادة انتخاب الرئي�س املريحة اإىل 
كبرة  ن�شبة  تعلق  اىل  ك��ب��ر  ح��د 
بالقيم  ال��ف��رن�����ش��ي  ال�����ش��ع��ب  م����ن 
الناحية  م���ن  ����ش���واء  ال��ل��ي��ربال��ي��ة، 
القت�شادية )النفتاح على اقت�شاد 
ال���������ش����وق وال�����ع�����ومل�����ة( وم������ن حيث 
اختيار  ل��ه��م  ل��ي��ت�����ش��ن��ى  احل����ري����ات، 

طريقة حياتهم بحرية.
��ا من     ومي��ك��ن تف�شر ذل��ك اأي�����شً
خلل النفتاح على اأوروب��ا وبع�س 
ال��ت��ف��اوؤل ب�����ش��اأن اإم��ك��ان��ي��ات حت�شن 
 60 ك���ان   ،1990 ع���ام  امل��ج��ت��م��ع. 
يوؤيدون  ال��ف��رن�����ش��ي��ن  م��ن  ب��امل��ائ��ة 
مل�شح  وف��ًق��ا  الق��ت�����ش��ادي��ة  املناف�شة 

باملائة   1 ف��ا���ش��ل   31(  1969
امتنعوا عن الت�شويت و6 فا�شل 4 
باملائة من الأوراق البي�شاء وامللغاة، 
واليمن(.  الو�شط  بن  م��ب��ارزة  يف 
ال�شوات  ن��ق��ل  عملية  اأن  وي��ب��دو 
املهزومن  باملر�شحن  اخل��ا���ش��ة 
كانت  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل  ل�شالح 
اأ�شواأ من عام 2017. فوفق معهد 
اإب�شو�س، اختاره 42 باملائة، مقابل 
بينما   ،2017 ع���ام  ب��امل��ائ��ة   52
ل��ل��وب��ان مقابل  ب��امل��ائ��ة   17 ���ش��وت 
خلًفا  �شنوات،   5 قبل  باملائة   7
ل��ط��ل��ب زع��ي��م ف��رن�����ش��ا امل���ت���م���ردة ب� 
لليمن  واحد  �شوت  اإعطاء  "عدم 
نزع  عملية  اأن  وي��ب��دو  املتطرف". 
التجمع  رئ��ي�����ش��ة  ع���ن  ال�����ش��ي��ط��ن��ة 
لو  حتى  ثمارها  اآت���ت  ق��د  الوطني 
زمور  اإري���ك  ح  تر�شرّ اإىل  ا  اأي�شً اأدت 

املن�شق اإىل حد ما.

النتخابي  الــربنــامــج  تــطــور 
للجبهة الوطنية

   اإن تطور اأ�شوات اليمن املتطرف 
��ر ف��ق��ط م���ن خ����لل نزع  ُي��ف�����شرّ ل 
ا  اأي�شً ال�شكل، ولكن  ال�شيطنة على 
ع  التجمرّ برنامج  تطور  خ��لل  من 

الوطني.
اجلبهة  داف���ع���ت   ،2002 ع����ام     

ث��ق��ل ال���ظ���روف الق��ت�����ش��ادي��ة على 
نتائج النتخابات

   ب��ال��ط��ب��ع، مي��ك��ن ت��ف�����ش��ر جزء 
م��ن ه���ذه ال��ت��ط��ورات ب��ظ��روف كل 
ح�شل   ،2002 ع���ام  ان��ت��خ��اب��ات. 
فا�شل   19 على  املتطرف  اليمن 
الأ�شوات يف اجلولة  باملائة من   2
الأوىل )16 فا�شل 9 باملائة جلان 
باملائة   3 فا�شل  و2  ل��وب��ان  م��اري 

للمن�شق برونو ميغريه(.
   مل يجد ج��ان م��اري لوبان حتى 
ال�شيا�شية  عائلته  اأ���ش��وات  جميع 
وبعبارة  احل���ا����ش���م���ة.  اجل���ول���ة  يف 
ديناميكيات  لديه  تكن  اأخ��رى، مل 
قوى  اإىل  ناخبيه  ق��اع��دة  تو�شيع 
وال���ت���ي ف�شلت  اأخ������رى،  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة 
ج���اك  ك���ب���ر  ح�����د  اإىل  ج��م��ي��ع��ه��ا 
�شراك، الذي مت انتخابه بنتيجة 
ا�شتثنائية )82 فا�شل 2 باملائة(، 
م�شتفيًدا من جزء كبر ج��ًدا من 
�شهدت  وق��د  الي�شارية.  الأ���ش��وات 
الفرة بن اجلولتن تعبئة قوية 
العديد  م��ع  ل��ل��م��واط��ن��ن،  ل��ل��غ��اي��ة 
م��ن امل��ظ��اه��رات امل��ع��ار���ش��ة لليمن 
تظاهر  م����اي����و،   1 يف  امل���ت���ط���رف: 
1.5 م��ل��ي��ون ���ش��خ�����س يف  ح�����وايل 

�شوارع املدن الرئي�شية.
   ول��ئ��ن ح�����ش��دت اجل���ول���ة الأوىل 
الناخبن  ق��ل��ي��ًل ج����ًدا م��ن  ع����دًدا 
ن�شبة  ب���امل���ائ���ة   4 ف���ا����ش���ل   28(
الم���ت���ن���اع ع���ن ال��ت�����ش��وي��ت(، فقد 
كانت الثانية خمتلفة متاًما: زادت 
امل�شاركة بن�شبة 8 فا�شل 1 نقطة. 
رئي�شا  اعُترب  الأوىل،  اجلولة  قبل 
ال�شلطة التنفيذية، جاك �شراك، 
جو�شبان،  ول���ي���ون���ي���ل  ال���رئ���ي�������س، 
رئ��ي�����س ال�����وزراء ال���ش��راك��ي، بعد 
يف  �شنوات  خم�س  البلد  حكما  اأن 
ظل التعاي�س، على اأنهما املوؤهلن 
هذا  ال��ن��ه��ائ��ي��ة.  للمعركة  م�شبقا 
��ع ال��ن��ا���س على  امل���وق���ف، مل ي�����ش��جرّ
ليونيل  ازاح�����ة  وم���ع  ال��ت�����ش��وي��ت. 
النهائية  امل��ن��اف�����ش��ة  م��ن  ج��و���ش��ب��ان 
الوطنية،  اجل��ب��ه��ة  زع��ي��م  ووج����ود 
قافلة  ب���ال���ذن���ب  ال�������ش���ع���ور  ح�����ش��د 
املمتنعن عن الت�شويت يف اجلولة 
اليمن،  اأق�����ش��ى  ل��ع��رق��ل��ة  الأوىل، 

مبنطق "اجلبهة اجلمهورية".

رادي���ك���ال���ي���ة ي��ح��م��ل��ه��ا ج�����ان لوك 
توجهه  ان��ه��ار  ح��ن  يف  ميلين�شون، 
امل���ع���ت���دل، ال�����ذي ي��ج�����ش��ده احل���زب 
مع�شكر  ل�������ش���ال���ح  ال������ش�����راك�����ي، 
اإنه مدفوع بقيم العدالة  ماكرون. 
الجتماعية، ومكافحة عدم امل�شاواة 
والأخ���وة، التي تظل قوية ج��ًدا يف 
املجتمع الفرن�شي ال انها ل تنجح 
النتخابي  الخ���ت���ي���ار  حت���دي���د  يف 
ل���ع���دد ك���ب���ر م����ن ال���ن���اخ���ب���ن كما 
الأ�شوات  اإجمايل  املا�شي:  يف  كان 
من  الأوىل  اجل��ول��ة  يف  ال��ي�����ش��اري��ة 
 2002 عام  باملائة   9 فا�شل   42
عام  ب���امل���ائ���ة   9 ف���ا����ش���ل   31 اإىل 

.2022
ن�شبة  ب��ال��ن�����ش��ب��ة لرت����ف����اع  اأم������ا     
والأوراق  الت�شويت  ع��ن  الم��ت��ن��اع 
فل  الثانية،  اجل��ول��ة  يف  البي�شاء 
بالتقليل  ف��ق��ط  ت��ف�����ش��ره  مي��ك��ن 
لليمن  ال��ت�����ش��وي��ت  اأه���م���ي���ة  م����ن 
الناخبن  بع�س  و�شخط  املتطرف 
بل  وليته،  املنتهية  الرئي�س  جت��اه 
اأقل  ا اإىل توجهات قيم  اأي�شً يرجع 

تقليدية من ذي قبل.
   ل��ق��د اأ���ش��ب��ح ال��ف��رن�����ش��ي��ون اأكر 
ال�شلطات،  ل��ك��ل  وان���ت���ق���اًدا  ت�����ش��ك��ًك��ا 
�����ش����واء ت��ع��ل��ق الم������ر ب����اأط����ب����اء اأو 
مدر�شن اأو �شيا�شين. لذلك �شار 
مر�شح  اإىل  الإ����ش���ارة  ال�شعب  م��ن 
يف اجل���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة ي��ع��ت��رب الأق���ل 
اإعطاء  ت��ردد كبر يف  �شوًء، فهناك 
يكن  مل  ل�شخ�س  �شوته  الفرن�شي 
من  �شمة  هناك  املف�شل.  مر�شحه 
ا  خ�شي�شً ت��ط��وي��ره��ا  مت  ال�����ش��م��ات 
يف فرن�شا مقارنة ب��دول اأخ��رى، ل 
�شيما يف �شمال اأوروبا، حيث النا�س 
م��ًع��ا على  للحكم  ا���ش��ت��ع��داًدا  اأك���ر 
املدى الطويل دون التفاق على كل 
�شيء. ويجد الفرن�شيون �شعوبة يف 
باحللول  والقبول  تنازلت  تقدمي 
لديهم  ما  ع حول  والتجمرّ الو�شط، 

يف غياب ما يريدون. 
-----------

ال�شيا�شية،  ل��ل��ع��ل��وم  مم��ي��ز  اأ���ش��ت��اذ 
مبعهد العلوم ال�شيا�شية بغرونوبل ، 
ن�شر موؤخًرا "النتخابات الرئا�شية 
الفرن�شية" ، عن من�شورات جامعة 

غرونوبل ، فرباير 2022. 

اجلي�ش الإ�سرائيلي يقتل فل�سطينيًا اآخر يف ال�سفة
•• جنني-اأ ف ب

قتل �شاب فل�شطيني بر�شا�س القوات ال�شرائيلية �شباح الأربعاء يف �شمال 
ال�شفة الغربية املحتلة حيث تكثف الدولة العربية عملياتها على اأثر �شل�شلة 

من الهجمات نفذ اثنن منها فل�شطينيان من جنن.
مقتل  )وف��ا(  الر�شمية  النباء  ووكالة  الفل�شطينية  ال�شحة  وزارة  واأعلنت 
عاما   18 ���ش��اب  "ا�شت�شهاد  ع��ن  ب��ي��ان  يف  ال�����وزارة  وحت��دث��ت  الفل�شطيني. 
اأحمد م�شاد  ال�شاب هو  اأن  اأو�شحت وكالة وفا  بينما  الراأ�س"،  بر�شا�شة يف 

من قرية برقن التابعة ملدينة جنن.
القوات  حي" اأطلقته  بر�شا�س  اإ�شابات  "ثلث  اإىل  ال�شحة  وزارة  وا�شارت 
يف  امل�شلحة  الفل�شطينية  الف�شائل  معقل  جنن،  منطقة  يف  الإ�شرائيلية 

ال�شفة الغربية، مو�شحة اأن حالة اجلرحى م�شتقرة.
ينفذ  اإن��ه  الإ�شرائيلي  اجلي�س  ق��ال  بر�س،  فران�س  لوكالة  ���ش��وؤال  على  وردا 

الأربعاء. جنن  الإرهاب" يف  ملكافحة  "اأن�شطة 
وياأتي ذلك بعد يوم على مقتل �شاب فل�شطيني يف خميم عقبة جرب يف مدينة 

اأريحا يف ال�شفة الغربية املحتلة بعد اقتحام قوة خا�شة للمخيم.

و كثفت القوات الإ�شرائيلية عملياتها يف ال�شفة الغربية املحتلة يف الأ�شابيع 
الأخرة بعد �شل�شلة من الهجمات يف اإ�شرائيل من بينها هجومان يف منطقة 

تل اأبيب نفذهما فل�شطينيان من منطقة جنن.
وتركزت هذه العمليات يف مدينة وخميم جنن للجئن الفل�شطينين الذي 
ين�شط فيه عدد من مقاتلي ف�شائل م�شلحة مثل حركتي اجلهاد الإ�شلمي 
وحما�س وكذلك كتائب �شهداء الأق�شى اجلناح الع�شكري حلركة فتح التي 

يتزعمها الرئي�س الفل�شطيني حممود عبا�س.
ودان����ت ح��رك��ة ف��ت��ح ه��ج��وم��ي ت��ل اأب��ي��ب. وم��ن��ذ 22 اآذار/م����ار�����س ُق��ت��ل 26 
ي�شاف  خمتلفة،  عمليات  اأو  ح��وادث  يف  مهاجمن  ثلثة  بينهم  فل�شطينيا 
اإليهم ثلثة مهاجمن اآخرين من العرب يف اإ�شرائيل نفذوا هجومن وقعا 
الدولة  تنظيم  واأعلن  )�شمال(  واخل�شرة  )جنوب(  ال�شبع  بئر  من  كل  يف 

الإ�شلمية )داع�س( م�شوؤوليته عنهما.
الفرة  ه��ذه  خ��لل  هجمات  يف  �شخ�شا   14 ُقتل  الإ�شرائيلي،  اجلانب  ويف 

بح�شب ح�شيلة لوكالة فران�س بر�س.
واأعلن نادي الأ�شر الفل�شطيني الأربعاء اأن العملية الع�شكرية الإ�شرائيلية 

يف ال�شفة الغربية اأ�شفرت عن اعتقال 17 فل�شطينيا.

250 فل�شطينيا يف الأ�شابيع  اأكر من  يف البلدة القدمية يف القد�س جرح 
الأخرة يف �شدامات مع قوات الأمن الإ�شرائيلية يف باحة امل�شجد الأق�شى 

بالتزامن مع �شهر رم�شان وعيد الف�شح اليهودي.
تق�شيم  اإىل  بال�شعي  اإ�شرائيل  ونا�شطون  فل�شطينيون  م�شوؤولون  ويتهم 
الأق�شى اإىل ق�شمن يهودي وم�شلم اأو تق�شيم اأوقات الزيارة، كما هو احلال 

يف موقع مقد�س اآخر يف مدينة اخلليل املجاورة.
يف  الإ�شرائيلية  الأم��ن  لقوات  متكرر  توغل  من  غ�شبهم  عن  اأع��رب��وا  وق��د 

احلرم القد�شي.
وتتزايد املخاوف من جتدد ال�شدامات يف الأيام الأخرة من �شهر رم�شان، اإذ 
يحيي امل�شلمون ليل الأربعاء اخلمي�س ليلة القدر التي يحت�شد فيها ع�شرات 

الآلف يف امل�شجد وباحاته لل�شلة.
وفيما بدا اأنه تهدئة للأو�شاع، اأكد وزير اخلارجية الإ�شرائيلي يائر لبيد 
اأن الدولة العربية "ملتزمة" املحافظة على الو�شع القائم يف حرم امل�شجد 
الأق�شى. يف الوقت نف�شه، اأطلقت ف�شائل فل�شطينية م�شلحة �شواريخ من 
قطاع غزة على الأرا�شي الإ�شرائيلية ورد اجلي�س الإ�شرائيلي ب�شل�شلة غارات 

على هذا اجليب املحا�شر من قبل الدولة العربية منذ 2007.

م�سوؤول عراقي: داع�ش ما زال ي�سكل خطرًا على العامل
•• بغداد-وكاالت

حذر م�شت�شار الأمن القومي العراقي قا�شم الأعرجي من اأن تنظيم داع�س 
ما زال ي�شكل خطراً حقيقياً على املنطقة والعامل.

الأمريكي  ال��دف��اع  وزي��ر  م�شاعد  نائب  ا�شتقباله  خ��لل  الأع��رج��ي،  و�شدد 
لل�شرق الأو�شط دانا �شرول، "على اأهمية ال�شتمرار بال�شغط على داع�س 
وملحقته لأنه مازال ي�شكل خطراً حقيقياً على املنطقة والعامل"، ح�شب 

بيان مل�شت�شارية الأمن القومي .
خطر  م�شدر  ه��و  �شوريا  يف  للجئن  ال��ه��ول  خميم  "اأن  الأع��رج��ي  واأك���د 

حقيقي، واأن هذا امللف ميثل قلقاً حقيقياً للعراق" .
اأن يكون هناك حل للأزمة الأوكرانية- الرو�شية،  "اأن العراق ياأمل  وقال 

واأن ليتاأثر العراق وال�شرق الأو�شط بتداعيات هذه الأزمة".
واأعربت �شرول عن" اإلتزام الوليات املتحدة الأمريكية بدعم العراق ودعم 
القوات العراقية واللتزام باتفاقية الإطار الإ�شراتيجي وخمرجاتها وهذا 
بدا وا�شحاً من خلل حتول قوة املهام امل�شركة اإىل مهمة متكن وم�شورة 

وم�شاعدة للجانب العراقي".
ودعت اإىل" اأهمية ت�شليم الإرهابين يف خميم الهول اإىل دولهم وحماكمتهم 
يف بلدانهم، واأن الوليات املتحدة �شتدعم هذا التوجه يف موؤمتر مكافحة 

داع�س الذي �شيعقد يف املغرب".



اخلميس   28  إبريل    2022  م   -    العـدد   13531  
 Thursday     28   April   2022   -  Issue No   13531املال والأعمال

1814

من خالل املوقع الإلكرتوين وتطبيقها الذكي

غرفة ال�سارقة توا�سل تقدمي خدماتها لالأع�ساء خالل اإجازة العيد 
•• ال�صارقة-الفجر:

ع��ن موا�شلة  ال�����ش��ارق��ة،  غ��رف��ة جت���ارة و�شناعة  اأع��ل��ن��ت 
فرة  خ��لل  ومنت�شبيها  لأع�شائها  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي 
اإب��ري��ل وت�شتمر   29 م��ن  ت��ب��داأ  التي  الفطر  اإج���ازة عيد 
العمل  ن��ظ��ام  2022، وذل���ك م��ن خ��لل  8 م��اي��و  حتى 
عن بعد وعرب خدماتها املتاحة على املوقع الإلكروين 

وتطبيقها الذكي على الهاتف املحمول.
الذكية  اخل��دم��ات  من  وا�شعة  جمموعة  الغرفة  وتوفر 

ت��ل��ب��ي م��ت��ط��ل��ب��ات واح��ت��ي��اج��ات جم��ت��م��ع الأعمال  ال��ت��ي 
وال��ق��ط��اع اخل���ا����س خ���لل اإج�����ازة ال��ع��ي��د، ت�����ش��م��ل كافة 
اإ�شدار  مثل  الأع�شاء  خدمات  بقطاع  اخلا�شة  الأعمال 
�شهادات الع�شوية و�شهادات املن�شاأ والت�شديقات وغرها 
من اخلدمات الإلكرونية التي هيئتها الغرفة يف اإطار 
واإنهاء  اخلا�س  القطاع  �شر عمل  �شمان  على  حر�شها 
املعاير  اأرقى  اإج��راءات متعامليها بي�شر و�شهولة ووفق 

واملمار�شات العاملية.
وتر�شيخ  لتعزيز  ال�شارقة  اإم���ارة  توجهات  م��ع  متا�شيا   

القت�شاد  ق��ط��اع��ات  يف  العاملية  التناف�شية  يف  موقعها 
والأعمال.

ورف��ع��ت ال��غ��رف��ة ب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة اأ���ش��م��ى اآي����ات التهاين 
العربية  والأم��ت��ن  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات 
عليهم  يعيدها  اأن  وج��ل  عز  امل��وىل  �شائلة  والإ�شلمية، 
ب��ال��ي��م��ن وال���ربك���ات وم���وف���ور ال�����ش��ح��ة وال��ع��اف��ي��ة، كما 
ال��دول��ة بحلول  اأر����س  واملقيمن على  امل��واط��ن��ن  ه��ن��اأت 
والرخاء  وال�شتقرار  الأم��ن  دوام  متمنية  الفطر،  عيد 

والزدهار امل�شتدام يف ربوع الدولة والإمارة البا�شمة.

جمل�س املناطق احلرة يناق�س اآليات ت�صهيل رحلة امل�صتثمر وتعزيز القت�صاد التكاملي املتنّوع

اأحمد بن �سعيد: املناطق احلرة بدبي رائدة يف توفري ممّكنات القت�ساد املرن 
•• دبي-الفجر: 

ب���دب���ي اجتماعه  امل��ن��اط��ق احل�����رة  ع��ق��د جم��ل�����س 
�شعيد  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  برئا�شة  الع�شرين، 
اأهمية  على  اأكد  الذي  املجل�س،  رئي�س  مكتوم،  اآل 
ت�شهيل رحلة امل�شتثمر لر�شيخ موقع دبي ودولة 
لل�شتثمارات،  مف�شلة  عاملية  وج��ه��ة  الإم�����ارات 
وريادتها  ب���دب���ي  احل�����رة  امل��ن��اط��ق  ب�����دور  م��ن��وه��اً 
التكاملي  القت�شاد  تعزيز  يف  تخ�ش�شاتها  وف��ق 
��ن��ات الق��ت�����ش��اد امل���رن الذي  ع وت��وف��ر مم��كرّ امل��ت��ن��ورّ
ل  النمو ويحورّ ز  ا�شتدامة ال�شتقرار ويحفرّ يحقق 

التحديات اإىل فر�س. 
ولفت �شموه اإىل اأن املناطق احلرة بدبي هي على 
امل�شار ال�شحيح لرفع م�شاهمتها يف الناجت املحلي 
للإمارة لت�شل اإىل 250 مليار درهم بحلول عام 
خدماتها  تطوير  موا�شلة  خلل  من   ،2030
العقد  ط��وال  اجل��دي��د  القت�شاد  فر�س  وتفعيل 

احلايل.
تقدمها  التي  النوعية  ب��اخل��ي��ارات  �شموه  واأ���ش��اد 
من�شة "ا�شتثمر يف دبي" التي انطلقت بتوجيهات 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم 
لت بوابة للمناطق احلرة يف  دبي "رعاه اهلل"، و�شكرّ

املحلي، بف�شل  ل�شوقها  الإمارة ومدخًل مبا�شراً 
تاأ�شي�س  ل  ت�شهرّ متكاملة  خدمات  من  تقدمه  ما 
ع اإقامة امل�شاريع النا�شئة الواعدة  الأعمال، وت�شررّ
اإبداعية مبتكرة تر�شخ مكانة  اأفكار  انطلقاً من 
وال�شتثمارية  القت�شادية  للفر�س  عا�شمة  دبي 

النوعية.
اأبريل  �شهر  يف  ال��دول��ة  اأع��ل��ن��ت  فيما  ذل���ك  ي��اأت��ي 
اجلاري عن تطوير وا�شتحداث ت�شهيلت نوعية 
وت�شمل  ب��ال��دول��ة  الإق���ام���ة  منظومة  يف  ج��دي��دة 
وامل�شتثمرين  الأع���م���ال  ل�����رواد  مم��ك��ن��ة  خ���ي���ارات 
الإبداعية  والأف��ك��ار  النا�شئة  ال�شركات  واأ�شحاب 
واخل�شراء  ال��ذه��ب��ي��ة  الإق�����ام�����ات  ذل����ك  يف  مب���ا 
الزيارة  وت��اأ���ش��رات  والخت�شا�شية  وال�شياحية 
املواهب  ا�شتقطاب  القابلة للتمديد، والتي تي�شر 
والكفاءات وال�شتثمارات وحتافظ عليها، وجتذب 
دائمة  الدولة حمطة  ال�شركات وكوادرها لتخاذ 
لعملياتها وخطط منوها اإقليمياً وعاملياً، وت�شهم 
جمتمعًة يف دعم وتطوير بيئة الأعمال املتكاملة 
يف  لها  الداعمة  ال�شفافة  الت�شريعية  واملنظومة 

دبي ودولة الإمارات.

مراحل جديدة لتجربة املناطق احلرة
مكتوم  اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�����ش��ي��خ  �شمو  واأك����د 

اأث��ب��ت كفاءته  امل��ن��اط��ق احل���رة يف دب���ي  اأن من���وذج 
وبناء  ق��ائ��م��ة  اق��ت�����ش��ادي��ة  ق���ط���اع���ات  ت��ن��م��ي��ة  يف 
قطاعات اقت�شادية جديدة يف تخ�ش�شات حيوية 
كالقت�شاد الأخ�شر والدائري والقت�شاد القائم 
التكنولوجيا  جم��الت  اإىل  اإ�شافة  املعرفة،  على 

املتقدمة والت�شنيع واخلدمات اللوج�شتية.
 2040 دب��ي احل�شرية  اأن خطة  �شموه  واأو���ش��ح 
من  امل��زي��د  لتحقيق  ن��اظ��م��اً  ع��ام��اً  اإط�����اراً  ت�شكل 

بها  والن��ت��ق��ال  احل��رة  املناطق  لتجربة  التطوير 
يف  اأك���رب  دور  للعب  توؤهلها  ج��دي��دة  م��راح��ل  اإىل 
يف  والب�شرية  واملجتمعية  القت�شادية  التنمية 
العاملية  املوؤ�شرات  لأه��م  ت�شدرها  وتعزز  الإم���ارة 
الأعمال  ممار�شة  و�شهولة  والبتكار  للتناف�شية 
نوعية خلم�شن  تنموية  وت�شهم يف حتقيق قفزة 

عاماً اأخرى يف عمر دولة الحتاد.  

مرحلة جديدة بخدمات مرتابطة اإلكرتونيًا
وبحث املجل�س مرحلة جديدة من من�شة "ا�شتثمر 
جديدة،  خ��دم��ة   80 م��ن  اأك���ر  ت�شيف  دبي"  يف 
الإل��ك��روين وتوفر  ال��رب��ط  ت�شعها؛ م��ن خ��لل 
نظام النافذة الواحدة، يف متناول اأ�شحاب امل�شاريع 
الراغبة  العاملية  وال�شركات  وامل�شتثمرين  النا�شئة 
بتاأ�شي�س مقرات اإقليمية وفروع لها يف دبي، مبا يف 
ذلك خدمات الت�شجيل ال�شريبي وت�شميم خطط 
ال��ع��م��ل وت��ق��ي��ي��م اجل�����دوى الق��ت�����ش��ادي��ة وتوفر 

اخلدمات وغرها.
نوعية  نقلة  املرتقبة  اجل��دي��دة  اخل��دم��ات  ومت��ث��ل 
وتطبيقات  ال��رق��م��ي  الق��ت�����ش��اد  منتجات  ت��واك��ب 
الثورة ال�شناعية الرابعة والذكاء ال�شطناعي يف 
كخدمة،  الأع��م��ال  منظومات  م��ن  العديد  توفر 
واإدارة  املحا�شبية،  الإدارة  منظومات  ذل��ك  يف  مبا 

واحلو�شبة  والإن���ت���اج���ي���ة،  الت�شغيلية  ال��ع��م��ل��ي��ات 
ال�شحابية، ومراكز اخلدمة الذكية الفرا�شية.

تاأثري اقت�صادي اإيجابي
الإيجابي  القت�شادي  التاأثر  املجل�س  ناق�س  كما 
للمناطق احلرة يف اإمارة دبي ومل�شاهمتها يف الناجت 
املحلي للإمارة، م�شرا اإىل اأن املناطق احلرة بدبي 
هي على امل�شار ال�شحيح لرفع م�شاهمتها يف الناجت 
درهم  م��ل��ي��ار   250 اإىل  لت�شل  ل���لإم���ارة  امل��ح��ل��ي 
تطوير  موا�شلة  خ��لل  من   ،2030 ع��ام  بحلول 
ودعا  اجلديد،  القت�شاد  فر�س  وتفعيل  خدماتها 
اإىل اإجراء درا�شة �شاملة بالتن�شيق مع دبي الرقمية 
لتقييم الأثر القت�شادي مل�شاهمات املناطق احلرة 

يف دبي.
والبيانات  املعطيات  توفر  على  الدرا�شة  وتعمل 
ن امل�شتثمرين احلالين واجلدد  الدقيقة التي متكرّ
على  مبنية  �شليمة  ا�شتثمارية  ق��رارات  اتخاذ  من 
النوعية  امل�شاهمة  ا���ش��ت��دام��ة  وت��دع��م  امل��ع��ل��وم��ات، 

للمناطق احلرة يف اقت�شاد الإمارة والدولة. 
 

ا�صرتاتيجية اإدارة الطلب على الطاقة
التي  ال��ط��اق��ة  جلنة  اأع��م��ال  اإىل  املجل�س  وا�شتمع 
ال��ت��دري��ب��ي��ة وور�������س عملها  ب��راجم��ه��ا  ت��رت��ك��ز يف 

املناطق  خمتلف  اإىل  امليدانية  وزياراتها  التوعوية 
احلرة على معاير دولية واأف�شل املمار�شات العاملية 
الطاقة،  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  ت��ر���ش��ي��د  اأه�����داف  لتحقيق 
ملوارد  ال��ذك��ي  وال���ش��ت��خ��دام  ال���ش��ت��دام��ة،  وحتقيق 
ال�شتهلك،  تر�شيد  خ��لل  م��ن  والكهرباء  امل��ي��اه 
الإنارة  حلول  واعتماد  اخل�شراء،  املباين  وتاأهيل 
حتقيق  على  اإيجاباً  ينعك�س  مبا  للطاقة،  امل��وف��رة 
م�شتهدفات  وي��ح��ق��ق  م�����ش��ت��دام  اق��ت�����ش��ادي  من���و 
ا�شراتيجية دبي للطاقة. وناق�س املجل�س ممكنات 
الطاقة  على  الطلب  اإدارة  ا�شراتيجية  حتقيق 
يف  للطاقة  الأعلى  املجل�س  اأطلقها  التي   2030
الكهرباء  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  خف�س  اإىل  وت��ه��دف  دب���ي 
مبا  احل���ايل،  العقد  بنهاية   30% بن�شبة  وامل��ي��اه 
يعزز مكانة دبي منوذجاً عاملياً لكفاءة اإدارة الطلب 
املدن  ا�شراتيجية  وحتقيق  وامل��ي��اه  الطاقة  على 

واملجتمعات امل�شتدامة الذكية للم�شتقبل.

مرونة يف انتقال ال�صركات
ق املجل�س �شمن جدول اأعماله اإىل  اإىل ذلك، تطررّ
فر�س انتقال ال�شركات بن املناطق احلرة املختلفة 
واأو�شى  ذل����ك،  لتي�شر  امل��ط��ل��وب��ة  وال��ت�����ش��ه��ي��لت 
لتوحيد  اآلية  وو�شع  الإج���راءات  بت�شهيل  املجل�س 

الر�شوم.

الإمارات وتركيا تناق�سان اتفاقية ال�سراكة القت�سادية ال�ساملة وو�سع خطة زمنية لالنتهاء منها خالل 2022

الإماراتية  ال�شتثمارات  حجم  وبلغ 
مليار   18.3 م���ن  اأك����ر  ت��رك��ي��ا  يف 
بينما   ،2020 ع���ام  ب��ن��ه��اي��ة  دره����م 
الركية  ال���ش��ت��ث��م��ارات  قيمة  بلغت 
يف الإمارات 1.1 مليار درهم بنهاية 

عام 2019".
وا�شتعر�س معايل الزيودي مقومات 
ال����ن����م����وذج الق����ت���������ش����ادي اجل���دي���د 
املرونة  القائم على  الإم��ارات  لدولة 
اأ�شواق  على  والنفتاح  وال�شتباقية 
ال���ع���امل، و���ش��ل��ط ال�����ش��وء ع��ل��ى عدد 
من م�شاريع اخلم�شن والتحديثات 
التي اأدخلتها الدولة على منظومتها 
اأكر  الت�شريعية القت�شادية لتكون 
البنية  وك��ذل��ك  وتناف�شية،  م��رون��ة 

خمتلف املجالت.
اإىل  "نتطلع  الزيودي:  معايل  وقال 
املحطة  ه��ذه  من  ال�شتفادة  تعظيم 
ال���ت���اري���خ���ي���ة يف م�������ش���رة ع���لق���ات 
وحتفيزها  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ن  ال��ت��ع��اون 
عدد  يف  زخ��م��اً  اأك��ر  م�شتويات  نحو 
من القطاعات ال�شراتيجية خلل 
الفرة املُقبلة، وقد اأعلنا موؤخراً عن 
للتو�شل  ر�شمية  مباحثات  اإط���لق 
اإىل اتفاقية �شراكة اقت�شادية �شاملة 
مع تركيا يف اإطار برنامج التفاقيات 
م�شاريع  �شمن  العاملية  القت�شادية 
اخلم�شن لدولة الإمارات، ونوا�شل 
العمل اليوم مع �شركائنا يف احلكومة 
اخلا�س  ال���ق���ط���اع  وم�����ع  ال���رك���ي���ة 

عن متكينها من بناء �شبكات اإقليمية 
ومبا  التجارية،  لعلماتها  وعاملية 
ي�شمن لها حتقيق مزيد من الأرباح 
اجلانبان  وبحث  وال��ت��ط��ور.  والنمو 
خ������لل ال����ل����ق����اء خ�����ط�����وات ج���دي���دة 
وال�شركات  الأع��م��ال  رج��ال  لتحفيز 
وتنمية  التجارة  وتنويع  زي��ادة  على 
تدفق ال�شتثمارات املتبادلة وتاأ�شي�س 
املعرفة  ت��ب��ادل  وت�شجيع  امل�����ش��اري��ع، 
القطاعات  م���ن  ع����دد  يف  وامل����واه����ب 
ل��دى اجلانبن  اأول��وي��ة  ال��ت��ي متثل 
خلل املرحلة املقبلة، ويف مقدمتها: 
ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة، وال��ق��ط��اع املايل 
وامل�شريف، وريادة الأعمال وامل�شاريع 
والتكنولوجيا  واملتو�شطة،  ال�شغرة 

ا�شتدامة ومرونة، ومبا يحقق مزيداً 
من التقدم ل�شعبي البلدين.

و���ش��ه��دت ال��ع��لق��ات الإم���ارات���ي���ة – 
وتعاوناً  ن���وع���ي���اً  ت����ط����وراً  ال���رك���ي���ة 
املا�شية  امل���رح���ل���ة  خ����لل  م��ت��ن��ام��ي��اً 
الهتمام  ذات  امل���ج���الت  ج��م��ي��ع  يف 
امل�������ش���رك، وذل����ك يف اأع���ق���اب زي����ارة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
 ،2021 ع���ام  ب��ن��ه��اي��ة  ت��رك��ي��ا  اإىل   ،
وزيارة فخامة الرئي�س الركي رجب 
اأردوغان اإىل الإمارات يف فرباير عام 
توقيع  عن  اأ�شفرت  والتي   ،2022
نحو 72 اتفاقية ومذكرة تفاهم يف 

التحتية والتكنولوجية الرائدة التي 
اجلاذبة  واحل��واف��ز  ال��دول��ة  متتلكها 
يف جمال ال�شتثمار وجذب املواهب.

وال�شركات  الأع���م���ال  جمتمع  ودع���ا 
من  ال������ش�����ت�����ف�����ادة  اإىل  ت����رك����ي����ا  يف 
القائم  الق��ت�����ش��ادي  ال��ت��ع��اون  زخ���م 
الواعدة  النمو  ف��ر���س  وا�شتك�شاف 
باملزايا  الغني  الإم��ارات��ي  ال�شوق  يف 
واحلوافز التي �شت�شمن منو وازدهار 
اأع���م���ال���ه���ا، وال����ش���ت���ف���ادة م���ن موقع 
باعتبارها  الإ�شراتيجي  الإم����ارات 
نفاذ  �شتتيح  ن�شطة  لوج�شتية  بوابة 
املنتجات الركية اإىل اأ�شواق املنطقة 
البنية  ك���ذل���ك  واإف���ري���ق���ي���ا،  واآ����ش���ي���ا 
التحتية املتطورة تكنولوجياً، ف�شًل 

ترتيبات  م���ن  ل��لن��ت��ه��اء  ت��رك��ي��ا  يف 
ر�شمياً،  وت��وق��ي��ع��ه��ا  الت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه 
جديدة  لنقلة  �شيمهد  ال��ذي  الأم���ر 
ال��ب��ل��دي��ن يف جم���الت  يف ع���لق���ات 
املواهب  وتبادل  وال�شتثمار  التجارة 

وم�شاركة املعرفة".
التجارة غر  "بلغ حجم   : واأ���ش��اف 
الإم��ارات وتركيا نحو  النفطية بن 
عام  خ����لل  دره�����م،  م��ل��ي��ار   50.4
 54% قدره  2021 حمققة منواً 
مقارنة مع 2020، وارتفاعاً بن�شبة 
 ،2019 ع���ام  م��ع  م��ق��ارن��ة   86%
من  اأك��ر  على  اأنقرة  ت�شتحوذ  فيما 
اخلارجية  التجارة  حجم  من   3%
غ���ر ال��ن��ف��ط��ي��ة ل���دول���ة الإم��������ارات، 

•• اإ�صطنبول-وام:

ب���ح���ث م���ع���ايل ال����دك����ت����ور ث�����اين بن 
اأحمد ال��زي��ودي وزي��ر دول��ة للتجارة 
اخلارجية ، مع معايل حممد مو�س 
وزير التجارة الركي، خلل اجتماع 
ا�شطنبول  م�شتديرة عقد يف  طاولة 
ال�شراكات  ت���ط���وي���ر  ���ش��ب��ل  ام���������س، 
ال����ت����ج����اري����ة وال�����ش����ت����ث����م����اري����ة بن 
جمتمعي الأعمال يف دولة الإمارات 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة واجل���م���ه���وري���ة 
القفزات  م��ن  وال���ش��ت��ف��ادة  الركية، 
العلقات  حققتها  ال��ت��ي  ال��ن��وع��ي��ة 
البلدين  بن  والقت�شادية  الثنائية 
م������وؤخ������راً. ك���م���ا ن���اق�������س اجل���ان���ب���ان 
اتفاقية  م����ن  الن���ت���ه���اء  ت���رت���ي���ب���ات 
ال�شراكة القت�شادية ال�شاملة املزمع 

توقيعها قريباً بن البلدين.
- خلل  ال�����زي�����ودي  م���ع���ايل  واأك�������د 
زيارة  اإط��ار  ياأتي يف  ال��ذي  الجتماع 
تركيا  اإىل  وجت������اري  ر���ش��م��ي  وف����د 
العلقات  متانة   - معاليه  برئا�شة 
وال���رواب���ط ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي جتمع 
دول����ة الإم������ارات وج��م��ه��وري��ة تركيا 
ال�����ش��دي��ق��ة، وت��ط��ل��ع اجل��ان��ب��ن اإىل 
املجالت  امل�شرك يف  التعاون  تعزيز 
امل�شركة  ال���رغ���ب���ة  ����ش���وء  يف  ك���اف���ة 
اإىل  الق��ت�����ش��ادي  ال��ت��ع��اون  تنمية  يف 
م�شتدامة،  ب�شورة  اأعلى  م�شتويات 
التنموية  الأج�����ن�����دة  ي���خ���دم  ومب�����ا 
من  البلدين  يف  الأعمال  وجمتمعي 
اأج����ل ال��ت��ح��ول ن��ح��و اق��ت�����ش��اد اأكر 

البتكارية،  وال�����ش��ن��اع��ات  امل��ت��ق��دم��ة 
ال��ل��وج�����ش��ت��ي مب���ا يف ذلك  وال����دع����م 
والطران  وال�شحن  النقل  اأن�شطة 
امل������دين، وق���ط���اع ال����زراع����ة والأم�����ن 
ال�شحية،  وال����رع����اي����ة  ال����غ����ذائ����ي، 

وال�شياحة.
�شعيد ثاين  �شعادة  الدولة  �شم وفد 
حارب الظاهري،�شفر الدولة لدى 
اجلمهورية الركية ، و�شعادة جمعة 
الكيت وكيل الوزارة امل�شاعد ل�شوؤون 
القت�شاد  وزارة  الدولية يف  التجارة 
وكيل  ال�شام�شي  ع��ب��داهلل  و���ش��ع��ادة   ،
التنمية  ل��ق��ط��اع  امل�����ش��اع��د  ال�������وزارة 
ال�شناعة  وزارة  يف  ال�������ش���ن���اع���ي���ة 
و�شعادة  امل��ت��ق��دم��ة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
عام  مدير  القبي�شي  عبداهلل  �شامح 
التنمية  دائ��رة  القت�شادية  ال�شوؤون 
فهد  �شعادة  و  اأبوظبي،  القت�شادية 
�شة  ملوؤ�َشرّ التنفيذي  املدير  القرقاوي 
و�شعادة  ال���ش��ت��ث��م��ار،  ل��ت��ن��م��ي��ة  دب����ي 
عام  مدير  العو�شي،  حبيب  �شريف 
الفجرة،  يف  احل���رة  املنطقة  هيئة 
و�شعادة حممد جمعة امل�شرخ، املدير 
التنفيذي ملكتب ال�شارقة لل�شتثمار 
يف  "ا�شتثمر  امل���ب���ا����ش���ر  الأج����ن����ب����ي 
امل�شوؤولن  م��ن  وع�����دداً  ال�شارقة"، 
احل���ك���وم���ي���ن ورج�������ال الأع�����م�����ال يف 
الدولة. فيما ح�شر اجتماع الطاولة 
الركي،  امل�شتديرة من اجلانب  من 
جمل�س  رئي�س  اأول��ب��اك،  نايل  �شعادة 
اخلارجية  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ع��لق��ات 

الركي.

اإ�سطنبول  اإىل  الدولة  من  وجتاري  ر�سمي  وفد  زيارة  اإطار  يف  م�ستديرة  طاولة  اجتماع  • خالل 
املقبلة  الفرتة  خالل  املتبادلة  ال�ستثمارات  حتفيز  اإىل  ونتطلع  ومتناميًا  �سريعًا  تطورًا  ت�سهد  – الرتكية  الإماراتية  العالقات  • الزيودي: 

2020 خالل  تركيا  يف  الإماراتية  ال�ستثمارات  حجم  درهم  مليار   18.3 من  واأكرث   ..2021 خالل  وتركيا  الإمارات  بني  النفطية  غري  التجارة  حجم  درهم  مليار   50.4 •
الإماراتي  ال�سوق  يف  الواعدة  الفر�ش  وا�ستك�ساف  التعاون  م�سرية  يف  النوعية  القفزات  من  لال�ستفادة  الرتكية  ال�سركات  • دعوة 

بن�صبة ارتفاع 18.5 % 

 3.2 مليار درهم حجم الت�سرفات العقارية يف عجمان يف الربع الأول
•• عجمان-وام:

�شهد ال�شوق العقاري يف اإمارة عجمان خلل الربع الأول من العام احلايل ارتفاعا بن�شبة منو 18.5 % مقارنة 
الأرا�شي و  دائ��رة  دائ��رة  املهند�س عمر بن عمر املهري مدير عام  املا�شي. وق��ال �شعادة  العام  بالفرة ذاتها من 
 2937 ت�شجيل  احلالية  ال�شنة  من  الأوىل  الثلثة  الأ�شهر  خلل  �شهد  ال�شوق  اإن  عجمان  يف  العقاري  التنظيم 
درهم  مليار   2.2 ال��ت��داول  جحم  اإج��م��ايل  بلغ  ح��ن  يف  دره��م  مليار   3.2 بلغت  اإجمالية  بقيمة  عقارياً  ت�شرفاً 
248 مليون درهم . واأ�شاف  385 عملية رهن باإجمايل  2336 عملية تداول يف حن مت ت�شجيل  اإجمايل  من 

املهري اأن ن�شبة النمو املحققة تعك�س الأداء الإيجابي الت�شاعدي الذي ي�شهده القطاع العقاري .
.موؤكداً اأهميته كمحرك رئي�شي للتنمية الإقت�شادية يف الإمارة بالنظر ملا يتمتع به من تنوع وجاذبية اأدت اإىل زيادة 

تدفق ال�شتثمارات املحلية والأجنبية وعززت مكانة عجمان كواحدة من اأبرز وجهات ال�شتثمار العقاري.

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0000977 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الن�شمة لتوريد اليدي العاملة  
جمهول حمل الإقامة :  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/5/16 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 
2 - دائرة اليوم الواحد( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خلل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعله -  الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�شرة 

بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/4/25 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 

اأبوظبي  بنك  من  �شادرة  ا�شهم  �شهادات  فقدت 
با�شم : عفراء نخرة حممد �شلطان، رقم  الوطني 
وال�شهادة   ،»30« عددها   »5718« الوىل  ال�شهادة 
وال�شهادة   ،»20« عددها   »8887« رقم  الثانية 
من  فعلى   ،»10« عددها   »11191« رقم  الثالثة 
على  الت�شال  او  املذكورة  لل�شركة  ت�شليمها  يجدها 

رقم »0504449797«

فقدان �شهادات ا�شهم
العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 

اإنذار عديل بالن�شر
رقم 99501 /2022   

املن�����ذر :بنك دبي ال�شلمي )�س م ع (
املنذر اليه : �شالي�س لوموريلو كايتانو  - ) جمهول حمل القامة (  

�شيغة العلن بالن�شر 
) ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :

اول – �شداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 15407.41  درهم  يف خلل املواعيد القانونية
ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�شة للذن 

ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى ال�شلمى رقم  33945  خ�شو�شى   دبي 
   I ماركة  فورد ا�شكيب    موديل    2014     اللون   ا�شود    له وفاءا للدين امل�شتحق علي املنذر 
اليه والبالغ قيمته 15407.41  درهم ( مع اخلء طرف البنك املخطر من اي م�شوؤولية جتاه 

اية ممتلكات �شخ�شية قد تكون موجودة داخل ال�شيارة املرهونة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:229/2022/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى العا�شرة رقم 413

التجاري  )مركز  املبنى  داخ��ل  الواقعة   2908 رق��م  ال�شقة  ونقل  نفاذ  بعدم  اول:احل��ك��م   : الدعوى  مو�شوع 
ريزيدن�س( على قطعة ار�س رقم 51 اىل ملكية املدعي عليه الثاين - ثانيا:اعادة ال�شقة رقم 2908 اىل ملكية 

املدعي عليها الوىل - ثالثا:تكليف املدعي عليهم بالر�شوم واتعاب املحاماة . 
املدعي:ماركو�س بوتر

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة وادي ال�شفا - �شارع ايه - فيل H  رقم 7 الطابق الر�شي بالقرب 
من �شارع المارات

املطلوب اإعلنه :  1- عبدالكرمي بن عبدالرحمن بن عبداهلل اأبار  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع الإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها اول:احلكم بعدم نفاذ ونقل ال�شقة رقم 2908 الواقعة 
داخل املبنى )مركز التجاري ريزيدن�س( على قطعة ار�س رقم 51 اىل ملكية املدعي عليه الثاين - ثانيا:اعادة 
ال�شقة رقم 2908 اىل ملكية املدعي عليها الوىل - ثالثا:تكليف املدعي عليهم بالر�شوم واتعاب املحاماة - 
وحددت لها جل�شة يوم الثنن  املوافق  2022/5/9  ال�شاعة 09.00 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل  مكلف باحل�شور 

اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197



اخلميس   28  إبريل    2022  م   -    العـدد   13531  
 Thursday     28   April   2022   -  Issue No   13531

19191915

املال والأعمال

2021 يف  عجمان  غرفة  عن  ال�سادرة  املن�ساأ  �سهادات  قيمة  اإجمايل  درهم  مليار   9.470
•• عجمان - وام:

�شهد العام املا�شي ارتفاعا يف اإجمايل عدد �شهادات املن�شاأ ال�شادرة من غرفة 
 25،682 ب�  33،175 �شهادة مقارنة  جتارة و�شناعة عجمان لت�شل اإىل 
خلل العام 2020 بن�شبة منو بلغت %29. وبلغ اإجمايل قيمة �شهادات 
املن�شاأ ال�شادرة عن غرفة عجمان خلل العام املا�شي 9.470 مليار درهم 
 ،99% ال�شابق مبعدل منو  العام  دره��م خلل  4.763  مليار  ب�  مقارنة 
حيث بلغت قيمة منتجات الت�شدير 1.809 مليار درهم مقارنة ب� 1.369 
مليار درهم بن�شبة زيادة %32، الأمر الذي يعك�س تنامي الأعمال خلل 
العام املن�شرم وزيادة عقد ال�شفقات التي اأبرمتها املن�شاآت من اأع�شاء غرفة 

عجمان.

عجمان  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  ع��ام  م��دي��ر  اجلناحي  علي  حممد  وك�شف 
املُ�شدرة  املنتجات  قيمة  حيث  من  ال�شناعية  املن�شاآت  ت�شدر  عن  بالإنابة، 
2021 لُت�شكل  ح�شب بيانات �شهادات املن�شاأ يف غرفة عجمان خلل العام 
القطاع  ���ش��ادرات  اإج��م��ايل  م��ن   82% ن�شبة  ال�شناعية  املن�شاآت  منتجات 
بالعام  م��ق��ارن��ة   29% بلغت  من��و  بن�شبة   2021 ال��ع��ام  خ���لل  اخل��ا���س 

.2020
الأوىل  املرتبة  يف  ج��اءت  وال��ق��وارب  ال�شفن  منتجات  اأن  اجلناحي  واأو���ش��ح 
اإم��ارة عجمان اإىل خارج الدولة يف حن جاءت باملرتبة الثانية  يف �شادرات 

منتجات الأ�شماك.
اأن ن�شبة �شادرات  واأف��اد مدير عام غرفة جتارة و�شناعة عجمان بالإنابة، 
من   65% نحو  بلغت   2021 ال��ع��ام  خ��لل  دول   10 اأك���رب  اإىل  عجمان 

اإجمايل قيمة ال�شلع امل�شدرة، حيث تعد الوليات املتحدة من اأكرب الدول 
 ،15% 2021 باأهمية ن�شبية بلغت  اإليها خلل العام  التي مت الت�شدير 
%13؛ وجاءت جمهورية  ن�شبية  باأهمية  ال�شعودية  العربية  اململكة  تلتها 
اإجمايل  من   8% بلغت  ن�شبية  باأهمية  الثالثة  املرتبة  يف  العربية  م�شر 
�شنوية  و�شع خطة  على  اجلناحي حر�س غرفة عجمان  واأك��د  ال�شادرات. 
لتعزيز تعاونها اخلارجي مع دول العامل وتنفيذ فعاليات وملتقيات جتمع 
اأ�شحاب الأعمال من عجمان ونظرائهم من الدول لبحث فر�س ال�شراكة 
الغرفة  �شعي  اإىل  كذلك  م�شرا  التجاري،  التبادل  حجم  وزي��ادة  والتعاون 
واإقليمياً ودولياً مع  بتوجيهات جمل�س الإدارة اإىل تنويع �شراكاتها حملياً 
الداعمة  التفاقيات  واإب��رام  القت�شادي  بال�شاأن  املعنية  والهيئات  اجلهات 

لكت�شاف اأ�شواق خارجية جديدة ملنتجات اإمارة عجمان.

املن�صة معتمدة على تقنيات البلوك ت�صني يف دولة الإمارات العربية املتحدة

دائرة القت�ساد وال�سياحة تتعاون مع بنك امل�سرق للم�ساركة يف حتالف من�سة »اعرف عميلك«
•• دبي-الفجر:

 عززت دائرة القت�شاد وال�شياحة يف دبي و"بنك 
العملء  بيانات  ت��ب��ادل  من�شة  حتالف  امل�شرق" 
البلوك  تقنيات  على  عميلك" املعتمدة  "اعرف 
املتحدة، حيث  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ت�شن يف 
اأع�شاء  ال��ب��ن��وك  لقائمة  امل�شرق"  "بنك  ان�شم 
التحالف املوؤ�ش�شن يف املن�شة وهم بنك الإمارات 
دبي الوطني، بنك دبي التجاري، وبنك اأبوظبي 
اإ�����س ب��ي ���ش��ي. واإ�شافة  اإت�����س  ال��ت��ج��اري، وب��ن��ك 
جمموعة من البنوك و�شلطات الراخي�س قيد 

التنفيذ حالياً و�شيتم الإعلن عنها قريباً. 
دبي  يف  وال�شياحة  القت�شاد  دائ��رة  اأطلقت  وق��د 
البنوك  مع  بال�شراكة   2020 عام  املبادرة  هذه 
تبادل  من�شة  ت�شهم  حيث  املوؤ�ش�شن،  الأع�شاء 
ت�شهيل  يف  عميلك"  "اعرف  ال��ع��م��لء  ب��ي��ان��ات 
عمليات نقل وتبادل البيانات ب�شكل اأ�شرع واأكر 
اخلدمات  م�شتخدمي  للعملء  وان�شيابية  اأماناً 
التي  ال��ب��ي��ان��ات  مب�شاركة  ت�شمح  كما  ال��رق��م��ي��ة، 
الراخي�س  ���ش��ل��ط��ات  ب���ن  م��ن��ه��ا  ال��ت��ح��ق��ق  مت 
واملوؤ�ش�شات املالية من خلل التقنيات املتقدمة. 

وت�شم املبادرة حالياً 13 جهة من خمتلف اأنحاء 
العاملية  نوربلوك  �شركة  يدعمها  كما  الإم���ارات، 
التي  ت�شن  ال��ب��ل��وك  تقنيات  جم��ال  يف  ال��رائ��دة 

تتيح م�شاركة البيانات.
التنفيذي  امل��دي��ر  ال�شحي،  ح�شن  حممد  وق���ال 
لقطاع الت�شجيل والرخي�س التجاري بالإنابة: 

"تهدف ا�شراتيجيتنا اإىل تعزيز �شهولة ممار�شة 
الذكي لقت�شاد  التحول  الأعمال يف دبي، ودعم 
ال�شراتيجي  حتالفنا  يعترب  ل��ذل��ك  الإم�����ارة، 
مع البنوك خطوة مهمة لتعزيز قدراتنا جلذب 
توفر  حيث  ال�شوق،  اإىل  امل�شتثمرين  من  املزيد 
"احل�شاب  وظ��ي��ف��ة  عميلك"  "اعرف  م��ن�����ش��ة 

تبادل  ي��ت��ي��ح  م���ا  الفوري"،  ال��رق��م��ي  امل�����ش��ريف 
اأ�شرع  ال��ب��ن��وك بطريقة  ب��ن  داخ��ل��ي��اً  امل��ع��ل��وم��ات 
للم�شتثمرين  جت��رب��ة  وت��ع��زي��ز  ت��ع��ق��ي��داً،  واأق����ل 
اجلدد الذين يتطلعون اإىل تاأ�شي�س اأعمالهم يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة". 
امل�شرق  بنك  ان�شمام  "ي�شرنا  ال�شحي:  واأ�شاف 

الأمر  ح��ال��ي��اً  امل��ت��واج��دة  ال��ب��ن��وك  جمموعة  اإىل 
لفتح  اإ�شافياً  خياراً  امل�شتثمرين  �شيعطي  ال��ذي 
املتميز.  البنك  ه��ذا  م��ع  رق��م��ي  م�شريف  ح�شاب 
لت�شمل  امل���ب���ادرة  ه���ذه  وت�����ش��ري��ع  تو�شيع  ون��ع��ت��زم 
املزيد من املوؤ�ش�شات املالية و�شلطات الرخي�س، 
ذلك  يف  مب����ا  اأخ��������رى  م����زاي����ا  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
وانتقاء  واملتو�شطة  ال�شغرة  ال�شركات  متويل 
امل�شتثمرين والتكامل مع م�شادر بيانات اإ�شافية 

موثوقة".
"اعرف  العملء  بيانات  ت��ب��ادل  من�شة  وت�شهم 
البلوك ت�شن يف  عميلك" املعتمدة على تقنيات 
دولة الإمارات العربية املتحدة يف حت�شن جودة 
ال��ذي �شيعزز  الأم��ر  ال��دول��ة،  العملء يف  بيانات 
املتطور  امل�شتقبلي لل�شبكة وا�شتخدامها  التو�شع 

كنظام بيئي �شامل لبيانات العملء.
امل�شرفية  اخلدمات  رئي�س  ثابار،  فيكا�س  وق��ال 
امل�شرق:  ب��ن��ك  ل���دى   NEOBizو ل��ل�����ش��رك��ات 
"باعتباره اأحد اأبرز رواد التكنولوجيا والبتكار، 
�شبق للم�شرق التعاون مع مركز دبي املايل العاملي 
لإطلق اأول من�شة مل�شاركة بيانات البلوك ت�شن 
امل�شتوى  اإىل  ننتقل  اأن  وي�شعدنا  امل��ن��ط��ق��ة.  يف 

الن�شمام  خ��لل  من  ال�شعيد  ه��ذا  على  التايل 
"اعرف  ال���ع���م���لء  ب���ي���ان���ات  ت���ب���ادل  م��ن�����ش��ة  اإىل 
البلوك ت�شن يف  عميلك" املعتمدة على تقنيات 
دولة الإمارات العربية املتحدة، والعمل عن كثب 
يف  الأعمال  ت�شير  �شهولة  لتعزيز  �شركائنا  مع 
جمال  يف  ب��ري��ادت��ه  امل�شرق  متيز  لطاملا  ال��ب��لد. 
عن  با�شتمرار  نبحث  ونحن  الرقمية،  التقنيات 
اأ�شاليب مبتكرة لتقدمي اأف�شل جتربة م�شرفية 
بالب�شاطة  تت�شم  ب��ح��ل��ول  وت��زوي��ده��م  للعملء 

واملرونة والفعالية".
ومن جانبه، قال اأ�شتيانك�س كاناكاكي�س، الرئي�س 
نوربلوك:  ل�شركة  امل�شارك  واملوؤ�ش�س  التنفيذي 
املالية  املوؤ�ش�شات  اأوائ��ل  من  امل�شرق  بنك  "كان 
اأدركت  التي  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف 
التي  عميلك  اع���رف  من�شة  واأه��م��ي��ة  اإم��ك��ان��ات 
ت�شمح مب�شاركة البيانات، والتزمت بذلك التوجه 
العاملي. ون�شعى من خلل  امل��ايل  مع مركز دبي 
اجلهود امل�شركة مع دائرة القت�شاد وال�شياحة 
اإن�شاء  اإىل  وامل��ن��اط��ق احل���رة  الأخ����رى  وال��ب��ن��وك 
و�شمولية، وحت�شن جودة  قوة  اأكر  بيئي  نظام 

البيانات والكفاءة و�شمان خدمة العملء".

 %  26.5 بنمو  الأول  الربع  يف  الدار  اأرباح  درهم  مليون   688
•• اأبوظبي- وام:

العقارية  ال��دار  جمموعة  حققت 
بلغت  �شافية  اأرب��اح��ا  الدار"   "
الربع  درهم خلل  688 مليون 
 2022 الأول من العام اجل��اري 
اأ�شا�شا  ع���ل���ى   26.5% ب��ن��م��و 
�شنوي وذلك وفقا للنتائج املالية 

ال�شادرة اأم�س عن املجموعة.
املجموعة منوا  اإي��رادات  و�شجلت 
اأ�شا�شا  ع��ل��ى   31.5% ب��ن�����ش��ب��ة 
مليار   2.68 اإىل  لت�شل  �شنوي 
من  الأول  ال���رب���ع  خ����لل  دره�����م 
و�شلت  ح���ن  يف  اجل������اري  ال���ع���ام 
 1.12 اإىل  الإج��م��ال��ي��ة  الأرب�����اح 

مليار درهم بنمو 44%.
ال�شراتيجي  امل��خ��زون  وت��و���ش��ع 
ة  ل�����ل�����دار م�����ن الأرا��������ش�������ي امل����ع����درّ
للتطوير بال�شتحواذ على قطعة 
مليون   6.2 مب�����ش��اح��ة  اأر��������س 
ال�شعديات  جزيرة  يف  مربع  مر 
فيما  ال������ث������اين  ال������رب������ع  خ��������لل 
5.6 مليارات  حتتفظ ال�شركة ب� 
دره�������م ك����اأر�����ش����دة ن���ق���دي���ة غر 
ت�شهيلت  اإىل  بالإ�شافة  مقيدة 

بقيمة  م�شحوبة  غ��ر  م�شرفية 
درهم. مليارات   4.9

الرئي�س  ال��ذي��اب��ي  ط���لل  وق����ال 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل���ج���م���وع���ة ال�������دار 
العقارية : مل تكتِف الدار خلل 
العام  ه�����ذا  م����ن  الأول  ال����رب����ع 
اأداء مايل قوي فح�شب،  بتحقيق 
بتنويع م�شادر  اأي�شاً  واإمن��ا قمنا 
بقدراتنا  والرت�����ق�����اء  مت��وي��ل��ن��ا 
لغتنام  ا����ش���ت���ع���داداً  ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة 

املزيد من فر�س النمو.
يف  "الدار" جن��ح��ت  اأن  واأ����ش���اف 
تو�شيع نطاق ح�شورها اجلغرايف 
خلل  م����ن  اخل���ي���م���ة  راأ��������س  اإىل 
قطاعي  يف  ا���ش��ت��ح��واذ  ع��م��ل��ي��ت��ي 
وال�شيافة،  ب��ال��ت��ج��زئ��ة  ال���ب���ي���ع 
ال�شوق  دخ�����ول  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 

امل�شرية يف نهاية العام ال�شابق.
�شتقوم  "الدار"  اإن  وق���������ال 
باإمتام  امل��ق��ب��ل��ة  الأ����ش���ه���ر  خ����لل 
لتو�شيع  ال�شفقات  م��ن  ال��ع��دي��د 
ق��اع��دة اأ���ش��ول��ه��ا وب��ال��ت��وازي مع 
امل�شتثمرين  ط���ل���ب  ا����ش���ت���م���رار 
وامل�����ش��ت��خ��دم��ن ال��ن��ه��ائ��ي��ن على 
ال�����ع�����ق�����ارات ع���ال���ي���ة اجل���������ودة يف 
اأب���وظ���ب���ي ���ش��ت��ع��م��ل اأي�������ش���اً على 
واإطلق  التطوير  اأن�شطة  زي��ادة 
من  بال�شتفادة  جديدة  م�شاريع 
املتنامي  ال�شراتيجي  امل��خ��زون 
للتطوير يف  ة  املعدرّ الأرا���ش��ي  من 

جزيرة ال�شعديات.

اأن���ه م��ع دخ���ول "الدار"  واأ���ش��اف 
النمو  م�����ن  ج�����دي�����دة  م����رح����ل����ة 
املواهب  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار  ت��وا���ش��ل 
التنفيذ  ل�������ش���م���ان  والب�����ت�����ك�����ار 
املجموعة  ل�شراتيجية  الفعال 
الطموحة، واإحراز تقدم كبر يف 
والجتماعية  البيئية  املمار�شات 
ن�شعى  حيث  ال�شركات  وحوكمة 
امللمو�شة  اخل���ط���وات  خ���لل  م��ن 
�شبيل  يف  "الدار"  اتخذتها  التي 
الطاقة  ا�شتهلك  ك��ف��اءة  تعزيز 
وخ��ف�����س ان��ب��ع��اث��ات ال��ك��رب��ون يف 
عقارات املجموعة اإىل ال�شطلع 
رائ��د يف جم��ال ال�شتدامة  ب��دور 
ل��دع��م ط��م��وح دول���ة الإم�����ارات يف 
وبناء  امل���ن���اخ���ي  احل���ي���اد  حت��ق��ي��ق 
النبعاثات  م���ن  خ�����اٍل  اق��ت�����ش��اد 

الكربونية.

اأطوال خطوط نقل وتوزيع الكهرباء لـ »ديوا« ت�سل اإىل 41,930 كلم واملياه 13,592
•• دبي- وام:

اأع��ل��ن��ت هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي 
اإج���م���ايل  و�����ش����ول  ع����ن  "ديوا" 
اأط��������وال خ���ط���وط ن���ق���ل وت���وزي���ع 
اإىل  ل����ه����ا  ال����ت����اب����ع����ة  ال����ك����ه����رب����اء 
واإجمايل  كيلومرا   41،930
خ��ط��وط ن��ق��ل وت���وزي���ع امل��ي��اه اإىل 
خمتلف  يف  كيلومرا   13،592
اإم�������ارة دب����ي ح��ت��ى نهاية  اأرج�������اء 
العام 2021 مبا ي�شهم يف تلبية 
الكهرباء  ع��ل��ى  امل��ت��زاي��د  ال��ط��ل��ب 
تقدمي  وموا�شلة  دب��ي  يف  وامل��ي��اه 
اأك�����ر من  اإىل  ال��ه��ي��ئ��ة  خ���دم���ات 
املليون  ون�����ش��ف  م��لي��ن  ث��لث��ة 
�شاكن يف دبي اإ�شافة اإىل ملين 
اأعلى معاير الكفاءة  الزوار وفق 

واجلودة والتوافرية.
وقال معايل �شعيد حممد الطاير 
الع�شو املنتدب الرئي�س التنفيذي 

ل��ل��ه��ي��ئ��ة: ن��ع��م��ل يف اإط������ار روؤي����ة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
لتوفر  اهلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
ومتكاملة  م��ت��ط��ورة  حتتية  بنية 
ل���ل���ك���ه���رب���اء وامل�����ي�����اه وف�����ق اأع���ل���ى 
املعاير العاملية ملواكبة احتياجات 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة يف دب���ي من 
حمددة  تخطيط  عمليات  خ��لل 
وموثوقة تعتمد على اأحدث اأدوات 
اإىل  امل�شتقبل ..م�شرا  ا�شت�شراف 
تبلغ  الإنتاجية للهيئة  القدرة  اأن 
من  م��ي��ج��اوات   13،417 حالياً 
جالون  مليون  و490  الكهرباء 
من املياه املحلة يومياً منها 63 
تقنية  با�شتخدام  ج��ال��ون  مليون 
ال��ت��ن��ا���ش��ح ال��ع��ك�����ش��ي، وت���وق���ع اأن 
ت�شل القدرة الإنتاجية با�شتخدام 
تقنية التنا�شح العك�شي اإىل 303 

املياه املحلة  ملين جالون من 
 2030 ال����ع����ام  ب���ح���ل���ول  ي���وم���ي���اً 
الكلية  الإنتاجية  ال��ق��درة  لت�شل 

اإىل 730 مليون جالون يومياً.
الهيئة  ل��دى  اأن  الطاير  واأو���ش��ح 
روؤي�������ة م��ت��ك��ام��ل��ة ل�����ش��م��ان اأم����ن 
وا�شتدامة الطاقة واملياه تت�شمن 
توفر   : رئي�شية  حم���اور  ث��لث��ة 
الإنتاجية  القدرة  من   100%
م�شادر  م����ن  دب������ي  يف  ل���ل���ط���اق���ة 
العام  ب��ح��ل��ول  النظيفة  ال��ط��اق��ة 
حتلية  ع��م��ل��ي��ة  ف�����ش��ل  2050؛ 
وحتلية  الكهرباء  اإنتاج  عن  املياه 
املياه با�شتخدام الطاقة ال�شم�شية 
املياه  %100 م��ن  اإن��ت��اج  ب��ه��دف 
 2030 ع�����ام  ب���ح���ل���ول  امل����ح����لة 

م�شادر  م���ن  م���زي���ج  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
ال����ط����اق����ة ال���ن���ظ���ي���ف���ة واحل���������رارة 
امل����ه����دورة؛ واإع�������ادة ���ش��ي��اغ��ة دور 
ورقمنتها  اخلدماتية  املوؤ�ش�شات 
من خلل "ديوا الرقمية" الذراع 
الهيئة  لت�شبح  للهيئة  ال��رق��م��ي 
اأول موؤ�ش�شة رقمية على م�شتوى 
التحكم  ذات���ي���ة  ب��اأن��ظ��م��ة  ال���ع���امل 
وتخزينها  امل����ت����ج����ددة  ل��ل��ط��اق��ة 
الذكاء  ا���ش��ت��ع��م��ال  يف  وال��ت��و���ش��ع 
اخلدمات  وت��ق��دمي  ال�شطناعي 
ا�شراتيجية  ولتحقيق  الرقمية. 
دب���ي ل��ل��ط��اق��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة 2050 
الكربوين  احل��ي��اد  وا�شراتيجية 
2050 لإمارة دبي . . تنفذ الهيئة 
العملقة  امل�������ش���اري���ع  م���ن  ع������دداً 
��ع حم��م��د ب��ن را�شد  وم��ن��ه��ا جم��مرّ
اآل مكتوم للطاقة ال�شم�شية اأكرب 
يف  ال�شم�شية  الطاقة  م�شروعات 
العامل يف موقع واح��د وفق نظام 
اإنتاجية  ب���ق���درة  امل�����ش��ت��ق��ل  امل��ن��ت��ج 
ميجاوات   5000 اإىل  ت�����ش��ل 
املحطة   2030 ع�����ام  ب���ح���ل���ول 
الكهرباء  لإن���ت���اج  ال��ك��ه��روم��ائ��ي��ة 
يف  املخزنة  امل��ي��اه  م��ن  بال�شتفادة 

"الهيدروجن  وحمطة  حتا  �شد 
نوعها  م���ن  الأوىل  الأخ�شر" 
ال���������ش����رق الأو�����ش����ط  يف م��ن��ط��ق��ة 
اأن  اإىل  ي�����ش��ار  اإف��ري��ق��ي��ا.  و���ش��م��ال 
نخبة  على  تتفوق  الهيئة  نتائج 
والأمريكية  الأوروب��ي��ة  ال�شركات 
يف ال��ع��دي��د م���ن امل���وؤ����ش���رات ففي 
الفاقد  ن�شبة  بلغت   2021 ع��ام 
الكهرباء  وتوزيع  نقل  �شبكات  يف 
م��ق��ارن��ة مع   3.3% الإم�����ارة  يف 
وال���ولي���ات  اأوروب������ا  يف   7%-6
املتحدة الأمريكية ون�شبة الفاقد 
مقارنة   5.3% املياه  �شبكات  يف 
ال�شمالية.  اأمريكا  يف   15% مع 
كفاءة  رف����ع  ال��ه��ي��ئ��ة يف  وجن��ح��ت 
ا����ش���ت���خ���دام ال����وق����ود يف وح�����دات 
والتي   ?90 ن��ح��و  اإىل  الإن����ت����اج 
ال��ن�����ش��ب عاملياً.  اأف�����ش��ل  ت��ع��د م��ن 
متو�شط  اأق�����ل  ال��ه��ي��ئ��ة  و���ش��ج��ل��ت 
م�شتوى  على  للكهرباء  ان��ق��ط��اع 
العامل مبعدل 1.43 دقيقة لكل 
 2021 ع��ام  يف  �شنوياً  م�شرك 
لدى  دق���ي���ق���ة   15 م����ع  م���ق���ارن���ة 
ن��خ��ب��ة م��ن ���ش��رك��ات ال��ك��ه��رب��اء يف 
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ولكل �شخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خلل 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�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :
ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الرب�شاء جنوب الرابعة - رقم الر�س 420  - امل�شاحة : 168.35 مر مربع - رقم املبنى : 

درهم   )1،683،965/61( ب���  املقدرة   -  3
ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70353

Date 28/ 4/ 2022  Issue No : 13531
Notification by Publication of a Defendant

Before Case Management Office, Umm Al Quwain Federal Court, 
Federal Civil Court of First instance

In Lawsuit No. UAQCFICIPOR2022 commercial (Partial)
To Defendant : MEREINE CONTRACTING LLC
Residence unknown :
You are required to attend the hearing on 18/05/2022 before the Case 
Management Office of Umm Al Quwain Federal Court, Federal Civil Court 
of First instance Office No. (Case Manager Office) personally or through a 
legal attorney, and submit an answer note to the Lawsuit accompanied with 
all documents within a period not exceeding ten days from the date of the 
publication and this is for consideration of the above-mentioned case as a 
defendant.
Judicial Services Office 
Amna Salem Hassan Al Ali

United Arab Emirates 
Ministry of Justice 

70392 Date 28/ 4/ 2022  Issue No : 13531
Notification by Publication of a Defendant

Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First instance
In lawsuit No. SHCFICIREA2022/0000117/ Civil (partial)

To:Zaheer Iqbal Bek Mirza Zafar
Residence unknown: Sharjah- Muwailih - Maliha St- shop No. 1+2 owned by Rashed Abdullah 
Imran Al Shamsi- Tel. 00971568524909
We inform you that the plaintiff / Hassan Abdullah Muhammad Al Raees, address / place of 
residence: Sharjah - Al Rawda area - Al Zahra St - Central Post Square - Tower 2000 - Fifth 
Floor - Office No. 546 - Tel No. 0503272142 Tel No. 971503272142 has filed the above-
mentioned lawsuit to claim First, the judiciary by removing the first defendant partner, Zaheer 
Iqbal Bek Mirza Zafar, a Pakistani national, from Al-Nawras Hardware Trading LLC, while 
enabling the plaintiff to cancel the trade license from all government departments: Second, 
obligating the defendant to pay fees and expenses and in exchange for attorney fees
Therefore, you must appear before the total civil department, Sharjah Federal Court, on Monday 
morning, 09/05/2022 at 09:00, to present your defense and documents, in the event that you do 
not attend or send an aggressor agent on your behalf, the court will initiate legal proceedings 
in your absence.
Judicial Services Office
Khaled Abdullah Ahmed Al-Bishr

United Arab Emirates 
Ministry of Justice 

70392Date 28/ 4/ 2022  Issue No : 13531
Notification by Publication of a Defendant

Before Case Management Office, Ajman Federal Court, 
Federal Civil Court of First instance

In Lawsuit No. AJCFICIPOR2022/0000829 commercial (Partial)
To Defendant: Muhmmed faisal Abdul Ghani     Residence unknown:
(in both Arabic and English)
You are required to attend the hearing on 16/05/2022 before the Case 
Management Office of Ajman Federal Court, Federal Civil Court of First 
instance Office No. (Case Manager Office No.6- One day circuit) personally 
or through a legal attorney, and submit an answer note to the Lawsuit 
accompanied with all documents within a period not exceeding ten days 
from the date of the publication and this is for consideration of the above-
mentioned case.
Judicial Services Office 
Abdul Malik Khalfan Al Naqbi

United Arab Emirates 
Ministry of Justice 

70392 Date 28/ 4/ 2022  Issue No : 13531
Notification by Publication of a Defendant

Before Case Management Office, Sharjah Federal Court, 
Federal Civil Court of First instance 

In Lawsuit No. SHCFICIPOR2022/0002558/ commercial (Partial)
To Defendant: Shanavas Manath Parambil Residence unknown:
You are required to attend the hearing on 11/05/2022 before the Case Management Office 
of Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First instance Office No. (Case Manager 
Office No.6) personally or through a legal attorney, and submit an answer note to the Lawsuit 
accompanied with all documents within a period not exceeding ten days from the date of the 
publication and this is for consideration of the above-mentioned case. Authorization to register 
and pay the fee for the application. Issuing a preliminary ruling assigning an accounting expert 
whose task is to review the two reports of the experts assigned in lawsuits No. 406 and 1614 
for the year 2021 to appeal a performance order and to examine the reality of the defendants' 
indebtedness to the plaintiff through these two reports and the documents submitted to it, and to 
confirm the validity of the reason for issuing the first defendant to the cheque bearing No. 578 
from 1/4/2020 with a value of 176019 dirhams (one hundred seventy-six thousand and nineteen 
dirhams) drawn on Sharjah Islamic Bank. Obligating the defendants to pay fees, expenses and 
attorney fees. 
Judicial Services Office 
Aisha Ibrahim Al Harmoudi

United Arab Emirates 
Ministry of Justice 

70392

Date 28/ 4/ 2022  Issue No : 13531
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication of Judgment
Case No. 16/2021/3023 - Commercial Partial
Considered by : 3rd Commercial Partial Circuit No. 13
Case Subject :seeking to keep the Defendant under obligation to pay an amount of USD 120,037.00 «one 
hundred twenty thousand and thirty seven US Dollars,» equivalent to AED 441,135.98 «four hundred 
forty one thousand, one hundred and thirty five UAE Dirhams and ninety eight fils only,» along with 
legal interest at the rate of 9% from the date of the claim until the payment is made in full, in addition to 
charges, expenses, and attorney's fees.
Plaintiff : EDIMAX TECHNOLOGY CO.LTD
Elected domicile : United Arab Emirates Emirate of Dubai - Deira - Riggat Al Buteen - Al Maktoum 
Road - MMM Towers Building - Office # 1203
Notified Party : EUROSTAR COMMUNICATIONS LLC - Capacity: Defendant
Notification Subject : kindly be informed that the Court ruled in the session held on 29/08/2021 as 
if in the presence of the Defendant as follows: - To keep the Defendant under obligation to pay the 
Plaintiff an amount of USD 120,037.00 «one hundred twenty thousand and thirty seven US Dollars» or 
its equivalent in UAE dirhams at the exchange rate at the time of execution along with the legal interest 
at 5% from the date of the judicial claim «i.e. on 10/08/2021» until the payment is made in full, in 
addition to expenses and AED 1000 in return for attorney's fees.
This Judgment was rendered as if in the presence of the Defendant and may be appealed within thirty 
days from the day following the publication of this notification. Issued in the name of His Highness 
Sheikh Mohammed bin Rashid bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and recited publicly.
Prepared by : Elham Isaac Rosekard - Approved on : 10/03/2022 at 07:42:38

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  اال�شتئناف رقم:2622/2021/305 ا�شتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف التجارية الثانية رقم 85

مو�شوع ال�شتئناف : لئحة ا�شتئناف �شكلي مقدمة من امل�شتاأنف وذلك طعنا على احلكم ال�شادر يف 
الدعوى رقم 276/2021 جتاري م�شارف جزئي مبثابة احل�شوري بتاريخ:2021/8/22. 

كمل  عن  وكيل  ب�شفته  اجلن�شية(  )هندي  تيجواين  بهاي  غن�شيام  تيجواين  بهاي  امل�شتاأنف:ديليب 
كومار للوانى

عنوانه:المارات - امارة دبي - القرهود - ديره - دبي - �شارع 104 - مبنى بناية بو�شقر بلوك ب - �شقة 
302 - وميثله:فهد عبداهلل قمرب حممد 

املطلوب اإعلنه :  1- كامل كومار للتجارة �س.ذ.م.م  -  �شفته : م�شتاأنف �شده
م��و���ش��وع الإع�����لن :  ق��د اأ���ش��ت��اأن��ف/احل��ك��م ال�����ش��ادر ب��ال��دع��وى رق���������م:276/2021 جت����اري م�شارف  
ال�شاعة 10.00 �س  املوافق  2022/5/9   الثنن   يوم  لها جل�شة  بتاريخ:2021/10/3جزئي. وح��ددت 
بقاعة التقا�شي عن بعد ، وعليه يقت�شى ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري 

حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70533

اح����م����د   / امل��������دع��������و  ف������ق������د 
حم��م��د ال�����ش��ي��د زك���ى ، م�شر   
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)A16432681(  رق����م 

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

    0505911966

فقدان جواز �سفر
بيجوم  ع��اي�����ش��ه   / امل���دع���و  ف��ق��د 
بنغلدي�س   ، ال���ع���ل���م  ���ش��م�����س 
 اجل����ن���������ش����ي����ة ج�������������واز �����ش����ف����ره
)EB0642844(  رق�������م 

يرجى ممن يعر عليه ت�شليمه 
بال�شفارة البنغلدي�شية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 

اإعــــــــــالن
لتجارة  املدينة  ال�ش�����ادة/بيت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب الكمبيوتر رخ�شة رقم:1192514 
تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة ابراهيم على غلوم مو�شى العبيدىل

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة اكرب في�شى خالدى غلم مرت�شى %100
تعديل وكيل خدمات / حذف فاطمه عبداهلل �شيف على املن�شورى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شناء في�شل في�شل �شردار
دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العلن 

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

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/روزاليا 

 CN للعود والبخور والطيب رخ�شة رقم:3752656 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ديب �شي 

 CN لتجارة ال�شماك رخ�شة رقم:3704340 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شروق ال�شم�س لعمال الملنيوم والزجاج
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1033611 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اخل�شف 

 CN للوجبات اخلفيفة رخ�شة رقم:2864749 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة امين البا�شا لدارة العقارات ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1189868 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / امين البا�شا من �شريك اإىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء / امين البا�شا من 49 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شيف حممد م�شبح فار�س ال�شام�شى

تعديل راأ�س املال / من 5000 اإىل 50000
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

 تعديل اإ�شم جتاري من/ �شركة امين البا�شا لدارة العقارات ذ.م.م.  
AIMAN ALBACHA REAL ESTATE MANAGEMENT CO. L.L.C

اإىل /امين البا�شا لدارة العقارات- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
AIMAN ALBACHA REAL ESTATE MANAGEMENT- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل �شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق 

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

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيدلية تامي كيور

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1217603 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ح�شن النعيم حممد ا�شماعيل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف نا�شر عبداهلل زيد العمره

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شيدلية تامي كيور 

TIME CURE PHARMACY 

اإىل /�شيدلية تامي كيور - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 

TIME CURE PHARMACY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز البت�شامة املتاألقة الطبي- فرع

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:4422102 

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ مركز البت�شامه املتاألقه الطبي - فرع 

ALEBTISAMA ALMOTAALIQA MEDICAL CENTER - BRANCH 

اإىل/مركز اأو�شكار الطبي - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 

OSKAR MEDICAL CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خلل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق 

او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فينيي�شي خلدمات ال�شجلت واملحا�شبية  

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2497669 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / نبيل عبيد حممد العاجل ال�شحى من مالك اإىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء / نبيل عبيد حممد العاجل ال�شحى من 100 % اإىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة رفيق كاتيلى تودى كونهيكا م�شليار %24

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة م�شود كوتا ثاليان ابوبكر �شيلن %25
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ فينيي�شي خلدمات ال�شجلت واملحا�شبية 
FINEASY BOOK KEEPING AND ACCOUNTING SERVICES 

اإىل/فينيي�شي خلدمات ال�شجلت واملحا�شبية- ذ.م.م 
FINEASY BOOK KEEPING AND ACCOUNTING SERVICES - L.L.C

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

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

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 

اإعــــــــــالن
ال�شخ�س  �شركة  بوك�س-  رد  ال�ش�����ادة/مطعم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب الواحد ذ.م.م رخ�شة رقم:3783533 
تعديل مدير / اإ�شافة حنان في�شل حممود على اليمانى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة جمموعة اإلهام لل�شتثمار - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 
ELHAAM INVESTMENT GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد عبدالرحمن عبداهلل علق احلمادى
 تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم رد بوك�س - �شركة ال�شخ�س الواحد م م

RED BOXS RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل /مطعم �شرينغ هندي اآند كو - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
SHARING HINDI & CO RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق 

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

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون جولدن بي للحلقة

CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�شة رقم:4082087 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبدالكرمي ابيودون اكوريدى %10

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة اديرانتى اولليكان اكينيمى %10
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / �شعاد جابر عامر الكثرى من مالك اإىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء / �شعاد جابر عامر الكثرى من 100 % اإىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة بوكى مارى اكينيمى %19

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شيدو انيايجبونام %10
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

 تعديل اإ�شم جتاري من/ �شالون جولدن بي للحلقه 
GOLDEN BEE HAIRDRESSING SALON 

اإىل /�شالون جولدين بي للحلقه ذ.م.م 
GOLDEN BEE HAIRDRESSING SALOON L.L.C

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

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

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مرطبات حمي الدين

CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�شة رقم:1018412 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد اجمل ان�شو كاندان %100
تعديل وكيل خدمات / حذف غفيلى على عبداحلبيب عمر اجلابرى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ان�شوكاندان كويامو
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ مرطبات حمى الدين 
MOHIYADDIN REFRESHMENTS 

اإىل /مرطبات حمى الدين اجلديد - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 
NEW MOHIYADDIN REFRESHMENTS SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الظبياين لل�شت�شارات الدارية

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1429951 
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ الظبياين لل�شت�شارات الإدارية 

ALDHABIYANI MANAGEMENT CONSULTING 

اإىل /الظبياين خلدمات توريد العمالة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
ALDHABLYANI LABOUR SUPPLES SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات التزويد بعاملن حتت الطلب 7820001
تعديل ن�شاط / حذف ا�شت�شارات ودرا�شات ادارية 7020003
تعديل ن�شاط / حذف ا�شت�شارات املوارد الب�شرية 7020008

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

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

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خولة ال علي للزهور 

CN قد تقدموا الينا بطلب والنباتات  رخ�شة رقم:4054222 
تعديل اإ�شم جتاري من/ خولة ال علي للزهور و النباتات 

KHAWLA AL ALI PLANTS AND FLOWERS 

اإىل/ زهور اأ ك
AK FLOWERS 

دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية القت�شادية خلل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا العلن وال 
فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

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

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

ال�شم التجاري:ا�س جيه ا�س للعقارات وال�شتثمار-�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي �شرق 8، 0 مبنى ال�شيد �شامل ابراهيم حممد 

ال�شامان
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 2062893 

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

2 - تعين ال�شادة/الهاملي وم�شاركوه- حما�شبون قانونيون ، كم�شفي قانوين 
لل�شركة بتاريخ:2022/4/21 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية 

غر العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205016451
تاريخ التعديل:2022/4/27

املعن  امل�شفي  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافتريا هاي لند تي

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:3972629 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة ابراهيم على حممد على املزروعى %100
تعديل وكيل خدمات 

 حذف عبداملنعم احمد حممد خليفه البوعينن
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف رخ�شانه عفان عفان احمد
دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العلن 

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

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة ابو ا�شرف لت�شليح 

CN قد تقدموا الينا بطلب املعدات الثقيلة رخ�شة رقم:1049096 

تعديل اإ�شم جتاري من/ ور�شة ابوا�شرف لت�شليح املعدات الثقيلة 

ABU ASHRAF HEAVY EQUIPMENT WORKSHOP 

اإىل /ابيك�س الفا لت�شليح املعدات الثقيلة 

APEX ALPHA HEAVY EQUIPMENT REPAIR

دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

التنمية القت�شادية خلل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا العلن وال 

فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/هاي تك لل�شت�شارات الهند�شية 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2319639 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / احمد �شامل را�شد عبيد العلوى من مالك اإىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء / احمد �شامل را�شد عبيد العلوى من 100 % اإىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة مال �شينغ بنارا�س ناراين �شينغ %49

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
 تعديل اإ�شم جتاري من/ هاي تك لل�شت�شارات الهند�شية 

HI-TECH ENGINEERING CONSUL TANT 

اإىل /هاي تك لل�شت�شارات الهند�شية ذ.م.م 
HI TECH ENGINEERING CONSUL TANT L.L.C

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

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

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 

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

نور اخلوارة لل�شيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2770495 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �شيف اجلزيرة 

للنقليات العامة وحمل ونقل ال�شيارات 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1136696 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة ن�شيمه ب�شر قول حممد البلو�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف �شعيد خليفه �شعيد خلف الظاهري

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

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

•• دبا احل�صن-الفجر:

فعاليات  اأم�������س  م�����ش��اء  اخ��ت��ت��م��ت 
ال��دورة الرم�شانية الأوىل يف كرة 
قدم ال�شالت التي نظمها نادي دبا 
وذلك  الثقايف  الريا�شي  احل�شن 
بال�شالة الريا�شية املغلقة للنادي.

ال���ب���ط���ول���ة  حت���ت �شعار  واأق���ي���م���ت 
 ، ���ش��ل��ط��ان  ح����ب  ع���ام���ا يف   50   :
وتوا�شلت على مدى ثلثة اأ�شابيع 
فئتي  م���ن  ف���ري���ق   17 مب�����ش��ارك��ة 

ال�شباب والرجال .
فريق  تاأهل  عن  النتائج  واأ�شفرت 

خورفكان  وفريق    one love
املباراة  اإىل  ال��رج��ال  م�شابقة  م��ن 
 one ال��ن��ه��ائ��ي��ة ح��ي��ث ف���از ف��ري��ق
مقابل  اأه��������داف  ب�����ش��ب��ع��ة   love

ج بطل لها  . ثلثة وتورّ
ف������از يف  ال�������ش���ب���اب  م�������ش���اب���ق���ة  ويف 
فريق  على  الم��رباط��ور  البطولة 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة ب�شتة  امل���ب���اراة  الأم����ل يف 
، كما ح�شل  اأه���داف مقابل ه��دف 
اأف�شل  ع��ل��ى   one love ف��ري��ق 

حار�س مرمى واأف�شل اداري  .
فيما ح�شل فريق الوروغواي على 
هداف البطولة وفريق الزين على 

ال��ف��ري��ق امل��ث��ايل ، وخ��ورف��ك��ان على 
اأف�شل لعب يف البطولة .

فريق  ح�����ش��ل  ال�����ش��ب��اب  ف��ئ��ة  ويف   
و  اأف�شل لع��ب  الإم��رباط��ور على 
وفريق  البطولة  يف  حار�س  اأف�شل 
امللك على هداف البطولة والفريق 
املثايل ، وفريق الذيابة على  اأف�شل 

اإداري يف البطولة
����ش���ع���ادة  طالب  ق����ام  اخل���ت���ام  ويف 
اليحيائي  ���ش��ف��ر  را����ش���د  ع���ب���داهلل 
نائب رئي�س جمل�س الإدارة و�شعيد 
حممد خليفة الريامي اأمن ال�شر 
وامليداليات  الكوؤو�س  بتوزيع  العام 

واجلوائز على الفرق الفائزة حيث 
جائزة  على  الأول  الفريق  ح�شل 
نقدية ) 15000 ( درهم يف فئة 
يف  الفائز  الفريق  وح�شل  الرجال 
 ( قدرها  جائزة  على  ال�شباب  فئة 
5000 ( درهم ومت تبادل الهدايا 
ال��ت��ذك��اري��ة وال�����ش��ح��ب ع��ل��ى هدايا 

اجلمهور.
اأقيم اخلتام و�شط اأجواء رم�شانية 
مميز،  جماهري  وح�شور  رائ��ع��ة 
واأ�شاد �شعادة  طالب عبداهلل را�شد 
الأداء  مب�شتوى  اليحيائي  �شفر 
وجناح البطولة ، وامل�شتوى الطيب 

الذي قدمته الفرق .
اإق���ام���ة مثل  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأ�����ش����ار   

الن�شاطات لدورها يف توطيد  هذه 
زي���ادة  يف  ي�شهم  ومب���ا  ال��ع��لق��ات، 

على  ب��الإي��ج��اب  وينعك�س  التفاهم 
الفرق  وهناأ   ، الريا�شي   ال�شعيد 

لباقي  اأوف��ر  حظاً  متمنياً  الفائزة 
الفرق.

•• اأبوظبي-وام:

م�����ع ت����وا�����ش����ل اأح�����������داث الإث���������ارة 
ال���ع���امل  ب���ط���ول���ة  وال���ت�������ش���وي���ق يف 
ل�����ش��ب��اق��ات ����ش���ي���ارات ف����ورم����ول 1 
تذاكر  ح��ظ��ي��ت   ،2022 مل��و���ش��م 
للطران  الحت�����اد  ج���ائ���زة  ���ش��ب��اق 
اأبوظبي  يف  لفورمول1-  الكربى 
باإقبال متزايد من جماهر اللعبة 
الريا�شية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وع�������ش���اق 

والرفيهية.
ع�شاق  من  الكثرين  حلم  واأ�شبح 
حل�شور  بتذكرة  الفوز  هو  اللعبة 
اخلتامي  ال�����ش��ب��اق  ه���ذا  ف��ع��ال��ي��ات 
باهتمام  ي��ح��ظ��ى  ال����ذي  للبطولة 
ب��ال��غ ع��ل��ى ك��اف��ة امل�����ش��ت��وي��ات كونه 
خط النهاية ملو�شم طويل و�شاق يف 
على  املناف�شة  م�شتوى  ارتفاع  ظل 
ال�شنوات  يف  ه��ائ��ل  ب�شكل  ال��ل��ق��ب 

الأخرة.
�شي�شتمتع  ه������ذا،  ع���ل���ى  وع�������لوة 
الفعاليات  من  بالعديد  احل�شور 
جتعل  التي  والأن�شطة  الرفيهية 
من �شباق اأبوظبي مهرجانا �شامل 
من  كبرة  جرعة  حا�شريه  مينح 

املتعة والإثارة.
وارتفعت وترة الإقبال على �شراء 

ال��ت��ذاك��ر م���ع ت��ب��ق��ي ع���دد حمدود 
وتذاكر  العادية  التذاكر  فئة  م��ن 
لل�شباق  املبكر  احل��ج��ز  خ�شومات 

اخلتامي للبطولة.
اجلائزة  ���ش��ب��اق  ف��ع��ال��ي��ات  وت���ق���ام 
اأبوظبي  يف  لفورمول1-  الكربى 
 20 اإىل   17 م���ن  ال���ف���رة  خ���لل 
ح��ل��ب��ة مر�شى  امل��ق��ب��ل يف  ن��وف��م��رب 
املو�شم  ف��ع��ال��ي��ات  خ��ت��ام  يف  ي���ا����س، 

احلايل.
�شباقا  ن��ف�����ش��ه��ا  احل��ل��ب��ة  و���ش��ه��دت 

 2021 مو�شم  خ��ت��ام  يف  تاريخيا 
حيث ح�شم لقب بطولة ال�شائقن 
على م�شاره اجلديد اأمام اأكر من 
خمتلف  يف  متفرج  ملين   108

اأنحاء العامل.
و���ش��ي�����ش��ه��د امل���و����ش���م احل������ايل من 
الندية  م����ن  ال���ك���ث���ر  ال���ب���ط���ول���ة 
وال����ق����وة، م���ا دف����ع م��ن��ظ��م��ي �شباق 
اأب���و ظبي حل��ث اجل��م��ه��ور وع�شاق 
امل�شارعة  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��ارات  ري��ا���ش��ة 
ال�شباق  حل�شور  تذاكرهم  بحجز 

اخلتامي وال�شتفادة من خ�شومات 
لفرة  تتوفر  والتي  املبكر  احلجز 

حمدودة.
وي����ق����دم ����ش���ب���اق ج����ائ����زة الحت������اد 
لفورمول1-  ال��ك��ربى  ل��ل��ط��ران 
اأب��وظ��ب��ي جل��م��ه��وره اأرب��ع��ة اأيام  يف 
متوا�شلة من املناف�شات احلما�شية 
التي  ال���رف���ي���ه���ي���ة  والأن���������ش����ط����ة 
وميكن  ي��ا���س.  حلبة  ت�شت�شيفها 
للراغبن بحجز التذاكر ال�شتفادة 
التي  املبكر  احلجز  خ�شومات  من 

ت��ت��وف��ر ح��ت��ى ن��ه��اي��ة اأب����ري����ل على 
وتوفر  التذاكر  من  حم��ددة  فئات 
 30 اإىل  ن�شبتها  ت�شل  خ�شومات 
% لل�شتمتاع بعطلة اأ�شبوع �شباق 

مميز يف جزيرة يا�س.
ال�شباق  اأ���ش��ب��وع  عطلة  ت��ق��دم  ك��م��ا 
جمموعة  ال�����ت�����ذاك�����ر  حل����ام����ل����ي 
الرفيهية  الفعاليات  من  وا�شعة 
واملغامرات  امل��م��ت��ع��ة  والأن�������ش���ط���ة 
امل�شوقة يف جزيرة يا�س، اإىل جانب 
�شلم" ملا  "يا  م��ه��رج��ان  ح��ف��لت 
نخبة  حتييها  ال��ت��ي  ال�����ش��ب��اق  ب��ع��د 
والغناء  املو�شيقى  جن��وم  كبار  من 

العاملين يف "الحتاد بارك".
ويف مبادرة جديدة مبتكرة، اأعلنت 
ال�شادر  بيانها  يف  املنظمة  اللجنة 
اختيار  للجمهور  ميكن  اأن��ه  ام�س 
عر�س  تقنية  با�شتخدام  تذاكرهم 
من  متكنهم  تفاعلية  اف��را���ش��ي��ة 
التعرف على اإطللة مقعدهم عند 
حجز التذكرة عن طريق النرنت، 
كما ميكن حلاملي التذاكر اإ�شفاء 
املزيد من التميز اإىل جتربة عطلة 
اإىل  الرقية  طريق  ع��ن  الأ���ش��ب��وع 
بعد  ما  حلفلت  الذهبية  الدائرة 
ال�شباق وال�شتمتاع باأداء جنومهم 

املف�شلن من املواقع الأمامية.

•• اأبوظبي-وام: 

الفائزين  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة  ت��وج��ت 
الرم�شانية،  اخلم�شن  عام  ببطولة 
�شمن درع معايل القائد العام للتفوق 
م�شابقات   8 �شمت  والتي  الريا�شي، 
امل�شاحبة،  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  وع�����دد 
وهيئة  ق���ط���اع���ات   9 ف��ي��ه��ا  و�����ش����ارك 

اأبوظبي للدفاع املدين.
النعيمي  �شاهن  ���ش��امل  ال��ل��واء  وه��ن��اأ 
مدير قطاع املوارد الب�شرية يف �شرطة 
اأبوظبي - خلل حفل التتويج - فريق 
على  حل�شوله  اخلا�شة  املهام  قطاع 
م�شتوي  على  للبطولة  الأول  املركز 
اجليد  بامل�شتوى  م�شيدا   .. النقاط 
موؤكًدا  البطولة،  عليه  ظهرت  ال��ذي 
الريا�شية  امل��ن��اف�����ش��ات  ه���ذه  اأه��م��ي��ة 
على  تعتمد  والتي  ال�شرطة،  ملنت�شبي 

التميز الريا�شي وقوة التحمل .
ح�شر التتويج العميد حممد اإبراهيم 
اأبوظبي  هيئة  ع��ام  م��دي��ر  ال��ع��ام��ري 
للدفاع املدين والعميد عمران اأحمد 
امل��زروع��ي ن��ائ��ب م��دي��ر ق��ط��اع امل���وارد 
الب�شرية يف �شرطة اأبوظبي وعدد من 

ال�شباط واملنت�شبن .
اأب��وظ��ب��ي للدفاع  ون����ال ف��ري��ق ه��ي��ئ��ة 

كرة  م�شابقة  يف  الأول  امل��رك��ز  امل��دين 
القدم /رج��ال/، وح�شل فريق قطاع 
امل��ه��ام اخل��ا���ش��ة على امل��رك��ز ال��ث��اين ، 
وفريق قطاع العمليات املركزية على 

املركز الثالث .
اأف�����ش��ل حار�س  ل��ق��ب  وح�����ش��ل ع��ل��ى 
ال���لع���ب ���ش��امل احل��ن��ط��وب��ي، ولقب 
ال���لع���ب عبداهلل  امل�����ش��اب��ق��ة  ه�����داف 
اأف�شل لعب اللعب  ال�شيبه، ولقب 

حممود يو�شف.
والتي   - ال�������ش���ط���رجن  ف���ع���ال���ي���ة  ويف 
م�شتوى  ع��ل��ى  الأوىل  ل��ل��م��رة  ع��ق��دت 
القطاعات - فاز الرقيب اأول عبداهلل 
املهام  ق���ط���اع  اإدري���������س احل���ام���د م���ن 
 5 ب��ر���ش��ي��د  الأول  ب��امل��رك��ز  اخل��ا���ش��ة 
ن��ق��اط ون�����ش��ف، وح���ل امل�����ش��اع��د اأول 
���ش��ال��ح ع���ب���داهلل ع�����ش��ك��ر م���ن قطاع 
�شوؤون الأمن واملنافذ يف املركز الثاين 

5 نقاط، وجاء املدين خالد  بر�شيد 
نايف قا�شم من قطاع املوارد الب�شرية 

يف املركز الثالث بر�شيد 5 نقاط.
ويف م�شابقة حتدي القوة "عن بعد" 
رجال، ح�شل على املركز الأول قطاع 
امل��ه��ام اخل��ا���ش��ة، وج���اء ق��ط��اع الأمن 
واأكادميية  الثاين،  املركز  اجلنائي يف 
ال�شرطية  ل��ل��ع��ل��وم  زاي�����د  ب���ن  ���ش��ي��ف 

والأمنية يف املركز الثالث.

اأما 
باملركز  ف���از  ال�����ش��ي��دات،  م�����ش��اب��ق��ة  يف 
الب�شرية،  امل���وارد  قطاع  فريق  الأول 
وب��امل��رك��ز ال��ث��اين ف��ري��ق ق��ط��اع الأمن 
ال��ث��ال��ث فريق  امل��رك��ز  اجل��ن��ائ��ي، ويف 
للعلوم  زاي�����د  ب���ن  ���ش��ي��ف  اأك���ادمي���ي���ة 

ال�شرطية والأمنية.
منت"  " ت��ري��د  اجل���ري  م�شابقة  ويف 
رجال، ح�شل على املركز الأول فريق 

املركز  املهام اخلا�شة، وجاء يف  قطاع 
اجلنائي،  الأم��ن  قطاع  فريق  الثاين 
وح�����ش��ل ع��ل��ى امل���رك���ز ال��ث��ال��ث فريق 
ق��ط��اع ����ش���وؤون الأم�����ن وامل���ن���اف���ذ، ويف 
الأول  باملركز  فاز  ال�شيدات،  م�شابقة 
ف��ري��ق ق��ط��اع امل��ه��ام اخل��ا���ش��ة، وجاء 
فريق قطاع املوارد الب�شرية يف املركز 
الثاين، وفريق قطاع الأمن اجلنائي 

يف املركز الثالث.

امل��وارد الب�شرية يف  وف��از فريق قطاع 
ال�شاطئية"   " الطائرة  ك��رة  م�شابقة 
فريق  وح�شل  الأول،  باملركز  رج���ال 
ق��ط��اع ����ش���وؤون الأم�����ن وامل��ن��اف��ذ على 
اأبوظبي  هيئة  وفريق  الثاين،  املركز 
للدفاع املدين على املركز الثالث، اأما 
فريق  فح�شل  ال�شيدات  م�شابقة  يف 
ق��ط��اع ����ش���وؤون الأم�����ن وامل��ن��اف��ذ على 
املركز الأول، وجاء فريق قطاع املهام 

ال���ث���اين، وفريق  امل���رك���ز  اخل��ا���ش��ة يف 
املركز  يف  اجل���ن���ائ���ي  الأم�������ن  ق���ط���اع 

الثالث.
ويف م�����ش��اب��ق��ة ���ش��د احل��ب��ل /رج����ال/، 
ح�����ش��ل ف��ري��ق ق��ط��اع امل��ه��ام اخلا�شة 
قطاع  وف���ري���ق  الأول،  امل���رك���ز  ع��ل��ى 
����ش���وؤون الأم����ن وامل��ن��اف��ذ ع��ل��ى املركز 
الثاين، وفريق قطاع الأمن اجلنائي 

على املركز الثالث.

حتت �صعار »50 عامًا يف حب �صلطان«

ختام ناجح للدورة الرم�سانية الأوىل 
لكرة قدم ال�سالت يف نادي دبا احل�سن 

اإقبال كبري على �سراء تذاكر �سباق جائزة الحتاد للطريان الكربى للفورمول 1

�سرطة اأبوظبي تتوج الفائزين ببطولة »عام اخلم�سني الرم�سانية«

•• اأبوظبي-وام:

اأكد البطل الإماراتي يو�شف مرزا دراج فريق الإمارات اأن 
املو�شم احلايل للعبة يعد من اأف�شل املوا�شم التي مر بها 
يف م�شرته بريا�شة الدراجات، حيث كانت بدايته مبع�شكر 
اأقيم  وال��ذي  املا�شي،  دي�شمرب  ب�شهر  ا�شبانيا  يف  خارجي 
تو�شيع  اأج��ل  املدربن من  واإيجابي من  كبر  دع��م  و�شط 
قاعدة امل�شاركات يف العديد من البطولت لكت�شاب املزيد 
م��ن اخل���ربة م��ع ال��ف��ري��ق. وق���ال م���رزا: انطلق مو�شمي 
العربية  اململكة  جولة  يف  بامل�شاركة  احل��ايل  ال�شتثنائي 
روي  لزميلي  للغاية مب�شاعدتي  وكنت فخوراً  ال�شعودية، 
الفريق  ف��وز  ع��ن  ال��ث��ال��ث، ف�شل  ب��امل��رك��ز  ب��ال��ف��وز  كو�شتا 
باملركز الثاين يف ت�شنيف الفرق، وعقب ذلك، توجهنا اإىل 
عمان، وحققنا الفوز يف مرحلتن. وعن م�شاركته يف بطولة 
الإمارات للدراجات قال مرزا: كانت م�شاركتي يف بطولة 
اأب���رز حمطاتي ه��ذا املو�شم،  الإم����ارات ل��ل��دراج��ات اإح���دى 
ال�شابق،  يف  م��رة   11 الطرق  �شباقات  بلقب  ف��وزي  فبعد 
الثاين ع�شر، وقد حققته  ف��وزي  على حتقيق  كنت عازماً 
القادم.  املو�شم  خ��لل   13 رق��م  اللقب  لتحقيق  واأ���ش��ع��ى 
اأنني  الزمن، ورغم  ب�شباق �شد  البطولة  ب��داأت   : واأ�شاف 
ل�شت متخ�ش�شاً بهذا النوع من ال�شباقات، اإل اأنني متكنت 
ال�شرعة،  ملتو�شط  جديد  حملي  قيا�شي  رقم  ت�شجيل  من 
مبتو�شط  ال�����ش��اب��ق  القيا�شي  رق��م��ي  حتطيم  ع��ن  ف�����ش��ًل 
�شرعة بلغ 48.6 كم على امل�شار الذي بلغ طوله 35كم. 
وتابع دراج فريق الإم��ارات: كنت را�شياً عن اأدائي يف هذا 
د الطريق اأمامي ل�شباق الطرق كما كانت  ال�شباق الذي مهرّ

م�شاركتي يف �شباق الطرق نف�شه جتربة ا�شتثنائية، حيث 
120كم، ومتكنت خلله  اأقيم ال�شباق على م�شار بطول 
من تنفيذ اخلطة التي و�شعتها قبل ال�شباق ب�شكل مثايل، 
الأمر الذي مكنني من الفوز بامليدالية الذهبية للمرة ال� 
قال  �شهر رم�شان،  كيفية ق�شاء  التوايل. وعن  12 على 
بالن�شبة  ال�شهور  اأه��م  اأح��د  رم�شان  �شهر  م��رزا:  يو�شف 
ريا�شي حيث  اأو  �شخ�شي  م��ن منظور  ���ش��واء  ال��ع��ام  يل يف 
ميكنني من �شبط طاقتي واإعادة �شحنها بعد بداية املو�شم 
ال�شريعة ..لفتا اإىل اأن هذا ال�شهر ميثل بالن�شبة له وقتا 
عائليا ثمينا . واأ�شاف : ممار�شة الريا�شة يف �شهر رم�شان 
الرغم  فعلى  ال�شحيح،  امل�شار  على  البقاء  على  ت�شاعدين 
اأنها  اإل  ال�شيام  خ��لل  التدريبات  ممار�شة  �شعوبة  م��ن 
ل�شمان  البدنية  اللياقة  م�شتوى  على  للحفاظ  �شرورية 
القدرة على خو�س املناف�شات، فور انتهاء رم�شان ولذلك 
واأقود  خ��لل رم�شان،  �شاعات يومياً   4  -  3 اأت��درب نحو 
نحو  اأي  رح��ل��ة،  ك��ل  يف  تقريباً  100كم  مل�شافة  دراج��ت��ي 
على عدم تناول  اأحر�س   : واأو�شح  الأ�شبوع.  يف  600كم 
يف  التعب  لتجنب  ال��ن��وم  قبل  الطعام  م��ن  ك��ب��رة  كميات 
اأحر�س على ا�شتهلك  اليوم التايل خلل التدريب، كما 
الكمية املنا�شبة من املاء، والتي تراوح بن 3 و 4 لرات 
النحو  على  العمل  م��ن  متُكني  ل�شمان  ي��وم��ي��اً،  امل���اء  م��ن 
الأمثل .. وبالن�شبة للنوم فهو اأحد اأهم الأ�شياء اإىل جانب 
التغذية واملاء، اإذ ي�شاعد النوم 7 - 8 �شاعات يومياً على 
احلفاظ على �شحة اجل�شم، ولكوين دراجاً حمرفاً، من 
بعد  للتعايف  ال��راح��ة  من  بق�شط  ج�شمي  يحظى  اأن  املهم 

التدريب وال�شباقات.

يو�سف مريزا : 2022 مو�سم ا�ستثنائي 
يف م�سريتي مع الدراجات الهوائية
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••اأبوظبي –الفجر:

ت�شهد اجلولة الأخرة من بطولة اأبوظبي جراند �شلم للجوجيت�شو التي 
ت�شت�شيفها العا�شمة اأبوظبي خلل الفرة من 6 اإىل 8 مايو املقبل اإقبال 
كبرا على امل�شاركة من قبل لعبن من جميع اأنحاء العامل وجمموعة من 

اأبرز الأبطال على �شاحة اجلوجيت�شو املحلية والإقليمية والدولية. 
 AJP( و�شت�شهد البطولة التي تنظمها رابطة اأبوظبي ملحريف اجلوجيت�شو
( ح�شور لعبن ولعبات من خمتلف الأندية والأكادمييات حول العامل يف 
فئات النا�شئن لليوم الأول، والأ�شاتذه" 1 " لليوم الثاين، واملحرفن لليوم 
الثالث، وتبلغ قيمة جوائز جولة اأبوظبي جراند �شلم للجوجيت�شو 225 

األف دولر اأمريكي لأ�شحاب املراكز الأوىل. 
اأن  اجلوجيت�شو  ملحريف  اأبوظبي  رابطة  ع��ام  مدير  البحري  ط��ارق  ويقول 
جولة اأبوظبي جراند �شلم تعترب من اأهم اجلولت كونها متنح الفائزين 
رابطة  داخ��ل  املعتمد  ال�شنوي  الت�شنيف  يف  نقطة   3000 الأول  باملركز 
اأبوظبي ملحريف اجلوجيت�شو، و2400 للفائزين باملركز الثاين، و1800 
نقطة للفائزين باملركز الثالث، مبا يعزز من فر�س املتناف�شن للفوز بجائزة 

اأبوظبي العاملية ال�شنوية .
ي�شجل  اإماراتي  اأول لعب  الب�شاط وكونه  وحول م�شاركته يف بطولة ملك 
امل�شاركات  ه��ذه  مثل  اأن  الف�شلي  عمر  البطل  يقول  البطولة  يف  ح�شوره 
ب��اأك��رب قيمة فنية  ت��ع��ود  ال��ت��ي  ال��ع��امل يف اللعبة ه��ي  اأ���ش��اط��ر  ال��ق��وي��ة م��ع 
ممكنة ملحريف اجلوجيت�شو، وعليه يتعن على اللعبن اأن يكونوا يف قمة 

جاهزيتهم البدنية وتركيزهم العقلي والنف�شي. 
ويوؤكد الف�شلي اأن امل�شاركة يف بطولة "ملك الب�شاط" تعني مواجهة اأقوى 
واأ�شر�س لعبي اجلوجيت�شو يف العامل الذين اعتادوا على مثل هذه الأجواء، 
وميلكون جتربة وا�شعة على الب�شاط، لذلك فاإن التح�شر لهذه البطولة 
بالن�شبة له بداأ منذ فرة طويلة، ل �شيما اأن الهدف من امل�شاركة يتمثل يف 

حتقيق الفوز واعتلء من�شة التتويج. 
الطموحات  �شقف  م��ن  ترفع  الب�شاط  ملك  مناف�شات  اأن  الف�شلي  ويتابع 
اأبوظبي  يف  ت��ق��ام  البطولة  اأن  خا�شة  ع��ات��ق��ه،  على  امل�����ش��وؤول��ي��ات  وت�شاعف 
لتقدمي  جهد  اأي  يدخر  لن  ان��ه  اإىل  م�شرا  العاملية،  اجلوجيت�شو  عا�شمة 
ت�شم  التي  البطولة  تلك  يف  م�شبوق  غر  اإجن��از  وحتقيق  م�شتوى،  اأف�شل 
اأبوظبي ملحريف  رابطة  الف�شلي بجهود  واأ�شاد  العامل.  واأه��م لعبي  اأق��وى 
اجلوجيت�شو واحتاد الإمارات للجوجيت�شو لت�شخرهما كل الإمكانات التي 
متكن لعبي الإم��ارات من التاألق وتقدمي الأف�شل على ال�شاحتن القارية 

والعاملية. 

املحرفن  فئة  يف  يناف�س  وال���ذي  الكثري  زاي��د  البطل  يقول  جانبه  م��ن 
اأبوظبي  امل�شاركة يف بطولت  له  �شبق  اأن��ه  �شلم  اأبوظبي جراند  بطولة  يف 
اأمام جمهور الإم��ارات �شيكون له  اأن الفوز  اإل  جراند �شلم، والتتويج فيها 

طعم اآخر. 
واأكد اأن طموحه ل يتوقف على امل�شاركة يف البطولة فح�شب، بل اإنه �شي�شعى 
اإىل حتقيق اإجناز نوعي ي�شاعده على تطوير م�شتواه ويقوده لإجنازات اأكرب 

يف امل�شتقبل عندما ميثل الإمارات يف دورة الألعاب الآ�شيوية بال�شن.
بدورها تقول بلقي�س الها�شمي اأن امل�شاركة يف بطولة اأبوظبي جراند �شلم 
ي�شر  الإم���ارات  جوجيت�شو  اأن  تعني  اللعبة،  يف  واملحرفات  املحرفن  مع 

الإجنازات  �شريعة، خ�شو�شا يف ظل حتقيق  ال�شحيح مبعدلت  يف الجت��اه 
و�شعود من�شات التتويج يف كل جولة يتواجد بها اأبناء الإمارات و�شط نخبة 
اأنها ت�شتهدف اكت�شاب اخلربة الدولية  اإىل  لعبي ولعبات العامل، م�شرة 
وحتقيق اإجناز يعزز من مكت�شباتها يف عام 2022 الذي حققت فيه ذهبية 

البطولة الآ�شيوية بالبحرين. 
القادمة و�شت�شكل هذه  العديد من ال�شتحقاقات  واأ�شافت بلقي�س:" لدينا 
البطولة قاعدة مهمة لتكثيف ا�شتعداداتنا لها من اأجل ح�شد الإجناز تلو 
اإىل  الو�شول  ق��ادرون على  الإم���ارات  وبنات  اأبناء  اأن  والتاأكيد على  الإجن��از 

العاملية واحتلل القمة يف الهرم الريا�شي باإحدى الريا�شات القتالية.

اإغالق باب الت�صجيل للم�صاركة يف اأبوظبي جراند �صالم للجوجيت�صو 2 مايو

البطولة ت�ستقطب نخبة جنوم العامل يف �سالة جوجيت�سو اأرينا على مدار 3 اأيام
عمر الف�صلي: امل�صاركة يف »ملك الب�صاط« حلم يراود كل اإماراتي 

•• اأبوظبي-وام:

اأحيا �شباب الأهلي اآماله واآمال الكرة الإماراتية يف الن�شخة احلالية من 
اآ�شيا لكرة القدم بعد تاأهله اإىل ثمن النهائي من البطولة،  دوري اأبطال 
اأمام  عقب التعادل يف اجلولة ال�شاد�شة والأخ��رة من مرحلة املجموعات 
اأقيم م�شاء  ال��ذي  اللقاء  1/1 خ��لل  بنتيجة  الإي���راين  ف��ولد خوز�شتان 
�شمن  بجدة  الفي�شل  اهلل  عبد  الأم��ر  ا�شتاد  على  الثلثاء  الأول  اأم�س 
 16 ال�  اإىل دور  تاأهله  الأهلي  �شباب  الثالثة. و�شمن  املجموعة  مناف�شات 

عرب بوابة اأف�شل ثلثة اأندية احتلت املركز الثاين يف املجموعات اخلم�س 
نقاط،   10 بر�شيد  امل��ج��م��وع��ات  يف  م�شاركته  اأن��ه��ى  ح��ي��ث  اآ���ش��ي��ا،  ل��غ��رب 
تاأهله بجانب فريق  4 تعادلت وفوزين ليح�شم  اأن يحققها من  ا�شتطاع 
فولد خوز�شتان الإيراين مت�شدر املجموعة، حيث كان لفتا عدم خ�شارة 
الفريق لأي مباراة خلل مرحلة املجموعات. وكان يحي الغ�شاين لعب 
�شباب الأهلي قد متكن من ت�شجيل هدف التعادل لفريقه يف الدقيقة 83، 
الغ�شاين يف ت�شريحات  واأك��د  م�شتغل خطاأ دفاع فريق فولد خوز�شتان. 
له عقب نهاية املباراة والتاأهل اأن ما كان ي�شغل الفريق هو التاأهل للدور 

وقد  اأندية  ثلثة  اأف�شل  عرب  اأو  للمجموعة  مت�شدرا  ك��ان  �شواء  املقبل، 
نفذنا  الأه��ل��ي:  �شباب  وق��ال لع��ب  امل��ط��ل��وب.  ال��ه��دف  يحقق  اأن  ا�شتطاع 
ت�شجيل  العودة جم��ددا رغم  ثقة كبرة يف  لدينا  وكانت  امل��درب  تعليمات 
فريق فولد هدف التقدم، اإل اأن الروح املعنوية العالية ورغبتنا يف التاأهل 
كانت الدافع لتحقيق ذلك. وعلق الحتاد الآ�شيوي لكرة القدم يف ح�شابه 
دور  اإىل  تاريخه  يف  الرابعة  للمرة  يتاأهل  الأهلي  �شباب  على "توير" : 
كما  التعادل،  لهدف  وت�شجيله  الغ�شاين  يحي  باللعب  م�شيدا   ،16 ال��� 
اختار الآ�شيوي لعب �شباب الأهلي عزيز جانيف اأف�شل لعب يف املباراة. 

واأثنى الحتاد الآ�شيوي - يف موقعه على النرنت - باأداء الفريق خلل 
املباراة خا�شة يف ال�شوط الأول، م�شيدا يف الوقت نف�شه باأداء لعب الفريق 
عمر عبد الرحمن "عموري" لعب خط و�شط الفريق بعدما و�شع زميله 
عزيز جانيف يف و�شعية منا�شبة للت�شجيل لكن الأخر اأطاح بالكرة فوق 
يتاأهل فيها  التي  الرابعة  امل��رة  39. وتعد هذه هي  الدقيقة  العار�شة يف 
�شباب الأهلي اإىل دور ال� 16 من دوري اأبطال اآ�شيا من اأ�شل 9 م�شاركات 
للمباراة  وت��اأه��ل   2015 موا�شم  يف  ال�شابق  التاأهل  ج��اء  حيث  للفريق، 

النهائية، ويف 2017، و2020 ودع من هذا الدور.

التاأهل الرابع لدور الـ 16 يحيي اآمال �سباب الأهلي يف حتقيق اإجناز اآ�سيوي

•• راأ�س اخليمة-الفجر

ب�����ن �شقر  ال�������ش���ي���خ حم����م����د  ت�������وج 
ف��ري��ق احل��ري��ة ببطولة  ال��ق��ا���ش��م��ي 
 2022 الرم�شاين  الوفاء  ملتقى 
املباراة  ف���وزه يف  ب��ع��د  ب��خ��ور خ��وي��ر 
راأ�س اخليمة  اأبطال  اخلتامية على 

بهدفن نظيفن.
قائد  ���ش��ال��ح   علي  �شالح  وت�شلم    
فريق  احلرية كا�س البطولة  و�شط 
ك��ب��ر تقدمه  ح�����ش��ور ج��م��اه��ري 
راأ�س اخليمة والأهايل  اإمارة  اأعيان 

الذين  تابعوا  كرنفال اخلتام.
ومت ت��ت��وي��ج  ف���ري���ق امل���وق���ع  بطل 
للكرة الطائرة بعد فوزه على فريق 

ونال  اخلتامية،  امل��ب��اراة  يف  الرم�س 
فريق الدفاع املدين لقب مناف�شات 
���ش��د احل��ب��ل، وح�����ش��ل ف��ري��ق اجلر 

ا�س ا�س على بطولة الكريكت.
من  اخل��ام�����س  يف  امللتقى  انطلق  و   
الثالث  ح���ت���ى  وا����ش���ت���م���ر  رم�������ش���ان 
وال��ع�����ش��ري��ن م��ن��ه، حم��ق��ق��اً جناحا 
ك����ب����راً،  ب��ف�����ش��ل ال��ت��ن��ظ��ي��م اجليد 
القدم  ك���رة  ال��ك��ب��رة يف  وامل�����ش��ارك��ة 
والكريكيت،  و�شداحلبل  والطائرة 
الفعاليات  من  ع��دد  اإىل  بالإ�شافة 

الثقافية والجتماعية.
اجلماهري  احل�����ش��ور  م��ن��ح  ك��م��ا   
واأ�شفى  زخ����م����اً   امل��ل��ت��ق��ى  ال���ك���ب���ر 
اإث��������ارة ع���ل���ى امل����ب����اري����ات، ح���ي���ث  مت 

خ������لل امل���ل���ت���ق���ى ت����ك����رمي ال���لع���ب  
التعاون  ن��ادي  علي اجل��وع��ان، جنم 
تقديرا  وج���دت  م��ب��ادرة  يف  ال�شابق 
كبرا كما  مت تكرمي قدامى معلقي 

الدورات باملنطقة.  
ال�شكر  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ووج���ه���ت 
ل��ل��ج��ه��ات ال��ت��ي ���ش��اه��م��ت يف اإجن���اح 
علي  اللجنة  �شمت  حيث  امللتقى، 
ن��ح��وه ورا���ش��د حممد ع��ب��ود و�شامل 
ن����ح����وه وح�������ش���ن حم���م���د دروا���������س 
وم�شت�شار  امل���خ�������ش���رم   والداري 
قدمت  كما  حمادي،   احمد  اللجنة 
ال�شكر اإىل  را�شد العري  ورا�شد ابد 
ال�شحي  الدنكي وابراهيم  وعبداهلل 
على جهدهم.   واعترب  علي نحوه 

اإجن��ازه يف  اأن ما مت  رئي�س اللجنة  
ا�شتثنائياً  ال��دورة يعترب عمًل  هذه 
اجلميع  ج���ه���ود  ت�������ش���اف���رت  ح���ي���ث 
يف زم���ن ق��ي��ا���ش��ي لإك���م���ال الإع�����داد 
وجتهيز  ل����ل����دورة  وال���ت���ح�������ش���رات 
الدوؤوب  العمل  نتاج  ليكون  امللعب 
جن���اح ال��ب��ط��ول��ة وال�����ذي ب���دا جلياً 
م���ن خ����لل اإ�����ش����ادة ك���ل م���ن ح�شر 
امللتقى الذي عد  احد ابرز الدورات 

الرم�شانية على م�شتوى الإمارة.
 وق����ال ع��ل��ى ن��ح��وه : ك����ان  امللتقى 
ف��ر���ش��ة لأب���ن���اء امل��ن��ط��ق��ة وك���ل ابناء 
لق�شاء  وكباراً  �شغاراً  اخليمة  را�س 
مبباريات  فيها  ا�شتمتعوا  اأم�شيات 
كل  يف  ق��������وي  وت����ن����اف���������س  م�����ث�����رة 

واأ�شاف:  نظمت.  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ولت 
ه����ذا ال��ن��ج��اح والإ������ش�����ادة والأف���ك���ار 

اجلماهري  واحل�������ش���ور  امل��ب��ت��ك��رة 
والعدد الكبر من الفرق وامل�شاركن 

وهذا التفاعل  مل يكن ليتحقق لول 
قبل  بذلت  التي  ال�شخمة  اجل��ه��ود 

من  جلميع  ف�شكراً  امللتقى  واأث��ن��اء 
�شاهم يف هذا النجاح.

حممد بن �سقر يتوج الفائزين يف 
ملتقى الوفاء بخور خوير

مباراة منتخبنا الوطني مع 
اأ�سرتاليا يف ا�ستاد اأحمد بن 

علي »ملعب الريان«
اختار الحتاد الآ�شيوي لكرة القدم ا�شتاد اأحمد بن علي "ملعب  الريان" يف قطر  ملباراة 
منتخبنا الوطني مع نظره الأ�شرايل، التي تقام يف ال�شابع من �شهر يونيو املقبل �شمن 

امللحق الآ�شيوي املوؤهل اإىل امللحق العاملي لنهائيات كاأ�س العامل، قطر 2022.
 ،  2022 مونديال  مباريات  �شت�شت�شيف  التي  الثمانية  امللعب  من  الريان  ملعب  ويعد 

وتبلغ الطاقة ال�شتيعابية له 40 األف مقعد .
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•• اأبوظبي - وام:

برغم اإهدار العديد من الفر�س التي كانت كفيلة بح�شم املواجهة بفارق 
مت�شدر  وا�شل  �شيتي،  مان�ش�شر  ل�شالح  الأه���داف  من  وقيا�شي  كبر 
املا�شي،  املو�شم  يف  لقبه  وحامل  احل��ايل  املو�شم  يف  الإجنليزي  ال���دوري 
تقدمي جرعاته املميزة من الإثارة واملتعة يف مبارياته الكبرة و�شناعة 
ريال  اأم��ام  املثرة  مباراته  خ��لل  القيا�شية  الأرق���ام  من  مبزيد  التاريخ 

مدريد الإ�شباين م�شاء اأم�س الول.
واكتفى مت�شدر الدوري الإجنليزي بالفوز 4 - 3 على ريال مدريد يف 
ملعب "الحتاد" مبدينة مان�ش�شر يف ذهاب الدور ن�شف النهائي لدوري 
�شانتياجو  املرتقبة على ملعب  الإي��اب  الأوروب��ي، ليمنح مباراة  الأبطال 
برنابيو قدرا اأكرب من الأهمية والإث��ارة يف ظل تقارب النتيجة ورغبة 

كل من الفريقن وقدرتهما على ح�شم املواجهة ل�شاحله.
ويف قمة كروية ممتعة، اأحرز الفريقان �شبعة اأهداف لتكون واحدة من 
اأبرز واأجمل املباريات يف البطولة �شواء يف الن�شخة احلالية اأو يف تاريخ 

اأختام"  "حامل  اأنه  جمددا  �شيتي  مان�ش�شر  ليوؤكد  الأبطال،  دوري 
املتعة الكروية يف الفرة احلالية بعدما اأ�شبحت مبارياته واأهدافه 

امل�شتديرة  ال�شاحرة  ع�شاق  ل�شعادة  م�شدرا  والأوروب��ي��ة  املحلية 
مبختلف النتماءات.

ومل يتبق اأمام �شيتي �شوى تتويج م�شرته الناجحة يف البطولة 
بطاقة  لن��ت��زاع  ال��ق��وي  الأداء  موا�شلة  �شوى  املميزة  وع��رو���ش��ه 

التاأهل من الريال القوي �شاحب اخلربة الطويلة والرقم القيا�شي 
يف عدد مرات الفوز باللقب القاري لي�شبح �شيتي على بعد خطوة 

جنح  ح��ن  يف  الأول،  الأوروب������ي  بلقبه  ال��ت��ت��وي��ج  م��ن  واح����دة 
الفرن�شي كرمي بنزميا ورفاقه يف احلفاظ على اآمالهم 

هز  يف  جناحهم  بعد  للنهائي  التاأهل  يف 
�شباك ال�شيتي 3 مرات.

اأم�س الأول  وخلل مباراة الذهاب 
"الحتاد"،  ا�شتاد  على  الثلثاء 
ق���دم م��ان�����ش�����ش��ر ���ش��ي��ت��ي وجبة 

مواجهة  يف  د����ش���م���ة  ك����روي����ة 

خ�شم عنيد وجنح يف هز �شباك احلار�س البلجيكي تيبو كورتوا 4 مرات 
علما باأن كورتوا يربز �شمن اأف�شل حرا�س املرمى يف العامل.

وهز مان�ش�شر �شيتي ال�شباك مرتن يف اأول 11 دقيقة من املباراة واأهدر 
عدة فر�س حمققة قبل اأن ي�شتعيد الريال اتزانه ليبداأ ماراثون التهديف 

املتبادل بن الفريقن بعد مرور الن�شف �شاعة الأول من املباراة.
ق��دم مان�ش�شر �شيتي  الأم�����س،  م��ب��اراة  ال��واح��د يف  الهدف  ف��ارق  وبرغم 
املناف�س  �شباك  هز  حيث  مدريد  موقعة  اجتياز  على  قدرته  على  دليل 
باأربعة اأهداف، وهو نحو ن�شف عدد الأهداف التي دخلت �شباك الريال 
قبل  احلالية  البطولة  يف  الفريق  خا�شها  التي  الع�شر  املباريات  خ��لل 
دور  م��رات يف مباريات  ث��لث  ال��ري��ال  �شباك  اهتزت  الأم�����س، حيث  لقاء 
ال�16  دور  الفريق يف  �شباك  اأه��داف دخلت  �شتة  اإىل  اإ�شافة  املجموعات 

ودور الثمانية.
كما وا�شل مان�ش�شر �شيتي ممار�شة هوايته يف حتقيق الأرقام القيا�شية 
 93 حمليا واأوروبيا فكان هدف لعبه البلجيكي كيفن دي بروين بعد 

تاريخ  �شيتي يف  ملان�ش�شر  اأ�شرع هدف  هو  اللقاء  بداية  ثانية فقط من 
م�شاركاته على الطلق ببطولت دوري الأبطال الأوروبي، بل وهو اأي�شا 
اأ�شرع هدف ي�شجله اأي فريق يف اأي مباراة بالدور ن�شف النهائي لدوري 

الأبطال على مدار تاريخ البطولة.
تاريخ  يف  هدفا   12 اإىل  بهذا  ر�شيده  ب��روي��ن  دي  الو�شط  لع��ب  ورف��ع 
ب��اأن ه��دف الأم�����س ك��ان التا�شع ل��ه يف  ب���دوري الأب��ط��ال علما  م�شاركاته 
الأدوار الإق�شائية للبطولة ح�شبما اأو�شح موقع الحتاد الأوروبي للعبة 

/يويفا/.
ملان�ش�شر  جي�شو�س  ج��اب��ري��ي��ل  �شجله  ال���ذي  ال��ث��اين  ال��ه��دف  م��ن��ح  ك��م��ا 
�شيتي مزيدا من التفاوؤل للفريق قبل موقعة الإياب يف مدريد ل�شيما 
مع  خا�شها  التي  الثلثة  املباريات  من  كل  يف  هدفا  �شجل  اللعب  واأن 
اأمام ريال مدريد يف دوري الأبطال .. واإذا وا�شل هذا  مان�ش�شر �شيتي 
ح�شم  يف  مهم  ب��ق��در  ي�شاهم  فقد  الإي����اب  م��ب��اراة  خ��لل  املميز  ال�شجل 

املواجهة ل�شالح الفريق الإجنليزي.
وترك مان�ش�شر �شيتي ب�شمة جديدة من خلل مباراة الذهاب 
ب��ع��دم��ا اأ���ش��ب��ح اأ����ش���رع ف��ري��ق ي��ه��ز ���ش��ب��اك ري����ال مدريد 

ب���دوري الأب��ط��ال متفوقا بهذا  م��رت��ن يف م��ب��اراة 
على اأتلتيكو مدريد الذي �شجل هدفن يف 

مرمى الريال خلل اأول 16 دقيقة يف مايو 2017.
كما �شهدت مباراة الذهاب بع�س الأرقام املميزة الأخرى من الفريقن 
اآخر  يف  �شيتي  ملان�ش�شر  ال��ت��وايل  على  الثالث  الفوز  هو  ه��ذا  يعد  حيث 
اأوروب��ا، وهو ما مل  اأبطال  اأم��ام الريال يف دوري  ثلث مباريات خا�شها 
يحققه اأي فريق اإجنليزي حيث مل ي�شبق للفرق الإجنليزية الفوز باأكر 

من مباراتن متتاليتن يف مواجهة الفريق الإ�شباين بدوري الأبطال.
الأك��ر تهديفياً يف  الأول هي  اأم�س  الفريقن  الذهاب بن  وُتعد مباراة 
اأياك�س  تاريخ الدور قبل النهائي لدوري الأبطال معادلة بهذا ُمباراتي 
اأمام بايرن ميونخ التي انتهت ل�شالح اأياك�س 5 - 2 يف اأبريل 1995، 
اأبريل  يف   2  -  5 ليفربول  ل�شالح  انتهت  ال��ت��ي  روم���ا  اأم���ام  وليفربول 

.2018
كذلك عادل فيل فودين لعب مان�ش�شر �شيتي اإجنازا �شابقا للأ�شطورة 
عاماً   21 عمره  يتجاوز  مل  اإجنليزي  لع��ب  ث��اين  واأ�شبح  روين  واي��ن 

ي�شجل ت�شعة اأهداف يف دوري الأبطال.
ورفع الفرن�شي كرمي بنزميا مهاجم 
ال����ري����ال ب��ث��ن��ائ��ي��ت��ه يف م���ب���اراة 
 41 اإىل  ر����ش���ي���ده  ال����ذه����اب 
ال��ري��ال يف خمتلف  هدفا م��ع 
امل�������ش���اب���ق���ات ه������ذا امل���و����ش���م، 
لي�شبح خام�س لعب ُي�شجل 
اأكر للفريق يف  اأو  هدفاً   40
كري�شتيانو  ب��ع��د  واح����د  م��و���ش��ٍم 
بو�شكا�س  وف�����رن�����ك  رون������ال������دو 
�شتيفانو  دي  واأل�����ف�����ري�����دو 

وهوجو �شان�شيز.

امل����دي����ر الفني  ب���ي���ب غ������واردي������ول  ق�����دم الإ�����ش����ب����اين 
�شتونز  جون  الفريق  لثنائي  �شكره  �شيتي  ملان�ش�شر 
4-3 يف  ريال مدريد  الفوز على  بعد  وفرناندينيو 

ذهاب ن�شف نهائي دوري اأبطال اأوروبا.
وف����از م��ان�����ش�����ش��ر ���ش��ي��ت��ي ع��ل��ى ري����ال م���دري���د 3-4، 
نهائي  ن�شف  ذه���اب  الحت���اد يف  ال��ث��لث��اء، يف ملعب 
اإىل  يتاأجل  كله  احل�شم  والآن  اأوروب���ا،  اأب��ط��ال  دوري 
لقاء الإياب يف ملعب �شانتياغو برنابيو يف العا�شمة 

الإ�شبانية مدريد.
املباراة:  ال�شحفي عقب  املوؤمتر  غ��واردي��ول يف  وق��ال 
مباراة  كانت  لقد  امللكمة،  يف  م��ب��اراة  كانت  "لقد 

ممتعة لنا مثلما كانت للجماهر".
م���ب���اراة جيدة  ل��ع��ب��ن��ا  ����ش���يء.  ك���ل  "قدمنا  واأو�����ش����ح: 
ريال  قيمة  نعلم  اأ�شبوع.  بعد  الفريق  نف�س  و�شرنى 

مدريد واإمكانياته".
واأردف: "�شنحاول لعب مباراة جيدة يف العودة، لكن 

الركيز الآن على مباراة ليدز يونايتد يف الدوري".
"اأنا را�س عن النتيجة. لعبنا كرة قدم جيدة  واأكد: 
واأظهرنا �شخ�شية جيدة. لقد كان اختبارا مهما ول 

ميكننا توقع ما �شيحدث يف العودة".
و�شدد غوارديول: "النتيجة كان من املمكن اأن تكون 
اأي اعرا�س. علينا تقدمي  اأف�شل، ولكن لي�س لدي 

نف�س الأمر يف �شانتياغو برنابيو".
وفرناندينو  �شتونز  ج��ون  اأ���ش��ك��ر  اأن  "اأود  واأك��م��ل: 
ال�شيطرة على  الطبيعي  لي�س من  على جمهودهما، 
فرناندينيو  اأن  متاأكدا  كنت  ولكنني  فيني�شيو�س، 

�شيلعب ب�شكل جيد عندما �شارك بدل من �شتونز".
من جانبه، �شدد كارلو اأن�شيلوتي املدير الفني لريال 
القتال يف مباراة  اأن على فريقه وجماهره  مدريد، 
عودة ن�شف نهائي دوري اأبطال اأوروبا �شد مان�ش�شر 

�شيتي، من اأجل ليلة �شحرية اأخرى.
وقال اأن�شيلوتي يف املوؤمتر ال�شحفي للمباراة: "علينا 
اأن نكون م�شتعدين. علينا نحن واجلمهور اأن نحارب 

مرة اأخرى، من اأجل ليلة �شحرية اأخرى".
و���ش��دد: "بنزمية ل��ع��ب م��ب��اراة رائ��ع��ة ك��ال��ع��ادة. كان 
لديه ال�شخ�شية لي�شدد ركلة اجلزاء بطريقة بارعة. 
مودريت�س اأي�شا قدم مباراة رائعة، لكن اأحيانا عليك 
الدفع بلعب جديد يف الدقائق الأخرة ل�شرجاع 

الكرة".
اأ�شحب مودريت�س لأنه كان �شيئا. داين  "مل  واأردف: 

�شيبايو�س اأي�شا كان رائعا، ولعب ب�شخ�شية قوية".
واأكمل: "غا�شب لأننا خ�شرنا الكثر من ال�شراعات 
ميكن  ك��ان  ه��دف��ن  �شجل  �شيتي  الأول،  ال�����ش��وط  يف 
تفاديهما باملزيد من الركيز، ولكن ردة فعلنا كانت 

جيدة واأحيينا املباراة يف لقاء الإياب".
ناعمن،  كنا  للغاية،  ���ش��يء  ب�شكل  "بداأنا  واأو����ش���ح: 
ولكننا اأظهرنا ما اأظهرناه من قبل، وهو قدرتنا على 

رد الفعل".
"ا�شتمرينا يف املباراة حتى النهاية، لكن علينا  واأمت: 
اأف�شل. كنا جيدين والكرة معنا ولكن  الدفاع ب�شكل 
هام  ه��ذا  اأف�����ش��ل،  ب�شكل  ن��داف��ع  اأن  علينا  الإي����اب  يف 

للغاية".

ت��ب��دو اأب�����واب ن��ه��ائ��ي اأمل����اين ال��ن��ك��ه��ة يف م�����ش��اب��ق��ة ال����دوري 
كافة  على  عة  م�شررّ القدم  لكرة  ليغ"  "يوروبا  الأوروب���ي 
الح���ت���م���الت وذل�����ك ع��ن��دم��ا ي�����ش��ت��ق��ب��ل لي��ب��زي��غ الأمل�����اين 
فيما يحلرّ مواطنه  ال�شكتلندي،  رينجرز  �شيفه غل�شكو 
الإنكليزي  ه��ام  و�شت  على  �شيفاً  فرانكفورت  اأي��ن��راخ��ت 

اخلمي�س يف ذهاب الدور ن�شف النهائي.
فاز ليبزيغ يف طريقه اإىل املربع الذهبي على اأبرز الأندية 
�شو�شييداد  ري��ال  فاأخرج  الإق�شائية  الأدوار  يف  الأوروب��ي��ة 
ثم  اإي���اب���اً(،  و1-3  ذه��اب��اً  ال�16 )2-2  دور  الإ���ش��ب��اين يف 
اأتالنتا الإيطايل مبجموع املباراتن 3-1 يف ربع النهائي، 
لكنه ا�شطر اإىل بذل جهود م�شاعفة خارج عرينه بعدما 

�شقط يف فخ التعادل على اأر�شه يف املباراتن.
ويعود نادي اأملانيا ال�شرقية �شابقاً اإىل معقله خلو�س ذهاب 
لتلك  مماثلة  نتيجة  يحقق  اأن  اأم��ل  على  النهائي،  ن�شف 
التي حققها عندما واجه فريقاً ا�شكتلندياً للمرة الأخرة، 
وكان ذلك اأمام �شلتيك يف مو�شم 2018-2019 يف دور 
اأر�شه  على  ف��از  ح��ن  ليغ"  "يوروبا  مل�شابقة  امل��ج��م��وع��ات 

ثم خ�شر 1-2 ذهاباً. ذهاباً  -2�شفر 
مهاجمه  دون  م��ن  ال��ل��ق��اء  �شيخو�س  ري��ن��ج��رز  اأن  ورغ���م 
ال��ك��ول��وم��ب��ي األ��ف��ري��دو م��وري��ل��و���س امل�����ش��اب، ي���درك مدرب 
املدرب  فريق  ق���درات  ج��ي��داً  تيدي�شكو  دومينيكو  ليبزيغ 

الهولندي جيوفاين فان برونكهور�شت.
 2-4( دورمتوند  بورو�شيا  على  "فاز  مناف�شه  ب�شاأن  قال 
ذهاباً و2-2 اإياباً يف دور ال�16(، وعندما يكون باإمكانه اأن 
يق�شي فريقاً من هذا امل�شتوى، تدرك �شريعاً ما القدرات 

التي ميلكها فريق رينجرز".
اأن ليبزيغ الذي يحقق  اأن ي�شتغل واقع  وباإمكان رينجرز 
نتائج رائعة مذ ت�شلم تيدي�شكو املهمات الفنية ليقوده اإىل 
نهائي الكاأ�س املحلية، مل يفز �شوى يف مباراتن من ال�شبع 
املجري  الثلثي  غياب  اإىل  اإ�شافة  اأر���ش��ه،  على  الأخ���رة 

وال�شلوفيني  �شيماكان  حممد  والفرن�شي  اأورب����ان  فيلي 
كيفن كامبل للإيقاف.

الأمركي  ب��دًل من  اأ�شهر  اأربعة  قبل  تيدي�شكو حلرّ  وك��ان 
ع�شر  احل��ادي  املركز  من  بالفريق  لي�شعد  مار�س  جي�شي 
املقبل،  املو�شم  اأوروب��ا  اأبطال  دوري  اإىل  املوؤهل  الرابع  اإىل 
ل  الأورّ ال�شبت   2-1 برلن  اأونيون  اأم��ام  �شقوطه  كان  كما 
 15 م��ن  �شل�شلة  لينهي  ���ش��ب��اط/ف��رباي��ر  م��ن��ذ  ل��لي��ب��زي��غ 

مباراة توالياً مل يذق خللها طعم اخل�شارة.
اأوروب���ي لفريق و�شت  انت�شار  اأب��رز  الآخ��ر، يعود  املقلب  يف 
هام اأمام ناٍد اأملاين اإىل عام 1965 يف نهائي كاأ�س الكوؤو�س 
1860 بنتيجة  الأوروبية وذلك عندما فاز على ميونيخ 

ال�شهر. وميبلي  ملعب  على  -2�شفر 
، بل  ومل تتوقف اإجن��ازات نادي �شرق لندن عند هذا احلدرّ
فرانكفورت  اأي��ن��راخ��ت  م��ع  جمعته  التي  املواجهة  يف  ف��از 
يف   2-1 ت���اأخ���ره  ق��ل��ب  اإذ   ،1976-1975 م��و���ش��م  يف 
يف  اإي���اب���اً  اأر���ش��ه  ع��ل��ى  ف��ران��ف��ك��ورت ذه��اب��اً اإىل ف���وز 1-3 
اأندرخلت  اأم��ام  النهائي  اأن يخ�شر يف  قبل  النهائي،  ن�شف 

البلجيكي 4-2.
ويف حال اأراد فريق "الهامرز" اإ�شافة كاأ�س اأوروبية جديدة 
اأملانين، بداية  نادين  اأن يتخطى  اإىل �شجله، فعليه رمبا 

فرانكفورت وثم املر�شح لبلوغ املباراة النهائية ليبزيغ.
ديفيد موي�س فريقه و�شت هام  ال�شكتلندي  املدرب  ع  �شجرّ
اللعبون  يفكر  اأن  اأري���د  ول��ك��ن  مر�شحن،  "ل�شنا  ق��ائ��ًل 
خلل  لعبيه  اأب��رز  اأراح  موي�س  وك��ان  كذلك".  اأنهم  على 
اخل�شارة يف ديربي لندن اأمام ت�شل�شي �شفر1- يف الدوري 
وعلى  والثلثن،  الرابعة  املرحلة  مناف�شات  الأح��د �شمن 
الرغم من اأن و�شت هام فاز يف مباراتن فقط من ال�شبع 
الفرن�شي بفوزه  اأم��ام ليون  الأه��م حتقق  اأن  اإل  الأخ���رة، 
ذهاباً(   1-1 )تعادل  النهائي  ربع  يف  اإياباً  -3�شفر  عليه 

لي�شمن لنف�شه مقعداً يف املربع الذهبي.

على  ري��ال مدريد  �شاعدا  ت�شجيله هدفن  بعد  واث��ق��اً  بنزميا  ك��رمي  ب��دا 
البقاء يف اأجواء الدور قبل النهائي بدوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم اأمام 
مان�ش�شر �شيتي وتوقع املهاجم الفرن�شي تاأهل فريقه للمباراة النهائية.

وتراجع ريال بفارق هدفن ثلث مرات يف ذهاب قبل النهائي على ملعب 
الحتاد يوم الثلثاء، لكنه قاتل ليخ�شر بفارق هدف واحد وبنتيجة 4-3 

يف مباراة مثرة.
وقال بنزميا ملن�شة موفي�شتار بل�س "اأحث جماهرنا على ال�شتعداد لروؤية 
�شيء �شاحر، �شنفوز مبباراة الإياب يف �شانتياغو برنابيو. اخل�شارة لي�شت 

جيدة على الإطلق ونحن نهتم كثراً بالفوز بدوري اأبطال اأوروبا هذا 
املو�شم. ال�شيء املهم هو اأننا مل نخف�س من م�شتوى احلذر اأبداً ووا�شلنا 

القتال حتى النهاية".
ال�شباك واأظهر مدى  اإنهاء هجمة ب�شكل متقن يف  وكان بنزميا جنح يف 
ثبات اأع�شابه عندما ح�شل الفريق الإ�شباين على ركلة جزاء يف الدقائق 

الأخرة من املباراة.
املا�شي،  الأ�شبوع  اأو�شا�شونا  اأمام  اأ�شاع ركلتي جزاء  الذي  املهاجم،  و�شدد 

الركلة يف منت�شف مرمى �شيتي.

اأعلى م�شتوى للمناف�شة  "اأنا رجل واثق جداً. هذا  وقال بنزميا مبت�شماً 
وكنا نلعب �شد فريق رائع وعلى ملعبه. تراجعنا 0-2 لكننا كنا اأقوياء 

ذهنياً للعودة يف النتيجة".
الإط��لق يف قدرة  اأن�شيلوتي، على  كارلو  ري��ال مدريد  م��درب  ي�شك  ومل 

قائد فريقه على الت�شجيل، لكنه انتقد الأخطاء التي ارتكبها فريقه.
وقال اأن�شيلوتي "علينا اأن ندافع ب�شكل اأف�شل. مل تكن نتيجة جيدة لأنهم 
�شجلوا اأربعة اأهداف يف مرمانا، وهذا لي�س بالأمر اجليد على الإطلق. 
هذا يعني اأننا مل ندافع ب�شكل جيد ونحتاج للقيام بعمل اأف�شل يف مباراة 

الإياب. اأعتقد اأن هذا �شيكون مفتاح النت�شار".
وي�شعر املدرب الإيطايل اأي�شاً اأن مزية اللعب على اأر�شه �شتكون حا�شمة 

يف مباراة الإياب.
برنابيو  ب���اأج���واء  ن��وؤم��ن  لأن��ن��ا  ل��ل��غ��اي��ة  ومتحم�شون  "واثقون  واأ����ش���اف 
ال�شاحرة". وازدادت ثقة ريال مدريد بعدما بلغ الدور قبل النهائي بفوزه 
اإنه  اأن�شيلوتي  وق��ال  اللقب  حامل  وت�شيل�شي  جرمان  �شان  باري�س  على 
والت�شجيل يف  الفر�س  �شنع  فريقه من  بها  التي متكن  بالكيفية  فخور 

مرمى �شيتي على اأر�شه. 

غوارديول: كانت مباراة يف 
املالكمة.. واأ�سكر هذين الالعبني

يوروبا ليغ.. رينجرز وو�ست 
هام ملنع نهائي اأملاين 

بنزميا واثق من بلوغ ريال مدريد نهائي دوري اأبطال اأوروبا

قمة مان�س�سرت �سيتي وريال مدريد .. مباراة للتاريخ واأرقام قيا�سية يف دوري اأبطال اأوروبا

اأبوظبي ت�ست�سيف اجتماعات 
الحتاد الدويل لالإبحار 

ال�سراعي مايو املقبل
•• اأبوظبي -وام:

ت�شت�شيف اأبوظبي اجتماعات الحتاد الدويل للإبحار ال�شراعي -الن�شف 
ف��ن��دق روزوود  امل��ق��ب��ل، يف  م��اي��و   29 اإىل   26 ال��ف��رة م��ن  �شنوية، خ��لل 
الت�شال  بتقنية  الجتماعات  من  عامن  بعد  املارية،  جزيرة  يف  اأبوظبي 

املرئي.
وتقام الجتماعات بتنظيم جمل�س اأبوظبي الريا�شي بالتعاون مع الحتاد 
ال����دويل ل��لإب��ح��ار ال�����ش��راع��ي، يف خ��ط��وة ت��وؤك��د م��ك��ان��ة العا�شمة ودوره���ا 
الريادي يف تعزيز ال�شراكات مع الحتادات واملوؤ�ش�شات الريا�شية الدولية 
ومنها  الريا�شات  خمتلف  يف  كبرة  جناحات  من  حتققه  ما  جانب  اإىل   ،

الإبحار ال�شراعي الذي �شهد نقلة نوعية يف ال�شنوات الأخرة.
يف  الفعاليات  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  العريفي  ع��ب��داهلل  �شهيل  ورح���ب 
جمل�س اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي ب��ال��وف��ود ال��ع��امل��ي��ة امل�����ش��ارك��ة، م�����ش��را اإىل اأن 
ل�شت�شافة  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  خطط  �شمن  ت��اأت��ي  الجتماعات 

الفعاليات واملوؤمترات وامللتقيات الريا�شية العاملية.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال دي��ف��ي��د ج���راه���ام، ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��لحت��اد الدويل 
امل�شاركن  جلميع  فر�شة  املرتقبة  الجتماعات  متثل  ال�شراعي:  للإبحار 
من كافة دول العامل لللتقاء ومناق�شة ق�شايا الإبحار ال�شراعي، ور�شم 
م�شتقبل جديد، مع عودة املزيد من الفعاليات والأحداث الدولية ومنها 
اأبوظبي  ملجل�س  بال�شكر  وتوجه   .  2024 باري�س  الأوملبية  الألعاب  دورة 
 4 الريا�شي على ا�شت�شافته الجتماعات املرتقبة �شهر مايو املقبل وملدة 
اأيام، ما يعك�س اجلهود البارزة واملبذولة يف دعم حركة الريا�شة العاملية، 
الجتماعات  اأن  بالذكر  جدير  ال��ك��ربى.  العاملية  الفعاليات  وا�شت�شافة 
وال�شتحقاقات  ال�شراعي  بالإبحار  املتعلقة  امللفات  من  العديد  �شتناق�س 
بث  و�شيتم  الحت��اد،  اإدارة  ملجل�س  الأول  الربع  تقرير  اإىل  اإ�شافة  املقبلة، 

اجلل�شات املفتوحة مبا�شرة على قناة الحتاد عرب اليوتيوب.



تعاين من انتفاخ �سديد يف وجهها ب�سبب ال�سبغة
تبدو  وه��ي  وفافها  حفل  يف  تظهر  اأن  بريطانية  ع��رو���س  خ�شيت 
اأن �شبغت خبرة التجميل حاجبيها  وكاأنها خملوق ف�شائي بعد 
ت��ع��اين م��ن ح�شا�شية م��ن �شبغة  اأن��ه��ا  ال��رغ��م م��ن  ب��اخل��ط��اأ، على 
جتميل  خ��ب��رة  ع��ام��اً(   30( كليجيت  تاميكا  وزارت  احل��واج��ب. 
لت�شذيب  م��وع��داً  زفافها وح��ج��زت  م��ن  اأ�شهر  اأرب��ع��ة  ج��دي��دة قبل 
حاجبيها، لكنها �شعرت بالرعب يف نهاية اجلل�شة عندما اكت�شفت 

اأن حاجبيها م�شبوغن دون علمها.
دافئة  ت�شبح  ب����داأت  ح��واج��ب��ه��ا  اأن  تاميكا  ���ش��ع��رت  ���ش��اع��ات،  وب��ع��د 
ومتهيجة، وعلى مدار الأيام الأربعة التالية، ازدادت حالتها �شوءا، 
واأ�شبح  يومن  ملدة  امل�شت�شفى  اإىل  اإدخالها  مت  املطاف،  نهاية  ويف 
اأنهما كانتا مغلقتن  ال�شوائل حول عينيها �شديًدا لدرجة  تراكم 
مرة  ت��رى  األ  وتخ�شى  �شاعة   24 مل��دة  عمياء  تركها  مم��ا  مت��اًم��ا، 
لكنها  العمل،  عن  بعيدة  اأ�شابيع  ثلثة  تاميكا  اأم�شت  و  اأخ��رى. 
تعافت حل�شن احلظ يف الأ�شبوع الرابع، ومتكنت من ح�شور حفل 

زفافها كما هو خمطط بعد اأربعة اأ�شهر.
لزيادة  حمنتها  عن  اأ�شراليا،  ب��رث،  من  امل���راأة،  تتحدث  والآن، 
الوعي باإمكانية حدوث ردود فعل حت�ش�شية �شديدة، وحثت اجلميع 
ه��ذه، بح�شب  التجميل  اختبارات رقعة قبل علجات  اإج��راء  على 

�شحيفة مرور الربيطانية.

ر�سائل ن�سية تك�سف تفا�سيل 
جديدة يف ماأ�ساة هوليوود

يف تطور جديد بق�شية فيلم را�شت، الذي راحت �شحيته امل�شورة 
ال�شينمائية هالينا هات�شينز، قال �شريف مقاطعة �شانتا فاي، اأدان 
ميندوزا، اإن ر�شائل ن�شية مت الك�شف عنها موؤخرا، "اأثارت القلق"، 
كونها تقدم فكرة اأو�شح عن كيفية و�شول الذخرة احلقيقية اإىل 

موقع الت�شوير.
وتعود احلادثة اإىل اإحدى مزارع �شانتا يف ولية نيو مك�شيكو، حيث 
كان املمثل امل�شارك يف اإنتاج الفيلم، األيك بالدوين، يجرب م�شد�شا 
اأثناء التدرب على م�شهد، لكن ر�شا�شة حية انطلقت من ال�شلح 
الذي كان يظنه بالدوين غر حم�شو، مما اأدى اإىل مقتل هالينا 

هات�شينز واإ�شابة املخرج جويل �شوزا.
وبح�شب بالدوين، فاإنه تبلرّغ من امل�شوؤولن يف موقع الت�شوير اإن 
امل�شد�س الذي ا�شتخدمه ل يحتوي على ذخرة حية، واأن ال�شحية 
اأن ي�شوب يف اجتاهها، واأنه مل ي�شغط على  هات�شينز طلبت منه 

الزناد عند انطلق العيار الناري القاتل.
ويف ت�شريحات جديدة ل�شريف مقاطعة �شانتا فاي، ل�شبكة "اإن بي 
�شي"، اأو�شح اأنه كانت هناك معلومات مقلقة يف ر�شائل ن�شية بن 
امل�شوؤولة عن الأ�شلحة يف فيلم را�شت، هانا غوتري�س ريد، وبن 
مورد ذخرة لفيلم �شابق )لي�س را�شت(، حيث �شرحت فيها باأنها 

تخطط لإطلق ذخرة حية اأثناء الت�شوير.
باإح�شار  اأح��د للعراف  يتقدم  الوقت احل��ايل، مل  اأن��ه يف  يذكر 
ذخرة حية اإىل موقع الت�شوير، لذا ل يزال من غر املعلوم كيف 

و�شلت اإىل امل�شد�س الذي اأودى بحياة هات�شينز.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يعرث على اأمتعته املفقودة عرب ا�ستخدام »اإير تاغز«
ا�شتخدم الربيطاين اإليوت �شارود، علمات اإير تاغز لتبع اأمتعته التي فقدها اأثناء رحلة عودته مع عرو�شه من 

حفل زفافهما الذي اأقاماه يف جنوب اإفريقيا.
وكان �شارود و�شع ثلثة من علمات اإير تاغز على حقائبه الثلثة، وذلك لأن رحلته حتتوي على عدة حمطات من 

جوهان�شربغ اإىل اأبو ظبي ومن ثم من اأبو ظبي اإىل فرانكفورت، ويف النهاية من فرانكفورت اإىل دبلن.
اإير تاغز التي ت�شدر تنبيهات التعقب عرب البلوتوث، �شارود وزوجته على اإطلع دائم مبكان  اأبقت علمات  وقد 

اأمتعتهما، ومتكنا من حتديد مكانها بعد اأن فقدت يف مطار فرانكفورت.
باإعادة  وعدتهما  التي  للطران،  لينغو�س  اإير  ب�شركة  ات�شل  فيه حقائبهما،  فقدت  الذي  املكان  عرفا  اأنهما  ومبا 

توجيه حقائبهما من فرانكفورت اإىل لندن واإي�شالها اإىل منزلهما.
وبالفعل و�شلت حقيبتان من احلقائب الثلثة اإىل عنوانهما، ول يزالن بانتظار احلقيبة الثالثة التي حتتوي على 

تذكارات الزفاف.
وللتاأكد من ا�شرجاع احلقيبة الثالثة، توجه �شارد اإىل و�شائل التوا�شل الجتماعي لتو�شيع رحلة حقيبته الثالثة 

من خلل عر�س تقدميي عرب برنامج "باور بوينت".
اأنها م�شروقة، لذا فقد  اأخربت ال�شركة �شارد، باأن احلقيبة يف منطقة مبليكو، ويعتقد الزوجان  اأيام،  اأربعة  وبعد 

اأبلغا ال�شرطة مبكان وجودها.
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�سنغافورة تعدم ماليزيًا معوقًا ذهنيًا 
م�شاب  ماليزي  ح��ق  يف  الإع����دام  عقوبة  الأرب��ع��اء  اأم�����س  �شنغافورة  ��ذت  ن��فرّ
�شقيقته، وذلك بعد معركة قانونية طويلة  اأعلنت  باإعاقة ذهنية، على ما 

ورغم تعبئة دولية كبرة مل�شاندته.
2009 لتهريبه كمية �شغرة  اأوقف عام  وكان ناغانران ك. دارمالينغام 
بن  من  قوانن  تعتمد  التي  �شنغافورة  دخوله  عند  الهروين  م��ادة  من 
الأكر ت�شدداً يف العامل على �شعيد مكافحة املخدرات، وُحكم عليه بالإعدام 
يف العام التايل. واأثار هذا القرار انتقادات وا�شعة النطاق ب�شبب خماوف يف 

�شاأن الإعاقة الذهنية التي يعانيها.
وتكاثرت الدعوات اإىل الراأفة باملحكوم، من الحتاد الأوروبي اإىل امللياردير 
التي  الطويلة  القانونية  املعركة  وانتهت  بران�شون.  ريت�شارد  الربيطاين 
ا�شتمرت اأكر من ع�شر �شنوات ال�شهر املن�شرم برف�س طلب ا�شتئناف نهائي، 
بعدما رد الق�شاة حجة الدفاع باأن اإعدام رجل معوق ذهنياً ينتهك القانون 
الدويل. وقالت �شقيقته �شرميل دارمالينغام لوكالة فران�س بر�س املوجودة 
يف ماليزيا اإنرّ ناغانران البالغ 34 عاماً اأُعدم يف ال�شباح الباكر، م�شتنكرة 
به".  الراأفة  اإىل  الدولية  الدعوات  الإعدام رغم  �شنغافورة عقوبة  "تنفيذ 

وتابعت "ن�شعر بحزن كبر لإعدام �شقيقنا والعائلة م�شدومة".
اأنرّ ناغانران  "ريربيف" غر احلكومية املناه�شة للإعدام  وراأت منظمة 

كان "�شحية خطاأ ق�شائي ماأ�شوي".

فرح الديباين: اأطمح اأن اأكون ملكة م�سر  يف اأوبرا عايدة
بعد النجاح الكبر الذي حققته مطربة ال�شوبرانو امل�شرية فرح الديباين، 
عندما غنت الن�شيد الوطني الفرن�شي يف الحتفال بفوز الرئي�س اإميانويل 
"ملكة  �شخ�شية  بتج�شيد  حلمها  ع��ن  ال�شابة  النجمة  اأع��رب��ت  م��اك��رون، 
م�شر" يف اأوبرا عايدة، وذلك يف لقاء خا�س مع موقع "�شكاي نيوز عربية" 

من باري�س.
الديباين  ف��رح  ت��ق��ول  امل�شتقبلية،  الفنية  طموحاتها  ع��ن  �شوؤالها  ول���دى 
اأوب��را عايدة. وب��داأت فعليا  اأداء دور )ملكة م�شر( يف  "اأطمح يف  مبت�شمة: 
بال�شتعداد للأمر. واأمتنى اأن اأقدمه يف موقع فرعوين مميز يف اأق�شر اأو 

اأ�شوان مثل".
وت�شيف: "اأريد اأن اأكمل م�شواري يف �شنع ج�شر ثقايف بن الغرب وال�شرق 
وبن م�شر والعامل العربي. واأظل دائما رمزا للنفتاح والرابط والتاأكيد 

على اأن الفن يقارب بن ال�شعوب".
اأم��ا ع��ن تفا�شيل احل��دث ال��ذي جعلها حم��ط الأن��ظ��ار يف ال��ع��امل العربي 
والغربي على حد �شواء، وهو غناوؤها اأمام ماكرون وزوجته، اأكدت الديباين 
اأنها "ل تعلم كيف مت اختيارها". وتقول: "مل يكن خمططا لذلك احلفل 
على الإطلق، اإذ ات�شل بي فريق اإعداد احلفل قبل 24 �شاعة من احلدث، 

اأحمد ال�سقا يروج لفيلمه 
اجلديد العنكبوت

ال�شقا   امل�شري  اأحمد  املمثل  روج 
" العنكبوت "  اجل����دي����د  ل��ف��ي��ل��م��ه 
ع��رب �شفحته اخل��ا���ش��ة يف  وذل���ك 

موقع التوا�شل الجتماعي.
البو�شر  ع���ل���ى  ال�������ش���ق���ا  وظ����ه����ر 
الرويجي للفيلم بلقطة ت�شويقية 
اأحدهم  على  م�شد�شه  يوجه  وه��و 
ال�شورة  على  وعلق  قيادته،  خلل 
اإن  العيد  بالقول:"العنكبوت فيلم 

�شاء اهلل".
بن  ال�����ش��ورة  انت�شرت  م��ا  �شرعان 
امل��ت��اب��ع��ن ال���ذي���ن ���ش��ارك��وه��ا عرب 
عن  وع���ربوا  اخل��ا���ش��ة  �شفحاتهم 

ت�شوقهم مل�شاهدة الفيلم.
اأحمد  بطولة  "العنكبوت"  فيلم 
اللوزي،  ي�شرا  زك���ي،  منى  ال�شقا، 
م�شطفي،  رمي  ال��ع��اب��دي��ن،  ظ��اف��ر 
�شليم،  ف��وؤاد  اأحمد  لطفي،  حممد 
زك����ي ف��ط��ن ع��ب��د ال����وه����اب، اأك����رم 
ال���������ش����رق����اوي، حم����م����ود غ���ري���ب، 
ممدوح،  حممد  ال�شرف  و�شيوف 
�شيكو، �شيماء �شيف وتاأليف حممد 

ناير واإخراج اأحمد نادر جلل.

الإ�سكندرية.. حريق �سخم 
يلتهم حمالت ب�سوق مزدحم

ال�شوق  يف  ���ش��خ��م  ح���ري���ق  ان���دل���ع 
ال���ت���ج���اري مب��ن��ط��ق��ة امل��ن�����ش��ي��ة يف 
اأم�س  امل�شرية  الإ�شكندرية  مدينة 
النار  وال��ت��ه��م��ت  ال���ث���لث���اء  الأول 
ع�����ش��رات امل���ح���لت ف��ي��م��ا ن��ت��ج عنه 

حالت اختناق.
وق���������ال �����ش����اح����ب حم�����ل لأل�����ع�����اب 
اجلمرك  منطقة  ب�شوق  الأط��ف��ال 
اأحمد  يدعى  املن�شية،  يف  التجاري 
اللهب  "األ�شنة  اإن  ال��غ��ن��ي،  ع��ب��د 
مل�شتلزمات  داخل خمزن  بداأت من 
اأحد  اأ�شفل  ميلد  واأع��ي��اد  حفلت 
ام��ت��دت للمحلت  ث��م  ال���ع���ق���ارات، 

املجاورة".
"�شكاي  ملوقع  عيان  �شاهد  واأو�شح 
نيوز عربية"، اأن "النران انت�شرت 
�شريعا نظرا حلرارة اجلو، ف�شل 
ع���ن اأن امل��ن��ط��ق��ة ك��ل��ه��ا ع���ب���ارة عن 
ومدر�شية  مكتبية  اأدوات  حم���ال 

وتعرف ب�شوق الورق".
املدنية  احل����م����اي����ة  دف����ع����ت  وق������د 
مب��دي��ري��ة اأم���ن الإ���ش��ك��ن��دري��ة ب�10 
����ش���ي���ارات اإط�����ف�����اء، ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
ال�شوق  يف  ن�����ش��ب��ت  ال��ت��ي  ال���ن���ران 

املزدحم.
اإ�شابة عدد من  ونتج عن احلريق 
الأ���ش��خ��ا���س ب���ح���الت اخ��ت��ن��اق مت 
التهمت  كما  الفور،  على  اإ�شعافهم 
20 حمل وخمزنا  النران قرابة 

باملنطقة.
التي  العامة،  النيابة  اإخ��ط��ار  ومت 
ملب�شات  لك�شف  التحقيق  تولت 

احلريق واأ�شبابه.

وثائقي عن ديفيد بووي يف �سينما كون
وثائقي  ف��ي��ل��م  ال��ث��لث��اء  الأول  اأم�������س  ُع���ر����س 
ديفيد  الراحل  الإنكليزي  املغني  عن  جتريبي 
"�شينما كون" املنعقد يف ل�س  بووي يف ملتقى 
فيغا�س، قبل عر�شه ال�شهر املقبل يف مهرجان 
مل  م�شاهد  العمل  ن  وت�شمرّ ال�شينمائي.  ك��ان 
النجم نف�شه هو  باأن  فيما متيز  ُتعر�س �شابقاً 

الراوي بف�شل ا�شتخدام الأر�شيف.
وي�شكل "مونايدج دايدرمي" املقرر بدء عر�شه 
يف اأيلول-�شبتمرب املقبل اأول فيلم يح�شل على 
موافقة ر�شمية من اجلهة املالكة حلقوق اأعمال 
مورغن  بريت  املخرج  منحت  اإذ  ب��ووي،  ديفيد 
كثرة  اأر�شيفية  لقطات  على  للطلع  فر�شة 
"اأجنزنا  م��ورغ��ن  وق��ال  ال�شاعات.  اآلف  متتد 
"مونايدج دايدرمي" كتجربة �شينمائية فريدة 
بهدف  ال�شينما،  �شالت  املتفرجون يف  يعي�شها 
يف  م��وج��ودة  غ��ر  للجمهور  معلومات  ت��وف��ر 
بيل  العمل  منتج  واأ���ش��ار  املقالت".  اأو  الكتب 
اأو  ذات��ي��ة  �شرة  ميثل  ل  الفيلم  اأنرّ  اإىل  غربر 
لبووي  اأغ���اٍن  بن  يجمع  بل  تقليدياً،  وثائقياً 

ومقتطفات من حفلته املو�شيقية.

تعمل كحورية بحر لأجل الأطفال
تق�شي الربيطانية نعومي تروت عطلت نهاية الأ�شبوع 
ت�شافر  حيث  الأط��ف��ال،  وج��وه  على  البت�شامات  ر�شم  يف 

عرب البلد وتعمل كحورية بحر.
ت�شبح  ما  الأك��واري��وم، وغالًبا  نعومي يف عرو�س  ت�شارك 
جنًبا اإىل جنب مع اأ�شماك القر�س وال�شلحف البحرية. 
علوة على ذلك، ميكن للفتاة املوهوبة البالغة من العمر 

34 عاًما اأن حتب�س اأنفا�شها ملدة اأربع دقائق حتت املاء.
الهواية  لهذه  الأ�شبوع  يف  اأي��ام  ثلثة  نعومي  تخ�ش�س 
للراث  وم�شت�شارة  اآث���ار  كخبرة  ال��وق��ت  بقية  وتعمل 
خلم�س  للخ�شوع  ا�شطرارها  من  الرغم  وعلى  الثقايف. 
�شاعات من التدريب املكثف كل اأ�شبوع، تقول نعومي اإنها 

حتب اأن ُت�شعد الأطفال بعرو�شها املائية.
وتقول نعومي: " اإن روؤي��ة وج��وه الأط��ف��ال وه��ي ت�شيء 
عندما يرون حورية بحر حقيقية، اأمر يف غاية الروعة. 
هذه  مبمار�شة  يل  ي�شمح  عملي  لأن  حقاً  حمظوظة  اأن��ا 
الهواية" وتوؤكد نعومي على اأن ممار�شة هوايتها اأمر �شاق 
للغاية، اإذ اأنها م�شطرة للتمرن با�شتمرار على ال�شباحة 
ومتارين حب�س النف�س، اإ�شافة اإىل متارين القلب والقوة 
نعومي،  البدنية. وت�شر  لياقتها  للحفاظ على م�شتوى 
حيث  طفولتها،  م��ن��ذ  �شاحبها  ب��امل��ي��اه،  �شغفها  اأن  اإىل 
تعلمت ال�شباحة يف عمر مبكر، وخا�شة حركات الفرا�شة 

التي �شاعدتها على تقم�س �شخ�شية حورية البحر.

حالة نادرة حتول ع�سالت طفلة اإىل عظام 
تعاين طفلة بريطانية تبلغ من العمر عاماً واحداً فقط 
اأن�شجة ج�شمها  من حالة وراثية نادرة تت�شبب يف حتول 
هيكل  ت�شكل  اإىل  ي���وؤدي  �شلبة، مم��ا  ع��ظ��ام  اإىل  ال��رخ��وة 

عظمي ثاٍن.
ويعتقد اأن خلل التن�شج الليفي العظمي التقدمي، الذي 
تعاين منه الطفلة ليك�شي روبينز، هو اأحد اأكر احلالت 
ي���وؤدي اإىل من��و �شبكة من  اإع��اق��ًة، حيث  ن���درًة واأك��ره��ا 
العظام يف جميع اأنحاء اجل�شم، مما يت�شبب بال�شلل التام 

يف نهاية املطاف.
كمديرة  تعمل  "األيك�س" وال��ت��ي  الطفلة،  وال���دة  وت��ق��ول 
ليك�شي  ت�شبح  اأن  م��ن  ج���ًدا  قلقون  "نحن  للفعاليات: 
باحليوية،  ومليئة  �شعيدة  �شغرة  فتاة  اإن��ه��ا  م�شلولة. 

وتريد دائًما تقليد �شقيقها الأكرب روين"
وا�شتعداًدا لتخاذ ليك�شي خطواتها الأوىل، قامت األيك�س 
وزوجها ديفيد، 39عاًما، بتغطية كل زاوية حادة اأو حافة 
ال�شدمات  من  للتخفيف  ح�شوة  با�شتخدام  منزلهما  يف 
للطفلة  ا�شطدام  اأي  يت�شبب  اأن  من  خ�شية  امل�شتقبلية، 

باأ�شرار خطرة على ج�شدهاً.
كما يخطط الزوجان لبناء منزل جديد موؤلف من طابق 
واحد خم�ش�س لحتياجات ليك�شي، مبا يف ذلك املداخل 
اأي  ا�شتخدام  وعدم  ال�شطدام،  فر�شة  لتقليل  الوا�شعة 

�شلمل خ�شية �شقوطها.
بعدما  ال��ن��ادرة  ابنتها  حالة  اكت�شفت  ق��د  األيك�س  وك��ان��ت 
لحظت اأن اأ�شابعها قدميها كانت مثنية اإىل الداخل مع 
اإىل  للذهاب  دفعها  مما  يديها،  اأ�شابع  يف  غريبة  حركة 
اإ�شابتها  وت�شخي�س  الطفلة  فح�س  مت  حيث  امل�شت�شفى 

بخلل التن�شج الليفي العظمي التقدمي.

الأجنة الذكور اأ�سرع منوًا واأكرث احتياجًا للتغذية
اك��ت�����ش��ف��ت درا����ش���ة ج��دي��دة يف ج��ام��ع��ة ك��ام��ربي��دج اأن 
اكت�شاف جن�س اجلنن اأثناء احلمل ميكن اأن يوؤدي اإىل 
فر�س حياة اأف�شل له. ويرجع ذلك اإىل النمو الأ�شرع 
غذائية  عنا�شر  م��ن  يتطلبه  وم��ا  ال��ذك��ور،  ل��لأج��ن��ة 
واأك�شجن اأكر مما توفره الأم من خلل امل�شيمة، عند 
وجود عوامل مثل البدانة اأو التوتر. واقرح البحث 
ت�شميم  اإك�شرب�س"  "ميديكال  م��وق��ع  ن�����ش��ره  ال���ذي 
اإجراء  ف��ردي��ة، وت�شجيع احل��وام��ل على  ع��لج  خطط 
ملا  بناًء على جن�س اجلنن،  احلياة  تغيرات يف منط 
له من فوائد �شحية مدى احلياة لأطفالهن. وقالت 
الربوفي�شور اأماندا �شفروزي بري: "ل يرغب بع�س 
الآباء يف معرفة جن�س الطفل لأنهم يريدون اأن يكون 
على  الواقع  يف  �شت�شاعد  معرفته  لكن  مفاجاأة،  ذلك 
من  اأك��رب  خلطر  معر�شاً  احلمل  ك��ان  اإذا  م��ا  حتديد 
�شبب  متاماً  نعرف  "ل  مو�شحة:  واأ�شافت  غره". 
بحقيقة  %100، لكن قد يكون مرتبطاً  بن�شبة  ذلك 
ونظراً  الرحم،  داخ��ل  اأ�شرع  الذكور  الأط��ف��ال  اأن منو 
لأن العنا�شر الغذائية والأك�شجن الذي يتم توفره 
يتلقى  ل  قد  حم���دودة،  ت�شبح  امل�شيمة  عرب  الأم  من 

ب��ال��ف��ع��ل بينما يحتاج  ال��ذك��ر ك��ل م��ا ي��ري��ده  ال��ط��ف��ل 
تكون قدرته على  اأق�شى طاقته. وقد  اإىل  النمو  اإىل 
اأثناء  ال�شيئة  ال��ظ��روف  اأو  ال�شغوط  �شد  ال�شمود 
اللتي ح�شلن على  الإن��اث،  الأجنة  اأق��ل من  احلمل 
اأظهرت  ق��د  �شابقة  درا���ش��ات  وك��ان��ت  اأقل".  متطلبات 
امل�شيمة  هياكل  يف  تغير  ت�شبب  الأم��ه��ات  ب��دان��ة  اأن 
وتوؤثر على منو الطفل. وتو�شلت الدرا�شة اجلديدة 
ال��ت��ي اأج���راه���ا ف��ري��ق م��ن ج��ام��ع��ة ك��ام��ربي��دج اإىل اأن 
اإذا  ما  على  اعتماداً  خمتلف  ب�شكل  ت�شتجيب  امل�شيمة 
كانت تدعم جنن اأنثى اأو الذكر، وتعمل ب�شكل اأف�شل 
م��ع الأج��ن��ة الأن��ث��وي��ة الأخ���ف وزن���اً. وق��ال��ت �شفروزي 
تغير  يف  م��ذه��ل��ة  مب��ه��ارة  امل�����ش��ي��م��ة  "تتمتع  ب����ري: 
هذا  روؤي���ة  "ميكن  عملها".  وكيفية  ت�شكلها  طريقة 
على م�شتويات متعددة من الطريقة التي تت�شكل بها 
والتي  والربوتينات،  واجلينات  امل�شيمة،  يف  اخلليا 
ميكن اأن تتغر جميعها ا�شتجابة لأنواع خمتلفة من 
الإ�شارات، �شواء كانت الأم تتبع نظاماً غذائياً �شكرياً 
اأو لوجود تناف�س بن الأ�شقاء عندما يكون  اأو د�شماً، 

احلمل يف اأكر من طفل".

ا للم�صل�صل التلفزيوين جري�س وفرانكي  يف لو�س اأجنلو�س. رويرتز املمثلة ليند�صي كرافت حت�صر حدًثا ترويجيا خا�صً

جينيفر لوبيز تتاألق يف 
عطلة نهاية الأ�سبوع

التوا�شل  و�شائل  على  لها  �شورة  لوبيز   العاملية  جينيفر  النجمة  ن�شرت 
الجتماعي حيث اذهلت متابعيها وهي ترتدي ف�شتانا اأحمر ق�شرا وحذاء 

عاليا و�شل اإىل ركبتيها.
ال�شورة  مموجة.  ت�شريحة  يف  كتفيها  على  من�شدًل  �شعرها  لوبيز  تركت 
لقيت عددا كبرا من الإعجابات فاق املليون اإعجاب على �شفحة النجمة.

الأ�شبوع  نهاية  يف  لوبيز  اختارته  ال��ذي  اللون  هو  الأحمر  اللون  اأن  يبدو 
املا�شي.

ا عندما كانت تنظر اإىل املنازل   مت ت�شويرها يف ف�شتان اأحمر طويل اأي�شً
مع خطيبها  بن اأفليك  يف بيفريل هيلز يوم ال�شبت املا�شي.


