
بايدن يقرتح حتويل اأ�صول رو�صية م�صادرة اإىل اأوكرانيا 

انفجارات يف كييف ورو�ضيا حتذر الغرب ب�ضبب هجمات على اأرا�ضيها

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

   

الإمارات تر�ضل طائرة حتمل 30 طنا من 
امل�ضاعدات لالجئني الأوكرانيني يف مولدوفا

•• اأبوظبي-وام:

اأر�سلت دولة الإمارات اأم�س طائرة حتمل على متنها 30 طنا من الإمدادات 
الأوكييرانييييين، وذلك  اليياجييئيين  لييدعييم  مييولييدوفييا  اإىل جمهورية  الييغييذائييييية 
�سمن اجل�سر اجلوي الإغاثي الإماراتي الذي مت تد�سينه منذ �سهر مار�س 
املا�سي للم�ساهمة يف التخفيف من حدة التداعيات الإن�سانية التي يواجهها 
وقال  والأطييفييال.  الن�ساء  من  وخا�سة  الأوكييرانيييييون  والاجئون  النازحون 
�سعادة �سامل اأحمد �سامل الكعبي �سفري دولة الإمارات لدى جمهورية اأوكرانيا 
:تدعم دولة الإمارات منذ بدء الأزمة الأوكرانية اجلهود الدولية للتخفيف 

من حدة الأو�ساع الإن�سانية ال�سعبة لل�سكان.         )التفا�سيل �س2(

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي 
داخل حرم جامعة كرات�ضي الباك�ضتانية

•• اأبوظبي-وام:

اأدانت دولة الإمارات ب�سدة التفجري الإرهابي الذي ا�ستهدف معهدا �سينيا 
داخل حرم جامعة كرات�سي الباك�ستانية ما اأ�سفر عن مقتل و اإ�سابة عدد 
من الكادر الأكادميي والطلبة. واأكدت وزارة اخلارجية و التعاون الدويل 
يف بيان لها اأن دولة الإمارات تعرب عن ا�ستنكارها ال�سديد لهذه الأعمال 
الإجرامية ورف�سها الدائم جلميع اأ�سكال العنف والإرهاب التي ت�ستهدف 

زعزعة الأمن وال�ستقرار و تتنافى مع القيم و املبادئ الإن�سانية.
جمهورية  حكومة  مع  ت�سامنها  و  تعازيها  خال�س  عن  الييوزارة  اأعربت  و 
ال�سعبية  ال�سن  حكومة  ومييع  ال�سديق  و�سعبها  الإ�ييسييامييييية  باك�ستان 
و�سعبها ال�سديق واأهايل وذوي �سحايا هذه اجلرمية النكراء ومتنياتها 

بال�سفاء العاجل للم�سابن.

تراأ�س اجتماع جمل�س الأمناء وكّرم ال�صركاء وكبار املتربعني ملبادرة مليار وجبة واأعلن النتائج ال�صنوية لأعمال موؤ�ص�صة مبادرات حممد بن را�صد العاملية للعام 2021

حممد بن را�ضد: دولة الإمارات �ضتبقى عنوانًا للخري

ا�ضتبعاد اإجراء انتخابات �ضودانية 
وحتذير من النزلق لالأ�ضواأ

•• اخلرطوم-وكاالت:

اإىل  املتحدة  ليياأمم  الييعييام  ليياأميين  اخلييا�ييس  املبعوث  بريت�س،  فولكر  قييال 
ال�سودان، اإنه ل ميكن اإجراء انتخابات حرة ونزيهة يف ظل الأو�ساع الأمنية 

احلالية، ووجود عدد من اجليو�س يف الباد، على حد تعبريه.
الإفريقي  والحتييياد  املتحدة  المم  ميين  املكونة  الثاثية،  الآلييييية  وحيييذرت 
وجمموعة الإيقاد، من انزلق ال�سودان نحو مزيد من العنف، معلنة عن 
بدء حوار بعد عطلة عيد الفطر يجمع كافة املكونات عدا املوؤمتر الوطني 
اأبريل  يف  �سعبية  ثيييورة  بييه  اأطيياحييت  اليييذي  لييياإخيييوان-  ال�سيا�سي  -اجليينيياح 
واأو�سح بريت�س خال موؤمتر �سحفي عقده مب�ساركة مبعوثي   .2019
اإ�سماعيل  الإيقاد  لبات، وجمموعة  ولد  الأميين  الإفريقي حممد  الحتيياد 

اأوي�س، اأن اإجراء اأي انتخابات يتطلب توافر الظروف الأمنية املنا�سبة.
اأكد ولد لبات اأن عددا من جلان املقاومة، التي تقود احلراك  من جانبه، 
ال�سق  التفاو�س مع  ال�سارع، ل يزال متم�سكا مبوقفه من عدم  احلايل يف 
برف�س  مت�سكه  مييع  موافقته  اأبيييدى  البع�س  اأن  اإىل  م�سريا  الع�سكري، 

التفاو�س اأو ال�سراكة مع املكون الع�سكري.
الرتتيبات  ت�سمل  لييلييحييوار،  اأ�سا�سية  ق�سايا   4 حيييددت  قييد  الآلييييية  وكييانييت 
اإ�سافة  الييوزراء،  رئي�س  والتفاق على معايري حمددة لختيار  الد�ستورية 
حمدد  زمني  وجييدول  العاجلة،  لاحتياجات  للت�سدي  برنامج  بلورة  اإىل 
بدقة لإجراء النتخابات. لكن يف اجلانب الآخر، تبدو �سقة اخلاف بن 
ظل  يف  احلييل  فر�س  من  كثريا  يقل�س  مما  �سا�سعة،  ال�سودانية  الأطيييراف 
اآخرها تلك  املبادرات املطروحة، والتي كان  جدل مت�ساعد حول عدد من 

التي �سدرت عن اجلبهة الثورية، ال�سريك يف ال�سلطة احلالية.

املبعوث الأممي لليمن: كافة الأطراف اأكدت التزامها الهدنة
الأوبئة تتوح�ش باحلديدة.. وميلي�ضيا 

احلوثي تخ�ض�ش امل�ضت�ضفيات مل�ضابيها
•• اليمن-وكاالت:

الذي  الف�ساد  اليمن جراء  الأوبئة مدينة احلديدة يف  جمييدداً، ت�سرب 
متار�سه قيادات ميلي�سيات احلوثي امل�سيطرة على املدينة. بح�سب وثيقة 
ن�سرتها قناتي )العربية واحلدث( توؤكد حتويل ميلي�سيا احلوثي لهيئة 
م�ست�سفى الثورة احلكومي مبدينة احلديدة ملعاجلة جرحاها بدل من 

املواطنن.
و�سكا الأهايل يف احلديدة من تف�سي الأمرا�س احلمّية ب�سبب امل�ستنقعات 
غري  املياه  ت�سريف  مل�سروع  املمتدة  احلفريات  و�سط  النفايات  وتكد�س 

املكتمل، واملتوقف منذ قرابة ال�سهر.
اإىل هذا، قالت م�سادر حملية اإن امل�سروع الذي تتبناه قيادات ميلي�سيا 
لتنفيذه،  املخ�س�سة  امليييييزانييييية  نييفيياد  بييعييد  تييوقييف  بيياحلييديييدة،  احلييوثييي 
وعدم اكتمال امل�سروع رغم انتهاء املهلة املحددة له من اجلهات املانحة 

ومتديدها عدة مرات.
اإىل ذلك، اأكد مبعوث الأمم املتحدة اخلا�س لليمن هان�س غروندبرغ، اأن 

كافة الأطراف اأكدت التزامها بالهدنة.
ام�س  غروندبرغ  عن  تويرت  على  الأممييي  املبعوث  مكتب  ح�ساب  وقييال 
الهدنة،  على  باحلفاظ  اللييتييزام  اأكيييدت  الأطيييراف  جميع  اإن  اخلمي�س، 
اإحييراز تقدم حول فتح الطرق يف  اأجييل  اأن الدفع متوا�سل من  م�سيفا 

تعز وحمافظات اأخرى.

الرئي�س الأمريكي يطلب من الكونغر�س 33 مليار دولر اإ�سافية لدعم اأوكرانيا   )ا ف ب(

الأوليغار�سين  عييلييى  اليييعيييقيييوبيييات 
الرو�س.

اأم�س  الييغييرب،   هييذا وحيييذرت رو�سيا 
اخلييمييييي�ييس، مييين اأنييييه �ييسيييييكييون هناك 
هجوم  اأي  عييلييى  قييا�ييس  عيي�ييسييكييري  رد 
الرو�سية،  الأرا�ييييييسييييييي  عيييليييى  اآخيييييير 
وحلفاءها  املتحدة  الوليات  متهمة 
بتحري�س  الرئي�سين  الأوروبييييين 
مهاجمة  عييلييى  عييانييييية  اأوكيييرانيييييييا 

رو�سيا.
واأ�ييييسييييفيييير اليييهيييجيييوم الييييرو�ييييسييييي على 
اأوكييرانيييييا الييذي بييداأ يف 24 فرباير 
عن مقتل الآلف وت�سريد املاين، 
اأخييطيير مواجهة  ميين  املييخيياوف  وزاد 
املتحدة  والييييييوليييييييات  رو�يييسيييييييا  بيييين 
عام  الكوبية  اليي�ييسييواريييخ  اأزمييية  منذ 
بدء  ميين  �سهرين  وبييعييد   .1962
الييييغييييزو، اأبيييليييغيييت رو�يييسيييييييا يف الأيييييييام 
من  ب�سل�سلة  و�سفته  عما  الأخيييرية 
الأوكرانية  القوات  �سنتها  الهجمات 
متاخمة  رو�ييييسييييييييية  مييينييياطيييق  عيييليييى 
لأوكرانيا، وحذرت من اأن مثل هذه 

الهجمات تهدد بت�سعيد كبري.
امل�سوؤولية  اأوكييييرانيييييييييا  تييعييليين  ومل 
الهجمات  تييلييك  عيين  مبا�سر  ب�سكل 
مبثابة  احليييييوادث  اإن  قييالييت  لييكيينييهييا 

•• عوا�صم-وكاالت:

اأفيياد �سهود من رويييرتز ب�سماع دوي 
العا�سمة  يف  قوية  انفجارات  ثاثة 
اخلمي�س.  اأميي�ييس  كييف  الأوكييرانييييية 
اأخييرى عن  ومل تت�سن بعد تفا�سيل 

�سببها.
ام�س  الرو�سية  الدفاع  وزارة  وقالت 
على  �يييسيييوارييييخ  اأطيييليييق  اجلييييي�ييس  اإن 
يف  ووقيييود  اأ�سلحة  م�ستودعات  �ستة 

اأوكرانيا فدمرها.
ق�سفت  رو�سيا  اأن  اليييوزارة  واأ�سافت 

76 من�ساأة ع�سكرية اأوكرانية.
من  بييعييد  فييعييل  رد  اأي  ييي�ييسييدر  ومل 
اأوكرانيا على الت�سريحات الرو�سية 
ب�سكل  منها  التحقق  ميكن  ل  التي 

م�ستقل.
من جانبه اأكد الرئي�س الأمريكي جو 
بايدن اخلمي�س اأن باده لن ت�سمح 
لييرو�ييسيييييا بيييياأن متييار�ييس ابيييتيييزاز الغاز 
الأوروبين  احللفاء  على  لل�سغط 
اليييعيييقيييوبيييات التي  والليييتيييفييياف عييلييى 

فر�ست عليها اإثر غزوها اوكرانيا.
اأميييييريكيييييي كبري  ميييي�ييييسييييوؤول  وافييييييييياد 
بايدن  جيييو  الييرئييييي�ييس  اأن  اخلييمييييي�ييس 
 33 ر�سد  الكونغر�س  من  �سيطلب 

الهجوم الرو�سي.
وقييييال الييبيييييت الأبييييي�ييس يف بيييييان اإن 
من �ساأن م�سادرة الأموال الرو�سية 
حتويل كل عائدات الأ�سول املنهوبة 
ال�سرر  لييتييعييوييي�ييس  اأوكييييرانيييييييييا  اإىل 
العدوان  جراء  )باأوكرانيا(  الاحق 
وكالة  اأوردت  ميييا  وفييييق  اليييرو�يييسيييي، 

مليار دولر اإ�سافية حلرب اأوكرانيا 
بينها ع�سرون مليارا من امل�ساعدات 

الع�سكرية.
اخلمي�س،  الأبييييي�ييس،  البيت  واقيييرتح 
ا�يييسيييتيييخيييدام اأ�يييييسيييييول �يييييسيييييودرت من 
لتعوي�س  رو�يييييييس  اأوليييييييغيييار�يييسييييييين 
عن  الناجمة  الأ�سرار  عن  اأوكرانيا 

فران�س بر�س.
وبييدورهييا، ذكيييرت وكيياليية روييييرتز اأن 
يف  الكونغر�س  ميين  �سيطلب  بييايييدن 
وقييييت لحييييق تييوفييري متييويييل جديد 
الع�سكري  الييدعييم  تكاليف  لتغطية 
اإىل  بالإ�سافة  اأوكرانيا،  اإىل  املقدم 
لت�سديد  جيييدييييدة  قييانييونييييية  اأدوات 

مواقــيت ال�صالة
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•• دبي -وام: 

اأعيييلييين �ييسيياحييب اليي�ييسييمييو اليي�ييسيييييخ حمييمييد بن 
رئي�س  الييدوليية  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، النتائج 
ال�سنوية لأعمال موؤ�س�سة مبادرات حممد بن 
را�سد اآل مكتوم العاملية للعام 2021، حيث 
خمتلف  ميين  امل�ستفيدين  عييدد  اإجييمييايل  بلغ 
واليييرباميييج واحلمات  وامليي�ييسيياريييع  امليييبيييادرات 
واملبادرات  املوؤ�س�سات  خمتلف  تنفذها  التي 
 97 يف  �سخ�س  مليون   91 حتتها  املن�سوية 
دولة. وبلغ اإجمايل حجم اإنفاق املوؤ�س�سة 1.1 
مليار درهم على خمتلف املبادرات الإن�سانية 
واملعرفية  واملجتمعية  والتنموية  والإغاثية 

والثقافية والريا�سية والتمكينية.
وعلى الرغم من حتدي حائجة كوفيد19- 
الييتييي ا�ييسييتييمييرت تييداعييييياتييهييا اليي�ييسيياغييطيية على 
القييتيي�ييسييادييية واخلييدمييييية عاملياً  الييقييطيياعييات 
موؤ�س�سة  ا�ستطاعت   ،2021 الييعييام  خيييال 
العاملية  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  مبادرات 
مبادراتها  ميين  امل�ستفيدين  عيييدد  تييزيييد  اأن 
عام  بنتائج  مقارنة  اإن�سان  ماين   8 بواقع 
براجمها  تييقييدمي  يف  تتو�سع  واأن    2020
الإغاثية  وم�ساريعها  وحماتها  ومبادراتها 
واملجتمعية لت�سمل 15 دولة اإ�سافية مقارنة 

بعدد الدول التي غطتها عام 2020.
حممد بن را�سد خال تروؤ�سه اجتماع جمل�س اأمناء مبادرات �سموه العاملية   )وام( )التفا�سيل �س3-2(

يعزز جهود دبي يف علم اجلينوم والطب ال�صخ�صي
دبي تن�ضئ اأول بنك حيوي معزز بتقنيات 
الروبوت يف الإمارات والفتتاح يف 2023

•• دبي-وام:

ال�سحة بدبي،  ال�سحية وهيئة  والعلوم  را�سد للطب  بال�سراكة مع جامعة حممد بن 
اأعلنت موؤ�س�سة اجلليلة، الع�سو يف موؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية، 
 17 اإىل  ت�سل  وبا�ستثمارات  الروبوت،  بتقنيات  بنك حيوي مدعوم  اإن�ساء  ب�سدد  اأنها 
مليون درهم، ليكون بذلك الأول من نوعه يف دولة الإمارات بهدف النهو�س بالبحوث 
والأمرا�س  والأوبييئيية  وال�سرطان  الوراثية  ال�سطرابات  جمييالت  يف  املحلية  الطبية 

املزمنة الأخرى.
ويعد البنك اأحد اأكرب البنوك احليوية على م�ستوى العامل بطاقة ا�ستيعابية �سخمة 
را�سد  بن  حممد  مركز  يف  مقره  و�سيكون  عّينة،  ماين   7 واإدارة  حفظ  من  متكنه 
لاأبحاث الطبية مقًرا له، وهو مبادرة اأطلقتها موؤ�س�سة اجلليلة يف مدينة دبي الطبية، 

بينما من املقرر افتتاح البنك احليوي يف عام 2023.        )التفا�سيل �س4(
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اأخبار الإمارات

عربي ودويل

الفجر الريا�ضي

“اأمنية” و بالتعاون مع �رشطة اأبوظبي 
تبعث م�ضاعر ال�ضعادة يف قلب عمر 

دلفني مدربة حتمي قاعدة 
بحرية رو�ضية يف �ضيفا�ضتوبول

كلوب يحذر من لدغة الغوا�ضات 
ال�ضفراء.. ويكيل املديح ملاين
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مو�سكو  ا�ستاءت  بينما  للثمن،  دفييع 
الع�سو  بريطانيا  ت�سريحات  ميين 
)ناتو(  الأطييليي�ييسييي  �ييسييمييال  حييلييف  يف 
حتتية  بنية  اأوكرانيا  ا�ستهداف  باأن 
اأمر  الييرو�ييسييي  للجي�س  لييوجيي�ييسييتييييية 

م�سروع.
وزارة  بيييا�يييسيييم  امليييتيييحيييدثييية  وقييييياليييييت 
زاخاروفا  ماريا  الرو�سية  اخلارجية 
اإنهم  ميييو�يييسيييكيييو:  يف  لييليي�ييسييحييفييييين 
كييييييييف عانية  ييييدعيييون  اليييغيييرب  يف 
ملييييهيييياجييييميييية رو�يييييسيييييييييييا مبييييييا يف ذلييييك 
با�ستخدام اأ�سلحة ت�سلمتها من دول 
الناتو. ل اأن�سحكم باختبار �سربنا.

الرو�سية،  الييييدفيييياع  وزارة  وقييياليييت 
اإذا ا�ستمرت مثل هذه  اإنه  الثاثاء، 
�ست�ستهدف  مو�سكو  فيياإن  الهجمات، 
اأوكرانيا،  يف  اليييقيييرار  �ييسيينييع  مييراكييز 
مبيييا يف ذلييييك تييلييك اليييتيييي قييياليييت اإن 
ي�ساعدون  غييربييييين  ميي�ييسييتيي�ييسييارييين 

كييف منها.
وقالت زاخيياروفييا: يجب على كييف 
بيان  تيياأخييذ  اأن  الغربية  والعوا�سم 
اجلد،  حمييمييل  عييلييى  اليييدفييياع  وزارة 
على �سرب  اأوكييرانيييييا  بيياأن حتري�س 
الأرا�سي الرو�سية �سيوؤدي بالتاأكيد 

اإىل رد قا�س من رو�سيا.

الالءات  يرفع  �ضعيد  تون�ش: 
ه���وؤلء.! وج��ه  يف  الثالثة 

•• الفجر -تون�س

قال الرئي�س التون�سي قي�س �سعيد، 
لدى اإ�سرافه، م�ساء الأربعاء، على 
بييحيي�ييسييور عائات  اإفيييطيييار  مييياأدبييية 
اإرهابية  عمليات  وجرحى  �سهداء 
الع�سكرية  امليي�ييسييلييحيية  اليييقيييوات  ميين 
والأمنية وعدد من عائات �سهداء 
قرطاج،  بق�سر  وجرحاها،  الثورة 
لءات ثاث فليحفظها التاريخ ل 
حوار اإل مع الوطنين ول اعرتاف 
الدولة  �سد  ال�ساح  حملوا  مبيين 
يقبل  ميين  مييع  اإل  مييفيياو�ييسييات  ول 

باإرادة ال�سعب، على حّد تعبريه 
مع  يتحاور  لن  اأنييه  �سعّيد  واأو�سح 
اأي كان اأو من يريد �سرب الدولة، 
قائا ل اعييرتاف مع من يريدون 
اأو يحاولون بيع الوطن واأّنى لهم 

اأن يبيعوه، وفق قوله.
وتابع قوله ل �سلح اإل اإذا جنحوا 
يقاي�س  اعييرتاف مبن  لل�سلح ول 
مفاو�سات  ول  بال�سلطة  الييوطيين 

مع اأنا�س لفظهم التاريخ.
وقال الرئي�س التون�سي فليلتحقوا 
ب�سفوف ال�سعب خري من احلوارات 
الكاذبة، م�سيفا يخافون ال�ستفتاء 
وال�ست�سارة لأنهم يخافون الإرادة 

ال�سعبية.
)التفا�سيل �س12(

امل��ج��ر ت��واف��ق ع��ل��ى ���ض��راء 
بالروبل رو�ضيا  م��ن  ال��غ��از 

•• عوا�صم-وكاالت:

التي  الييييدول  اإىل  املييجيير  ان�سمت 
اتييفييقييت مييع رو�ييسيييييا عييلييى حتويل 
الييغيياز الرو�سي  �ييسييراء  مييدفييوعييات 
ل�سيا�سة  اختبار  يف  الييروبييل،  اإىل 

عقوبات الحتاد الأوروبي.
لاأنباء  بييلييومييربغ  وكيياليية  ونقلت 
الوزراء  �سوؤون جمل�س  وزييير  عن 
املجري، غريغلي جوليا�س، قوله 
اخلمي�س:  اأمييي�يييس  لييليي�ييسييحييافييييين 
املييجيير، كما ذكيييرت بييلييومييربغ هذا 
دول  تيي�ييسييع  اإىل جييانييب  اليي�ييسييبيياح، 
ب�سيا�سة عقوبات  والتزاماً  اأخرى 
الحتاد الأوروبييي، تدفع باليورو 
مليي�ييسييرف غييييازبييييروم بييينيييك، اليييذي 

يحولها بدوره اإىل الروبل.
املفو�سية  رئييييييي�يييسييية  وحييييييييييذرت 
الأوروبية اأور�سول فون دير لين 
لرو�سيا  اليير�ييسييوخ  ميين  ال�سركات 
ودفع ثمن الغاز بالروبل، يف حن 
اأوروبييا جاهدة لرد موحد  ت�سعى 
ت�سليح  رو�يييسيييييييا  حميييييياولت  عييلييى 

اإمداداتها من الطاقة.
واأوقفت �سركة غازبروم الرو�سية 
وبلغاريا  بييوليينييدا  اإىل  اإمييداداتييهييا 
ت�سعيد  الأربييعيياء يف  الأول  اأميي�ييس 
لييتييهييديييد بقطع  تيينييفيييييذاً  ميييثيييري، 
الإمدادات اإذا مل ت�سدد املدفوعات 

بالروبل.

اأكد ا�صتعداد احللف لدعم كييف يف حرب ت�صتمر �صنوات

الناتو: ميكن لفنلندا وال�ضويد الن�ضمام اإلينا وب�ضرعة
•• وار�صو-وكاالت:

وال�سويد  فنلندا  اإن  اخلمي�س،  �ستولتنربغ،  ين�س  الناتو،  الأطل�سي  �سمال  حللف  الييعييام  الأمييين  قييال 
�ستتمكنان من الن�سمام ب�سرعة اإىل احللف، اإذا قررتا طلب الع�سوية فيه.

واأ�ساف �ستولتنربغ لل�سحفين يف بروك�سل: “اإذا قررتا طلب الن�سمام، ف�ستكون فنلندا وال�سويد حمل 
ترحيب دافئ واأتوقع اأن تكون وترية العملية �سريعة، وفق رويرتز.

واأ�سار اإىل اأنه يعتزم التحدث مع الرئي�س الفنلندي،�سويل نيني�ستو، يف وقت لحق اليوم.
واأ�ساف �ستولتنربغ اأنه متاأكد من اأن ترتيبات ميكن القيام بها للفرتة النتقالية بن التقدم بالطلب من الدولتن 

وحلن الت�سديق الر�سمي يف برملانات الدول الأع�ساء يف احللف وعددها 30.
النتقالية بطريقة جيدة مبا  الفرتة  لتخطي  �سبل  اأن هناك  واثييق من  وقييال: 

يكفي وتكون مقبولة لفنلندا وال�سويد.
ال�سويد  تبعد  ل  بينما  فنلندا،  مع  كيلومرت   1330 طولها  حييدود  ولرو�سيا 

كثريا عن احلدود الرو �سية.
وكانت رو�سيا هددت بن�سر اأ�سلحة نووية و�سواريخ �سرعتها تفوق �سرعة ال�سوت 

يف كالينينغراد اإذا ان�سمت الدولتان للحلف.
من جهة اأخرى قال الأمن العام حللف �سمال الأطل�سي ين�س �ستولتنربج اأم�س 
رو�سيا  مييع  احلييرب  يف  لأوكييرانيييييا  الييدعييم  تقدمي  ملوا�سلة  م�ستعد  احللف  اإن 
ل�سنوات، مبا يف ذلك م�ساعدة كييف يف التحول من منظومات اأ�سلحة احلقبة 

ال�سوفيتية اإىل الأ�سلحة واملنظومات الغربية احلديثة.
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اأخبـار الإمـارات

 

تراأ�س اجتماع جمل�س الأمناء وكّرم ال�صركاء وكبار املتربعني ملبادرة مليار وجبة

حممد بن را�ضد يعلن النتائج ال�ضنوية لأعمال موؤ�ض�ضة مبادرات حممد بن را�ضد اآل مكتوم العاملية للعام 2021
1.1 مليار درهم حجم اإنفاق مبادرات حممد بن را�صد العاملية يف 2021 و91 مليون م�صتفيد يف 97 دولة حول العامل

الإمارات تر�ضل طائرة حتمل 30 طنا 
من امل�ضاعدات لالجئني الأوكرانيني يف مولدوفا

•• اأبوظبي-وام:

اأر�ييسييلييت دوليية الإمييييارات اأميي�ييس طييائييرة حتمل على متنها 30 
لدعم  مولدوفا  جمهورية  اإىل  الغذائية  الإميييدادات  من  طنا 
الاجئن الأوكرانين، وذلك �سمن اجل�سر اجلوي الإغاثي 
الإماراتي الذي مت تد�سينه منذ �سهر مار�س املا�سي للم�ساهمة 
يواجهها  التي  الإن�سانية  التداعيات  حييدة  ميين  التخفيف  يف 
اليينييازحييون واليياجييئييون الأوكيييرانيييييييون وخييا�ييسيية ميين الن�ساء 
والأطفال. وقال �سعادة �سامل اأحمد �سامل الكعبي �سفري دولة 
الإمارات  دوليية  :”تدعم  اأوكييرانيييييا  جمهورية  لييدى  الإمييييارات 

من  للتخفيف  الدولية  اجلهود  الأوكرانية  الأزميية  بييدء  منذ 
حدة الأو�ساع الإن�سانية ال�سعبة لل�سكان وا�سطرارهم للجوء 
للدول املجاورة، من خال توفري الحتياجات الأ�سا�سية، ول 
اأن دولة الإمارات  اإىل  واأ�سار �سعادته  �سيما الغذاء والدواء”. 
م�ستمرة يف تقدمي الدعم الإغاثي لل�سعب الأوكراين انطاقاً 
واملبادئ  بالقيم  والييتييزامييا  الإنيي�ييسيياين،  والت�سامن  النهج  ميين 
الرا�سخة لدى القيادة الر�سيدة، و�سرياً على نهج الأب املوؤ�س�س 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه”، 
يف دعم اجلهود الإغاثية الدولية وم�ساعدة كافة ال�سعوب يف 

تخطي اأزماتها الإن�سانية.

-دولة الإمارات �صتبقى عنوانًا للخري.. و�صعب الإمارات �صيبقى فاعاًل رئي�صيًا
 يف جمال اخلري.. ومبادراتنا م�صتمرة ومت�صارعة وباقية اإن �صاء اهلل.

-خالل الأزمة الوبائية التي مّر بها العامل يف اآخر عامني �صاعفنا 
العمل  واجلهد وبلغت امليزانيات 2.3 مليار درهم.. وكان فريق عملنا

 الإن�صاين على قدر امل�صوؤولية.

و   ،ADQ الييقييابيي�ييسيية  و  اخليييرييييية، 
واأدنيييوك، وبنك دبي  الييرب  جمعية دار 

الإ�سامي.
املكَرمن  ال�سركاء  قائمة  �سمت  كما 
كًا من: "ات�سالت"، و"دو"، و�سرطة 
واملوا�سات،  الطرق  وهيئة  اأبوظبي، 

والإمارات للمزادات.
اأمناء  جمل�س  اجييتييميياع  وحيي�ييسيير  هيييذا 
را�سد  بيين  حمييمييد  ميييبيييادرات  موؤ�س�سة 
العاملية والفعالية اخلا�سة  اآل مكتوم 
للعام  املوؤ�س�سة  اأعمال  تقرير  باإطاق 
بنت  رمي  مييعييايل  مييين:  كييل   2021
اإبييراهيييييم الييهييا�ييسييمييي، رئييييي�ييس جمل�س 
ومعايل  العطاء،  دبييي  موؤ�س�سة  اإدارة 
اإدارة  جمييليي�ييس  رئييييي�ييس  املييييير،  حمييمييد 
اآل  را�ييسييد  بيين  حممد  مكتبة  موؤ�س�سة 
الب�سطي  عيييبيييداهلل  وميييعيييايل  مييكييتييوم، 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  عييام  اأميين 
الطاير،  حممد  مطر  ومييعييايل  دبيييي، 
رئي�س جمل�س اأمناء جائزة حممد بن 
الريا�سي،  ليياإبييداع  مكتوم  اآل  را�ييسييد 
نائب رئي�س  الهاجري،  داوود  و�سعادة 
الإمارات  بنك  موؤ�س�سة  اأمناء  جمل�س 
للطعام، و�سعادة عو�س �سغري الكتبي، 
رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة نور دبي، 
و�ييسييعييادة اإبييراهيييييم حمييمييد بييو ملحة، 
موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نييائييب 
لاأعمال  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
جمال  و�سعادة  والإن�سانية،  اخلريية 
بن حويرب، املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة 

حممد بن را�سد اآل مكتوم للمعرفة.

تعزيز الكفاءة الت�صغيلية
وفيما �سهدت موؤ�س�سة مبادرات حممد 
العام  يف  العاملية  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
الكفاءة  تعزيز  ميين  مييزيييداً   2021
الييتيي�ييسييغيييييلييييية وتيييوظيييييييف امليييييييوارد على 
عدد  رفييع  ا�ستطاعت  الأمييثييل،  النحو 
 91 اإىل  مبادراتها  ميين  امل�ستفيدين 
باإجمايل  دوليية   97 يف  اإن�سان  مليون 
درهم،  مليار   1.1 بلغ  اإنييفيياق  حجم 
لت�سل اإىل اأكرب عدد من امل�ستفيدين 
يف عييييام واحيييييد فيييقيييط، بيييامليييقيييارنييية مع 

ال�سنوات ال�سابقة.
عددهم  البالغ  كييوادرهييا  جانب  واإىل 
571 موظفاً، فقد ا�ستقطبت خمتلف 
من  قيا�سياً  عيييدداً  املوؤ�س�سة  مييبييادرات 
م�ساهماتهم  �سكلت  ممن  املتطوعن، 
العديد  تنفيذ  دعييم  يف  رئي�سياً  دعييميياً 
واليييرباميييج واحلمات  امليي�ييسيياريييع  ميين 
وال�سحية  والإغيييياثييييييييية  الإنييي�يييسيييانييييييية 
واملجتمعية.  والييثييقييافييييية  واملييعييرفييييية 
اإجييمييايل عييدد املتطوعن يف  وقييد بلغ 
املن�سوية  وامل�ساريع  املبادرات  خمتلف 

حتييييييييييييييييت حميييييييييييييييياور 

ومتطوعن،  موظفن  من  املوؤ�س�سة، 
واإخا�سهم وتفانيهم يف عملهم.

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وكيييّرم 
الفعالية  �سمن  مكتوم  اآل  را�ييسييد  بيين 
كييبييار املييتييربعيين ملييبييادرة مييليييييار وجبة 
و�ييسييركييائييهييا ممييين ييي�ييسيياهييمييون بيييدور 
الإن�سانية  الأهيييداف  حتقيق  يف  فاعل 
للمبادرة يف توفري �سبكة اأمان غذائي 
متييتييد ميين الإمييييييارات اإىل ميين هييم يف 
قائمة  و�سّمت  للعون.  احلاجة  اأم�ّس 
كييبييار املييتييربعيين املييكييَرميين كيييًا من: 
لاأعمال  را�ييسييد  بيين  حممد  موؤ�س�سة 
كهرباء  وهيئة  والإن�سانية،  اخلريية 
ومييييييياه دبييييي، ودبييييي الييعيياملييييية، وخلف 
احلبتور، وعزيزي للتطوير العقاري، 
وتايجر  الييير�يييسيييتيييمييياين،  وجميييميييوعييية 
جييييييييروب، والإمييييييييييييييارات الإ�ييييسييييامييييي، 
دبي  و�ييسييوق  ال�سنكري،  الييقييادر  وعييبييد 
اإبييراهيييييم عبيداهلل،  احلييييرة، وحمييمييد 
وجمييمييوعيية الإميييييارات، و�ييسييركيية الدار 
العقارية، و�سركة مبادلة لا�ستثمار، 
الر�ستماين،  عبدالواحد  وجمموعة 
داماك   - �سجواين  ح�سن  موؤ�س�سة  و 

والتنموي وتدعيم ركائزه، مبا يكّر�س 
ريييادة دوليية الإميييارات يف هييذا القطاع 
العاملية."  اليي�ييسيياحيية  عييلييى  احليييييييوي 
والفريق  املييتييربعيين  وتييكييرمي  تقدير 

الإن�ساين.
اأعمال  تقرير  اإطيياق  فعالية  وتخلل 
را�سد  بيين  حمييمييد  ميييبيييادرات  موؤ�س�سة 
 2021 لييلييعييام  الييعيياملييييية  مييكييتييوم  اآل 
ا�ستعرا�س اأبرز الإجنازات، اإىل جانب 
موؤثرة  ق�س�س  على  ال�سوء  ت�سليط 
مل�ستفيدين من املبادرات حول العامل.

�س  ملخَّ عر�س  الفعالية  �سهدت  كما 
الأكييرب من  مييبييادرة مليار وجبة،  عن 
لتوفري  الييعييامل  م�ستوى  على  نوعها 
واملحتاجن  للفقراء  الغذائي  الدعم 
ال�ستار  اإىل جانب رفييع  50 دوليية،  يف 
عيين جييدارييية الفريق الإنيي�ييسيياين التي 
ت�سم �سور جميع املوؤ�س�سات املن�سوية 
حتييت ميييبيييادرات حمييمييد بيين را�ييسييد اآل 
مييكييتييوم الييعيياملييييية، حيييييث وقيييع �ساحب 
اليي�ييسييمييو اليي�ييسيييييخ حمييمييد بيين را�ييسييد اآل 
مكتوم على اجلدارية، يف لفتة تقدير 
يف  العاملة  الفرق  جلهود  �سموه  من 

ماأ�ص�صة العمل الإن�صاين
يف هذا اخل�سو�س، قال معايل حممد 
عبداهلل القرقاوي وزير �سوؤون جمل�س 
الوزراء الأمن العام ملوؤ�س�سة مبادرات 
العاملية:  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
جنييياح ميييبيييادرات حمييمييد بيين را�ييسييد اآل 
اأكرث  اإىل  الو�سول  يف  العاملية  مكتوم 
خمتلف  يف  �سخ�س  مييليييييون   91 ميين 
اأنييحيياء العامل خييال عييام واحييد فقط 
ويف ظييل الييتييحييديييات واملييعييوقييات التي 
فر�ستها جائحة كوفيد19- مل يكن 
ال�سمو  �ييسيياحييب  روؤييييية  ليييول  ليتحقق 
اآل مكتوم  را�ييسييد  بيين  اليي�ييسيييييخ حمييمييد 
ماأ�س�سة  �يييسيييرورة  عييلييى  رّكيييييزت  الييتييي 
واإطيييياق مبادرات  الإنيي�ييسيياين  الييعييمييل 

وم�ساريع وبرامج م�ستدامة.
مبادرات  موؤ�س�سة  اأن  معاليه  وذكييير 
العاملية  مكتوم  اآل  را�ييسييد  بيين  حممد 
تييبيينييي اليييييييوم عييلييى اليينييجيياحييات التي 
حققتها يف غ�سون �سنوات قليلة، من 
خال ت�سميم وتنفيذ مبادرات نوعية 
وموا�سلة  وخرباتها  قدراتها  وتعزيز 
البتكار يف العمل الإن�ساين والإغاثي 

م�صتقبل اأكرث ا�صتقرارًا للب�صرية
ال�سيخ حمدان بن حممد  وقال �سمو 
اآل مييكييتييوم، ويل عييهييد دبي  بيين را�ييسييد 
ملوؤ�س�سة  الأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  مييبييادرات 
بيين را�سد  مييبييادرات حممد  الييعيياملييييية: 
منظومة  اأ�سبحت  العاملية  مكتوم  اآل 
الأفييراد واملجتمعات  متكاملة لتمكن 
انييطيياقيياً ميين روؤيييية حممد بيين را�سد 
بييييياأن الييعييمييل الإنييي�يييسييياين ا�ييسييتييثييمييار يف 
وازدهييييياراً  ا�ييسييتييقييراراً  اأكيييرث  م�ستقبل 
للب�سرية. واأكد �سموه اأن بناء الإن�سان 
هي  وهيييذه  املجتمعات..  رفييياه  اأ�ييسييا�ييس 
بييين را�سد  ر�ييسيياليية مييييبييييادرات حمييمييد 
ترتجمها  الييتييي  الييعيياملييييية  مييكييتييوم  اآل 
و�سراكاتها  وم�ساريعها  براجمها  يف 

ال�سرتاتيجية.
ال�سنوية  الإجنيييازات  �سموه:  واأ�ييسيياف 
اآل مكتوم  را�ييسييد  بيين  ملييبييادرات حممد 
الييعيياملييييية اأ�ييسييبييحييت بييدعييم حمييمييد بن 
موظفن  من  كييوادرهييا  وجهود  را�سد 
ومييتييطييوعيين عييينيييوانييياً لليييتيييزام دولييية 

الإمارات جتاه الإن�سان والإن�سانية.

 33 لييي  و�سلت  التي  دبييي  بنور  فخور 
مليون م�ستفيد ..

 فخور بتحدي القراءة الذي بلغ 22 
العطاء  بدبي  فخور   .. طالب  مليون 
وموؤ�س�ستنا   .. الإميييييييارات  و�ييسييقيييييا   ..
وبجوائزنا   .. الإغييياثييييييية  اخليييرييييية 
واملعرفية  املييجييتييمييعييييية  وميييوؤمتيييراتييينيييا 
اأكيييرث عطاًء  والإنيي�ييسييانييييية.. وقييادميينييا 
دولة  اأن  �ييسييمييوه  واأكيييييد   .. اهلل  بييييياذن 
للخري..  عيينييوانيياً  �ستبقى  الإميييييييارات 
و�سعب الإمارات �سيبقى فاعًا رئي�سياً 
يف جمال اخلري.. ومبادراتنا م�ستمرة 

ومت�سارعة وباقية اإن �ساء اهلل.
ال�سيخ  اليي�ييسييمييو  �ييسيياحييب  وا�ييسييتييعيير�ييس 
اأهييييم  اآل ميييكيييتيييوم  بيييين را�ييييسييييد  حميييميييد 
مبادرات  موؤ�س�سة  ومنجزات  حمطات 
حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية يف 
العام 2021 من خال 35 موؤ�س�سة 
�سموه  ومبادرة حتت مظلتها، مطلعاً 
وامل�ساريع  الييربامييج  من  العديد  على 
واحلمات اجلديدة وامل�ستدامة التي 
الأفراد  بواقع حياة  نفذتها لارتقاء 

واملجتمعات حول العامل.

عام  اأميين  القرقاوي  عبداهلل  حممد 
را�سد  بيين  حمييمييد  ميييبيييادرات  موؤ�س�سة 
اأع�ساء  من  وعييدد  العاملية،  مكتوم  اآل 
التنفيذين  وامليييدراء  الأميينيياء  جمل�س 

يف املوؤ�س�سة.

تلبية نداء الإن�صانية
 يف كل مكان 

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وقيييال 
تييدوييينيية عرب  اآل مكتوم يف  را�ييسييد  بيين 
الجتماع  اليييييييييوم  تيييراأ�يييسيييت  تييييويييييرت: 
اليي�ييسيينييوي ملييوؤ�ييسيي�ييسيية ميييبيييادرات حممد 
تقرير  ا�ستعر�سنا  العاملية  را�سد  بن 
الأعمال لعام 2021 .. كان اإجمايل 
امل�ستفيدين 91 مليون اإن�سان يف 97 

دولة ..
كان  الوبائية  الأزمييية  عامي  وخييال   
درهم  مييليييييار   2.3 انييفيياقيينييا  اإجيييميييايل 
على  الإنيي�ييسيياين  وكييان فريق عملي   ..
قدر امل�سوؤولية. واأ�ساف �سموه: فخور 
تعاونوا معنا يف  األييف متطوع  بي145 
الإن�سانية  اأعمالنا  لإجنييياز   2021
والتعليمية..  وال�سحية  واملجتمعية 

•• دبي -وام: 

اأعلن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
رئييييي�ييس جمييليي�ييس اليييييوزراء حيياكييم دبي، 
لأعمال  ال�سنوية  النتائج  اهلل،  رعيياه 
موؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�سد اآل 
حيث   ،2021 للعام  العاملية  مكتوم 
بييلييغ اإجيييميييايل عيييدد امليي�ييسييتييفيييييدييين من 
خمتلف املبادرات وامل�ساريع والربامج 
تيينييفييذهييا خمتلف  اليييتيييي  واحلييييمييييات 
حتتها  املن�سوية  واملبادرات  املوؤ�س�سات 
91 مليون �سخ�س يف 97 دولة. وبلغ 
 1.1 املوؤ�س�سة  اإنييفيياق  حجم  اإجييمييايل 
املبادرات  خمتلف  عييلييى  درهيييم  مييليييييار 
والتنموية  والإغييياثييييييية  الإنيي�ييسييانييييية 
والثقافية  واملييعييرفييييية  واملييجييتييمييعييييية 

والريا�سية والتمكينية. 
ميييين حتيييييدي حائجة  الييييرغييييم  وعيييليييى 
تداعياتها  ا�ستمرت  التي  كوفيد19- 
ال�ساغطة على القطاعات القت�سادية 
واخلدمية عاملياً خال العام 2021، 
حممد  مييبييادرات  موؤ�س�سة  ا�ستطاعت 
تزيد  اأن  العاملية  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
عدد امل�ستفيدين من مبادراتها بواقع 
بنتائج  مييقييارنيية  اإنيي�ييسييان  ميياييين   8
تقدمي  يف  تتو�سع  واأن   ،2020 عييام 
وحماتها  وميييبيييادراتيييهيييا  بيييراجميييهيييا 
واملجتمعية  الإغييياثييييييية  وميي�ييسيياريييعييهييا 
مقارنة  اإ�ييسييافييييية  دولييية   15 لت�سمل 
بعدد الدول التي غطتها عام 2020، 
ر�سختها  التي  مكانتها  بذلك  لتوؤكد 
عييلييى ميييدى �ييسيينييوات كيياأكييرب منظومة 
والإغاثي  الإنيي�ييسيياين  للعمل  اإقليمية 

والتنموي واملجتمعي. 
اأعمال  تييقييرييير  نييتييائييج  اإعيييييان  وجيييياء 
را�سد  بيين  حمييمييد  ميييبيييادرات  موؤ�س�سة 
فعالية  �ييسييميين  الييعيياملييييية،  مييكييتييوم  اآل 
اليي�ييسيينييدغيية بدبي  خييا�ييسيية يف جمييليي�ييس 
ال�سيخ  ال�سمو  تراأ�س خالها �ساحب 
اجتماع  مكتوم  اآل  را�ييسييد  بيين  حممد 
جمل�س اأمناء املوؤ�س�سة، بح�سور �سمو 
را�سد  بيين  حممد  بيين  حييمييدان  ال�سيخ 
اأمناء  اآل مكتوم، نائب رئي�س جمل�س 
موؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�سد اآل 
اأحمد  ال�سيخ  و�سمو  العاملية،  مكتوم 
رئييييي�ييس هيئة  مييكييتييوم،  اآل  �ييسييعيييييد  بييين 
دبي للطريان املدين الرئي�س الأعلى 
الإمارات  التنفيذي لطريان  الرئي�س 
، و�سمو ال�سيخ من�سور بن حممد بن 
دبي  جمل�س  رئي�س  مكتوم،  اآل  را�سد 
اليي�ييسيييييخيية لطيفة  الييريييا�ييسييي، و�ييسييمييو 
مكتوم،  اآل  را�يييسيييد  بييين  حمييمييد  بيينييت 
ع�سو جمل�س اأمناء موؤ�س�سة مبادرات 
حمييمييد بييين را�يييسيييد الييعيياملييييية، ومعايل 
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�صد:  
- فخور بنور دبي التي و�صلت لـ 33 مليون م�صتفيد .. فخور بتحدي القراءة الذي بلغ 22 مليون طالب .. فخور بدبي 
العطاء .. و�صقيا الإمارات .. وموؤ�ص�صتنا اخلريية الإغاثية .. وبجوائزنا وموؤمتراتنا املجتمعية واملعرفية والإن�صانية.
حمدان بن حممد: مبادرات حممد بن را�صد اآل مكتوم العاملية اأ�صبحت منظومة متكاملة لتمكني الأفراد واملجتمعات 

انطالقًا من روؤية حممد بن را�صد اأن العمل الإن�صاين ا�صتثمار يف م�صتقبل اأكرث ا�صتقرارًا وازدهارًا للب�صرية

بييين را�سد  اليييعيييربيييي، وميييركيييز حمييمييد 
لإعداد القادة، و�سّناع الأمل.

ا�ستفاد   ،2021 اليييييعيييييام  وخيييييييال 
خمتلف  ميييين  �ييسييخيي�ييس   32،400
من  الثقافية  واخللفيات  اجلن�سيات 
بن  حممد  مركز  وفعاليات  مييبييادرات 
را�سد اآل مكتوم للتوا�سل احل�ساري.

وبلغ عدد امل�ساركن يف برامج التعليم 
بن  حممد  بكلية  اخلا�سة  التنفيذي 
احلكومية  ليييياإدارة  مكتوم  اآل  را�ييسييد 

اإىل 2،692 خال العام 2021.
واحتفل مركز حممد بن را�سد لإعداد 
من  الرابعة  الدفعة  بتخريج  الييقييادة 
خال  املوؤثرة"  الييقيييييادات  "برنامج 
تخريج  جييانييب  اإىل   ،2021 اليييعيييام 
"قيادات  برنامج  من  الأوىل  الدفعة 
را�سد  بن  كلية حممد  وتابعت  دبي". 
برامج  تييقييدمي  لييييييياإدارة احلييكييومييييية 
حكومة  لي"برامج  التابعة  املاج�ستري 
�سّجلت  حيييييث  الييكييلييييية،  يف  امل�ستقبل" 
 ،2021 اليييعيييام  يف  خييريييجيياً   132
بوابة  من  امل�ستفيدين  عدد  بلغ  فيما 
املعرفة احلكومية التي اأطلقها مركز 
التابع  احلكومية  للمعرفة  الإميييارات 

للكلية 12،000 �سخ�س.
لييقييدرات ومييهييارات الن�سء،  وتييطييويييراً 
 1،364 ح�سور   2021 العام  �سهد 
رييال  اأكادمييات  تدريبات  يف  �سخ�ساً 
يف  انطلقت  الييتييي  الريا�سية  مييدريييد 
2019 بال�سراكة بن موؤ�س�سة  العام 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  مييبييادرات 

العاملية وموؤ�س�سة رييال مدريد.
كذلك، �سجل عدد امل�ساركن يف موؤمتر 
اأكرث   2021 الييدويل  الريا�سي  دبي 
تكرمي  كييمييا مت  �ييسييخيي�ييس.   500 مييين 
28 ريا�سياً بجائزة حممد بن را�سد 
العام  الريا�سي يف  اآل مكتوم لاإبداع 

.2021
وو�سل عدد متابعي من�سورات املنتدى 
ملبادرات  التابع  العربي  ال�سرتاتيجي 
العاملية  مكتوم  اآل  را�ييسييد  بيين  حممد 

.2021 العام  يف  �سخ�س  األف   30
اإقامة  اأييي�ييسيياً   2021 الييعييام  و�ييسييهييد 
الدورة الع�سرين من جائزة ال�سحافة 
الييعييربييييية اليييتيييي حيي�ييسييلييت عييليييييهييا 15 
التخ�س�سات  خمتلف  ميين  �سخ�سية 
العامل  يف  املهني  ال�سحفي  العمل  يف 

العربي.

مبادرات حممد بن را�صد
 اآل مكتوم العاملية

اأُطيييليييقيييت مييوؤ�ييسيي�ييسيية مييييبييييادرات حممد 
العام  يف  العاملية  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
لع�سرات  مييظييليية  ليييتيييكيييون   2015
والإن�سانية  اخلييييريييييية  امليييوؤ�يييسييي�يييسيييات 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يرعاها  التي 
منذ  ميييكيييتيييوم  اآل  را�ييييسييييد  بيييين  حميييميييد 
عقود، �سمن روؤية تقوم على ماأ�س�سة 
الييعييمييل الإنييي�يييسييياين واملييجييتييمييعييي، من 
امل�ستمرين  والتطوير  البتكار  خال 
وبييينييياء ميينييظييوميية عييمييل قييائييميية على 
وال�سرتاتيجيات  املدرو�سة  اخلطط 
حت�سن  خال  من  وذلييك  امل�ستدامة، 
وامليدانية  الت�سغيلية  عملياتها  كفاءة 
�سراكاتها  وتيييعيييزييييز  والييلييوجيي�ييسييتييييية، 
الأمثل  وال�ستثمار  ال�سرتاتيجية، 
يف القدرات الب�سرية، ومتكن ال�سباب 
القدرات،  وتوحيد  ومعرفياً،  ثقافياً 
وحتقيق ال�ستفادة املثلى من الكفاءات 
الحتياجات  وتيييليييبييييييية  واخلييييييييييربات، 
يف  ي�سهم  مبا  للمجتمعات،  الأ�سا�سية 
املجتمعي  وال�سلم  ال�ستقرار  تعزيز 
الأمل كقوة دافعة من  وغر�س ثقافة 

اأجل التغيري الإيجابي.

لدعم م�ساريع ال�سباب" عام 2021.
كما ا�ستفاد 83 م�سروعاً من خدمات 
والبتكار"،  لاإبداع  حمدان  "مركز 
خدماته  من  امل�ستفيدين  عييدد  رافييعيياً 
منذ تاأ�سي�سه وحتى العام 2021 اإىل 
باملقابل  ومّكنت  اأعمال.  رائد   690
الأعمال"  ليييرييييادة  دبيييي  "اأكادميية 
اليييعيييام  خييييييال  �يييسيييخييي�يييسييياً   5،776

.2021
33 �ييسييركيية ميين دولة  نييالييت  كييذلييك، 
التعاون  جمييليي�ييس  ودول  الإمييييييييييارات 
اآل  را�سد  بن  اخلليجي جائزة حممد 
 ،2021 الييعييام  ليياأعييمييال يف  مييكييتييوم 
التنمية  حتقيق  يف  مل�ساهمتها  وذلييك 
العام  و�سجل  املنطقة.  يف  امل�ستدامة 
دولياً  تر�سيحاً   228 اأييي�ييسيياً  املا�سي 
�ييسييميين جيييائيييزة حمييمييد بييين را�يييسيييد اآل 

مكتوم العاملية للمياه.

متكني املجتمعات 
متكن  حميييييييييور  ميييي�ييييسييييتييييوى  وعييييييلييييييى 
امل�ستفيدين  عييييدد  بييلييغ  املييجييتييمييعييات، 
ي�سكل  الييذي  القطاع  هييذا  برامج  من 
ع�سب العديد من م�ساريع ومبادرات 
موؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�سد اآل 
اإن�سان،  مليون   2.1 العاملية  مكتوم 
م�ستفيد عن  مييليييييون  قييدرهييا  بييزيييادة 
اإجمايل حجم  2020. وو�سل  العام 
الإنيييفييياق عييلييى ميييبيييادرات هيييذه املحور 
مليون   88.7 اإىل   2021 الييعييام  يف 
9.2 ماين  بييزيييادة قييدرهييا  درهييييم، 

درهم مقارنة بالعام 2020.
كًا  املجتمعات  متكن  حمييور  وي�سم 
ميين كلية حمييمييد بيين را�ييسييد ليييياإدارة 
بن  ال�سيخ حممد  ومركز  احلكومية، 
اآل مكتوم للتوا�سل احل�ساري،  را�سد 
الييعييربييي، وجائزة  الإعييييام  وميينييتييدى 
ال�سحافة العربية، وقمة وجائزة رواد 
التوا�سل الجتماعي العرب، وموؤمتر 
دبيييييي اليييرييييا�يييسيييي الييييييييدويل، وجيييائيييزة 
لاإبداع  مكتوم  اآل  را�ييسييد  بيين  حممد 
ال�سرتاتيجي  وامليينييتييدى  الييريييا�ييسييي، 

حمور ابتكار امل�صتقبل والريادة.
كقطاع حيوي �سمن مبادرات حممد 
بيين را�ييسييد اآل مييكييتييوم الييعيياملييييية، �سجل 
حمييييور ابيييتيييكيييار امليي�ييسييتييقييبييل والييييريييييادة 
زيادة قيا�سية يف عدد امل�ستفيدين من 
بييرامييج وميي�ييسيياريييع هييذا املييحييور، حيث 
يف  �سخ�س  مليون   2.9 عييددهييم  بلغ 
مليون  بي1.3  مقارنة   2021 العام 
بلغ  فيما   ،2020 الييعييام  يف  �سخ�س 
اإجمايل حجم اإنفاق خمتلف املبادرات 
والييييربامييييج امليينيي�ييسييوييية حتييتييه 337 

مليون درهم.
امل�ستقبل  ابتكار  حمييور  حتت  ويوجد 
امل�ستقبل،  متحف  ميين  كيييٌل  واليييرييييادة 
عربي،  مييييربمييييج  ميييليييييييون  وميييييبيييييادرة 
ومييوؤ�ييسيي�ييسيية حمييمييد بيين را�ييسييد لتنمية 
امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، وجائزة 
م�ساريع  ليييدعيييم  را�ييييسييييد  بيييين  حميييميييد 
اآل  را�سد  بن  ال�سباب، وجائزة حممد 
بن  حممد  وجائزة  لاأعمال،  مكتوم 

را�سد اآل مكتوم العاملية للمياه.
كافة  ا�ستكمال   2021 العام  و�سهد 
لفتتاح  الازمة  الت�سغيلية  الأعمال 
منارة  �سكل  الييذي  امل�ستقبل،  متحف 
وا�ست�سراف  امل�ستقبل  لبتكار  جديدة 

اآفاق جديدة له من دبي.
اختتام   2021 الييييعييييام  �ييسييهييد  كيييميييا 
فعاليات مبادرة مليون مربمج عربي، 
وذلك بعد جناح تدريب مليون �سابة 

و�سابة من 80 دولة.
من   3،621 متكينها  جييانييب  واإىل 
اأطلقت  الإمييياراتييييييين،  الأعيييميييال  رواد 
را�يييسيييد لتنمية  بييين  مييوؤ�ييسيي�ييسيية حمييمييد 
امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف العام 
2021 من�سة "دبي نك�ست" لتمكن 
اليي�ييسييبيياب ميين خمتلف اجليينيي�ييسيييييات يف 
الأفكار  الإمييييييارات ميين عيير�ييس  دوليييية 
التجارية  مليي�ييسيياريييعييهييم  الإبييييداعييييييييية 
التمويل  على  للح�سول  والبتكارية 
الذي يحتاجونه لتحويلها اإىل واقع، 
فيما ح�سلت 394 �سركة على الدعم 
را�سد  "�سندوق حممد بن  املايل من 

 52 مييين  مييي�يييسيييارك  مييليييييون   22 اإىل 
دولة، تر�سيخاً لثقافة املطالعة وحب 
التحدي  ييي�ييسييتييهييدف  حيييييث  امليييعيييرفييية، 
املعريف الأكرب من نوعه لغر�س ثقافة 
خمتلف  يف  امليييدرا�يييس  طلبة  اليييقيييراءة، 
اأنحاء الوطن العربي والطلبة العرب 
باللغة  الناطقن  والطلبة  املهجر  يف 
�ييسيين ريييا�ييس الأطفال  الييعييربييييية، ميين 

وحتى الثامنة ع�سرة.
مركز  ميين  امل�ستفيدين  عييدد  وو�ييسييل 
املعرفة الرقمي التابع ملوؤ�س�سة حممد 
 465 للمعرفة  مكتوم  اآل  را�ييسييد  بيين 
 ،2021 الييعييام  خيييال  �سخ�س  األييييف 
املعرفة  حييييوارات  جل�سات  تييابييع  فيما 
خمتلف  ميييين  �ييسييخيي�ييسيياً   12،497

اجلن�سيات والتخ�س�سات.
واأطلقت مبادرة بالعربي من موؤ�س�سة 
للمعرفة  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
من  اأكيييرث  فيها  �ييسييارك  رقمية  حملة 
700 األف �سخ�س خال عام 2021 

وكان �سعارها العربية لغة املعرفة.
من�سة  ميين  امل�ستفيدين  عييدد  وو�ييسييل 
موؤ�س�سة  حتيييت  امليينيي�ييسييوييية  ميييدر�يييسييية 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  مييبييادرات 
 2.9 اإىل   2021 الييعييام  يف  الييعيياملييييية 
حمتواها  و�ييسييجييل  �ييسييخيي�ييس،  مييليييييون 
على  قناتها  عييرب  املييجيياين  التعليمي 

يوتيوب 58 مليون م�ساهدة.
مبادرة  ا�ستكملت   2021 الييعييام  ويف 
املدر�سة الرقمية، اأول مدر�سة رقمية 
متكاملة يف املنطقة العربية، خمتلف 
والييتييجييارب لنطاقها  ال�ييسييتييعييدادات 
ر�ييسييمييييياً وتييوفييري الييتييعييلييم الييرقييمييي يف 
باملنطقة  طييالييب  األييييف   20 مييتيينيياول 
متعلم  مليون  اإىل  للو�سول  متهيداً 

رقمياً خال خم�س �سنوات.
 2021 الييييعييييام  خيييييال  وتيييوا�يييسيييليييت 
عمليات اإعداد وجتهيز مكتبة حممد 
 1.5 لييتييوفييري  اآل مييكييتييوم  بييين را�يييسيييد 
ومرئي  و�سمعي  ورقييي  عنوان  مليون 
م�ستوى  على  معرفية  ميينييارة  لتكون 

الدولة واملنطقة.

العام  عن  مليون   2.9 بواقع  بييزيييادة 
حجم  اإجيييميييايل  بييلييغ  فيييييمييا   ،2020
وامل�ساريع  امليييبيييادرات  خمييتييلييف  اإنيييفييياق 
حتته  املن�سوية  والثقافية  املعرفية 

درهم. مليون   253
وتيينيي�ييسييوي حتييت هيييذا املييحييور كيييٌل من 
وموؤ�س�سة  اليييعيييطييياء،  دبييييي  مييوؤ�ييسيي�ييسيية 
اآل مكتوم للمعرفة،  را�سد  حممد بن 
وقييميية امليييعيييرفييية، وجيييائيييزة حمييمييد بن 
ومن�سة  للمعرفة،  مكتوم  اآل  را�ييسييد 
العربي الإلكرتوين،  مدر�سة للتعليم 
مكتبة  وموؤ�س�سة  الرقمية،  واملدر�سة 
وجائزة  مكتوم،  اآل  را�ييسييد  بيين  حممد 
العربية،  لييلييغيية  را�ييييسييييد  بيييين  حميييميييد 

وحتدي القراءة العربي.
ورفييييعييييت مييوؤ�ييسيي�ييسيية دبيييييي اليييعيييطييياء يف 
من  امل�ستفيدين  عييدد   2021 الييعييام 
�سخ�س،  مييليييييون   21 اإىل  بييراجمييهييا 
بيييراميييج جيييدييييدة تغطي   6 واأطيييليييقيييت 
العمل  وم�ستقبل  اليي�ييسييبيياب  ميييهيييارات 

وال�سحة والتغذية املدر�سية.
العطاء يف معر�س  دبي  وجييذب جناح 
الآلف  ع�سرات  دبييي   2020 اإك�سبو 
مييين اليييييزوار و58 وفيييييداً �ييسييميين 47 
ل�ست�سراف  املوؤ�س�سة  نظمتها  فعالية 

م�ستقبل التعلم والتعليم.
كما بلغ عدد امل�ستفيدين من برنامج 
تييعييايف وعييييودة الييتييعييليييييم الييييذي نفذته 
 154،000 الييعييراق  يف  العطاء  دبييي 
تعليم  برناجمها  اأّثييير  فيما  �سخ�س، 
من  اأكيييرث  يف  م�سر  يف  وم�ساند  اآمييين 

وطالبة. طالب  األف   39
موؤ�س�سة  اأطييلييقييت   2021 الييعييام  ويف 
للمعرفة  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
الهيكل اجلديد ملوؤ�سر املعرفة العاملي 
يف مقر الأمم املتحدة مبعر�س اإك�سبو 
2020 دبي، مع ا�ستقطاب 16 دولة 
متغرياً   75 وا�يييسيييتيييحيييداث  جيييدييييدة، 
التي  املوؤ�سر  متغريات  �سمن  جديداً 

يبلغ عددها 155 موؤ�سراً.
ورفييييييع حتيييييدي اليييييقيييييراءة اليييعيييربيييي يف 
فيه  امل�ساركن  عييدد  اخلام�سة  دورتييه 

�يييسيييراكيييات نوعية  مييوؤ�ييسيي�ييسيية اجلييليييييليية 
ومتويلها  الطبية  البحوث  لتطوير 
يف جييامييعيية حمييمييد بييين را�يييسيييد للطب 
ماين   8 بقيمة  ال�سحية  والييعييلييوم 
موا�سلة  اإىل  بالإ�سافة  �سنوياً،  درهم 
الطبية،  اليييدرا�يييسييييييية  املييينيييح  بيييرنييياميييج 
التي  الييتييوعييوييية  الييفييعيياليييييات  وتنظيم 
ملتعافن  مييلييهييميية  قيي�ييسيي�ييسيياً  تيييعييير�يييس 
قدمت  جانبها،  ميين  اليي�ييسييرطييان.  ميين 
 2021 الييعييام  يف  دبيييي  نيييور  موؤ�س�سة 
جرعة  ميييليييييييون   14.5 ميييين  اأكيييييييرث 
م�ساد حيوي �سد مر�س الرتاخوما، 
اأحيييد اأكيييرث اأميييرا�يييس الييعيييييون املعدية 
تدريب  مع  للعمى،  وامل�سببة  انت�ساراً 
ال�سحة  جميييال  يف  عييامييل  األيييف   25
الدوائية  الرعاية  اآليات  على  العامة 
وا�سلت  كييمييا  اليييرتاخيييوميييا.  ملييكييافييحيية 
تييييقييييدمي خييييدمييييات �سحة  دبييييييي  نييييييور 
اليي�ييسييامييليية اخلا�سة  والييرعيياييية  الييعيين 
يف  العاجية  املخيمات  وتنظيم  بها 
امليينيياطييق اليينييائييييية يف عيييدد ميين الدول 
اإثيوبيا  مثل  والآ�ييسيييييوييية  الإفييريييقييييية 

ونيجرييا وغانا وبنغادي�س.
بناء   2021 اليييعيييام  يف  اكييتييمييل  كييمييا 
جمدي  ميييركيييز  مييين  الأول  اليييطيييابيييق 
العا�سمة  يف  للقلب  الييعيياملييي  يييعييقييوب 
والييييييذي دعمته  اليييقييياهيييرة،  امليي�ييسييرييية 
حتت  املن�سوية  الأميييل  �سّناع  مييبييادرة 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  مييبييادرات 
اكتماله  لييدى  املييركييز  ليوفر  العاملية 
خلدمة  بيياملييجييان  العاجية  خييدميياتييه 
اإىل  �ييسيينييوييياً،  مييرييي�ييس   120،000
جييانييب تييدريييب لأكييييرث ميين 1،500 

طبيب وجّراح.

حمور ن�صر التعليم واملعرفة
اخلم�سة  الرئي�سية  الدعامات  كاأحد 
ملييوؤ�ييسيي�ييسيية ميييبيييادرات حمييمييد بيين را�سد 
ن�سر  حمور  �سجل  العاملية،  مكتوم  اآل 
التعليم واملعرفة خال العام 2021 
امل�ستفيدين  اأعييداد  يف  قيا�سياً  ارتفاعاً 
اإن�سان  مليون   48.4 اإىل  و�سل  منه 

ال�سم�سية الكهرو�سوئية لتحلية مياه 
لتحلية  املتنقلة  واليييوحيييدات  الييبييحيير، 
املياه بتقنية التنا�سح العك�سي القائم 

على الطاقة ال�سم�سية.
اإىل ذلك، اأعلن مركز حممد بن را�سد 
الييوقييف والهبة  الييعيياملييي ل�ييسييتيي�ييسييارات 
ريا�سي مبتكر  اأول وقف  اإطيياق  عن 
لتحفيز م�ساركة الريا�سين وحمبي 
الريا�سة يف م�ساندة العمل الإن�ساين 
ريا�سية  حتييديييات  يف  امليي�ييسيياركيية  عييرب 

خريية.

حمور الرعاية ال�صحية 
ومكافحة املر�س

ال�سحية  الييييرعيييياييييية  حميييييور  ييي�ييسييكييل 
اأهييم مرتكزات  اأحييد  املر�س  ومكافحة 
عييمييل مييوؤ�ييسيي�ييسيية ميييبيييادرات حمييمييد بن 
روؤية  �سمن  العاملية،  مكتوم  اآل  را�سد 
اأن مييكييافييحيية الأميييرا�يييس  تييقييوم عييلييى 
�سحية  جمييتييمييعييات  وبيييينيييياء  امليييعيييديييية 
اإنيييتييياج ب�سرية  اأ�يييسييياء بيينيياء قييييوى  هيييي 
مبجتمعاتها.  اليينييهييو�ييس  عييلييى  قييييادرة 
�سمن هذا الإطييار، مدت املوؤ�س�سة يد 
�سخ�س  مليون   14.6 اإىل  امل�ساعدة 
بلغ  اإنييفيياق  بحجم   ،2021 الييعييام  يف 
بزيادة  وذلييك  درهييم،  مليون   51.2
العام  عيين  درهييم  1.6 مليون  قييدرهييا 
حميييور  �يييسيييمييين  وتييييينيييييدرج   .2020
املر�س  ومكافحة  ال�سحية  الييرعيياييية 
اجلليلة  وموؤ�س�سة  دبي  نور  موؤ�س�ستا 
املجالت  يف  والأبحاث  التعليم  لدعم 
للنهو�س  تييعييمييان  الييلييتيين  الييطييبييييية 
مب�ستويات الرعاية ال�سحية والعلوم 

الطبية والأبحاث العلمية.
 350 جييمييع   2021 اليييعيييام  و�ييسييهييد 
خم�س�سة  كييتييربعييات  درهييييم  مييليييييون 
را�سد  بيين  حييمييدان  م�ست�سفى  لإنيي�ييسيياء 
اجلليلة،  مييوؤ�ييسيي�ييسيية  �ييسييميين  اخلييييريي، 
نوعه  الأول من  امل�ست�سفى  يعد  حيث 
الإميييارات لرعاية  دوليية  على م�ستوى 
القادرين  غيييري  اليي�ييسييرطييان  ميير�ييسييى 
وعقدت  الييعيياج.  تكاليف  حتمل  على 

وقطاعات عمل املوؤ�س�سة 144،936 
اأكييييرب عيييدد يف تاريخ  مييتييطييوعيياً، وهيييو 
 23،260 قييدرهييا  بييزيييادة  املوؤ�س�سة، 
متطوعاً عن العام 2020. وت�سجيعاً 
للعمل اخلريي والإن�ساين والتنموي 
والإغاثي واملجتمعي، قدمت موؤ�س�سة 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  مييبييادرات 
جوائز   2021 الييييعييييام  يف  اليييعييياملييييييية 
اخلريي  للعمل  وحتفيزية  تقديرية 
اإجمالية  والإن�ساين والتنموي بقيمة 

بلغت 17.7 مليون درهم.
وتيي�ييسييم مييوؤ�ييسيي�ييسيية مييييبييييادرات حممد 
 35 الييعيياملييييية  اآل مييكييتييوم  بييين را�يييسيييد 
مييوؤ�ييسيي�ييسيية وميييبيييادرة مييوؤ�ييسيي�ييسييييية تنفذ 
واحلمات،  والربامج  امل�ساريع  مئات 
رئي�سية  عمل  حمييياور  خم�سة  �سمن 
هي: امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثية، 
املر�س،  ومكافحة  ال�سحية  الرعاية 
ن�سر التعليم واملعرفة، ابتكار امل�ستقبل 

والريادة، متكن املجتمعات.

حمور امل�صاعدات 
الإن�صانية والإغاثية

حمور  ومبادرات  برامج  من  وا�ستفاد 
والإغاثية  الإنيي�ييسييانييييية  املييي�يييسييياعيييدات 
عام  خيييال  اإنيي�ييسييان  مييليييييون   22.9
2021، وو�سل حجم اإنفاق خمتلف 
املبادرات وامل�ساريع والربامج حتت هذا 
املحور اإىل 417 مليون درهم، بزيادة 
الذي   ،2020 العام  35 مليوناً عن 
املبادرات  على  فيه  الإنفاق  حجم  بلغ 
 382 وامل�ساريع الإن�سانية والإغاثية 

مليون درهم.
ويييييينيييييدرج حتييييت حميييييور املييي�يييسييياعيييدات 
املدينة  من  كل  والإغاثية  الإن�سانية 
اليييعييياملييييييية ليييليييخيييدميييات الإنييي�يييسيييانييييييية، 
للطعام،  الإميييييييارات  بيينييك  ومييوؤ�ييسيي�ييسيية 
لاأعمال  را�سد  بن  حممد  وموؤ�س�سة 
�سقيا  وموؤ�س�سة  والإن�سانية،  اخلريية 
الإمييييييارات، ومييركييز حمييمييد بيين را�سد 

العاملي ل�ست�سارات الوقف والهبة.
ويف هذا املحور، قدمت حملة "100 
مليون وجبة" التي انطلقت من دولة 
الإمييييييييارات عيي�ييسييييية �ييسييهيير رميي�ييسييان يف 
العام 2021 ما يعادل 220 مليون 
جنحت  اأن  بعد  دولييية،   47 يف  وجييبيية 
يف م�ساعفة هدفها املعلن من خال 
 51 األييف متربع ميين   385 تييربعييات 
جيينيي�ييسييييية، اإىل جييانييب عيييدد كييبييري من 

املوؤ�س�سات وال�سركات.
للطعام  الإمييييييييارات  بيينييك  رفييييع  فيييييمييا 
جمموع كميات الطعام التي قدمها يف 
اأطنان،   10،018 اإىل   2021 العام 
والأ�سر  املحتاجن  الأفييييراد  مل�ساندة 
حممد  موؤ�س�سة  وجنييحييت  املتعففة. 
بن را�سد اآل مكتوم لاأعمال اخلريية 
امل�ستفيدين  زيادة عدد  والإن�سانية يف 
 3.3 اإىل  وم�ساريعها  براجمها  ميين 

ماين اإن�سان خال العام 2021.
وو�سلت ن�سبة م�ساهمة املدينة العاملية 
ال�ستجابة  يف  الإنيي�ييسييانييييية  للخدمات 
ال�سحة  مليينييظييميية  الييعيياملييييية  الييطييبييييية 
كوفيد19-  وباء  مكافحة  يف  العاملية 
اإىل %80، فيما ا�ستفاد من حمات 
الإغاثة التي نظمتها املدينة العاملية، 
مليون   1.1 نيييحيييو  دبييييييي،  وميييقيييرهيييا 

�سخ�س خال العام 2021.
يف  الإميييييارات  �سقيا  موؤ�س�سة  ورفييعييت 
العام 2021 عدد م�ساريعها اإىل 58 
م�سروعاً   20 بزيادة  مائياً  م�سروعاً 
عيين الييعييام الييييذي �ييسييبييقييه. كييمييا عززت 
ا�ستخدام احللول املبتكرة وامل�ستدامة 
ذلك  يف  مبييا  النظيفة،  املييييياه  لتوفري 
بالطاقة  الييعييامييليية  املتنقلة  املييحييطييات 

بعد عامني من القيود والحرتاز.. الإمارات ت�ضتقبل عيد الفطر باأجواء ما قبل اجلائحة
املجتمعي  الوعي  يت�سدرها  والتي  الواجهة،  يف  دائييميياً  كوفيد-19  خلفها 
الوحيد  الوقائية هييو احلييل  الييتييدابييري والإجيييييراءات  الأفييييراد بكافة  والييتييزام 
�سكل مواجهة  اأي اختال يف  باأمان و�سمان عدم حييدوث  الإجييازة  لتم�سية 

الوباء.
وكانت الإمارات قد اأعلنت اأم�س عن بروتوكول عيد الفطر املبارك، والذي 
�سمل ا�سرتاطات �ساة عيد الفطر حيث حددت مدة ال�ساة مع اخلطبة بي 
20 دقيقة مع الت�سديد على منع الزدحام و�سرورة اإلزام امل�سلن بارتداء 
مب�سافة  امل�سلن  بن  اجل�سدي  التباعد  وتطبيق  الوقت  طييوال  الكمامات 
اأو ذات ال�ستخدام  املرت الواحد، مع الزامية ا�ستخدام ال�سجادة ال�سخ�سية 

الواحد.
منها  الفطر،  بعيد  الحتفال  تخ�س  ا�سرتاطات  عدة  الربوتوكول  وت�سمن 
التاأكد من تفعيل املرور الأخ�سر على تطبيق احل�سن، واللتزام بالإجراءات 

مراكز  اأعيييدت  حيث  والأ�ييسيير،  الأطييفييال  ت�ستهدف  التي  والرتفيهية  الفنية 
الفطر  بعيد  اخلا�سة  والفعاليات  الأن�سطة  من  جمموعة  الكبرية  الت�سوق 
جوائز  على  وال�سحوبات  واملو�سيقية  الرتفيهية  الييعييرو�ييس  ت�سمل  والييتييي 

قيمة.
وي�سارك بع�س الفنانن العرب احتفالت عيد الفطر يف اأبوظبي 2022 مع 

جمهورهم، وحتديداً يف قاعة الحتاد اأرينا يف جزيرة يا�س اأبوظبي.
احتفالية يف  واأجييواء  واأن�سطة  بفعاليات  الفطر  عيد  دبي،  وت�ستقبل مدينة 

مراكز الت�سوق والوجهات الرائدة، عاوة على حفات فنية ومو�سيقية.
وتت�سمن فعاليات واأن�سطة العيد يف دبي عرو�ساً فنّية وتراثّية، واملو�سيقى 
احلية التقليدية يف مراكز الت�سوق مبا يف ذلك “ال�سيف” و”اخلوانيج ووك” 
و”بلوواترز” و”ف�ستيفال بازا” و”مريكاتو مول” و”نخيل مول” وذلك 

ما بن ال�ساعة 4 ع�سراً و10 م�ساًء.

•• اأبوظبي - وام:

ت�ستعد الإمييارات ل�ستقبال عيد الفطر املبارك و�سط اأجييواء مغايرة ملا كان 
عليه الو�سع يف العامن ال�سابقن، حيث قل�ست ب�سكل كبري اأغلب مظاهر 
تقييد احلركة خ�سو�ساً تلك املرتبطة باإقامة ال�ساة واملظاهر الجتماعية 
الأخرى املرتبطة بالعيد كالتجمعات العائلية والطاقة ال�ستيعابية للمرافق 

العامة، وهو ما ي�سكل عودة �سبه كاملة لأجواء العيد العتيادية.
حالت  وتييوقييف  اليومي  الإ�ييسييابييات  معدل  �سبط  اإحييكييام  ي�سكل  اأن  ويتوقع 
التي  املتفائلة  والأجيييواء  ال�سهرين،  يقارب  ملا  كوفيد  عن  الناجتة  الوفيات 
اإجييازة عيد  الييوزراء عن  واإعييان جمل�س  املا�سية،  القليلة  الأ�سهر  �ساحبت 

الفطر التي بلغت 9 اأيام، فر�سة غري عادية لق�ساء اإجازة عيد ا�ستثنائية.
التي  الثابتة  احلقائق  تبقى  الإيجابية  املوؤ�سرات  تلك  كل  الرغم من  وعلى 

عند  خا�سة  اجل�سدي،  بالتباعد  واللتزام  الكمامات  لب�س  من  الحرتازية 
كبار  اأو  الهمم  اأ�سحاب  مثل  لاإ�سابة  عر�سة  الأكييرث  الفئات  مع  اجللو�س 

املواطنن واملقيمن اأو اأ�سحاب الأمرا�س املزمنة«.
الفرحة  اأجييواء من  و�سط  ا�ستثنائية  لي عطلة عيد فطر  الإميييارات  وتتاأهب 
والتفاوؤل بعد اأن متكنت بف�سل حكمة قيادتها الر�سيدة واجلهود والإجراءات 
انييتيي�ييسييار اجلائحة  ال�سيطرة عييلييى  الييقييطيياعييات ميين  كييافيية  اتييخييذتييهييا يف  الييتييي 

والنتقال اإىل مرحلة التعايف.
يف  والفنادق  الت�سوق  مراكز  وكييربى  والرتفيهية  ال�سياحية  املعامل  وبييداأت 
الدولة الإعان عن �سل�سلة من الأن�سطة والعرو�س اخلا�سة بهذه املنا�سبة 
وبرامج  اأن�سطتها  واخلييا�ييسيية  الر�سمية  اجلييهييات  ميين  الييعييديييد  اأعييليينييت  فيما 

احتفالتها بالعيد.
اأبوظبي �سيكون اجلمهور على موعد مع باقة متنوعة من الفعاليات  ففي 

حممد بن را�صد: 

فخور ب�145 األف متطوع تعاونوا معنا يف 2021 لإجناز اأعمالنا الإن�ضانية واملجتمعية وال�ضحية والتعليمية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

املنتدب  الع�سو  احلمادي  اإبراهيم  �سعادة حممد  انتخاب  مت 
النووية  للطاقة  الإمييييييارات  ملييوؤ�ييسيي�ييسيية  الييتيينييفيييييذي  والييرئييييي�ييس 
لع�سوية جمل�س اإدارة الرابطة العاملية النووية كاأول اإماراتي 

يتوىل هذا املن�سب.
العا�سمة  تتخذ من  التي  العاملية،  النووية  الرابطة  وتتوىل 
الطاقة  بييرامييج  تطوير  دعييم  لييهييا،  مييقييراً  ليينييدن  الربيطانية 
من  النووية حول العامل، و اأع�ساوؤها م�سوؤولون عن 70% 
اإنتاج الطاقة النووية يف العامل. كما يتوىل الأع�ساء اختيار 

املدير العام وانتخاب جمل�س اإدارة من 20 ع�سواً، حيث يقوم 
املجل�س بالواجبات القانونية املتعلقة باإدارة الرابطة وو�سع 

�سيا�ساتها واأهدافها ال�سرتاتيجية.
ال�ستثنائية  الإجنييييازات  خلفية  على  النييتييخيياب  هييذا  وييياأتييي 
التي حتققت للربنامج النووي ال�سلمي الإماراتي، وحتديداً 
ال�سلمية يف منطقة  النووية  تطوير حمطات براكة للطاقة 
والتي  الييزمييان،  من  عقد  نحو  قبل  اأبوظبي  بيياإمييارة  الظفرة 
اأ�سبحت منوذجاً يحتذى به من قبل كافة م�ساريع الطاقة 

النووية اجلديدة حول العامل.
يذكر اأن اثنتن من حمطات براكة الأربييع حالياً يف مرحلة 

اإىل  املتبقيتان  املحطتان  و�سلت  بينما  الييتييجيياري،  الت�سغيل 
اأ�سبحت دولة الإمارات  املراحل النهائية من الإجنيياز، حيث 
الأوىل يف العامل العربي التي متتلك م�سروعاَ للطاقة النووية 
متعدد املحطات يف مرحلة الت�سغيل، كما تعد حمطات براكة 
لقطاع  الكربونية  الب�سمة  خف�س  ت�سريع  يف  م�ساهم  اأكييرب 
يف  حميييوري  وم�ساهم  واملنطقة،  الإمييييارات  دولييية  يف  الطاقة 
اأهداف مبادرة دولة الإمارات ال�سرتاتيجية للحياد  حتقيق 
املناخي بحلول 2050. ومنذ العام 2008، يركز احلمادي 
الإماراتي، وحتديداً  ال�سلمي  النووي  الربنامج  على تطوير 
املعايري  واأعلى  املحلية  الرقابية  باملتطلبات  اللتزام  �سمان 

وال�سفافية  واجلييييودة  والأميييين  بال�سامة  اخلييا�ييسيية  العاملية 
على  الآن  الييرتكيييييز  يتوجه  بينما  اليينييووي،  النييتيي�ييسييار  وعيييدم 
املرحلة التالية من النظرة الأو�سع للربنامج النووي ال�سلمي 
الإماراتي مع انتقال موؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية اإىل 
جميييالت جييديييدة تتعلق بييالييبييحييث والييتييطييوييير والبييتييكييار يف 
قطاع الطاقة النووية املتنامي يف الدولة، مبا يف ذلك مناذج 
املييفيياعييات اليي�ييسييغييرية واإمييكييانييييية تييطييوييير حمييطييات جديدة، 
وتيي�ييسييدييير الييطيياقيية واخليييييربات اخلييا�ييسيية بييالييطيياقيية النووية 
جديدة  ميي�ييسييادر  تييطييوييير  ا�ستك�ساف  جييانييب  اإىل  للمنطقة، 

للطاقة ال�سديقة للبيئة مثل الهيدروجن.

حممد احلمادي اأول اإماراتي يف ع�ضوية جمل�ش اإدارة الرابطة النووية العاملية 

•• اأبوظبي-وام:

يوا�سل م�سروع الإمارات ل�ستك�ساف 
" اإدها�س  الأميييييل  " ميي�ييسييبييار  امليييرييييخ 
مبا  الب�سرية  املعرفة  واإثيييراء  العامل 
اإجنيييازات غييري م�سبوقة  ميين  يحققه 

حول الكوكب الأحمر.
امل�سبار  جنح  الإجنييييازات،  جديد  ويف 
ي�سبق  فييريييدة مل  ر�ييسييد ظيياهييرة  يف 
العمل  فييريييق  عليها  اأطييلييق  روؤيييتييهييا 
ا�سم "ال�سفق املنف�سل املتعرج" والتي 
بدرا�سة  للتعمق  جديدة  اآفاقا  تفتح 
الديناميكية  ذات  اليييبيييازميييا  بيييييئيية 

العالية يف املريخ.
وتعد �سور ال�سفق التي مت احل�سول 
التي  ال�سور  واأ�سمل  اأبييرز  عليها من 
الآن،  حتى  الأمل"  "م�سبار  قّدمها 
تكون  قد  مطّولة  اأ�سكاًل  وتت�سمن 
مماثلة،  ممتدة  مناطق  عيين  ناجمة 
الإلكرتونات  تن�سيط  �سروط  توفر 

كما يف مناطق الذيل املغناطي�سي.
ل�ستك�ساف  الإميييارات  م�سروع  وكييان 
يف  ك�سف  الأمل" قد  "م�سبار  املريخ 
يييونيييييو املييا�ييسييي عيين اليي�ييسييور الأوىل 
التي  الب�سرية  تيياريييخ  يف  نوعها  ميين 
ال�سفق  لظاهرة  �ساملة  �سورة  تبن 
للمريخ  اجلوي  الغاف  يف  املنف�سل 
اأثناء الليل با�ستخدام الأ�سعة الفوق 
تلك  اأن  معتربا  البعيدة،  بنف�سجية 
اليي�ييسييور ال�ييسييتييثيينييائييييية �ييسييتيي�ييسيياهييم يف 
والباحثن  الييعييلييميياء  مييعييارف  اإثيييييراء 
الإ�سعاع  بن  التفاعات  درا�سة  عند 
املغناطي�سي  وامليييييجيييييال  اليي�ييسييميي�ييسييي 
لييلييمييريييخ وغييييافييييه اجليييييييوي. وقييييدم 
اإىل  و�سوله  منذ  الأمل"  "م�سبار 
مدار كوكب املريخ م�ساهمات علمية 
غري م�سبوقة ومعلومات هي الأوىل 
مييين نييوعييهييا حييييول اليييغييياف اجليييوي 
اأوقييات خمتلفة،  يف  الأحمر  للكوكب 

اأر�ييسييل يف اليييييوم اليي�ييسيياد�ييس من  حيث 
للكوكب  �ييييسييييوره  اأوىل  الييييو�ييييسييييول 
�سروق  عند  التقطت  الييتييي  الأحييميير 
ال�سم�س واأظهرت بركان "اأوليمبو�س 
بركان  اأكييييرب  يييعييد  الييييذي  موؤن�س"، 
على كييوكييب املييريييخ واأكيييرب بييركييان يف 
وا�ستخدم  اليي�ييسييميي�ييسييييية.  املييجييمييوعيية 
متطورة  رقييمييييية  كييياميييريا  امليي�ييسييبييار 
للتقاط ال�سورة على ارتفاع حوايل 
�سطح  فييييوق  كيييييلييومييرت   25،000
العلوي  اجلييييزء  يف  ويييظييهيير  امليييرييييخ، 
ال�سمايل  القطب  ال�سورة  ي�سار  من 
ب�سكل  ال�سورة  تظهر  كما  للمريخ، 
وا�سح الرباكن الثاث القريبة من 
املريخ وهي قمة  ال�ستواء على  خط 
ا�ييسييكييريييو�ييس وقييميية بييافييونييييي�ييس وقمة 

اأر�سيا.
وجنييح م�سبار الأميييل يف الييفييرتة من 
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من  عييدد  ت�سجيل  يف   2022 يناير 
العوا�سف  الفريدة حول  املاحظات 
الغبارية املريخية وتوفري معلومات 
عميقة وغري م�سبوقة حول طريقة 
يف  وانت�سارها  العوا�سف  هذه  تطور 

م�ساحات �سا�سعة من الكوكب.
ور�سد "م�سبار الأمل" خال الفرتة 
اإقليمية  غييبييارييية  عييا�ييسييفيية  امليييحيييددة 
بييوا�ييسييطيية كامريا  الييتييطييور،  �ييسييريييعيية 
ال�ستك�ساف الرقمية EXI واملقيا�س 
احلمراء  حتيييت  بييالأ�ييسييعيية  الييطيييييفييي 
EMIRS، تو�سعت اإىل حجم يزيد 
الكيلومرتات،  ميين  اآلف  عييدة  على 
حيث مت توثيق منوها وتبددها على 

مدار اأ�سبوعن تقريًبا.
ل�ستك�ساف  الإميييارات  م�سروع  ون�سر 
الآن  حييتييى  الأمل"  "م�سبار  املييريييخ 
التي  العلمية  البيانات  من  حزم   3
جييمييعييهييا بييييهييييدف اإتييياحيييتيييهيييا جميييانييياً 
العامل،  حييييول  الييعييلييمييي  لييلييمييجييتييمييع 
من  الأوىل  احلييزميية  ت�سمنت  حيث 
للمريخ  فيييرييييدة  �ييييسييييوراً  اليييبيييييييانيييات 
م�سبوقة  غيييري  ميياحييظييات  ر�يييسيييدت 
الغاف اجلوي  غييازات  �سلوك  حييول 
ليييليييكيييوكيييب الأحيييييمييييير واليييتيييفييياعيييات 
الييتييي حتيييدث بييييينييهييا، واأظيييهيييرت تلك 
املييياحيييظيييات اخيييتيييافيييات كيييبيييرية يف 
وفرة كل من الأك�سجن الذري واأول 
اجلوي  الغاف  يف  الكربون  اأك�سيد 

النهاري  اجلانب  يف  للمريخ  العلوي 
تك�سف عن هياكل  كما  الكوكب،  من 
احلجم  ناحية  من  متوقعة  تكن  مل 

والتعقيد.
والثالثة  الييثييانييييية  احلييزميية  وقييدمييت 
معلومات  الييعييلييمييييية  الييبيييييانييات  مييين 
على  العاملي  العلمي  املجتمع  ت�ساعد 
اأكيييرث دقة  ا�ييسييتييحييداث منييياذج علمية 
وت�ساهم  لييلييمييريييخ  اجلييييوي  لييلييغيياف 
على  امليينيياخييي  للتغري  اأعييمييق  فهم  يف 
ت�سمنت  كيييميييا  الأحيييييمييييير؛  اليييكيييوكيييب 
ت�ساعد  دقيييييقيية  �يييسيييورا  احليييزميييتيييان 
ومراقبة  الرياح،  حركة  درا�سة  على 
وحركة  الييييغيييييييييوم،  تييي�يييسيييّكيييل  ظيييياهييييرة 
"م�سبار  ويييحييمييل  الييغييبييار.  عييوا�ييسييف 
علمية  اأجييهييزة   3 متنه  الأمل" على 
ال�ستك�ساف  كييامييريا  هيييي:  مييبييتييكييرة 
الرقمية، واملقيا�س الطيفي بالأ�سعة 
حتييت احليييميييراء، واملييقيييييا�ييس الطيفي 
وت�سهم  البنف�سجية،  فييوق  بالأ�سعة 
هذه الأجهزة يف تعزيز قدرة وكفاءة 
عن  �ساملة  �سورة  نقل  على  امل�سبار 
اجلوي  غافه  وطبقات  املريخ  مناخ 

املختلفة.

•• اإ�صالم اآباد-وام:

التقى �سعادة حمد عبيد اإبراهيم �سامل 
جمهورية  لدى  الدولة  �سفري  الزعابي 
باك�ستان الإ�سامية معايل حنا رباين، 
اخلارجية  ليييلييي�يييسيييوؤون  الييييدوليييية  وزيييييييرة 

الباك�ستانية.
التهنئة  الييلييقيياء  �ييسييعييادتييه خيييال  وقييييدم 
من�سبها  يف  تعيينها  مبنا�سبة  ملعاليها 
والنجاح،  التوفيق  لها  اجلديد، ومتنى 
واأ�ييييييسيييييياد بييياليييعييياقيييات الييييوطيييييييييدة بن 
البلدين، م�سريا اإىل وجود العديد من 
خمتلف  على  التعاون  لتعزيز  الفر�س 
واملنفعة على  باخلري  يعود  ال�سعد مبا 

البلدين و�سعبيهما.

واأكد �سعادته على �سيا�سة دولة الإمارات 
الدول  مع  تر�سيخ عاقاتها  الثابتة يف 
تيييقيييوم عييلييى مبادئ  اليي�ييسييديييقيية واليييتيييي 
وخدمة  امليييتيييبيييادل  والحييييييييرتام  الييثييقيية 
امليي�ييسييالييح امليي�ييسييرتكيية والييعييمييل ميين اأجل 
ال�سام والتنمية، وتعزيز قيم التعاي�س 
الإقليمي  امليي�ييسييتييوييين  عييلييى  والييتيي�ييسييامييح 
اأكيييدت معاليها -  والييعيياملييي. ميين جهتها 
العاقات  عييمييق  عييلييى   - الييلييقيياء  خيييال 
واأهمية  وباك�ستان  الإميييارات  دوليية  بن 
الرتقاء  اأجييل  ميين  وثيق  ب�سكل  العمل 
اأرحب  واآفييياق  امل�ستويات  اأعلى  اإليى  بها 
ت�سب فيي م�سلحة البلدين و�سعبيهما، 
حتققت  الييتييي  النجاحات  على  والييبيينيياء 
اإىل  واأ�ييسييارت  املا�سية.  ال�سنوات  خييال 

لتعزيز  بالغة  اأهمية  تويل  باك�ستان  اأن 
العاقات مع دولة الإمييارات، مو�سحة 
اأن هناك توافقا بن قيادتي البلدين يف 

الذي  الأمر  الدولية،  الق�سايا  خمتلف 
املزيد  توطيد  يف  ي�ساعد  اأن  �ساأنه  ميين 

من الروابط القائمة.

�ضفري الدولة يلتقي وزيرة الدولة لل�ضوؤون اخلارجية الباك�ضتانية»م�ضبار الأمل« .. اإجنازات علمية ترثي معرفة الب�ضرية ب� »الكوكب الأحمر«

العدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 

اإعــــــــــالن
ما�سال  ت�سوي�س  ال�سيييييادة/مطعم  بان  القت�سادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1103355 
تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم ت�سوي�س ما�سال 
CHOICE MASALA RESTAURANT 

اإىل /مطعم رويال كرات�سي
 ROYAL KARACHI RESTAURANT

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية القت�سادية خال يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا العان وال 
فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 
وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
الق�شية التنفيذية رقم 1066 ل�شنة 2016 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(
اإىل املنفذ �سده / خليفة عبيد علي القطي النعيمى 

ل�سالح طالب التنفيذ / �سعاد مو�سالتي 
www. تعلن حمكمة ال�سارقة الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني على موقع الإمارات للمزادات
emiratesauction.ae يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم اخلمي�س املوافق 2022/05/12 ، وذلك لبيع 
الوحدات يف القطعة رقم 989 ملك مبنطقة اخلان )برج هند( لعلى عطاء والعائد ملكيته للمنفذ �سده واأو�سافها 

على النحو التايل : 
امل�صاحةتخفي�س 50%رقم امللكرقم الوحدةامل�صاحةتخفي�س 50%رقم امللك رقم الوحدة

ملك104 درهم8/989  ق.م172,500  ملك1077.44907  درهم75/989  ق.م152,500   975.19

ملك207 درهم19/989  ق.م157,500  ملك975.191103  درهم87/989  ق.م235,000   1,291.64

ملك301 درهم21/989  ق.م127,500  ملك829.881402  درهم101/989  ق.م335,000   1,772.77

ملك408 درهم36/989  ق.م105,000   673.80
ملك1801 درهم117/989  م 277,500  ق   1,538,13

ملك805 درهم65/989  ق.م170,000   1,073.14

يتوجب على الراغب بالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمن نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن 
او املوقع  او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة  املقدر للعقار.  فعلى من يرغب بال�سراء 
له  من  كل  وعلى  البيع  موعد  قبل  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  لاإمارات  اللكرتوين 

اعرتا�س التقدم باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثاثة اأيام على الأقل. 
عن / رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

بطاقة ا�صتيعابية ت�صل اإىل 7 ماليني عّينة .. البنك يعزز جهود دبي يف علم اجلينوم والطب ال�صخ�صي

دبي تن�ضئ اأول بنك حيوي معزز بتقنيات الروبوت يف الإمارات والفتتاح يف 2023

- اأحمد بن �صعيد : خطوة مهمة لدفع جهود الأبحاث والدرا�صات الطبية يف الدولة واملنطقة لتقدمي عالجات فعالة تعني على زيادة معدلت ال�صفاء. 
- رجاء القرق: التقدم العلمي ي�صهم يف دعم القت�صاد بزيادة معرفتنا ب�صحة الإن�صان والأمرا�س والعالجات والطب ال�صخ�صي وغريها.

- عبدالكرمي العلماء:�صيتيح البنك للباحثني بيانات حيوية وطبية لتطوير اكت�صافات علمية كفيلة بعالج الأمرا�س ال�صائعة والأمرا�س املهددة للحياة.
- علوي ال�صيخ علي: البنك احليوي املُعّزز بتقنيات الروبوت يرتجم روؤية دبي يف النهو�س بقطاع الرعاية ال�صحية وت�صّدر الكت�صافات.

قيمة  احليوي  البنك  و�سي�سيف 
كبرية اإىل نظام الرعاية ال�سحية 
ملييثييال حي  دبييي واملنطقة وهييو  يف 
على اأّنه باإمكان دمج الرعاية مع 
ي�سع  اأن  والتقدم  ال�ستك�سافات 
ملر�سانا  اأفيي�ييسييل  لنتائج  الأ�ييسيي�ييس 

احلالين وامل�ستقبلين«.
ونيييييظيييييًرا ليييليييتييينيييوع الييي�يييسيييكييياين يف 
دولييية الإميييييييييييييييييارات الييتييي يحت�سن 
جمتمعها العاملي طيفاً وا�سعاً من 
البنك احليوي  �سيوفر  الأعييراق، 
للدرا�سة  ا�ييسييتييثيينييائييييية  ميينيي�ييسيية 
الوراثية  الييعييادات  بيين  واملييقييارنيية 
والنواحي  والغذائييييييية  والبيئية 
تييتيييييح البنوك  اليي�ييسييلييوكييييية.  كييمييا 
اإمكانية  لييلييبيياحييثيين  احليييييييويييية 
الو�سول اإىل البيانات التي متثل 

اأعداًدا كبرية من الأ�سخا�س. 
الباحثن  من  العديد  وي�ستطيع 
اإجراء درا�سات متعددة الأغرا�س 
عييييرب ا�يييسيييتيييخيييدام اليييعيييّيييينيييات من 
والبيانات  احليييييييويييية  اليييبييينيييوك 

امل�ستمدة من تلك العينات.
و�ييسيييييعييزز الييبيينييك احليييييوي فر�س 
الييييتييييعيييياون ال�ييييسييييرتاتيييييييييجييييي مع 
ال�سحية  الييرعيياييية  هيييييئييات  اأبييييرز 
وال�سركاء يف جميع اأنحاء املنطقة 
واليييييعيييييامل، و�يييسيييييييدعيييم اليييتيييعييياون 
البحوث الطبية احليوية الرائدة 
الطبية  �سبل الكت�سافات  وي�سّرع 

لتح�سن حياة املر�سى.
اأف�سل  وفييييق  الييبيينييك  و�ييسيييييعييمييل   
املجال  هييذا  يف  املتبعة  املمار�سات 
ميييييع اللييييييتييييييزام بيييياأعييييلييييى قيييواعيييد 
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اليي�ييسييائييعيية والأميييييرا�يييييس امليييهيييددة 
واأمرا�س  ال�سرطان  مثل  للحياة 

القلب وال�سكتة الدماغية«.
كاأماكن  البنوك احليوية  وتخدم 
خم�س�سة لتخزين عّينات املر�سى 
واليييعيييميييل كييمييركييز لييلييتييعيياون بن 
�سحية  درا�ييسييات  لإجيييراء  العلماء 
لل�سكان اأو النظر اإىل جمموعات 
ميين امليير�ييسييى الييذييين يييعييانييون من 
اإيجاد  اأمييرا�ييس معينة وحميياوليية 
اأف�سل  وتيي�ييسييخييييي�ييسييات  عييياجيييات 

لعاج املر�سى واإنقاذ الأرواح.
ال�سيخ  علوي  الربوفي�سور  وقييال 
عييلييي، نييائييب املييدييير الييعييام لهيئة 
البنك  “اإن�ساء  بييدبييي:  ال�سحة 
الروبوت  بتقنيات  املعزز  احليوي 
ال�ساعية  دبيييييي  روؤييييييييية  يييييرتجييييم 
الرعاية  بييقييطيياع  اليينييهييو�ييس  اإىل 
الكت�سافات  وتيي�ييسييّدر  اليي�ييسييحييييية 

بدوره،  منها.  ال�ستفادة  اإمكانية 
قال الدكتور عبد الكرمي �سلطان 
التنفيذي  الييرئييييي�ييس  اليييعيييليييمييياء، 
“�ست�سكل  اجليييليييييييلييية:  ملييوؤ�ييسيي�ييسيية 
اأولوية  املر�سى  معلومات  �سرية 
التزاماً  احليوي  للبنك  اأ�سا�سية 
والقوانن  والييلييوائييح  بييالأنييظييميية 
املييعييمييول بييهييا يف دولييية الإميييييارات. 
ال�سحة  ملييي�يييسيييتيييوييييات  وتييييعييييزيييييًزا 
من  الباحثون  �سيتمكن  العامة، 
احليوية  البيانات  على  احل�سول 
اكت�سافات  لييتييطييوييير  والييطييبييييية 
الأمرا�س  بييعيياج  كفيلة  علمية 

�سحة  واأكيييييرث  اأفيي�ييسييل  م�ستقبل 
وي�سهم  الييييقييييادميييية.  ليييياأجيييييييييال 
التقدم العلمي يف دعم القت�ساد 
من خال زيادة معرفتنا ب�سحة 
والعاجات  والأمييرا�ييس  الإن�سان 

والطب ال�سخ�سي وغريها«.
الآيل  الييييينيييييظيييييام  �ييييييسيييييياأن  وميييييييين 
الذكاء  بتقنيات  املعّزز  الروبوتي 
تاأمن  يييكييفييل  اأن  ال�ييسييطيينيياعييي 
م�ستودع  يف  احليييييوييية  الييعييّييينييات 
ميييييرّبد  بيييدرجييية حيييييرارة اأقييييل من 
�سيحافظ  ما  مئوية   درجيية   80
على �سامة العّينات ويطيل اأمد 

وتطوير  اليي�ييسييخيي�ييسييي  والييييطييييب 
الت�سخي�س الطبي والعاجات.

الدكتورة  قييياليييت  جييانييبييهييا،  مييين 
رجاء عي�سى �سالح القرق، رئي�س 
اجلليلة  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س 
وعييي�يييسيييو يف جميييلييي�يييس الأمييييينييييياء: 
نقلة  احليييييوّييية  الييبيينييوك  “تعترب 
نوعّية يف جمال الرعاية ال�سحية، 
و�ستحدث ثورة يف جمال البحوث 
نتائج  اإىل  تييييوؤدي  الييتييي  الييطييبييييية 
و�ستوفر  املر�سى،  لعاج  اأف�سل 
يف  والييعييامييليين  للباحثن  فر�سة 
بناء  يف  والييتييعيياون  للعمل  املييجييال 

اأ�سبه  احليييييييوي  الييبيينييك  وُيييعييتييرب 
اأنواع  لتخزين خمتلف  مب�ستودع 
الب�سرية،  البيولوجية  العّينات 
اليييدم والأنيي�ييسييجيية واخلايا  مييثييل 
واحلييييميييي�ييييس اليييييينييييييووي؛ اإ�يييسيييافييية 
املتعلقة  الييبيييييانييات  تييخييزييين  اإىل 
جزيئات  ومييي�يييسيييادر  بييياليييعيييّيييينيييات، 
ا�ستخدامها  اأخرى ميكن  حيوية 

يف البحوث ال�سحية.
 وت�سكل البنوك احليوية م�سادر 
الييطييبييييية كونها  لييلييبييحييوث  مييهييميية 
اأنييواع البحوث  تدعم العديد من 
اجلينوم  عيييليييم  ميييثيييل  امليييعيييا�يييسيييرة 

نوعه  مييييين  الأول  كييييونييييه  ومييييييع 
�سي�سهم  اليييدولييية،  م�ستوى  عييلييى 
اأ�سا�سًيا  اإ�سهاماً  احليييييوي  البنك 
الطب  بيياأ�ييسيياليييييب  اليينييهييو�ييس  يف 
الو�سول  من  و�سيمّكن  احلديث، 
كفيلة  عييلييمييييية  اكييتيي�ييسييافييات  اإىل 

بتح�سن �سحة الإن�سان«.
وبيييفييي�يييسيييل اليييييييييدور امليييهيييييييم اليييييذي 
يف  احليوييييييية  البنيييييييوك  به  ت�سهم 
وتطوييييييير  بييالييبييحييوث  اليينييهييو�ييس 
الكييتيي�ييسييافييات الييطييبييييية، ميين �ساأن 
ي�سبييييح  اأن  احليييييييييوي  اليييبييينيييك 
م�سيييت�سييييفى  ميي�ييسييادر  اأبييييرز  اأحيييد 
اخليييييري  را�يييسيييييييد  بيييين  حييييمييييدان 
ال�سرطان  مييير�يييسيييى  لييرعييايييييييييييية 
الرعاية  مرافييييييييق  ميين  وغييييريه 
الإميييييييارات  دولييييية  يف  ال�سحيييييييييية 
يف اإجراء البحوث وتوفري العاج 

املتخ�س�س.

•• دبي-وام:

بن  حممد  جامعة  مع  بال�سراكة 
ال�سحية  والييعييلييوم  للطب  را�ييسييد 
اأعلنت  بيييدبيييي،  اليي�ييسييحيية  وهيييييئيية 
مييوؤ�ييسيي�ييسيية اجلييليييييليية، الييعيي�ييسييو يف 
مييوؤ�ييسيي�ييسيية مييييبييييادرات حمييمييد بن 
اأنها  الييعيياملييييية،  مييكييتييوم  اآل  را�ييسييد 
اإن�ساء بنك حيوي مدعوم  ب�سدد 
وبا�ستثمارات  الروبوت،  بتقنيات 
درهييييم،  مييليييييون   17 اإىل  تيي�ييسييل 
نوعه يف  الأول من  بذلك  ليكون 
بييهييدف النهو�س  دولييية الإمييييارات 
بييالييبييحييوث الييطييبييييية املييحييلييييية يف 
الوراثية  ال�سطرابات  جمييالت 
والأمرا�س  والأوبييئيية  وال�سرطان 

املزمنة الأخرى.
البنوك  اأكيييرب  اأحيييد  البنك  ويييعييد 
العامل  ميي�ييسييتييوى  عييلييى  احليييييوييية 
�سخمية  ا�ييسيييييييييييييييييييييييتيييييعييابييييية  بييطيياقيية 
 7 واإدارة  حيييفيييظ  مييييين  متيييكييينيييه 
و�سيكون مقره يف  عّينة،  ماين 
مركز حممد بن را�سد لاأبحاث 
الييطييبييييية مييقييًرا ليييه، وهيييو مبادرة 
اأطييلييقييتييهييا مييوؤ�ييسيي�ييسيية اجلييليييييليية يف 
الييطييبييييية، بينما من  دبيييي  مييدييينيية 
يف  احليييييوي  البنك  افتتاح  املييقييرر 

عام 2023.
واأكييييييد �ييسييمييو اليي�ييسيييييخ اأحيييميييد بن 
جمل�س  رئي�س  مكتوم،  اآل  �سعيد 
اأهمية  اجلليلة  موؤ�س�سة  اأميينيياء 
جهود  دفييييييع  يف  اخلييييطييييوة  هييييييذه 
الأبييحيياث والييدرا�ييسييات الطبية يف 
دولييية الإمييييييارات وامليينييطييقيية، ومن 
ثيييم تييعييزيييز اليييقيييدرة عييلييى تقدمي 
زيادة  على  تعن  فعالة  عاجات 

معدلت ال�سفاء..
 وقال: “البنوك احليوّية لها دور 
يعزز  اإذ  اليييعيييامل،  تغيري  يف  مييهييم 
الوراثية  البيانات  اإىل  الو�سول 
املنهجيات  ميين  الطبية  واليي�ييسييور 
كان  مييا  وهيييو  للتحليل،  اليييرائيييدة 
اأمًرا م�ستحيًا قبل ب�سع �سنوات 

فقط. 

الربوفي�سور علوي ال�سيخ علي �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم

الدكتورة رجاء عي�سى �سالح القرق الدكتور عبدالكرمي العلماء
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

و�سوؤون  الوقييييياف  مييوؤ�ييسيي�ييسيية  قييدمييت 
مليون   3 قدره  مبلغا  بدبي  ر  الق�سّ
اإن�سانية  ميييييبيييييادرات  ليييدعيييم  درهييييييم 
خميييتيييليييفييية خيييييييال �يييسيييهييير رمييي�يييسيييان 

املبارك.
و�يييسييياركيييت املييوؤ�ييسيي�ييسيية يف دعييييم ثاث 
اإذاعيييييات  تبنتها  اإنيي�ييسييانييييية  ميييبيييادرات 
جمعيات  بييييرعيييياييييية  عييييييدة  حميييلييييييية 
خريية خال ال�سهر الف�سيل مببلغ 
اأربعمئة وخم�سن األف درهم، توزعت 
على برنامج )يا باغي اخلري اقبل( 
على اإذاعة نور دبي وبرنامج )النا�س 
للنا�س( والذي يبث على اأثري اإذاعة 
دبيييي وميييبيييادرة )زايييييد اخلييييري( التي 

تنظمها �سبكة الإذاعة الأوىل.
للمبادرات  املقدم  الدعم  �سمل  وقييد 

الإذاعية الثاث اثنان وت�سعن اأ�سرة 
خالها  ح�سلت  بييالإمييارة،  متعففة 
الإن�سانية  للحالت  مييايل  دعييم  على 

عمليات  واإجيييراء  للمر�سى  وعاجا 
اأو توفري الرعاية ال�سحية وتقدمي 

املعونة.

كييمييا وزعيييت املييوؤ�ييسيي�ييسيية بييالييتييعيياون مع 
عييدد ميين اجلمعيات اخلييريييية، املري 
اأ�يييسيييرة   1800 عيييليييى  اليييرمييي�يييسييياين 

مييتييعييفييفيية، حيييييث بييلييغييت قيييييمييتيية نحو 
�سلعاً  ت�سمنت  درهيييم  األيييف  �سبعمئة 

غذائية ومتوينية وبطاقات �سراء.
مليون  مببلغ  املييوؤ�ييسيي�ييسيية  �ساهمت  و 
درهيييم لييدعييم ميييبيييادرة »يييياك العون« 
الييتييي تييبييّنييتييهييا �ييسييحيييييفيية »الإميييييييارات 
اليييييييييييييوم«، وحميييياكييييم دبيييييييي، ودائيييييييرة 
ال�سوؤون الإ�سامية والعمل اخلريي 
بهدف  رم�سان،  �سهر  خال  دبي  يف 
الإفييراج عن ال�سجناء من املواطنن 
املييييتييييعييييرثييييين مييييالييييييييياً وامليييياَحييييقيييين 

ق�سائياً. 
املطوع  علي  �سعادة  اأكييد  جانبه،  من 
الأمييييين اليييعيييام لييلييمييوؤ�ييسيي�ييسيية، حر�س 
اأوقيييييييياف دبيييييي عيييليييى دعيييييم املييييبييييادرات 
�سهر  يف  �سنويا  تقام  التي  الإن�سانية 
منها  لت�ستفيد  املييييبييييارك،  رميي�ييسييان 
ال�سر الغري قادرة واملتعففة، وعاج 

الرعاية  وتقدمي  املر�سية  احلييالت 
الطبية.

يف  تيي�ييسييارك  املوؤ�س�سة  اأن  اإىل  واأ�ييسييار 
معظم املبادرات اخلريية والإن�سانية 
التي تطلقها موؤ�س�سات الإمارة، �سريا 
عييلييى نييهييج الييقيييييادة اليير�ييسيييييدة يف مد 
قييادرييين واحلالت  الييعييون للغري  يييد 
املال  زكيياة  ميين  وامليير�ييسييى،  الإن�سانية 

وعوائد امل�سروعات الوقفية.
دبي،  اأوقييييياف  اأن  اىل  املييطييوع  ولييفييت 
للدعم،  امل�ستحقة  املييبييادرات  تييدر�ييس 
ب�سور  املييالييييية  املخ�س�سات  وتييوجييه 
عدة منها الدعم املايل املبا�سر، واملري 
الغذائية،  والييي�يييسيييال  الييرميي�ييسيياين 
ي�سمن  مبييييا  اليييتييي�يييسيييوق،  وبيييطييياقيييات 
ا�ييسييتييفييادة ال�ييسيير ميين الييدعييم املقدم 
تلبية  يف  وي�سهم  املييثييلييى،  بيياليي�ييسييورة 

احتياجها ويحقق لها ال�ستقرار.

•• دبي-وام:

ب�سيغة  رقييمييي  وتييييواأم  مييطييورة  ن�سخة 
اليييرميييوز غييري الييقييابييليية لييا�ييسييتييبييدال " 
تكنولوجيا  جييائييزة  يف   ،" تييي  اأف.  اأن. 
من�سة  عييرب  احتفت  التي  احلييكييومييات 
 ،2022 للحكومات  الييعيياملييييية  الييقييميية 
باأف�سل احللول التكنولوجية املبتكرة 
التي متكنت احلكومات من تطويرها 
حتديات  ملواجهة  وتعميمها  وتبنيها 

قائمة اأو ا�ستباقاً لأخرى قادمة.
من  ييييتيييم  نيييوعيييهيييا  ميييين  اأوىل  �ييسييابييقيية 
خييالييهييا تييكييرمي اجليييهيييات وامليييبيييادرات 
العامل  وامليي�ييسيياريييع احلييكييومييييية حييييول 
بجائزة حكومية ت�سم رمزاً غري قابل 
باأ�سحابه  التكرمي  يربط  لا�ستبدال 
بعداً جديداً  مدى احلياة، ما ي�سيف 
التي  احلييكييومييات  تكنولوجيا  جلييائييزة 
الإميييارات منذ  دوليية  اأطلقتها حكومة 
العاملية  الييقييميية  ميينيي�ييسيية  عيييرب  �ييسيينييوات 
عييلييى تنظيمها  وييي�ييسييرف  لييلييحييكييومييات، 

للخدمة احلكومية  الإمييارات  برنامج 
املتميزة.

جائزة  ميين  املييطييورة  الن�سخة  وجييياءت 
تكنولوجيا احلكومات، لتواكب املرحلة 
الييتييي و�ييسييل اإليييييهييا الإنيي�ييسييان يف العقد 
الثالث من القرن الواحد والع�سرين، 
وحيييياليييية الييييتييييداخييييل والنييييييدميييييياج بن 
الفرتا�سي،  والييواقييع  الفعلي  الواقع 
كورونا  فريو�س  جائحة  �سرعت  التي 
امل�ستجد "كوفيد – 19" يف حتويلها 
والعمل،  لييلييحييييياة  �ييسييامييل  منيييط  اإىل 
يف  يجمع  مبتكر  تكرمي  اإىل  وحتولت 
معاً  العن�سرين  وتفا�سيله  ماحمه 

يف جائزة واحدة.
وتعد الرموز غري القابلة لا�ستبدال 
اأ�ييييسييييول رقييمييييية فيييرييييدة تيييتيييوافيييق مع 
التي  احلقيقي  الييعييامل  يف  نييظييرياتييهييا 
كنظام  ت�سن  بييلييوك  تقنية  ت�ستخدم 
معلومات  �سحة  من  للتحقق  موثوق 
الرموز  على  العثور  وميكن  الأ�سول، 
لا�ستبدال  الييقييابييليية  غيييري  الييرقييمييييية 

اخلا�سة بجائزة تكنولوجيا احلكومات 
يف موقع "اأوبن �سي"، اأول واأكرب �سوق 
يف  لا�ستبدال  القابلة  غييري  لييلييرمييوز 

العامل.
ال�سابعة،  دورتييهييا  وركيييزت اجلييائييزة يف 
التكنولوجية  احليييليييول  تييكييرمي  عييلييى 
احلكومات،  لييدى  املبتكرة  والرقمية 
الكربى،  للتحديات  ت�ستجيب  الييتييي 
وتعزز اجلاهزية احلكومية للتحديات 

امليي�ييسييتييقييبييلييييية، وكييييرمييييت البييييتييييكييييارات 
جمالت  يف  احلكومية  التكنولوجية 
والتعليم،  احلييييييياة،  وجيييييودة  اليي�ييسييحيية 
والييييياجيييييئييييين، والييييتييييغييييري امليييينيييياخييييي، 
على  القائمة  احلكومية  واخلييدمييات 
والبتكارات  ال�ييسييطيينيياعييي،  اليييذكييياء 

اخلاقة.
بيياإ�ييسييهييامييات رواد  واحييتييفييت اجليييائيييزة 
التكنولوجيا يف تقدمي حلول خدمية 
وتعزز  امل�ستقبلية  التحديات  ت�ستبق 
احللول  وكرمت  الإن�سان،  حياة  جودة 
لدى  املبتكرة  والرقمية  التكنولوجية 
احلكومات، التي مت تطويرها ملواجهة 
ا�ييسييتييبيياقييي يعزز  بيي�ييسييكييل  اليييتيييحيييدييييات 

اجلاهزية احلكومية للم�ستقبل.

متنح  حكومة  اأول  الإمــــارات   -
جائزة بتقنية "اأن. اأف. تي".

طليعة  بييييين  حميييميييد  �ييييسييييعييييادة  واأكيييييييييد 
حلكومة  احلكومية  اخلييدمييات  رئي�س 
لدرع  املييطييورة  الن�سخة  اأن  الإمييييارات، 

التطورات  لييتييواكييب  جييياءت  اجليييائيييزة، 
العامل  ييي�ييسييهييدهييا  اليييتيييي  امليييتييي�يييسيييارعييية 
املتقدمة،  بييالييتييكيينييولييوجيييييا  ميييدفيييوعييياً 
الإمارات  اأن حكومة دولة  اإىل  م�سرياً 
هييي اأول حييكييوميية متيينييح فييائييزييين من 
حكومية  ومييبييادرات  وم�ساريع  جهات 
جيييائيييزة تييعييتييمييد تييقيينييييية اليييرميييوز غري 

القابلة لا�ستبدال "اأن. اأف. تي".
وقال ابن طليعة اإن التطوير امل�ستمر 
جلييييائييييزة تيييكييينيييوليييوجيييييييا احليييكيييوميييات، 
وتييوا�ييسييل تييقييدميييهييا عييلييى ميييدى �سبع 
القمة  ميينيي�ييسيية  عيييرب  مييتييتييالييييية  دورات 
حر�س  يعك�س  لييلييحييكييومييات،  الييعيياملييييية 
حييكييوميية دولييية الإميييييارات عييلييى حتفيز 
لبتكار  الييييعييييامل  حيييييول  احلييييكييييومييييات 
وامل�ساريع  املبادرات  وت�سميم  احللول 
بجاهزيتها،  وتييرتييقييي  متييكيينييهييا  الييتييي 
العمل  مييييياميييييح  تييي�يييسيييكيييييييل  وتييييعيييييييييد 
بيينيياء اجليل  ي�سهم يف  احلييكييومييي مبييا 
وتبنت  امل�ستقبل.  حلكومات  اجلييديييد 
اختيار  يف  جييييديييييداً  منييييوذجيييياً  الييقييميية 

التجارب وق�س�س النجاح املبتكرة، يف 
فئات اجلائزة، اإذ عملت بال�سراكة مع 
عدد من ال�سركاء العاملين على ر�سد 
65 دولة،  250 جتربة، من  ودرا�سة 
قييّيييمييتييهييا جليينيية حتييكيييييم عيياملييييية، ت�سم 
خرباء ومتخ�س�سن يف فئات اجلائزة، 
اليينييهييائييييية من  املييرحييليية  اإىل  وو�ييسييلييت 
حكومية،  جتربة   50 نحو  التقييم، 
لختيار  جميييييييدداً،  الييلييجيينيية  قييّيييمييتييهييا 
اأف�سلها للفوز بالفئات ال�ست للجائزة. 
تقييم  على  التحكيم،  جلييان  وعملت 
بناء على معايري  التجارب احلكومية 
الأفكار  يف  والإبيييداع  البتكار  م�ستوى 
واحللول، ومدى النجاح يف ت�سميمها 
من  بال�ستفادة  وتطبيقها،  وتنفيذها 
الذكية  وتييطييبيييييقيياتييهييا  الييتييكيينييولييوجيييييا 
وحييلييولييهييا الييرقييمييييية، و�ييسييمييول وحجم 
تطّبقها  التي  القطاعات  يف  تاأثريها 

فيها.
وجت�سد جائزة تكنولوجيا احلكومات، 
للحكومات  اليييعييياملييييييية  اليييقيييمييية  �ييسييعييي 

امل�ستمر  والتح�سن  البتكار  لتحفيز 
احلكومي،  واليييعيييميييل  اخليييييدميييييات  يف 
وحيير�ييسييهييا عييلييى تيي�ييسييجيييييع املييييبييييادرات 
القطاعن  يف  امليييبيييتيييكيييرة  واملييي�يييسيييارييييع 
دورهما  وتعزيز  واخلييا�ييس،  احلكومي 
املوؤ�س�سي،  العمل  م�ستقبل  ت�سكيل  يف 
معامل  ور�ييييسييييم  البييييتييييكييييار  وتييير�يييسيييييييخ 
القطاعات  يف  احلييكييومييييية  الييتييوجييهييات 

الأكييييييرث ارتيييبييياطييياً بييحييييياة الإنييي�يييسيييان، 
وا�ستباق  احلالية،  التحديات  ملواجهة 
اإبداعية  بحلول  امل�ستقبلية  التحديات 
وا�سع،  نييطيياق  عييلييى  للتطبيق  قييابييليية 
تدعم بناء جمتمعات م�ستقبلية ذكية 
وحلول  والبتكار،  املعرفة  على  قائمة 
لتحقيق  اخليييياقيييية  اليييتيييكييينيييوليييوجيييييييا 

ال�ستدامة يف خمتلف القطاعات.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأمنية"  "حتقيق  حر�ست موؤ�س�سة 
العامة  اليييقيييييييادة  ميييع  وبييالييتييعيياون 
لييي�يييسيييرطييية اأبييييوظييييبييييي املييتييمييثييليية يف 
العامة،  والعاقات  املرا�سم  اإدارة  
العن  منطقة  �سرطة  ومييديييرييية 
 3( عمر  الطفل  قلب  اإ�سعاد  على 
كهربائية  �سيارة  باقتناء  �سنوات( 
حتتّل  التي  ال�سرطة  �سعار  حتمل 
منزلة عظيمة وحباً كبرياً يف قلب 
عمر، وذلك بح�سور النقيب/ فهد 
اأول/  حمييمييد احليييميييادي وامليييييازم 
�سامل حممد الكعبي واملازم اأول/ 

عبد الوهاب �سامل الهاجري.
عمر  الطفل  اأمنية  حتقيق  وجيياء 

مبيينييا�ييسييبيية ُميي�ييسيياركيية املييوؤ�ييسيي�ييسيية يف 
الحتفالت الدولية بيوم الأمنية 

اأبريل   29 ُي�سادف  الييذي  العاملي 
مييين كيييل عيييييام، وهييييو اليييييييوم اليييذي 

الطفل  اأميينييييية  حتقيق  خييالييه  مّت 
كري�س باأن يكون �سرطياً، ليخ�سر 

اللوكيميا  مييع  معركته  ذلييك  بعد 
بعد يومن فقط.

تيييواليييت امليييفييياجييياآت اليييتيييي اأوقيييييدت 
اليي�ييسييعييادة واليي�ييسييرور يف قييلييب عمر 
بييييداييييية مييييع و�ييييسييييول فيييرييييق عمل 
موؤ�س�سة "حتقيق اأمنية" اإىل منزل 
عائلته وهو يحمل بدلة ال�سرطة. 
وبعد النتهاء من ال�ستعداد كانت 
املييفيياجيياأة الييثييانييييية بييو�ييسييول فريق 
باب  اإىل  اليي�ييسييرطيية  �يييسيييييييارات  مييين 
منزله، حيث تبادل معهم التحية 
اإحدى  لتفقد  واقتادوه  الع�سكرية 
الداخل  مييين  اليي�ييسييرطيية  �يييسيييييييارات 
اإ�ييييسيييياءة الأنيييييييوار، وعند  وجتيييربييية 
خروجه من ال�سيارة كانت املفاجاأة 
كبرية وغامرة جعلت كلمات الفرح 

الربيئة  عمر  نظرات  مع  تتطاير 
التي  الييكييهييربييائييييية  اليي�ييسيييييارة  اإىل 
�سعار  حتمل  وهييي  بها  حلم  طيياملييا 
اإىل جتربتها يف  ال�سرطة، لُي�سارع 

ال�ساحة اأمام منزل عائلته.
موؤ�س�سة  عيييميييل  فييييريييييق  وتيييييقيييييّدم 
"حتقيق اأمنية" بال�سكر والتقدير 
اأبيييوظيييبيييي  �يييسيييرطييية  اأفيييييييييييراد  اإىل 
م�ساعر  تييعييزيييز  عييلييى  وحيير�ييسييهييم 
قلوب  يف  والفرح  والأمييل  ال�سعادة 
اأن  على  موؤكدين  املجتمع،  اأفيييراد 
يف  ي�ستغرق  قييد  الأميينييييية  حتقيق 
قليًا،  اأكيييرث  اأو  �ساعتن  الييغييالييب 
نفو�س  يف  رائعاً  اأثييراً  لكنها ترتك 
الأطيييييفيييييال املُييي�يييسيييابييين بييياأميييرا�يييس 
فهي  البعيد،  املييدى  على  خطرية 

وال�سعادة  بييياليييتيييميييّييييز  تيي�ييسييعييرهييم 
الييكييبييرية، وتييقييودهييم لييبييذل املزيد 

العاج  مييي�يييسيييرية  يف  اجليييهيييد  ميييين 
ال�سعبة.

•• اأبوظبي –الفجر: 

خليفة  جلائزة  العامة  الأمييانيية  اأكييدت 
البيئة  ا�ستثمار  اأهمية  على  الرتبوية 
�سهر رم�سان  �سهدها  التي  الإيجابية 
املبارك من قبل خمتلف فئات املجتمع 
بحيث يعزز اأولياء الأمور لدى اأبنائهم 
ارتبطت  التي  النبيلة  القيم  وبناتهم 
بال�سهر الكرمي عطاًء وتكافًا و�سلة 

اأرحام وغريها من القيم التي ج�سدها 
�سهر  الإميييييارات خيييال  دولييية  جمتمع 

رم�سان املبارك .
جاء ذلك خال املحا�سرة الرم�سانية 
العامة للجائزة  التي نظمتها الأمانة 
عييين بييعييد بيييعييينيييوان " نييييور اليي�ييسييائييم " 
خييياجنيييي ع�سو  جييميييييليية  ليييليييدكيييتيييورة 
الييتيينييفيييييذييية جليييائيييزة خليفة  الييلييجيينيية 
مفهوم  اإىل  فيها  وتطرقت  الرتبوية، 

الييي�يييسيييييييام وامليييقيييا�يييسيييد امليييرتيييبيييطييية به 
والييطيياقيية الييروحييييية الإيييجييابييييية التي 
تييرتتييب عييلييى اليي�ييسيييييام بييالإ�ييسييافيية اإىل 
الإن�سان  هالة  توؤثر يف  التي  العنا�سر 
تزويده  عييرب  و�سحيح  علمي  ب�سكل 
بعنا�سر اإيجابية �سمن تكامل الأبعاد 

الروحية واجل�سدية والعقلية .
واأ�ييييسييييارت اليييدكيييتيييورة جييميييييليية خاجني 
الروحي  البعد  اإىل  املحا�سرة  خييال 

املييرتييبييطيين بهالة  اليييروحيييي  واليييذكييياء 
اجليي�ييسييم خيييال اليي�ييسيييييام واليييفيييرق بن 
بالإ�سافة  الييروحييي  والييذكيياء  التدين 
اإىل تعريف املجال الكهرومغناطي�سي 
لاإن�سان " الهالة " وارتباط ذلك كله 
احلالة  هييذه  وا�ستمرار  ال�سائم  بنور 
رم�سان  �سهر  بعد  مييا  اإىل  اليينييورانييييية 

املبارك .
�سهدها  الييتييي  الييقيييييم  اأن  واأو�يييسيييحيييت 

الييتييكييافييل وامليييودة  الييكييرمي ميين  ال�سهر 
الإن�ساين  والييعييمييل  الأرحيييييييام  و�ييسييليية 
واخلريي كلها قيم تتطلب من الأ�سرة 
واملدر�سة تر�سيخها لدى الن�سء بحيث 
تكون هذه القيم م�ستدامة يف ال�سلوك 
اليييييومييي الإيييجييابييي الييييذي نيينيي�ييسييده يف 

حياتنا اليومية . 
الييدكييتييورة جميلة خيياجنييي :  وقييالييت 
املتحدة  الييعييربييييية  الإمييييييارات  دولييية  اإن 

يف  فريداً  منوذجاً  دائماً  للعامل  تقدم 
والإن�ساين  اخلييريي  والعمل  التكافل 
الف�سيل،  ال�سهر  يج�سدها  قيم  وهييي 
يف  ال�سائم  نييور  خالها  ميين  وي�سطع 

من  متكاملة  منظومة  عييرب  املجتمع 
املبادرات وامل�ساريع التي تعزز التاحم 
والتعا�سد املجتمعي يف �سورة ترتجم 
اليينيي�ييسيييييج اليييقيييوي ملييجييتييمييع الإميييييييارات 

والييييييذي األيييفييينييياه دائييييميييياً، وتيييييربز هذه 
والفردية  املجتمعية  والهالة  احلالة 
يت�سابق  الييذي  الف�سيل  ال�سهر  خال 

فيه اجلميع اإىل اخلريات .

الإمارات تطور التجربة الأوىل من نوعها عامليا على امل�صتوى احلكومي

جائزة تكنولوجيا احلكومات .. ن�ضخة مطورة وتواأم رقمي ب�ضيغة »اأن. اأف. تي«

احتفاًء بيوم الأمنية العاملي 

»اأمنية« و بالتعاون مع القيادة العامة ل�ضرطة اأبوظبي تبعث م�ضاعر ال�ضعادة يف قلب عمر 

�صملت اأ�صرا متعففة وحالت مر�صية واإن�صانية

»اأوقاف دبي« تدعم مبادرات خريية ب� 3 مليون يف رم�ضان

»خليفة الرتبوية« : دور حيوي لالأ�صرة واملدر�صة يف تر�صيخ قيم ال�صهر الف�صيل لدى الن�سء 

جميلة خاجني : هالة الإن�ضان ترتبط باأبعاد روحانية 
وج�ضدية وعقلية ي�ضطع من خاللها نور ال�ضائم

•• عجمان : الفجر 

الرئي�س  النعيمي،  على  بن  العزيز  عبد  الدكتور  ال�سيخ  اأكد 
يف  اجلمعية  حر�س  اخلييريييية،  الإح�سان  جلمعية  التنفيذي 
املتفوقن  اأبنائها  تكرمي  على  عييام،  كل  من  اليوم  هييذا  مثل 
الأيتام  مبادرة متكن  وذلك متا�سيا مع  درا�سياً،  واملتميزين 
ويل  النعيمي  حميد  بيين  عييمييار  ال�سيخ  �سمو  اأطييلييقييهييا  الييتييى 
يف  دجمييهييم  بييهييدف  التنفيذي،  املجل�س  رئي�س  عجمان  عهد 
املجتمع ورعايتهم ال�ساملة وتاأهيلهم نف�سياً وعلمياً و�سحياً 
بهدف  املييجييال،  هييذا  يف  متخ�س�سن  خييال  ميين  واجتماعياً 
حتفيزهم ملوا�سلة طريق العلم، وتذليل كافة العقبات التي 

تواجههم خال م�سريته.

جاء ذلك خال تنظيم حفل اإفطار جماعي لاأيتام واأ�سرهم 
اأول اأم�س يف فندق �سراي ، وذلك لتكرمي عدد 30 يتيماً من 
خاله  اخلريية  الإح�سان  جمعية  قدمت  درا�سياً،  املتفوقن 
احلفل،  بييرنييامييج  �سمن  قيمة  عينية  وهييدايييا  مالية  مبالغ 
بهدف بث الروح الإيجابية لتحقيق ا�ستمرار التميز والتفوق 
العلمي، بالإ�سافة اإىل اطاق برنامج اأمهر التى من �ساأنها 
والثقافية  العلمية  النواحي  كافة  يف  بتاأهيلهم  الأيتام  دعم 

والجتماعية من خال برامج ودوات تدريبة مدرو�سة. 
باأن  النعيمي،  على  بيين  العزيز  عبد  الييدكييتييور  ال�سيخ  واأ�ييسييار 
الأيتام،  ميين  الييعييلييم  طييالييب  ت�سجيع  اإىل  ت�سعى  اجلييمييعييييية  
يج�سد  مبا   ، ومعنوياً  مادياً  ودعمها  الفئة  بهذه  والهتمام 
روؤييية اجلمعية يف ريييادة العمل اخلييريي والإنيي�ييسيياين ، ون�سر 

القيم الإن�سانية النبيلة التى ميار�سها اأفراد املجتمع لت�سبح 
�سلوك ميار�س وثقافة تتبع، واأو�سح اأن متيز الأيتام وتفوقهم 
مل ياأتي من فراغ، بل من جهد و�سرب وجلد، فكفالتهم اأمر 
اأجل تطوير عجلة الإنتاج،  واجب ،ودجمهم يف املجتمع من 
وال�ستفادة منهم يف التنمية امل�ستدامة، وتاأهيلهم من خال 
اخلري  اأهييل  وتكاتف  جهود  وثمن  التدريبي.  اأمهر   برنامج 
لهذه  داعمة  ركائز  �ساروا  ممن  البي�ساء  الأيييادي  واأ�سحاب 
الفئة ودورها املتمثل يف خدمة املجتمع بكل �سرائحه وفئاته، 
خ�سو�سا يف �سهر رم�سان الف�سيل، مبا يخدم اأهداف التنمية 
روح  تر�سيخ  �ساأنها  من  التى  الإن�سانية  واملبادرات  املجتمعية 
اخلري والعطاء، وذلك بتقدمي حزمة من امل�ساعدات الداعمة 

لتمكن الأيتام ودجمهم يف املجتمع.

الإح�ضان اخلريية تكرم 30 طالبًا من الأيتام املتفوقني درا�ضيًا وتطلق برنامج اأمهر   

جمعية �أبوظبي للفنون 
�ل�شعبية و�مل�رسح 

�أبوظبي

1- مناق�صة امليزانية التقديرية لعام 2022.

 2021 لعام  للجمعية  اخلتامي  احل�صاب  مناق�صة   -2

وتعيني مراقب احل�صابات.

3- مناق�صة تقرير ن�صاط اجلمعية عن عام 2021.

4- اإنتخاب جمل�س الإدارة.

5- اأية مقرتحات اأو مو�صوعات مقدمة من الأع�صاء.

جدول اأعمال اجلمعية العمومية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

املجتمع  ال�سحة ووقاية  وزارة  نظمت 
اأن�سطة  �سمن  بعد  عيين  علمية  نيييدوة 
للتح�سن  الييييوطيييينييييي  اليييييربنييييياميييييج 
التطعيمات  اأ�يييسيييبيييوع  ميييع  بييالييتييزاميين 
 30 24 اإىل  العاملي، الييذي ميتد من 
اأبيييرييييل اجليييييياري، وذلييييك بييهييدف رفع 
باأهمية  ال�سحين  العاملن  قيييدرات 
احلد  يف  الفعال  ودورهيييا  التطعيمات 
من الأمرا�س امل�ستهدفة بالتطعيمات، 
لزيادة  بيياأهييميييييتييهييا  اليييوعيييي  وتيييعيييزييييز 
بييالييلييقيياحييات، والتي  الييتييغييطييييية  نيي�ييسييبيية 
ت�ستهدف فئات املجتمع من املواطنن 
واملقيمن.  وجاء الإعان عن اإطاق 
العاملي  التطعيمات  اأ�ييسييبييوع  فعاليات 

والتي  العلمية  الندوة  برنامج  �سمن 
�سهدت ح�سور �سعادة الدكتور ح�سن 
امل�ساعد  الوكيل  الرند  الرحمن  عبد 
لقطاع ال�سحة العامة، رئي�س اللجنة 
ندى  والدكتورة  للتح�سن،  الوطنية 
العامة  اإدارة ال�سحة  املرزوقي مديرة 
ليلى  والدكتورة  الييوزارة،  والوقاية يف 
اجليي�ييسييمييي رئييييييي�يييس قيي�ييسييم الأمييييرا�ييييس 
برنامج  ومدير  والتح�سن  ال�سارية 
نخبة  �ييسييارك  كما  املييو�ييسييع،  التح�سن 
من اخلرباء والإ�ست�سارين يف جمال 
العامة يف  املعدية وال�سحة  الأمرا�س 

اجلل�سات العلمية.

فوق وما   99%
الرند  ح�سن  الييدكييتييور  �سعادة  واأ�ييسييار 

اأهمية  اإىل  الييينيييدوة  افييتييتيياح  كييلييميية  يف 
ال�سحية  والهيئات  الييييوزارة  م�ساركة 
للتطعيمات،  اليييعيييامليييي  الأ�ييييسييييبييييوع  يف 
الوطني  املوؤ�سر  نتائج  حت�سن  بهدف 
املجتمع  اأفيييراد  جميع  تغطية  لن�سبة 
بالتطعيمات لوقايتهم من الأمرا�س، 
وماأمونية  �سامة  تاأكيد  خييال  ميين 
املدار�س  وطلبة  ليياأطييفييال  اللقاحات 
ال�سن.  وكييبييار  وامل�سافرين  والبالغن 
باللقاحات  التغطية  مييعييدلت  ورفيييع 
على  بيينيياء  فيييوق،  وميييا   99% لت�سبح 
تر�سيخ  نييحييو  الييييييوزارة  ا�ييسييرتاتيييييجييييية 
مبتكرة  بيييطيييرق  اليييوقيييائيييي  اجلييييانييييب 
املجتمع  حت�سن  ت�سمن  وم�ستدامة 

من الأمرا�س.
هذه  يف  الييرنييد  الدكتور  �سعادة  ولفت 

التي حققتها  الإجنييازات  اإىل  املنا�سبة 
دولة الإمارات بف�سل دعم وتوجيهات 
لييتييحييقيييييق نظام  اليييقيييييييادة احلييكيييييميية، 
موؤ�سرات  وفق  عاملية  مبعايري  �سحي 
وتنفيذ  اليي�ييسييحييييية،  اليييرعيييايييية  جيييييودة 
العاملية  وال�ييسييرتاتيييييجيييييات  الأهييييداف 
اإ�ستنادا  التح�سن،  بييربامييج  املتعلقة 
والتو�سيات  املييمييار�ييسييات  اأفيي�ييسييل  اإىل 
ال�سحة  ال�سادرة من منظمة  العاملية 
املتحدة  الأمم  وميينييظييميية  اليييعييياملييييييية 
للطفولة” يوني�سيف” واملركز العاملي 
لل�سيطرة على الأمرا�س املعدية، من 
الأ�سا�سية  التطعيمات  توفري  خييال 
�سحي  جمتمع  اإىل  للو�سول  جمييانيياً، 
خاٍل من الأمرا�س املعدية امل�ستهدفة 

بالتح�سن.

الربنامج الوطني للتح�صني
واأو�سحت الدكتورة ندى املرزوقي اأن 
هدف الوزارة من عقد الندوة العلمية 
هو تعزيز قدرات العاملن ال�سحين 
بيياأحييدث الييتييو�ييسيييييات الييعيياملييييية مبجال 
اأهمية  عييلييى  وبييالييرتكيييييز  الييلييقيياحييات، 
وقالت  بييالييلييقيياحييات.  الييتييغييطييييية  رفييييع 
انطاق  ميييع  يييياأتيييي  الييينيييدوة  عييقييد  اإن 
العاملي  التطعيمات  اأ�ييسييبييوع  فعاليات 
ال�سحية، لن�سر  بالتعاون مع اجلهات 
باأهمية  املييجييتييمييع  اأفيييييراد  بييين  اليييوعيييي 
والأعمار،  الأفراد  التطعيمات جلميع 
للتح�سن  الوطني  الربنامج  ح�سب 
واليييييرباميييييج الييتييطييعيييييمييييية الأخييييييييرى، 
التثقيفية  اليييفيييعييياليييييييات  وتيييكيييثيييييييف 
ر�سائل  اأهييمييييية  لإييي�ييسييال  امليي�ييسييتييهييدفيية 

ووقايتها  الييلييقيياحييات  باأهمية  مييوحييدة 
من الأمرا�س املعدية باملجتمعات. 

ليلى  الييدكييتييورة  ا�ستعر�ست  بيييدورهيييا 
اجلييي�يييسيييميييي املييييوا�ييييسيييييييييع اليييييتيييييي متت 
مناق�ستها يف اجلل�سة العلمية من قبل 
ركزت  والييتييي  واخليييرباء  ال�ست�سارين 
اللقاحات  فييوائييد  اإييي�ييسييال  اأهمية  على 

للجميع من خال رفع م�ستوى الوعي 
جلميع  اللقاحات  فييوائييد  جميع  حييول 
الأعمار ومو�سوع دور حتفيز وت�سجيع 
لا�ستفادة  البالغن  وتطعيم  املجتمع 
من فوائد اللقاحات يف حت�سن �سحة 
التطعيمية  التغطية  وتاأثري  املجتمع 
الييعييالييييية لييتييقييليييييل عيييبء الأمييييرا�ييييس يف 

وت�سمنت  ال�سحية.   الرعاية  من�ساآت 
فيديو  عر�س  العلمية  الندوة  فعاليات 
الذي  بالتطعيمات  اللتزام  اأهمية  عن 
املجتمعية  املييينييياعييية  رفيييييع  يف  ييي�ييسيياهييم 
وبالتايل  الأمييييرا�ييييس  عييلييى  والييقيي�ييسيياء 
تيييعيييزييييز �يييسيييحييية امليييجيييتيييميييع ميييين خيييال 

اللتزام بجدول التح�سن.

••ال�صارقة-الفجر:

مر�سى  اأ�ييسييدقيياء  "جمعية  تييعيياونييت 
الإميييييييييارات  "بنك  مييييع  ال�سرطان" 
 100 لتوزيع  الثاين،  للطعام" للعام 
�ييسييهيير رم�سان  خييييال  غيييذائيييي  طييييرد 
امل�سابن  املجتمع  اأفييراد  على  املبارك 
بيياليي�ييسييرطييان وعييائيياتييهييم، ميين خال 
حملة "اأنا اأ�ستحق احلياة"، يف خطوة 
الرامية  اأهيييدافيييهيييا  بييتييحييقيييييق  ُتيي�ييسييهييم 
ال�سرطان  مليير�ييسييى  اليييدعيييم  لييتييوفييري 
العربية  الإميييارات  دوليية  يف  املتعففن 

املتحدة.
ُتنّظمها  اليييتيييي  احليييميييلييية  وُتييييوا�ييييسييييل 
"جمعّية اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان"، 
لها،  مييقييراً  الإمييييارات  ميين  تّتخذ  التي 
اأفراد  جميع  ميين  الييدعييم  ا�ستقبال  يف 
كما  الإمييياراتيييي،  املجتمع  وموؤ�س�سات 
اجلمعّية  مهمة  مييع  احلملة  تن�سجم 
املعنّية بتقدمي الدعم املادي واملعنوي 
الوعي  ونيي�ييسيير  الييي�يييسيييرطيييان،  مليير�ييسييى 
الك�سف  واأهييمييييية  اليي�ييسييرطييان  مبيير�ييس 

املبكر عنه.
ال�سهر  خيييال  مييبييادراتييهييا  اإطيييييار  ويف 
الف�سيل، اأطلقت اجلمعية يف الي 7 من 
"اأعِط واح�سد  اأبريل اجلاري مبادرة 
وهييي عييبييارة عن  2022" اخلييريييية، 
م�سابقة لياقة بدنية للتطوع املوؤ�س�سي 
بييالييتييعيياون مع  خيييال �سهر رميي�ييسييان، 
دبي"   ENGAGE "برنامج 
التابع لي"غرفة جتارة و�سناعة دبي"، 
من  الي30  يف  اأبييوابييه  التحدي  ويفتح 

اأبريل 2022.
ال�سامل  اليينييهييج  امليييبيييادرتيييان  وتييعييكيي�ييس 
الذي تتبعه "جمعية اأ�سدقاء مر�سى 
ال�سرطان" لدعم امل�سابن وعائاتهم 
اإطيييار حر�سها  يف دولييية الإميييييارات، يف 
والتزامها مب�ساعدة املر�سى املتعففن 
الذين ي�سارعون املر�س خال ال�سهر 
املجتمعي  التفاعل  ولتحفيز  املبارك، 
ال�سرطان  مر�سى  دعييم  يف  وامل�ساركة 
تتبنى اجلمعية  رم�سان،  �سهر  خال 

ملكافحة  �ييسييامييليية  وميينييهييجيييييات  اآليييييييات 
ميينييه وتقدمي  واليييوقيييايييية  اليي�ييسييرطييان 
واملعنوية  واملييادييية  ال�سحية  الرعاية 

للم�سابن به. 

اأنا اأ�ستحق احلياة: جناح متوا�سل
وحول النجاح املتوا�سل الذي حتققه 
قاليت  احلياة"،  اأ�ييسييتييحييق  "اأنا  حملة 
خولة را�سد، مدير اإدارة �سوؤون املر�سى 
ال�سرطان:  مر�سى  اأ�سدقاء  بجمعية 
احلياة(  اأ�ستحق  )اأنييا  حملة  "ت�سهم 
وجهودنا  اليي�ييسييامييل  منهجنا  بييتييعييزيييز 
ال�سرطان  مر�سى  مل�ساعدة  احلثيثة 
ي�ستطيعون  ل  الييييذييييين  املييتييعييفييفيين 
الطويلة  العاج  تكاليف رحلة  حتمل 
املالية  والليييييتيييييزاميييييات  والييي�يييسيييعيييبييية، 

املرتبطة بها".
جمعية  عييين  "بالنيابة  واأ�ييييسييييافييييت: 
اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان، اأعرب عن 
ومنظمة  وموؤ�س�سة  فرد  لكل  امتناين 
يف دولة الإمارات ممن التزموا بدعم 
حملة "اأنا اآ�ستحق احلياة" جلمع زكاة 
املييييال، حيييييث جنييحييت احلييمييليية باتخاذ 
خييطييوات كبرية هييذا الييعييام ميين خال 
وتغطية  الييي�يييسيييرطيييان  مييير�يييسيييى  دعيييييم 
ونحن  الباهظة،  عاجاتهم  تكاليف 
على ثقة اأن موا�سلة جهود املتربعن 

البي�ساء وا�ستمرار  واأ�سحاب الأيادي 
من  �سيعزز  وتربعاتهم  م�ساهماتهم 
ال�سرطان  مر�سى  يف  احلملة  تيياأثييري 

بدولة الإمارات".
مر�سى  اأ�ييسييدقيياء  "جمعية  ووجييهييت 
لل�سركات  الييييييدعييييييوة  ال�سرطان" 
واملنظمات واملوؤ�س�سات التي تتخذ من 
دولة الإمارات مقراً لها، لدعم حملة 
خال  من   "2022 واح�سد  "اأعِط 
ت�سجيع املوظفن على حتميل تطبيق 
يف  اجلمعية  اأطلقته  الييذي  "لنحيا" 
عام 2019 خال الدورة الثانية من 
العاملية،  الريا�سية"  لنحيا  "م�سرية 
لتتّبع عدد اخلطوات، واإمتام 8000 
خطوة يومياً للمحافظة على لياقتهم 
�ستتربع  امليييقيييابيييل،  ويف  و�ييسييحييتييهييم، 
واملوؤ�س�سات  واملييينيييظيييميييات  الييي�يييسيييركيييات 
املييي�يييسييياركييية بييفييليي�ييس واحيييييد مييقييابييل كل 
خييطييوة يييقييوم بييهييا مييوظييفييوهييا، لدعم 
حول  الوعي  ن�سر  يف  اجلمعية  جهود 

ال�سرطان والوقاية منه وعاجه.

قنوات التربع
لييلييراغييبيين فر�سة  وتيييوفييير اجلييمييعييييية 
امليي�ييسيياركيية وامليي�ييسيياهييميية يف احلييمييليية من 
الييتييرّبع عن  التالية:  الييقيينييوات  خييال 
اأفراد  جلميع  اجلمعية  تتيح  اإذ  بعد، 

اأ�ستحق  "اأنا  حلملة  الييتييربع  املجتمع 
املال  زكيياة  جلمع  املخ�س�سة  احلياة" 
بييعييد( من  )عيين  �سهر رم�سان  خييال 
www.( الر�سمي  موقعها  خييال 
الق�سائم  عييييرب  اأو   .)focp.ae
ق�سائم  تيييتيييوفييير  حيييييييث  الييي�يييسيييرائييييييية، 
 ،100  ،50  ،10 بييقيييييميية  �ييسييرائييييية 
الرابط  على  درهييم   1000  ،500
 https://focp.ae/( الييتييايل: 
التربع  خال  من  اأو   .)coupon
عييين طييريييق اليير�ييسييائييل الييقيي�ييسييرية، اإذ 
تييوفيير اجلييمييعييييية فيير�ييسيية اليييتيييربع عن 
خال  من  الق�سرية  الر�سائل  طريق 
كلمة  اإر�ييسييال  "ات�سالت" عرب  �سركة 
6447 للتربع  اإىل رقم   )Zakat(
 4426 رقيييييم  واإىل  درهيييييمييييياً،  بي20 
 4467 واإىل  درهيييمييياً،  بي50  لييلييتييربع 
 2308 واإىل  درهيييم،  بي200  للتربع 
واأخيييييرياً من  درهييييم.  بي500  لييلييتييربع 
خيييال احليييييوالت امليي�ييسييرفييييية، بحيث 
ميكن اإجراء احلوالت امل�سرفية على 
عاجهم"،  "زكاتكم  اجلمعّية  ح�ساب 
 )0011364854002( رقيييييم 
يف مييي�يييسيييرف الييي�يييسيييارقييية الإ�يييسييياميييي، 
احليييي�ييييسيييياب  رقيييييييييم  اأن  اليييييعيييييليييييم  ميييييييع 
هو:   "IBAN" اليييييدويل  امليي�ييسييريف 

.)AE440410000011364854002(

•• اأبوظبي- وام:

للمعا�سات  الييعيياميية  الييهيييييئيية  ك�سفت 
والييتيياأمييييينييات الجييتييميياعييييية عييين اأن 
للمواطنن  احلكومي  الدعم  قيمة 
الييييقييييطيييياع اخلييييا�ييييس  الييييعييييامييييليييين يف 
 2.5% ن�سبة  حّتييمييل  يف  واملتمثلة 
امل�ستحقة  ال�يييسيييرتاكيييات  ن�سبة  ميين 
بلغت   2021 عيييييام  خيييييال  عيينييهييم 

درهم.  87،742،531.37
الكبري  الييييدور  الييدعييم  هيييذا  ويعك�س 
بيييه احلييكييوميية لتنويع  تيييقيييوم  اليييييذي 
العمل  فييير�يييس  ميييين  املييييزيييييد  وخيييليييق 
اخلا�س،  اليييقيييطييياع  يف  لييلييمييواطيينيين 
اأ�ييييسييييحيييياب اليييعيييميييل على  وتيي�ييسييجيييييع 
تييعيييييييينييهييم مييين خييييال حتييمييل جزء 
من  عليهم  امل�ستحقة  امل�ساهمة  من 

ال�سرتاكات ال�سهرية.
وقال اإبراهيم �سكر اهلل، مدير مكتب 
التيي�ييسييال احلييكييومييي يف الييهيييييئيية، اإن 
اإجمايل ن�سبة ال�سرتاكات ال�سهرية 
امليي�ييسييتييحييقيية عييلييى امليييوؤمييين عييليييييه من 
احلكومي  الييقييطيياعيين  يف  الييعييامييليين 
منها  يتحمل   ،20% هي  واخلا�س 
املوؤمن عليه /امل�سرتك/ ن�سبة 5%، 
القطاع  يف  الييعييمييل  جييهيية  وتييتييحييمييل 
يتحمل  بييييينييمييا   ،15% احلييكييومييي 
اخلا�س  الييقييطيياع  يف  العمل  �ساحب 
عنه  وتيييتيييحيييميييل   12.5% نيي�ييسييبيية 
من   2.5% ن�سبة  �ييسييداد  احلكومة 
 15% البالغة  الإجييمييالييييية  ح�سته 
دعييييميييياً ليييليييميييواطييينييين اليييعييياميييلييين يف 

القطاع اخلا�س.
الن�سبة  هييذه  " ت�ستقطع   : واأ�ييسيياف 
املوؤمن  ا�سرتاك  لراتب ح�ساب  وفقاً 
عييليييييه والييييييذي تييتييكييون عيينييا�ييسييره يف 
اليييقيييطييياع احليييكيييوميييي ميييين اإجيييميييايل 
الييييييراتييييييب الأ�يييييسيييييا�يييييسيييييي، واليييييعييييياوة 
الجييتييميياعييييية ليييليييميييواطييين، وعيييياوة 
غاء املعي�سة، والعاوة الجتماعية 
القطاع  ويف  ال�سكن،  وبييدل  لاأبناء، 
مييا يت�سمنه عقد  كييل  ميين  اخلييا�ييس 
العمل بحد اأق�سى 50 األف درهم".

تكون  ال�يييسيييرتاكيييات  هيييذه  اأن  واأكيييييد 
ال�سهير  اأول  مييين  الييي�يييسيييداد  واجييبييييية 
امل�ستحق عنه ويجيوز  لل�سهير  التايل 
ع�سير  اخلامي�س  الييييييييوم  حتى  مييدهييا 
لليرد  قابلييية  غيييير  وهييي  ال�سهير  من 
13 من  امليييييييادة  لأحييييكييييام  ا�يييسيييتييينييياداً 
اأن الييتيياأخييري يف  الييقييانييون، مييو�ييسييحيياً 
عيين مواعيدها  ال�ييسييرتاكييات  �ييسييداد 

ُيييلييزم �ساحب  الييقييانييون  امليييحيييددة يف 
الييعييمييل بييدفييع مييبييلييغ اإ�يييسيييايف قيمته 
امل�ستحقة  ال�سرتاكات  من   0.1%
عن كل يوم تاأخري وذلك دون حاجة 
ا�ستناداً  وذليييك  تنبيه  اأو  اإنييييذار  اإىل 

لن�س املادة 14 من القانون.
املوؤمن  نيي�ييسييبيية  ا�ييسييتييقييطيياع  ويييعييتييرب 
اإىل  اإ�يييسيييافييية  ال�يييييسيييييرتاك  عييليييييه يف 
وت�سديدها  الييعييمييل  �ييسيياحييب  نيي�ييسييبيية 
املحددة  املواعيد  خييال  الهيئة  اإىل 
�ساحب  اخت�سا�س  ميين  القانون  يف 
العمل، وبالتايل فاإن الإخييال بهذا 
اللتزام يرتب عليه حتمل م�سوؤولية 
اإ�سافية تن�ساأ نتيجة عدم  اأي مبالغ 
املواعيد  يف  لييا�ييسييرتاكييات  �يييسيييداده 

املحددة.
ويتوجب على جهات العمل التحقق 
الهيئة  اإىل  ال�سرتاكات  توريد  من 
بغ�س  بالقانون  املحددة  املدة  خال 
املعتمدة لتوريد  النظر عن اجلهات 

نيييظيييام حت�سيل  عيييرب  ال�يييسيييرتاكيييات 
 FTS " ال�ييسييرتاكييات الإلييكييرتوين
حتويل  يف  اليييتييياأخيييري  اأن  حيييييييث   "
للهيئة من خال هذه  ال�سرتاكات 
اجلهات ل يعفي �ساحب العمل من 
حتمل املبالغ الإ�سافية املرتتبة على 

التاأخري يف �سدادها.
مبلغ  اأداء  العمل  �ساحب  ويتحمل 
قيمة  ميييين   10% قييييييدره  اإ�يييييسيييييايف 
املوؤمن  عيين  امل�ستحقة  ال�ييسييرتاكييات 
با�ستقطاع  يييقييم  مل  حيييال  يف  عليهم 
اأ�سا�س  واأداء ال�سرتاكات عنهم على 
عدم  حييال  يف  اأو  احلقيقية،  الأجيييور 
تاأدية ال�سرتاكات عن بع�س عماله. 
بالبيانات  الييهيييييئيية  تيييزوييييد  ويييعييفييي 
اليي�ييسييحيييييحيية �يييسييياحيييب اليييعيييميييل من 
التعر�س للجزاءات والغرامات التي 
59 والتي  املادة  القانون يف  يقررها 
باحلب�س  يييعيياقييب  اأنيييييه  عييلييى  تيينيي�ييس 
اآلف  خم�سة  تييتييجيياوز  ل  وبييغييراميية 
العقوبتن  هاتن  بيياإحييدى  اأو  درهييم 
كييل ميين تييعييمييد اإعيييطييياء بيييييانييات غري 
اأو امتنع عمداً عن اإعطاء  �سحيحة 
هذا  يف  عليها  املن�سو�س  الييبيييييانييات 
اللوائح  اأو  القرارات،  اأو يف  القانون، 
امليينييفييذة ليييه بييقيي�ييسييد احليي�ييسييول على 

اأموال من الهيئة دون وجه حق.
العمل  �ييسيياحييب  وييييعيييّر�يييس حتييميييييل 
التي  غييري  ن�سبة  اأي  عليهم  املييوؤميين 
يييقييررهييا الييقييانييون لييلييغييرامييات التي 
60 والتي  املادة  القانون يف  يقررها 
�ساحب  كل  "يعاقب  اأنييه  على  تن�س 
اخليييا�يييس يخ�سع  الييقييطيياع  عييمييل يف 
خم�سة  مييقييدارهييا  بغرامة  لأحييكييامييه 
اآلف درهيييم عيين كييل عييامييل مل يقم 
ويعاقب  الهيئة،  عنه يف  بال�سرتاك 
بيييييذات الييعييقييوبيية كيييل �ييسيياحييب عمل 
نفقات  يف  ن�سيب  اأي  عماله  يحمل 
الييتيياأميين مل ييييرد بييهييا نيي�ييس يف هذا 
تلقاء  ميين  املحكمة  وحتكم  القانون 
نف�سها باإلزام �ساحب العمل املخالف 
للعمال قيمة ما حتملوه  بيياأن يدفع 

من نفقات التاأمن".

•• اأبوظبي- وام:

 26 الييي  دورتيييه  يف  للتطوع  العاملي  املييوؤمتيير  حل�سور  الت�سجيل  بيياب  اأميي�ييس  افتتح 
والذي فازت با�ست�سافته اأبوظبي خال الفرتة من 24 اإىل 27 اأكتوبر املقبل 
لاأفراد  احلياة  ظييروف  حت�سن  امل�سرتكة:  املنفعة  بهدف  "التطوع  �سعار  حتت 

واملجتمعات".
ويعد املوؤمتر اأكرب جتمع دويل خلرباء العمل التطوعي واملتطوعن على م�ستوى 
العامل، ويتم تنظيمه من قبل الرابطة الدولية للجهود التطوعية، و"موؤ�س�سة 
الإمارات"، املوؤ�س�سة الوطنية التي تعمل بال�سراكة مع القطاعن العام واخلا�س 
لرت�سيخ امل�سوؤولية املجتمعية من خال تنفيذ برامج مبنية على الأبحاث وتلبي 

احتياجات الدولة وتعزز املرونة نحو تنمية جمتمعية م�ستدامة.
املعريف  والتبادل  التوا�سل  داعمة وم�سجعة على  بيئة  اإىل خلق  املوؤمتر  ويهدف 
واكت�ساب املزيد من اخلربات لأولئك الذين يوؤمنون ب�سرورة العمل التطوعي 
لتح�سن وتطوير املجتمعات، وحياة املتطوعن على حد �سواء، حيث يعد التطوع 
اأحد املرتكزات ال�سرتاتيجية الهامة لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة لاأمم 

املتحدة.
وت�سهم ا�ست�سافة الدولة للموؤمتر العاملي يف اأبوظبي مكانتها الرائدة، كما ي�سهم 
املوؤمتر يف تكري�س دور ال�سباب الإماراتي كرواد تطوع اجتماعين، وقادة يف العمل 
الإن�ساين و التطوعي. وي�ستقطب املوؤمتر مئات امل�ساركن من املنظمات واجلهات 
احلكومية واخلا�سة، والأكادميية، ومنظمات املجتمع املدين، وكذلك رواد العمل 
التطوعي الذين ينتمون اإىل اأكرث من 100 دولة حول العامل، بهدف م�ساركة 

خرباتهم وتطلعاتهم حول اأهمية التطوع ودوره يف تنمية املجتمعات والدول.
واأعرب �سعادة اأحمد طالب ال�سام�سي، الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة الإمارات، عن 
�سعادته باختيار اأبوظبي ل�ست�سافة هذا املوؤمتر العاملي الرائد .. وقال " اإنه بعد 
النجاح الباهر لي "قمة القيادات التطوعية العاملية" التي ا�ست�سفناها يف دي�سمرب 
" يف اأكتوبر املقبل  للتطوع  العاملي  " املوؤمتر  ل�ست�سافة  اليوم  نتطلع   ،2021
لأي جمتمع، فهم جنود  الفقري  العمود  هم  املتطوعن  اأن  ال�سام�سي  واأكد   . "
يعملون على موؤازرة عملية التنمية يف اأي بلد، لأن عزميتهم و�سغفهم مب�ساعدة 

الآخرين، وروح العطاء لديهم ت�سمن جناح جميع م�ساعيهم اخلرية " .
واأ�ساف " ن�سعد با�ست�سافة هذا احلدث الرائد الذي �سيجذب مئات امل�ساركن من 

اأكرث من 100 دولة لتمثيل جميع اجلهات والهيئات والأفراد الداعمة والفاعلة 
يف جمال العمل التطوعي على م�ستوى العامل، الذي �سيحظون بفر�سة للتعرف 
على ح�سارة الدولة و�سي�سهدون على اأن دولة الإمييارات هي بحق اأر�س العطاء 

للجميع " .
ولفت اإىل اأن موؤ�س�سة الإمارات ت�سُرف وتعمل على مدار ال�ساعة لبتكار وتوجيه 
على  املحلي  املجتمع  ت�سجع  التطوعي،  للعمل  وجاذبة  مبتكرة  برامج  وتقدمي 
الدولة  منو  يدعم  مما  ومتما�سك  مييرن  جمتمع  خللق  متزايد  ب�سكل  التطوع 

وازدهارها وتطورها ويعزز من مكانة الدولة على امل�ستوى العاملي.
للجهود  الدولية  للرابطة  التنفيذي  املدير  �سرييلو،  نيكول  قالت  جانبها،  من 
التطوعية: " يعك�س �سعار املوؤمتر هذا العام اإميان الرابطة باأن العمل التطوعي 
الفائدة  حتقيق  حييول  تتمحور  التي  املدنية  امل�ساركة  عيين  تعبري  هييو  اجلماعي 

للجميع".
 " للموؤمتر   26 الي  الييدورة  �سعار  يكون  اأن  امل�سادفة  "لي�س من قبيل  واأ�سافت: 
التطوع بهدف املنفعة امل�سرتكة: حت�سن ظروف احلياة لاأفراد واملجتمعات" .. 
"الرابطة الدولية للجهود التطوعية" و"موؤ�س�سة الإمارات" منا�سبة  و�ستنتهز 

التطوعي  للعمل  النبيلة  الإن�سانية  بالقيم  لاحتفاء  للتطوع  العاملي  املوؤمتر 
العمل  وقيييييادات  املتطوعون  به  يقوم  الييذي  ال�سرتاتيجي  الييدور  على  وللتاأكيد 
والت�سجيع  امللحة  التحديات  وملواجهة  املجتمع  النمو يف  لدفع عجلة  التطوعي 

على العمل التطوعي لتحقيق م�ستقبل اأكرث حتقيقاً للم�ساواة".
عاملياً  الوحيدة  املنظمة   IAVE التطوعية  للجهود  الدولية  الرابطة  وتعد 
اإنها  املتطوعن؛ حيث  والقادة  وال�سركات  املنظمات غري احلكومية  التي تربط 
ت�سم الآن حوايل 700 من الأفراد واملنظمات يف حوايل 80 دولة حول العامل، 
جميع  ميين  باملتطوعن  والحييتييفيياء  التطوعي  العمل  ودعييم  تعزيز  اإىل  وتييهييدف 
اأنحاء العامل. ويعترب املوؤمتر العاملي للجهود التطوعية نقطة التجمع الرئي�سية 
للقادة املتطوعن من جميع اأنحاء العامل ويقام مرة كل عامن، ويطرح فر�سة 
املنتديات  عن  ف�سًا  ُملهمن،  ُمتحدثن  ت�سم  عامة  جل�سات  حل�سور  مميزة 
التطوعي،  العمل  جمال  تواجه  التي  ال�سعبة  التحديات  وتناق�س  تبحث  التي 
وور�س العمل املُ�سممة لتقدمي اأفكار جديدة وت�سليط ال�سوء على ممار�سات ذات 
فعالية، كما يتيح للُم�ساركن فر�سة لاجتماع ب�سكل غري ر�سمي، والتعرف على 

البلد امل�ست�سيف. 

فتح باب الت�ضجيل يف املوؤمتر العاملي للتطوع باأبوظبي

•• اأبوظبي -وام:

النووية  لييلييرقييابيية  الحتييياديييية  الييهيييييئيية  اإدارة  جمييليي�ييس  وافييييق 
الفرتة  خييال  الهيئة  ا�سرتاتيجية  على  لييه  اجتماع  خييال 
الطريق  خييارطيية  تتناول  والييتييي   2026 حتى   2023 ميين 
يف  والإ�سعاعي  النووي  القطاعن  على  للرقابة  امل�ستقبلية 

الدولة.
وتيييركيييز ال�ييسييرتاتيييييجييييية عييلييى اليييرقيييابييية عييلييى اأميييييان واأميييين 
والأبحاث  النفايات،  واإدارة  النووية،  للطاقة  براكة  حمطة 
ال�سرتاتيجي  والييتييعيياون  الييرقييابييي،  والإطيييييار  واليييدرا�يييسيييات، 

اأخييرى حيث  الوطني والييدويل، ف�سًا عن موا�سيع رقابية 
كامل  ب�سكل  املعتمدة  الأربع  ال�سنوات  ا�سرتاتيجية  تتما�سى 
مع توجيهات احلكومة الحتادية. كما وافق جمل�س الإدارة 
لتنفيذ  الهيئة  تخطط  حيييييث   2023 عيييام  ميييييزانييييية  عييلييى 
مهامها  لدعم  ال�سرتاتيجية  وامل�ساريع  املييبييادرات  من  عييدد 
الرقابية. واطلع اأع�ساء جمل�س الإدارة على اآخر التطورات 
يف الوحدات الأربع ملحطة براكة للطاقة النووية اإذ تخ�سع 
بالوقود  والييتييزود  ال�سيانة  ملرحلة  حييالييييياً  الأوىل  الييوحييدة 

النووي؛ فيما تعمل الوحدة الثانية ب�سكل جتاري.
الييوقييت احليييايل مبييراجييعيية طييلييب رخ�سة  الهيئة يف  وتييقييوم 

هذا  اإ�سدارها  املتوقع  من  والتي  الثالثة  للوحدة  الت�سغيل 
العام بعد التزام �سركة نواة للطاقة بكافة املتطلبات الرقابية 

من ال�سامة والأمن وحظر النت�سار النووي.
م�سروع  لتنفيذ  اتييفيياق  توقيع  على  الإدارة  جمل�س  ووافيييق 
التعليم  يف  للتعاون  بلجيكا  يف  النووية  الأبييحيياث  مركز  مع 
وبناء القدرات والأبحاث والدرا�سات يف جمال التكنولوجيا 

النووية واحلماية من الإ�سعاع.
املهند�سن  قيييدرات  بيينيياء  اأهمية  على  املجل�س  اأعيي�ييسيياء  واأكيييد 
الإماراتين ال�سباب للعمل يف هذا القطاع، حيث تويل الهيئة 

اأهمية كبرية لبناء اخلربات النووية الإماراتية.

»الحتادية للرقابة النووية« ت�ضتعر�ش م�ضتجدات حمطة »براكة« وتوافق على ا�ضرتاتيجية 2023 - 2026

اأطلقت فعاليات الأ�صبوع العاملي للتطعيمات

وزارة ال�ضحة تنظم ندوة علمية لتعزيز قدرات العاملني ال�ضحيني باأحدث التو�ضيات العاملية

تنظمها »جمعية اأ�صدقاء مر�صى ال�صرطان« بالتعاون مع »بنك الإمارات للطعام«

حملة »اأنا اأ�ضتحق احلياة« توزع طرودًا غذائية 
على مر�ضى ال�ضرطان خالل �ضهر رم�ضان

»املعا�ضات«: اأكرث من 87 مليون درهم قيمة الدعم احلكومي 
للمواطنني العاملني يف القطاع اخلا�ش خالل 2021
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

اعييتييمييدت اجلييمييعييييية الييعييمييومييييية غري 
العادية جلمعية ال�سحفين الإماراتية 
النظام  الييتييعييديييات عييلييى  مييين  عيييييدداً 
الأ�سا�سي لان�سمام للع�سوية، وذلك 
خيييال اجييتييميياع عييقييد افييرتا�ييسيييييا اأول 
القانوين  الن�ساب  بح�سور  اأم�س  من 
املجتمع  تنمية  وزارة  ميين  وبيياإ�ييسييراف 

وهيئة تنمية املجتمع بدبي.
60 ع�سوا  اأكرث من  ح�سر الجتماع 
اإجمايل  ميين  العاملن  الأعيي�ييسيياء  ميين 
94 ع�سواً وبن�سبة %65 ممن يحق 

لهم ح�سور الجتماع.
واأقييييييييرت اجلييمييعييييية الييعييمييومييييية غري 
الأ�سا�سي  النظام  العادية تعديات يف 
تخ�س بند الع�سوية العاملة يف املادة 

ال�سحفي  ع�سوية  تقبل  بحيث   "  7
ب�سكل  ال�سحافة  مهنة  مييار�ييس  اليييذي 
ال�سحافة  مهنة  يف  عمل  اأو  اأ�ييسييا�ييسييي 
الإخباري  الرقمي  والإعام  والأخبار 

ملدة ل تقل عن عام واحد.
ُيييعييرف ال�سحفي  الييتييعييديييات،  ووفيييق 
على  اأ�سا�سي  ب�سكل  للمهنة  املييمييار�ييس 
�سحفياً  عمًا  با�سر  �سحفي  كييل  اأنييه 
ومنظماً يف �سحيفة يومية  احرتافياً 
اأو  اإخباري  الكرتوين  اأو موقع  ورقية 
مركز اأخبار يف التليفزيون اأو الإذاعة 
اليييدولييية عن  تيي�ييسييدر يف  دوريييييية  اأو يف 
اإحدى املوؤ�س�سات ال�سحفية املرخ�سة، 
اأو وكالة اأنباء الإمارات اأو كل من عمل 
مييرا�ييسييًا لإحييييدى وكييييالت الأنيييبييياء اأو 
وكذلك  والأجنبية  العربية  ال�سحف 
اجليييهيييات الييتييي تييتييفييق واأحيييكيييام قانون 

املطبوعات والن�سر بالدولة.
وحيي�ييسييب الييتييعييديييات، متيينييح لييكييل من 
ال�سحفي  �سفة  التالية  املهن  ميار�س 
املحرتف وعلى �سبيل احل�سر لكل من 
ومديري  ونوابهم،  التحرير  )روؤ�ييسيياء 
اليييتيييحيييريييير ونيييييوابيييييهيييييم، واملييييحييييررييييين 
ور�سامي  وامليييرتجيييمييين  اليي�ييسييحييفييييين 
والعاملن  وامليي�ييسييورييين  الييكيياريييكيياتييري 
ال�سحفية  امليييعيييليييوميييات  مييييراكييييز  يف 
التحرير  و�ييسييكييرتييارييية  وامليييخيييرجييين 
وكذلك املندوبن واملرا�سلن، وروؤ�ساء 
مراكز  يف  واملحررين  الأخييبييار  حترير 
الأخييييبييييار الييتييليييييفييزيييونييييية والذاعييييييييية 
وامل�سورين  وامليييذييييعييين  وامليييرا�يييسيييلييين 

التلفزيونن يف مراكز الأخبار، 
وكييييذلييييك اليي�ييسييحييفييييين وامليييحيييرريييين 
وامل�سورين  واملرا�سلن  الإلكرتونين 

الإلكرتونية  املييييواقييييع  يف  الييعييامييليين 
الإخبارية  واملييوؤ�ييسيي�ييسييات  الإخيييبييياريييية 
الإعام  تنظيم  مكتب  ميين  املرخ�سة 

التابع لوزارة الثقافة وال�سباب(.
و�سملت التعديات اأي�ساً بند الع�سوية 
من  لل�سحفي  متنح  والييتييي  املنت�سبة 
غري مواطني الدولة �سريطة األ تقل 
فرتة ممار�ستهم للمهنة عن 5 �سنوات 
متتالية اإذا مل يكونوا اأع�ساء يف نقابة 
بلدهم الأ�سلي، اأما اإذا كان ال�سحفي 
فتقبل  الأ�سلي  بلده  نقابة  يف  ع�سوا 
عام  مييييرور  بييعييد  كمنت�سب  عيي�ييسييويييتييه 
ال�سحفي داخل  العمل  على ممار�سته 
ال�سحفي  يييخيي�ييس  وفيييييمييا  الييييدوليييية. 
الدولة من  مواليد  املواطن من  غري 
كليات  من  ال�سحافة  اأق�سام  خريجي 
الإعام املحلية فيتم قبولهم كاأع�ساء 

ال�سحفين  جليييميييعييييييية  ميينييتيي�ييسييبيين 
3 �سنوات على  الإميياراتييييية بعد مييرور 
�سريطة  ال�سحفي  العمل  ممار�ستهم 
اأن يكونوا على راأ�س عملهم يف موؤ�س�سة 

�سحفية اأو جهة اإعامية مرخ�سة.
العمومية  اجلييمييعييييية  اأعييي�يييسييياء  واأقييييير 
ال�سحفين  جلييمييعييييية  اليييعييياديييية  غيييري 
جديدتن  فئتن  اإ�ييسييافيية  الإميياراتييييية 
"الع�سوية  هي  والوىل  الع�سوية  يف 
لل�سحفين  متنح  التقديرية" والتي 
املنت�سبن الذي تركوا مهنة ال�سحافة 
 15 اأكيييرث ميين  اأميي�ييسييواً فيها  اأن  بييعييد 
والثانية  العمل،  اأو تقاعدوا عن  عاماً 
ومتنح  ت�سجيعية"  "ع�سوية  هيييي 
للطلبة الدار�سن يف اأق�سام ال�سحافة 

يف كليات الإعام املحلية.
اخلا�سة  التعديات  على  تعقيبه  ويف 

احلمادي  حمييمييد  قييييال  بييالييعيي�ييسييوييية، 
الإماراتية  ال�سحفين  جمعية  رئي�س 
ال�سحفية  املهنية  لتعزيز  جيياءت  انها 
ولتلبية طلبات �سريحة من العاملن 
يف احليييقيييل الإعييييياميييييي ل�ييسيييييمييا من 
الرقمية  اليي�ييسييحييافيية  يف  اليييعييياميييلييين 
النظام  اأن  اإىل  مييي�يييسيييرياً  احليييدييييثييية، 
الطلبة  ت�سجيع  �سي�سمن  اجليييدييييد 

املواطنن  ميين  لل�سحافة  الييدرا�ييسيين 
وهم  اجلمعية  يف  كاأع�ساء  للت�سجيل 
الدرا�سة  مييقيياعييد  عييلييى  يييييزالييييون  ميييا 
اإ�سافة اإىل �سمان ت�سجيل ال�سحفين 

املحرتفن من املنت�سبن.
التعديات  اإن هذه  واأ�ساف احلمادي 
الإعام  متغريات  مع  لتتما�سى  تاأتي 
اليييييذي ييي�ييسييهييده اليييعيييامل اليييييييييوم، ومع 

ي�سع  الييييييذي  امليي�ييسييتييقييبييل  مييتييطييلييبييات 
املنا�سب.  املوقع  الماراتي يف  العييام 
وتوؤكد على ما يتطلبه العام املحلي 
من التحاق كفاءات �سابة مدربة تعي 
وت�ستطيع  الإعامية  الر�سالة  اأهمية 
احلديثة  الييتييكيينييولييوجيييييا  تيييوظيييف  اأن 
لإيييي�يييسيييال اليير�ييسيياليية الإعيييامييييييية بكل 

�سا�سة واقتدار.

•• ال�صارقة-الفجر:

موزعي  "موؤمتر   ،2022 مييايييو   16  15- يييومييي  اليي�ييسييارقيية  ت�ست�سيف 
الكتب"، اأول موؤمتر ملوزعي الكتب يف العامل، الذي تنظمه "هيئة ال�سارقة 
للكتاب" يف "املنطقة احلرة ملدينة ال�سارقة للن�سر"، حيث يلتقي اأكرث من 
اآ�سيا  200 موزع ونا�سر وبائع كتب من منطقة ال�سرق الأو�سط وجنوب 
واإفريقيا، يف اإطار جهود الإمارة لتعزيز قطاع الن�سر على امل�ستوى املحلي 

والإقليمي.
وي�سهد املوؤمتر، الذي يقام على هام�س فعاليات الدورة الي13 لي"مهرجان 
يلقيها  التي  الرئي�سة  الكلمات  من  جمموعة  للطفل"،  القرائي  ال�سارقة 
خرباء متخ�س�سون بقطاع الن�سر، ويت�سمن اأربع جل�سات نقا�سية، لت�سجيع 
اأف�سل ممار�سات توزيع الكتب، وامل�ساعدة على حتليل التوجهات القائمة يف 
العديد من املجالت التي توؤثر على و�سول اجلمهور للكتاب، وب�سكل خا�س 
امل�سلحة،  واأ�سحاب  املعنية  اجلهات  وعاقات  الرقمية،  ال�سرتاتيجيات 
الييعييميياء ومنييياذج الأعمال  الييعيير�ييس وتييفيياعييل  املييخييزون وطييريييقيية  وتنظيم 
اجلديدة، كما يتيح املوؤمتر للم�ساركن فر�سة التوا�سل وعر�س جتاربهم 

وا�ستك�ساف الفر�س اجلديدة يف ال�سوق من خال جل�سات التعارف.
وقال �سعادة اأحمد بن ركا�س العامري، رئي�س هيئة ال�سارقة للكتاب: "اإن 
قيادة قطاع الن�سر والنهو�س ب�سوق الكتاب العاملي، ا�ستحقاق نالته اإمارة 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وروؤى  بتوجيهات  ال�سارقة، 
ال�سارقة، وتنظيم )موؤمتر  حممد القا�سمي، ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 

اإنتاج  مل�ستقبل  وتطلعاتها  ال�سارقة،  ريييادة  على  تاأكيد  هو  الكتب(  موزعي 
على  واإمنييا  وح�سب،  الأو�ييسييط  وال�سرق  العربية  املنطقة  يف  لي�س  املعرفة 
اأن  ي�سبق  ومل  عاملياً  نوعيه  من  الأول  هو  املوؤمتر  فهذا  العامل،  م�ستوى 
اجتمع موزعو الكتب يف من�سة دولية لبحث الفر�س والتحديات واحللول 

التي يواجهها قطاع اأعمالهم".
تقودها  التي  اجلهود  �سل�سلة  اإىل  اإ�سافة  املييوؤمتيير  هييذا  "ي�سكل  واأ�ييسيياف: 
ال�سارقة لتحقيق التكامل النوعي يف منظومة �سناعة الكتاب، فهو ياأتي 
املكتبات(،  النا�سرين( و)موؤمتر  انطلق منها )موؤمتر  روؤية واحدة  �سمن 
التي �سجل  ال�سارقة  اأنها يعقد يف  اأهمها  اإىل عوامل قوة كبرية،  وي�ستند 
كما  العامل،  يف  للكتاب  معر�س  اأكييرب  تاريخ  املا�سي  العام  كتابها  معر�س 
اأول  "مهرجان ال�سارقة القرائي للطفل"، ويف مقر  اأنه يقام على هام�س 
ال�سارقة  للن�سر )املنطقة احلرة ملدينة  العامل خم�س�سة  منطقة حرة يف 

للن�سر(". 
ال�سارقة  هيئة  يف  املبيعات  ق�سم  م�سوؤول  احل�ساين،  من�سور  قييال  بييدوره، 
الثقايف  امل�سروع  ي�سطر  الكتب،  مييوزعييي  مييوؤمتيير  انطاقة  "مع  للكتاب: 
لاإمارة اإجنازاً جديداً، حيث يلعب موزعو الكتب دوراً حمورياً يف تعزيز 
ا�ستدامة �سناعة الن�سر ومنوها يف امل�ستقبل، وملواكبة احتياجات امل�ستهلكن 
و�سيعمل  تنمية مهاراتهم وتطويرها،  اإىل  الكتب  املتغرية، يحتاج موزعو 
الكتب،  توزيع  واملكتبات ودور  للمتاجر  املوؤمتر على توفري خطط عملية 
ونحن واثقون باأن املوؤمتر �سيلبي تطلعات موزعي الكتب على ال�سعيدين 

الإقليمي والعاملي".

برنامج اليوم الأول, الأحد, املوافق 15 مايو
رئي�س  العامري،  اأحمد  ل�سعادة  ترحيبية  بكلمة  املوؤمتر  فعاليات  وتنطلق 
يديرها  الييتييي  الأوىل  النقا�سية  اجلل�سة  تليها  للكتاب،  اليي�ييسييارقيية  هيئة 
م�ست�سار الأعمال املتخ�س�س بقطاع توزيع الكتب كيو- يو ليانغ، وت�سلط 
ال�سوء على اأف�سل املمار�سات ودرا�سات احلالة املتعلقة بامل�ساركة املجتمعية 
واأداء املبيعات من خال القنوات الرقمية، مبا يف ذلك املواقع الإلكرتونية 
وو�سائل التوا�سل الجتماعي والر�سائل الإخبارية الإلكرتونية والتجارة 

الإلكرتونية.
بناء عاقات  اأهمية  نقا�سية حول  بجل�سة  فعالياته  الأول  اليوم  ويوا�سل 
وثيقة مع اجلهات املعنية واأ�سحاب امل�سلحة ب�سناعة الكتاب، من النا�سرين 
والكّتاب واملهرجانات الثقافية واملدار�س، للنجاح باإدارة دار توزيع اأو مكتبة 
الن�سر  دور  ميثلون  الذين  املتحدثن  من  عييدد  وي�سارك  كتب،  متجر  اأو 
اأنحاء  الرئي�سة، ومتاجر التجزئة، ومعار�س الكتب، واملكتبات من جميع 

العامل، بتقدمي عدد من الن�سائح حول الرتقاء بالقطاع.
ناديا  الكتب  وموزعة  الكاتبة  تقدمها  التي  الثانية  الرئي�سة  الكلمة  ويف 
وا�سف، التي �ساركت يف تاأ�سي�س متجر "ديوان" لبيع الكتب قبل 20 عاماً، 
ووثقت جتربتها يف كتاب بعنوان "العمر الفرتا�سي: رحلة موزعة كتب يف 
القاهرة"، �ستقدم وا�سف رحلتها يف تاأ�سي�س واحد من اأبرز متاجر الكتب 
واجهتها  التي  والتحديات  تعلمتها،  التي  والييدرو�ييس  العربي،  الييعييامل  يف 

خال تلك التجربة.

اليوم الثاين, الإثنني, املوافق 16 مايو
كانوريك،  يا�سمينا  تقدمها  رئي�سة  بكلمة  الثاين  اليوم  فعاليات  وتنطلق 
الأوروبية والدولية"، حيث  الكتب  "احتاد موزعي  ات�سالت يف  ا�ست�ساري 
الكتب  وبيع  توزيع  �سناعة  يف  احلالية  التوجهات  على  ال�سوء  �ست�سلط 
بي  التعريف  اإىل  بالإ�سافة  كورونا،  بعد  ما  مرحلة  يف  وخ�سو�ساً  العاملية، 
"احتاد موزعي الكتب الأوروبية والدولية" الذي يلعب دوراً رئي�ساً يف دعم 
موزعي الكتب واحتادات بيع وتوزيع الكتب يف جميع اأنحاء العامل. وتبحث 
العر�س  وطريقة  املييخييزون  "تنظيم  بعنوان  جل�سة  يف  اخلييرباء  من  جلنة 
وخدمة املتعاملن" موا�سيع ت�سمل تدريب املوظفن على خدمة املتعاملن، 
وو�سع ا�سرتاتيجيات ت�سعى لتعزيز جتربة الت�سفح وال�سكت�ساف جلذب 
اأكرب عدد من القراء وحت�سن املبيعات. وتبحث اجلل�سة النقا�سية الأخرية 
الفر�س املتاحة اأمام اأعمال متاجر بيع وتوزيع الكتب، حيث يتبادل ثاثة 
متحدثن خرباتهم يف التفاعل وامل�ساركة يف الجتاهات احلديثة وعرو�س 
التي  واملنتجات  املقاهي  ت�سمل  التي  املتنوعة  الكتب  وتوزيع  بيع  متاجر 
الطلب.  عند  الطباعة  تكنولوجيا  مزايا  اإىل  بالإ�سافة  الكتب،  ت�سم  ل 
الكتب:  بائعي  "مدر�سة  بعنوان  رئي�سة  بكلمة  فعالياته  املوؤمتر  ويختتم 
تعليم وتعّلم اأ�سرار بيع الكتب"، وفيها تتحاور نانا لورينغيل، الأمن العام 
ملوؤ�س�سة اأمبريتو اآند اإيليزابيتا ماوري يف ميان، مع �ساميون ليتيل وود، 

ع�سو اللجنة التنفيذية لاحتاد الدويل للنا�سرين.

حممد احلمادي: التعديالت لتعزيز املهنية ال�صحفية ومواكبة متغريات الإعالم احلديث...

ال�ضحفيني الإماراتية تعتمد تعديالت جديدة على الن�ضمام للع�ضوية

يعقد يف »املنطقة احلرة ملدينة ال�صارقة للن�صر« يومي -15 16 مايو

ال�ضارقة تنظم اأول موؤمتر ملوزعي الكتب يف العامل 
وجتمع اأكرث من 200 خبري يف قطاع الن�ضر العاملي

•• دبي –الفجر:

درهم   1.870.000 ر�ييسييدت  اأنييهييا  اخلري"  "بيت  اأعييليينييت 
حلملتها  املخ�س�سة  امليييييزانييييية  �سمن  الييفييطيير،  زكييياة  مليي�ييسييروع 
الرم�سانية "لنكن من املح�سنن"، حيث ت�ستمر اجلمعية يف 
تلقي تربعات املح�سنن الراغبن يف اإنابة اجلمعية عنهم يف 
توزيع زكاتهم بواقع 25 درهماً عن الفرد الواحد، لإي�سالها 

اإىل م�ستحقيها امل�سجلن بك�سوف اجلمعية.
واأّكد عابدين طاهر العو�سي، مدير عام اجلمعية، ا�ستعداد 
باأهمية  منوهاً  الفطر،  زكاة  م�سروع  لتنفيذ  اخلري"  "بيت 
التبكري باإخراج م�ستحقات الزكاة لتمكن اجلمعية من الوفاء 
حيث  املنا�سب،  الوقت  يف  امل�ستحقة  الأ�سر  نحو  بالتزاماتها 

بالإ�سافة  م�سجلة،  اأ�سرة   1000 على  نقداً  توزيعها  �سيتم 
10 كجم( على الأ�سر  اأرز )�سعة  10 اآلف كي�س  اإىل توزيع 
حلوًل  اخلري" وفييرت  "بيت  اأن  العو�سي  واأو�سح  امل�ستحقة. 
�سهلة ومي�سرة للراغبن بدفع قيمة زكاة الفطر عنهم وعن 
اأ�سرهم، من خال التربع عرب موقعها الإلكرتوين، اأو عرب 
ق�سرية  ن�سية  ر�سالة  اإر�ييسييال  جييانييب  اإىل  الييذكييي،  تطبيقها 
"ات�سالت"،  الرقم:1199  على  درهماً   25 بقيمة   sms
والرقم: 2312 "دو"، اأو من خال التربع املبا�سر ملندوبي 
التجارية  واملييحييال  العامة  الأميياكيين  يف  املييوجييودييين  اجلمعية 
الرقم  الت�سال على  الدولة، ف�سًا عن  اإمييارات  يف خمتلف 

املجاين: 80022554.
الذين  والييداعييميين  للمح�سنن  بال�سكر  الييعييو�ييسييي  وتييوجييه 

و�سعوا ثقتهم يف "بيت اخلري"، وقال: "اأ�ساأله تعاىل يف هذه 
خري  الكرام  والداعمن  املح�سنن  يجزي  اأن  املباركة  الأيييام 
اجلزاء، لقاء دعمهم الكرمي حلملتنا الرم�سانية "لنكن من 
الأواخر  الع�سر  دخييول  مع  ذروتييهييا  بلغت  والتي  املح�سنن"، 
من ال�سهر الف�سيل، وقد و�سعنا منذ البداية هدفاً مبدئياً 
رم�سان  يف  احلملة  عييطيياء  لكن  درهيييم،  مليون   45 بيياإنييفيياق 
على  دائييميياً  عييودونييا  الذين  املح�سنن،  عطاء  بحجم  مرتبط 
التفاعل وال�ستجابة والدعم، الذي لوله ما ا�ستطعنا حتقيق 
الطفرة يف النمو الإن�ساين التي اأجنزتها "بيت اخلري" خال 
الأعوام الأخرية، واملهم لدينا اأن نتمكن تلبية كل احتياجات 
الأ�سر والفئات ال�سعيفة وامل�ستحقة، وناأمل اأن نوفق يف ذلك 

مع نهاية ال�سهر الف�سيل".

»بيت اخلري« ت�ضتعد لتنفيذ م�ضروع زكاة الفطر

•• وا�صنطن-الفجر:

يف  اأبوظبي  مهرجان  فعاليات  �سمن 
دورته التا�سعة ع�سرة حتت �سعار »فكر 
الإمارات: ريادة اإبداع- حرفية اإجناز- 
بناء ح�سارة« وبرنامج فعالياته العاملية 
اأبوظبي  جمموعة  تييقييّدم  اخلييييارج،  يف 
للثقافة والفنون، بال�سراكة مع مركز 
ال�سرق  ملعهد  التابع  الثقافية  الفنون 
الأو�يييسيييط، وبييالييتييعيياون مييع مييركييز اآلن 
جامعة  يف  الدولين  للكتاب  ت�سيو�س 
جورج مي�سن، "مهرجان الأدب العربي 
الأو�سط"  اليي�ييسييرق  �ييسييرد  بوا�سنطن.. 
مايو،  و18   17 يييومييي  افييرتا�ييسييييياً 
»زووم«  من�سة  على  مبا�سر  بييث  عييرب 
وا�سنطن؛  الأمييريييكييييية  العا�سمة  ميين 
وذلك يف اإطييار روؤييية املهرجان لتعزيز 
جهود الدبلوما�سية الثقافية وتعميق 
الييييروابييييط الييثييقييافييييية بييين الإميييييييارات 
املتحدة  واليييولييييات  املييتييحييدة  العربية 

الأمريكية.
وبيييييهيييييذه امليييينييييا�ييييسييييبيييية، قييييالييييت �يييسيييعيييادة 
موؤ�س�س  اخلييمييييي�ييس،  اإبيييراهيييييييم  هييييدى 
والفنون،  للثقافة  اأبوظبي  جمموعة 
ملهرجان  اليييفييينيييي  واملييييدييييير  امليييوؤ�يييسييي�يييس 
جهود  بتعزيز  منا  "التزاماً  اأبوظبي، 
والتعريف  الييثييقييافييييية،  الدبلوما�سية 
وتوثيق  الييييعييييربييييي،  الأدب  مبييينيييجيييز 

الروابط بن الكتاب العرب واملجتمع 
الأدبيييييييييييي الييييعيييياملييييي، بيييالييي�يييسيييراكييية مع 
اآلن  الأو�ييسييط ومييركييز  اليي�ييسييرق  معهد 
جامعة  يف  الدولين  للكّتاب  ت�سيو�س 
نحتفي  بييوا�ييسيينييطيين،  مييييي�ييسيين  جيييييورج 
بيياإبييداعييات الييروائييييين واليي�ييسييعييراء من 
�سوريا،  لييبيينييان،  اليييعيييراق،  الإمييييييييارات، 
املتحدة  والوليات  وفل�سطن،  م�سر، 

وغريها".
حدثاً  "نقّدم  �ييسييعييادتييهييا:  واأ�يييسيييافيييت 
ي�ستك�سف  فييييريييييداً،  وفييكييريييا  ثييقييافيييييا 
الندوات  ميين  متميزة  جمموعة  عييرب 
كتابات  اليييعيييميييل،  وور�يييييييس  احليييييواريييييية 
وقييي�يييسييياييييا وحتييييديييييات نيي�ييسيير وتيييوزييييع 
مب�ساركة  اليييعيييرب،  كييّتييابيينييا  اإبييييداعييييات 
والنا�سرين  الأدبيييييياء  مييين  كييبييري  عيييدد 
العريقة  الثقافية  املوؤ�س�سات  وممثلي 
ميين الييوطيين الييعييربييي والييعييامل، بينهم 
اإيزوبيل اأبو الهول، الرئي�س التنفيذي 
والكاتبة  ليييياآداب،  الإمييييارات  ملوؤ�س�سة 
الغامن،  جنييييوم  الييييبييييارزة  الإمييييارتييييييييية 
واليييروائيييي الييلييبيينيياين الأمييريييكييي ربيع 

علم الدين واآخرون".
وقالت كيت �سيلي، نائب رئي�س الفنون 
ال�سرق  معهد  يف  والت�سال  والثقافة 
بال�سراكة  »�سعداء  للفنون،  الأو�ييسييط 
اأبوظبي  جمموعة  مع  ال�سرتاتيجية 
ت�سليط  خييال  ميين  والفنون  للثقافة 

الييي�يييسيييوء عيييليييى اأ�يييييسيييييوات اليييروائييييييين 
تدعمهم  اليييذيييين  اليييعيييرب  واليي�ييسييعييراء 
مهرجان  »اأن  م�سيفة  املييجييمييوعيية«، 
فر�سة  للجمهور  يوفر  العربي  الأدب 
مييثييالييييية لييييروؤييييية اليييعيييامل عيييرب عيون 
نافذة  كييونييه  اإىل  اإ�ييسييافيية  الآخيييريييين، 
مييهييميية عييلييى الييقيي�ييسييايييا املييعييقييدة التي 
ال�سرق  يف  اليييكيييتييياب  مييعييهييا  ييييتييي�يييسيييارع 

الأو�سط اليوم«.
من  رئي�سية  بكلمة  املهرجان  وُيفتتح 
الروائي اللبناين الأمريكي ربيع علم 
الدين الفائز بجائزة بن/فولرن لعام 
قائمة  ت�سم  فيما  للرواية،   2022
املتحدثن الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة 
اأبو الهول،  اإيزوبيل  الإمارات لاآداب، 
وال�ساعرة والكاتبة الإماراتية البارزة 

ر�سا  ال�سورية  والكاتبة  الغامن،  جنوم 
امل�سري  وامليييحيييرر  وامليييرتجيييم  عييبييا�ييس، 
زيد،  اأبييييو  جيم�س  كيييرمي  الأميييرييييكيييي، 
والكاتبة الفل�سطينية الأمريكية، زينة 
عرفات، والقيَّمة الفنية لنا برقاوي، 
بيك،  ها�سم  زينة  اللبنانية  وال�ساعرة 
لن  والكاتبة  دافي�س،  ماتيو  والكاتب 
غا�سبارد، وال�ساعرة الأمريكية ناتايل 
 ،Lisette Jaquetteو هييانييدال، 
�ييسييتييوريييتييل دبي  اليينيي�ييسيير يف  ومييييديييييرة 
وموؤ�س�سة وكالة راية الأدبية، يا�سمينة 
جري�ساتي، والكاتبة املهتمة بالثقافة 
وال�ساعرة  ليند�سى،  اأور�سول  امل�سرية 
الروائي  واليييكييياتيييب  ميييييخييائيييييل،  دنيييييييا 
اأحمد ناجي، والكاتبة كارين فيليب�س، 
املتخ�س�سة  الأمييريييكييييية  وال�سحافية 

لينك�س  مار�سيا  العربية،  الثقافة  يف 
ندوات  املهرجان،  وي�ست�سيف  كييوايل. 
حوارية وور�ييس عمل جتمع نخبة من 
العرب  والنا�سرين  واملحررين  الكّتاب 
لت�سليط  الأمييريييكييييين  نييظييرائييهييم  مييع 
الكّتاب  واأ�ييسييوات  اأعييمييال  على  ال�سوء 
البلدان  يف  امليييوجيييوديييين  والييي�يييسيييعيييراء 
اإىل جانب  املييهييجيير،  الييعييربييييية وبييلييدان 
ا�ييسييتييكيي�ييسيياف الييكييتييابييات اجليييدييييدة من 
ن�سر  وحتديات  وعنه،  العربي  العامل 
الأو�سط،  ال�سرق  من  اأعمال  وترجمة 
وكيفية تنمية البنية التحتية الأدبية 

يف العامل العربي.
�سمن  ياأتي  الييذي  املهرجان،  وي�ساهم 
التي  الثقافية  الييربامييج  ميين  �سل�سلة 
ييينييظييمييهييا مييعييهييد الييي�يييسيييرق الأو�ييييسييييط، 

اأبوظبي  جمييمييوعيية  ميييع  بيياليي�ييسييراكيية 
والفنون كجزء من مهرجان  للثقافة 
الوعي على م�ستوى  اأبوظبي، يف رفع 
باأهمية  واليييعيييامل  املييتييحييدة  اليييولييييات 
الوطن  يف  واليي�ييسييعييري  الأدبيييييي  الإرث 
الروابط  توثيق  جييانييب  اإىل  الييعييربييي، 
الأدبي  واملجتمع  الييعييرب  الييكييّتيياب  بيين 
الأمريكي. و�سُيختتم »مهرجان الأدب 
ال�سرق  �يييسيييرد  بييوا�ييسيينييطيين..  الييعييربييي 
معهد  يف  �سعرية  بييقييراءة  الأو�يييسيييط«، 
ال�ساعرة  مب�ساركة  الأو�ييسييط  اليي�ييسييرق 
زينة  فل�سطيني  اأ�سل  من  الأمريكية 
عييييزام، احليييائيييزة ميييوؤخيييرا عييلييى جائزة 
ولية  يف  الإ�سكندرية  مدينة  �ساعرة 
فرجينيا بالوليات املتحدة الأمريكية. 
ملييزيييد ميين املييعييلييومييات حييول الربنامج 

زيارة  والت�سجيل  للمهرجان  الكامل 
www. :يرجى زيارة الرابط التايل
m e i .e d u /a r t s -a n d -

ميكن  كما   ،  culture-center
عرب  للمهرجان  املبا�سر  البث  متابعة 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  من�سات 
على   meiartsculture@
 middleeastinst@و تييويييرت 
 abudhabifestival و@
عييييلييييى انيييي�ييييسييييتييييغييييرام عييييييرب هيييا�يييسيييتييياج 

.DCArabLitFest#
فعاليات  برنامج  فعاليات  اأن  يييذكيير، 
مهرجان  من  ع�سرة  التا�سعة  اليييدورة 
حتت  تنعقد   ،2022 لييعييام  اأبييوظييبييي 
اإبيييداع-  �سعار »فييكيير الإميييييارات: رييييادة 
اإجناز- بناء ح�سارة«، برعاية  حرفية 

حيييرم �ييسييمييو اليي�ييسيييييخ حييمييدان بيين زايد 
منطقة  يف  احليياكييم  ممثل  نييهيييييان،  اآل 
الأحمر  الهال  هيئة  رئي�س  الظفرة، 
بنت  �سم�سة  ال�سيخة  �سمو  الإماراتي، 
نهيان، م�ساعد  اآل  حمدان بن حممد 
�سمو رئي�س الهيئة لل�سوؤون الن�سائية، 
عطايا،  ملييبييادرة  العليا  اللجنة  رئي�سة 
وبدعم من �سريك املهرجان الرئي�سي 
»مبادلة«،  لا�ستثمار  مبادلة  �سركة 
 GS و�سريك الطاقة جي اأ�س اإنرجي

.Energy
خال  من  اأبوظبي  مهرجان  وي�سهم 
فعالياته الفنية واملو�سيقية يف تر�سيخ 
مكانة العا�سمة من�سًة اإبداعية عاملية، 
املو�سيقى«  »مدينة  ت�سنيفها  اإطييار  يف 
للرتبية  املييتييحييدة  الأمم  منظمة  ميين 
ويف  "اليون�سكو"،  والييثييقييافيية  والييعييلييم 
متنامي  كيييميييركيييز  ميييوقيييعيييهيييا  تيييعيييزييييز 
املو�سيقى  خيييرييييطييية  عيييليييى  الأهيييمييييييية 
ملنظومة  موطناً  باعتبارها  العاملية، 
قائمة  وميي�ييسييتييداميية  مييرنيية  مو�سيقية 
دورة  يف  وييييي�ييييسييييارك  البييييتييييكييييار.  عيييليييى 
من  اأكيييييرث   ،2022 ليييعيييام  امليييهيييرجيييان 
اأنحاء  خمييتييلييف  مييين  فييينيييان   1000
الييييعييييامل، ييييقيييدميييون اأكيييييرث مييين 300 
جانب  اإىل  ورقييمييييية،  واقييعييييية  فعالية 
و17  عامليتن،  مو�سيقيتن  جولتن 

عر�ساً لأول مرة عاملياً.

تاب الدوليني بالتعاون مع معهد ال�صرق الأو�صط ومركز اآلن ت�صيو�س للكَّ

مهرجان اأبوظبي يقدم »مهرجان الأدب العربي بوا�ضنطن« افرتا�ضيًا من العا�ضمة الأمريكية 
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اأخبـار الإمـارات
�ضفري الدولة يقدم اأوراق اعتماده اإىل رئي�ش الإكوادور

•• كيتو- وام:

جمهورية  لييدى  الييدوليية  �سفري  ال�سام�سي  عبداهلل  حممد  �سعادة  قييدم 
رئي�س  مييييينييدوزا،  ل�سو  غيريمو  فخامة  اإىل  اعتماده  اأوراق   ، الييبييريو 
للدولة  ومفو�ساً  العادة  فوق  �سفرياً غري مقيم  الإكيييوادور،  جمهورية 
لدى الإكييوادور، وذلك خال املرا�سم التي عقدت يف الق�سر الرئا�سي 
بالعا�سمة كيتو. ونقل �سعادة ال�سام�سي حتيات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ، و�ساحب ال�سمو 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ، اإىل 
من  والزدهيييار.  التقدم  من  املزيد  و�سعبه  لباده  ومتنياتهم  فخامته 

جانبه، حّمل فخامة ميندوزا �سعادة ال�سفري حتياته اإىل �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ، و�ساحب 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
، ومتّنياته لدولة الإمارات حكومة و�سعباً املزيد من التطور والنماء. 
وتطوير  عمله،  مييهييام  يف  التوفيق  ال�سفري  ل�سعادة  فخامته  ومتيينييى 
العاقات الثنائية وتعزيزها يف خمتلف املجالت التي جتمع البلدين، 

موؤكدا ا�ستعداد باده لتقدمي كل دعم ممكن لت�سهيل مهامه.
التعاون بن دولة الإمييارات وجمهورية  اللقاء جمالت  ا�ستعر�س  كما 
البلدين  م�سالح  يحقق  مبييا  وتييطييويييرهييا  تنميتها  و�سبل  الإكيييييوادور، 

وال�سعبن ال�سديقن.

•• دبي-الفجر:

دبي  ل�سرطة  الييعيياميية  الييقيييييادة  اأكييييدت 
وجاهزيتها  ا�ستعداداتها  كافة  اإكمال 
ل�ستقبال عيد الفطر ال�سعيد، اأعاده 
والربكات  بيياخلييري  اجلميع  على  اهلل 
اأنها  مو�سحة  والطماأنينة،  وال�سعادة 
الإدارات  لييكييل  عييمييل  خييطيية  و�ييسييعييت 
من  ت�سعى  ال�سرطة،  ومراكز  العامة 
خالها لتكثيف الدوريات بكل اأنواعها 
واخلارجية  الييداخييلييييية  الييطييرق  عييلييى 
لاإمارة، وتعزز من تواجدها امليداين 
الراحة  �سبل  كييافيية  تييوفييري  اأجيييل  ميين 

للمواطنن واملقيمن والزوار.
واأكييييييد �يييسيييعيييادة الييييلييييواء عيييبيييداهلل علي 
ل�سوؤون  العام  القائد  الغيثي، م�ساعد 
العمليات بالوكالة، رئي�س جلنة تاأمن 
تاأمن  اأن جليينيية  دبيييي،  الييفييعيياليييييات يف 
الييفييعيياليييييات جييياهيييزة ل�ييسييتييقييبييال عيد 
اإعدادها  خييال  ميين  ال�سعيد  الفطر 
خطة اأمنية كاملة ت�سمل تاأمن كافة 
امل�ساجد وامل�سليات الكبرية التي تقام 
بها �ساة العيد يف دبي، ون�سر دوريات 
كل  يف  ومتطوعن  وجنائية  مرورية 
املناطق احليوية  الإميييارة، ويف  اأرجيياء 
التجارية  وامليييييراكيييييز  والييي�يييسييييييياحييييييية 
والأ�سواق املفتوحة، ل�سمان اإجراءات 
ان�سيابية  وحتييقييق  وال�سامة  الأمييين 
الزدحامات  وتخفيف  امليييرور  حييركيية 
املييييرورييييية، مييين خييييال الييعييمييل اجلاد 
والتعاون امل�سرتك بن الإدارة العامة 
و�سركائنا يف  دبييي،  �سرطة  للمرور يف 
اليييطيييرق وامليييوا�يييسيييات، الذين  هيييييئيية 
جميع  يف  جيينييب  اىل  جيينييبيياً  يييعييمييلييون 

الفعاليات واملنا�سبات.
الأمنية  اخلييطيية  اأن  �ييسييعييادتييه  واأكيييييد 
و29  دورييييييية،   412 تييوفييري  تيي�ييسييمييل 
دراجة هوائية، 3200 رجل �سرطة، 
و62 �سيارة دفاع مدين، 122 �سيارة 
زوارق  و9  م�سعف،  و442  اإ�ييسييعيياف، 
�سواطئ  على  منقذاً  و165  بحرية، 
رقيب   60 اإىل  بيييالإ�يييسيييافييية  دبييييييي، 
يف  منت�سرين  متطوعاً  و650  �سري 
الأ�سواق واملراكز التجارية، و2400 

رجل اأمن من ال�سركات اخلا�سة.
اجلمهور  الييغيييييثييي  الييييلييييواء  وطييييالييييب 
بييياليييتيييعييياون مييييع �يييسيييرطييية دبيييييي واأخيييييذ 
احليطة واحلذر والتقيد بالإجراءات 
�سديدة  الأمييييياكييييين  يف  الحيييييرتازيييييية 
اأي ماحظة  الزدحييييام، وعيينييد ر�ييسييد 
 ،901 بالرقم  الت�سال  خمالفة،  اأو 
اللتزام  اجلييمييهييور  �سعادته  ميينييا�ييسييداً 
يف�سدوا  واأل  امليييحيييددة  بيياليي�ييسييرعييات 

العالية،  بيياليي�ييسييرعييات  الييعيييييد  فييرحيية 
جتيينييبييا ليييوقيييوع احليييييييوادث املييييرورييييية، 

متمنيا ال�سامة للجميع.

الألعاب النارية 
املجتمع  بيياأفييراد  دبييي  �سرطة  وتهيب 
التعامل  بييالييقييوانيين، وعيييدم  اللييتييزام 
الأ�ييسييكييال مييع الألعاب  بييياأي �سكل ميين 
النارية ومن يتاجر بها، حفاظاً على 
�سامة العامة خال الحتفاء باإجازة 
فعاليات  اأييية  اأو  ال�سعيد  الفطر  عيد 
بقانون  مر�سوماً  اأن  مييوؤكييدًة  اأخيييرى، 
احتادي رقم 17 ل�سنة 2019 ب�ساأن 
واملتفجرات  والييذخييائيير  "الأ�سلحة 
اخلطرة"  وامليييواد  الع�سكري  والييعييتيياد 
اأو  النارية  الألييعيياب  يجرم الجتييار يف 
ت�سنيعها  اأو  ت�سديرها  اأو  ا�ستريادها 
وي�سع  الييدوليية،  واإىل  من  اإدخالها  اأو 
اإىل احلب�س  ت�سل  ذلك  عقوبات على 
التي  والغرامة  �سنة  تقل عن  مييدة ل 
ل تقل عن مائة األف درهم اأو باإحدى 

هاتن العقوبتن.

دوريات ع�صكرية ومدنية
اجليياف، مدير  العميد جمال  واأكييد 
واملباحث  للتحريات  الييعيياميية  الدارة 
ا�ستكمال  دبيييي،  �ييسييرطيية  اجليينييائييييية يف 
وتاأمن  العيد،  ل�ستقبال  ال�ستعداد 
التجارية على  ال�سوارع واملراكز  كافة 
ميييدار اليي�ييسيياعيية بييالييتييعيياون مييع مراكز 
الإدارة  اأن  اإىل  ميينييوهييا  الييي�يييسيييرطييية، 
الع�سكرية  الأمنية  الدوريات  �ستن�سر 
واملدنية، لتاأمن مناطق اإمارة دبي يف 

عيد الفطر ال�سعيد.
وقيييييال الييعييميييييد جيييميييال اجلييييياف اإن 
واملباحث  للتحريات  العامة  الإدارة 
ومراكز  دبييييي  �ييسييرطيية  يف  اجليينييائييييية 

ا�ييسييتييعييدت بييخييطيية مميزة  اليي�ييسييرطيية، 
لييفيير�ييس الأمييييين والأمييييييان عييلييى ربوع 
مرتاديها،  كييافيية  وخلييدميية  الإمييييييارة، 
اأفييييييييراد اجليييميييهيييور يف حال  مييطييالييبييا 
خارج  بالعيد  احتفالهم  اأو  �سفرهم، 
يقوموا  اأن  ذويييهييم،  لييدى  اأو  الإمييييارة 
اأو  الكايف،  التاأمن  م�ساكنهم  بتاأمن 
ال�سرتاك يف خدمة اأمن امل�ساكن التي 
تطبيقاتها  يف  دبيييي  �ييسييرطيية  تييوفييرهييا 
الذكية لا�سرتاك يف اخلدمة، وذلك 
لييتييوفييري دورييييييات لييلييمييرور عييلييى تلك 
امليينييازل مليينييع اأيييية حييييوادث �ييسييرقييات قد 

حتدث من بع�س �سعاف النفو�س.
ونييييا�ييييسييييد اليييعيييميييييييد اجلييييييياف اأفيييييييراد 
اجلمهور اأن يكونوا اأكرث حر�سا على 
الكايف،  التاأمن  وتاأمينها  ممتلكاتهم 
وعدم ترك املركبات وحمركها دائراً، 
وخارج  داخل  الأطفال  على  والنتباه 
املنزل ويف الأماكن العامة وال�سواطئ 
اأفيييييراد اجلمهور  وامليي�ييسييابييح. كييمييا دعيييا 
واللجوء   ،901 بييالييرقييم  ليياتيي�ييسييال 
خلدمة "عن ال�سرطة" لاإباغ عن 

اأي ماحظات اأو خمالفات.

مرورية دورية   147
مهري  �سيف  العميد  قييال  جانبه،  من 
املزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور 
و�سعت  الإدارة  اإن  دبييييي،  �ييسييرطيية  يف 
واخلطط  ال�سيناريوهات  ميين  عيييدداً 
ان�سيابية  يف  تيي�ييسيياهييم  الييتييي  امليييروريييية 
الختناقات  ومتيينييع  اليي�ييسييري،  حييركيية 
امليييروريييية خيييال عييطييليية عيييييد الفطر 
لها،  امل�ساحبة  والفعاليات  ال�سعيد 
ان�سيابية  تاأمن  على  للوقوف  وذلييك 
فر�س  ميين  والتقليل  اليي�ييسييري،  حييركيية 
املييييرورييييية، وكذلك  احلييييييوادث  وقيييييوع 
اإىل تغطية  بالإ�سافة  املخالفن،  ردع 

يتنا�سب مع  الذي  بال�سكل  الفعاليات 
اأهميتها.

واأ�سار اإىل اأن مرور دبي �ستن�سر 147 
دورييييية مييرورييية ورقييبيياء اليي�ييسييري على 
التقاطعات  وجييميييييع  الإميييييارة  �ييسييوارع 
وكذلك يف املناطق احليوية، واملناطق 
اليييتيييي �ييسييتيي�ييسييهييد فيييييهييا كييثييافيية اأعيييييداد 
اأماكن التجمهر ملتابعة  املركبات، ويف 
اإىل  م�سرياً  فيها.  املييرورييية  الأو�ييسيياع 
دوريات  ميين  فييرقيياً  �سكلت  الإدارة  اأن 
مرورية ورقباء �سري ودوريات الإ�سناد 
الأ�سواق  يف  اليي�ييسييري  حييركيية  لتنظيم 
والأماكن املزدحمة، اإىل جانب تواجد 
اليي�ييسييوارع اخلارجية،  امليييرور يف  رجييال 
�سكانية  كثافة  ت�سهد  التي  والأميياكيين 
الع�سوائي،  اليييعيييبيييور  ظيييياهييييرة  ملييينيييع 
بالإ�سافة اإىل تكثيف الدوريات خال 
املركبات  ملييراقييبيية  امليي�ييسييائييييية  اليييفيييرتة 
تييرتييكييب خمالفات  الييتييي  واليييدراجيييات 
ميييروريييية خيييطيييرة، بيييهيييدف احلييييد من 

الت�سرفات ال�سلبية.
املرورية  الدوريات  تواجد  اأن  واأو�سح 
يهدف اإىل تفادي ازدحام املركبات يف 
لفرتات  وتكد�سها  الداخلية  ال�سوارع 
طيييوييييلييية، وتييييوفييييري النييي�يييسيييييييابييييييية يف 
حركة ال�سري واملييرور يف كافة مناطق 
املهام  اأداء  اإىل  بييالإ�ييسييافيية  الإمييييييارة، 
الأخرى كتوزيع احلركة املرورية اإىل 
طييرق بديلة يف حييال وجييود الزدحام 
يف ال�سوارع التي تتطلب فيها حتويل 
توزيع  اآلييييية  اأن  اإىل  م�سرياً  احلييركيية. 
العيد  م�سليات  تت�سمن  اليييدورييييات 
وت�سمل  وبييييردبييييي  دييييييرة  ميينيياطييق  يف 
م�سليات زعبيل، وند احلمر، وم�سلى 
الكبري،  الييرا�ييسييدييية  وم�سجد  املييزهيير، 
وكذلك  ديييييييره،  يف  الييعيييييد  وميي�ييسييلييى 
وم�سجد  وامليينييخييول،  جييمييريا،  م�سلى 

ال�سام، وم�سجد الفاروق.
واأ�ساف: كما �سيتم ن�سر الدوريات يف 
التجارية  واملراكز  ال�سياحية  املناطق 
وت�سمل دبييي ميييول، وميييول الإمييييارات، 
والقناة  ووك،  و�سيتي  اآر،  بييي  وجيييي 
املييائييييية، وميينييطييقيية بييوليييييفييارد حممد 
�سيتي،  في�ستفال  وكييذلييك  را�ييسييد،  بيين 
و�سيتي �سنرت مردف، ومنطقة لمري، 
و�سارع  �سيزن،  والفور  بيت�س،  وكايت 
اإىل  ال�سيف. بالإ�سافة  املطار، و�سارع 
و�سارع  زايييد،  بن  ال�سيخ حممد  �سارع 
ال�سيخ زايد، و�سارع الإمييارات، و�سارع 
و�سارع  و�سارع الحتيياد،  العن،   - دبي 
اخلليج، و�سارع القد�س، و�سارع عّمان، 
و�سارع املدينة اجلامعية، و�سارع راأ�س 

اخلور، و�سارع جمريا.
اإىل  امليييزروعيييي،  �سيف  العميد  ولييفييت 
اأن فييريييق الييتييوعييييية امليييروريييية بييييياإدارة 
�سيقوم  املييرورييية  والتوعية  احلمات 
واحللويات  التهاين  بطاقات  بتوزيع 
ابييتييداًء من  على اجلمهور،  والييهييدايييا 
احتفاًء  الفطر،  عيد  اأيييام  اأول  �سباح 
اأن البطاقات  املنا�سبة، مو�سحاً  بهذه 
حتييييوي عييييبييييارات تييوعييييية واإر�يييييسيييييادات 

ون�سائح مرورية.

تلقي املكاملات
اأكيييد العقيد تييركييي بن  ومييين جييانييبييه، 
العامة  الإدارة  مييدييير  نييائييب  فييار�ييس، 
العمل  ا�ستمرار  بالوكالة،  للعمليات 
يف  وال�سيطرة  الييقيييييادة  اإدارة  مبييركييز 
مدار  على  للعمليات  العامة  الإدارة 
24 �ساعة طوال اأيام الأ�سبوع، لتلقي 
وتاأمن  الطارئة  والباغات  املكاملات 
املخت�سة  اليي�ييسييرطييييية  الييفييرق  و�ييسييول 
باأ�سرع وقت لتلبية النداءات العاجلة 

واحلالت الطارئة. 
وقييييال الييعييقيييييد تييركييي بيين فيييار�يييس، اإن 
ت�سعى  دبييي،  ل�سرطة  العامة  القيادة 
والثقافة  اليييوعيييي  نيي�ييسيير  اإىل  دائييييميييياً 
املجتمع، خا�سة  اأفيييراد  بيين  املييرورييية 
وم�ستخدمي  املييييركييييبييييات  اأ�ييييسييييحيييياب 
الطريق، من خال تنظيم الربنامج 
العام  مدار  على  امل�ستمرة  واحلمات 

ملختلف ال�سرائح.
اجلمهور  فييار�ييس  ابيين  العقيد  ونا�سد 
اإل  بييالييرقييم )999(  بييعييدم التيي�ييسييال 
والت�سال على  الطارئة،  احلييالت  يف 
ال�ستف�سار  حال  يف   ،)901( الرقم 
عيييين اخليييييدميييييات امليييقيييدمييية ميييين قبل 
�سرطة دبي، واملتمثلة يف ال�ستف�سارات 

اجلنائية واملرورية.
ال�سائقن  فييار�ييس  ابيين  العقيد  وحييث 

على عدم الن�سغال بالرد على ر�سائل 
اأثناء  الييهيياتييفييييية  وامليييكيييامليييات  املييعييايييدة 
القيادة، لأنه يوؤدي اإىل ت�ستيت الذهن 
عن متابعة الطريق، وينتج عنه وقوع 
امليييروريييية، ومييا ينجم عنها  احلييييوادث 

من وفيات واإ�سابات بليغة.
بالأطفال،  الهتمام  اإىل  الأ�سر  ودعييا 
ال�سماح  وعدم الن�سغال عنهم، وعدم 
النارية،  الألييييعيييياب  بييا�ييسييتييخييدام  لييهييم 
حيييفييياظييياً عييلييى �ييسيياميية اجليييميييييييع، ملا 
ت�سببه من اأ�سرار �سحية اأو حرائق يف 
املنازل، ومراقبتهم يف احلدائق العامة 
وميييراكيييز الييتيي�ييسييوق، واأخييييذ املييزيييد من 
لت�سرفاتهم،  والنتباه  الحتياطات 
ومييينيييعيييهيييم مييييين دخييييييييول الييي�يييسيييرفيييات 
اأولياء  نا�سد  كما  املرتفعة.  والأماكن 
الأمور ب�سرورة مراقبة اأبنائهم عند 
دخييولييهييم لأحيييوا�يييس اليي�ييسييبيياحيية حتى 
وعدم  ال�سباحة،  يجيدون  كانوا  واإن 
يرتدي  اأن  و�سرورة  وحدهم،  تركهم 
من  الواقية  ال�سباحة  �سرتة  الطفل 

الغرق عند اللعب باملاء.

متركز بحري  نقاط   9
الدكتور  الييعييقيييييد  اأكييييد  ومييين جييانييبييه، 
مركز  مدير  ال�سويدي،  �سهيل  ح�سن 
�سرطة املوانئ، على اجلاهزية التامة 
احلوادث  كافة  مييع  للتعامل  للمركز 
الفطر،  اإجييييازة عيد  الييطييارئيية خييال 
"برية  متركز  نقاط  هناك  اأن  مبيناً 
احليييييالت  مييييع  لييلييتييعييامييل  وبحرية" 
م�سرتكة  دوريييييات  تت�سمن  الييطييارئيية 
و"الإنقاذ  البحري"  "الأمن  مييين 

البحري" ويتوفر على متنها غوا�سي 
اإنقاذ و�سائقي زوارق ودراجييات مائية 
وهوائية، وتعمل على مدار 24 �ساعة 

خلدمة اجلمهور.
اأنه مت توزيع  وبن العقيد ال�سويدي 
اليييييدورييييييات امليي�ييسييرتكيية مييين دورييييييات 
الإنقاذ البحري والأمن البحري على 
ميناء  مناطق  يف  متييركييز  مناطق   9
احلمرية، ومييرفيياأه ديييرة، وخييور دبي، 
 "1 ال�سيد  العائم، و"ميناء  واجل�سر 
الأوىل،  اجليييميييريا  متييركييز  نييقييطيية  يف 
2" يف نقطة متركز  و"ميناء ال�سيد 
اجلمريا الثانية، و"ميناء ال�سيد 3" 
الثالثة،  اجلييمييريا  متييركييز  نييقييطيية  يف 
امليناء  يف  التمركز  نقطة  جانب  اإىل 
ال�سياحي، وال جي بي اآر ودبي هابر، 

ونقطة متركز حتا.
مرتادي  الييي�يييسيييوييييدي  الييعييقيييييد  ودعيييييا 
اأخيييييذ احليييييطيية واحلييييذر  الييبييحيير اإىل 
اليييازمييين اأثييينييياء اليي�ييسييبيياحيية، وجتنب 
الأمواج  وارتييفيياع  البحرية،  التيارات 
وال�سرتاطات  بالتعليمات  واللييتييزام 
دبي  و�ييسييرطيية  الييبييلييدييية  ت�سعها  الييتييي 
لإ�سارة  وال�ستجابة  �ييسييواء،  حييد  على 
رفع العلم الأحمر الذي يعني �سرورة 
وجود  حييال  يف  ال�سباحة  عن  التوقف 

خطر عليهم.
و�سدد على اأهمية عدم خروج مرتادي 
ال�سباحة،  حييدود  البحر عن عامات 
تيارات  اإىل  يعر�سهم  قييد  ذليييك  لأن 
قبل  من  �سدمهم  اأو  �سديدة  بحرية 
يف  مطالباً  زوارق،  اأو  مائية  درجيييات 
الدراجات  م�ستخدمي  ذاتيييه  الييوقييت 

جتمهر  اأميياكيين  عيين  بالبتعاد  املائية 
القرتاب  اأو  اليي�ييسييواطييئ  على  اليينييا�ييس 
با�ستخدامها،  اليينييا�ييس  نييقييل  اأو  منها 
الدراجات  ا�ستخدام  عدم  اإىل  اإ�سافة 

يف ر�سق املياه على النا�س.

حتا يف  دورية   15
بيييييييييدوره، اأكيييييييد اليييعيييقيييييييد مييييبييييارك بن 
�سرطة  مييركييز  مييدييير  الكتبي  مييبييارك 
حييتييا، جيياهييزييية امليييركيييز لييلييتييعييامييل مع 
يف  �سواء  الطارئة،  احليييوادث  باغات 
املناطق اجلبلية والأودييية اأو التعامل 
منطقة  يف  املييييرورييييية  احليييييييوادث  ميييع 
الخت�سا�س، م�سرياً اإىل اأن هناك 15 
دورية جاهزة لتنظيم حركة ال�سري يف 
فرتة العيد واأثناء خروج امل�سلن من 

امل�ساجد يف املناطق احليوية.
ال�سجعان"  فييرقيية   " اأن  اإىل  ولييفييت 
اهلل  عبد  الفريق  معايل  اأ�س�سها  التي 
ل�سرطة  العامة  القائد  املييري  خليفة 
للتعامل مع احلوادث  واملييدربيية  دبييي، 
الطارئة والإنقاذ يف املناطق اجلبلية، 
حادث،  اأي  مع  للتعامل  اأي�ساً  جاهزة 
وهي مزودة بكافة الأدوات والتقنيات 
تقدمي  يف  لييلييميي�ييسيياهييميية  احلييييديييييثيييية 

امل�ساعدة والدعم للمحتاجن.
اأن  اإىل  الييكييتييبييي  الييعييقيييييد  كييمييا ولييفييت 
اأي�ساً  �ييسيييييوفيير  حييتييا  �ييسييرطيية  ميييركيييز 
ووادي  حييتييا،  �سد  منطقة  يف  دوريييييات 
داعياً  املرورية،  لتنظيم احلركة  هب، 
اأخيييييذ احليييييطيية واحلييييذر  الييييييزوار اإىل 
ال�سامة  اإجيييراءات  واإتييبيياع  الازمن 

يف هذه املناطق.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأكدت درا�سة بحثية حديثة لي "مركز تريندز للبحوث وال�ست�سارات" اأن منطقة 
"الإندوبا�سيفيك" مقبلة على مرحلة جديدة من التناف�س الدويل، حيث يتزايد 
لي�س يف  ال�سيني،  النفوذ  تنامي  والأمريكي خ�سو�ساً من  الغربي عموماً  القلق 
العامل  ميين  اأخيييرى  مناطق  يف  ولكن  فقط،  والهندي  الييهييادي  املحيط  منطقتي 
الأهمية  "اأوكو�س"..  )"كواد" و  عنوان:  حتت  اأتت  التي  الدرا�سة  وبّينت  اأي�ساً. 
ال�سرتاتيجية والتداعيات الإقليمية والدولية(، واأعدها كل من الدكتور حممد 
الكندي، م�ساعدة  املركز، والأ�ستاذة رمي حم�سن  الرئي�سي يف  الباحث  اأبو غزلة، 
تبدو  التحالفات  اأن  "تريندز"،  يف  ال�سرتاتيجية  الدرا�سات  وحدة  �سمن  باحث 
هذا  ملواجهة  الأمريكية  املتحدة  الييوليييات  اإليها  تلجاأ  التي  الأدوات  اأهييم  اإحييدى 
النفوذ، اإذ جاءت م�ساعيها يف هذا الإطار لإحياء التحالف الرباعي "كواد" الذي 
ي�سم اإىل جانبها اليابان واأ�سرتاليا والهند اأي�ساً، واإعانها عن التحالف الثاثي 

"اأوكو�س" الذي ي�سم اإىل جانبها بريطانيا واأ�سرتاليا. 
ا�سرتاتيجية"  "اجتاهات  درا�سات  �سل�سلة  �سمن  جاءت  التي  الدرا�سة  واأو�سحت 

ظهر  الييذي  ال�سياق  اختاف  من  الرغم  على  اأنييه  "تريندز"،  بها  ي�سطلع  التي 
القا�سم  فييياإن  حتتهما،  انيي�ييسييووا  الييذييين  الأعيي�ييسيياء  وحييتييى  التحالفان،  هيييذان  فيه 
امل�سرتك الوا�سح وغري املعلَن، الذي ميثل الهدف الرئي�سي، هو مواجهة ال�سن 

واحتواوؤها.
لت�سمل  الهدف؛  التحالفن تتعدى هذا  اأهمية هذين  فاإن  اأنه مع ذلك،   مبينة 
تعزيز التعاون بن الدول الأع�ساء يف جمالت اأخرى مهمة اقت�سادية وجتارية. 
واأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن ال�سوؤال الرئي�سي يتمحور حول مدى فاعلية التحالفن؛ 
مو�سحة اأنه رغم التداعيات املتوقعة اإقليمياً ودولياً، التي بداأت بع�س مظاهرها 
تربز فعًا، فاإن هناك �سكوكاً لي�س بال�سرورة اأن حتوم حول ال�ستمرارية، واإمنا 
اأييي�ييسيياً، وذلك  تيييوازن كبري يف مواجهة ال�سن  اإحيييداث  الييقييدرة على  حتييوم حييول 
�سعود  مييع  للتعامل  الأمييثييل  الأ�ييسييلييوب  حييول  الأعيي�ييسيياء  روؤى  تباين  اإىل  بالنظر 
املنطقة  دول  ول�سيما  بكن،  مييع  اليييدول  هييذه  م�سالح  ت�سابك  وكييذلييك  ال�سن، 
)اأ�سرتاليا والهند واليابان(؛ موؤكدة اأن امل�سي ُقُدماً يف مواجهة ال�سن �ستكون 
له عواقب على هذه امل�سالح، بالإ�سافة اإىل الوليات املتحدة نف�سها، حيث تبدو 
اأنها بحاجة اإىل ال�سن يف ق�سايا اإقليمية ودولية متاماً، كما اأن بكن بحاجة اإىل 

التعاون مع وا�سنطن خلدمة العديد من امل�سالح امل�سرتكة، �سواء يف القت�ساد، اأو 
البيئة، اأو الق�سايا الإقليمية والدولية الأخرى. 

با�ستمرار من  الطرفان  يييوؤكييده  ما  يف�سر  رمبييا  الأميير  هييذا  اأن  الدرا�سة  وذكييرت 
انعقدت  التي  الفرتا�سية  القمة  واتفاقهما يف  ال�سدام،  ل  التعاون  رغبتهما يف 
بن الرئي�سن، الأمريكي جو بايدن، وال�سيني �سي جن بينغ، يوم 16 نوفمرب 

املفتوح.  ال�سراع  جتنب  على   ،2021
ومع ذلك، ل ت�ستبعد الدرا�سة يف نتيجتها، ويف ظيل احلالية ال�سبابيية التي ت�سود 
النظام الدويل ل �سيما مع التطورات الأخرية، اأن يكيون لهيذه التحالفيات تداعييات 
الإندوبا�سييفيك  منطقية  يف  ليي�س  ال�سيرتاتيجي،  الو�سيع  عيلى  امليدى  طويلية 
الثاثي  التحالف  اإن�ساء  كما حدث عند  اي�سياً؛ متاماً  كليه  العيامل  بيل يف  فقيط، 
بن "اأملانيا" و"الإمرباطوريية النم�سياوية املجريية" و"اإيطاليا" يف اأواخر القيرن 
العواقيب املحتملية  اآنييذاك، يف  اأحييد،  اأن يفكر  التا�سيع عي�سر لحتواء فرن�سيا، دون 
لذليك عيلى امليدى الطوييل، حييث اندلعيت بعيد ثاثة عقيود تقريبياً حيرب عاملية 
اتيت عيلى الأخي�سر واليابي�س وت�سيببت يف قتيٍل ودمياٍر غيير م�سبوقن يف التارييخ 

البي�سري.

•• اأبوظبي – الفجر:

نيييظيييميييت بيييليييديييية ميييديييينييية اأبييييوظييييبييييي، 
والنقل،  الييبييلييديييات  ليييدائيييرة  الييتييابييعيية 
العاملي  اليوم  مبنا�سبة  توعوية  ور�سة 
لييليي�ييسييحيية واليي�ييسيياميية املييهيينييييية، وذلك 
ب�ساأن  اليييوعيييي  ميي�ييسييتييوى  رفييييع  بييهييدف 
لل�سحة  اأبوظبي  اإميييارة  نظام  تطبيق 
القوانن  وتنفيذ  املهنية،  وال�سامة 

اخلا�سة باملواقع الإن�سائية.  
وقيييد متييحييورت اأعييمييال الييور�ييسيية حول 
نهج الأنظمة يف الوقاية من احلوادث 
ال�سحة  واإدارة  اليييعيييميييل،  ميييكيييان  يف 
وال�سامة املهنية من خال ا�ستخدام 
الهادفة  والناجعة  املنطقية  الأدوات 
اأداء  الييدائييم يف  التح�سن  اإحيييداث  اإىل 
وتوفري  املهنية،  واليي�ييسيياميية  ال�سحة 
اأف�سل  بيئات العمل املحتوية على كافة 

الوقائية  والإجيييييييراءات  الحييتييييياطييات 
والتي حتد من وقوع احلوادث.

وتيييياأتييييي هيييييذه اليييور�يييسييية تيييفييياعيييًا مع 
اليوم  العاملية، ومن �سمنها  الأحييداث 
وال�سامة،  وال�سحة  للبيئة  العاملي 
مدينة  بييلييدييية  حيير�ييس  منطلق  ومييين 
اأبوظبي على توفري مظلة من الأمان 
الإن�سائية،  املواقع  يف  العاملن  لكافة 
املراقبة  عييييرب  �ييسييامييتييهييم  وتيييعيييزييييز 

للمواقع  احلثيثة  واملتابعة  امل�ستمرة 
الإن�سائية للتاأكد من تطبيقها جميع 
املتوافقة  املهنية  ال�سامة  متطلبات 
مع القوانن املعمول بها يف هذا ال�ساأن 
اإدارة  نيييظيييام  ييي�ييسييعييى  كييمييا  بييياأبيييوظيييبيييي. 
بناء  اإىل  املهنية  وال�سحة  ال�سامة 
امل�سرتك  للعمل  �ساملة ومنّظمة  اآلية 
تطبيق  يف  والإدارة  الييعييّمييال  بيين  مييا 

اإجراءات ال�سامة وال�سحة. 

تقييم  يف  الأنييظييميية  نييهييج  ي�ساهم  كييمييا 
اإجييييييراءات  تييطييبيييييق  يف  الأداء  حتيي�ييّسيين 
اأنظمة  وتيي�ييسييّكييل  واليييرقيييابييية،  الييوقيياييية 
اأداًة  املهنية  وال�سحة  ال�سامة  اإدارة 
ة بنوع  ناجعة يف اإدارة املخاطر اخلا�سّ
اأو  العملّيات  اأو  ال�سناعات  من  معّن 
مع  تكييفها  املييمييكيين  ومييين  امليينييّظييمييات 
حالت خمتلفة من حاجات ال�سركات 
حييياجيييات  خُميييتيييليييف  اإىل  الييي�يييسيييغيييرية 

ال�سناعات املختلفة.
بلدية  حيييثيييت  ذاتيييييييه  الييي�يييسيييعيييييييد  عيييليييى 
املقاولت  �ييسييركييات  اأبيييوظيييبيييي  مييدييينيية 

على  الإن�سائية  املييواقييع  يف  والعاملن 
تتعلق  التي  التو�سيات  بكافة  اللتزام 
والتقيد  املهنية،  وال�سامة  بال�سحة 

قطاع  يف  املطبقة  املمار�سات  باأف�سل 
على �سحتهم  والإن�ساء حفاظاً  البناء 

و�سامتهم العامة.  

درا�ضة حديثة ل� »تريندز« ت�ضت�ضرف الأهمية والتداعيات لتحالفي »كواد« و »اأوكو�ش«

تزامنا مع اليوم العاملي لل�صحة وال�صالمة املهنية

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�ضة توعوية حول معايري ال�ضحة وال�ضالمة املهنية

املدين و122 لالإ�صعاف للدفاع  مركبة  و62  �صرطة  رجل  و3200  دورية   412

�ضرطة دبي توؤكد جاهزيتها ل�ضتقبال عيد الفطر ال�ضعيد

العقيد مبارك الكتبي

العميد جمال اجلالف

العقيد تركي عبد الرحمن بن فار�س

العميد �صيف مهري املزروعي

العقيد الدكتور ح�صن �صهيل ال�صويدي

اللواء عبد اهلل الغيثي
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•• دبي –الفجر: 

نيييظيييميييت اجلييييامييييعيييية الأمييييريييييكييييييييية يف 
ق�سم  خيييال  ميين   ،AUE الإمييييييارات 
الييعيياقييات الييعيياميية يف كييلييييية الإعييييام 
املنتدى  اجلييييميييياهييييريي،  والتيييي�ييييسييييال 
الكاذبة  الأخييبييار  "حتديات  الييييدويل: 
نخبة  مبيي�ييسيياركيية  املحتوى"،  يياع  يينَّ ليي�ييسُ
املحتوى؛  ييّنيياع  و�ييسُ الإعييامييييين  ميين 
ملواجهة  مييهيينييييية  تييي�يييسيييورات  ليييو�يييسيييع 
ظاهرة الأخبار الكاذبة التي اأ�سبحت 
ت�سكل اأزمة يف ع�سر الإعام الرقمي 

وال�سبكات الجتماعية حول العامل.
بت�ساوؤلت  امليينييتييدى  فييعيياليييييات  بيييييداأت 
�ييسييامييييية ها�سم  اليييدكيييتيييورة  طييرحييتييهييا 
رئي�سة بييرنييامييج الييعيياقييات الييعيياميية يف 
كلية الإعام يف اجلامعة الأمريكية يف 
الإمارات AUE عن ت�سور اخلرباء 

امليي�ييسيياركيين ملفهوم  املييحييتييوى  يياع  و�ييسيينَّ
الأخبار الكاذبة يف ممار�ستهم املهنية، 
وكيف تنعك�س �سناعة الأخبار الكاذبة 
يف العمل الإعامي من حيث: حتري 
واملهنية،  ال�سمعة  واإدارة  امل�سداقية، 

واملعايري الأخاقية.
ها�سم  �ييسييامييييية  اليييدكيييتيييورة  وطيييرحيييت 
تيي�ييسيياوؤلت اأخيييرى حييول هييوييية القوى 
)دول،  الكاذبة:  الأخبار  وراء  الكامنة 
يف  وموؤثرين  ومنظمات،  وخمييابييرات، 
التوا�سل(، وكيف تتم �سناعة  �سبكات 
الأخبار الكاذبة والرتويج لها، ودوافع 
ذلك، وما هي معايري واأدوات الإعام 
�سحة  مييييين  اليييتيييحيييقيييق  يف  امليييييحيييييرتف 
املعلومات والبيانات يف حتديد الأخبار 
وكيف  مكافحتها،  واأ�ساليب  الييكيياذبيية 
تييعييمييل اليييرتبييييييية الإعيييامييييييية لأفيييييراد 
املييجييتييمييع ودورهييييييا يف الييتييحيي�ييسيين من 

تلقي الأخبار الكاذبة.
�سارك يف املنتدى الدويل عرب من�سات 
الييتييوا�ييسييل الجييتييميياعييي )اأونيييياييييين(، 
اأبو  اجلييييواد  عييبييد  امليي�ييسييري  ال�سحفي 
الييعييربييي حلقوق  الحتيييياد  كيييب، ع�سو 
جلامعة  اليييتيييابيييع  اليييفيييكيييريييية  امليييليييكييييييية 
الدول العربية، وال�سحفي كرم نعمة 
لندن،  الييربيييطييانييييية  الييعييا�ييسييميية  مييين 
وال�سحفي اإ�سماعيل احلمادي "�سانع 
حمتوى عقاري" من دبي، والإعامية 
ليييييلييى احليي�ييسييييينييي مييين �يييسيييوت العرب 
يف  والباحث  وال�سحفي  اأمييريييكييا،  ميين 
الإعام وائل نيل من دبي، وعدد من 

اأ�ساتذة وطاب الكلية.
اأن خماطر  عييلييى  املييتييحييدثييون  واتيييفيييق 
اأ�سبحت  الأخييييبييييار  تييزييييييف  ظييياهيييرة 
يف  اكت�سبت زخماً جديداً  بعدما  اأكييرب 
و�سبكات  الرقمية  التيي�ييسييالت  ع�سر 

التوا�سل، مما يعزز اأهمية دور الذكاء 
الظاهرة،  حميياربيية  يف  ال�ييسييطيينيياعييي 
اإدارات  يف  املعلوماتي  الر�سد  وخايا 
للحقائق؛  كمدقق  العامة،  العاقات 
�ستكون  امل�سللة  الأخبار  ا�ستمرار  لأن 
ليييه تيييداعيييييييات بييالييغيية اليي�ييسييلييبييييية على 
ييي�ييسييكييل قلقاً  امليييهييينييية، مبيييا  ميي�ييسييتييقييبييل 
تدين  بيي�ييسيياأن  واجلييمييهييور  لل�سحفين 

امل�سداقية.
لهاث  اأن  املنتدى  يف  املتداخلون  واأكييد 
وراء حتقيق  الإعيييامييييييين   مييين  فييئيية 
عييلييى ح�ساب  عييالييييية  ميي�ييسيياهييدات  ن�سب 
امليي�ييسييداقييييية فييياقيييم ظييياهيييرة الأخيييبيييار 
امليي�ييسييلييليية، واأ�يييسيييبيييح هييينييياك ميييا ي�سبه 
توحي  الييييذي  املعلوماتي"  "الوباء 
طريقة �سناعته وترويجه، باأنه عملية 
منظمة تقف وراءهييا جهات حمرتفة 
ُتدرك طبيعة تفكري احل�سود وطبيعة 

الإعام اجلديد وطرق ا�ستخدامه، ما 
تكري�س  الإعييام  و�سائل  على  يفر�س 
الوباء  امل�سداقية كحائط يف مواجهة 

املعلوماتي.
الظاهرة،  تييلييك  مييواجييهيية  �سبيل  ويف 
الإعامين  ميين  املييتييداخييلييون  اأو�ييسييى 
املنظومة  بييتييعييزيييز  املييحييتييوى  و�ييسيينيياع 
بن�سو�س  والييقييانييونييييية  الييتيي�ييسييريييعييييية 
الكاذبة،  الأخييييبييييار  حتيييييارب  ولييييوائييييح 
وتييفييعيييييل ميييواثيييييييق �يييسيييرف امليييهييينييية يف 
والتغطيات  اليي�ييسييحييفييي  اليييتيييحيييريييير 

ال�سحفين  واإلييييييييييزام  الإعيييييامييييييييييية، 
بييعييدم اخلييلييط بيين �ييسيينيياعيية املحتوى 
للموؤ�س�سات الإعامية، و�سناعته على 

احل�سابات وال�سفحات ال�سخ�سية.
و�سددت التو�سيات على �سرورة اإن�ساء 
بتكنولوجيات  ميييييزودة  اأخيييبيييار  غيييرف 
فعالة  ميييراقيييبييية  لييي�يييسيييميييان  وبيييييراميييييج 
من�سة  واإنيي�ييسيياء  املحتوى،  دقيية  تر�سد 
التي  الكاذبة  الأخييبييار  ملكافحة  عربية 
�ييييسييييارت تييي�يييسيييوه �ييييسييييورة الييييعييييرب على 
�سبكات التوا�سل، والهتمام بالرتبية 

لل�سحفين  واملعلوماتية  الإعامية 
املناهج  يف  واإدراجييييييهييييييا  واجلييييمييييهييييور، 
ها اأداة اأ�سا�سية ملواجهة  الدرا�سية، ِبَعدِّ

املعلومات امل�سللة.
الدكتورة  وجييهييت  امليينييتييدى،  خييتييام  ويف 
�يييسيييامييييييية هييييا�ييييسييييم رئييييييي�يييسييية بيييرنييياميييج 
الييعيياقييات الييعيياميية يف كييلييييية الإعييييام 
يف اجلييامييعيية الأمييريييكييييية يف الإمييييارات 
املحتوى  و�سناع  لاإعامين  ال�سكر 
وت�سخ�سيهم  اليييرثيييية،  مليينيياقيي�ييسيياتييهييم 
اأ�يييسيييبييياب ودوافييييييييع �ييسيينيياعيية الأخييييبييييار 

الناجعة  احلييلييول  واقيييييرتاح  الييكيياذبيية، 
اإليه  تيي�ييسييعييى  ملييحيياربييتييهييا، وهييييو هييييدف 
والتدقيق  املييهيينييييية  بييتييعييزيييز  الييكييلييييية 
ليييدى طييابييهييا؛ لي�سريوا  املييعييلييوميياتييي 
مثنية  العملية،  حياتهم  طييوال  عليها 
الأمريكية  اجلييامييعيية  ادارة  دور  عييلييى 
الربوف�سور  راأ�سها  وعلى  الإمييارات  يف 
اليييييرزاق رئييييي�ييس اجلامعة  مييثيينييى عييبييد 
والفعاليات  الأن�سطة  ورعاية  دعم  يف 
التي تنظمها كلية الإعام والت�سال 

اجلماهريي. 

•• ال�صارقة-الفجر:

ك�سفت موؤ�س�سة ربع قرن ل�سناعة القادة واملبتكرين عن )54( م�سروعاً ابتكارياً 
يف م�سارات: تطوير الألعاب وتطوير التطبيقات واملواقع الإلكرتونية وهند�سة 
الأول  امل�ستوى  خييتييام  يف  ذلييك  جيياء  �سكرات�س.  وعييبييقييري  ال�سطناعي  الييذكيياء 
مل�سروعها "مربمج القرن" الذي مت تد�سينه بال�سراكة مع جيك اك�سرب�س، حيث 
يف  الب�سرية  والتنمية  املعرفة  هيئة  من  معتمدة  ب�سهادات  امل�ساركن  تكرمي  مت 
12 م�سروع متميز �سمن فئات:  اإىل تكرمي  اإ�سافة   .STEM USAدبي و
من�سات  ح�سابات  عييرب  بييرجمييي  ن�س  واأفيي�ييسييل  فييكييرة،  اأفيي�ييسييل  ت�سميم،  اأفيي�ييسييل 
مف�سلة  عرو�ساً  امل�ساركون  قييدم  موؤ�س�سة.  بكل  اخلا�سة  الجتماعي  التوا�سل 

مل�ساريعهم البتكارية �سمن امل�سارات املطروحة، معربين عن فخرهم مبا حتقق 
من اإجنازات، حيث عرّب فهد اجلنيبي الفائز �سمن فئة اأف�سل ن�س برجمي عن 
�سعادته بتهيئة الفر�سة له للم�ساركة يف برنامج مربمج القرن، والذي اأ�سهم يف 
لفتاً  املجتمع،  خدمة  يف  لتوظيفها  التقني  املجال  يف  وقدراته  مهاراته  تطوير 
اإىل فخره بفوز م�سروعه �سمن م�سار هند�سة الذكاء ال�سطناعي. ومن جهته 
قال اإبراهيم حممد، منت�سب يف نا�سئة ال�سارقة والفائز �سمن فئة اأف�سل فكرة: 
لتقدمي مثل هذا الربنامج املمتع الذي عملت  ربع قرن  موؤ�س�سة  اأ�سكر  اأن  "اأود 
من خاله على اإ�سافة خا�سية �سيقة يف لعبة ماين كرافت، مُتّكن الاعبن من 
النتقال اإىل �ساحة م�سنوعة من الكتل املت�ساقطة".  كما طرح علي اللوغاين، 
بفخر:  م�سروعه  فكرة  اأف�سل  فئة  �سمن  والفائز  ال�سارقة  اأطفال  يف  منت�سب 

الرئي�سية فيها بجمع  ال�سخ�سية  تقوم  لعبة  عن  عبارة  وهو  م�سروعي  "قدمت 
ومن  البيئة"،  على  احلفاظ  يف  للم�ساهمة  النفايات  �سلة  يف  ورميها  الكمامات 
جهتها قالت اآمنة ال�سويدي، منت�سبة يف �سجايا فتيات ال�سارقة والفائزة �سمن 
فئة اأف�سل فكرة: "كان الهدف من التحاقي للربنامج هو لتطوير مهاراتي حيث 
اأنني اأيقن باأن ال�ستفادة املكت�سبة �سوف توازي متطلبات �سوق العمل م�ستقبًا 
الربنامج  اأن  بالذكر  الربنامج". اجلدير  القائمن على طرح مثل هذا  واأ�سكر 
يركز على تقدمي جتربة تعلم ا�ستثنائية تنفذ على ثاثة م�ستويات طيلة العام، 
اخلم�س  �سمن  �سنة؛   31 –  8 ميين  امل�ستهدفة  العمرية  الفئات  مييع  تتنا�سب  
اأ�سا�سيات  امل�ساركن على  الذي عرف  الأول  بامل�ستوى  ابتداًء  م�سارات املطروحة 
 MIT:الربجمة من خال عدد من املن�سات احلديثة واجلدير بالذكر منها

التطبيقات  ملطوري   JavaScript لغة  با�ستخدام    App Inventor
الألعاب،   ملطوري   Play Labو  Sprite Lab ومن�سة  �سكرات�س  وعباقرة 
 CSSو HTML بينما تعلم مطورو املواقع الإلكرتونية على لغة الربجمة

.Python وركز مهند�سو الذكاء ال�سطناعي على اأ�سا�سيات لغة

يف ختام امل�صتوى الأول 

مربمج القرن يك�ضف عن 54 م�ضروعًا ابتكاريًا لالأطفال وال�ضباب

اع املحتوى« نَّ »حتديات الأخبار الكاذبة ل�صُ

كلية الإعالم يف اجلامعة الأمريكية بالإمارات ُتنظم 
منتدًى دوليًا ملناق�ضة �ُضبل مواجهة »الأخبار الكاذبة«

•• عجمان-وام:

اأ�ساد �سعادة اللواء ال�سيخ �سلطان بن عبداهلل النعيمي قائد 
"ك�سر ال�سيام" التي تنظمها  عام �سرطة عجمان مببادرة 
الدولة،  م�ستوى  على  الإمييياراتيييي  الأحييميير  الييهييال  هيئة 
الييعييطيياء وميييبيييادئ التكافل  اأنييهييا جتيي�ييسييد قيييييم  اإىل  ميي�ييسييريا 

الجتماعي.
على  الإفطار  وجبات  توزيع  م�ساركته يف  ذلك خال  جاء 
�سمن  عجمان  اإميييارة  ميين  خمتلفة  مناطق  يف  ال�سائمن 

ميييبيييادرة " ك�سر اليي�ييسيييييام " بييحيي�ييسييور �ييسييعييادة حمييمييد عمر 
اليي�ييسييمييري مييدييير مييكييتييب هيييييئيية الييهييال الأحيييمييير بعجمان 
�سعادة  وثمن  عجمان.  �سرطة  موظفي  ميين  واملتطوعن 
الهال  جهود  النعيمي  عبداهلل  بن  �سلطان  ال�سيخ  اللواء 
عجمان  �سرطة  م�ساركة  اأن  اإىل  لفتا  الإميياراتييي،  الأحمر 
يف املبادرة تاأتي يف اإطار احلر�س على التوا�سل املجتمعي، 
وتنمية اأوا�سر العاقات بن ال�سرطة واملجتمع اخلارجي، 
روح  وغيير�ييس  اخلييري،  فعل  يف  وامل�ساركة  امل�ساهمة  وتعزيز 

التطوع والتعاون يف نفو�س منت�سبي ال�سرطة.

قائد عام �ضرطة عجمان: مبادرة »ك�ضر ال�ضيام« 
جت�ضد قيم العطاء ومبادئ التكافل الجتماعي

العدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 
اعالن بالن�شر 

 1151/2022/207 تنفيذ جتاري 
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعان بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  �سناء �سيخ نا�سر حممد �سيخ -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/م�ست�سفى برامي �س.ذ.م.م 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)34092( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة 

املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 70197

اعالن حكم بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:137/2020/20 جتاري كلي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية ال�سابعة رقم 136
مو�سوع الدعوى : قيد الدعوى املاثلة واعان املدعي عليهم بها الزام املدعي عليهم جميعا بالتكافل والت�سامن بان يوؤدوا للبنك 
املدعي مببلغ اجمايل )1.769.696( درهم مليون و�سبعمائة وت�سعه و�ستون الفا و�ستمائه و�سته وت�سعون درهما والفائدة القانونية 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام ا�سافة للفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام �سندا لحكام 

املواد القانونية امل�سار اليها الزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املدعي:بنك دبي التجاري �س.م.ع

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - �سارع بور�سعيد - مبنى بنك دبي التجاري - بجوار ديرة �سيتي �سنرت
وميثله:ي�سلم �سالح احمد ال�سعدي

املطلوب اإعانهما :  1- �سركة حميمة التجارية ذ.م.م 2- حممد علي كاتاكولتيل بونكل  -  �سفتهم : مدعي عليهم
مو�سوع الإعان :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2020/11/29 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/بنك دبي 
التجاري �س.م.ع 1- بقبول الدخال �سكا 2- بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل بينهم بان يوؤدوا للمدعي بنك دبي التجاري 
مبلغ )1.769.696( درهم مليون و�سبعمائة وت�سعة و�ستن الف و�ستمائة و�ستة وت�سعن درهم على ان يلزم معهم اخل�سم املدخل الول 
وميثله املدخل الثاين بالت�سامن يف مبلغ )608.500( درهم ويلزم اخل�سم املدخل الثالث وميثله:املدخل الرابع بالت�سامن معهم يف 
النحو  ال�ساد�س بالت�سامن معهم يف مبلغ 0257.000( درهم على  مبلغ )508.800( درهم واخل�سم املدخل اخلام�س وميثله املدخل 
امل�سار اليه بال�سباب والزمت املدعي عليهم واخل�سوم املدخلن امل�سار اليهم بفائدة القانونية 9% اعتبارا من تاريخ 2020/1/23 وحتى 
متام ال�سداد والزمت املدعي عليهم واخل�سوم املدخلن انفي البيان بالت�سامن يف امل�ساريف ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب املحاماة ، 
حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 

رقم املعاملة
تنازل/ بيع

ال�سم  بالتنازل  يرغبون  ا�سماوؤهم  التالية  ال�سادة  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
التنميه  من  �سادرة  التي  ال�سيارات(  وتلميع  لغ�سيل  )كري�ستال  احلايل  التجاري 

القت�سادية بعجمان رقم الرخ�سة:104728
تنازل من ال�سيد/نور حممد حمل - مالك

متنازل اليه ال�سيد/ �سادق الزمان حممد �سفيق الزمان - مالك 
حممد  �سبحي  حممد  وال�سيد   - ح�سن  �سعيد  زمان  ال�سيده/رقية  اليه  متنازل 
احلمران وكيل خدمات يف الرخ�سة وامل�سجلة بغرفة جتارة و�سناعة عجمان وعليه 
�سيقوم الكاتب العدل على التنازل بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ هذا العان.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 
اعالن بالن�شر        

 2022 / 243 عقاري جزئي
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعى عليه/1_ �سركة ات�س ايه بي ان للتطوير العقاري �س ذ م م  - جمهول حمل الإقامة
مبا اأن املدعى/ عبدال�سام اكرب

و ميثله /بدر عبداهلل خمي�س عبداهلل
قد اأقام عليكي  الدعوى ومو�سوعها املطالبة باإلزام املدعي علييها مببلغ وقدره ) 469184.00درهم( 
التام  ال�سداد  الفائدة 5 % من تاريخ املطالبة  وحتى  اأتعاب املحاماة و  و  امل�ساريف  الر�سوم و  و 

و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.
وحددت لها جل�سة يوم الثنن  املوافق 16-05-2022 ال�ساعة 08:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي 
عن ُبعد  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديكي من مذكرات 

اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بيثاثة اأيام على القل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  2779/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، اأداء  اأميير   2021/6668 رقييم  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 

)1864454.73( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : جراند جرنال تريدجن م.م.ح

المارات  القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة  املو�سى  علي  ابراهيم  القانوين  وكيلها  املختار مكتب  عنوانه:عنوانها 
- امارة دبي - الكرامة - بردبي - دبي - �سارع زعبيل - مبنى مونتانا - �سقة 503 - رقم مييكيياين:2971793616 - 

وميثله:ابراهيم علي املو�سى احلمادي 
املطلوب اإعانهما : 1- اكرب حممد ح�سن كيوه جي معماري 2- اي.جي.ام.جالك�سي للتجارة �س.ذ.م.م - �سفتهما 

: منفذ �سدهما
بييه وقدره  املنفذ  املبلغ  بدفع  والييزامييكييم  اعيياه  املييذكييورة  التنفيذية  الييدعييوى  اأقيييام عليكم  قييد   : الإعيييان  مو�سوع 
املحكمة  فييان  وعليه   ، وامل�ساريف  للر�سوم  �ساما  املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  درهييم   )1864454.73(
ن�سر  تاريخ  يوما من  املذكور خال )15(  بالقرار  اللتزام  بحقكم يف حالة عدم  التنفيذية  الجييراءات  �ستبا�سر 

هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 

انذار عديل بالن�شر
رقم )94000/2022(

املخطر : م�سلح الدين حممد انور ، باك�ستاين اجلن�سية
املخطر اإليه / ا�سف حممود ار�سد حممود ، باك�ستاين اجلن�سية

)جمهول حمل الإقامة(
املو�سوع 

ذمتكم،  املرت�سدة يف  املديونية  وذلك عن  درهم   15000 قدره  مبلغ  ب�سداد  نخطركم 
ف�سلكم يف  املذكورة، هذا ويف حال  املديونية  بذمتكم  ترتبت  ال�سداد  لف�سلكم يف  ونتيجة 
�سداد كامل املديونية خال )7( �سبعة ايام من تاريخ الإعان ف�سوف نكون م�سطرين 

لتخاذ الجراءات القانونية املنا�سبة �سدكم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

حممود   / امليييييدعيييييو  فييييقييييد 
اخلطيب  حمييمييد  ا�يييسييياميييه 
فل�سطن اجلن�سية - جواز 
 �سفره رقم )4987710(
مييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم   التييي�يييسيييال 

    0502820992

فقدان جواز �ضفر
مييياخييينيييون   / امليييييدعيييييو  فييييقييييد 
باك�ستان    ، جييى  ت�سينو  جييى 
�سفره  جيييييييواز   - اجليينيي�ييسييييية 
)AH8994872(  رقيييم 
مييييييييييييييين ييييييييييييييجيييييييييييييده عيييييليييييييييييه 
التييييي�يييييسيييييال بيييتيييليييييييفيييون رقييييم  

    0501451447

فقدان جواز �ضفر

العدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  269/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع الدعوى : ا�سدار القرار بتذييل عقد رهن العقار املذكور اعاه بال�سيغة التنفيذية والمر بايقاع احلجز التنفيذي 
على العقار )فيا( رقم 87 البالغ م�ساحتها 4،543.34 قدم مربع على قطعة الر�س رقم 735 مبنطقة نخلة جمريا 
باإمارة دبي املرهون للبنك الطالب وتثمينه وبيعه باملزاد العلني وفقا لاجراءات القانونية لتح�سيل حقوق البنك الطالب 
قبل املطلوب �سدهم املقدره مببلغ 30،166،542.95 درهم )فقط ثاثون مليون ومائة و�ستة و�ستن الف وخم�سمائة 
واملواد  القانون  اعاه طبقا لحكام  املذكور  العقار  بيع  فل�سا لغري( من ح�سيلة  وت�سعن  درهم وخم�سة  واربعن  واثنن 

دبي. بامارة   2008 ل�سنة   14 رقم  التاأميني  الرهن  قانون  من  بعدهما  وما  )25( و)26( 
طالب التنفيذ : البنك التجاري الدويل �س.م.ع - عنوانه : الإمارات-اإمارة دبي-بور�سعيد - ديره - دبي-مبنى بناية عبد اهلل 

حممد امل�سعود -�سقة مكتب رقم 802 & 804 وميثله : حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
املطلوب اإعانه : دامن جيم�س بايرن - عنوانه : الإمييارات-اإمييارة دبي بر دبي - دبي-مبنى مبنى جمريا باى تاور اك�س 

اخلام�سة - 0502660065 الثنية  -منطقة   s08 رقم  العقار  �سقة   -  3
مو�سوع الإعان : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/5/11 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثاث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمن ليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
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الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
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عربي ودويل
غوتيريي�ش املعاقبة اأمريكيًا رئي�ضة للمحكمة العليا يف فنزويال 

•• كراكا�س-اأ ف ب

التي  غوتيريي�س  غييادييي�ييس  واملييحييامييييية  القا�سية  عينت 
م�سوؤولن  مييع  عقوبات  املتحدة  الييوليييات  عليها  فر�ست 
فنزويا.  يف  العليا  للمحكمة  رئي�سة  اآخرين،  فنزويلين 
واأعلنت غوتيريي�س بنف�سها  اأم�س الأول الأربعاء تعيينها. 
وقالت املحامية املوؤيدة لل�سلطة التي تبلغ من العمر 60 
عاما التي كانت رئي�سية للمحكمة العليا من 2013 اإىل 

اأخرى". مرة  امل�سوؤولية  هذه  "نتوىل   ،2017
اأن  "نتعهد  الييعييام  التلفزيون  عييرب  تلي  بيان  يف  واأ�ييسييافييت 
نكون �سارمن جدا حيال اأنف�سنا من اأجل احرتام اللتزام 
ال�سخ�سيات  من  وغوتيريي�س  لنا".  منحت  التي  والثقة 

التي تخ�سع لعقوبات فر�ستها الوليات املتحدة لتهامها 
 2013 بتعزيز �سلطة نيكول�س مادورو الذي انتخب يف 
ت�سيطر  الييذي  الييربملييان  �سلطة  قو�ست  ق�سائية  بييقييرارات 
يف  الت�سريعية  النتخابات  يف  فوزها  بعد  املعار�سة  عليه 

.2015
يف  النظر  ميين  الوطنية  اجلمعية  الييقييرارات  هييذه  ومنعت 
الغالبية  اأجييرتييهييا  لق�ساة  الأخييييرية  اللحظة  يف  تعيينات 
ال�ساحيات  واأقيييرت  للحكومة  املوالية  وليتها  املنتهية 

اخلا�سة املمنوحة للرئي�س مادورو.
اآخرين  ق�ساة  �سبعة  مييع  غوتيريي�س  وا�سنطن  وعاقبت 
مهام  على  "ال�ستحواذ"  بتهمة   2017 اأيييار/مييايييو  يف 
تكون  قد  اأ�سول  اأي  جتميد  العقوبات  وت�سمل  ت�سريعية. 

واملوؤ�س�سات  املواطنن  ومنع  املتحدة  الييوليييات  يف  لديها 
الأمريكية من التعامل معها.

ال�سلطة جمددا  فيه  تتمتع  الييذي  النواب  واختار جمل�س 
بالغالبية منذ النتخابات الت�سريعية يف ت�سرين الثاين/
لل�سنوات  حمكمة  اأعلى  ق�ساة  الثاثاء   ،2020 نوفمرب 

ال12 املقبلة.
وقام النواب خال ثاثة اأ�سهر بالختيار من بن 400 
مر�سح ح�سب اجلمعية الوطنية التي خف�ست عدد ق�ساة 
عيي�ييسييوا. وين�س  عيي�ييسييرييين  اإىل   32 مييين  الييعييليييييا  املييحييكييميية 
الد�ستور على انتخاب ق�ساة هذه املحكمة لولية "واحدة" 
مورينو  مايكل  احلييايل  رئي�سها  ويبقى  عاما.   12 مدتها 

واأحد ع�سر قا�سياً اآخر اأع�ساء فيها.

نافذة 
م�صرعة

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

لوك لليربتي*
ال�سابقن  الأمييريييكييييين  الييعييبيييييد  تييعييوييي�ييس  قيي�ييسييييية 

واأحفادهم قدمية قدم احلرب الأهلية.
   وت�سري عبارة "اأربعون فداًنا وبغل" اإىل وعد قدمه 

اجلرنال �سريمان يف 16 يناير 1865.
وكيييان لييوعييد �ييسييريمييان، وهيييو اأمييير عيي�ييسييكييري، تاأثري 
حميييدود فييقييط، وغييالييًبييا مييا اأعيييييدت الأرا�يييسيييي التي 
اأ�سحابها. منذئذ، من  اإىل  احلييرب  اأثيينيياء  �ييسييودرت 
الافت للنظر اأن الأمريكين ال�سود هم املجموعة 

الوحيدة التي مل يتم تعوي�سها من قبل الدولة.

ل �صيء لأحفاد العبيد
يف مقال ُن�سر يف اأبريل 2020، اأ�سار كل من را�سون 
راي واأندريه م. بريي، اإىل اأن الأمم الأوىل للوليات 
اإىل مليارات  بالإ�سافة  اأرا�ييس  املتحدة ح�سلت على 
يابانية  ا�ييسييول  ميين  الأمييريييكييييين  وان  الييييييدولرات، 
الذين احتجزوا يف مع�سكرات خال احلرب العاملية 
من  واأن  دولر،  مليار   1.5 على  ح�سلوا  الثانية 
اليهود  تعوي�س  ا  اأي�سً تاأكد  مار�سال،  خطة  خييال 

عن الهولوكو�ست.
اإذا كنت اأتطرق اإىل هذا املو�سوع اليوم، فذلك لأنه 
كاليفورنيا،  عمل  فريق  احتّل  املا�سي،  الأ�سبوع  يف 
كاليفورنيا،  يف  بالتعوي�سات  معنية  عييمييل  فييرقيية 
ال�ساحل  وليييية  مييبييادرة  تييعييّد  الرئي�سية.  العناوين 
الغربي هذه هي الأوىل من نوعها وميكن ا�ستخدام 

نتائج انعكا�ساتها، التي �سيتم تقدميها يف تقرير عام 
كدر�س.  ،2023

بالتعوي�س  املتعلقة  املناق�سات  اكت�سبت  اإن  وحتى 
ميكن  �سنوات،  خم�س  اأو  اأربيييع  منذ  كثافة  املحتمل 

ب�سهولة تخّيل مدى تعقيد اإدارة هذه التعوي�سات.
ا عديد  فبالإ�سافة اإىل املبالغ املخ�س�سة، هناك اأي�سً
الأ�سكال التي ميكن اأن يتخذها التعوي�س، وم�سكلة 
منح  مييبييا�ييسييرة؟  امليييال  دفييع  املحتملن.  امل�ستفيدين 
حكومية؟  بييرامييج  الي�سوعيون؟  فعل  كما  درا�ييسييييية 
الو�سول  ت�سهيل  دعم انطاق �سركات وموؤ�س�سات؟ 

اإىل امللكّية؟

من ُيعّو�س؟
ي�ساف اإىل هذه الأ�سئلة، م�ساألة حتديد امل�ستفيدين. 
راي وبريي"، متلك  وفييق  اأخيييرى  "مرة  عييام  ب�سكل 
تييزيييد مبقدار  ثيييروة  املتو�سطة  الأمييريييكييييية  الأ�ييسييرة 
ال�سوداء،  الأ�يييسيييرة  مييتييو�ييسييط  عييين  اأ�ييسييعيياف  عيي�ييسييرة 
اأ�سعاف  �سبعة  البي�س  جييامييعييات  خريجو  ويييراكييم 

ثروة خريجي جامعات ال�سود.
اأن الآثييييار طييويييليية املدى  وتيي�ييسييري هيييذه الأرقيييييام اإىل 
اإىل  ثييم  الييعييبييودييية،  اإىل  املن�سوب  املييرتاكييم  للتاأخري 
العن�سري،  والييفيي�ييسييل  للتمييز  املختلفة  الأ�ييسييكييال 
الوليات  الذين يعي�سون يف  ال�سود  تنال من جميع 

املتحدة.
ترجمة خرية ال�صيباين

اأحفاد العبيد ما زالوا ينتظرون...!

*اأ�ستاذ تاريخ، وحما�سر، ومعلق �سيا�سي كندي خمت�س يف ال�سيا�سة والتاريخ الأمريكين

�ضد وجذب م�ضتمر.. اإىل اأين ت�ضري العملية الرو�ضية يف اأوكرانيا؟

بعد مفاو�صات �صرية يف اأوج اأزمة دولية  

وا�ضنطن ومو�ضكو حتييان اأجواء احلرب الباردة مع تبادل �ضجينني 

•• عوا�صم-وكاالت

ت�سهد العملية الع�سكرية الرو�سية يف اأوكرانيا منذ بدايتها يف 
فرباير املا�سي، تطورات وا�سعة على حمورين؛ الأول دبلوما�سي 
فيما  ليياإجيياء،  اإن�سانية  وممييرات  هدنة  عن  م�ستمر  وحديث 
يتعلق املحور الآخر باملواجهة الع�سكرية بن القوات الرو�سية 

ونظريتها الأوكرانية.
الرو�سية  بيلغورود  منطقة  حاكم  اأعييليين  الأربييعيياء،  فجر  ففي 
فيات�سي�ساف غادكوف، اأن �سل�سلة انفجارات دوت يف ال�ساعات 
الأوىل من ال�سباح يف املدينة القريبة من احلدود مع اأوكرانيا، 

واأن حريًقا اندلع يف م�ستودع ذخرية باملنطقة.
واتهمت رو�سيا اأوكرانيا هذا ال�سهر مبهاجمة م�ستودع وقود يف 
بيلغورود بطائرات هليكوبرت، واإطاق النار على عدة قرى يف 

املنطقة.
اأوكرانية  مطالب  ظييل  يف  حتييتييدم  ومييواجييهييات  تت�ساعد  اأزمييية 
لأ�سلحة  زيلين�سكي،  فولودميري  رئي�سها  ل�سان  على  م�ستمرة 
رو�سيا  تييعييزز  بينما  بييالييفييعييل،  عليها  ح�سلت  مييتييطييورة  غييربييييية 
�سرباتها، اآخرها يف مدينة ماريوبول وح�سار م�سنع اآزوف�ستال 
احلديدية  وال�سكك  القطارات  وا�ستهداف  املعدنية  لل�سناعات 
قواتها  خففت  بينما  الأ�سلحة،  اإميييدادات  لتعطيل  الأوكييرانييييية 
ت�سري  اأييين  اإىل  ال�سوؤال:  واأ�سبح  كييف؛  العا�سمة  حميط  يف 

العملية الع�سكرية الرو�سية يف اأوكرانيا؟

حما�صرة الدعم الغربي
من  اأ�سهر   3 نحو  بعد  الأييييدي  مكتوفة  تقف  مل  "مو�سكو 
اأوكيييرانيييييييا، وهييييي تر�سد  امليي�ييسييتييمييرة يف  عييمييليييييتييهييا الييعيي�ييسييكييرييية 
الأوكراين  واأمريكية تغذي اجلي�س  اأوروبية  اإمييدادات وذخائر 
والعنا�سر املقاتلة �سد اجلي�س الرو�سي"، هكذا اأو�سح اخلبري 

الرو�سي الع�سكري، �ساتيلوف مينيكايف.
يقول اخلبري الرو�سي الع�سكري، يف ت�سريحاته لي"�سكاي نيوز 
الأخرية  الأيييام  خال  الرو�سية  للتحركات  "بالنظر  عربية": 
توؤكد اأن هناك وترية ا�ستهدافات متتالية، حيث ق�سفت، مطلع 
قرب  كبرًيا  خمزًنا  الدقة  بالغة  ب�سواريخ  اجلييياري،  الأ�سبوع 
واختارت  وا�سنطن،  ت�سلمتها كييف من  اأ�سلحة  اأودي�سا يحوي 
القوات  ا�سرتاتيجية تعديل اخلطط موؤخًرا و�سحب  لأهييداف 
اإقييليييييم دونبا�س  عييلييى  اأوكييرانيييييا، للرتكيز  �ييسييمييال  ميينيياطييق  ميين 
واليي�ييسيييييطييرة عييلييى مييييينيياء ميياريييوبييول احليييييوي لييربييط منطقة 

دونبا�س ال�سرقية ب�سبه جزيرة القرم".
الأوكرانية،  الأركييييان  هيئة  اأعلنت  مييا  ح�سب  رو�ييسيييييا،  ون�سرت 
�ساروخي  )نييظييام  املتنقلة  "اإ�سكندر-اإم"  �ييسييواريييخ  قيياذفييات 
بييالييييي�ييسييتييي مييتييحييرك مييييداه 500 كيييييلييومييرت( عييلييى بييعييد 60 

كيلومرتا من حدود اأوكرانيا.

اليينيياتييو الأ�ييسييلييحيية لكييف حرًبا  وتييعييتييرب رو�ييسيييييا تييوريييد حييلييف 
بالوكالة، لذا ت�ستهدف القطارات بال�سواريخ التي تعد �سريان 

نقل الأ�سلحة اإىل جي�س اأوكرانيا.
فاإن  لفيييروف،  �سريغي  اخلارجية  لييوزييير  ت�سريحات  وح�سب 
القوات الرو�سية �ستعترب خمازن الأ�سلحة والإمدادات الغربية 
اأهداًفا م�سروعة لها، وكلها تطورات ع�سكرية ت�سب يف طريق 
هييدنيية قريبة  عييين  حييديييث م�ستمر  و�ييسييط  احلييييرب  ا�ييسييتييمييرار 
الرو�سي  اخلبري  يقول  ال�سياق،  يف  للمدنين.  اآمنة  وممييرات 
ا�ستغال  حاولت  اأوكرانيا  اإن  مينيكايف،  �ساتيلوف  الع�سكري 
الأزمة لل�سغط على الحتاد الأوروبي لان�سمام اإليه، وحتاول 
الييدول وك�سب  بع�س  الغربية من  امل�ساعدات  ا�ستغال  جاهدة 
الأمريكية  الوعود  تنفرج وال�ستفادة من  الأزميية  الوقت، لعل 
تعر�ست  اجليياري،  اأبريل  من  الأول  ويف  اأزمتها.  يف  مل�ساعدتها 
مروحيات  �سنته  لهجوم  بيييييلييغييورود  يف  وقيييود  تخزين  من�ساأة 
لييقييوات حكومة  نوعه  ميين  الأول  هييو  كييان  اأوكييرانييييية،  ع�سكرية 
كييف داخل الأرا�سي الرو�سية. وقال حاكم منطقة بيلغورود 
ق�سفتا  اأوكييرانيييييتيين  حربيتن  هليكوبرت  طائرتي  اإن  حينها 
بعدما  الرو�سية  بيلغورود  مدينة  يف  الييوقييود  لتخزين  من�ساأة 

عربتا احلدود على ارتفاع منخف�س.

حتركات دبلوما�صية
جهودا  املييتييحييدة  الأمم  تييقييود  الع�سكرية،  العملية  وقييع  وعييلييى 
جديدة على الأر�س من اأجل التو�سل حللول دبلوما�سية وفتح 

اأنطونيو غوتري�س  العام  الأمن  لقاء  اآخرها  اإن�سانية،  ممرات 
الرئي�س  للقاء  والتحرك  بوتن،  فادميري  الرو�سي  بالرئي�س 
برز  الآخييير،  غييدا اخلمي�س. على اجلانب  الأوكيييراين يف كييف 
الييدور الأمييريكييي من خييال زيييارة وزيييري اخلارجية والدفاع 
الرئي�س  ولييقيياء  كييييييييف،  اإىل  اأو�يييسييين  ولييويييد  بلينكن  اأنيييتيييوين 
الوليات  دعييم  على  للتاأكيد  �ساعات   3 ميين  لأكييرث  زيلين�سكي 
املتحدة لأوكرانيا يف احلرب، واختيار ال�سفرية لدى �سلوفاكيا 
لدى  املتحدة  للوليات  �سفرية  من�سب  يف  برينك  بريدجيت 

اأوكرانيا )املن�سب ال�ساغر لعامن(.
وهنا يقول الباحث يف ال�سوؤون الدولية عبد اهلل املختار، اإنه من 
اأن يحدث تقارب ولقاء مبا�سر بن بوتن وزيلين�سكي،  املتوقع 
لييكيين وفيييق �ييسييروط تيير�ييسييي الييطييرف الييرو�ييسييي يف املييقييام الأول 
نهائيًّا بحيث  اأوكرانيا  وامل�سيطر"، وهي حتييد  "الأقوى  لأنه 
تهديد  لأنييه  الناتو،  وحلف  الأوروبيييي  لاحتاد  تابعة  تكون  ل 

مبا�سر لرو�سيا من وجهة نظرها.
وتابع، خال ت�سريحاته لي"�سكاي نيوز عربية": "كذلك اأخذ 
داخل  ودونيت�سك  لوغان�سك  جمهوريتي  با�ستقال  العرتاف 
بوتن  الرو�سي  الرئي�س  با�ستقالهما  اعرتف  اللتن  اأوكرانيا 
القرم  جزيرة  �سبه  مع  حييدث  كما  لييه،  مواليتان  اأنهما  خا�سة 
من قبل، ويف املقابل رمبا تكون هناك مقاطعة �سبه اقت�سادية 
رويييًدا، و�ستكون رو�سيا يف  رويييًدا  �ستخف  اآثارها  لرو�سيا، لكن 
النهاية هي املنت�سر فهي على الأقل حققت ما كانت ت�سعى اإليه 

ولو مل يكن كامًا بن�سبة 100يف املئة".

•• وا�صنطن-اأ ف ب

مع اجراء مفاو�سات �سرية يف اأوج اأزمة دولية اأف�ست اىل خروج 
�سجينن اىل احلرية على مدرج مطار، اأحيت الوليات املتحدة 
احلرب  حقبة  اىل  يعود  تقليدا  الييتييبييادل  عملية  عييرب  ورو�ييسيييييا 

الباردة.
الغرب يوا�سل فر�س عقوبات على رو�سيا ب�سبب غزوها  فيما 
اأوكييرانيييييا، �ييسييددت الييوليييات املييتييحييدة على انييهييا ليين جتييري اأي 
اأن  يظهر  الييتييبييادل  هييذا  لكن  مو�سكو  مييع  دبلوما�سي  تييوا�ييسييل 

القوتن ل تزالن تقيمان عاقة حول موا�سيع حمددة.
اظييهييرت �ييسييور الييتييلييفييزيييون الييرو�ييسييي جيينييدي ميي�ييسيياة البحرية 
ال�سابق تريفور ريد )30 عاما( مرتديا  الأمريكي  )املارينز( 
جنود  ثاثة  برفقة  �سغرية  �ساحنة  ميين  يخرج  وهييو  معطفا 

رو�س على مدرج مطار كما يبدو.
توجهت الطائرة اىل تركيا التي مل حتظر جمالها اجلوي اأمام 
الطائرات الرو�سية، خافا لدول الحتاد الأوروبي، حيث متت 
اأدين  الييذي  يارو�سنكو  كون�ستانتن  الرو�سي  بالطيار  مبادلته 

بتهريب املخدرات وكان م�سجونا يف الوليات املتحدة.
وقال والد املارينز جوي ريد اإن تريفور ُنقل هذا الأ�سبوع اإىل 
�سجن يف مو�سكو واإن عملية التبادل متت على مدرج مطار يف 

الطائرة  بجانب  الأمريكية  الطائرة  "توّقفت  م�سيفا  تركيا، 
ال�سجينن ب�سكل متزامن على غرار ما  اإطيياق  الرو�سية ومت 

يح�سل يف الأفام".
مت التفاق رغم ان ال�سفارة الأمريكية �سبه خالية يف مو�سكو 
بعدما ا�ستكت وا�سنطن منذ فرتة طويلة من قيود رو�سية على 

موظفيها.
قبل انتهاء احلرب الباردة عام 1991، كانت القوتان تتبادلن 

ليا ال�سجناء على ج�سر غلينيك يف برلن.
اجل�سر الذي كان يعرف با�سم "ج�سر اجلوا�سي�س" كان يربط 
املنطقة الأمريكية يف برلن الغربية مبدينة بوت�سدام يف اأملانيا 

ال�سرقية �سابقا فوق نهر هافل.
اأ�سهر عملية تبادل الأ�سهر اىل عام 1986 حن افرج  وتعود 
�ساران�سكي مقابل مواطن  ناتان  البارز  ال�سوفياتي  املن�سق  عن 

ت�سيكو�سلوفاكي وزوجته متهمن بالتج�س�س حل�ساب مو�سكو.
وتريفور ريد طالب وعن�سر �سابق يف م�ساة البحرية الأمريكية 
 2020 رو�سية يف متوز/يوليو  عليه حمكمة  املارينز، حكمت 
باحلب�س ت�سع �سنوات لإدانته بالعتداء على �سرطي حتت تاأثري 
الكحول، وهو ما نفاه. وهو ل يحظى بنف�س اأهمية �ساران�سكي 

والفراج عنه لن يرتك تداعيات �سيا�سية كربى.
وقال دونالد جن�سن الع�سو ال�سابق يف �سفارة الوليات املتحدة 

قطع  فعليا  يريد  ل  الطرفن  من  اأيييا  اأن  "اأعتقد  مو�سكو  يف 
العاقات ب�سكل كامل".

"معهد ال�سام" ل�سوؤون رو�سيا  واأ�ساف مدير مركز البحاث 
واأوروبا، لوكالة فران�س بر�س "فلنكن �سريحن، تبادل �سجناء 
اأمر طفيف ن�سبيا يف جمال العاقات  مهم للعائات لكن هو 
الدولية". وكان تبادل ال�سجناء على جدول الأعمال يف القمة 
الرو�سي  ونظريه  بايدن  جو  الأمييريكييي  الرئي�س  عقدها  التي 

فادميري بوتن يف جنيف يف حزيران/يونيو 2021.
لكن الوقت الذي مت اختياره يف اأوج احلرب يف اأوكرانيا، ميكن 
ان يظهر ان بوتن ل يزال بامكانه ت�سيري اأعمال مع الوليات 

املتحدة بح�سب جن�سن.
باحلرب  يذكر  الييذي  التبادل  هييذا  مثل  فييان  لرو�سيا  بالن�سبة 
الباردة هو مهم اأي�سا "بالن�سبة ل�سورتها بان تكون على قدم 
امل�ساواة مع الوليات املتحدة، وبانها ت�سكل مع الوليات املتحدة 
اأ�ساف  قوتن عظمين وانهما تقرران مثل هذه الأمور" كما 

جن�سن.
بامكانها احلفاظ  انه  تعترب من جهتها  بايدن  اإدارة  اإن  وقييال 
على القل على بع�س العاقات مع رو�سيا يف جمالت اأ�سا�سية 
�سجناء  �سراح  اإطيياق  بييايييران.  املتعلقة  الدبلوما�سية  �سيما  ل 
اأمريكين يف العامل ي�سكل اأولوية يف ال�سيا�سة اخلارجية جلميع 
الإدارات الأمريكية. وبالتايل فاإن م�سري امريكين حتتجزهم 
اإيران حاليا يلقي بثقله على املفاو�سات لإحياء التفاق النووي 

الدويل املربم عام 2015 مع طهران.
يف 2019، ورغم التوتر ال�سديد توجه م�سوؤولون اأمريكيون 
وايرانيون كبار اىل زوريخ لا�سراف على تبادل اآخر على مدرج 

املطار.
ال�سهر املا�سي، �ساعد وفد اأمريكي رفيع امل�ستوى اأي�سا يف تاأمن 

الفراج عن اأمريكين من حكومة معادية اأخرى، فنزويا.
هناك اأمريكيان اآخران م�سجونان يف رو�سيا: بول ويان مدير 
الأمن ال�سابق ل�سركة قطع غيار �سيارات وبريتني غريرن لعبة 
كرة ال�سلة املتهمة بحيازة خمدرات. قد يح�سل تبادل اآخر من 
اآخر عملية تبادل �سجناء بن وا�سنطن  النوع. وح�سلت  نف�س 

ومو�سكو يف عام 2010 يف فيينا.
و�سملت اآنا ت�سامبان وهي �سابة رو�سية كانت تقيم يف نيويورك 
�سابط  وهييو  �سكريبال  و�سريغي  التج�س�س،  بتهمة  واعتقلت 

ا�ستخبارات رو�سي �سابق وعميل مزدوج لربيطانيا.
وقد اأثار ت�سميمه يف 2018 يف جنوب انكلرتا حيث جلاأ، اأزمة 
تكون  ان  الييدوام  على  نفت  التي  رو�سيا  مع  كبرية  دبلوما�سية 

حاولت قتل اجلا�سو�س ال�سابق.

الربملان الأملاين يقرر اإمداد اأوكرانيا 
باأ�ضلحة ثقيلة 

•• برلني-رويرتز

وافق جمل�س النواب يف الربملان الأملاين باأغلبية �ساحقة اأم�س اخلمي�س على اقرتاح ب�ساأن دعم اأوكرانيا يوؤيد ت�سليم 
معدات ع�سكرية ت�سمل اأ�سلحة ثقيلة اإىل الباد مل�ساعدتها يف �سد الهجمات الرو�سية.

وجاء يف القرتاح "اإىل جانب العزلة القت�سادية الوا�سعة وف�سل رو�سيا عن الأ�سواق الدولية، فاإن الو�سيلة الأكرث 
اأهمية وفاعلية لوقف الغزو الرو�سي هي تكثيف وت�سريع ت�سليم اأ�سلحة فعالة واأنظمة متطورة مبا يف ذلك الأ�سلحة 

الثقيلة".
واأيد القرتاح كل من الأحزاب الثاثة يف الئتاف احلاكم اإىل جانب نواب املعار�سة املحافظن. حيث �سوت 586 
ع�سوا ل�ساحله مقابل 100 وامتنع �سبعة اأع�ساء عن الت�سويت، بح�سب فولفجاجن كوبيكي نائب رئي�س الربملان.

اإ�ضرائيل حتيي ذكرى املحرقة 
يف احلرب العاملية الثانية 

•• القد�س-اأ ف ب

اأميي�ييس اخلمي�س  اإ�ييسييرائيييييل  اأحييّيييت 
احلرب  يف  اليهود  حمرقة  ذكييرى 
)هولوكو�ست(  الييثييانييييية  الييعيياملييييية 
واإطاق  �سمت  دقيقتي  بالوقوف 
ل�ستة  تيييكيييرمييييا  اإنييييييييذار  �يييسيييفيييارات 
النازيون  قتلهم  يييهييودي  ميياييين 
يف هذا النزاع. ومع دوي �سفارات 
اأماكنهم  يف  امل�ساة  وقييف  الإنييييذار، 
بينما ترجل ال�سائقون ووقفوا اإىل 
اجلميع  والييتييزم  مركباتهم  جانب 
)ياد  املحرقة  ن�سب  ويف  ال�سمت. 
رئي�س  اعترب  القد�س  يف  فا�سيم( 
الوزراء الإ�سرائيلي نفتايل بينيت 
اأن املحرقة هي "التعبري احلقيقي 
اليي�ييسيينيين من  اآلف  عييين  واملييطييلييق 
رئي�س  ورف�س  ال�سامية".  معاداة 
بن  للربط  حميياوليية  اأي  الييييوزراء 
املحرقة النازية والنزاعات الدائرة 
"اأحتمل  الييعييامل. وقيييال  حيياليييييا يف 
وعلى  لأنييه  الكام  هييذا  م�سوؤولية 
ال�سنن، هناك  مييرور  ميين  الييرغييم 
اخلطابات  ميييين  واملييييزيييييد  املييييزيييييد 
يف الييعييامل الييتييي تييقييارن الأحييييداث 

ال�سعبة بالهولوكو�ست".
حيييتيييى  ل،  "لكن  واأ�يييييييييييسييييييييييياف 
لي�ست  اليييييييييوم  احليييييييروب  اأ�يييسيييعيييب 
مقارنتها  الهولوكو�ست ول ميكن 

بالهولوكو�ست".
اأمام  املييا�ييسييي ويف خييطيياب  اليي�ييسييهيير 
اليييييربمليييييان الإ�ييييسييييرائيييييييييلييييي، قيييييارن 
فولودميري  الأوكيييييراين  الييرئييييي�ييس 
زيليني�سكي الذي لطاملا �سدد على 
انتمائه اإىل الديانة اليهودية، بن 
الييغييزو الييرو�ييسييي لييبيياده واملحرقة 

النازية.
انتقاد بع�س  املقارنة  تلك  واأثييارت 

امل�سوؤولن يف اإ�سرائيل.
وفييييييقييييييا لييييييييياأرقيييييييييام اليييير�ييييسييييمييييييييية 
الإ�سرائيلية للعام 2022، يعي�س 
يف الدولة العربية نحو 161 األف 
ناج من الهولوكو�ست. من جهته، 
قال رئي�س الربملان الأملاين برييل 
ملركز  زيارته  الأربييعيياء خال  با�س 
"التزاما خا�سا ينبثق  اإن  املحرقة 

من الذنب التاريخي لأملانيا".

العدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:255/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة امل�سارف اجلزئية الثالثة رقم 257

مو�سوع الدعوى : مطالبة مببلغ وقدره )493.086.88( درهم اماراتي فقط اربعمائة وثاث وت�سعون الفا 
و�ستة وثمانون درهما وثمانية وثمانون فل�سا اماراتيا لغري - بال�سافة اىل الفوائد القانونية بواقع %12 

من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام  . 
املدعي:البنك التجاري الدويل �س.م.ع

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - �سارع الرباط - دبي - في�ستيفال �سيتي - برج الفي�ستيفال - الطابق 
الثالث ع�سر - الدائرة القانونية - وميثله:حممود ح�سن علي احمد

املطلوب اإعانه :  1- يا�سر حممود امام الدرواين  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع الإعان :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2022/3/14 يف الدعوى املذكورة 
وقدره  مبلغ  للمدعية  ييييوؤدي  بييان  عليه  املييدعييي  بييالييزام  �ييييس.م.ع  اليييدويل  الييتييجيياري  ل�سالح/البنك  اعييياه 
وثمانون  وثمانية  درهييمييا  وثمانون  و�ستة  الفا  وت�سعون  وثيياث  اربعمائة  اميياراتييي  درهييم   )493.086.88(
قابا  احل�سوري  مبثابة  حكما   ، املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  ثاثمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  وبالر�سوم  فل�سا 
لا�ستئناف خال ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2368/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

 ،  000021 ،  000020 ،  000019 ، ارقييام )000016  املرجتعة  ال�سيكات  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 
000022 ، 000023( وال�سادر عن بنك المارات دبي الوطني بقيمة )165000( درهم .

طالب التنفيذ : دانييل �ستيفان جياكوميتي
عنوانه:امارة دبي - ديره - منطقة القرهود - �سارع الحتاد - بجوار حمطة مرتو جي جي كو - بناية 

اركيدا - مقابل معر�س الفورد لل�سيارات - الطابق الثالث - �سقة رقم 306
املطلوب اإعانه : 1- رو�سن عبدالرحمن - �سفته : منفذ �سده

به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اعيياه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقييام عليكم  : قد  الإعييان  مو�سوع 
وقدره )( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70533

العدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 
اعالن بالن�شر        

 270/2022/18 عقاري جزئي 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- فرزانا غنى حاجي عبدالغني  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :متويل - م�ساهمة خا�سة  وميثله : بدر حممد علي القرق 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ عقد التاأجري التمويلي املوؤرخ 2007/5/29 وماحقه 
والزام املدعي عليه برد حيازة العقار وت�سليمه للمدعي خاليا من ال�سواغل وباحلالة التي كان عليها 
الييواردة يف �سهادة امللكية ، والزام  اآثييار و�سطب ا�سارة الجييارة  وقت التعاقد ومايرتتب على ذلك من 
وثمانية  وخم�سمائة  الف  وثاثون  )ثمانية  درهييم   )120،104.00( وقييدره  مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي 
وت�سعون درهما( قيمة الأجرة املتاأخرة غري املدفوعة وماي�ستجد من اجرة حتى تاريخ الخاء التام 
الثنن  يوم  جل�سة  لها  وحييددت  العاقة.  ذات  اجلهات  من  ذمة  بييراءة  وتقدمي  والتعوي�س  والفعلي 
اأو  التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 08:30 �سباحا يف قاعة  املوافق 2022/5/16 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021
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قال وزير الدفاع الربيطاين بن وال�س اأم�س اخلمي�س اإن ا�ستهداف 
الغذاء  اإمييييدادات  لعرقلة  رو�سية  للوجي�ستيات  الأوكييرانييييية  الييقييوات 
املرجح  غييري  ميين  لكن  م�سروعا  اأميييرا  �سيكون  والييذخييرية  والييوقييود 
بريطانيا  بيين  الييتييوتيير  وزاد  ذليييك.  يف  بريطانية  اأ�سلحة  ا�ستعمال 
ورو�سيا هذا الأ�سبوع اإذ اتهمت مو�سكو لندن بتحري�س اأوكرانيا على 
�سرب اأهداف داخل رو�سيا وقال اإن الأمر اإذا ا�ستمر �سيكون له "رد 
متنا�سب" وفوري. وقال وال�س لتلفزيون هيئة الإذاعة الربيطانية 
)بي.بي.�سي( "اإذا اختارت اأوكرانيا ا�ستهداف بنية حتتية لوج�ستية 
القانون  مبييوجييب  م�سروعا  اأميييرا  ذلييك  ف�سيكون  الييرو�ييسييي  للجي�س 
الدويل". لكنه اأ�ساف اأن اأي اأ�سلحة بعيدة املدى لن تاأتي على الأرجح 
حممولة  قيياذفييات  ت�ستخدم  الأوكييرانييييية  الييقييوات  لأن  بريطانيا  ميين 

متنقلة بينما يطلقها اجلي�س الربيطاين من اجلو اأو البحر.
مدفعية  على  لها  وتعرث  اأوكرانيا  ت�ساعد  بريطانيا  "بالطبع  وقييال 

ت�ستخدمها بالأ�سا�س داخل اأوكرانيا �سد قوات رو�سية".
تيييورط يف حرب  قييد  الأطل�سي  �سمال  يييكييون حلف  اأن  وال�يييس  ونييفييى 
بالوكالة مع رو�سيا لكنه قال اإن الغرب �سيمد اأوكرانيا بدعم متزايد 
اإذا توا�سلت الهجمات الرو�سية وقال لراديو تاميز "يف بع�س الأحيان 

�سي�سمل ذلك طائرات ودبابات".

لهم  جديدا  رئي�سا  نييور  حممد  اآدم  ال�سوماليون  امل�سرعون  انتخب 
اأم�س اخلمي�س، يف ت�سويت تاأجل معظم اليوم ال�سابق ب�سبب خافات 

حول اجلهة التي �ستتوىل م�سوؤولية تاأمن مكان الت�سويت.
انتخاب رئي�س جمل�س ال�سعب، واأي�سا انتخاب رئي�س جمل�س ال�سيوخ 
يف اليوم ال�سابق، خطوة مهمة نحو ت�سكيل احلكومة اجلديدة الذي 
اأيار حتى ي�ستمر ال�سومال يف تلقي  17 مايو  اأن يتم بحلول  يجب 
دعم للميزانية من �سندوق النقد الدويل، ح�سبما قال ال�سندوق يف 
فرباير �سباط. واأُعلن فوز نور يف ت�سويت اأ�سرف عليه عبد ال�سام 

ليبان رئي�س الربملان املوؤقت.
عانت العملية النتخابية املتاأخرة يف ال�سومال من عنف الإ�سامين 
املت�سددين و�سراع على ال�سلطة بن الرئي�س حممد عبد اهلل حممد 

ورئي�س الوزراء حممد ح�سن روبلي.
الييوزراء روبلي ر�سالة تهنئة  واأر�سل كل من الرئي�س حممد ورئي�س 

اإىل نور على ح�سابيهما على تويرت.
وكان روبلي قد طلب يوم الأربعاء من جنود الحتاد الأفريقي تويل 
اجلديدة،  الربملان  قيادة  اختيارهم  اأثناء  النواب  حماية  م�سوؤولية 
بعد حتذير م�سوؤويل ال�سرطة واملخابرات من التدخل يف النتخابات 

املتاأخرة جدا.

 100 نحو  من  بدعوة  اخلمي�س  اأم�س  �سريانكا   عام  اإ�سراب  �سّل 
عائلته  واأفيييراد  راجاباك�سا  غوتابايا  الرئي�س  برحيل  تطالب  نقابة 
منذ  الباد  ت�سهدها  اقت�سادية  اأزميية  اأ�سواأ  عن  بامل�سوؤولية  املتهمن 
اإىل  بع�سها  ينت�سب  التي  النقابات  دعت   .1948 العام  ا�ستقالها 
العمل طوال  وقف  اإىل  احلاكم  بودوجانا بريامونا  �سريانكا  حزب 
اخلمي�س ملطالبة الرئي�س راجاباك�سا وعائلته بالتنحي عن ال�سلطة.

�سداد  عن  �ستتخلف  اأنها  ني�سان/ابريل   12 يف  �سريانكا  واأعلنت 
مع  حمييادثييات  وفتحت  دولر  مليار   51 البالغة  اخلارجية  ديونها 
ال�سرطة لوكالة فران�س  الييدويل. و�سرح م�سوؤول يف  النقد  �سندوق 
بر�س ان "اليوم هو مبثابة عطلة ر�سمية"، م�سيفا اأن "امل�ست�سفيات 
تعالج حالت الطوارئ فقط". تعاين اجلزيرة التي يبلغ عدد �سكانها 
)الغذاء  ال�سرورية  ال�سلع  يف  حيياد  نق�س  من  ن�سمة  مليون   22
والوقود والأدوية( منذ �سهور، ويحتج ال�سكان منذ اأ�سابيع متهمن 
املحتجن  اآلف  ويحا�سر  الو�سع.  بهذا  بالت�سبب  راجاباك�سا  عائلة 
نييييي�ييسييان/ابييريييل مطالبن   9 ميينييذ  الييعييا�ييسييميية  الييرئييييي�ييس يف  مييكييتييب 
العام  النقل  اإن و�سائل  اإقليمية  ال�سرطة و�سلطات  با�ستقالته. قالت 
و�سهدت  مكان  كل  يف  مغلقة  واملكاتب  املتاجر  ظلت  فيما  م�سلولة، 

املدار�س ح�سورا �سعيفا.

عوا�صم

لندن

مقدي�ضو

كولومبو

•• عوا�صم-وكاالت

اأ�سبوع لبحث م�سري  الثانية له خال  الأميين، جل�سة هي  يعقد جمل�س 
اأع�ساء  ت�سرب  ومناف�سات  انق�سامات  و�سط  ليبيا  اإىل  الدولية  البعثة 

املجل�س ب�ساأن ت�سمية املبعوث املرتقب.
ووفق ما �سرح به م�سدر مطلع داخل جمل�س الأمن ملوقع "�سكاي نيوز 
عربية"، فاإن اخلاف و�سل اأ�سده بن الدول الأع�ساء، وحتديًدا اأمريكا 
م�ست�سار  تييويل  ا�ستمرار  على  اعرتا�سها  الأخييرية  جتديد  بعد  ورو�سيا، 

الأمن العام لاأمم املتحدة، �ستيفاين ويليامز، م�سوؤولية البعثة.
وقبل اأ�سهر، منعت رو�سيا قراًرا بتكليف الدبلوما�سية الأمريكية ال�سابقة، 
فقط  و�سمحت  كبرية،  قانونية  مبدة  البعثة  بولية  ويليامز،  �ستيفاين 
بتمديد تكليفها بالإ�سراف عليها حتت م�سمى "م�ست�سارة الأمن العام"، 

حتى التفاق على مبعوث دويل ر�سمي.
وتتحفظ رو�سيا على تويل �ستيفاين، قائلة اإنها طرف غري حمايد، يعمل 
من اأجل م�سلحة الوليات املتحدة وتنفذ اأجندتها يف ليبيا، وهو ما نفته 
الوليات املتحدة التي ت�سر من جانبها على متديد عمل �ستيفاين ب�سكل 

ر�سمي.
الييدويل من  بيياأن يكون املبعوث  اإفريقية  اأخييرى، تطالب دول  من ناحية 

القارة.
ال�ساحة  على  التطورات  اآخر  ا  اأي�سً �سيناق�س  املجل�س  اأن  امل�سدر  واأو�سح 
احلكومتن"،  "اأزمة  ظل  يف  هناك  ال�سيا�سي  النق�سام  وحالة  الليبية، 
التي �سببها رف�س رئي�س احلكومة املنتهية وليتها، عبد احلميد الدبيبة، 
ال�سلطة لرئي�س احلكومة املكلفة من الربملان، فتحي با�ساأغا، وما ميكن 

اأن يتم ملنع و�سول ال�سراع الداخلي ل�سدام ع�سكري جديد.

اأمور جانبية
جمل�س  اإن  بالقول  الفيتوري،  اإبراهيم  الليبي  ال�سيا�سي  املحلل  ويعلق 
اأمييوًرا جانبية ل ت�ساوي �سيًئا مقارنة بحجم التحديات  "يناق�س  الأمن 
الع�سكري  وال�سراع  ال�سيا�سية  امل�سكات  كل  تركوا  فقد  الأر�يييس؛  على 
ويليامز  �ستيفاين  ولييية  جتديد  يف  ويتحدثون  النفط،  موانئ  واإغيياق 
ييا لييلييبيياد ميينييذ �سقوط  امليينييخييرطيية يف ميينييظييوميية مل تييقييدم �ييسيييييًئييا اإيييجييابيييًّ

القذايف".
مهمة  جتديد  ورقة  ت�ستغل  اإنها  قائًا  كذلك،  رو�سيا  الفيتوري  وانتقد 
�ستيفاين �سمن الأزمة بينها وبن اأمريكا والغرب بعد احلرب الأوكرانية، 

لكن التاأثري �سيكون كبرًيا على الليبين.
كبري؛  دبلوما�سي  لتدخل  حيياجيية  "يف  الييبيياد  اأن  الليبي  املحلل  وييييرى 
كما  ع�سكري،  حت�سيد  ميين  طرابل�س  يف  يحدث  مييا  الآن  يييرى  فاجلميع 

اأعمال  جييدول  يف  يعد  ومل  متيياًمييا،  اختفى  النتخابات  عيين  احلييديييث  اأن 
ال�سيا�سين الذين يديرون الأمور يف ليبيا".

ا من الرتكيز على  واأبدى املحلل ال�سيا�سي �سلطان الباروين، �سيقه اأي�سً
ملف تعين �ستيفاين ويليامز، اأكرث من امللفات الليبية، قائًا اإن "اأزمة 
ال�سخم يف طرابل�س  الع�سكري  النفط والإرهيياب يف اجلنوب والتح�سيد 
مناق�ستهم اأهم بكثرٍي من خو�س نقا�سات حول م�سري املبعوثة الدولية 
الذي ا�ستهلك اأكرث من 3 اأ�سهر حتى الآن". ولفت اإىل اأن حقول النفط 
للهاوية".  الييبيياد  "�ستدفع  ع�سكرية  ميلي�سيات  رحييميية  حتييت  زاليييت  مييا 
واجلنوب  ال�سرق  يف  نفطية  ومييوانييئ  حقول  م�سلحة  جماعات  واأغلقت 
الأيام الأخرية، مطالبة باإقالة رئي�س املوؤ�س�سة الوطنية للنفط، م�سطفى 
توزيع  واإعييادة  اجلديدة،  للحكومة  ال�سلطة  الدبيبة  وت�سليم  اهلل،  �سنع 

عوائد النفط على مناطق ال�سرق واجلنوب والغرب.

انق�ضام ي�ضرب جمل�ش الأمن.. م�ضري البعثة الدولية يف ليبيا جمهول

مو�صكو تهدد بــ"�صربات موجعة" 

بعد القرم واأوكرانيا... رو�ضيا ُتطلق حرب الغاز

دلفني مدربة حتمي قاعدة بحرية رو�ضية يف �ضيفا�ضتوبول

•• عوا�صم-وكاالت

منذ اندلع الأزمة الرو�سية الأوكرانية توجهت الأنظار 
اإىل الإمدادات الرو�سية بالطاقة لدول اأوروبا خا�سًة يف 
ظل انق�سام الدول الأوروبية على ورقة النفط الرو�سي 

خوفاً من "البتزاز" الرو�سي.
بييييداأت الدول  اأميي�ييس اخلييمييييي�ييس،  وحيي�ييسييب �سحف عييربييييية 
عن  بعيداً  احتياجاتها  لتاأمن  فردية  جهوداً  الأوروبية 
مو�سكو  تهديدات  مع  تزامناً  امل�سرتك،  ال�سراء  من�سة 
الع�سكرية  عملياتها  تعر�ست  اإذا  موجعة"  بيي"�سربات 

للتهديد يف اأوكرانيا.

قوي ومبا�صر
اإن  الأو�سط"  "ال�سرق  �سحيفة  قييالييت  الإطييييار  هييذا  يف 
الهيئة  اأعيي�ييسيياء  اأميييام  ك�س�سف  بوتن  الييرو�ييسييي  الرئي�س 
روؤيته  بطر�سربغ،  �سان  مدينة  يف  الرو�سية  الت�سريعية 
ملجريات العملية الع�سكرية الرو�سية يف اأوكرانيا، و�سدد 
الييرو�ييسييي على الأطييييراف اخلييارجييييية التي  اليييرد  اأن  على 

حتاول التدخل يف اأوكرانيا �سيكون "قوياً ومبا�سراً".
على  الييغييرب  رهييان  و�سف  بوتن  اأن  ال�سحيفة  وذكيييرت 
اجلدد"  ب�ساح  "النازين  للرو�س" وعلى  "الكارهن 
بالقت�ساد  الوقت  نف�س  يف  م�سيداً  جديد،  جيو�سيا�سي 
الذي ثبت ومل  الغربية،  العقوبات  الرو�سي يف مواجهة 
التي اعتربها  تاأثري العقوبات  يتعر�س لنهيارات حتت 
اليييغيييرب �ييسيياحييقيية، وجييييياء حيييدييييث بيييوتييين عييين مواجهة 
"غازبروم"  �سركة  اإعييان  بعد  القت�سادية،  ال�سغوط 
عييميياق الييغيياز الطبيعي الييرو�ييسييي وقييف اإمييداداتييهييا من 
رو�سيا اإىل بلغاريا وبولندا، ب�سبب رف�سها �سروط رو�سيا 

ل�سداد ثمن الغاز بالروبل.

تبعية نفطية
من جهتها اأو�سحت �سحيفة "العرب" اللندنية اأن دول 

الحتاد الأوروبييي وجدت نف�سها مقيدة يف التعاطي مع 
الأزمة الرو�سية الأوكرانية، حيث تفر�س عليها تبعيتها 
الطاقية ملو�سكو احلذر عند الرد على الكرملن املتعنت 

يف حربه �سد كييف.
على  الأوروبييييييية  املفو�سية  تعكف  ال�سحيفة،  وحيي�ييسييب 
تيياأ�ييسييييي�ييس ميينيي�ييسيية ليي�ييسييراء حيياجيية اأعيي�ييسييائييهييا مييين الغاز 
اجليو�سيا�سي  ال�سياق  يف  معقولة،  بيياأ�ييسييعييار  الطبيعي 
الغاز  على  العتماد  من  التدريجي  وللتخل�س  احلييايل 

الرو�سي.
لكن على الأر�س، يظهر اأن احلرب الرو�سية تتجه لتفريق 
دول الحتاد يف جزئية البحث عن بدائل للغاز الرو�سي، 
اأوروبييا مفاو�سات فردية من  امل�ستهلكن يف  بييداأ كبار  اإذ 
املنتجن للفوز بعقود جديدة، وهذه املفاو�سات الفردية 
اإف�سال  يتمثل يف  رو�سياً غري مبا�سر،  انت�ساراً  قد تكون 
موحدة  مبفاو�سات  الأوروبييييية  املفو�سية  قيييييادة  جهود 
لييتييوقيييييع عييقييود جيييدييييدة لييلييغيياز الييطييبيييييعييي ميييع منتجن 

اآخرين.

قطع المدادات
من جهته قال موقع "اإندبندت عربية" اإن كابو�س قطع 
اإىل حقيقة،  اأوروبييييا حتييول  الييغيياز عيين  رو�سيا لإمييييدادات 
بالروبل  لرو�سيا  للدفع  الكرملن  مهلة  انق�ساء  وبعد 
توليد  يف  املنطقة  عليه  تعتمد  اليييذي  اليييوقيييود،  مييقييابييل 
خم�س الطاقة لديها مع رف�س �سروط الدفع اخلا�سة 
ملدى  واختبارها  بييوتيين،  فييادميييري  الرو�سي  بالرئي�س 
�سدق وعيده بوقف �سخ الغاز، فاإن امل�سرتين الأوروبين 
الإمدادات  بقطع  للغاية  حقيقية  خماطرة  �سيواجهون 

عنهم.
ب�سرعة  �سيظهر  الإميييدادات  تاأثري قطع  اأن  املوقع  وبن 
الييغيياز الطبيعي الأوروبييييييية، فييالييتييداول بات  �ييسييوق  عييلييى 
مهدداً بالفعل، مع ت�ساعف الأ�سعار 5 مرات مقارنة مع 
الفرتة نف�سها من العام املا�سي، وقد يزداد الأمر �سوءاً 

اأن ترتفع العقود الآجلة  عند تعطل الإمييدادات وميكن 
ال�ستاء  اأوروبيييا  اإذا دخلت  اأ�ييسييعيياف، خا�سًة   3 ميين  اأكييرث 

املقبل م�ستنفدًة ملخزوناتها من مواد الطاقة.

�صراع الروبل واليورو
الطاقة  �سركة  اأوقييفييت  اإي�ست"  "ميدل  مييوقييع  وح�سب 
الرو�سية العماقة غازبروم الأربعاء اإمدادات الغاز اإىل 
�سداد مدفوعات  البلدين  رف�س  ب�سبب  وبولندا  بلغاريا 
الكرملن  من  الآن  حتى  رد  اأقييوى  يف  بالروبل،  الوقود 
ب�سبب غزو  الغرب  التي فر�سها  امل�سددة  العقوبات  على 
باأن  بوتن  فادميري  الرو�سي  الرئي�س  واأميير  اأوكرانيا. 
تدفع الدول الأوروبية ثمن الغاز بالروبل بعد اأن جمد 
الغرب الأ�سول الرو�سية وعزل مو�سكو اإىل حد كبري عن 

النظام القت�سادي الغربي ب�سبب احلرب يف اأوكرانيا.

�سديقة"  "غري  بييي  ي�سفها  التي  اليييدول  بوتن  وطييالييب 
باملوافقة على خطة تفتح مبوجبها ح�سابات يف غازبروم 
بنك وت�سدد مدفوعات واردات الغاز الرو�سي باليورو اأو 

بالدولر الذي ميكن حتويله اإىل روبل.
اأور�سول  الأوروبييييية  املفو�سية  رئي�سة  قالت  املقابل  ويف 
اإعييان غازبروم هو حماولة  اإن  الأربييعيياء  فون ديرلين 

اأخرى من رو�سيا ل�ستخدام الغاز اأداة لابتزاز.
"هذا غري مربر وغري  واأ�سافت فون دير لين يف بيان 
اأن رو�سيا مييورد للغاز غري  اأخييرى  مقبول. ويظهر مرة 

جدير بالثقة".
نقوم  ال�سيناريو.  لهذا  م�ستعدون  "نحن  اأي�ساً  وقالت 
"ميكن  واأ�سافت  املن�سق".  الأوروبييي  الحتيياد  رد  باإعداد 
لاأوروبين اأن يثقوا يف وقوفنا متكاتفن ومت�سامنن 

مع الدول الأع�ساء املتاأثرة" باخلطوة الرو�سية.

•• عوا�صم-وكاالت

اأن رو�سيا  اأظهرت �سور التقطت بالأقمار ال�سطناعية 
�سيفا�ستوبول  ميناء  مدخل  يف  مييدربيية  دلفيين  و�سعت 
الييرئييييي�ييسييي عييلييى الييبييحيير الأ�يييسيييود، يف خييطييوة رمبيييا كانت 
للم�ساعدة يف حماية قاعدتها البحرية، وفقاً ل�سحيفة 

بو�ست". "وا�سنطن 
ال�سطناعية  بييالأقييمييار  �يييسيييوراً  اإن  ال�سحيفة  وقييالييت 
وزعتها �سركة "ماك�سر تكنولوجي" ك�سفت وجود دلفن 
يف مدخل ميناء �سيفا�ستوبول يف �سبه جزيرة القرم التي 

�سمتها رو�سيا يف 2014.
حتدث  الييذي  �ساتون  اآي  اإتيي�ييس  الغوا�سات  حملل  واأفييياد 
الأمريكي،  البحري  للمعهد  الييدلفيين،  عن  مييرة  لأول 
الييييدلفيييين ملواجهة  ا�يييسيييتيييخيييدام  اإنيييييه ميييكيين  الأربيييييعييييياء، 
يحاولون  الذين  املتخ�س�سن  الأوكييرانييييين  الغوا�سن 
دخول امليناء لتخريب ال�سفن احلربية الرو�سية، م�سريا 
اإىل اأن الوليات املتحدة ورو�سيا دربتا يف ال�سابق ثدييات 

بحرية، على هذا الدور.
وتيييوجيييد بييعيي�ييس اليي�ييسييفيين احلييربييييية الييرو�ييسييييية يف ميناء 

�سيفا�ستوبول، بعيداً عن ال�سواريخ الأوكرانية.
ال�سفينة  اإن  اأمييريييكيييييون واأوكييرانيييييون  وقيييال ميي�ييسييوؤولييون 
يف  ال�سهر  هييذا  "مو�سكفا" غييرقييت  الييرو�ييسييييية  احلييربييييية 

ما  اأوكرانين،  ب�ساروخن  اإ�سابتها  بعد  الأ�سود  البحر 
وجه �سربة كبرية لقدرة البحرية الرو�سية.

تدريب دلفن
ومنذ �ستينات القرن املا�سي، دربت البحرية الأمريكية 

التهديدات  درء  يف  للم�ساعدة  البحر  واأ�ييسييود  الييدلفيين 
حتييت املييياء، لأنييهييا متلك اأكيييرث اأجييهييزة �سونار تييطييوراً يف 
اكت�ساف الألغام وغريها  العامل، ما ي�سهل عليها ن�سبياً 
ي�سعب  والييتييي  املييحيييييط  قييياع  يف  اخلييطييرة  الأدوات  ميين 

اكت�سافها بال�سونار الإلكرتوين.
الثدييات  تييدريييب  بييرنييامييج  املييتييحييدة  اليييولييييات  وك�سفت 
امل�سوؤولن  عييلييى  �ييسييهييل  ميييا  الييتيي�ييسييعييييينيييييات،  الييبييحييرييية يف 
مواجهة الدعاءات امل�ستمرة من ن�سطاء حقوق احليوان 
باأن الثدييات ا�ستخدمت اأ�سلحة هجومية، وهي اأ�سطورة 
روجها فيلم اخليال العلمي يف 1973 "يوم الدلفن" 
مع  التوا�سل  على  الييدلفيين  العلماء  اأحييد  يييدرب  حيث 
قاعدة  ا�ستخدمت  رو�ييسيييييا  اأن  تييقييارييير  وذكيييرت  الب�سر. 
�سيفا�ستوبول يف احلقبة ال�سوفييتية لتدريب الدلفن 
اأو  ال�سفن  يف  املتفجرات  زراعيية  مثل  ع�سكرية  لأغرا�س 
ال�سوفييتي،  الحتيياد  تفكك  وبعد  الألييغييام.  عن  البحث 
لتدريب  �سيفا�ستوبول  ميينيي�ييسيياأة  اأوكييرانيييييا  ا�ييسييتييخييدمييت 
ا�ستاأنفت  مو�سكو  لكن  الييعيياج،  جل�سات  على  الييدلفيين 
ال�سيطرة  بعد  البحرية  للثدييات  الع�سكري  التدريب 

على املدينة ال�ساحلية يف 2014.
الرنويج بحزام، ما  اأبي�س يف  ، ظهر حوت   2019 ويف 
دفع خرباء البحرية املحلين اإىل التكهن باأنهم �سادفوا 
حيييييوانيياً ثييديييًيييا كيييان جييييزءاً ميين بييرنييامييج تييدريييب بحري 

رو�سي، وفق و�سائل الإعام.
واأطلق ال�سكان املحليون على احلوت ا�سم "هفالدميري"، 
احلوت،  تعني  التي  الرنويجية  الكلمة  من  مزيج  وهييو 

وال�سم الأول للرئي�س الرو�سي فادميري بوتن.

نا�ضونال اإنرت�ضت: يجب اإبقاء احلر�ش الثوري بفروعه على لئحة الإرهاب
•• وا�صنطن-وكاالت

�سطب  حيييييول  اجلييييييدل  يييتيي�ييسيياعييد 
لئحة  مييييين  الييييييثييييييوري  احلييييير�يييييس 
امليينييظييمييات الإرهيييابييييييية، وييييبيييدو اأن 
ا�ستبعد  قييد  بييايييدن  الييرئييييي�ييس جييو 

حذفه عن الائحة، ككل.
وتييركييز اليينييقييا�ييسييات احلييالييييية حول 
حلل  وطييهييران  وا�سنطن  ا�ستعداد 
على  الإبيييقييياء  يت�سمن  مييا  و�ييسييط، 
اليييقيييد�يييس، اجلناح  فيييييلييق  تيي�ييسيينيييييف 
اخلارجي للحر�س، و�سطب فروعه 
مقابل  اليييائيييحييية  ميييين  الأخييييييييرى 

تنازلت غري معروفة.
وكيييييتيييييب ميييييديييييير اليييي�ييييسيييييييييا�ييييسييييات يف 
اإيييييران  �ييسييد  "متحدون  مييوؤ�ييسيي�ييسيية 
يف  بييرود�ييسييكييي  نووية" جيياييي�ييسييون 
اأن  اإنرت�ست"  "نا�سونال  جمييليية 
متييز  على  �سيقوم  الرتتيب  هييذا 
م�سطنع بن فروع احلر�س، ولكنه 

غري موجود يف الواقع.
الثوري  احلييير�يييس  اأن  اإىل  وليييفيييت 
الإيراين هو اأكرب بكثري من فيلق 

اليييذي يعترب واحيييييداً من  الييقييد�ييس 
اأ�ييسييغيير وحيييداتيييه وييي�ييسييم فييقييط 5 
تقدير  وفييق  نا�سط،  �سابط  اآلف 
اأن  رغم  الأمريكية،  الدفاع  وكالة 
اأرقام  عن  تتحدث  التقارير  بع�س 

اأعلى.
الأع�ساء  التقدير ل ي�سم  اأن  كما 
يعمل  الييذي  املقاومة"،  "حمور  يف 
للحر�س.  �سريكة  و�سبكة  وكيييييًا 
لييكيين عيييدد عيينييا�ييسيير فيييييلييق القد�س 
بيياملييقييارنيية مع  يبقى �ييسييغييرياً جيييداً 
ت�سم  التي  للحر�س  الربية  القوة 
التي  البحرية  والقوة  األفاً،   150
اجلوية  واليييقيييوة  األيييفييياً،   20 ت�سم 
واحتياط  األيييفييياً،   15 تيي�ييسييم  الييتييي 
 450 عيييدده  يبلغ  اليييذي  البا�سيج 
فيلق  يحظى  بينما  وهييكييذا  األيييفييياً. 
القد�س بانتباه يف الغرب لدوره يف 
رعاية الإرهاب، فاإنه يف واقع الأمر 
برغي  جمييييرد  يييكييون  اأن  يييعييدو  ل 

�سغري يف عجلة احلر�س الثوري.
ويعن املر�سد الأعلى علي خامنئي 
للقوات  الأعيييليييى  الييقييائييد  بييو�ييسييفييه 

العاقة اخلا�سة  دليل على  وهييذا 
الأعلى،  وامليير�ييسييد  �ييسييليييييميياين  بييين 
جتمع  مماثلة  عاقة  اأن  ويحتمل 
خليفة  قييااآين  اإ�سماعيل  بن  اأي�ساً 

�سليماين، وخامنئي.
احلر�س  �ييسييطييب  اأن  اإىل  ويييي�يييسيييار 
املنظمات  لئييييحيييية  ميييين  اليييييثيييييوري 
على  والإبقاء  الأجنبية  الإرهابية 
باملقاربة  ييييذكييير  اليييقيييد�يييس،  فيييييلييق 
احلكومات  بع�س  تعتمدها  الييتييي 
فرن�سا  وحتيييييدييييييداً  الأوروبييييييييييييييية، 
التمييز   الأوروبييييي، عند  والحتييياد 
بن الفرعن الع�سكري وال�سيا�سي 
�سياق  يف  اليييليييبييينييياين،  اهلل  حليييييزب 
املقاربة  هيييييذه  ليييكييين  اليييعيييقيييوبيييات. 

ترف�سها قيادة احلزب.
اأن  يجادلون  الذين  بع�س  وهناك 
معظم اأفراد احلر�س يوؤدون خدمة 
اإليييزامييييييية. وميييع ذلييييك، فيييياإن وجود 
جمندين يف احلر�س ل ينفي دوره 
خمتلف  يف  الإرهيييييييياب  تييوجيييييه  يف 
الييفييروع الييتييي تيييدور يف فييلييكييه. ويف 
فييياإن طييهييران تعيد  املييطيياف،  نهاية 

الكبار  الييقييادة  الإيييرانييييية،  امل�سلحة 
فيلق  قائد  فيهم  مبن  احلر�س  يف 

القد�س.
خامنئي  يقبل  اأن  الييعييادة،  وجيييرت 
اقيييرتاحيييات قييائييد احليير�ييس ح�سن 
املطروحة  بييالييتييعيييييييينييات  �ييسييامييي 

حتى على م�ستوى نواب القادة.
وعييلييى �ييسييبيييييل امليييثيييال، عيينييد ترفيع 
ر�سا  الييقييد�ييس حمييمييد  فيلق  نييائييب 
فييياح زاده، فييياإن و�ييسييائييل الإعيييام 
الإييييرانييييييية قييدمييت ذليييك عييلييى اأنه 
كان بناء على اقييرتاح من �سامي 
واأن خامنئي وافق عليه، ما يظهر 
احلر�س  قيييييييييادة  انييييخييييراط  حيييجيييم 
الييييثييييوري وحتيييييدييييييداً �يييسييياميييي، يف 

هيكلية فيلق القد�س.
وعندما كان قا�سم �سليماين قائداً 
ا�ستخبارات  وكالة  للفيلق لحظت 
"العاقة  اأن  الأمييريييكييييية،  الييدفيياع 
له  اأتيياحييت  خامنئي،  مييع  الوثيقة 
واأن  مييبييا�ييسييرة  اليينيي�ييسييح  ييييوجيييه  اأن 
يتلقى الأواميير من خارج الهيكلية 

القيادية التقليدية".

الييعييمييل اليي�ييسييامييليية امليي�ييسييرتكيية، ويف 
اأقوى  اإبيييرام اتفاق  الثيينيياء حتيياول 
عاقة  ل  مبيييطييياليييب  مليي�ييسييلييحييتييهييا 
احلر�س  �سطب  مثل  بالنووي  لها 

اليي�ييسييييينيياريييو نييفيي�ييسييه ميينييذ عيييييام، اإذ 
متيياطييل يف املييفيياو�ييسييات مييع القوى 
العاملية لتحقيق تقدم يف برناجمها 
خطة  اأميييد  تق�سر  بينما  اليينييووي، 

التنظيمات  لئييحيية  مييين  اليييثيييوري 
الإرهابية الأجنبية.

"خاقة"  حيييليييول  ابيييتيييكيييار  وبييييييدل 
الوقت  حيييييان  طييييهييييران،  لإر�يييييسييييياء 

الوليات  يف  اليي�ييسيييييا�ييسيية  ليي�ييسييانييعييي 
احلر�س  لتقبل  واأوروبييييييا  املييتييحييدة 
اإرهابياً،  تنظيماً  هييو،  كما  الثوري 

بكل فروعه.

العدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2300/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 8025/2021 اأمر اأداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )60307( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : م�سطفى علي ابراهيم غامن
 a ، 1305 عنوانه:ال�سارقة - منطقة اخلان - �سارع التعاون - بناية اجلوهر - بلوك
املطلوب اإعانه : 1- حممود حممد عبدالرحمن ابو الن�سر - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
�ستبا�سر  املحكمة  فييان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  درهييم   )60307( وقييدره  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392 العدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 

مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  اال�شتئناف رقم:792/2022/305 ا�شتئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية الرابعة رقم 201
مو�سوع ال�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2629/2020 والر�سوم وامل�ساريف 

والتعاب. 
امل�ستاأنف:اوتو ماك�س لتجارة ال�سيارات م.م.ح -واخرون

عنوانه:ال�سارقة - كورني�س البحرية - بناية بالر�سيد - بجانب كري�ستال بازا - الطابق 13 - 
مكتب رقم 1301 - وميثله:ماجد �سعيد حمد اجلاف ال�سويهي 

املطلوب اإعانه :  1- امربيال لل�سيارات �س.م.ح  -  �سفته : م�ستاأنف �سده
مو�سوع الإعان :  قد اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2020/2629 جتاري جزئي. 
وحددت لها جل�سة يوم الثنن  املوافق  2022/5/16  ال�ساعة 10.00 �س بقاعة التقا�سي عن بعد ، 

وعليه يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70392
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من بن ع�سرات برقيات التهنئة من روؤ�ساء الدول واحلكومات للرئي�س 
الفرن�سي، اإميانويل ماكرون، بعد فوزه بولية رئا�سية ثانية، اأثارت تهنئة 
الرئي�س الرو�سي فادميري بوتن الهتمام اأكرث من غريها يف الأو�ساط 

ال�سيا�سية والإعامية.
وحر�س الرئي�س الرو�سي على تقدمي التهنئة بالفوز لنظريه الفرن�سي، 
عرب برقية تهنئة من خال تطبيق تلغرام، رغم اخلافات والتجاذبات 

احلادة بن البلدين على خلفية احلرب يف اأوكرانيا.
"اأمتنى ب�سدق النجاح يف ن�ساطكم  اإىل ماكرون:  وقال بوتن يف ر�سالته 

العام، وكذلك ال�سحة اجليدة".
"اإتيكيت"  اأكييييرث مييين جميييرد  اليير�ييسيياليية هيييي  اأن هيييذه  ويييييرى مييراقييبييون 
دبلوما�سي، م�سريين اإىل اأنها تعك�س حر�س مو�سكو كما باري�س على اإبقاء 
ماكرون  واأن  �سيما  ل  العا�سمتن،  بن  مفتوحا  والتوا�سل  احلييوار  باب 
احلرب  بدء  منذ  الفيديو  وعرب  هاتفيا  مرة   20 لنحو  توا�سا  وبوتن 

الرو�سية الأوكرانية يف 24 من �سهر فرباير املا�سي.
وحول دللت التهنئة الرو�سية، يقول م�سلم �سعيتو، رئي�س مركز احلوار 
الرو�سي العربي، يف حديث مع "�سكاي نيوز عربية": "مع جناح ماكرون 
اأن  الدبلوما�سية  الفرن�سية، فمن باب الأعراف  الرئا�سية  يف النتخابات 
الرو�سي  الرئي�س  تهنئة  بالتهنئة، لكن  له  الييدول  روؤ�ساء  يتقدم خمتلف 
لنظريه الفرن�سي، تختلف بطبيعة احلال ولها وقع خا�س كونها تاأتي يف 

خ�سم الأزمة الأوكرانية احلادة".
فماكرون كان على ات�سال مبا�سر مع بوتن منذ بدء احلرب وقبلها حتى، 
م�ستعدة  مو�سكو  اأن  تعني  التهنئة  "وهذه  متابعا:  �سعيتو،  يو�سح  كما 
املوؤثرة  والأوروبييييية، وخا�سة  الغربية  الييدول  كافة  والتفاعل مع  للحوار 

والكبرية منها، كما هي حال فرن�سا". 
وي�سيف اخلبري يف ال�سوؤون الرو�سية: "تاأمل مو�سكو مع و�سول ماكرون 

يف ولية ثانية لق�سر الإليزيه، اأن ت�سعى باري�س للحفاظ على م�ساحلها 
احليوية وخا�سة مع رو�سيا، واأن ل تذهب بعيدا يف ال�سطفاف اإىل جانب 

اخليارات الأمريكية الت�سعيدية".

قلق رو�سي م�سمر
الدولية،  العاقات  يف  والباحثة  الكاتبة  �سحود،  عا  تقول  جهتها،  من 
يف حوار مع "�سكاي نيوز عربية": "الافت يف تهنئة بوتن ملاكرون اأنها 
كانت ق�سرية للغاية تتكون بالكاد من �سطرين، وهذا رمبا يعك�س قلقا 
رو�سيا م�سمرا من اإعادة انتخاب ماكرون، كونها رمبا كانت تراهن على 
فوز مناف�سته اليمينية مارين لوبان، مبا كان �سي�سهم يف اإحداث انق�سام 
الأوكرانية  الأزمييية  حيال  وخا�سة  الأطل�سية،  الغربية  الكتلة  يف  كبري 

واملوقف من مو�سكو".

فوز  فييياإن  املييقييابييل،  يف  "بينما  الييدولييييية:  الييعيياقييات  يف  الباحثة  وت�سيف 
الأوروبييييي  املييوقييف  لتعزيز  �سيقود  الإليييييزيييه،  يف  ثانية  بييولييية  ميياكييرون 
املوحد الداعم لكييف وامل�سدد للعقوبات على رو�سيا على خلفية احلرب 
يف اأوكرانيا، والعمل على احلد التدريجي لاعتماد الأوروبي العام على 
اأمل يف  كله بطبيعة احلال مبعث خيبة  الرو�سين، وهذا  والغاز  النفط 
اأهمية دولة كبرية ومهمة  رو�سيا. لكن مع ذلك فالكرملن يعي متاما 
بد من تقدمي  كان ل  ولهذا  ودوليا،  اأوروبيا  بحجم فرن�سا وحموريتها 
الرئا�سية  بالنتخابات  الأحيييد،  ميياكييرون،  وفيياز  هييذا  ملاكرون".  التهنئة 
الفرن�سية وهزم مناف�سته مارين لوبان، لي�سبح بذلك اأول رئي�س فرن�سي 

يحظى بولية ثانية منذ عقدين من الزمن.
وانتخب ماكرون بعد ح�سوله على 58 يف املئة من الأ�سوات، مقابل 42 
يف املئة للمر�سحة لوبان. ووفق املحللن، فاإن الأزمة الأوكرانية وكيفية 
اإدارة اخلاف وال�سراع الغربي والأوروبي مع رو�سيا وانعكا�ساته ال�سلبية 
مبثابة  �ستكون  اقت�ساديا،  �سيما  ول  الفرن�سية،  الداخلية  الأو�ساع  على 

�سغل ماكرون ال�ساغل يف وليته اجلديدة.

قال اإن العيد �صياأتي باأمر فيه جّد وجتديد

تون�ش: �ضعّيد يرفع الالءات الثالث يف وجه هوؤلء...!

زائفة  حيييوارات  ولي�ست  م�سوؤولية 
اإىل  ميي�ييسييريا  للمنا�سب"  وتييوزيييعييا 
"اأن من كانوا األد الأعداء بالأم�س 
اليوم  حيييليييفييياء  �يييييسييييياروا  اليييقيييرييييب 
احلبال  كييل  على  يرق�سون  لأنييهييم 

والألوان".
واأ�ساف �سعيد، اإن "العيد لن ياأتي 
مبا م�سى بل �سياأتي باأمر فيه جّد 
موؤكدا  قيييوليييه،  حيي�ييسييب  وجتديد"، 
ملرحلة  الييتيياأ�ييسييييي�ييس  عيييليييى  اليييعيييميييل 

لأنهم يخافون الإرادة ال�سعبية".
ا�ستغرابه  اأعييرب �سعيد، عن     كما 
مييين خييييوف بييعيي�ييس الطيييييييراف من 
الإرادة  "اأن  مييعييتييربا  ال�ييسييتييفييتيياء 
قائا  ووا�سل  تخيفهم"  ال�سعبية 
يريد  الييييذي  اليي�ييسييعييب  اإرادة  "اإن 
�ستكون على قاعدة وطنية ل على 
قاعدة الإلهاء وتنظيم ندوات ق�سد 

تق�سيم الباد واّدعاء اإنقاذها ".
  وبّن يف هذا ال�سدد "اأن ال�سلطة 

اأف�سل  جديدة يف التاريخ نحو غد 
ال�سعب،  اأهيييييييداف  حتييقيييييق  ونيييحيييو 
الآن  تون�س  تعي�سه  مييا  اأن  معتربا 
هي حلظات فارقة يف التاريخ، وفق 

تقديره.
ودعيييييا قييييي�ييس �ييسييعيييييد الييقيي�ييسيياة اإىل 
الإ�يييسيييراع يف املييحييا�ييسييبيية حييتييى تعود 
اأموال ال�سعب لل�سعب، مطالبا من 
و�سفهم بالق�ساة ال�سرفاء بتحمل 
اإنفاذ  يف  التاريخية  م�سوؤولياتهم 

•• الفجر -تون�س

قي�س  اليييتيييونييي�يييسيييي  اليييرئييييييي�يييس  قيييييال 
اأم�س  م�ساء  اإ�ييسييرافييه،  لييدى  �سعيد، 
اإفطار  ماأدبة  على  الأربييعيياء،  الأول 
وجرحى  �سهداء  عائات  بح�سور 
عيييميييليييييييات اإرهييييابييييييييية ميييين اليييقيييوات 
امليي�ييسييلييحيية الييعيي�ييسييكييرييية والأمييينييييييية 
الثورة  �سهداء  عييائييات  ميين  وعييدد 
"لءات  قرطاج،  بق�سر  وجرحاها، 
حوار  ل  التاريخ  فليحفظها  ثاث 
اإل مع الوطنين ول اعرتاف مبن 
حييمييلييوا اليي�ييسيياح �ييسييد اليييدولييية ول 
باإرادة  يقبل  اإل مع من  مفاو�سات 

ال�سعب"، على حّد تعبريه 
   واأو�سح �سعّيد اأنه لن يتحاور مع 
اأي كان اأو من يريد �سرب الدولة، 
قائا ل اعييرتاف مع من يريدون 
اأو يحاولون بيع الوطن واأّنييى لهم 

اأن يبيعوه، وفق قوله.
   وتابع قوله "ل �سلح اإل اإذا جنحوا 
يقاي�س  مبن  اعييرتاف  ول  لل�سلح 
الوطن بال�سلطة ول مفاو�سات مع 

اأنا�س لفظهم التاريخ".
وقييييييييييييال اليييييرئييييييييييي�يييييس الييييتييييونيييي�ييييسييييي 
ال�سعب خري  ب�سفوف  "فليلتحقوا 
م�سيفا  الكاذبة"،  احليييييوارات  ميين 
وال�ست�سارة  ال�ستفتاء  "يخافون 

القانون على اجلميع دون ا�ستثناء.
وتابع قوله "لن نقبل يف التفريط 
من اأي ذرة من ترابنا و�سيادتنا ول 
نقبل باأن تدا�س احلقوق ول نقبل 
لل�سعب"،  ال�سعب  اأمييوال  بعودة  اإل 
الكرامة  اختار  ال�سعب  اأن  م�سيفا 
القبول  م�سّددا على عدم  الوطنية 
ح�سب  والهوان،  وال�ستكانة  بالذل 

قوله.
اأن  على  التون�سي،  الرئي�س  و�ييسييّدد 
دون  اأر�ييسييا  اأو  للبيع  لي�ست  تون�س 
حد  على  للت�سويغ،  اأو  للكراء  �سّيد 
هو  ال�سعب  اأن  مو�سحا  تييعييبييريه، 
مكانه،  يقرر  اأحييد  ول  يقرر  الييذي 
يف  ال�سّيد  هييو  ال�سعب  اأن  م�سيفا 
ظييل �ييسيييييادة الييقييانييون، ميي�ييسييريا اإىل 
وجود بع�س الأطييراف التي تعترب 
تون�س دولة دون �سيادة قائا "من 
اختار نهج العمالة منذ عقود ومن 
والتنظم  الدولة  ي�سقط  اأن  اختار 
ول  منا  هو  ل  الطرق  بكل  داخلها 

نحن منه".
كييمييا اأبيييييدى �ييسييعيييييد ا�ييسييتييغييرابييه من 
اإعييييراب اخليييارج عيين انييزعيياجييه اإزاء 
الييو�ييسييع اليييراهييين رغيييم تييوفييري كل 
ال�سمانات لا�ستفتاء م�سددا على 
م�سائل  يف  لييلييخييارج  دخيييل  ل  "اأن 

داخلية تهم الوطن".

�سعيد لن يتحاور مع اي كان

بعد تهنئة بوتن.. هل رو�ضيا �ضعيدة باإعادة انتخاب ماكرون؟

الحتاد الأوروبي يبداأ اخلروج من الطوارىء ال�صحية

ت�ضديد قيود كورونا يف بكني وخماوف من اإغالق كامل 
•• عوا�صم-وكاالت

الذي  التكتل  اأن  الأوروبييييي  الحتييياد  يف  م�سوؤولون  اأفييياد 
الييرتكيييييز على  اإىل مييوا�ييسييليية  27 دوليييية يييحييتيياج  ييي�ييسييم 
واملراقبة  كوفيد  اخييتييبييارات  واإجييييراء  التلقيح  حييمييات 
"احلادة" من وباء كوفيد- خال خروجه من املرحلة 

.19
دير  فييون  اأور�ييسييول  الأوروبييييية  املفو�سية  رئي�سة  وقالت 
الوباء،  "نحن ندخل مرحلة جديدة من  بيان  لين يف 
بينما ننتقل من حالة الطوارئ اإىل اإدارة اأكرث ا�ستدامة 
لكوفيد19-. لكن مع ذلك، يجب اأن نبقى متيقظن".
امل�سار.  هييذا  يف  قدما  �سنم�سي  كيف  "نعرف  واأ�ييسييافييت 
واجراء  املييعييززة  واجلييرعييات  التلقيح  زييييادة  اإىل  نحتاج 
ا�ستجاباتنا للوباء يف  الختبارات واإىل موا�سلة تن�سيق 

الحتاد الأوروبي".
ت�ستغل  اأن  يييجييب  الييتييكييتييل  دول  اأن  بييروكيي�ييسييل  واأعييليينييت 
امل�ستويات املنخف�سة لاإ�سابات حاليا "لتعزيز املراقبة 
واأنظمة الرعاية ال�سحية" قبل موجة جديدة حمتملة 
اخلريف املقبل، مو�سية بزيادة اجلرعات املعززة وتعقب 

ال�سالت لكت�ساف املتحورات جديدة.
على  املراقبة  لرتكيز  حاجة  هناك  تعد  مل  اإنييه  وقالت 
"ولكن  الإباغ اجلماعي عن جميع الإ�سابات بكوفيد، 
بدل من ذلك يجب احل�سول على تقديرات موثوقة".

و�سهد اخلريف املا�سي تخفيف القيود املتعلقة بكوفيد 
رفع  الييذي  التكتل  دول  جميع  يف  بالكامل  خف�سها  اأو 
4 مليارات  3 اىل  بيين  اإىل مييا  الييلييقيياحييات  اإنييتيياجييه ميين 

جرعة �سنويا.
التكتل  دور  على  احلفاظ  تريد  اإنها  املفو�سية  واأكيييدت 
الطويل  امليييدى  عييلييى  الييلييقيياحييات  لنييتيياج  رئي�سية  كييقييوة 

للم�ساعدة يف مواجهة الأزمات ال�سحية امل�ستقبلية.
من جهة اأخرى، اأغلقت العا�سمة ال�سينية بكن بع�س 
الأماكن العامة وزادت الفحو�س يف اأماكن اأخرى اأم�س 
اخلمي�س مع �سروع معظم �سكان املدينة البالغ عددهم 

اجلماعية  الختبارات  من  املزيد  اإجراء  يف  مليونا   22
لكوفيد19- بهدف جتنب اإغاق �سبيه بالذي �سهدته 

�سنغهاي.
ومع اإطاق بكن ثاث جولت من الفح�س اجلماعي 
هيييذا الأ�ييسييبييوع يف عيييدد ميين امليينيياطييق، اأغييلييقييت عيييددا من 
واإحدى اجلامعات  الإدارييية  واملباين  ال�سكنية  املجمعات 
املدار�س  بع�س  اإغييياق  مت  كما  اإ�ييسييابييات.  اكت�ساف  بعد 

واأماكن ترفيه ومواقع �سياحية.
متاأخر  وقت  يف  بكن  يف  �ستوديوز  يونيفر�سال  واأعلنت 
اأميي�ييس الأربييعيياء اأنييهييا �ستطلب ميين اليييزوار اإظييهييار نتائج 
املتنزه  دخيييول  ميين  يتمكنوا  اأن  قييبييل  �سلبية  اخييتييبييارات 

الرتفيهي، ابتداء من اجلمعة.
اإيجابية من بن ما  اأنييحيياء بكن، مت ر�سد حييالت  ويف 
الأوىل من  عييييينيية يف اجلييوليية  مييليييييون   20 ميين  يييقييرب 
الختبارات اجلماعية، لكن الأعداد ظلت قليلة. و�سجلت 
ارتفاعا من  اليوم اخلمي�س  اإ�سابة جديدة   56 املدينة 

ال�سابق. اليوم  يف   46
 160 اأكرث من  ني�سان، �سجلت بكن  اأبريل   22 ومنذ 
اأكرث مناطق  اأكرث من ن�سفها يف ت�ساوياجن،  حالة كان 
املدينة اكتظاظا بال�سكان والتي ت�ستهر باأماكن الرتفيه 

الليلية ومراكز الت�سوق وال�سفارات.
وبرغم اأن عدد الإ�سابات منخف�س، فقد ظلت بكن يف 

حالة ترقب.
وعندما بداأ تف�سي املر�س يف �سنغهاي، كانت الإ�سابات 
بيين الأول  الييفييرتة  100 يوميا يف  اأقيييل ميين  اجلييديييدة 
من  اأكييرث  اإىل  ترتفع  اأن  قبل  اآذار  مار�س  من  والعا�سر 

مار�س.  20 بحلول   700
الإ�سابات  اآلف  ت�سجل  �سنغهاي  كانت  ال�سهر،  وبنهاية 
عييلييى م�ستوى  اإغيييياق  فيير�ييس  اإىل  اأدى  اجليييدييييدة، ممييا 

املدينة وقلب حياة 25 مليونا من �سكانها.
وحتى الآن، ت�سمح بكن اإىل حد كبري لل�سكان بالذهاب 
اإىل العمل حتى اأثناء اإجراء الفح�س، ما مل يتم اكت�ساف 

اإ�سابات وما مل يكن الإغاق املحلي اإلزاميا.

هل يو�ضك بوتني على اجتياح مولدافيا؟

الأردن ي�ضغط لإعادة الو�ضع القائم يف الأق�ضى 

•• وا�صنطن-وكاالت

اأن  روهيياك  داليبور  الأمريكي  امل�سروع  معهد  يف  الباحث  كتب 
املرء ل يحتاج لأكرث من نظرة اإىل لغة ج�سد الرئي�س الرو�سي 
�سويغو  �سريغي  الدفاع  بوزير  اجتمع  حن  بوتن  فادميري 
اأوكرانيا ل جتري  الع�سكرية اخلا�سة يف  اأن العملية  لي�ستنتج 
وفييق املخطط لييهييا، ومييع اأنييهييا اأخييبييار جيييييدة، لكن بييوتيين رمبا 

يتحرك ليقلب الطاولة على مولدافيا.
انفجاران يوم  "�سبكتايتور" كيف دمر  وذكر روهيياك يف جملة 
يف  رو�سية  حمطات  موجات  بث  لإعييادة  اإذاعييييياً  برجاً  الثاثاء 

تران�سني�سرتيا، واأوكرانيا.
عا�سمة  قيييرب  ع�سكرية  وحيييدة  اإرهابي"  "هجوم  وا�ييسييتييهييدف 
اجلمهورية املعلنة من جانب واحد. واأعقب احلادثان انفجارن 

�سابقان م�ساء الإثنن بالقرب من وزارة الأمن.
اأن اخلاف على تران�سني�سرتيا كان جممداً منذ  اإىل  بالنظر 
اأن قوات مولدافيا امل�سلحة غري موجودة تقريباً،  عقود، واإىل 
فالتف�سري الأكرث بداهة لهذه الهجمات هو اأنها عملية رو�سية 
بوتن  جييهييود  ميين  ملييرحييليية خمتلفة  الأر�ييسييييية  لتهيئة  مييزيييفيية 

لإحياء الإمرباطورية الرو�سية.
اأوكرانيا  يف  دني�سرت  نهز  فييوق  الوحيد  اجل�سر  الييرو�ييس  فجر 
الييييذي يييربييط امليينييطييقيية حييييول اأوديييي�يييسيييا بييياجليييزء اليي�ييسييغييري من 
الأرا�سي الأوكرانية على �ساحل البحر الأ�سود الواقع مبا�سرة 
قييوات يف منطقة  بيياإنييزال  ذلييك  لهم  �سي�سمح  جنوب مولدافيا، 
لل�سيطرة  اإمييا  تران�سني�سرتيا  اإىل  ونقلها  اأوكرانيا  عن  بعيدة 

على مولدافيا نف�سها اأو ل�ستخدامها يف ح�سار اأودي�سا، املدينة 
ال�ساحلية الكربى يف اأوكرانيا.

اأوكرانيا �سمن  بعد الإخفاق املذهل لرو�سيا يف ال�سيطرة على 
قليلة  �سريع يف مواجهة مقاومة  تدخل  اأنييه  كييان يفرت�س  ما 
التنظيم، قد يبدو اختيار دولة م�ستقلة اأخرى يف �سرق اأوروبا 

مقرتحاً حمفوفاً باملخاطر.
وافتقارها  حجمها  و�سغر  مييولييدافيييييا  فقر  اإىل  بالنظر  لكن 
لرو�سيا يف  مييوالييييية  مييوؤثييرة  قييوى  الفعالة ووجيييود  لييلييدفيياعييات 
الباد، بالإمكان متاماً ت�سور عملية ي�سارك فيها "رجال خ�سر 
الرئي�سة  تطيح  اأن  ميكن   ،2014 يف  الييقييرم  يف  كما  �سغار"، 
من  الربملانية  وغالبيتها  �ساندو  مايا  للغرب  املوالية  ال�سابة 

مين الو�سط.
من املثري لاهتمام اأنه يف الأيام الأوىل للغزو، اأطلق مظليون 
رو�س عمليات غزو متعددة حول اأوكرانيا قبل اأن تق�سي عليهم 
اأ�سا�سي  ب�سكل  املظلية  الييوحييدات  ُت�ستخدم  اأوكييرانييييية.  قيييوات 
لل�سيطرة على احل�سود وترهيب املدنين، اأقل من ا�ستخدامها 
يف حرب فعلية، وهو ما يوحي اأن الكرملن كان يخطط لعملية 
م�سابهة ل�سحق ال�سطراب الأهلي يف كازاخ�ستان لإنقاذ نظام 

قا�سم جومارت توكاييف املوايل ملو�سكو.
اأن قواعد  يعني  اأوكييرانيييييا ل  اخلييطيياأ يف  الييهييدف  بوتن  اختيار 
اإىل  املييفييتييقييرة  مييولييدافيييييا  مييع  فييعيياليية  تييكييون  ليين  نف�سها  اللعبة 
املتعاقبة  اأوكييرانيييييا  حكومات  كانت   ،2014 منذ  الييدفيياعييات. 
ت�ستعد للحرب الراهنة على قاعدة اأنها حتمية. بينما متزقت 
اإىل الحتاد ال�سوفييتي  ال�سيا�سة يف مولدافيا بن قوى حتن 

وقوى اإ�ساحية موالية للغرب مل تنجح يف الدفع باإ�ساحات 
�سيا�سية واقت�سادية فعالة اإل يف ال�سنوات الأخرية.

�سباق مع الزمن.
يرى روهاك اأن بوتن ي�سابق الزمن. تت�سبب املقاومة الأوكرانية 
وال�ستجابة الغربية يف كلفة اقت�سادية و�سيا�سية باهظة على 

مو�سكو، تتجاوز بكثري اأي �سيء خطط له الكرملن.
ت�سري كل الدلئل اإىل اأن الرئي�س الرو�سي يريد اإعان النت�سار 
النازية،  النييتيي�ييسييار على  يييوم  ذكيييرى  )اأييييييار(،  مييايييو   9 بحلول 
عار�ساً على اأوكرانيا وقف اإطاق النار مع اأمل اأن جترب القوى 
الغربية الرئي�س الأوكراين فولودميري زيلين�سكي على قبوله.
ي�سكل ال�ستياء على مولدافيا وبي�سارابيا الأوكرانية املحاذية 
البحر  �ساحل  على  ال�سيطرة  جلهود  مثالية  بداية  لرومانيا 

الأ�سود يف امل�ستقبل.
والتي  اأوكييرانيييييا  يف  ال�سئيلة  الإقليمية  املكا�سب  عك�س  وعلى 
بالأر�س،  املراكز احل�سرية  ت�سوية  على ح�ساب  غالباً  حتققت 
قد  اأخييرى  �سوفييتية  جمهورية  على  "نظيفاً"  ا�ستياء  فيياإن 
يكون نوعاً من اجلوائز الرمزية التي قد تعطي بوتن م�ساحة 

للتنف�س والأمن يف الداخل.
ووفق الكاتب، فاإنها مقامرة خطرية ل مقامرة غري معقولة. 
تزويد مولدافيا مب�ساعدة  اإ�سقاطها من احل�سبان ورف�س  اإن 
اأن ت�ساعد يف زيادة كلفة  ع�سكرية يف اللحظات الأخرية ميكن 
هجوم رو�سي حمتمل، �سيكون اإخفاقاً رهيباً للقدرة على ر�سم 
الييتييوقييعييات. وييياأ�ييسييف الييكيياتييب يف اخلييتييام لأن ذلييك قييد ل يكون 

الإخفاق الأول للقادة الغربين على اجلبهة ال�سرقية.

•• عمان-رويرتز

ودبلوما�سيون  اأردنيييييييييون  مييي�يييسيييوؤوليييون  قييييال 
كثف  الأردن  اإن  اخلييمييييي�ييس  اأمييي�يييس  غييربيييييون 
الو�سع  احيييرتام  اإىل  اإ�سرائيل  لدفع  جييهييوده 
التاريخي القائم يف امل�سجد الأق�سى بالقد�س 
تهدد  قييد  الييتييي  العنيفة  املييواجييهييات  وجتيينييب 

بن�سوب �سراع اأو�سع.
وا�سنطن  اأبييلييغ  "الأردن  اإن  امل�سوؤولون  وقييال 
بعد  اإ�سرائيل  مع  الأميير  ملناق�سة  با�ستعداده 
نهاية �سهر رم�سان الأ�سبوع املقبل" لتحديد 
اإ�سرائيل  تتخذها  اأن  ميكن  التي  اخلييطييوات 
لإعادة الأو�ساع يف امل�سجد اإىل ما كانت عليه 

قبل 22 عاماً.
القيود  بييتييغيييييري  اإ�يييسيييرائيييييييل  الأردن  ويييتييهييم 
تدريجياً  امل�سجد  يف  العبادة  على  املفرو�سة 

منذ 2000.
اإن  ا�سمه  حجب  طلب  اأردين  ميي�ييسييوؤول  وقييال 
"اجلهد الدبلوما�سي اجلديد يهدف للتعامل 
الأميييور مرة  التوتر  ومنع تفجر  مييع جييذور 
اأخرياً  تلقت  وا�سنطن  اأن  م�سيفاً  اأخرى"، 

ورقة تبن بو�سوح موقف اململكة.
املا�سين  الأ�سبوعن  يف  ال�ستباكات  واأثييارت 
الإ�سرائيلية  وال�سرطة  الفل�سطينين  بيين 

دولياً  عربياً، وقلقاً  امل�سجد غ�سباً  يف جممع 
من النزلق مرة اأخرى اإىل �سراع اإ�سرائيلي 

فل�سطيني اأو�سع.
وقال دبلوما�سي غربي، اإن اقرتاح الأردن مل 
ي�سمل عقد جلنة م�سرتكة مع اإ�سرائيل حول 
يف  وامل�سيحية  الإ�سامية  املقد�سة  الأميياكيين 
البلدة القدمية بالقد�س. وقالت عدة و�سائل 

اإعام اإ�سرائيلية اإنه ي�سمل ذلك.

يقول الأردن، الذي متتلك الأ�سرة الها�سمية 
احلاكمة له الو�ساية على املواقع الإ�سامية 
وامل�سيحية، اإن "اإ�سرائيل تقو�س منذ 2000 
امل�سلمن  لغري  ي�سمح  ل  قييرون  منذ  تقليداً 

بال�ساة يف جممع امل�سجد".
وا�سنطن  اأبييلييغييت  عييمييان  اإن  امليي�ييسييادر  وقييالييت 
الييقيييييود على تعين  اإ�ييسييرائيييييل رفييع  بييياأن على 
الإ�سامية  الأوقييييييياف  دائييييييرة  يف  مييوظييفيين 

زيارات  جميع  بييياإدارة  لها  وال�سماح  الأردنييييية 
غري امل�سلمن ومنع عبادتهم .

واليييدول  الأردن  اتييهييامييات  اإ�ييسييرائيييييل  وتيينييفييي 
الييعييربييييية مبييحيياوليية تييغيييييري الييو�ييسييع الراهن 
البلدة  يف  املييقييد�ييسيية  الإ�ييسييامييييية  لييياأمييياكييين 
الييقييدمييية بييالييقييد�ييس الييتييي احييتييلييتييهييا يف حرب 

.1967
منذ  قائماً  حييظييراً  "تنفذ  اإنييهييا  اأي�سا  وتييقييول 

وقت طويل على �ساة اليهود يف احلرم".
دخول  تقيد  "اإ�سرائيل  اإن  الأردن  ويييقييول 
القومين  امل�سلمن ول تقيد دخول  امل�سلن 
املتطرف  لييليييييميين  امليينييتييميين  الإ�ييسييرائيييييلييييين 
الراهن  الييو�ييسييع  طييقييو�ييسييهييم  تنتهك  الييذييين 

ال�سابق وتنتهك حرمة املكان املقد�س".
"الأردن  اإن  اآخيييييير  اأردين  مييي�يييسيييوؤول  وقييييييال 
الإ�سرائيلين  مع  املبا�سرة  ات�سالته  يوا�سل 
ووا�ييسيينييطيين واأطييييراف دولييييية اأخيييرى ملطالبة 
الذي  التاريخي  الو�سع  بيياحييرتام  اإ�سرائيل 

كان قائماً قبل عام 2000.
اإ�سرائيل، يوم اجلمعة، زيارات غري  وحظرت 

امل�سلمن حتى نهاية �سهر رم�سان.
وقال وزير اخلارجية الأردين اأمين ال�سفدي، 
الو�سع  احيييييرتام  نييحييو  جيييييدة  "خطوة  اإنيييهيييا 

الراهن وتخفيف التوتر وا�ستعادة الهدوء".

اأمريكا خلفت معدات ع�ضكرية ب�7 مليارات دولر يف اأفغان�ضتان
•• وا�صنطن-وكاالت

اإن اإن" الإخبارية الأمريكية اأم�س اخلمي�س، عن تقرير  "�سي  نقلت �سبكة 
من  ان�سحابها  بعد  تركت  الأمريكية  القوات  اأن  الأمريكية  الدفاع  لييوزارة 

اأفغان�ستان يف العام املا�سي معدات ع�سكرية مبا يقارب 7 مليارات دولر.
احلكومة  اإىل  املييعييدات  تلك  نقلت  املتحدة  الييوليييات  اأن  التقرير  واأ�ييسيياف 
اأفغان�ستان يف  ان�سحابها من  بعد  وتركتها  عاماً،   16 على مدار  الأفغانية 
ي�سيطر  بلد  يف  الآن  موجودة  املعدات  "هذه  واأن   ،2021 )اآب(  اأغ�سط�س 
املتحدة حتيياول طييرده على مدى  الييوليييات  الييذي كانت  العدو نف�سه  عليه 

العقدين املا�سين، اأي حركة طالبان".
وقال التقرير الذي ُقدم اإىل الكونغر�س، اإن وزارة الدفاع ل تخطط للعودة 

اإىل اأفغان�ستان "ل�ستعادة اأو تدمري املعدات".
الأمن  لقوات  املييعييدات  من  دولر  مليار   18.6 املتحدة  الييوليييات  وقدمت 

الأفغانية بن 2005
7.12 مليارات دولر يف  بي  2021، وظلت منها معدات  )اآب(  واأغ�سط�س 

اأفغان�ستان بعد اكتمال الن�سحاب الأمريكي يف 2021.
املعدات طائرات، ومركبات ع�سكرية، ومعدات  للتقرير، ت�سمل تلك  ووفقاً 
انتقادات  لمرتوكة  للمعدات  الهائلة  القيمة  واأثييارت  وغريها.  ات�سالت، 

�سديدة من امل�سرعن من احلزبن.

انت�ضال 1150 جثة من منطقة كييف 
•• كييف-رويرتز

 قالت ال�سرطة الأوكرانية اأم�س اخلمي�س اإنه مت العثور على 1150 جثة 
ملدنين يف منطقة كييف منذ اأن بداأت رو�سيا الغزو، واإن ما بن 50 و70 

باملئة منها بها جروح اإ�سابات طلقات نارية من اأ�سلحة خفيفة.
واأ�ساف قائد �سرطة منطقة كييف اأندري نيبيتوف يف ت�سجيل م�سور على 
تويرت اأن اأغلب اجلثث مت العثور عليها يف بلدة بوت�سا التي وجدت بها مئات 

اجلثث منذ ان�سحاب القوات الرو�سية.
اإن املدنين القتلى يف بوت�سا لقوا حتفهم على يد القوات  اأوكرانيا  وتقول 
عدد  من  التاأكد  لرويرتز  يت�سن  ومل  املنطقة.  احتالها  خييال  الرو�سية 
املدنين  ا�ستهداف  رو�سيا  ونفت  مقتلهم.  ماب�سات  ول  البلدة  يف  القتلى 
اأن القوات الرو�سية اأعدمت مدنين يف بوت�سا باأنه  اأوكرانيا  وو�سفت زعم 

تلفيق يهدف لت�سويه �سمعة اجلي�س الرو�سي.

اإ�ضرائيل تدعم عودة الوليات 
املتحدة اإىل اليون�ضكو 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

الأمريكي  اخلييارجييييية  وزييير  ك�سف 
ل  اإ�ييسييرائيييييل  اأن  بلينكن  اأنيييطيييوين 
تيييعيييرت�يييس عيييليييى عييييييودة الييييوليييييات 
الأمم  مييينيييظيييمييية  اإىل  املييييتييييحييييدة 
والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة 
)اليون�سكو( التي ان�سحب البلدان 
اأنها  مييعييتييربييين   2019 يف  ميينييهييا 
وخال  للفل�سطينين.  ميينييحييازة 
جل�سة ا�ستماع اأمام جلنة يف جمل�س 
ال�سيوخ، دعا بلينكن الكونغر�س اإىل 
منح الرئي�س جو بايدن اإعفاًء من 
اإنهاء  على  ين�س  اأمييريكييي  قييانييون 
منظمة  لأي  الأمييريكييي  التمويل 
اليييييونيي�ييسييكييو تعرتف  دولييييييية مييثييل 

بال�سلطة الفل�سطينية كدولة.
وقال بلينكن "نعتقد اأنه من املهم 
ومييين الييي�يييسيييروري احليي�ييسييول على 
الإعيييفييياء وميكنني  عييلييى  مييوافييقيية 
اإ�سرائيل  يف  �سركاءنا  اأن  التاأكيد 
وا�ساف  نف�سه".  ال�سعور  لديهم 
جمددا  انيي�ييسييميياميينييا  "�سيدعمون 
بلينكن  واعييرتف  اليون�سكو".  اإىل 
باأن ان�سحاب وا�سنطن من املنظمة 
اليييتيييابيييعييية ليييييياأمم امليييتيييحيييدة اأ�يييسيييّر 
بييياليييولييييات املييتييحييدة، ميي�ييسييريا اإىل 
وجمال  التعليم  يف  اليون�سكو  دور 

الذكاء ال�سطناعي النا�سىء.
واأ�ساف وزير اخلارجية الأمريكي 
الطاولة  عييلييى  نييكييون  ل  "عندما 
ون�ساعد  النقا�سات  تلك  ل�سياغة 
فعليا يف �سياغة القواعد واملعايري، 
�ييسيييييكييون هييينييياك طييييرف اآخيييروهيييذا 

الآخر هو ال�سن على الأرجح".
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•• الفجر -فريد كابالن -ترجمة خرية ال�صيباين

وخ�صوم  مــوحــلــة,  ت�صاري�س  متعبون,  جــنــود 
من  التالية  املرحلة  تكون  قد  جيًدا:  م�صلحون 
لقوات  متوقًعا  كــان  ممــا  تعقيًدا  ــرث  اأك ــرب  احل

بوتني.
اأثناء غزو  ل�صل�صلة من النتكا�صات  بعد تعر�صه 
ال�صتيالء  الرتاجع عن حماولة  وبعد  اأوكرانيا, 
على كييف, وخ�صارة ما يقرب من 20 األف جندي 
يف هذه العملية, يقوم اجلي�س الرو�صي مبراجعة 
ن�صخته, وال�صعي اإىل حتقيق هدف اأقل طموًحا: 

ال�صتيالء على دونبا�س, يف �صرق اأوكرانيا.
الدبابات الرو�سية قد تغرق يف وحل الرا�سي املفتوحة اجلنود الرو�س منهكون خلو�س ال�سوط الثاين

حرب دونبا�س �ستكون ا�سر�س

دخان كثيف فوق مدينة �سيفريودونيت�سك مبنطقة دونبا�س الغرب ميد الوكرانين باأ�سلحة ثقيلة

ا اأي�ضً ثقيلة  اأ�ضلحة  الأوكرانية  للوحدات  الغرب  • ير�ضل 

املفاو�ضات طاولة  اإىل  اجللو�ش  على  اجلانبني  كال  يجرب  فقد  اإيجابي:  جانب  له  دائم  ماأزق  حدوث  احتمال  • اإن 

هذه  انتهت  اإذا   •
احل����رب ي��وًم��ا م��ا، 
ف�����ض��ي��ت��ع��ني ع��ل��ى 
اأن  ال�ضالم  اتفاقية 
تنظم م�ضري دونبا�ش 
باأخرى اأو  بطريقة 

امل��زاي��ا  اإح����دى   •
ال��ت��ي ي��ب��دو اأن��ه��ا 
رو�ضيا  ل�ضالح  تعمل 
الت�ضاري�ش  بو�ضوح، 
اأن  ميكن  املفتوحة، 
ا اأي�ضً �ضدها  تنقلب 

•• باري�س-اأ ف ب

تطبيق  يف  كبري  ارتييفيياع  �سجل  اأنييه  حكوميتن  غييري  منظمتان  اأعلنت 
عقوبة الإعدام يف اإيران )25+ باملئة( عام 2021 حيث مت اإعدام عدد 
الأمر  هييذا  جعل  على  الدولية  املجموعة  وح�ستا  الن�ساء  من  متزايد 

طهران. مع  مفاو�سات  اأي  "اأولوية" يف 
الإعدام"  عقوبة  �سد  رايت�س" و"معا  هيومن  "ايران  منظمتا  وقالت 
يف تقرير ن�سر  اأم�س اخلمي�س اإن "اإيران تبداأ عودة قوية اىل ال�ساحة 
الدولية عرب مفاو�سات حول برناجمها النووي" ولكن يف الوقت نف�سه 
كاأداة  الإعدام  عقوبة  و"ا�ستخدمت  الإعدام"  اأحكام  تنفيذ  "وا�سلت 

لقمع العديد من املعار�سن".
اأفاد التقرير ال�سنوي الرابع ع�سر حول عقوبة الإعدام الذي اأ�سدرته 
منظمة "ايران هيومن رايت�س" التي تتخذ مقرا يف الرنوج و"معا �سد 
عقوبة الإعدام" ومقرها فرن�سا اأنه مت اإعدام 333 �سخ�سا على الأقل 

267 يف عام  %25 مقارنة مع  2021 بزيادة قدرها  اإيييران عام  يف 
"مقلق". الو�سع  اأن  واعتربتا   .2020

اإيييران- اإحييدى الييدول التي ت�سجل اأعلى  يتم تنفيذ اأحكام الإعييدام يف 
اأرقام تطبيق الإعدام اىل جانب ال�سن وال�سعودية - �سنقا.

ك�سفت املنظمتان اأن "عدد اأحكام الإعدام التي نفذت ت�سارع بعد انتخاب 
يف  وت�ساعف  املا�سي  حزيران/يونيو  يف  الرئي�سي  اإبييراهيييييم  الرئي�س 
الن�سف الثاين من 2021 مقارنة بالن�سف الأول". وجاء يف التقرير 
17 امييراأة على الأقل  اإعييدام  اأنييه مت  اأكييرث من مئة �سفحة  الواقع يف 
القا�سرين  الأقييل اثنن من  2020، وعلى  مقارنة مع ت�سع ن�ساء يف 

مرتكبي اجلنح.

بالجتار  املييرتييبييطيية  الإعيييييدام  عمليات  "عدد  فيييان  املنظمتن  بح�سب 
اأي  126 �سخ�سا خال عام،  اإعييدام  باملخدرات ارتفع ب�سكل كبري مع 

بزيادة مئة عن ال�سنة ال�سابقة )25 يف عام 2020(.
اأمريي-مقدم  حمييمييود  رايت�س"  هيومن  "ايران  منظمة  مييدييير  قييال 
الإن�سان  حقوق  جمال  يف  الإ�سامية  للجمهورية  الرهيب  "الأداء  اإن 
النووي  التييفيياق  املحادثات" حييول  �سمن  وارد  غييري  الإعيييدام  وعقوبة 
اليييدويل املييربم عييام 2015 الييهييادف ملنع اييييران ميين امييتيياك القنبلة 

الذرية.
اإجراء هذه  اأثناء  اأقل  "ال�سلطات الإيرانية تخ�سع لرقابة  اأن  واأ�ساف 

املفاو�سات".

�سد  "معا  ملنظمة  العام  املدير  اآزان  ت�سينويل  رافاييل  قال  جهته  من 
عقوبة الإعدام" اإن "اأي مفاو�سات بن الغرب واإيران يجب اأن ت�سمل 

م�سالة عقوبة الإعدام �سمن اأولوياتها".
الذين  اتنية  اأقليات  املتحدرين من  الأ�سخا�س  اأن عدد  التقرير  واأفاد 
اأعدموا، وا�سل الرتفاع عام 2021 م�سيفا اأن 21 باملئة من ال�سجناء 
الذين اأعدموا كانوا من البلو�س رغم ان هذه الأقلية ل ت�سكل �سوى 2 

اىل 6 باملئة من عدد ال�سكان.
والنف�سي  اجل�سدي  التعذيب  اإن  احلكوميتن  غري  املنظمتان  وقالت 
لنتزاع  "كو�سيلة  خ�سو�سا  ال�سجون"  يف  منهجي  ب�سكل  "ي�ستخدم 

اعرتافات ت�سبح لحقا اأ�سا�سا لأحكام الإعدام".
ال�سجن  يف  م�سبوهة  وفييياة  حيييالت  عيييدة  عيين  الإبيييياغ  مت   ،2021 يف 
بح�سب  املنا�سبة  الييرعيياييية  تقدمي  عييدم  اأو  التعذيب  �سببها  يكون  قييد 
امل�سوؤولية عن  �سخ�س  اأي  يتم حتميل  انه مل  اىل  واأ�سارتا  املنظمتن، 

تلك الوفيات.

املرحلة التالية من احلرب تبدو اأكرث تعقيًدا

قد تكون معركة دونبا�ش كارثة اأخرى لرو�ضيا...؟

احلرب،  ميين  اأ�ييسييابيييييع  ثمانية  بعد 
فاإن ال�سوؤال احلا�سم هو ما اإذا كان 
در�يييس من  اأي  تعلموا  قييد  الييرو�ييس 
الكارثية، وما  املرحلة الأوىل  هذه 
احلملة  هييذه  ت�ساري�س  كييانييت  اإذا 
احلييييربييييييييية اجليييييدييييييدة -احلييييقييييول 
امليييفيييتيييوحييية عيييليييى اجلييييانييييب الآخييييير 
ميزة  -�ستعطيهم  حيييدودهيييم  ميين 

واف�سلية يف املعركة.
   يف احلالتن، من املرجح اأن تكون 
هذه املرحلة اجلديدة من ال�سراع 
-�ستتخذ  الأوىل  من  دموية  اأكييرث 
معارك  مع  ا�ستنزاف،  حييرب  �سكل 
لها  ي�سبق  دبييابييات، مل  دبابات �سد 
مثيل يف اأوروبا منذ احلرب العاملية 
با�سر  الأ�ييييسييييبييييوع،  هيييييذا  اليييثيييانييييييية. 
التح�سريية،  املييرحييليية  الييطييرفييان 
وكانا يطلقان قذائف مدفعية على 
مييواقييعييهييمييا عييلييى اأمييييل كيي�ييسيير قدرة 
وتقوي�س  التحّمل،  على  بع�سهما 
قبل  البع�س  بع�سهما  مييعيينييويييات 

بدء القتال ال�ساحق.

ثغرة
كتائب  تيي�ييسييطييف  اأ�يييسيييابيييييييع،  مييينيييذ 
اليييدبيييابيييات اليييرو�يييسييييييية عييلييى طول 
حوايل 500 كيلومرت من احلدود 
مييع اأوكييرانيييييا بييهييدف، مبييجييرد بدء 
اخرتاق  �سرعة،  وباأق�سى  القتال 
الييدفيياعييات، ثييم حمييا�ييسييرة اجلنود 

الأوكرانين من جميع اجلهات.
   هذا التكتيك فّعال يف الجتاهن: 
�سيحاول الأوكرانيون فتح ثغرة يف 
ثييم تطويق اجلنود  الييهييجييوم  خييط 
احلييركيية قطع  نف�س  الييرو�ييس، ويف 
خطوط الإمييداد )وهييو اأميير عملي 
لييلييغيياييية، حيييييث يييعييتييمييد هييييييوؤلء يف 
ال�سرق على ال�سكك احلديدية وقد 
اأثييبييت الأوكييرانيييييون اأنييهييم يعرفون 

جيًدا كيفية تفجريها(.
   يتجاوز الرهان منطقة دونبا�س، 
غنية  �يييسييينييياعييييييية  مييينيييطيييقييية  وهييييييي 
بالفحم وت�سم حوايل 6 باملائة من 
الرو�س  ويوا�سل  اأوكييرانيييييا.  �سكان 
اأنحاء  جميع  يف  ال�سغط  تكثيف 

الييتييي تتمتع  الييعييددييية  ال�ييسييبييقييييية 
بييهييا رو�ييسيييييا ا�ييسييا ميين حيييييث عدد 

املقاتلن والقوة النارية.

لي�س بهذه الب�صاطة
ومع ذلك، قد ل تكون هذه املزايا 

حا�سمة.
   بايدن وبع�س القادة الأوروبين 
الوكرانية  اليييوحيييدات  ميييّد  بيي�ييسييدد 
اإ�سافية  بيي�ييسييواريييخ  فييقييط  لييييي�ييس 
ميي�ييسييادة لييلييدبييابييات واليييطيييائيييرات، 
ثقيلة"  "اأ�سلحة  يييا  اأيييي�يييسً وليييكييين 
-دبييابييات وعييربييات قييتييال    مدرعة 
هليكوبرت،  وطيييائيييرات  ومييدفييعييييية 
منها  العديد  و�سول  املتوقع  ومن 
املرحلة  املييقييبييليية. خيييال  الأيييييام  يف 
يجروؤ  مل  احليييييييرب،  ميييين  الأوىل 
هيييييوؤلء اليييقيييادة عييلييى تيييوفيييري هذه 
قدرة  والأكييييرث  الفتاكة  الأ�ييسييلييحيية 
على احلركة والأطول مدى، خوًفا 
ميين اأن يييرى فييادميييري بييوتيين يف 
ا�ستفزازًيا  ت�سعيًدا  ال�سحنات  هذه 
ويرد  احلييرب،  الناتو يف  لنخراط 

ب�سن هجمات كيميائية اأو نووية.
   ومع ذلك، خوًفا من التعزيزات 
رو�سيا  اأر�ييسييلييتييهييا  الييتييي  الع�سكرية 

انت�سار  ميين  نتيجتها  تيياأتييي  ولييين 
فيه  ينت�سر  عظيم  ا�ييسييرتاتيييييجييي 
املع�سكر  ميين  بييل  املع�سكرين،  اأحيييد 
لفرتة  اليي�ييسييربيية  �سيتحّمل  الييييذي 

اأطول قليًا من الآخر.

كل �صيء من اأجل دونبا�س
امليي�ييسييوؤوليين الرو�س  بييعيي�ييس  بيييرر     
كييف  ميين  الع�سكري  ان�سحابهم 
احلقيقي  بوتن  هييدف  اإن  بالقول 
على  ال�ستياء  كييان  البداية  منذ 
املكان  هييو  هيييذا  دونييبييا�ييس.  منطقة 
الييييذي بيييييداأت فيييييه احلييييرب -وهيييذا 
هو املكان الذي تتقاتل فيه رو�سيا 
2014 يف  عييييام  ميينييذ  واأوكيييرانيييييييا 
 14 من  اأكييرث  بحياة  اأودى  �سراع 
األييييف �ييسييخيي�ييس، مييين بييييينييهييم 500 

رو�سي.
   وحتى فرباير املا�سي، كانت هذه 
احليييرب تيييدور رحيياهييا بيين اجلي�س 
الأوكراين، املدعوم يف ذلك الوقت 
قليًا من الغرب، وبن امليلي�سيات 
اأ�سلحة  من  امل�ستفيدة  النف�سالية 
وميييي�ييييسيييياعييييدة الييييييقييييييوات اخليييا�يييسييية 
مبا�سرة،  الييغييزو  وقييبييل  الييرو�ييسييييية. 
بييوتيين ر�ييسييمييًيييا مبنطقي  اعييييرتف 

اأوكرانيا، ويق�سفون اأهداًفا مدنية 
ومدن  ولفيف  كييف  وع�سكرية يف 
ويحا�سرون  الييييغييييرب،  يف  اأخييييييرى 
ماريوبول يف اجلنوب ال�سرقي. واإذا 
فاز بوتن يف دونبا�س، فقد ينع�س 
لل�سيطرة  املييهييجييور  طموحه  ذلييك 
الأقل  عييلييى  اأو  الييبيياد،  بقية  عييلييى 
فولودميري  بييالييرئييييي�ييس  الإطييياحييية 

زيلين�سكي يف كييف.
بييوتيين نف�سه يف  اإذا وجييد  لييكيين،     
مواجهة احتمال الف�سل يف دونبا�س، 
العنف  ميييين  نييييوبيييية  يف  فيييييييميييكييينيييه، 
وحلفائه  زيلين�سكي  �سدم  بهدف 
اأو  كيميائي  هجوم  �سن  الغربين، 
وقف  اىل  ليدفعهم  تكتيكي  نييووي 
اجلحيم  ينفجر  اأن  قييبييل  احليييرب 
العقيدة  )تيي�ييسييمييي  حيييًقيييا  اليييكييياميييل 
احليلة  هييذه  الرو�سية  الع�سكرية 
التهدئة"(.  بغر�س  "الت�سعيد  بييي 
وراء  الرئي�سي  ال�سبب  هييو  وهيييذا 
وبع�س  بايدن  الرئي�س جو  امتناع 
عيين ممار�سة  الأوروبييييييييين  اليييقيييادة 
اأو  بوتن  على  ال�سغط  من  املزيد 

التدخل املبا�سر يف احلرب.
ن�ساأل،  اأن  ال�سروري     لذلك من 
املع�سكر  املرحلة، عن  حتى يف هذه 
املرحلة  هييييييذه  �يييسيييييييدخيييل  الييييييييذي 
باأف�سل  احلييييييرب  ميييين  اجلييييديييييدة 
من  اجلغرافيا  لك�سبها.  الفر�س 
عدة زوايا مواتية للرو�س. فحقيقة 
ومفتوحة،  وا�ييسييحيية  الأر�ييييييس  اأن 
�ستمنح اجلنود الأوكرانين اأماكن 
ملحا�سرة  الييكييمييائيين  ليينيي�ييسييب  اأقييييل 
اأرتييييييال اليييدبيييابيييات الييرو�ييسييييية، كما 

فعلوا اأمام كييف.
اأن قرب املنطقة من رو�سيا     كما 
الإمييييداد  خييطييوط  اأن  ييا  اأييي�ييسً يعني 
الأوكرانيون  عطلها  -فقد  اأق�سر 
ب�سهولة خال املعارك املبكرة، مما 
حييرم اجليينييود الييرو�ييس ميين الطعام 
رو�سيا  تتمتع  والذخرية.  والوقود 
يف  املعتدية  كونها  باأف�سلية  ا  اأي�سً
هذا الغزو، ويتم اإعادة ن�سر اجلنود 
املعارك  خييا�ييسييوا  اليييذيييين  اليييرو�يييس 
الأوىل يف دونبا�س، وبالتايل تعزيز 

اأثبتت  الييييييذي  كيييوفيييميييان،  مييياييييكيييل 
حتلياته للحرب اأن �سواب روؤيتها 
تفوق املتو�سط ، يوم الأربعاء )20 
اأن  اأعييتييقييد  عيييام،  "ب�سكل  اأبيييرييييل(: 
ب�سكل  خ�سر  قييد  الرو�سي  اجلي�س 
القتالية  الفعالية  حيث  من  كبري 
الكبرية.  خيي�ييسييائييره  اإىل  بيياليينييظيير 
و�سعهم  يف  ما  جمعوا  لقد   "..."
تعزيزات  "..." لإر�سال  تبقى  مما 
تعوي�س  عيييليييى  قيييييييادرة  تيييكيييون  ليييين 

خ�سائرهم".

م�صتنقع
اإحدى املزايا التي يبدو اأنها تعمل 
ل�سالح رو�سيا بو�سوح، الت�ساري�س 
�سدها  تنقلب  اأن  ميكن  املفتوحة، 
ييا. الأر�يييييس مييوحييليية، ممييا قد  اأييي�ييسً
يييجييرب اليييدبيييابيييات الييرو�ييسييييية على 
الطرق،  على  �سفوف  يف  التحرك 
بييعييد ذلييييك عر�سة  �ييسييتييكييون  حيييييث 
والطائرات  الييي�يييسيييوارييييخ  لييينيييريان 
اأو  للدبابات،  امل�سادة  طيار  بييدون 
البقاء يف احلقول حيث قد تتعر�س 

خلطر التعرث يف الوحل.
   وقيييد اأخييييربين جيييرنال باجلي�س 
الأميييرييييكيييي مييين فييئيية اأربييييييع جنوم 
عييين هويته  الييكيي�ييسييف  عييييدم  طييلييب 
اأن هذه  عرب الربيد الإلييكييرتوين، 
الكفاءة  اإىل عدم  اإ�سافة  احلقائق، 
الآن،  حتى  الييرو�ييس  اأظهرها  التي 
يف  لييلييتييفييكييري  تييدفييعيينييا  اأن  "يجب 
كبري" �سد  تقدم  حتقيق  اإمكانية 

الدفاعات الأوكرانية.
اإن احييتييمييال حيييدوث ميييياأزق دائم     
له جانب اإيجابي: فقد يجرب كا 
اجلانبن على اجللو�س اإىل طاولة 

املفاو�سات.
"على  اليييوقيييت  نييفيي�ييس     وتيييابيييع، يف 
الرو�س يف  يوقفوا  اأن  الأوكرانين 
كل وقت" لأنه حتى لو ف�سل هوؤلء 
الأوكرانية،  الدفاعات  اخييرتاق  يف 
عرب  "التقدم  بيياإمييكييانييهييم  يييييزال  ا 

خطوط اجلبهة".
التوقع  هيييييذا  اأن  اتييي�يييسيييح  واإذا     
اإىل  احلييرب  تتحول  فقد  �سحيح، 
ودموية،  عيينيييييفيية  طييويييليية  مييعييركيية 

املييتييوا�ييسييل، قيييام بايدن  والييقيي�ييسييف 
معايريهم  مبيييراجيييعييية  ونيييظيييرائيييه 
املقبولة،  بيييامليييخييياطييير  اخلييييا�ييييسيييية 
اإ�سافية لتح�سن  ويبذلون جهوًدا 
قييييدرة اجلييييي�ييس الأوكييييييييراين، لي�س 
فيييقيييط لييتيينييظيييييم هيييجيييميييات حيييرب 
الرو�سية،  القوات  �سد  الع�سابات 

ا ل�سن حرب تقليدية. ولكن اأي�سً
   عامل اآخر يجب اأن يوؤجج ت�ساوؤم 
اإنهاك  م�ستوى  الرو�سية:  القيادة 
اجلنود. وهذا ما يف�سر �سبب عدم 
بالكامل.  دونبا�س  يف  الهجوم  بدء 
الرو�سية  الييكييتييائييب  مييين  الييعييديييد 
اإثر حمات  اأُعيد ن�سرها  -بع�سها 
اأوكرانيا،  وغييرب  �سمال  يف  فا�سلة 
من  مييوؤخييًرا  ح�سدها  مت  وبع�سها 
– خ�سرت  قييواعييد رو�ييسييييية بييعيييييدة 
والدبابات  اليييرجيييال  مييين  الييكييثييري 
والأ�سلحة الأخرى لت�سكيل وحدات 
و�سي�ستغرق  مييتييمييا�ييسييكيية،  قييتييالييييية 
اأكرث  اأ�ييسييابيييييع، رمبييا  الأمييير ب�سعة 

من ذلك بكثري، ل�سد الفجوات.
الع�سكري  اخليييبيييري  غييييرد  وقييييد     

ولوهان�سك(  )دونيت�سك  دونبا�س 
على اأنهما "جمهوريتان �سعبيتان" 

م�ستقلتان.
   وبييييرر عييلييًنييا اليييغيييزو بييياأنيييه خطوة 
الناطقن  حليييميييايييية  �ييييسييييرورييييية 
اجلمهوريات  تييلييك  يف  بييالييرو�ييسييييية 
من  اجلماعية"  "الإبادة  ميييين 
قييبييل اأوكييييرانيييييييييا. بييياليييكييياد ذكيييير هو 
وم�ست�ساروه غزو اأجزاء اأخرى من 
الفادحة  اخل�سائر  حتى  اأوكرانيا، 
ت�سري  والييتييي  الييرو�ييس،  �سفوف  يف 
 20 مقتل  اىل  الييتييقييديييرات  بع�س 
األيييف جيينييدي، مل يييعييد ميين املمكن 
اليييتييي�يييسيييرت عييليييييهييا حيييتيييى ميييين قبل 
و�سائل الإعام الرو�سية اخلا�سعة 
للرقابة.    بعد وقت ق�سري من بدء 
�سكل اجلنود  الأوىل،  احلييرب  هذه 
ميين كييا اجلييانييبيين خييط تر�سيم، 
املوالن  النف�سالين  �سيطرة  مع 
ال�سرقي  اجلييييييزء  عيييليييى  ليييرو�يييسيييييييا 
القوات  و�ييسيييييطييرة  امليينييطييقيية،  مييين 
الغربي  الن�سف  على  الأوكييرانييييية 
)والذي يتوافق تقريًبا مع املناطق 
التي ي�سكنها الرو�س والأوكرانيون 
ال�ييسييليييييون، عييلييى اليييتيييوايل(. هذه 
اخلطوط بالكاد تغرّيت على مدى 

ال�سنوات الثماين التي تلت.
   عام 2015، وّقع اجلانبان على 
اإىل  دعت  التي  مين�سك،  اتفاقيات 
وقف اإطاق النار، وح�سمت م�سري 
وهي  غيياميي�ييسيية،  �سيغ  دونييبييا�ييس يف 
اأبيييًدا.  تنفيذها  يتم  مل  اتييفيياقيييييات 
ومع ذلك، يف الأ�سابيع التي �سبقت 
غييزو بوتن لأوكييرانيييييا يف فرباير، 
الأمريكيون  املييي�يييسيييوؤوليييون  اأثيييييييار 
اتفاقيات  اإحياء  اإمكانية  والرو�س 

مين�سك يف حماولة لإيجاد حل.
   اإذا انتهت هذه احلييرب يوًما ما، 
اأن  ال�سام  اتفاقية  على  ف�سيتعن 
اأو  بطريقة  دونبا�س  م�سري  تنظم 
دونبا�س،  معركة  ونتيجة  باأخرى. 
وا�سحة،  نتيجة  هيينيياك  كييانييت  اإذا 
لتفاقية  الطريق  متهد  اأن  ميكن 
ال�سعب  ميييين  جتيييعيييل  اأو  اأو�يييييسيييييع 

الو�سول اإليها.

قلق حقوقي من تزايد الإعدامات يف اإيران 
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اأبوظبي للجودة يطلق برامج متطورة تعزز �ضالمة املنتجات الغذائية يف الأ�ضواق
•• اأبوظبي-وام:

واملطابقة  للجودة  اأبوظبي  ملجل�س  التابع  املركزي  الفح�س  خمترب  طييور 
الأغذية،  املبيدات يف  امللوثات ومتبقيات  خدمات فح�س جديدة يف جمال 
الأمن  ملعايري  وبكوادر وطنية، مواكبة  الفنية  التقنيات  اأحدث  م�ستخدما 
تعزز من جودة  برامج  تطوير  اأهمية  موؤكدا  العاملية،  الغذائية  وال�سامة 
�سحة  على  للحفاظ  الأ�ييسييواق،  يف  واملتداولة  املعرو�سة  الغذائية  املنتجات 
ال�سامة  و�سمان  املبيدات  ومتبقيات  امللوثات  ميين  امل�ستهلكن  و�سامة 
متبقيات  فح�س  خييدميية  املييركييزي  املخترب  واأطييلييق  املجتمع.  يف  الييغييذائييييية 
القدرات  ومت  ل�سركائه،  تقدم  جديدة  كخدمة  والبي�س  املياه  يف  املبيدات 
اأكرب  عييدد  تغطية  ليتم  املييبيييييدات  متبقيات  عيين  الك�سف  نييطيياق  يف  الفنية 

واحلليب  واللحوم  والتمور  والع�سل  والفواكه  اخل�سار  يف  املتبقيات  من 
والأعاف واأغذية الأطفال وغريها من املنتجات با�ستخدام اأحدث تقنيات 

الفح�س امل�ستخدمة عامليا والتي تواكب التطور.
با�سم  املتحدث  املجتمع  وخدمة  الت�سال  اإدارة  مدير  ال�سحي  بييدر  وقييال 
جمل�س  مع  بالتعاون  "نعمل  الغذائية:  وال�سامة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة 
وزراعية  غذائية  منتجات  توفري  ي�سمن  مبا  واملطابقة  للجودة  اأبوظبي 
اآمنة لا�ستهاك، وذلك من خال احلد من تداول املنتجات غري املطابقة 
للموا�سفات داخل اأ�سواق الإمارة، ويتم ذلك عرب اآليات جمع العينات الغذائية 
من خمتلف منافذ البيع واإر�سالها للمجل�س، والذي بدوره يقوم بفح�سها 
و�ساحيتها  املجتمع  اأفييراد  ب�سحة  ال�سارة  املييواد  والتاأكد من خلوها من 
العلمية  الو�سائل  على  العتماد  اأن  ال�سحي  واأو�سح  الأدمي".  لا�ستخدام 

باملنتج  امل�ستهلك  ثقة  يعزز  اأن  �ساأنه  املبيدات من  متبقيات  الك�سف عن  يف 
املحلي من اخل�سروات والفاكهة مبا يدعم ا�ستدامه قطاع الزراعة ويحقق 
اأعلى معدلت ال�سامة الغذائية، موؤكدا اأن الزراعة يف اإمارة اأبوظبي تتم 
وفقا ملعايري ت�سمن جودة املنتجات ومطابقتها لأف�سل املعايري املتبعة يف 
الزراعية  املمار�سات  الهيئة يف تطبيق  نتاج جهود  والت�سميد وهي  الزراعة 
املبيدات  بيع  وحمييات  م�سانع  على  الرقابية  ال�سوابط  وت�سديد  اجليدة 
جانبها  من  املبيدات.  ل�ستخدام  املثلى  بالطرق  املزارعن  توعية  وبرامج 
قالت الدكتورة مرمي ال�سام�سي مديرة اإدارة علوم احلياة يف قطاع خمترب 
"نقدم خدمة  اأبوظبي للجودة واملطابقة:  التابع ملجل�س  املركزي  الفح�س 
حتليل متبقيات املبيدات با�ستخدام اأحدث واأ�سرع الطرق العلمية، فاملخترب 
لديه تقنيات عالية من اأجهزة التحليل الكروماتوجرايف الغازي وال�سائلة 

عالية الأداء والتي ت�سمح بالك�سف عن متبقيات املبيدات يف املنتجات بدقة 
عالية وبرتاكيز منخف�سة جدا تتوافق مع متطلبات املوا�سفات القيا�سية 
الإماراتية وي�ستند عليها يف اتخاذ القرارات والإجراءات الرقابية". وذكرت 
قدارته  يف  والتو�سع  بناء  اىل  دائما  ي�سعى  املييركييزي  املخترب  اأن  ال�سام�سي 
الفنية لتواكب وترية التطورات العلمية والتكنولوجية يف جمالت الفح�س 
ب�ستى اأنواعها وهذا ما يجعل املجل�س يعمل ب�سكل م�ستمر يف دعم منظومة 
مواكبة  ميين  ليتمكن  التخ�س�سية  والأجييهييزة  التقنيات  بيياأحييدث  الفح�س 
التطورات يف علوم وتكنوجليا الغذاء والتح�سينات التي تطراأ ب�سكل م�ستمر 
على �سناعات جتهيز الأغذية يف ظل تو�سع القت�ساد العاملي. هذا بالإ�سافة 
اىل الكفاءة العالية التي يتمتع بها العاملون يف املخترب والذي من �ساأنه 

تعزيز ثقة امل�ستهلكن يف املنتجات املعرو�سة واملتداولة يف الأ�سواق.

الزيودي يتفقد عددا من امل�صاريع ال�صتثمارية التابعة ل�صركات اإماراتية يف تركيا

الإمارات وتركيا تبحثان �ضبل ت�ضهيل تدفق التجارة البينية وحتفيز ال�ضتثمارات املتبادلة

يف تقرير معريف اأ�صدرته بال�صراكة مع معهد البتكار التكنولوجي

القمة العاملية للحكومات: البتكارات الإلكرتونية ركيزة للموجة العاملية اجلديدة من التنمية القت�ضادية 

•• اإ�صطنبول-وام:

اأكد معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير دولة للتجارة اخلارجية اأن 
ال�سراكة والتعاون  العاقات الإماراتية الرتكية تتاأهب حلقبة جديدة من 
القت�سادي  النمو  وحتفيز  امل�سرتكة  امل�سالح  حتقيق  على  القائم  البناء 

املتبادل يف الدولتن ال�سديقتن.
نوعيا  تطورا  حاليا  ت�سهد  الرتكية  الإميياراتييييية  العاقات  اإن  معاليه  وقييال 
يف جميع املجالت ذات الهتمام امل�سرتك، بف�سل الإرادة امل�سرتكة لقيادتي 
اأرحييب، وهو ما ترجمته زيارة  اآفاق  اإىل  الدولتن لارتقاء بهذه العاقات 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايييد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، اإىل تركيا بنهاية عام 2021، وزيارة فخامة 
الرئي�س الرتكي رجب اأردوغان اإىل دولة الإمارات يف فرباير املا�سي، والتي 

اأ�سفرت عن توقيع نحو 72 اتفاقية ومذكرة تفاهم يف خمتلف املجالت.
جاءت ت�سريحات معايل ثاين الزيودي يف ختام زيارته على راأ�س وفد اإماراتي 
رفيع امل�ستوى اإىل تركيا، وهي الزيارة التي �سهدت اإطاق اجلولة الأوىل من 
بن  �ساملة  اقت�سادية  �سراكة  اتفاقية  اإىل  التو�سل  اإىل  الرامية  املحادثات 
بينهما،  النفطية  البينية غري  التجارة  ت�ستهدف م�ساعفة حجم  الدولتن 
وحتفيز ال�ستثمارات املتبادلة، وتر�سيخ العاقات القت�سادية والرتقاء بها 
اإىل اآفاق اأرحب عرب خلق املزيد من الفر�س ملجتمعي الأعمال يف الدولتن. 
وعقد معاليه خال هذه الزيارة �سل�سلة من الجتماعات مع جمموعة من 
الأعمال  جمتمع  ممثلي  اإىل  بالإ�سافة  الأتيييراك  امل�سوؤولن  وكبار  اليييوزراء 

والقطاع اخلا�س الرتكي.
التجارة  وزييير  بكل من معايل حممد مو�س  الييزيييودي  ثيياين  والتقى معايل 
ومعايل  والتكنولوجيا،  ال�سناعة  وزييير  فارانك  م�سطفى  ومعايل  الرتكي 
عييادل قراي�سمايل  ومييعييايل  الطبيعية،  وامليييوارد  الطاقة  وزييير  دومنيييز،  فيياحت 

اأوغلو، وزير النقل والبنية التحتية.
اجلانبان  اأ�ساد  الرتكي،  ال�سناعة  وزييير  مع  الزيودي  ثاين  معايل  لقاء  ويف 

العامن  خييال  الثنائية  الييعيياقييات  �سهدتها  الييتييي  الإيييجييابييييية  بييالييتييطييورات 
املا�سين، واأكدا احلر�س امل�سرتك على دعم هذا التطورات البناءة وال�سعي 

لتطوير هذه العاقات وفتح اآفاق جديدة اأمام جمالت التعاون.
امل�ساريع  من  لا�ستفادة  امل�سرتك  العمل  تطوير  �سبل  الييوزيييران  بحث  كما 
وتقنية  �سناعية  م�ساريع  يف  التعاون  فر�س  وبحث  الدولتن  يف  ال�سناعية 

ب�سكل ثنائي ومبا يعود بالنفع على اقت�ساد الدولتن.
وناق�س معايل ثاين الزيودي ومعايل م�سطفى فارانك اآليات تبادل اخلربات 
النا�سئة يف  ال�سركات  املعرفة بن اجلانبن، و�سبل دعم منو وتطوير  ونقل 

البلدين.
كما تطرقا اإىل �سبل تعزيز العمل امل�سرتك لا�ستفادة من التقنيات احلديثة 
تدعم  التي  لل�سباب  والتاأهيل  التدريب  برامج  وناق�سا  الرقمنة،  وتطبيقات 
دخولهم اإىل �سوق العمل يف قطاعي ال�سناعة والتكنولوجيا، وبحث الوزيران 
الرتكيز على  الأخييرى مع  الييدول  البلدين ويف  املتاحة يف  ال�ستثمار  فر�س 

القطاعات ذات الهتمام امل�سرتك.
ويف لقاء الطاولة امل�ستديرة الذي جمع معايل ثاين الزيودي والوفد املرافق 
له مع معايل حممد مو�س وزير التجارة الرتكي وكبار امل�سوؤولن وممثلي 
قطاع الأعمال والقطاع اخلا�س يف تركيا بحث اجلانبان، بح�سور م�سوؤويل 
عيييدد ميين اأهيييم اليي�ييسييركييات الييرتكييييية، فيير�ييس الييتييعيياون امليي�ييسييرتك بيين القطاع 
اخلا�س يف الدولتن، كما متت مناق�سة �سبل تعزيز التعاون امل�سرتك وفر�س 
التجاري  التبادل  تعيق  قد  التي  التحديات  على  والتغلب  العاقات  تنمية 
وال�ستثماري بن البلدين، كما جرى عر�س بع�س فر�س ال�ستثمار املمكنة 

يف البلدين.
كما عر�س معايل الزيودي على اجلانب الرتكي اآخر امل�ستجدات واحلوافز يف 
بيئة الأعمال يف دولة الإمارات، والتاأثريات الإيجابية خلطط حتفيز النمو 
القت�سادي وال�سناعي وال�ستثماري على �سهولة ممار�سة الأعمال يف الدولة 

يف القطاعات كافة.
وناق�س معايل ثاين الزيودي مع وزير الطاقة واملوارد الطبيعية الرتكي �سبل 

الرتقاء بالعمل امل�سرتك اإىل اآفاق اأرحب، والفر�س املتنوعة لتعزيز التعاون 
بن البلدين، كما تطرقا اإىل اأهمية العمل على تنمية ال�ستثمارات امل�سرتكة 
وال�ستثمار  الطاقة  م�ساريع  وناق�سا  القادمة،  الفرتة  خييال  وم�ساعفتها 
والطاقة  الرياح  طاقة  خ�سو�سا  واملتجددة،  النظيفة  الطاقة  يف  امل�سرتكة 
ال�سم�سية، كما اتفق الوزيران على اآلية لإزالة اأية معوقات قد تعطل تطور 
وازدهار العاقات الثنائية بن الدولتن، كما ناق�سا فر�س التعاون امل�سرتك 
اأخييرى. كما مت توجيه دعييوة اإىل معايل فاحت  بن الإميييارات وتركيا يف دول 
دومنز حل�سور موؤمتر املرافق العاملي الذي حتت�سنه اأبوظبي يف الفرتة من 

املقبل. مايو   11 اإىل   9
ويف الجتماع الذي جمع معايل ثاين الزيودي مع معايل عادل قراي�سمايل 
اأهمية  اأكد اجلانبان على  التحتية الرتكي،  املوا�سات والبنية  اأوغلو وزير 
اتفاقية  املتوقعة من  الثنائية، والفوائد  العمل امل�سرتك وتطوير العاقات 
ال�ستثمار  دعم  �سبل  وناق�سا  البلدين،  بن  ال�ساملة  القت�سادية  ال�سراكة 
امل�سرتك يف البنى التحتية واملوا�سات مبا يخدم التبادل التجاري، وجرى 
التفاق على تطوير خطوط الطريان بن الدولتن خال الفرتة القادمة. 
كما جرى توجيه دعوة اإىل الوزير الرتكي حل�سور موؤمتر ال�سرق الأو�سط 

لل�سكك احلديدية املنعقد يف اأبوظبي يومي 17 و18 مايو املقبل.
كما عقد معايل ثاين الزيودي اجتماع طاولة م�ستديرة مع رابطة ال�سناعة 
والأعمال الرتكية مت خالها ا�ستعرا�س فر�س التعاون وال�ستثمار امل�سرتك، 
الدولة  الأعييمييال يف  بيئة  م�ستجدات  على  الييرابييطيية  اأعيي�ييسيياء  بيياطيياع  وقيييام 
التجارية  العاقات  وازدهيييار  تطور  زيييادة  معوقات  معاجلة  �سبل  ومناق�سة 

وال�ستثمارية والقت�سادية بن الدولتن.
لييه بجولت  املييرافييق  والييوفييد  الييزيييودي  ثيياين  قييام معايل  �سياق مت�سل،  ويف 
ميدانية يف كل من اإ�سطنبول واأنقرة لتفقد عدد من امل�سروعات ال�ستثمارية 
التابعة ل�سركات اإماراتية، حيث زار معاليه املقر الت�سغيلي ل�سركة ترينديول 
"القاب�سة"  كييانييت  والييتييي  الإلييكييرتونييييية،  الييتييجييارة  يف  املتخ�س�سة  الييرتكييييية 
امل�ساريع  معاليه  زار  كما  املا�سي،  العام  فيها  ح�سة  ا�سرتت  قد  الإميياراتييييية 

العقارية التابعة لكل من "اإعمار" و"روتانا".
وقام معايل ثاين الزيودي يرافقه وزير ال�سناعة والتكنولوجيا الرتكي معايل 
املعلومات،  تكنولوجيا  وادي  يف  ال�سركات  من  عدد  بزيارة  ورانييك  م�سطفى 
الواقع  بخدمات  "start-up Roof Stacks" املخت�سة  �سركة  منها 
اإلكرتونيك"  "اأورمت  التمويل، و�سركة  الألعاب وتكنولوجيا  املعزز، وتطوير 
املخت�سة يف تطوير التكنولوجيات الفائقة والإنتاج الت�سل�سلي يف هذا املجال، 
لل�سيارة  املنتجة  لل�سركة  التابعة  امل�ستخدم  جتربة  مركز  اإىل  بالإ�سافة 
اإ�سطنبول  يف  التكنولوجيا  معاليه حديقة  زار  كما   ."TOGG" الرتكية 
"تكنوبارك" واطلع على اأن�سطة ال�سركات ال�سناعية والتكنولوجية العاملة 
اإىل  الر�سمية  الزيارة  هذه  يف  امل�سارك  الدولة  وفد  اأن  بالذكر  جدير  فيها. 
تركيا،  لييدى  الييدوليية  �سفري  الييظيياهييري  �سعيد  �سعادة   : ميين  كييا  �سم  تركيا 
و�سعادة جمعة الكيت وكيل الوزارة امل�ساعد ل�سوؤون التجارة الدولية بوزارة 
التنمية  امل�ساعد لقطاع  الييوزارة  ال�سام�سي وكيل  القت�ساد، و�سعادة عبداهلل 
عبداهلل  �سامح  و�سعادة  املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�سناعة  بييوزارة  ال�سناعية 
القبي�سي مدير عام ال�سوؤون القت�سادية دائرة التنمية القت�سادية اأبوظبي، 
ال�ستثمار،  لتنمية  دبييي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  القرقاوي  فهد  و�سعادة 
بالفجرية،  املنطقة احلرة  العو�سي، مدير عام هيئة  و�سعادة �سريف حبيب 
لا�ستثمار  ال�سارقة  ملكتب  التنفيذي  املدير  امل�سرخ،  جمعة  حممد  و�سعادة 
امل�سوؤولن  ميين  عييدد  جييانييب  اإىل  ال�سارقة"،  يف  "ا�ستثمر  املبا�سر  الأجيينييبييي 

احلكومين ورجال الأعمال يف الدولة.
ي�سار اإىل اأن حجم التجارة البينية غري النفطية بن الإمارات وتركيا �سجل 
50.4 مليار درهم يف عام 2021، بنمو ن�سبته %54 مقارنة مع 2020، 
و%86 مقارنة مع عام 2019، فيما ت�ستحوذ تركيا على اأكرث من 3% 
من حجم التجارة اخلارجية غري النفطية لدولة الإمارات العربية املتحدة، 
درهم  مليار   18.3 اأكييرث من  تركيا  الإماراتية يف  ال�ستثمارات  وبلغ حجم 
بنهاية عام 2020، بينما بلغت قيمة ال�ستثمارات الرتكية يف الإمارات 1.1 

مليار درهم بنهاية عام 2019.

•• دبي-الفجر: 

اأكد تقرير معريف اأ�سدرته موؤ�س�سة القمة العاملية 
للحكومات اأن تعميم التكنولوجيا املتقدمة ميثل 
وتعزيز  امل�ستقبل  �سناعة  جلييهييود  كييبييرياً  حتييدييياً 
م�سرية التنمية العاملية، نتيجة حمدودية اجلهات 
التي تت�سدر �سناعة الأنظمة املتطورة ومكوناتها 
ما  املو�سات  واأ�ييسييبيياه  الرقائق  خا�سة  احليوية، 
ي�سكل حتدياً لن�سر املعرفة والعلوم و�سرعة تقدم 
املقبلة من القفزات  التكنولوجيا وتاأخري املرحلة 

التقنية.
وقيييدم الييتييقييرييير اليييذي اأ�ييسييدرتييه مييوؤ�ييسيي�ييسيية القمة 
 ،TII التكنولوجي  البتكار  معهد  مع  بال�سراكة 
يف  املتخ�س�سة  الرائدة  العاملية  البحثية  املوؤ�س�سة 
الكمية  احلو�سبة  يف  والبتكار  املتقدمة  الأبحاث 
عر�ساً  الييتيي�ييسييفييري،  وعييلييم  امل�ستقلة  واليييروبيييوتيييات 
متكامًا حول التحديات التي تواجه دول العامل 
التكنولوجية  التحتية  بنيتها  تطوير  عمليات  يف 

والبتكارية لتعزيز م�سرية النمو العاملي.
"املنهجية  عييينيييوان  الييييذي حييمييل  الييتييقييرييير  ولييفييت 
املتكافئة الازمة لإطاق العنان لبتكار الأجهزة" 
باتت  الأ�يييسيييواق  تعمل يف  �ييسييركييات حميييددة  اأن  اإىل 
املو�سات  واأ�سباه  للرقائق  الوحيد  �سبه  امل�سدر 
�سبيل  فييعييلييى  بيياأكييمييلييهييا،  قييطيياعييات  عييلييى  وت�سيطر 
ومراكز  الكمبيوتر  اأجييهييزة  معظم  تعتمد  املييثييال 

�ييسييرائييح مييين �سركتي  اليييعيييامل عييلييى  الييبيييييانييات يف 
"انتل" و"AMD" الأمريكيتن، يف حن تتوزع 
العامل  حول  املحمولة  للهواتف  امل�سغلة  ال�سرائح 
الأمريكيتن  و"كوالكوم"  "اآبل"  �سركتي  عييلييى 
و"�سام�سوجن الكورية" و"ميديا تيك" التايوانية 
قطاعات  يف  امليي�ييسييتييخييدميية  اليي�ييسييرائييح  اأن  حييين  يف 
الغرافيك والذكاء ال�سطناعي خا�سعة ل�سيطرة 
"�سي�سكو"  تتقا�سم  بينما  الأمريكية،  "نيفيديا" 
على  ال�سيطرة  ال�سينية  و"هواوي"  الأمريكية 
اأنظمة  تييربييط  الييتييي  لل�سبكات  امليي�ييسييغييليية  اليي�ييسييراح 

الكمبيوتر.
بداأت  النا�سئة  القت�سادات  بع�س  اأن  اإىل  واأ�ييسييار 
الهند  اأحييرزت  اإذ  املتقدم،  الت�سنيع  بركب  اللحاق 
تقدم  بف�سل  كبريا،  تقدما  و�سنغافورة  وماليزيا 
والريا�سيات،  والتكنولوجيا  العلوم  تعليم  برامج 
ووجود  املتحدة  الوليات  مع  الوثيقة  والعاقات 
نفذت  كما  التكلف،  املنخف�سة  املحلية  العمالة 
لإن�ساء  كبرية  ا�ستثمارات  و"كوالكوم"  "اإنتل" 
على  �ساعد  ما  الذكية،  لل�سرائح  ت�سميم  مراكز 
و�سّجع  اليييدول  تلك  يف  رقمية  اقت�سادات  اإطييياق 
التي  حجما  الأ�سغر  النا�سئة  ال�سركات  منو  على 

تبتكر ت�ساميم جديدة للرقائق.
واأكد حممد يو�سف ال�سرهان، نائب مدير موؤ�س�سة 
اأن مييوؤ�ييسيي�ييسيية القمة  لييلييحييكييومييات،  الييعيياملييييية  الييقييميية 
ت�سعى اإىل �سمان ال�ستمرارية يف التطوير وتعزيز 

احلديثة  التكنولوجيا  عييلييى  احلييكييومييات  اعييتييميياد 
لت�سهيل حياة املجتمعات وحت�سن الأنظمة ل�سالح 
الإن�سان ما يجعلها واحدة من اأهم مراكز املعرفة 
العاملية وتبادل اخلربات اإ�سافة اإىل كونها م�سدر 
وا�ستلهام  جديدة  ا�سرتاتيجيات  ل�سياغة  مهماً  اً 
حلول وطرق مبتكرة لتبني التكنولوجيا احلديثة 

وت�سكيل م�ستقبل اأف�سل.
واأ�سار اإىل اأن التقرير الذي مت اإطاقه بال�سراكة 
خطوة  ي�سّكل  التكنولوجي،  البييتييكييار  معهد  مييع 
القطاعات  يف  احلكومات  عمل  تعزيز  يف  جييديييدة 

التكنولوجية، وتطوير خطط البحث والإنتاج يف 
هذا القطاع احليوي، مبا ي�سهم يف بناء م�ستقبل 

م�ستدام
�ييسييريييكييانييت )تيكي(  اليييدكيييتيييور  مييين جييانييبييه، قييييال 
الأنظمة  بحوث  مركز  يف  الباحثن  كبري  تيياكييار، 
اأحد  التكنولوجي،  البتكار  ملعهد  التابع  الآميينيية 
امل�ساواة  "نهج  تقرير  يف  الرئي�سين  امل�ساهمن 
الأجهزة":  لبييتييكييار  الييعيينييان  لإطييييياق  املييطييلييوب 
التكنولوجية  الييريييادة  احتكار  مرحلة  "�سارفت 
ا�ستفادة  ول�سمان  فاليوم،  تقريباً.  النتهاء  على 
هذا  ك�سر  اإىل  نحتاج  التكنولوجيا،  ميين  اجلميع 
ال�سيليكون  اأجييهييزة  ل�سناعة  الييزجيياجييي  ال�سقف 
الدول  متناول  يف  التكنولوجيا  وو�سع  والأنظمة 
النا�سئة يف جميع اأنحاء العامل. فيمكن اأن ت�ساعد 
الأنييظييميية املييفييتييوحيية هيييذه اليييييدول عييلييى مواجهة 
ال�سعاب والتغلب على التحديات لت�سبح متطورة 
وتتمكن  تكنولوجياً مثل نظرياتها الأكرث تقدماً 

من قطف ثمار هذا التقدم".
واأ�سار التقرير اإىل اأن عمليات ت�سميم واإنتاج اأ�سباه 
املو�سات منذ عام 1995 �ساهمت بنحو 4 اإىل 5 
ترليونات دولر من الناجت الإجمايل للعامل، كما 
15 ترليون  اإىل  املبا�سرة  و�سلت م�ساهمتها غري 
دولر، يف حن جتاوزت العوائد ال�سنوية املبا�سرة 
مع  دولر،  مليار   600 حاجز  الرقائق  ل�سناعة 

ن�سبة منو تزيد على %29 �سنوياً.

نهج جديد للم�صاواة التكنولوجية
نهج  لتبني  امللحة  احليياجيية  اإىل  التقرير  وتييطييرق 
لإطاق  التكنولوجية  امليي�ييسيياواة  ميين  جديد  عاملي 
العنان لعملية ابتكار الأجهزة الإلكرتونية، خا�سة 
الدعامة  �ييسيييييكييون  البييتييكييار  ميين  اليينييوع  هيييذا  واأن 
اجلديدة  العاملية  للموجة  والييركيييييزة  الأ�سا�سية 
ب�سكل  يعتمد  اأنييه  غري  القت�سادية،  التنمية  من 
وت�سميم  املبتكرة  ال�سيليكون  رقائق  على  رئي�سي 
دول  �سيطرة  اأن  اإىل  م�سريا  الرقمية،  الأنييظييميية 
و�سركات حمددة على هذا القطاع، اأدى اإىل جعل 
�سائر الدول مبا فيها بع�س الدول الأكرث تقدما 
البتكار  اللحاق بركب  اأجييل  تكافح من  اأوروبيييا  يف 
التحديات  اأن  واأكييد  ال�سيليكون.   لرقائق  التقني 
ال�سركات  اأي�ساً  ت�سمل  بل  الييدول  على  تقت�سر  ل 
اأن  اإىل  مييثييا  الييتييقييديييرات  تيي�ييسييري  اإذ  الييعييميياقيية، 
خ�سروا  املتحدة  الييوليييات  يف  ال�سيارات  م�سنعي 
نحو 300 مليار دولر من املبيعات ب�سبب نق�س 
الرقائق عام 2021، يف حن متكنت �سركات مثل 
التكنولوجيا  م�سادرها  على  �سيطرت  التي  ت�سا 
ميين جتيينييب هيييذا اليينييقيي�ييس. وا�ييسييتييعيير�ييس التقرير 
التحديات التي يفر�سها هذا الواقع على اأكرث من 
املواهب  لبناء  الدول  تواجهها  التي  بينها  �سعيد، 
من  التالية  املوجة  يف  للم�ساركة  املطلوبة  املحلية 
البتكار، اإىل جانب تفاقم هجرة الأدمغة، م�سرياً 
يف  امل�ساواة  نهج  من  �ست�ستفيد  الإن�سانية  اأن  اإىل 

ابييتييكييار الأجيييهيييزة ومتييكيين اجلييميييييع ميين امل�ساركة 
التنمية  بتعزيز  �ست�سمح  التي  البتكار  عملية  يف 
الربامج  فوائد  من  الق�سوى  ال�ستفادة  وتوفري 
ومتكن  امليي�ييسييدر  مفتوحة  والأجيييهيييزة  والييبيييييانييات 
النامي  الييعييامل  يف  جتارية"  "معجزات  حتييقيييييق 
اخلوارزميات  ا�ستخدام  يف  اأكييرب  �سفافية  وتاأمن 
فر�س  وتاأمن  القطاع  هذا  يف  املمار�سات  ونزاهة 

تعليمية اأف�سل للطاب حول العامل.

جتربة اإماراتية رائدة 
الرائدة  الإميييارات  دوليية  التقرير  جتربة  وتيينيياول 
ال�ستثمار  خييال  ميين  املحلي  البييتييكييار  تعزيز  يف 
لت�سنيع  �ييسييركيية  وهيييي  فاوندريز"،  "جلوبال  يف 
م�ساهمة  جانب  اإىل  الفجوة،  هذه  ل�سد  الرقائق، 
اأوائل  من  واحييدة  كانت  التي  خليفة"  "جامعة 
اليييتيييي توفر  امليينييطييقيية  الييتييعييليييييمييييية يف  املييوؤ�ييسيي�ييسييات 
ركز  كما  املو�سات،  اأ�سباه  ت�سميم  على  التدريب 
مفتوحة  بتكنولوجيا  اأجييهييزة  توفري  اأهمية  على 
من  اليييدول  جميع  ت�ستفيد  اأن  اأجييل  ميين  للجميع 
اختبار  عملية  ت�سريع  وكييذلييك  التطوير  عملية 
التحتية  بيينيييييتييهييا  وتييعييزيييز  وتييطييويييرهييا  الأجيييهيييزة 
و"اإ�سفاء الطابع الدميقراطي" الذي يعزز الثقة 
فح�س  حجما  الأ�سغر  والبلدان  لل�سركات  ويتيح 
والأجهزة  الييربامييج  نييظييام  عييرب  الأميينييييية  العملية 

باأكمله والرتقاء مب�ستوى اجلودة.

تدوير ُتعلن اختتام فعاليات اأ�ضبوع البيئة وال�ضحة وال�ضالمة 2022
•• اأبوظبي-الفجر: 

النفايات  لإدارة  اأبييوظييبييي  مييركييز  اأعييليين 
اخييتييتييام فعاليات  اأميي�ييس عيين  )تيييدويييير( 
وال�سامة  واليي�ييسييحيية  الييبيييييئيية  اأ�يييسيييبيييوع 
اإطار  يف  املييركييز  نظمه  اليييذي   2022
باأهمية  الييوعييي  م�ستوى  لرفع  جييهييوده 
تييييوفييييري بيييييييئييية عيييميييل �يييسيييحييييييية واآميييينيييية 
التغريات  ظييل  يف  للجميع  وم�ستدامة 
امليييتييي�يييسيييارعييية الييييتييييي يييي�يييسيييهيييدهيييا اليييعيييامل 
التح�سن  ا�سرتاتيجيات  وا�ستعرا�س 
املتبعة يف  والتطوير واأف�سل املمار�سات 

جمال ال�سامة وال�سحة املهنية.
البيئة  اأ�يييسيييبيييوع  فييعيياليييييات  وتيي�ييسييميينييت 
عقد   2022 والييي�يييسيييامييية  واليي�ييسييحيية 
�سل�سلة من اجلل�سات التدريبية وور�س 
اأوراق عمل،   9 العمل مت خالها طرح 
وتيييقيييدمي الييعييرو�ييس الييتييو�ييسيييييحييييية من 
العاملين،  اخليييرباء  ميين  جمموعة  قبل 
اجلل�سات  ميييين  جميييميييوعييية  وتييينيييظيييييييم 
احلوارية مب�ساركة نخبة من املقاولن 

وال�سركات العاملة يف قطاع النفايات.
تنظيم  الأ�ييسييبييوع  فعاليات  �سهدت  كما 
فييييروع  اإىل جييميييييع  ميييييييدانييييييية  زيييييييييارات 

امل�ساركن  اإطييييياع  بييهييدف  "تدوير" 
وال�سحة  البيئة  ومعايري  خطط  على 
التي  الأعمال  ا�ستمرارية  و  وال�سامة 
يييتييبييعييهييا امليييركيييز، فيي�ييسييًا عييين الإطيييياق 
وال�سحة  الييبيييييئيية  ليي�ييسييفييحيية  اليير�ييسييمييي 
واليي�ييسيياميية عييلييى امليييوقيييع الإليييكيييرتوين 
معلومات  تييتيي�ييسييميين  والييييتييييي  لييلييمييركييز 
وال�سحة  البيئة  �سيا�سات  حول  �ساملة 
وال�سامة وا�ستمرارية الأعمال املتبعة 
بييهييدف تييوفييري بيييييئيية عييمييل خييالييييية من 
الأعمال  ا�ستمرارية  و�سمان  احلييوادث 

واخلدمات احليوية.
وتييقييدم �ييسييعييادة الييدكييتييور �ييسييامل خلفان 
اأبوظبي  ميييركيييز  عييييام  ميييديييير  الييكييعييبييي، 
اإىل  بال�سكر  )تييدوييير(  النفايات  لإدارة 
اأ�ساد  كييمييا  امليي�ييسيياركيية،  جييميييييع اجليييهيييات 
بجهود اإدارة البيئة وال�سحة وال�سامة 
والفرق الداعمة التي �ساهمت يف اإجناح 
الفعاليات وتكري�س ر�سالة املركز ودوره 
البيئة  جمييال  يف  والتثقيفي  التوعوي 
وا�ستمرارية  والييي�يييسيييامييية  واليي�ييسييحيية 

الأعمال.

�ضمان لال�ضتثمار ت�ضع خطة ا�ضتحقاق ثابت ل�ضندوق ا�ضتثمار 
بقيمة 120 مليون دولر اأمريكي ل�ضالح بنك خليجي 

•• اأبوظبي-الفجر:

ملوا�سلة  الييرامييييية  جهودها  اإطيييار  يف 
م�ستوى  عيييليييى  اأعيييمييياليييهيييا  تيييو�يييسيييعييية 
"�سمان  �ييسييركيية  �ييسييمييمييت  امليينييطييقيية، 
ثابت  ا�ستحقاق  خطة  لا�ستثمار" 
اأمريكي  دولر  مليون   120 بقيمة 
باأحد  خيييا�يييس  ا�ييسييتييثييمييار  ليي�ييسيينييدوق 
البنوك الإقليمية الرائدة يف منطقة 
اإطار  اخلليج. وتاأتي هذه اخلطة يف 
ح�سورها  لييتييعييزيييز  اليي�ييسييركيية  جييهييود 
اخلليجي  الييتييعيياون  جمل�س  دول  يف 
وخييييييييارج �يييسيييوقيييهيييا امليييحيييليييي يف دوليييية 
الإمارات العربية املتحدة، وذلك من 
موؤ�س�سات  مع  العاقات  بناء  خييال 
وبنوك حملية واإقليمية يف جمالت 
ال�سركة  تفوي�س  وييياأتييي  خمتلفة. 
اأعقاب  يف  اخليييطييية  هييييذه  بييتيي�ييسييميييييم 
عييييدة تييفييوييي�ييسييات نيياجييحيية لييهييا من 

امل�ستثمرين.
الثابت  ال�ييسييتييحييقيياق  خييطيية  وتعك�س 
لدى  الكبرية  الثقة  هييذه  اجلييديييدة 
بخربة  املييوؤ�ييسيي�ييسيياتييييين  امل�ستثمرين 

فريق اإدارة الأ�سول يف �سركة "�سمان 
تاأ�سي�س  على  وقييدرتييه  لاإ�ستثمار" 
ا  خ�سي�سً امل�سممة  ال�سناديق  واإدارة 
لتلبية اأدق املتطلبات لعمائها. كما 
تدل اخلطة التي تبلغ قيمتها 120 
قدرة  عييلييى  اأمييريييكييي  دولر  مييليييييون 
تاأ�سي�س  على  لاإ�ستثمار"  "�سمان 
وخربتها  خمييي�يييسييي�يييسييية،  �يييسييينيييادييييق 
الكبرية يف اإدارة ا�سرتاتيجيات فئات 
الأ�سواق  �ييسييميين  املييتييعييددة  الأ�يييسيييول 

النا�سئة.
هيييذه  عيييليييى  تييعييليييييقييه  ميييعييير�يييس  ويف 
رئي�س  حطيني،  �سادي  قال  اخلطة، 

"�سمان  يف  الييرثوات  لإدارة  املبيعات 
لاإ�ستثمار": "على الرغم من اأهمية 
ال�ستمرارية يف ال�سوق اإل اأنها لي�ست 
التناف�سية  تعزيز  يف  الأهيييم  العامل 
وتوفري الفر�س للم�ستثمرين، اإذ اأن 
فهم الديناميكيات الدقيقة لاأ�سواق 
املييحييلييييية والإقييليييييمييييية وحتيييوييييل هذا 
�سناديق  لتطوير  اأدوات  اإىل  الفهم 
تييلييبييي احييتييييياجييات امليي�ييسييتييثييمييرييين هو 
العامل الأهم يف هذا املجال. وتعك�س 
بقيمة  اجلييديييدة  ال�ستحقاق  خطة 
اأمريكي طريقة  120 مليون دولر 
تفكرينا التي متيزنا عن غرينا، فا 
’م�ستحيل‘ يف قامو�س  وجود لكلمة 
قال  جييانييبييه،  مييين  م�سطلحاتنا". 
الأ�سول يف  اإدارة  رئي�س  العدو،  علي 
الرغم  "على  لا�ستثمار":  "�سمان 
الكلية  القيييتييي�يييسييياديييية  الييبيييييئيية  ميييين 
العاملية  اجليو�سيا�سية  واليييظيييروف 
اأظهرت  منتجاتنا  اأن  اإل  ال�سعبة، 
مرونة كبرية وكانت من بن اأف�سل 
بييغييريهييا من  اأداء مييقييارنيية  امليينييتييجييات 

فئات الأ�سول ذات ال�سلة.
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املال والأعمال

اقت�ضادية اأبوظبي توقع اتفاقيات مع 4 بنوك لتوفري خطة الدفع املي�ضر
•• اأبوظبي-وام:

وقعت دائرة التنمية القت�سادية يف اأبوظبي اتفاقيات مع بنوك 
وم�سرف  التجاري  ودبييي  التجاري  واأبوظبي  الأول  اأبوظبي 
اأبوظبي الإ�سامي لتقدمي خدمة "خطة الدفع املي�سر"، التي 
البنوك  ال�سادرة من هذه  البطاقات الئتمانية  ُتتيح حلاملي 
مع  للمتعاملن  املييقييدميية  اخلييدمييات  ر�ييسييوم  تق�سيط  اإمييكييانييييية 
»اقت�سادية اأبوظبي«، ملدد ترتاوح من 3 �سهور اإىل 12 �سهراً.

الأعمال  بيئة  لتعزيز  اأبوظبي«  »اقت�سادية  مييبييادرات  و�سملت 
الأعييمييال وجتديد  تاأ�سي�س  ر�ييسييوم  الأخيييرية خف�س  الييفييرتة  يف 
الرخ�س التجارية بن�سبة تزيد عن %94، وخف�س متطلبات 

ترخي�س الأعمال بن�سبة %71.3، �سمن رحلة امل�ستثمر، التي 
اأبوظبي  مكانة  وتر�سيخ  الأعييمييال  ممار�سة  ت�سهيل  ت�ستهدف 

كوجهة عاملية لاأعمال وال�ستثمارات.
اخلدمات  لييقييطيياع  التنفيذي  املييدييير  املييو�ييسييى،  اإبييراهيييييم  وقيييال 
اأبوظبي  القييتيي�ييسييادييية-  التنمية  بييدائييرة  املييوؤ�ييسيي�ييسييي  امليي�ييسييانييدة 
الظروف  اأف�سل  توفري  على  حتر�س  اأبوظبي  اقت�سادية  اإن 
للمتعاملن وجمتمع الأعمال، وقمنا بتوقيع هذه التفاقيات 
البنوك  نطاق  تو�سيع  على  و�سنعمل  رائييدة،  وطنية  بنوك  مع 

امل�ساركة يف تقدمي خدمة الدفع املي�سر".
اإدارة  املهمة يف  العوامل  ال�سيولة من  اإدارة  اأن  املو�سى  واأ�ساف 
لأ�سحاب  يتيح  املي�سر  الييدفييع  خييطيية  تييوفييري  ..واأن  الأعيييميييال 

الأعمال، خا�سًة ال�سركات متناهية ال�سغر وال�سغرية، فر�سة 
وال�سناعية  الييتييجييارييية  الييرتاخييييي�ييس  ر�ييسييوم  لتق�سيط  جيييييدة 
ما  وهييو  اأبوظبي«،  »اقت�سادية  توفرها  التي  اخلدمات  وبقية 
"خطة الدفع  ي�سب يف م�سلحة هذه املن�ساآت". وتوفر خدمة 
اإ�ييسييدار وجتديد  ر�سوم  دفييع  الييدائييرة  مع  املي�سر" للمتعاملن 
الرتاخي�س التجارية وال�سناعية وبقية خدمات دائرة التنمية 
اإىل  �سهور   3 تييرتاوح من  ملدد  باأق�ساط  اأبوظبي  القت�سادية- 
12 �سهراً، بحد اأدنى األف درهم لر�سوم اخلدمات التي تقدمها 
ر�سوم  دفييع  بعد  وذلييك  اأبوظبي،  القت�سادية-  التنمية  دائييرة 
اخلدمات بالبطاقة الئتمانية يف اأحد املراكز التابعة للدائرة 

اأو القنوات الإلكرتونية اخلا�سة بها.

الالئحة التنفيذية لقانون امللكية ال�صناعية اجلديد تكمل املنظومة الت�صريعية لرباءات الخرتاع يف الدولة

الفال�ضي: خطوة مف�ضلية جديدة يف تعزيز البيئة الت�ضريعية لتطوير اآليات منح براءات الخرتاع وزيادة اأعدادها مبا يعزز مناخ امللكية الفكرية والبتكار 
•• اأبوظبي-وام:

قييال مييعييايل الييدكييتييور اأحييمييد بيين عبد اهلل حميد 
بييالييهييول الييفييا�ييسييي وزيييير دولييية ليييرييييادة الأعمال 
وامل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، اإن دولة الإمارات 
البتكار  دور  تييعييظيييييم  يف  كيييبيييرياً  �ييسييوطيياً  قييطييعييت 
املبتكرين  وت�سجيع  الفكرية  امللكية  مناخ  وتعزيز 
يف  جوهرية  نقلة  الييدوليية  وحققت  واملييخييرتعيين، 
ال�سناعية  امللكية  قانون  �سدور  مع  ال�سدد  هييذا 
اجلديد يف نوفمرب املا�سي، واليوم ن�سجل خطوة 
مييفيي�ييسييلييييية جيييدييييدة يف هييييذا الجتييييياه ميييع �سدور 
الائحة التنفيذية للقانون والتي متثل ا�ستكماًل 
ال�سناعية  امللكية  حلقوق  الت�سريعية  للمنظومة 
عموماً وبراءات الخرتاع على وجه اخل�سو�س يف 
الدولة من خال تطوير اآليات وا�سحة لت�سهيل 
تقدمي طلبات براءات الخرتاع وت�سريع منح هذه 
الرباءات واإحداث قفزات نوعية يف اأعدادها خال 

املرحلة املقبلة.
التنفيذية  الائحة  �ييسييدور  اأعييقيياب  ذلييك يف  جيياء 
 2021 ل�سنة   /11/ رقيييم  الحتييييادي  لييلييقييانييون 
�ييسيياأن تنظيم  املييا�ييسييي - يف  - خييال �سهر مييار�ييس 
وحييميياييية حييقييوق املييلييكييييية اليي�ييسيينيياعييييية اجلييديييد يف 
الدولة وذلك مبوجب قرار جمل�س الييوزراء رقم 
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واأ�ساف : "ت�ساهم الائحة يف توفري بيئة ت�سريعية 
ت�سجيل  وزييييادة  البتكار  على  وحمييفييّزة  متكاملة 
و�ستنعك�س  الييدوليية  يف  الخيييرتاع  بيييراءات  طلبات 
اإيجابياً على تعزيز مكانة دولة الإمييارات كوجهة 
خمتلف  يف  الخيييرتاعيييات  واأ�ييسييحيياب  للمبتكرين 
التكنولوجيا  قيييطييياعيييات  يف  وخيييا�يييسييية  املييييجييييالت 
وتعزز  والتطوير،  والبحث  اجلييديييد  والقت�ساد 
من مكانتها كبيئة جاذبة وتناف�سية لا�ستثمارات 
القت�سادي  اليينييمييوذج  دعييائييم  يعزز  مبييا  النوعية، 
اجلديد القائم على املعرفة والبتكار، ويعزز ريادة 
الدولة يف موؤ�سرات التناف�سية العاملية مثل موؤ�سر 
الأعمال،  لريادة  العاملي  واملوؤ�سر  العاملي،  البتكار 

وموؤ�سر التناف�سية العاملي".
القانوين  الأ�ييسييا�ييس  التنفيذية  الييائييحيية  وتييوفيير 
وابتكارات واخرتاعات  باأفكار  التقدم  املحفز على 
الأفييراد وال�سركات، ومت من خالها  جديدة من 
تييو�ييسيييييح خمييتييلييف الإجييييييييييراءات وال�يييسيييرتاطيييات 
طلبات  بتقدمي  املتعلقة  وال�سوابط  واملتطلبات 
امللكية ال�سناعية وم�سمونها ، مع تو�سيح لكافة 
درا�سة طلب حق  بها  التي ميييّر  واملييراحييل  الأدوار 
اإىل  الطلب  ال�سناعية من مرحلة تقدمي  امللكية 
على  يييرتتييّب  ومييا  ال�سناعة  امللكية  حييق  ت�سجيل 
وذلك  اعرتا�سات،  اأو  وامتيازات  ذلك من حقوق 
مبا يتوافق مع اأف�سل املمار�سات املطبقة عاملياً يف 

جمال حقوق امللكية ال�سناعية. وحتديداً املتعلقة 
ال�سناعية و�سهادات  والنماذج  الخييرتاع  بييرباءات 
املنفعة والدوائر املتكاملة وحماية املعلومات غري 

املعلن عنها.
وتييييراعييييي اليييائيييحييية الييتيينييفيييييذييية اأهيييييم الأحيييكيييام 
املن�سو�س عليها يف التفاقيات الدولية املرتبطة 
عوامل  ي�سمن  ومبييا  ال�سناعية  امللكية  بحقوق 
عملية فح�س  والييفييعييالييييية يف  وامليييرونييية  اليي�ييسييرعيية 
اليي�ييسيينيياعييييية وتوفري  املييلييكييييية  وتيي�ييسييجيييييل طييلييبييات 

احلييميياييية لأ�ييسييحيياب البيييتيييكيييارات والخيييرتاعيييات، 
ومييينيييح تيي�ييسييهيييييات ومييييرونيييية اإ�ييسييافييييية يف جمال 
بييييييراءات الخييييييرتاع واملييلييكييييية اليي�ييسيينيياعييييية لقطاع 
واملتو�سطة،  ال�سغرية  وال�سركات  الأعمال،  ريييادة 
الأكادميية،  واملييوؤ�ييسيي�ييسييات  اليينييا�ييسييئيية،  وامليي�ييسيياريييع 
خا�سة  اأق�ساماً  حتتوي  التي  وال�سركات  واملن�ساآت 
العاملية،  وال�سركات  والبتكار،  والتطوير  للبحث 
التي  ال�سناعية  امللكية  خييدمييات  ميين  لا�ستفادة 
وت�سجيل  اأعلى  بكفاءة  القت�ساد  وزارة  تقدمها 

براءات اخرتاع وبراءات ابتكار لأن�سطتها.
املعرفة  ميي�ييسيياركيية  اآليييييات  الييائييحيية  ت�سمنت  كييمييا 
وال�ستفادة  اجليييدييييدة  بيييالخيييرتاعيييات  املييرتييبييطيية 
مييين الييبييحييث والييتييطييوييير ليييدى الييقييطيياع اخلا�س 
ال�سغرية  وامليي�ييسيياريييع  الأكيييادميييييييية  واملييوؤ�ييسيي�ييسييات 
ومت  الييدوليية،  يف  النا�سئة  وامليي�ييسيياريييع  واملتو�سطة 
نتائج  فييرتات �سدور  من خال الائحة حتديد 
للو�سول  الخييييرتاع  بييييرباءات  اخلييا�ييس  الفح�س 
اإىل هدف الييوزارة من هذه الائحة بتقليل هذه 
يف  �سهراً   42 بي  اأ�سهر مقارنة   6 لتكون  الفرتات 

ال�سابق.
الفح�س  اآليات  حتديد  اأي�ساً  الائحة  وت�سمنت 
بطلبات  املتعلقة  وامل�ستندات  وال�سكلي  املو�سوعي 
حقوق امللكية ال�سناعية، و�سوابط �سياغة مطالب 
املييتييطييلييبييات الدولية،  يييتييوافييق ميييع  احلييميياييية مبيييا 

والقانونية يف  الفنية  الأ�س�س  اإىل حتديد  اإ�سافة 
الخرتاع،  لنف�س  التقدمي  اأولوية  مبداأ  احت�ساب 
ومتطّلبات وبيانات �سجّل حقوق امللكية ال�سناعية، 
والإجراءات  لا�سرتاطات  حتديدها  عن  ف�سًا 
املتعلقة بت�سحيح طلبات حقوق امللكية ال�سناعية 
والتعديل عليها، كذلك تو�سيح خمتلف اجلوانب 
املتعلقة بالطلب الدويل مبوجب معاهدة التعاون 
ب�ساأن براءات الخرتاع حتت مظلة املنظمة العاملية 
احت�ساب  واآليييييييات  /الييويييبييو/،  الييفييكييرييية  للملكية 
الر�سوم ال�سنوية حلقوق امللكية ال�سناعية ونطاق 
احلماية والتنازل عن هذه احلقوق، وغريها من 

اجلوانب ذات ال�سلة.
تف�سيًا  الييتيينييفيييييذييية  اليييائيييحييية  تيي�ييسييميينييت  وقييييد 
ا�ستحدثها  التي  اجلديدة  واحلقوق  ليياإجييراءات 
قانون امللكية ال�سناعية اجلديد يف خمتلف فئات 
مدرجة  تكن  مل  الييتييّي  ال�سناعية  امللكية  حييقييوق 
ذلييييك حماية  اليي�ييسييابييقيية، مبيييا يف  الييتيي�ييسييريييعييات  يف 
الت�سميمات التخطيطية للدوائر املتكاملة، وهذه 
والخرتاعات  البتكارات  حتفيز  يف  اأهميتها  لها 
م�سار  دفع  ي�سب يف  الإلكرتونية وحمايتها، مما 
اإىل   اإ�ييسييافيية  اليييدولييية،  يف  املييتييقييدميية  التكنولوجيا 
حماية املعلومات غري املف�سح عنها، وهذه �سيكون 
لها اأثرها يف ت�سجيع عمليات البحث والتطوير يف 

املجالت ال�سناعية والتجارية.

كما ت�سمنت الائحة التنفيذية خمتلف الأحكام 
طلبات  وحتييويييل  امل�ستعجلة،  بالطلبات  املتعلقة 
منفعة،  �يييسيييهيييادة  طييلييبييات  اإىل  الخيييييييرتاع  بييييييراءة 
طلبات  تق�سيم  اإمكانية  واإتاحة  اأي�ساً،  وبالعك�س 
والت�ساميم  املنفعة  و�ييسييهييادات  الخيييرتاع  بيييراءات 
بتوفري  ي�سمح  مبييا  طلبات  عييدة  اإىل  ال�سناعية 
تييقييدمييه، وتنظيم  احلييميياييية يف خمييتييلييف مييراحييل 
املتعلقة  التظلم  واآليات  الطلبات،  ا�ستعادة  اآليات 
بنتائج الطلبات. وحققت طلبات براءات الخرتاع 
عامي  بن  الييوزارة  اإىل  املقدمة  املنفعة  و�سهادات 
فيما   ،26.7% بن�سبة  منواً  و2021   2020
حققت ن�سبة هذه الطلبات منواً قدره 17.8% 
مقارنة   ،2022 عيييام  ميين  الأول  الييربييع  خيييال 
اأهم  ومتثلت   .2021 الييعييام  ميين  ذاتييهييا  بالفرتة 
الطلبات:  تغطيها هذه  التي  والأن�سطة  املجالت 
املن�سوجات  الكهرباء،  والتعدين،  البناء  /النقل، 

والورق/ وغريها من املجالت احليوية.
من  جمييييمييييوعيييية  القيييييتييييي�يييييسييييياد  وزارة  وتييييييوفيييييير 
بامللكية  املييييتييييعييييلييييقيييية  املييييتييييكييييامييييليييية  اخليييييييدميييييييات 
عيييرب موقعها  الخيييييييرتاع  وبييييييييراءات  اليي�ييسيينيياعييييية 
https:// الييييييرابييييييط:  عيييليييى  الإليييييييكيييييييرتوين 
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ديتك يتعاون مع مركز اأ�ش دي للتميز لتمكني رواد الأعمال يف الدولة
•• دبي-الفجر: 

التكنولوجي  دبيييي  مييركييز  اأطييلييق 
اأحد  "ديتك"،  الأعيييميييال  لييريييادة 
لل�سيليكون،  دبييي  واحيية  مييبييادرات 
واليييذي يعد الأكيييرب ميين نوعه يف 
و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 
وم�ساحات  للتكنولوجيا  اأفريقيا 
مع  بالتعاون   ، امل�سرتكة  العمل 
ريادة  يف  للتميز  دي  اأ�يييس  مييركييز 
اليوم   ،)SDCEE( الأعيييميييال 
لتمكن  جييديييدة  تفاعلية  بييرامييج 
الأعمال  رواد  مييين  جييديييد  جيييييل 
واأ�ييسييحيياب امليي�ييسيياريييع اليينييا�ييسييئيية يف 
اإىل  وتوجيههم  "ديتك"  مييركييز 
تطوير حلول مرنة لأية حتديات 

م�ستقبلية.
وقام كل من غامن الفا�سي نائب 
وريادة  التكنولوجيا  اأول  رئي�س 
الأعمال يف واحة دبي لل�سيليكون، 
جمل�س  ع�سو  دا�ييييس،  و�سايلي�س 
 ،SDCEE يف  واملييوجييه  الإدارة 
التي  اجلديدة  الربامج  باإطاق 

التي  براجمه  تهدف  كما  بدبي. 
تييغييطييي جميييميييوعييية وا�يييسيييعييية من 
قدرات  تعزيز  اإىل  التخ�س�سات، 
اأ�س�سوا  اليييذيييين  الأعييييمييييال  رواد 
اإىل  ييي�ييسييعييون  اأو  نييا�ييسييئيية  �ييسييركييات 

تنمية وتو�سيع م�ساريعهم. 
اليييييرباميييييج طرق  وتييي�يييسيييميييل هيييييذه 
تيياأ�ييسييييي�ييس املييي�يييسيييارييييع اجلييييديييييدة، 
والتو�سع  النمو  وا�سرتاتيجيات 
اليييعيييامليييي، واليييتيييميييوييييل الييييريييييادي، 
وال�ستثمار  العائلية،  وال�سركات 
امليييييييييوؤثييييييييير ورييييييييييييييييييادة الأعيييييييميييييييال 
الجتماعية، والتمويل املوؤ�س�سي. 
اليييتيييي تعمل  املييجييمييوعيية  وتيي�ييسييم 
اأ�ساتذة  اليييرباميييج  تييطييوييير  عييلييى 
جييامييعييييين وبيياحييثيين مييين مركز 
اإيرا�سمو�س لريادة الأعمال ومن 
التعاون  جمييليي�ييس  دول  ميينييطييقيية 
اخلييليييييجييي، وذليييك مليي�ييسيياعييدة رواد 
اأفكارهم  حتييويييل  عييلييى  الأعيييميييال 
الطموحة  وم�ساريعهم  املبتكرة 
يف  م�ساهمتهم  وتعزيز  واقييع  اإىل 

النمو القت�سادي للدولة. 

�ييسييركيية نييا�ييسييئيية مييين 75 دوليييية، 
لل�سيليكون  دبيييي  واحييية  حتيير�ييس 
على توفري منظومة داعمة لرواد 
الأعمال وال�سركات النا�سئة بدبي 
مييع مبادرة  واليييدولييية. ومتييا�ييسييييياً 
الأعمال" التابعة  ريادة  "موطن 
لوزارة القت�ساد، �ستقدم الربامج 
ميزة  "ديتك"  ملجتمع  اجلييديييدة 
تاأ�سي�س  مييين  لتمكينهم  داعيييمييية 
واأ�ييييسيييياف:  واعدة".   مييي�يييسيييارييييع 
 SDCEE مع  تعاوننا  "ياأتي 
يف اإطار التزامنا بتزويد جمتمع 
تتيح  داعمة  مبنظومة  "ديتك" 
الو�سول اإىل �سبكة من العاقات 
امل�سلحة،  واأ�سحاب  ال�سركاء  مع 
املغامر،  امليييييال  راأ�ييييييس  وميي�ييسيياريييع 
واملييوجييهيين. ونييوؤميين بييياأن جتهيز 
رواد الأعمال وت�سليحهم باملعرفة 
م�سرية  يف  الأوىل  اخلطوة  ميثل 
املليارية  اليي�ييسييركييات  ا�ييسييتيي�ييسييافيية 
امل�ستقبل  يف  "اليونيكورن" 
متييا�ييسييييياً ميييع �ييسييعييي اليييدولييية لأن 
�سركة  لع�سرين  مييوطيينيياً  ت�سبح 
مليارية بحلول العام 2031".  

متكني الرواد 
بدوره، اأ�سار �سايلي�س دا�س اإىل اإن 
الأجندة الوطنية لريادة الأعمال 
القت�ساد  وزارة  اأطييلييقييتييهييا  الييتييي 
تعك�س التزام الإمارات باأن ت�سبح 
مييوطيينيياً لييريييادة الأعييمييال بحلول 
"ي�سعدنا  قييائييًا:   ،2031 العام 
"ديتك"  مييركييز  ميييع  نييتييعيياون  اأن 
الذي �سي�ست�سيف موقع مركزنا. 
ونوؤمن باأن جميع الأفراد قادرون 
اأعمال،  رواد  ي�سبحوا  اأن  عييلييى 
التعليمي  برناجمنا  �سي�سهم  كما 
ومهاراتهم  عقليتهم  تطوير  يف 
اأعمالهم  اإن�ساء  يتمكنوا من  لكي 

وم�ساريعهم يف "ديتك". 
واأ�ساف: "يوفر مركز اإيرا�سمو�س 
ريادياً  تعليماً  الأعيييميييال  لييريييادة 
الأبحاث  خييال  ميين  ي�ساعد  كما 
العديد  اإن�ساء  املعرفة على  ون�سر 
الواعدة  النا�سئة  ال�سركات  ميين 
و�سريعة  املييبييتييكييرة  والييي�يييسيييركيييات 
اليينييمييو، ومييين �ييسيياأن هيييذه املعرفة 
نقاط  مييع  تتكامل  اأن  واخليييربات 

القوة احلالية لدى ديتك". 
الييييطييييرفييييان على  �ييسيييييعييمييل  كيييميييا 
مييييثييييل عقد  اأخييييييييييرى  ميييييييبيييييييادرات 
مييييييييوؤمتييييييييرات وتييييييوفييييييري فييير�يييس 
الت�سبيك  وفييعيياليييييات  لييلييتييدريييب 
وامل�سابقات  الييتييوجيييييه  وجييليي�ييسييات 
امليي�ييسيياريييع بهدف  ودعيييييم متيييوييييل 
تييعييزيييز رييييييادة الأعيييميييال يف دولة 

الإمارات.

�ييسييتيي�ييسييهييد تييييعيييياون اجليييانيييبييين يف 
تطوير م�ساقات تعليمية وبرامج 
خيييا�يييسييية لييتييعييزيييز ثيييقيييافييية رييييييادة 
ال�سركات  اأ�سحاب  لدى  الأعمال 

ال�سباب واملدراء التنفيذين. 
 ،SDCEE ميييركيييز  وييييحيييظيييى 
وبحثية  تييعييليييييمييييية  كييمييوؤ�ييسيي�ييسيية 
 New تيياأ�ييسيي�ييسييت بييالييتييعيياون بيين
وميييييييركيييييييز   Learning
اإييييرا�يييسيييميييو�يييس لييييريييييادة الأعيييميييال 
يف روتييييييردام، بيياعييتييميياد ميين هيئة 
الب�سرية  واليييتييينيييمييييييية  امليييعيييرفييية 

لــريــادة  متكاملة  منظومة 
الأعمال

اجلديدة،  الربامج  على  وتعليقاً 
"تعد  اليييفيييا�يييسيييي:  غييييييامن  قييييييال 
مركزاً  لييليي�ييسيييييليييييكييون  دبييييي  واحيييية 
لييلييعييلييوم وامليييعيييرفييية �ييسييميين خطة 
وداعم   ،2040 احل�سرية  دبييي 
اأ�يييسيييا�يييسيييي ليييثيييقيييافييية البييييتييييكييييار يف 
مركز  ميين  وبال�ستفادة  الييدوليية. 
م�ساحة  يييتيييييح  اليييييذي  "ديتك" 
الأعمال  ليييييرواد  ميي�ييسييرتكيية  عييمييل 
 1000 مييين  اأكييييرث  وي�ست�سيف 

الت�ضرفات العقارية يف اإمارة ال�ضارقة ت�ضجل 
2022 الأول  الربع  خالل  درهم  مليار   6.3

•• ال�صارقة-الفجر:

العقاري  الييتيي�ييسييجيييييل  دائيييييرة  كيي�ييسييفييت 
الف�سلي  الييتييقييرييير  عييين  بيياليي�ييسييارقيية 
اإميييييارة  يف  اليييعيييقييياري  الييقييطيياع  لأداء 
ال�سارقة حيث بلغ اإجمايل املعامات 
معاملة   21،615 املنفذة  العقارية 
خال الربع الأول من العام احلايل 
للتداول  اإجمالية  وبقيمة   2022

النقدي بلغت 6.3 مليار درهم.
ويف هذا الإطار قال �سعادة عبدالعزيز 
دائرة  عييام  مييدييير  ال�سام�سي،  اأحييمييد 
"اإن  بال�سارقة:  العقاري  الت�سجيل 
العام  ميين  الأوىل  الييثيياثيية  الأ�ييسييهيير 
اأداء  يف  �سهد منييواً ملحوظاً  احلييايل 
القطاع العقاري يف الإمارة من حيث 
الت�سرفات  وعيييدد  النقدية  القيمة 
املعامات  عييدد  واإجييمييايل  العقارية، 
فروع  خمتلف  نفذها  التي  العقارية 

الدائرة يف مدن الإمارة".

انتعا�س قوي
واأ�يييسييياف �ييسييعييادة عييبييدالييعييزيييز اأحمد 
ال�سام�سي، اأن النتائج املحققة تعك�س 
عيييييودة اليييفييير�يييس ال�ييسييتييثييمييارييية اإىل 
النمو والت�ساعد يف ال�سوق العقاري 
لاإمارة، وت�سري اإىل انتعا�س القطاع 
من  بييال�ييسييتييفييادة  جيييدييييدة  دورة  يف 
مرحلة ما بعد التعايف من الظروف 
يييخيي�ييس فريو�س  ال�ييسييتييثيينييائييييية مبيييا 
كيييورونيييا، وا�ييسييتييعييادة ال�ييسييتييداميية يف 
 ،2022 اليييعيييام  اليينييمييو ميييع مييطييلييع 
مييييدفييييوعيييياً بييييالييييزخييييم القيييتييي�يييسيييادي 
توا�سل  اإىل  ا�يييسيييتييينييياًدا  املييتيي�ييسيياعييد 
ودللت  احلكومي  الدعم  اإجيييراءات 
التوقعات الإيجابية والقوية بارتفاع 
اليينييمييو القييتيي�ييسييادي يف دولة  نيي�ييسييبيية 
الإمارات خال العام احلايل بن�سبة 
الإمارات  م�سرف  بح�سب   3.8%
الناجت  %4 يف منييو  واإىل  املييركييزي، 
املحلي الإجمايل للدولة يف 2022 
وفق توقعات �سندوق النقد العربي.

نتائج تدعم القت�صاد وترتجم 
املوازنة

ولييفييت  مييدييير عييام دائيييرة الت�سجيل 
هذه  اأن  اإىل  بيياليي�ييسييارقيية  اليييعيييقييياري 
اليييينييييتييييائييييج تييينييي�يييسيييجيييم ميييييع اليييييروؤيييييية 
يف  ال�سارقة  لإمييييارة  ال�سرتاتيجية 
والجتماعية  القت�سادية  التنمية 
وحتفيز  املالية  ال�ستدامة  وتعزيز 
القييتيي�ييسيياد الييكييلييي، وهيييو مييا يرتجم 
اأهييييييييداف امليييييوازنييييية اليييعيييامييية لإمييييييارة 
والتي   2022 ليييليييعيييام  الييي�يييسيييارقييية 
ال�سيخ  اليي�ييسييمييو  �ييسيياحييب  اعييتييمييدهييا 
حممد  بيييييين  �ييييسييييلييييطييييان  اليييييدكيييييتيييييور 
الأعلى  املييجييليي�ييس  عيي�ييسييو  الييقييا�ييسييمييي، 
حيياكييم اليي�ييسييارقيية، وبيياإجييمييايل نفقات 
34.4 مليار درهييم، وهي  يبلغ نحو 

على  مكوناتها  يف  ا�ستندت  مييوازنيية 
التحديات  ملواجهة  الييقييدرات  تعزيز 
وحتقيق  املييخييتييلييفيية،  القيييتييي�يييسييياديييية 
وخدمة  ليياإمييارة  التناف�سية  امليييييزة 
ال�ستقرار  و�ييسييمييان  املجتمع  اأفييييراد 
فر�س  وتوفري  القت�سادي  والرفاه 
ال�سكن املائم لهم، من خال تعزيز 
ال�ستثمار يف قطاع خدمات ومرافق 
املرتبة  احتل  والذي  التحتية  البنية 
العامة  املوازنة  الأوىل بن قطاعات 
اإجمايل  ميين   44% ن�سبة  م�سكًا 
البنية  يوؤكد موقع  ما  وهو  املوازنة، 
العمود  بو�سفها  ليياإمييارة  التحتية 
الفقري لعملية التنمية وال�ستدامة 
الأجنبية  ال�يييسيييتيييثيييميييارات  وجييييييذب 
واملحلية يف كافة القطاعات احليوية، 
حيث توا�سل الإمييارة تنفيذ العديد 
النوعية  احليييييييويييية  املييي�يييسيييارييييع  ميييين 
املختلفة،  الييراأ�ييسييمييالييييية  واملييييبييييادرات 
التطويرية  امليي�ييسيياريييع  �سمنها  وميين 
اجلديدة  واخلييدمييييية  والييعييمييرانييييية 
التي مت اإطاقها موؤخراً يف مدينتي 
خيييورفيييكيييان وكيييليييبييياء وغيييريهيييميييا من 

مناطق ال�سارقة.

نتائج مهمة
وتييفيي�ييسيييييًا، اأو�يييسيييح اليي�ييسيياميي�ييسييي اأن 
الت�سجيل  لييدائييرة  الرئي�سي  الييفييرع 
العقاري يف مدينة ال�سارقة ا�ستحوذ 
اإجمايل قيمة هذه  %97 من  على 
درهم،  مليار   6.1 بواقع  التداولت 
تيييييداولت فيييرع املنطقة  بييلييغييت  فيييييمييا 
واأما  69.7 مليون درهم،  الو�سطى 
فيييرع مييدييينيية خييورفييكييان فييقييد �سجل 
تداولت بقيمة 57.5 مليون درهم، 
كلباء  مييدييينيية  فييييرع  �ييسييهييد  حييين  يف 
 54.9 بييقيييييميية  تيي�ييسييرفييات عييقييارييية 
مييليييييون درهييييييم، بييييينييمييا اأجييييييرى فرع 
بقيمة  �سفقات  احل�سن  دبييا  مدينة 

درهم. مليون   6.5
ولفت اإىل اأن �سهر مار�س جاء الأعلى 
باإجمايل  التداولت  قيمة  من حيث 
ارتفاعاً  م�سجًا  درهم،  مليار   2.7
يف قيمة التداولت بن�سبة 32.3% 
بلغت  اليييذي  فييرباييير  ب�سهر  مييقييارنيية 
مليار   1.9 الييييتييييداولت  قيييييميية  فيييييه 

درهم.

ارتفاع املعامات العقارية 5.7%
العقارية  املعامات  اإجمايل  بلغ  وقد 
املنفذة يف اإمارة ال�سارقة خال الربع 
 21،615 احليييايل  الييعييام  ميين  الأول 
الإفادة  �سهادات  جيياءت  وقد  معاملة، 
عيييييين الأميييييييييييياك يف �ييييييسييييييدارة هييييذه 
املعامات بعدد 12،707 معامات، 
امللكية  �يييسييينيييدات  ميييعييياميييات  تييلييتييهييا 
وفيما  مييعييامييليية   6،062 بيياإجييمييايل 
باأنواعها  اليييرهييين  مييعييامييات  جيييياءت 
اليييثييياث )رهييييين وزييييييييادة رهيييين وفك 
رهن( باإجمايل 1،641 معاملة رهن 
عقاري، وبلغ اإجمايل قيمة الرهونات 
حن  يف  درهييم  مليار   3.3 العقارية 
املبدئية  البيع  عقود  معامات  بلغت 
معامات  وبييلييغييت  مييعييامييليية،   869

التثمن العقاري 336 معاملة.

معامالت البيع
�سمن  البيع  معامات  اإىل  وبالنظر 
للربع  املييلييكييييية  �يييسييينيييدات  ميييعييياميييات 
بنف�س  مييقييارنيية   2022 مييين  الأول 
اليييفيييرتة مييين اليييعيييام امليييا�يييسيييي، نلحظ 
 ،21.9% بن�سبة  ارتيييفييياع  ت�سجيل 
1،697 معاملة مقارنة  بلغت  حيث 
بعدد 1،392 معاملة وبفارق 305 
مييعييامييات، وتييوزعييت هييذه املعامات 
 1،512 اإىل  الييدائييرة  فييروع  بح�سب 
مبدينة  الرئي�سي  الييفييرع  يف  معاملة 
من   89% متيييثيييل  وهيييييي  الييي�يييسيييارقييية 
اإجمايل املعامات، فيما توزعت باقي 
املعامات على الأفرع الأخرى بواقع 
كلباء  فرعي  من  كل  يف  معاملة   62
معاملة  و52  الييو�ييسييطييى،  وامليينييطييقيية 
معامات  و9  خييورفييكييان،  مدينة  يف 
هذه  وغطت  احل�سن،  دبييا  مدينة  يف 
تداول  م�ساحة  العقارية  الت�سرفات 
قدم  مييليييييون   15.8 بلغت  اإجييمييالييييية 

مربع.

مدينة  يف  بــيــع  مــنــطــقــة   88
ال�صارقة

الييبيييييع يف مدينة  وجيييياءت مييعييامييات 
وباإجمايل  منطقة   88 يف  ال�سارقة 
2 مليار درهم،  قيمة تداول جتاوزت 
مويلح  ميينييطييقيية  ا�يييسيييتيييحيييوذت  وقيييييد 
من  الأكيييرب  الن�سيب  على  التجارية 
 301 وبييواقييع  والقيمة  الييعييدد  حيث 
من   19.9% متييثييل  بيييييع  مييعييامييليية 
املدينة،  يف  البيع  معامات  اإجييمييايل 
 400 فاقت  اإجمايل  تييداول  وبقيمة 
اخلان  منطقة  تلتها  درهيييم،  مليون 
بعدد 247 معاملة بيع بقيمة 230 
مييليييييون درهيييييم، فيييييمييا تيييوزعيييت باقي 
املعامات ب�سكل رئي�سي على مناطق 
حو�سي واملجاز 3 والرقيبة وال�سجعة 
ال�سناعية واملجاز 2 والنهدة ورو�سة 
القرط، والطي غرب، وجاءت بعدها 

اأخرى. منطقة   78

العدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 
اعالن بالن�شر 

 253/2022/3496 تنفيذ �شيكات 
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعان بالن�سر 
حممد  قا�سم   -2 �ييييس.ذ.م.م  للمقاولت  كون�سرتكت  اأي  كيو  �سدهما/1-   املنفذ  اىل 

حممود اجلبايل -  جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/امريالد لل�سناعات املعدنية ذ.م.م 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)122495.75( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 

اعالن بيع  عقار بالن�شر  
يف التنفيذ رقم  515/2018/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 27/2017 جلان عقارية ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )498053( درهم �ساما 

للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ:كي�سور هرياناند بهاتيا نيجادهي - واخرون 

 - A511 عنوانه :امارة دبي - بردبي - الكرامة - �سارع زعبيل - بجانب مركز بريد الكرامة مقابل - الدفاع املدين - بناء ام هرير - �سقة رقم
رقم مكاين:29743-93706 - وميثله:يو�سف حممد ح�سن حممد البحر 

املطلوب اإعانه : ذا ديفلوبر للعقارات �س.ذ.م.م 
 -  0507826540  - رقييم مكاين:95060-30756   -  102 رقييم  - مكتب  الييدانيية  - مركز  املكتوم  �سارع   - ديييرة   - دبييي  :اميييارة  عنوانه 

louay.tabet@iah.co.ae  -  043574900
مو�سوع الإعان :املنفذ �سده:اماك للتمويل �س.م.ع

العقار  بيع  �سيجرى  احليييال  اقت�سى  ان  التالية  الييثيياث  الييييام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2022/5/11 املييوافييق  الربييعيياء  يييوم  يف  اأنيييه   
http://www. الإليييكيييرتوين  وعييلييى موقعها  لييلييمييزادات  الإميييييارات  )�ييسييركيية  البيع  بها  اأنيييييط  الييتييي  اجلييهيية  لييدى  اأدنيييياه  اأو�ييسييافييه  املو�سحة 

املزايدة ولكل من لديه  20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول  ال�سراء ايداع تاأمن ليقل عن  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خال اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :موا�سفات العقار حالة الر�س - مبنية - املنطقة اخلليج التجاري 
718-346 - التقييم  808 - البلدية  B2B رقم الوحدة  1 - ا�سم املبنى  50.70 مرت مربع - رقم املبنى  87 - امل�ساحة  - رقم الر�ييس 

درهم - ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا.  435.665.47

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1916/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

 )203582  ،  203603  ،  203672  ،  203537( ارقييام  املرجتعة  ال�سيكات  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 
وال�سادرين عن بنك دبي ال�سامي بقيمة )47366( درهم ومت ا�ستام مبلغ )10000( درهم فتكون قيمة 

املطالبة )38839( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : موؤ�س�سة النت�سار لعمال املواد العازلة

ملك  مبنى   - في�سل  امللك  �سارع  خلف  �سارع   - ال�سارقة   - املجاز   - ال�سارقة  امييارة   - عنوانه:المارات 
عبدالعزيز حممد - �سقة رقم 1

املطلوب اإعانه : 1- املبدع املحلي للمقاولت �س.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)40312( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70533 العدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  2049/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
الوطني  اخليمة  راأ�ييس  بنك  عن  وال�سادرة  املرجتعة  ال�سيكات  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 

بقيمة مببلغ )43580( درهم وذلك بال�سيكات ارقام )000868 ، 000865 ، 000864( .
طالب التنفيذ : موؤ�س�سة النت�سار لعمال املواد العازلة

عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - املجاز - ال�سارقة - خلف �سارع امللك في�سل 
املطلوب اإعانه : 1- هاي كا�سل للمقاولت �س.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة املحكمة 
، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70533
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العدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�سادية بان ال�سيييييادة/كوكاتو 

لتنظيم احلفات واملنا�سبات
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:3861476 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 

اإعــــــــــالن
ال�سيييييادة/مركز  بان  القت�سادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

تبادل لتتبع املعامات والطباعة
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:4077967 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 

اإعــــــــــالن
ال�سيييييادة/اأمان  بان  القت�سادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

للتنظيفات ومكافحة احل�سرات
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2997981 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 

الغاء اإعالن �صابق
الرخ�سة  القت�سادية بخ�سو�س  التنمية  دائيييرة  تعلن 
CN بال�سم التجاري موؤ�س�سة املدينة  رقم:1177979 
الفا�سلة لعمال الطابوق بالغاء طلب تعديل الرخ�سة 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�سادية بان ال�سيييييادة/كافيه 0 بوينت

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1189868 
تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
 تعديل اإ�سم جتاري من/ كافيه 0 بوينت 

CAFE 0 POINT 
اإىل/اآتي بينوي هاو�س مطعم وكافيه - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 

 ATE PINOY HOUSE CAFEE AND RESTURANT - SOLE
PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة مطعم 5610001
تعديل ن�ساط / حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( 5610003

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�سادية بان ال�سيييييادة/�سبورت �ستار لدارة العقارات والو�ساطة 

CN قد تقدموا الينا بطلب التجارية رخ�سة رقم:4313370 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة هانى فاروق �سراج ال�سيد %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف في�سل �سعيد جا�سم �سعيد ال على
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
 تعديل اإ�سم جتاري من/ �سبورت �ستار لإدارة العقارات والو�ساطة التجارية

 SPORT STAR FOR REAL ESTATE & COMMERCIAL BROKERAGE 

اإىل /�سبورت �ستار لإدارة العقارات والو�ساطة التجارية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
 SPORT STAR FOR REAL ESTATE & COMMERCIAL BROKERAGE

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�سادية بان ال�سيييييادة/�سيوارة بيوتي لتجميل ال�سيدات

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:4423516 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة بطى ال�سرقى بطى �سهيل العامرى %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة منى بنت يو�سف الوردانى حرم بن رم�سان %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف بطى ال�سرقى بطى �سهيل العامرى

تعديل مدير / حذف بطى ال�سرقى بطى �سهيل العامرى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
 تعديل اإ�سم جتاري من/ �سيوارة بيوتي لتجميل ال�سيدات 

SIWARA BEAUTY LADIES BEAUTY 

اإىل /�سيوارة بيوتي لتجميل ال�سيدات ذ.م.م 
SIWARA BEAUTY LADIES BEAUTY L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�سادية بان ال�سيييييادة/حفيت غالريي

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1123023 
تعديل اإ�سم جتاري/ حفيت غالريي 

HAFEET GALLERY 

اإىل /مايا للزهور 
MAIA FLOWERS 

مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
دائرة التنمية القت�سادية خال يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�سادية بان ال�سيييييادة/مرطبات ق�سر الفيتامن  

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1898423 
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 0

تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�ساحة 5*1 اىل 1*1
تعديل اإ�سم جتاري من/ مرطبات ق�سر الفيتامن 

VITAMIN PALACE REFRESHMENTS 

اإىل /موؤ�س�سة ب�ست باي جريل رفر�سمنت 
ESTABLISHMENT BEST BAY GRILL REFRESHMENT

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية القت�سادية خال يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا العان وال 
فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

ال�سم التجاري:�سرتو يف لاإعان والت�سويق-�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�سركة:تاجر ابوظبي

CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 2946901 

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
1 - حل وت�سفية ال�سركة

كم�سفي   ، قانونيون  حما�سبون  وم�ساركوه-  ال�سادة/الهاملي  تعين   -  2
قانوين لل�سركة بتاريخ:2022/01/17 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250001634
تاريخ التعديل:2022/4/28

املعن  امل�سفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�سادية بان ال�سيييييادة/بقالة واحة الظاهر

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1111469 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة عبداهلل علي مرتف ال�سام�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف في�سل بابو كوماليل ابو كوماليل
تعديل وكيل خدمات 

حذف عيد خلفان ثاين املحروقي
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�سادية بان ال�سيييييادة/ريو لندري

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:3694066 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة احمد بدر مبارك علي املزروعي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف �سيف بدر مبارك علي املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�سادية بان ال�سيييييادة/اللكودي للتعبئة 

CN املواد الغذائية رخ�سة رقم:4443778 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة نا�سر �سامل عو�س عبداهلل املنهايل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف عواطف عبداهلل احمد اخلراز الزعابي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�سادية بان ال�سيييييادة/بقالة اهل الفريج 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1146573 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة ب�سري عبيد عبيد الربيكي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف ال�سيخ �سلطان بن نا�سر بن حميد را�سد النعيمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�سادية بان ال�سيييييادة/�سوي�س للهواتف املتحركة والجهزة اللكرتونية 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:1941205 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / احمد نا�سر عبداهلل مبخوت احلارثى من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / احمد نا�سر عبداهلل مبخوت احلارثى من 51 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد �سليم عبدالرحمن

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد حمب العامل نور حممد
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

 تعديل اإ�سم جتاري من/ �سوي�س للهواتف املتحركة و الجهزة اللكرتونية ذ.م.م
 SWISS MOBILE PHONE AND ELECTRONIC DEVICES L.L.C

اإىل /�سوي�س للهواتف املتحركة والجهزة اللكرتونية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
SWISS MOBILE PHONE AND ELECTRONIC DEVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خال 
�سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�سادية بان ال�سيييييادة/العمران لتجارة مواد البناء ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1184281 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممود �سعيدى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف منري اراجنادان حممد اراجنادان
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد عبداهلل الزرعونى املازمى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ العمران لتجارة مواد البناء ذ.م.م 

ALOMRAN BUILDING MATRIALS TRADING L.L.C. 

اإىل /العمران لتجارة مواد البناء - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 
ALOMRAN BUILDING MATERIALS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق 

او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�سادية بان ال�سيييييادة/كافيه 668 ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:3957210 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة جابر عبداهلل حممد %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد دروي�س عبداللطيف حممد اخلورى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد نبيل حممد عبداللع ها�سم

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ كافيه 668 ذ.م.م
CAFE 668 L.L.C

اإىل/ كافيه 668 �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
 CAFE 668- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق 

او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 

 اإعـــالن �شطب قيد
انرتنا�سيونال  فاي�سروي  ال�سادة/�سركة  باأن  القت�ساد  وزارة  تعلن 
بطلب  تقدمت  قد  كاميان(  )اجلن�سية:جزر  ليمتد  هولدينجز 
�سطب قيد فرع ال�سركة يف اإمارة ابوظبي )العنوان: �س.ب:45005- 
�سارع املرور- بناية �سركة املبادلة للتنمية- اأبوظبي �س.ب:45005( 
واملقيدة حتت رقم )2776( يف �سجل ال�سركات الجنبية يف الوزارة. 
�ساأن  يف   2015 ل�سنة   )2( رقم  الحتادي  القانون  لحكام  وتنفيذا 
الوزاري رقم )377( ل�سنة  ال�سركات التجارية وتعدياتة و القرار 
ومكاتب  لفروع  الرتخي�س  اجراءات  دليل  اعتماد  �ساأن  يف  2010م 
املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من ال�سادة 
ا�سحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل الوزارة يف 
ميعاد ل يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل: وزارة 

القت�ساد اإدارة الت�سجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 
تعلن موؤ�س�سة/)موؤ�س�سة النهدى للمقاولت العامة( عن قطع عاقتها 
يحمل  اجلن�سية(  اردين   ( خليل  ابو  القادر  عبد  ا�سعد  ع�سام  باملدعو/ 
بوظيفة  املوؤ�س�سة  لدى  يعمل  كان   حيث   P849205 رقم  �سفر  جواز 
)مدير عام( مبوجب وكالة واعتماد توقيع من املوؤ�س�سة ومت الغاوؤها .. 
وعلى هذا نعلن انه مت قطع العاقة معه نهائيا من تاريخ 2022/5/1

كما  املذكورة..  باملوؤ�س�سة  متثيلية  اأو  �سخ�سية  �سفة  اأية  له  تعد  ومل 
وغري  احلكومية  والهيئات  وال�سركات  واملوؤ�س�سات  الأفراد  جميع  نحذر 
احلكومية من التعامل معه اأو اخذ توقيعه با�سم املوؤ�س�سة حتى ل ت�سل 
الرجاء  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  فعلى  القانونية،  امل�ساءلة  اىل  الأمور 
فاإن  واإل  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  �سهر  خال  املوؤ�س�سة  مراجعة 

املوؤ�س�سة تعترب غري م�سوؤولة بعد هذه املدة وهذا للعلم.
 موبايل رقم )0555123366(

ن�صر على م�صئولية املعلن
موؤ�ص�صة النهدى للمقاولت العامة

قطع عالقة وحتذير
العدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 

اإعالن عن ت�شجيل �شفينة وطنية
تعلن وزارة الطاقة والبنية التحتيه )الإدارة البحرية( 

بان /�شياحة ذ.م.م 
قد تقدم بطلب ت�سجيل ال�سفينة املذكورة بياناتها بعد 

وهي:

ال�سفينة  هييذه  ت�سجيل  على  اعييرتا�ييس  له  كل من  على 
البحرية  الدارة  يف  ال�سفن  ت�سجيل  مكتب  مييراجييعيية 

خال مدة اق�ساها 60 يوما من تاريخ هذا العان.
 اإدارة �شوؤون النقل البحري

دولة االمارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�شالت

�شيا�شة الرتاخي�س والت�شجيل البحري

                   اإ�صم ال�صفينة            رقم الت�صجيل ال�صابق          العلم ال�صابق
                   �سروق 1     -                   -



اجلمعة   29  إبريل    2022  م   -    العـدد   13532  
 Friday     29   April   2022   -  Issue No   13532

19191917

الفجر الريا�ضي

•• دبي -وام:

تاأهل  اأن  الأهييلييي  �سباب  فييريييق  اإداري  الكعبي  خييالييد  اأكيييد 
الفريق لدور ال�ستة ع�سر بدوري اأبطال اآ�سيا لكرة القدم، 
قمة  الييعيين يف  اأميييام  ا  مباراتيه  قبل  كييبييريا  دافييعييا  �سيكون 
اجلولة احلادية والع�سرين من دوري اأدنوك للمحرتفن 
يوم  املحرتفن  رابطة  كاأ�س  نهائي  ويف  املقبل  ال�سبت  يوم 

املقبل. مايو   4
نخ�سر  ومل  الييتييايل،  للدور  التاأهل  توقعنا  الكعبي:  وقييال 
اأي مباراة خال مرحلة املجموعات، وكنا ناأمل يف التاأهل 
لها عدد من  تعر�س  التي  الإ�سابات  لكن  املجموعة  كيياأول 
الاعبن اأثرت على الفريق ، لفتا اإىل اأن جميع الاعبن 
الإماراتية يف  الكرة  لت�سريف  قتالية  بييروح  عليهم  ما  اأدوا 

البطولة القارية.
وعن اإعداد الفريق للمو�سم اجلديد، قال الكعبي: "�ستكون 
هناك تغيريات يف القائمة ا�ستعدادا للمو�سم القادم، حيث 
لتحقيق  اأفيي�ييسييل  ب�سكل  الييفييريييق  لتجهيز  الإدارة  ت�سعى 
الأهداف املطلوبة". واأو�سح اأن املناف�سة يف دور ال�ستة ع�سر 

من دوري اأبطال اآ�سيا اأمامها مت�سع من الوقت حيث تقام 
هناك  �ستكون  وبالتايل  القادم،  العام  من  فرباير  �سهر  يف 
الآ�سيوي  الفوز  اأن  اإىل  واأ�سار  الفريق.  يف  كبرية  تغيريات 
�سيكون له الدور يف دعم الفريق حمليا خال لقاء نهائي 
التي يناف�س عليها  الوحيدة  البطولة  الرابطة وهي  كاأ�س 
الفريق املو�سم احلايل، لذا يجب ا�ستغال الأمر يف حتقيق 
اللقب. وعن تراجع م�ستوى الفريق يف الدوري ، قال الكعبي 
: "مل نوفق يف م�سابقة الدوري هذا املو�سم وفقدنا فر�سة 
املناف�سة على اللقب، ورمبا تكون الإ�سابات اإحدى الأ�سباب 
ولكن �سباب الأهلي �سيكون خمتلفا متاما يف املو�سم املقبل 
مع عودة امل�سابن واإجراء تعاقدات جديدة". وعن موقف 
غا�سبا عقب  بدا  الييذي  الفريق  الرحمن لعب  عبد  عمر 
املجموعات  دور  من  الأخيييرية  اجلولة  لقاء  خييال  تبديله 
لدوري اأبطال اآ�سيا قال الكعبي: "غ�سب عموري نابع من 
الفوز،  امللعب لتحقيق  داخل  القتال مع زمائه  رغبته يف 
اإيييجييابييي، لكن كانت هناك نظرة فنية ميين قبل  اأميير  وهييو 
اأمر  هو  النهاية  ويف  ا�ستبداله  ب�ساأن  علي  مهدي  الكابن 

يح�سب له، بحبه ورغبته يف دفاعه عن الفريق".

•• دبي-الفجر:

�سهد معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري القائد العام ل�سرطة دبي، ختام 
ال�سباط،  نييادي  يف  دبي"،  ل�سرطة  الرم�سانية  "الألعاب  بطولة  فعاليات 
جمل�س  يف  الريا�سية  الفعاليات  اإدارة  مدير  العور  خالد  �سعادة  بح�سور 
الإدارة،  ل�سوؤون  العام  القائد  م�ساعد  رفيع  اأحمد  والييلييواء  الريا�سي،  دبييي 
العامة لأمن املطارات، والعميد  واللواء علي عتيق بن لحج مدير الإدارة 
واملن�ساآت  الهيئات  لأمن  العامة  الإدارة  مدير  نائب  الفا�سي  خليفة  را�سد 
املجتمع  لإ�ييسييعيياد  الييعيياميية  الإدارة  مييدييير  خلفان  علي  والعقيد  واليييطيييوارئ، 
بالنيابة، واأحمد املرزوقي نائب رئي�س تنفيذي اأول واملدير العام للخدمات 
واملوظفن  ال�سباط  ميين  وعييدد  الوطني،  دبييي  بنك  يف  ليياأفييراد  امل�سرفية 

وامل�ساركن يف امل�سابقات.
ال�سوؤون  اإدارة  نظمته  اليييذي  احلييفييل  خيييال  املييييري،  الييفييريييق  مييعييايل  وهيينيياأ 
الريا�سية يف الإدارة العامة لإ�سعاد املجتمع، الفائزين يف خمتلف امل�سابقات 
واأثنى  املبارك،  �سهر رم�سان  امتدت على مدار  والتي  الفردية واجلماعية 
البطولة  اأن  معاليه  مييوؤكييداً  املناف�سات،  خييال  بذلولها  التي  اجلهود  على 
ل�سرطة دبي على تنظيم  العامة  القيادة  اإطييار حر�س  تاأتي يف  الرم�سانية 
خمتلف الفعاليات الريا�سية التي ت�ساهم يف رفع م�ستوى اللياقة البدنية 
اأ�ييسييلييوب حييييياة لييدى املوظفن  وتييعييزيييز احلييييياة ال�سحية، وجييعييل الييريييا�ييسيية 

وامل�ساركن.
من جانبه، اأكد العقيد علي املن�سوري، اأن بطولة الألعاب الرم�سانية �سهدت 
هذا العام مناف�سة كبرية بن املت�سابقن يف �سقيها الرجايل والن�سائي، مبيناً 

تتزامن  ُم�سغرة  اأوملبياد  دبييي  �سرطة  يف  �ست�سبح  الرم�سانية  الألييعيياب  اأن 
ذاتييه بجهود كافة  الوقت  عييام، م�سيداً يف  املبارك من كل  مع �سهر رم�سان 

امل�ساركن يف البطولت املختلفة واملناف�سة العالية التي اأظهروها.
بدوره، اأكد املقدم عبد البا�سط علي مدير اإدارة ال�سوؤون الريا�سية يف الإدارة 
م�سابقة   22 تت�سمن  الرم�سانية  البطولة  اأن  املجتمع،  لإ�سعاد  العامة 
وكرة  وال�سنوكر،  الييقييدم،  كييرة  خما�سيات  منها  والييرجييال،  للن�ساء  خمتلفة 
اللياقة  وحتدي  والرماية،  فت،  الكرو�ست  والكريكت،  ال�ساطئية،  الطائرة 
البدنية، وبادل تن�س، و�سباق امليل، و�سباق الدراجات الهوائية، وال�سطرجن، 
والتجديف الثابت، وال�سباحة، والقوة البدنية، و�سباق الطريق، والتجديف 

الثابت، واللياقة البدنية، والرماية.
ولفت املقدم عبد البا�سط علي اإىل اأن عدد امل�ساركن يف الألعاب الرم�سانية 

العن�سر  و166من  اليييرجيييايل،  العن�سر  ميين   928 بينهم   1094 بييلييغ 
مت�سابقاً،   216 امل�سابقات  جميع  يف  الفائزين  عييدد  بلغ  حن  يف  الن�سائي، 

واأجرى عمليات التحكيم 94 حكماً متخ�س�ساً.
فريقاً،   92 بلغ  امل�سابقات  يف  �ساركت  التي  اجلماعية  الفرق  عدد  اأن  وبن 
عدد  وبلغ  �ساعة،   186 اإىل  الريا�سات  خمتلف  �ساعات  عييدد  و�سلت  فيما 
لفعاليات  اإعامية  تغطية  املباريات 185 مباراة، مبيناً اأنه مت اإجراء 24 

امل�سابقة طيلة �سهر رم�سان، وبلغ عدد املُنظمن 57 منظماً.
ت�سمنت  الرم�سانية  الألييعيياب  فعاليات  اأن  علي  البا�سط  عبد  املقدم  واأكييد 
اأي�ساً برامج تدريبية، بلغت مدتها 280 �ساعة تدريبية �سارك فيها 112 
وبرنامج  ال�سباط  نيييادي  يف  بدنية  لياقة  بييرامييج  على  واحييتييوت  ميي�ييسيياركيياً، 

للدراجات اجلبلية الهوائية يف حديقة م�سرف. 

اإدارة  يف ظييل دعيييم واهييتييمييام جمييليي�ييس 
احتاد الإمييارات لكرة القدم وجت�سيداً 
م�سابقات  حييقييقييت   ،  2038 ليييروؤيييية 
عملية  اأهيييداف  ال�ساطئية  القدم  كييرة 
تيييطيييويييير الييلييعييبيية امليي�ييسييتييهييدفيية خال 
 2022-2021 الييريييا�ييسييي  املييو�ييسييم 
عيييرب خيييطيييوات مييدرو�ييسيية اأ�ييسييهييمييت يف  

زيادة عدد ممار�سيها.
بداأت اأوىل خطوات هذا الدعم بت�سكيل 
جلنة خمت�سة بكافة �سوؤون ن�ساط كرة 
برئا�سة  ومنت�سبيها  ال�ساطئية  القدم 
جمل�س  ع�سو  اليييبيييدواوي،  حمد  علي 
اإدارة احتاد الكرة ، وع�سوية نخبة من 
اللعبة،  اأ�ييسييحيياب اخليييربات يف جمييال 
العمل على  بييداأ  اللجنة  ت�سكيل  وفييور 
عملية تطوير الكرة ال�ساطئية، بداية 
التي  املحلية،  امل�سابقات  ا�ستئناف  من 
بن  والحتكاك  التناف�س  روح  اأ�سعلت 
دوري  م�سابقتي  يف  امليي�ييسيياركيية  الييفييرق 
وكاأ�س الإمارات لكرة القدم ال�ساطئية 
املو�سم  خييال  تنظيمهما  مت  ،اللتن 

الريا�سي احلايل 2022-2021.
الدوري  م�سابقة  مواجهات  و�سهدت 
الييتييي انييطييلييقييت ميينييافيي�ييسيياتييه يييييوم 29 
يناير املا�سي م�ساركة 7 اأندية )�سباب 
جنون،  األرتا�س  دبييي،  �سرطة  الأهلي، 
الوحيدة  الأ�يييسييياو�يييس،  احليي�ييسيين،  دبييييا 
الفرق   هييذه  وتناف�ست   ، دبييي(  وبلدية 
بحما�س كبري خال جولت امل�سابقة، 
اليينييهييائييييية، وتتويج  لييلييمييبيياراة  و�ييسييوًل 
ودرع  بلقب  دبييي  �سرطة  نيييادي  فييريييق 
و�سيفاً  دبييا احل�سن  وفريق  اليييدوري، 

للدوري.
ال�ساطئية  الكرة  ن�ساط  يقت�سر  ومل 
م�سابقة  على  املا�سي  مار�س  �سهر  يف 
تيي�ييسييميين مبادرة  بيييل  فييقييط،  الييييييدوري 
نييياجيييحييية ميييين وليييييييد امليييحيييميييدي قائد 
ال�ساطئية  لييلييكييرة  الييوطيينييي  منتخبنا 
بييالييتييعيياون مييع احتييياد الإمييييييارات لكرة 
ال�ساطئية  الييقييدم  كييرة  الييقييدم وجليينيية 
يف "الفيفا"،  والتي متثلت يف بطولة 
ال�ساطئية،  اليييقيييدم  ليييكيييرة  الإمييييييييارات 
الأوىل من نوعها يف املنطقة والوطن 
على  للنا�سئن،  املخ�س�سة  الييعييربييي 
يف  ريزيدن�س  بيت�س  جييمييريا  �سواطئ 

دبي.
و�ييسييهييدت الييبييطييوليية ميي�ييسيياركيية 8 فرق 
نا�سئاً،  لعيييبييياً   80 �ييسييمييت  حمييلييييية، 
وُتوج فريق اأكادميية النجوم باللقب، 
يوم  ميييدار  عييلييى  مييثييرية  بييعييد مناف�سة 
كييامييل ومبييتييابييعيية جييميياهييريييية كبرية، 
مناف�ساتها  متابعتها  على  كما حر�س 
الييربازيييلييي راميييريو اأميياريييلييلييي مدرب 

منتخبنا الوطني.
واأبييييييرز امليييوقيييع اليير�ييسييمييي لييلييجيينيية كرة 
هذه  "الفيفا"  يف  ال�ساطئية  الييقييدم 
املبادرة التي و�سفها باملميزة من اأجل 
ال�ساعدة،  الأجيييييال  بيين  اللعبة  ن�سر 

وحتفيزهم على ممار�ستها.
الكرة  دوري  ميي�ييسييابييقيية  خيييتيييام  وميييييع 
الإمارات  ، ومبادرة بطولة  ال�ساطئية 
للنا�سئن يف �سهر مار�س املا�سي، بداأت 
جلنة كرة القدم ال�ساطئية يف الإعداد 
كاأ�س  بيييطيييولييية  ميينييافيي�ييسييات  لإطييييييياق 

مب�ساركة  ال�ساطئية  للكرة  الإمييييارت 
"اأ" و"ب"  �سباب الأهلي   ( فرق   10
"ب"،  "اأ" و  دبيييا احليي�ييسيين  الييو�ييسييل،   ،
�سي،  اإف  اأيييه  الأ�ساو�س،  الكوماندوز، 
اأوىل  اأقيمت   . رويييال تيم واجليييوارح( 
جولت هذه البطولة  يوم 20 اأبريل 
احلييييايل، واخييتييتييمييت مييواجييهيياتييهييا يوم 
جمع  مثري  نهائي  يف  املا�سي  الإثنن 
)ب(،  الأهلي  و�سباب  الو�سل  فريقي 
وجنح فريق نادي الو�سل يف التتويج 
بييكيياأ�ييس الييبييطييوليية، ونييييال فييريييق نادي 
الكاأ�س،  و�ييسييافيية  "ب"  الأهييلييي  �سباب 
اإف �سي يف املركز  اأيييه  فيما حل فريق 

الثالث.
منتخبنا  كابن  املحمدي  وليد  واأكييد 
اليي�ييسيياطييئييييية وفريق  لييلييكييرة  الييوطيينييي 

الدوري  مناف�سات  اأن  الو�سل،  نييادي 
وكاأ�س الإمارات لكرة القدم ال�ساطئية 
يف املييو�ييسييم الييريييا�ييسييي احليييايل اأفيييرزت 
املوهوبن  الييياعيييبييين  ميييين  اليييعيييدييييد 
وم�ستوى  بييدنيييييا  اأداء  قييدمييوا  الييذييين 
فيينيييييا عييييال، واأ�ييسييهييمييوا يف زييييييادة حدة 
طوال  امل�ساركة  الييفييرق  بيين  املناف�سة 
اأن  اإىل  ميي�ييسييرياً  امليي�ييسييابييقييتيين،  اأدوار 
وهذا    ، "ال�ساطئية"  يتزايد  انت�سار  
ي�سب يف م�سلحة املنتخبات الوطنية 
مثمنا   ، املميزين  بالاعبن  ورفدها 

دعم احتاد الكرة للعبة .
ال�سفار  عييييبييييداهلل  قيييييال  جييهييتييه  ميييين 
 : )ب(  الأهيييليييي  �ييسييبيياب  فييريييق  اإداري 
التي  املتقدمة  الفنية  امل�ستويات  "اأن 
قييدمييتييهييا اليييفيييرق امليي�ييسيياركيية مييين اأبيييرز 

م�سابقتا  حققتها  الييتييي  اليينييجيياحييات 
خا�سة  احلييييييييايل،  اليييييكيييييروي  امليييو�يييسيييم 
اجليييولت  اإىل  امييتييدت  امليينييافيي�ييسييات  اأن 
ولقب  الييييدوري  درع  حل�سم  الأخييييرية 
والتن�سيق  الييتييعيياون  اأن  كييمييا   الييكيياأ�ييس، 
بييداأ يوؤتي  بن الأنييدييية واحتيياد الكرة 
ثيييمييياره، ميييوؤكيييدا انييهييم يييطييمييحييون اإىل  
املحلية  امل�سابقات  ميين  املييزيييد  اإطييياق 
املو�سم  خييال  العمرية  الفئات  لكافة 

الريا�سي املقبل".
الطاهري  حيييوريييية  اأ�ييييسييييارت  بيييدورهيييا 
مدربة فريق اأيه اإف �سي، الذي ح�سد 
اأن  الييكيياأ�ييس،  الييثييالييث يف بطولة  املييركييز 
وبدعم  ال�ساطئية  الييقييدم  كيييرة  جليينيية 
الكرة  احتييياد  اإدارة  جمل�س  ميين  كبري 
واملتعلقة  امليييرجيييوة  الأهيييييداف  حييقييقييت 
بتطوير ن�ساط الكرة ال�ساطئية خال 
املييو�ييسييم احليييايل، واأبيييرزهيييا زييييادة عدد 
املحلية  امل�سابقات  يف  امل�ساركة  الفرق 
17 فييريييق، وبييالييتييايل زييييادة عدد  اإىل 
ممار�سي اللعبة، حيث �سارك يف هاتن 
واأ�سافت  لعيييبييياً،   221 امليي�ييسييابييقييتيين 
اأننا  نييحيين حمييظييوظييون  اليييطييياهيييري، 
اأبناء دولة الإمارات، التي توفر الدعم 
البنية  اأهييمييهييا  الييريييا�ييسييييين،  جلييميييييع 
الأن�سطة  كافة  تخدم  التي  التحتية 
خ�سو�ساً  امليييخيييتيييليييفييية،  اليييرييييا�يييسييييييية 
الييقييدم، والييتييي جعلت من  ن�ساط كييرة 
للريا�سين  قييبييليية  احلييبيييييبيية  دولييتيينييا 
القارية  والبطولت  الأحييداث  ولكافة 
والدولية التي جنحنا يف ا�ست�سافتها 

خال ال�سنوات املا�سية.

م�صابقة   22 يف  والن�صائي  الرجايل  العن�صرين  من  1094م�صاركًا 

عبد اهلل املري ي�ضهد ختام فعاليات بطولة »الألعاب الرم�ضانية« ل�ضرطة دبي

�ضباب الأهلي: توقعنا التاأهل يف دوري الأبطال م�ضابقات كرة القدم ال�ضاطئية حتقق اأهدافها يف املو�ضم احلايل

•• راأ�س اخليمة-الفجر

ينظم ال�سوداين براأ�س اخليمة امللتقى الريا�سي الثالث م�ساء اليوم اجلمعة لتكرمي قدامى 
والثقافية  الريا�سية والجتماعية  الأو�ساط  اأثروا  الذين  واملبدعن  الإمييارة،  الريا�سين يف 
والأندية  اخليمة  راأ�يييس  اأنييدييية  م�ستوى  على  املا�سية  اليي�ييسيينييوات  خييال  اجلميل  بيياإبييداعييهييم 
دخوله  بعد  رحييميية،  رم�سان  اليي�ييسييوداين  اليياعييب  تكرمي  الأم�سية  تت�سمن  كما  ال�سودانية. 
�ساعة  خييال  اجلييزاء  نقطة  من  ركلة   365 بت�سديد  القيا�سية  ليياأرقييام  جيني�س  مو�سوعة 
والطفلة  الإميييارات  بنادي  القوى  األعاب  فريق  من  حممد  هيام  الاعبة  جانب  اإىل  واحييدة، 

لطيفة البلو�سي �ساحبة املبادرات املبدعة. وتقام على هام�س امللتقى بطولة املرحوم عبداهلل 
بن جمعة لل�سطرجن اخلاطف مب�ساركة 8 لعبات من نادي فتيات راأ�س اخليمة لل�سطرجن، 

حيث يتم تتويج الفائزين باجلوائز املقدمة من عبدالرحمن عبداهلل بن جمعة.
وقال عمار القا�سي ال�سكرتري الريا�سي بالنادي ال�سوداين، اإن امللتقى الريا�سي الثالث يعزز 
الهتمام بالريا�سين واملبدعن يف املجالت املختلفة، مبا يتما�سى مع روؤية النادي ال�سوداين 
امتداداً  تعترب  الأم�سية  هذه  اأن  م�سيفاً  املجتمعي،  التوا�سل  دعم  يف  املحوري  دوره  لتاأكيد 
للربامج التي ظل يقدمها النادي ال�سوداين خال �سهر رم�سان والتي توقفت خال العامن 

املا�سين ب�سبب جائحة كورونا.

بطولة عبداهلل بن جمعة لل�صطرجن اخلاطف يف  لعبات   8

النادي ال�ضوداين براأ�ش اخليمة ينظم امللتقى ال�ضنوي لتكرمي الريا�ضيني واملبدعني
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•• اأبوظبي-وام: 

اأمييي�يييس الأول  اليي�ييسييتييار ميي�ييسيياء  اأ�ييييسييييدل 
مرحلة  مييييبيييياريييييات  عيييليييى  الأربييييييعيييييياء 
اآ�سيا  اأبيييطيييال  دوري  ميين  املييجييمييوعييات 
لييكييرة اليييقيييدم مليينييطييقيية اليييغيييرب، والتي 
 16 الييي  اإىل دور  فييرق   8 تاأهل  �سهدت 
مت�سدري  من  مبا�سرة   5 بينهم  من 
املجموعات، و3 فرق عرب بوابة اأف�سل 

ثاث ثواين للمجموعات.
الإق�سائية  الأدوار  مييبيياريييات  وتييقييام 
الفرتة من  خييال  اآ�سيا  غييرب  ملنطقة 
على   ،2023 فيييربايييير   10 اإىل   3
مباراتي  ميين  النهائي  اليييدور  يقام  اأن 
19 و26 فرباير  ذهاب واإييياب يومي 

.2023
 / الإمارات"  اأنييبيياء  "وكالة  وتيير�ييسييد 
اأرقام  اأبيييرز  الييتييايل  التقرير  يف   / وام 

املجموعات،  مييرحييليية  واحييي�يييسيييائيييييييات 
اأقيمت بنظام التجمع يف اململكة  التي 
الييعييربييييية اليي�ييسييعييودييية عييلييى مييييدار 20 

 -27  7 ييييوميييا، خييييال اليييفيييرتة مييين 
اأبريل اجلاري.

وقيييييد اأ�يييسيييبيييح �يييسيييبييياب الأهييييلييييي ممثل 

الإمييارات الوحيد يف الدور املقبل بعد 
خروج كل من اجلزيرة وال�سارقة من 
مرحلة املجموعات، كما كان لفتا تاأهل 

فريقا   13 اأ�سل  من  عربية  فرق   6
املجموعات.  مرحلة  يف  �ساركوا  عربيا 
من  كييل  ملجموعته  مييتيي�ييسييدرا  وتييياأهيييل 
الهال ال�سعودي "الأوىل" 13 نقطة 
 16 الثانية"  ال�سعودي"  واليي�ييسييبيياب 
"الثالثة"  خييوز�ييسييتييان  وفييييولد  نقطة 
القطري"  و"الدحيل  نييقييطيية   12
و"الفي�سلي  نييقييطيية   15 اليييرابيييعييية 
بينما   ، نقاط   9 اخلام�سة  الأردين" 
تاأهل عرب بوابة اأف�سل ثواين كل من 
"الريان القطري" الأوىل 13 نقطة، 
نقاط،   10 الأهلي" الثالثة  و"�سباب 
"اخلام�سة  الأوزبكي  كار�سي  ونا�ساف 
9 نييقيياط. و�ييسييهييدت مييبيياريييات مرحلة 
كان  هدفا   177 ت�سجيل  املجموعات 
الرابعة  املييجييمييوعيية  �ييسييميين  اأكيييرثهيييم 
بيييواقيييع 48 هيييدفيييا، فيييييمييا �ييسييجييل 33 
و32  الأوىل  ليييليييميييجيييميييوعييية  هييييدفييييا 

الثانية  املييجييمييوعييات  مييين  لييكييل  هييدفييا 
والييثييالييثيية واخليييامييي�يييسييية. وجييييياء فريق 
كاأقوى خط هجوم  ال�سعودي  ال�سباب 
الدحيل  يليه  هييدفييا،   18 بت�سجيله 
�سباب  ثييييم  هييييدفييييا،  بي17  اليييقيييطيييري 
فريق  كييان  بينما  هدفا،  بي14  الأهلي 
اأقوى خط  ال�سعودي �ساحب  ال�سباب 
دفاع حيث مل تتلق �سباكة �سوى هدف 
وحيد، يليه فولد خوز�ستان الإيراين 
الفي�سلي  ثييم  فييقييط،  هييدفيين  بتلقي 

الأردين بي 4 اأهداف.
كيييميييا كيييييان فيييييوز �يييسيييبييياب الأهييييلييييي على 
هو   2  -  8 بنتيجة  القطري  الغرافة 
الأكرب خال مرحلة املجموعات، فيما 
الأهلي  �سباب  فييرق  ميين  كييل  تتلق  مل 
وال�سباب ال�سعودي، وفولد خوز�ستان 

اأي خ�سارة خال املناف�سات.
اإ�سهار  املجموعات  مييبيياريييات  و�سهدت 
بطاقة  و11  �سفراء،  بطاقة   230
اأكييرثهييم لييفييرق ال�سارقة  حييمييراء كييان 

واليي�ييسييد والييغييرافيية الييقييطييرييين واأهيييال 
اليييرتكيييمييياين بييييواقييييع بييطيياقييتيين لكل 
الهدافن  لقائمة  وبالن�سبة  فييريييق. 
ملنطقة الغرب فقد ت�سدر ايدميل�سون 
جونيو لعب الدحيل القطري قائمة 
هدايف مرحلة املجموعات بي 8 اأهداف، 
لعب  كارتابيا  فيدريكو  من  كل  يليه 
جونيور  كيييارليييو�يييس  و  الأهيييليييي  �ييسييبيياب 
اأهداف  بي5  ال�سعودي  ال�سباب  لعييب 

لكل لعب.

•• اأبوظبي-وام:

لبطولة  املنظمة  واللجنة  ال�سرف  و�سيوف  الفائزين  اأبوظبي  �سرطة  كرمت 
الرتبية  مركز  مع  بالتعاون   2022 الرم�سانية  املنافذ  اأميين  �سرطة  مديرية 

الريا�سية ال�سرطية. وتوج الفائزين العميد حميد �سعيد العفريت نائب مدير 
مدير  ال�سحي  عبداهلل  عبدالنور  العميد  بح�سور  واملنافذ  الأميين  �سوؤون  قطاع 
مديرية �سرطة اأمن املنافذ و املطارات و �سعادة �سلطان الظاهري نائب الرئي�س 
�سعيد  حميد  العميد  وا�ستلم   . الطريان  اأميين  و  احلكومية  للجهات  التنفيذي 

العفريت درع بطولة الرجل احلديدي على م�ستوى دول جمل�س التعاون لدول 
اخلليج العربية ودرع خا�س ببطولة الرجل احلديدي بعد ح�سوله على املركز 
الأول على م�ستوى الدولة من امل�ساعد اأول عبداهلل حممد اللقيطي من �سرطة 
للرجل  املقبلة  الييعييامل  بطولة  يف  للم�ساركة  يوؤهله  الييذي  اأبوظبي  مطار  اأميين 

احلديدي. واأثنى على املوؤ�سرات والنتائج الإيجابية و امل�سرفة .. لفتاً اإىل حر�س 
�سرطة اأبوظبي على حتفيز الريا�سين من منت�سبيها لتحقيق الريادة والتميز 
الإيجابي يف اجلوانب  الريا�سة وتاأثريها  باأهمية  العميق  اإميانها  انطاقاً من 

النف�سية وال�سحية والبدنية لعنا�سر ال�سرطة.

•• اأبوظبي- وام:

قطع فريق ليفربول الإجنليزي �سوطا مهما يف م�سرية التاأهل اإىل نهائي دوري 
الإ�سباين بهدفن  امل�ستحق على فيا ريال  اأم�س الول، بعد فوزه  اأوروبييا  اأبطال 
مقابل ل �سيء يف ذهاب ن�سف نهائي اأقوى البطولت القارية لاأندية يف العامل، 

الذي جمع بينهما على ا�ستاد انفيلد مبدينة ليفربول.
ومن املنتظر اأن يلتقي ليفربول مع فيا ريال اإيابا على ملعب ل �سرياميكا الذي 
يت�سع لي 25 األف متفرج يوم الثاثاء املقبل، باحثا عن حتقيق نتيجة اإيجابية 
تقوده اإىل النهائي ملواجهة املتاأهل من مان�س�سرت �سيتي الإجنليزي وريال مدريد 

الإ�سباين.
جمريات  على  الإجنليزي  الفريق  �سيطر  اأم�س  ريال  وفيا  ليفربول  مباراة  ويف 
اللعب يف معظم فرتات اللقاء، واأهدر العديد من الفر�س للت�سجيل على مدار 

الأرقام  املرتدة. ومن  الهجمات  ريال على  فيا  اعتمد فريق  ال�سوطن، يف حن 
الأمليياين يورجن كلوب حقق  املييدرب  اأن  الول  اأم�س  اأفرزتها مباراة  التي  املثرية 
ملعبه  على  خا�سها  التي  النهائي  ن�سف  مباريات  % من   100 بن�سبة  الفوز 

بدوري الأبطال مت�ساويا مع مار�سيلو ليبي واأومتار هيتزفيلد.
وقال كلوب يف تعليقه على املباراة اأم�س الول: " النتيجة خطرية، حيث مل حت�سم 
الأمور، وما زالت هناك مباراة اأخرى على اأر�س فيا ريال، والحتفاظ بالرتكيز 
�سرورة للحفاظ على التفوق يف جمموع املباراتن". واأ�ساف : " علينا اأن نوؤدي 
مباراة العودة مثل الذهاب، لأن الأجييواء �ستكون �سعبة يف ملعب ل �سرياميكا، 
حيث �سيقاتل فريق فيا ريال من اأجل الفوز والتاأهل، وبرغم اأن ال�سوط الأول 
اأكرث  اأدييينييا فيه ب�سكل جيد، واأهييدرنييا  اأنيينييا  اإل  اأهيييداف ميين ليفربول،  بييا  خييرج 
تهديد  من  املناف�س  فيه  متكن  الييذي  الوقت  يف  للت�سجيل،  حمققة  فر�سة  من 
مرمانا يف بع�س اللمحات". ومن الأرقام املميزة لفريق ليفربول اأن فوزه على 

فيا ريال اأم�س الأول يرفع ر�سيده اإىل 20 فوزا يف اآخر 24 مباراة خا�سها يف 
/ الأول  اأم�س  مليياين  �ساح  حممد  �سنعه  الييذي  الهدف  اأن  كما  امل�سابقات.  كل 

الهدف الثاين/ رفع ر�سيد الثنائي الأفريقي اإىل 7 اأهداف يف دوري الأبطال مت 
ت�سجيلها لفريق ليفربول بال�سراكة، وهو رقم مل يحققه �سوى ريان جيجز مع 

واأين روين يف فريق مان�س�سرت �سيتي، و�ساح مع فريمينيو من قبل.
اأوروبا  اأبطال  لييدوري  الإق�سائية  الأدوار  اأهييدافييه يف  ر�سيد  ميياين  �ساديو  ورفييع 
مع  بالت�ساوي  اأفييريييقييي  لعييب  لأي  الأفيي�ييسييل  الر�سيد  وهييو   ،14 رقييم  للهدف 

الاعب الإيفوراي ديدييه دروجبا.
التمريرة احلا�سمة  وراء  كان  الييذي  بالن�سبة ملحمد �ساح  املثرية  الأرقييام  ومن 
رقم  يحمل  الهدف  هييذا  اأن  ميياين،  �ساديو  ال�سنغايل  لزميله  الثاين،  الهدف  يف 
�سنعها �ساح بتمريرات حا�سمة يف خمتلف م�سابقات  التي  الأهداف  من   14
املو�سم. ويحتل �ساح املرتبة الثانية كاأكرث لعب تهديداً ملرمى فيا ريال بواقع 

ت�سديدات، حيث تفوق عليه زميله لوي�س دياز الذي �سدد 5 كرات على مرمى   4
املناف�س. وكان الاعب الإ�سباين تياجو األكانتار �سانع األعاب ليفربول من جنوم 
املباراة يف حتركاته ومتريراته وت�سديداته التي ارتطمت اإحداها بالقائم خال 
اأن فريقه تنتظره  املباراة  الإعييام بعد  األكانتارا لو�سائل  الأول، و�سرح  ال�سوط 
مباراة �سعبة يف ملعب ل �سرياميكا، وقال:" اأعرف ملعب فياريال جيداً لأين 
لعبت عليه من قبل حينما كنت مع بر�سلونة، علينا اأن ندرك باأننا نلعب ن�سف 
نهائي دوري البطال �سد خ�سم �سعب، اأجربنا يف مباراة الأم�س على البحث عن 

امل�ساحات باأنف�سنا وهو الأمر الذي قادنا للفوز".
يف  للتفكري  مبا�سرة  �سنتحول  للراحة،  وقييت  لدينا  لي�س   " األكانتارا:  واأ�ييسيياف 
لل�سفر  نتوجه  ثم  املقبل،  ال�سبت  يوم  كا�سل  نيو  امييام  بالدوري  املقبلة  مباراتنا 
مبا�سرة اإىل اإ�سبانيا، كل مبارياتنا مهمة ول حتتمل خ�سارة واحدة، هذا هو قدر 

الفرق الكبرية".

�ضرطة اأبوظبي تكرم الفائزين ببطولة »اأمن املنافذ« الرم�ضانية 2022

ليفربول وفيا ريال يف ذهاب دوري الأبطال.. اأرقام مثرية ليورجن كلوب و�ضالح وماين

•• ال�صارقة -الفجر:

تّوج فريق "�سباب الأهلي" بطًا لفئة النا�سئة، وحّلق فريق "امللك" بلقب فئة 
 ،2022 ال�سالت  قييدم  لكرة  الرم�سانية  وا�ييسييط  نا�سئة  بطولة  يف  ال�سباب 
نا�سئة  تنظمها  التي  قرن"،  ربييع  "رم�سانيات  فعاليات  �سمن  اأقيمت  التي 
ال�سارقة التابعة ملوؤ�س�سة ربع قرن ل�سناعة القادة واملبتكرين، تعزيزاً للتناف�س 

الإيجابي، بن منت�سبي مراكزها املنت�سرة يف اإمارة ال�سارقة. 

يف  لعييب   150 بيياإجييمييايل  11فريقاً  فيها  �ييسييارك  الييتييي  البطولة  خييتييام  ويف 
الأعمار من 13 اإىل 18 عاماً، ت�سدر فريق �سباب الأهلي املركز الأول لفئة 
النا�سئة بعد فوزه على فريق باك بثنائية نظيفة، بينما �سيطر فريق امللك 
وا�سط،  فريق  مع  جمعته  التي  ال�سباب،  لفئة  النهائية  املباراة  جمريات  على 

وح�سمها ل�ساحله بنتيجة 2/7.
و�سعادة  ال�سارقة،  نا�سئة  مدير  اليا�سي  عبدالرحمن  الدكتور  �سعادة  وكييرم 
الفرق  ال�سارقة،  لإميييارة  ال�ست�ساري  املجل�س  ع�سو  البلو�سي  جمعة  جا�سم 

اأف�سل  بجائزة  فاز  حيث  الفردية،  الألقاب  واأ�سحاب  الأوىل  باملراكز  الفائزة 
لعب حمد �سليمان لفئة النا�سئة وح�سن يون�س لفئة ال�سباب، وح�سد كل من 
هداف  جائزة  ال�سباب  لفئة  ال�سيباين  وعلي  النا�سئة  لفئة  الأن�ساري  يو�سف 
البطولة، فيما فاز بجائزة اأف�سل حار�س، كل من حممد اأحمد، وحممد غام. 
و�سمل اخلتام تكرمي الفائزين يف بطولة كرة املاء التي �سارك فيها 45 لعباً، 
وا�سفرت نتائجها عن فوز فريق نا�سئة وا�سط )اأ( باملركز الأول، وجاء فريق 
الثالث من ن�سيب فريق نا�سئة وا�سط  همة يف الرتتيب الثاين، وكان املركز 

)ب(.
وقدم مركز نا�سئة وا�سط خال رم�سانيات ربع قرن 16فعالية تنوعت بن 
 1750 منت�سباً، بح�سور   595 فيها  �سارك  والريا�سية،  الثقافية  الأن�سطة 
�سخ�ساً من اجلمهور يف جميع الفعاليات، وق�سى املنت�سبون اأوقات ممتعة يف 
اأجواء �سادها التحدي والإثارة مع الألعاب ال�سعبية والرتاثية والتي كان منها 
لعبة الكرابي و�سد احلبل، و�سهد مهرجان التايكوندو ا�ستعرا�س 30 منت�سباً 

لأهم املهارات الهجومية والدفاعية يف هذه الريا�سة.

فريقا »امللك« و »�ضباب الأهلي« يتقا�ضمان ال�ضدارة يف رم�ضانية نا�ضئة وا�ضط لكرة قدم ال�ضالت

مرحلة املجموعات من دوري اأبطال اآ�صيا

�ضباب الأهلي يحقق الفوز الأكرب وال�ضباب ال�ضعودي اأقوى خط هجوم
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الفجر الريا�ضي

اأخفق اإنرت يف اعتاء �سدارة الدوري اليطايل لكرة القدم على ح�ساب جاره ميان وو�سع 
م�سري الدفاع عن لقبه بن يديه، بعدما �سقط الربعاء اأمام م�سيفه بولونيا 1-2 بهفوة 

من حار�س مرماه يف مباراة موؤجلة من املرحلة 20.
وجتمد ر�سيد اإنرت عند 72 نقطة بفارق نقطتن عن غرميه ميان قبل اأربع مراحل على 

نهاية املو�سم، لي�سبح يف موقع غري موؤات للدفاع عن لقبه بطا لإيطاليا.
اإيفان  الييكييراوتييي  عييرب  الت�سجيل  بييافييتييتيياح  امليييبيييادر  اليينييرياتيي�ييسييوري  وكييييان 

ماركو  النم�سوي  ال�سابق  اإنييرت  لعييب  يييعييادل  اأن  قبل   ،)3( بريي�سيت�س 
�سوء  ت�سبب  املييبيياراة،  نهاية  على  دقائق  ت�سع  وقبل   .)28( اأرناوتوفيت�س 
باإحراز  رادو  اأنييدري  الروماين  الثاين  واحلار�س  بريي�سيت�س  بن  تفاهم 

نيكول �سان�سوين هدف الفوز )81(، علًما اأن احلار�س والقائد ال�سلوفيني 
�سمري هندانوفيت�س غاب بداعي ال�سابة.

عّلق املدرب �سيموين اإنزاغي "كان خطاأ موؤ�سًفا، ولكن هذه المور حت�سل"، 
م�سيًفا "رادو حار�س رائع ولديه م�ستقبل م�سرق اأمامه".

وتابع "يجب اأن نبقي روؤو�سنا مرفوعة. تلقينا �سربة قا�سية ولكن راأيتم 
كيف لعب بولونيا اليوم، كل مباراة كانت �سعبة وفارق النقطتن ميكن 

تعوي�سه...ل زالت لدينا فر�سة".
ورغم اأن المور ح�سابًيا باتت يف يدّي ميان، اإذ يف حال فوزه مببارياته املتبقية 

يتوج بطا للمرة الوىل منذ 2011، اإل اأن املواجهات التي تنتظره تبدو اأ�سعب 
على الورق من تلك جلاره.

وي�ست�سيف ميان الحد فيورنتينا قبل اأن يحل �سيفا على فريونا، ليعود اىل �سان �سريو 
ملاقاة اأتالنتا ويختتم املو�سم يف اأر�س �سا�سوولو، الفريق الفخ.

اأما اإنرت في�سافر اىل اأودينيزي قبل اأن ي�ستقبل اإمبويل ليحل بعدها �سيفا على كالياري 
مرحلتن  اآخيير  قبل  يخو�س  اأنييه  علًما  �سمبدوريا،  �سد  اأر�ييسييه  على  املو�سم  وينهي 

نهائي كاأ�س اإيطاليا �سد يوفنتو�س يف 11 اأيار/مايو يف ظل م�سعاه خلف الثنائية 
املحلية.

مالديني  )باولو(  بي  يت�سل  اأن  "اأمتنى  املباراة  بعد  �ساحًكا  �سان�سوين  وقييال 
)املدير التقني( اأو اأي اأحد من ميان من اأجل اأن ي�سكرونني اأو ياأخذونني 

على �سبيل الإعارة املو�سم املقبل من اأجل اللعب يف دوري اأبطال اأوروبا".
وافتتح بريي�سيت�س الت�سجيل بت�سديدة رائعة بي�سراه من م�سارف املنطقة 

�سكنت اأعلى املرمى )3(.
قوية  بت�سديدة  النتيجة  م�ساعفة  دمييياركييو  فيديريكو  املييدافييع  وحيييياول 
ي�سارية من م�سارف املنطقة ت�سدى لها برباعة احلار�س البولندي لوكا�س 

�سكوروب�سكي لت�سل اىل الرجنتيني لوتارو مارتيني�س الذي مل يتعامل معها 
جيًدا )10(.

و�سلت  عندما  النتيجة  معادلة  يف  بولونيا  جنح  املرمى،  على  حماولة  اأول  ومن 
راأ�سية  تابعها  بييارو،  الغامبي مو�سى  اإثر كرة طويلة من  اأرناوتوفيت�س  اىل  الكرة 

يف املرمى.
 2010-2009 مو�سم  يف  اإنييرت  مع  بالثاثية  اأرناوتوفيت�س  تييوج  وللمفارقة، 
ثاث  خاله  فقط  خا�س  اأنييه  علًما  مورينيو،  جوزيه  الربتغايل  املييدرب  بقيادة 

مباريات عندما كان معاًرا من تفينتي الهولندي.
ووا�سل اإنرت �سغطه ورفع بريي�سيت�س كرة متقنة نحو القائم الثاين اىل الهولندي 

دنزل دامفريز تابعها راأ�سية علت العار�سة بقليل )33(.
ودخل اإنرت ال�سوط الثاين من حيث اأنهى الول، ووا�سل دمياركو حماولته من 

خارج املنطقة، كانت يف منا�سبتن �سهلة بن يدي احلار�س )49 و52(.
اإثر  كوريا  الرجنتيني خواكن  راأ�سية قوية من  الفر�س عرب  اأخطر  وكانت 

ركنية اأبدع احلار�س يف الت�سدي لها )55(.
األك�سي�س  اإينزاغي بالت�سيلي  وبعد قرابة ال�ساعة على انطاق املباراة، دفع 
اإدين دجيكو لتعزيز حظوظه هجومًيا مكان  �سان�سي�س واملهاجم البو�سني 

نيكولو باريا وكوريا.

اإل اأن هذه التبديات مل تقدم �سيًئا اإ�سافًيا قبل اأن يقع اإنرت يف املحظور. نفذ بريي�سيت�س 
ليخطفها  ت�ستيتها  يف  وف�سل  جيًدا  يقراأها  مل  الييذي  حار�سه  نحو  متا�س  رمية  من  الكرة 

�سان�سوين من اأمام املرمى ب�سنتمرتات وي�سكنها ال�سباك )81(.
اىل  املوؤهلة  املقاعد  اأحييد  بتحقيق  حظوظهما  تعزيز  يف  وفيورنتينا  اأتالنتا  من  كل  وف�سل 
�سد  اأر�ييسييه  على   4-4 ليياول  بتعادل مثري  الوروبييييية،  امل�سابقات 
تورينو و�سقوط قا�ٍس للثاين �سد �سيفه اأودينيزي �سفر4- 

ا موؤجلتن من املرحلة 20. يف مباراتن اأي�سً
اخلام�س  املركز  اىل  التقدم  فر�سة  فيورنتينا  واأهييدر 
على ح�ساب روما وجتمد ر�سيده عند 56 نقطة يف 
املركز ال�سابع بفارق الهداف عن لت�سيو ال�ساد�س 
امل�سابقات  اىل  املييوؤهييليية  املييراكييز  اآخييير  يحتل  اليييذي 
للعا�سمة  الآخيير  القطب  عن  ونقطتن  القارية، 

واأمام اأتالنتا الثامن بنقطة.
ماري  بابلو  الإ�سبانيان  اأودينيزي  اأهداف  و�سجل 
املييعييار ميين اأر�ييسيينييال الإنييكييليييييزي )12( وجيييريارد 
 )1+90( وال�يييييس  واليييربازييييليييي   )36( دولييوفيييييو 
واإيينوكا اأودوجي )90+4( ليحقق الفريق اأول 

فوز على اأر�س فيورنتينا منذ 2007.

على الييرغييم ميين قيييييادتييه بييارييي�ييس �ييسييان جييرمييان اإىل اللقب 
الييعييا�ييسيير يف بييطييوليية فييرنيي�ييسييا لييكييرة الييقييدم الأ�ييسييبييوع املا�سي 
با�سم  عقود  اأربييعيية  منذ  امل�سجل  القيا�سي  الرقم  ومعادلته 
�سانت اإتيان، �سيحزم مدربه الرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو 
املو�سم احلييايل كما  على الرجييح حقائبه للرحيل يف نهاية 
الفرن�سية وذلك من  العا�سمة  الييواردة من  التقارير  ت�سري 

اأجل بث روح جديدة يف الفريق.
ي�ستهلها اجلمعة �سد  ل�سان جرمان  اأربع مباريات  وتتبقى 
مدربن  بيين  جتمع  مواجهة  يف  ملعبه  خييارج  �سرتا�سبورغ 
ميير�ييسييحيين ليينيييييل لييقييب اأفيي�ييسييل مييييدرب هيييذا املييو�ييسييم �سمن 

مناف�سات املرحلة اخلام�سة والثاثن.
كبرية  با�سادة  ُحظي  �ستيفان  جوليان  �سرتا�سبورغ  فمدرب 
يف ال�سابيع الخرية ب�سبب تطور م�ستوى فريقه ولعبيه 
حيث يحتل فريقه املركز ال�ساد�س ويناف�س بقوة على احدى 
املو�سم  الوروبية  امل�سابقات  للم�ساركة يف  املوؤهلة  البطاقات 

املقبل.
الدينامية التي يتمتع بها �ستيفان وهو جنل م�ساعد مدرب 
�سعبية بوكيتينو  �ستيفان، تقابلها عدم  منتخب فرن�سا غي 
القييرتاب من  تييزداد مع  العا�سمة وهي  اأن�سار فريق  لدى 

نهاية املو�سم وحتديداً يف 21 اأيار/مايو املقبل.
بالدرجة  اأن�سار �سان جرمان مرده  باأن عدم ر�سا  ول �سك 
اأوروبييا على يد  الوىل اىل اخلييروج املبكر من دوري اأبطال 
ريال مدريد الإ�سباين على الرغم من اأن الفريق الباري�سي 

دي  "بارك  ملعب  على  ذهييابيياً  -1�سفر  مناف�سه  على  تقدم 
برنابيو"  "�سانتياغو  ملعب  على  اإياباً  بهدف  ثم  بران�س"، 
ملهاجمه  رائعة  بثاثية  امللكي  النادي  اأمييام  ي�سقط  اأن  قبل 
العرو�س  يقدم  الفريق ل  اأّن  كما  بنزمية.  الفرن�سي كرمي 

التي تتنا�سب مع �سمعته وعظمة النجوم الذي ي�سمها.
باأن  اقالة بوكيتينو من من�سبه قوية لدرجة  الجتاه نحو 
1-1 ال�سبت املا�سي  اإثر التعادل مع لن�س  التتويج باللقب 
داخل  الحتفال  الفريق  ان�سار  رف�س  حيث  �سيئاً  يغري  مل 

امللعب بل خارجه.
وذكرت تقارير عدة خال ال�سبوع احلايل باأن مدرب توتنهام 
على  بال�سراف  مهتم  كونتي  اأنتونيو  اليطايل  النكليزي، 

�سان جرمان وخافة نظريه الأرجنتيني.
لكن قبل اعان كونتي عن رغبته يف تدريب �سان جرمان، 
زين  الفرن�سية  الييكييرة  اأ�ييسييطييورة  بتويل  مطالبة  ثمة  كانت 
اأن الخري  الفريق لكن يبدو  ال�ييسييراف على  زيييدان  الدين 
مهتم اأكرث بتويل تدريب منتخب باده رمبا بعد مونديال 
ديدييه  املنتخب  يف  اليي�ييسييابييق  لزميله  خييلييفيياً   2022 قييطيير 

دي�سان.
اأّن  مييع كييل هييذه اجللبة حييول هوية امليييدرب اجلييديييد، يبدو 
الفني وقد  اجلييهيياز  اجيييراء تغيري يف  اليينييادي يف �سدد  اإدارة 
بيياأن فريقه  ليييييونيياردو  الييربازيييلييي  املييدييير الريا�سي  اعييرتف 
عا�س مو�سماً خميباً بقوله "�سحيح اأن املو�سم كان ثقيًا ل 
�سيما يف ال�سهر الخرية. ثقيلة على اجلميع الذين عانوا 

جراء ذلك".
امليييدرب  "�سنتكلم مييع اجلييميييييع ولييييي�ييس فييقييط مييع  واأ�يييسييياف 
المور  بع�س  تو�سيح  اأجيييل  ميين  اأييي�ييسيياً  الاعبن  مييع  لكن 

وال�سرتاتيجية الذي يجب اتباعها. انه خطاب عام".
الثاثي  موهبة  ابيييراز  يف  ف�سل  الييذي  بوكيتينو  اأّن  ويييبييدو 
والرجنتيني  نيمار  والربازيلي  مبابي  كيليان  من  املوؤلف 

لونيل مي�سي كما يجب، يف مرمى نريان جمل�س الدارة.
بات املدرب الرجنتيني الكرث عزلة ل �سيما بعد ت�سريحات 
ليوناردو الذي رف�س تاأكيد ا�ستمراريته يف املو�سم املقبل ما 
ذّكر بو�سعية املدرب ال�سابق الملاين توما�س توخل املُقال من 

من�سبه يف كانون الول/دي�سمرب 2020.
اأن بوكيتينو ل يريد ترك ال�سفينة ويدافع عن �سجله  بيد 
منذ توليه من�سبه بقوله "ثاثة األقاب )مع كاأ�س الأبطال 
هذه  يف  �ييسييهييراً،   18 اآخييير  يف   )2021 عيييام  فرن�سا  وكيياأ�ييس 

الظروف، هذا ي�سعرين باملتعة".
الف�سل  تييقييدمي  يف  تكمن  والييرغييبيية  "التطلعات  واأ�يييسييياف 

ولدينا رغبة كبرية يف الثاأر".
وبييانييتييظييار اأن ييي�ييسييدر اليييقيييرار بيياقييالييتييه عييلييى الرجيييييح، فان 
لهذا  اإيجابية  نهاية  ليكتب  مباريات  اأربييع  ميلك  بوكيتينو 

املو�سم ال�سعب.
ويخو�س مر�سيليا الو�سيف مباراة �سعبة �سد ليون الذي 
امل�سابقات  اىل  مييوؤهييل  مييركييز  احييتييال  يف  الميييل  يفقد  مل 

الوروبية اذ ميلك 52 نقطة يف املركز الثامن.

هل بداأ بوكيتينو مرحلة الوداع  من �ضان جريمان؟ 

اإنرت ي�ضقط بهفوة.. ويف�ضل يف 
خطف ال�ضدارة 

البقاء  اإىل  دعا يورغن كلوب مدرب ليفربول فريقه 
فييوزه -2�سفر على فياريال،  بعد  تام  تاأهب  يف حالة 
اليييدور قبل  اليي�ييسييفييراء، يف ذهييياب  بييالييغييوا�ييسييات  امللقب 
اأن  اأوروبييا لكرة القدم، موؤكدا  اأبطال  النهائي بدوري 

النتيجة قد تعطي انطباعا خاطئا.
اآنفيلد،  ملعب  على  البداية  منذ  ليفربول  و�سيطر 
ليقرتب  الثاين،  ال�سوط  يف  �سريعن  هدفن  و�سجل 

من بلوغ النهائي للمرة الثالثة يف 5 موا�سم.
لييكيين كييلييوب، اليييذي فييياز يف جميع مييواجييهيياتييه الأربيييع 
يف اليييدور قبل النهائي بيييدوري الأبييطييال كييمييدرب مع 
15 هدفا  اأحييرز  برو�سيا دورمتوند وليفربول، حيث 
واهتزت �سباكه 3 مرات فقط، �سدد على اأن املهمة مل 

تنته بعد.
وقال كلوب: "انتهى الن�سف الأول )من املواجهة(، ل 
اأكرث ول اأقل. ما زال اأمامنا مهمة كاملة للقيام بها، 

ومل ن�سمن اأي �سيء بعد".
وتابع: "اأف�سل و�سف هو اأننا نخو�س مباراة وانتهى 

�سوطها الأول بتقدمنا -2�سفر. يجب اأن تكون 
يف حالة تاأهب تام يف ال�سوط الثاين ويجب اأن 

 100 بن�سبة  ال�سحيحة  احليياليية  يف  تييكييون 
باملئة".

اأداء  يييييكييييون  اأن  "ميكن  واأ�يييييييسييييييياف: 
)فياريال( يف مباراة الإياب كما 

فعلنا نحن يف الذهاب، 

واإذا فعل ذلك، �ستختفي اأف�سليتنا. �سن�سافر من اأجل 
الوا�سح  الأجييواء �سعبة، من  و�ستكون  الإييياب  مباراة 
الاعبون  الييليييييليية.  هيييذه  عيين  �ييسييتييكييون خمتلفة  اأنييهييا 

يقاتلون من اأجل حياتهم، من اأجل مدربهم".
اأحرز الهدف الثاين بعد  ووا�سل �ساديو ماين، الذي 
133 ثانية من تقدم ليفربول بهدف عك�سي يف بداية 
ال�سوط الثاين، �سجله يف الت�سجيل، اإذ اأحرز 6 اأهداف 

يف اآخر 7 مباريات خا�سها بجميع امل�سابقات.
اأدوار خروج  لييه يف   14 رقيييم  مييياين هييو  وكيييان هيييدف 
املغلوب بدوري الأبطال، ليت�ساوى مع ديدييه دروغبا 

يف قمة تلك القائمة لاعبن الأفارقة.
ومنذ مو�سم 2017-2018 ل يتفوق على ماين يف 
اأدوار خروج املغلوب �سوى كرمي بنزمية  الت�سجيل يف 

)16 هدفا(.
رائع وهو لعب  "اإنه يحظى مبو�سم  واأ�ساف كلوب: 

رائع. اإنه لعب بارز وقدم اأداء جيدا الليلة".
واأو�سح: "تاريخيا، علينا اأن نفوز بلقب 
اأوروبيييا ليفوز  اأبييطييال  مثل دوري 
الذهبية  بييييالييييكييييرة  )مييييييييياين( 
)لأف�سل لعب يف العامل(. 
معظم  يف  الأميير  اأن  اأعتقد 
الأوقيييييييات ييييكيييون عييلييى هذا 
اإذا مل تكن ليونيل  النحو. 
كري�ستيانو  اأو  مييييييي�يييسيييي 

رونالدو".
يريد  "�ساديو  وتييييييابييييييع: 
وم�ساعدة  املييي�يييسييياهيييمييية 
اأكييرث ما  الفريق وهييذا 

اأحبه".

كلوب يحذر من لدغة الغوا�ضات 
ال�ضفراء.. ويكيل املديح ملاين

الإ�سباين  الإجنليزي،  �سيتي  ملان�س�سرت  الفني  املدير  �سدد 
الإ�سباين  مييدريييد  ريييال  الييفييوز على  بعد  غييوارديييول،  بيب 
الأبطال على ملعب  )4-3( يف ذهيياب ن�سف نهائي دوري 
الحتاد، اأن فريقه مل يح�سم التاأهل بعد، لأنه "ل يهم اأن 
�سانتياغو  اإىل  تذهب  عندما   "0-2 اأو   0-1 تكون فائزاً 
برنابيو، م�سرياً اإىل اأن "املريينغي" "قادر على ت�سجيل 3 

اأهداف يف ع�سر دقائق".
وقال املدرب الإ�سباين خال املوؤمتر ال�سحايف عقب اللقاء 
الفريقن، بوجود لعبن كبار،  من  كبرية  مباراة  "كانت 
وبجودة كبرية. من اأجل الفوز ببطولة مثل "الت�سامبيونز 

القدم.  اأن تتخطى مواقف ت�سعك فيها كرة  ليغ"، عليك 
ولهذا هو ريال مدريد وهو ملعب �سانتياغو برنابيو".

اأو هدفن. الريال قادر  اإذا تذهب متقدما بهدف   ل يهم 
على ت�سجيل 3 اأهداف يف ع�سر دقائق، وميتلكون الإمكانات 
القادرة على ذلك".  واأ�ساف "بغ�س النظر عما حدث اليوم، 
نعلم اأن الأمور كانت �سعبة للغاية. اإذا لعبنا كما حدث يف 
ال�سوط الثاين اأمام اأتلتيكو مدريد، فلن يكون هناك اأمل 
مثل  عظيم  ملعب  يف  اأنف�سنا  نخترب  اأن  نريد  التاأهل.  يف 
الربنابيو".  وتابع "اأحاول اإقناع لعبي فريقي باأننا فزنا 

يف املباراة، وباأننا ل يجب اأن نخرج مطاأطاأي الروؤو�س". 

•• دبي-وام: 

6 مواجهات �سمن الأ�سبوع  اليوم  اجلمعة  تقام م�ساء 
القدم  الأوىل لكرة  الييدرجيية  30 والأخيييري يف دوري  الييي 
�سي�سهد  والييذي   ،2022-2021 الريا�سي  للمو�سم 
تتويج نييادي دبييا بييدرع بطولة الييدوري الييذي ح�سمه يف 
نادي  رفقة  املحرتفن،  دوري  اإىل  وتيياأهييل   28 اجلولة 

البطائح، الذي خطف الو�سافة يف اجلولة املا�سية.
وجتمع املباراة الأوىل فريق دبا مت�سدر جدول امل�سابقة 
بر�سيد 72 نقطة مع حتا �ساحب املركز ال�ساد�س "47 
ي�ست�سيف  الثانية  املييبيياراة  ويف  دبييا،  ملعب  نقاط" على 
نقطة   64 بر�سيد  الييييدوري  و�ييسيييييف  الييبييطييائييح  فييريييق 

 52/ اخلام�س  املييركييز  �ساحب  حلمرية  فريق  مبلعبه 
نقطة/.

�ساحب  احل�سن  دبييا  فريق  يلتقي  الثالثة  املييبيياراة  ويف 
/الثالث  الذيد  �سيفه  مع  نقطة/   60/ الثالث  املركز 
الرابعة  املييبيياراة  يف  يلتقي  فيما  نقطة/،   19 ولييه  ع�سر 
60 نييقييطيية/ مع  امليييركيييز اليييرابيييع /  فييريييق الييعييربييي يف 

الفجرية /ال�سابع بي 43 نقطة/.
فريق  ي�ست�سيف  وال�ساد�سة  اخلام�سة  املييبيياراتيين  ويف 
مبلعبه  نقطة/   27 ولييه  /العا�سر  احلييمييراء  اجلييزيييرة 
التعاون  ويحل   ، نقطة/   27 بي  /التا�سع  م�سايف  فريق 
على  �سيفاً  نقطة/   19/ ع�سر  الييثيياين  املييركييز  �ساحب 

الرم�س / املركز الرابع ع�سر بر�سيد 27 نقطة/.

غوارديول: الريال قادر على 
ت�ضجيل 3 اأهداف يف 10 دقائق

اليوم.. 6 مواجهات يف الأ�ضبوع الأخري لدوري الدرجة الأوىل
•• ال�صارقة-وام:

الدوري  بطولة  بلقب  للمراأة  الريا�سي  ال�سارقة  فريق  تييّوج 
نادي  نييظييريه  على  فيييوزه  عقب  لل�سيدات  ال�سلة  لييكييرة  الييعييام 
ال�سارقة الريا�سي للمراأة فرع الو�سطى بنتيجة /35-71/ 

يف املباراة التي اأقيمت على ملعب الأول م�ساء اأم�س الأول.
ال�سارقة  نييادي  ميين ح�سول  قليلة  اأييييام  بعد  الإجنييياز  وييياأتييي 
للكاراتيه  العام  الييدوري  بطولة  لقب  على  للمراأة  الريا�سي 
الربونزية  وامليدالية  الثالث  واملركز  لل�سيدات  "كوميتيه" 
لفئة اليينييا�ييسييئييات. وقييالييت لعييبيية الييفييريييق اأميييل بيين حيييييدر اإن 
الإجناز والتتويج ببطولة الدوري مل يكن ليتحقق لول دعم 

واهتمام ومتابعة قرينة �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة �سمو 
ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي رئي�سة موؤ�س�سة ال�سارقة 
لريا�سة املراأة وتوجيه �سموها بت�سخري كافة الإمكانات اأمام 
الفريق للظهور بال�سورة املطلوبة وح�سد الألقاب والتواجد 
العامل  هييو  �سموها  دعييم  اأن  اإىل  م�سرية  الأوىل،  املييراكييز  يف 

الأ�سا�سي جلميع النجاحات يف كافة الألعاب.
ميين جهتها قييالييت نيييور ذييييياب اإدارييييييية فييريييق كيييرة اليي�ييسييليية اإن 
الييفييريييق بيييييياإرادة وعييزمييية لعييبيياتييه متييكيين ميين الييتييغييلييب على 
جميع التحديات التي واجهت الريا�سين ب�سكل عام ب�سبب 
ال�ستحقاقات  بع�س  تاأجيل يف  عنه من  اأ�سفر  وما  اجلائحة 
والتجمعات ولكن مت ال�ستعداد جيداً وا�ستثمار عن�سر الوقت 

ل�سالح الفريق بالرتكيز على رفع اللياقة البدنية والنتظام 
للمراأة  الريا�سي  ال�سارقة  نادي  التدريبات، مثمنة جهود  يف 
يف البحث عن احللول البديلة يف ذلك التوقيت وو�سع �سحة 

و�سامة الاعبات كاأولوية رئي�سية للنادي.
مع�سكرات  اإقيياميية  �ست�سهد  املقبلة  الييفييرتة  اأن  اإىل  واأ�يييسيييارت 
مع  اليياعييبييات  بع�س  وميي�ييسيياركيية  وخييارجييييياً  داخييلييييياً  للفريق 
املنتخب الوطني لكرة ال�سلة لل�سيدات �سمن مناف�سات دورة 
الكويت  دوليية  ت�ست�سيفها  التي  الثالثة  اخلليجية  الألييعيياب 
العديد  امل�ساركة يف  اأن تتم  املقبل على  ال�سقيقة خال مايو 
امل�ساركات  اأجندة  �سمن  النادي  مع  والبطولت  املحافل  من 

املختلفة.
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تكت�ضف اإ�ضابتها بال�ضرطان ب�ضبب ظفرها
اأوقات  هناك  اأن  يعني  وهييذا  اليييييوم،  طييوال  اأيدينا  ن�ستخدم  نحن 
نتعر�س فيها جلروح �سغرية وحتى كدمات، ولكن عندما لحظت 
عازفة الفلوت اإليزابيث مي�سلربوك بقعة بنية على اأحد اأظافرها، 

كانت تعلم اأن هناك م�سكلة ما لديها.
حتذيرات  �ساهدت  عندما  بييوك،  في�س  تت�سفح  اإليزابيث  وكييانييت 
من اأن عامة مثل العامة على ظفرها ميكن اأن تكون مرتبطة 
ب�سرطان اجللد، وحددت موعًدا على الفور مع الطبيب، واأ�سيبت 
بال�سدمة عندما ا�سطرت بعد اأ�سهر لبرت ا�سبعها للتخل�س من 

نوع نادر من ال�سرطان.
 2019 )اأيلول(  �سبتمرب  لأول مرة يف  البقعة  اإليزابيث  ولحظت 
وقييال يف  الأمييرا�ييس اجللدية،  اإىل طبيب  الييعييام  واأحييالييهييا طبيبها 
البداية اإنها ل ينبغي اأن تقلق واأن عليها العودة يف غ�سون ثاثة 
الأطباء  اأجرب  وينمو مما  يتغري  بداأ  لكن اخلط  اأ�سهر لفح�سها، 

على اإزالة الظفر واإجراء خزعة.
لكن  جديد،  من  الظفر  منا   ،2020 الأول(  )كانون  دي�سمرب  ويف 
امل�سكلة عادت من جديد، وقال طبيب الأمرا�س اجللدية اإنه كان 
اأو�سع  اأخييرى. لقد كان  اأخييذ عينة منه مرة  اإىل  مرتايا و�سيحتاج 
بكثري واأكرث قتامة، وكانت اإليزابيث ت�سعر بالقلق. ويف مايو )اأيار( 
2021 مت ت�سخي�س اإ�سابتها ب�سرطان اجللد، ومت حتديد مر�سها 
امليانيني  الييورم  با�سم  ُيعرف  اجللد  �سرطان  من  نييادر  نييوع  باأنه 

الا�سق، وا�سطر الأطباء اإىل برت الإ�سبع ملنع انت�سار الورم.

حتويل م�ضنع طوب عمره 134 عامًا اإىل منزل ع�ضري
برونزويك  �ساحية  للطوب يف  مت حتويل جزء من م�سنع قدمي 
مبدينة ميلبورن، اإىل �سقة ع�سرية موؤلفة من طابقن وغرفتي 

نوم.
عاًما   134 العمر  البالغ من  الييرتاث  قائمة  املييدرج يف  املوقع  يعد 
اأ�ييسييرتاليييييا ومييا زاليييت الييعييديييد ميين ميزاته  اأقيييدم فييرن للطوب يف 

الأ�سلية مثل املداخن امللطخة بالدخان متواجدة حتى اليوم.
كان م�سنع الطوب يعمل حتى اأواخر الت�سعينيات عندما مت بيعه 

اإىل مطور عقاري قام بتحويله اإىل مبنى �سكني.
يف الداخل، متر بقاعدة مدخنة �سخمة للو�سول اإىل ال�سقة التي 
من  مبنية  و�سرفة  مك�سوفة  خ�سبية  �سقف  عوار�س  على  حتتوي 

الطوب.
للمعي�سة،  مييفييتييوح  مبييطييبييخ  طييابييقيين  ميين  املييكييونيية  اليي�ييسييقيية  تتميز 
اإىل غرفة  بالإ�سافة  ال�سفلي  الطابق  الطعام يف  لتناول  وم�ساحة 

نوم رئي�سية وا�سعة وترا�س �ساحر يف الهواء الطلق.
الطابق العلوي عبارة عن م�ساحة طابق ن�سفي ميكن ا�ستخدامها 
كغرفة نوم ثانية اأو غرفة معي�سة مع حمام داخلي وخزانة ماب�س 

كبرية اأو م�ساحة تخزين.
من  بالقرب  كييورت  بييوتييريي  با�سم  وامل�سمى  ال�سكني،  املبنى  يقع 
جمييمييوعيية مييتيياجيير بيييرونيييزوييييك املييتيينييوعيية والييعييديييد مييين املقاهي 

واملطاعم.
ال�سقة التاريخية معرو�سة الآن للبيع يف ال�سوق ب�سعر يرتاوح بن 
570.000 و 620.000 دولر، وفق ما اأوردت �سحيفة ديلي ميل 

الربيطانية. 
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اإيلون ما�ضك يعلن الهدف التايل بعد تويرت
اأعلن امللياردير الأمريكي، اإيلون ما�سك، اأنه �سي�سرتي �سركة "كوكاكول" للم�سروبات، بعد اأيام من اإبرامه �سفقة 

ل�سراء موقع التدوين امل�سغر "تويرت"، لكن هذا الإعان بدا وكاأنه نكتة.
وكتب ما�سك على ح�سابه املوثق مبوقع "تويرت": "يف املرة املقبلة �ساأ�سرتي �سركة كوكاكول لكي اأعيد الكوكاين 

اإليها".
وح�سدت التغريدة تفاعا هائا، اإذ نالت اأكرث من 40 األف تعليق حتى �سباح اأم�س اخلمي�س، واأعاد ن�سرها اأكرث 

من 71 األف مغرد، واأبدى 635 األفا اآخرين اإعجابهم بها.
توك"  "تيك  مثل  بعينها،  ومن�سات  �سركات  �ييسييراء  ما�سك  على  مييغييردون  اقييرتح  التغريدة،  على  التعليقات  ويف 

و"ماكدونالدز".
وذهب اآخرون اإىل تذكري ما�سك باأنه ي�سعب عليها �سراء "كوكاكول"، نظرا لأن قيمتها ال�سوقية تبلغ 284 مليار 

دولر، مما يعني اأنها تفوق ثلثي ثروة ما�سك البالغة 268 مليار دولر، وفق بع�س التقديرات.
ويبدو اأن هذه التغريدة جاءت يف اإطار �ساخر فالكوكاين حمظور قانونا، كما اأن ما�سك قال يف تغريدة اأخرى بعد 

وقت وجيز : "لنجعل تويرت اأق�سى درجة من املتعة".
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اأكرب معّمرة نحو حتطيم الرقم القيا�ضي 
هذا  اأ�سبحت  اأنييهييا  ُيعتقد  التي  اأنييدريييه  الأخيييت  الفرن�سية  الراهبة  قالت 
اإنها  الي117،  بلوغها  بعد  العامل  اأكرب معّمرة على قيد احلياة يف  الأ�سبوع 
تطمح الآن اإىل اأن حتطم الرقم القيا�سي لأكرب �سخ�س عّمر على الإطاق، 
بالآخرين  والعتناء  العمل  اأن  الثاثاء  بها  اأدلييت  ت�سريحات  واعتربت يف 

اأبقياها حيوية مدة طويلة.
والواقع  اأنييدريييه  الأخيييت  فيه  تعي�س  الييتييي  امل�سنن  دار  غييرف  اإحيييدى  ويف 
الراهبة  قييالييت  املييتييو�ييسييط،  الأبييييي�ييس  البحر  �ساطئ  على  تييولييون  مدينة  يف 
وفاة  اإىل  ييييوؤدي  العمل  اأّن  ييييرددون  "النا�س  اإّن  لل�سحفين  الكاثوليكية 
الإن�سان، لكّنه �ساهم يف اإبقائي على قيد احلياة، اإذ ا�ستمريت يف العمل حتى 
بلوغي اأعوامي الي108". وكانت الأخت اأندريه الكفيفة حالياً والتي تتنقل 
ال�سّن الأ�سغر منها بكثري.  بوا�سطة كر�سي متحرك، تقدم الرعاية لكبار 
وقالت "ينبغي على النا�س اأن ي�ساعدوا ويحبوا بع�سهم بع�ساً بدًل من اأن 
يكّنوا بالكراهية. و�ستكون الأمور اأف�سل بكثري يف حال ن�سرنا املحبة وجلاأنا 
عاماً   89 نحو  البالغة  ترييز  الراهبة  ت�ساعد  �سباح،  وكل  امل�ساعدة".  اإىل 
اإىل الكني�سة ال�سغرية املوجودة داخل دار امل�سنن  اأندريه للو�سول  الأخت 

للم�ساركة يف القدا�س.

اإحباط تهريب  31 طنًا من احل�ضي�ضة 
اأعلنت ال�سرطة املغربية اأّنها اأحبطت يف طنجة حماولة لتهريب اأكرث من 

31 طناً من احل�سي�سة، املخّدر الذي ُتعّد اململكة اأهّم منتجيها يف العامل.
وقالت املديرية العامة لاأمن الوطني يف بيان اإّن وحدات ال�سرطة متّكنت 
�سحنة  وحجز  للمخدرات،  الدويل  للتهريب  كربى  عملية  اإجها�س  "من 
31 طناً و197 كيلوغراماً من خمّدر احل�سي�س". واأ�سافت  قيا�سية تناهز 
اأّن هذه ال�سحنة �سبطت داخل م�ستودع "حم�سوة يف جم�ّسمات حتاكي لون 
وحجم اأنواع خمتلفة من الفواكه واخل�سروات، بطريقة ت�سري اإىل اإمكانية 

تهريبها خارج املغرب على اأ�سا�س اأّنها مواد فاحية".
ومل يحدد البيان الوجهة املفرت�سة لهذه املخدرات، التي غالباً ما تهّرب 

اإىل اأوروبا.
واأ�سفرت العملية اأي�ساً عن توقيف �سخ�س )61 عاماً( ذي �سوابق ق�سائية، 
"ي�ستبه يف ارتباطه ب�سبكة اإجرامية تن�سط يف التهريب الدويل للمخدرات"، 
بقية  لتحديد  البحث  ا�ييسييتييمييرار  اإىل  م�سرية  اليي�ييسييرطيية،  اأ�ييسييافييت  مييا  وفييق 
املتورطن املفرت�سن. تعلن ال�سلطات املغربية من حن لآخر عن �سبط 
ال�سحنة هي  لكّن هذه  كميات متفاوتة من احل�سي�سة يف عمليات مماثلة، 
وفيياق جمموع ما مت حجزه من هذا  العام.  بداية  الأكييرب من نوعها منذ 
12 باملئة مقارنة  191 طناً، ما ميثل تراجعاً مبعدل  املخّدر العام املا�سي 

مع العام 2020، وفق اأرقام ر�سمية.

اأمل كلوين ترفع ال�ضوت 
عاليًا يف جمل�ش الأمن

حييثييت املييحييامييييية الييربيييطييانييييية من 
النجم  جورج  لبناين وزوجة  اأ�سل 
كلوين  اليييديييين  عييلييم  اأميييييل  كلوين  
املتحدة  الأمم  يف  الأع�ساء  الييدول 
على الرتكيز على العدالة الدولية 
يف جرائم احلرب يف  اأوكرانيا  حتى 
مع  حدث  كما  ُتخزَّن" الأدلة،  "ل 
�سحايا "تنظيم داع�س" يف العراق 
اجتماع  يف  كلوين  وقالت  وال�سام. 
التابع  الأمييين  ملجل�س  ر�سمي  غييري 
لييياأمم املييتييحييدة حييول امليي�ييسيياءليية يف 
مذبح.  اليييييوم  "اأوكرانيا  اأوكييرانيييييا 
كلوين  واأكيييييدت  اأوروبا".  قييلييب  يف 
فرن�سا  نظمته  الييذي  الجتماع  يف 
جمل�س  تيي�ييسييويييت  اإىل  واأليييبيييانيييييييا 
الأمن يف عام 2017 للموافقة على 
اإجراء �ساعدت يف ح�سد الدعم من 
اأجله وهو ت�سكيل فريق من الأمم 
املتحدة جلمع وحفظ الأدليية على 
اجلرائم الدولية املحتملة املرتكبة 
يف  داع�س"  "تنظيم  اأييييييدي  عييلييى 
نييفيي�ييس العام  الييييعييييراق. وكيييييان هييييذا 
من  وابنتها  ابنها  فيه  ولييد  اليييذي 

املمثل الأمريكي جورج كلوين.

عادات غربية جلوين 
ديب  خالل املحاكمة

ر�ييسييدت الييكييامييريات عيييادات غريبة 
ح�سوره  خييييييال  دييييييييب،  جلييييييوين 
�سد  ق�سيته  يف  املحكمة،  جل�سات 

طليقته اآمرب هريد.
وظهر اإىل جوار جوين ديب، خال 
جلو�سه على مقعد ال�سهود، حفنة 
من �سكاكر اجلياتن امللونة، التي 

يتناولها الأطفال عادة.
كما ظهر جييوين ديييب وهييو ير�سم 
بخطوط  ليييلييير�يييسيييم،  دفييييييرت  عيييليييى 
ملونة، لر�سمات غريبة، كما ظهر 
جيييييوين دييييييب وهيييييو يييحييمييل دفرت 

الر�سم معه خال كل جل�سة.
حمامي  ظييهيير  اأخييييرى،  لقطة  ويف 
بر�سمته  يتفاجاأ  وهييو  ديييب  جييوين 
ويبدي  املحكمة،  خال  ال�سغرية، 

اإعجابه بها.
املتحدة خال  الوليات  وتييدور يف 
اآمرب هريد،  اأبريل، حماكمة  �سهر 
بييتييهييميية الييتيي�ييسييهييري بيييجيييوين دييييب، 
بييعييد يوما،  ييييوميييا  تييكيي�ييسييف  واليييتيييي 
العاقة  حييييول  �يييسيييادمييية  اأ�ييييسييييرارا 

املثرية للجدل.
وبيييييداأت اأزميييية جيييوين دييييب عندما 
خيي�ييسيير ميييعيييركيييتيييه اليييقيييانيييونييييييية مع 
زوجيييييتيييييه الييي�يييسيييابيييقييية اأميييييييرب هيييريد 
)ارتييبييط بييهييا ميين عيييام 2015 اإىل 
بالإ�ساءة  اتييهييمييتييه  وقيييد   ،)2017
هريد  ن�سرت  حيث  و�سربها  اإليها 
�سحيفة  يف  ميييقيييال   2020 عيييييام 
فيه  قالت  الربيطانية  "ال�سن" 

اإنه كان ي�سيء معاملتها.

حتذير عاجل ب�ضاأن غوغل كروم
حيييذر عييميياق حمييركييات يف الإنيييرتنيييت غييوغييل، مليارات 
كروم"،  "غوغل  املت�سفح  ي�ستعملون  الذين  امل�ستخدمن 
ميين طييرف قرا�سنة  ليياخييرتاق  الأخيييري تعر�س  اأن  ميين 

الإنرتنت.
وبح�سب �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، فقد اكت�سف 
"غوغل  املت�سفح  يف  جييديييدة  اأمنية  ثييغييرة   30 "غوغل" 
على  كبريا  خطرا  متثل  تهديدات   7 بينها  ميين  كروم"، 

امل�ستخدمن.
الأيام  اإ�ييسييدار حتديث يف  اإىل  ي�سعى  "غوغل" اإنييه  وقييال 
املييقييبييليية ملييعيياجليية اليييثيييغيييرات الأمييينييييييية، اليييتيييي تيييوؤثييير على 
اأ�س"،  اأو  "ويندوز"، و"ماك  الت�سغيل  اأنظمة  م�ستخدمي 

و"لينك�س".
ولييييي�ييس مييين اليييوا�يييسيييح مييين هيييي اجلييهيية الييتييي تييقييف وراء 
الخرتاق، وما اإذا كان اأمن امل�ستخدمن تعر�س للخطر.

وقال "غوغل" اإنه لن يك�سف مزيدا من التفا�سيل حول 
الخرتاق الأمني، حتى يتم اإ�ساح العيوب بالن�سبة اإىل 

غالبية امل�ستخدمن.
وميكن للم�ستخدمن حتديث املت�سفح يدويا من خال 
الإعدادات، لكن املت�سفح "غوغل كروم" �سيجري حتديثه 

تلقائيا خال الأيام املقبلة.

فيديو بطويل.. اإنقاذ كلب بطريقة خيالية
ح�سدت عملية اإنقاذ كلب ب�سورة مبتكرة ماين امل�ساهدات 
على موقع "تويرت"، و�سط تفاعل كبري من طرف املغردين. 
ون�سر ح�ساب )ViralHog(، املتخ�س�س يف ن�سر الفيديوهات 
التي تلقى رواجا على "تويرت"، فيديو عملية اإنقاذ الكلب، 
واأعاد  17.7 مليون م�ساهدة،  وح�سد حتى �سباح اخلمي�س 
ن�سره مئات املغردين. ويبداأ الفيديو بلقطة تظهر عددا من 
العمال الذين يقفون بجانب جمرى مياه �سريعة اجلريان 
اإىل ذراع جرافة كانت  اأحدهم  اأن يقفز  بالري، قبل  خا�سة 
باملكان. وخال حلظات، هبطت ذراع اجلرافة بالعامل اإىل 
قلب املجرى املائي، وبدا وكاأن العامل يف مهمة عمل، قبل اأن 
يظهر من بعيد كلبا على قيد احلياة تدفعه املياه ال�سريعة. 
املياه،  ميين  و�سحبه  بالكلب  الإميي�ييسيياك  ميين  الييعييامييل  ومتييكيين 
املييجييرى. وقال  ميين  �سائق اجلييرافيية برفعهما  قييام  ولحييقييا، 
احل�ساب اإن احلادثة وقعت يف الإكوادور باأمريكا اجلنوبية، 
فيما قالت �سحيفة "ديلي ميل" اإن احلادثة وقعت يف منطقة 
با�سجي جنوبي الإكوادور. وتباينت ردود فعل املغردين اإزاء 
الفيديو، فبينما اأ�ساد البع�س بت�سرف العمال، �سكك اآخرون 
اأنه كان م�سطنعا، لكنهم مل يقدموا  يف احلادث، معتربين 

ما يثبت ذلك. 

�ضرطة باري�ش تكافح الحتيال حتت برج اإيفل
نفذت ال�سرطة الفرن�سية عملية وا�سعة ل�سبط املخالفن 
اإيفل  بييرج  حتييت  املنت�سرين  الحييتيييييال  اأعييمييال  ومرتكبي 
اأثمرت عن توقيف ع�سرات الباعة املتجولن و�سواهم يف 
حميط املعلم ال�سياحي الباري�س ال�سهري. وقالت امل�سوؤولة 
يف �سرطة املنطقة الباري�سية اإيزابيل توماتي�س يف ت�سريح 
�سحايف اإّن "حجم هذه املمار�سات لي�س كبرياً، لكّنها توؤثر 
على راحة الزوار وال�سكان املحلين بالإ�سافة اإىل التجار 
الذين يقعون �سحية للمناف�سة غري العادلة، وتوؤثر كذلك 
الأزمة  انتهاء  ومع  وفرن�سا عموماً".  باري�س  �سورة  على 
عودة  باري�س  �سهدت  كورونا،  بجائحة  املرتبطة  ال�سحية 
نف�سه.  الوقت  يف  بوجودهم  املتعلقة  واملخالفات  ال�سياح 
اأ�سهر  خييال  امل�سجلة  الأرقيييام  اأّن  اإىل  توماتي�س  واأ�ييسييارت 
 2019 عام  املحققة  لتلك  مماثلة  الأوىل  الثاثة  ال�سنة 
اإح�ساءات  تعطي  اأن  دون  من  اجلائحة،  انت�سار  قبل  اأي 
دقيقة. و�سجلت ال�سرطة خملفات عدة من بينها عمليات 
واحتيال.  ن�سب  ممار�سات  حتتها  تن�سوي  واألييعيياب  ن�سل 
ال�سرطة  نفذتها  التي  العملية  اأّن  اإىل  توماتي�س  واأ�سارت 

الثاثاء اأ�سفرت عن توقيف 35 �سخ�ساً يف املجموع.

اكت�ضاف �ضحايل عمالقة عمرها 205 ماليني �ضنة 
اكُت�سفت يف جبال الألب ال�سوي�سرية متحجرات عائدة اإىل 
ثاثة زواحف بحرية �سخمة من ف�سيلة الإكثيو�سورات 
)ال�سحايل ال�سمكية(التي عا�ست قبل نحو 205 ماين 
لأحد  اليوم  حتى  عليها  العثور  مت  �سن  بينهااأكرب  �سنة، 

هذه احليوانات، ،وفقاً لدرا�سة ن�سرت اخلمي�س.
طناً   80 اإىل  وزنييهييا  ي�سل  التي  الإكثيو�سورات  وُتعترَب 
اأكيييرب احليوانات  ميين  20 ميييرتاً  اأكيييرث ميين  اإىل  وطييولييهييا 
املييوجييودة على الإطيييياق. وظييهييرت الإكييثيييييو�ييسييورات قبل 
نحو 250 مليون �سنة، وبقي منها نوع اأ�سغر حجماً �سبيه 
بالدلفن حتى 90 مليون �سنة م�ست. لكن معظمها نفق 

قبل 200 مليون �سنة وخ�سو�ساً تلك العماقة.

ت�ضاب بتلف يف الب�ضرة ب�ضبب الإبحار لفرتات طويلة
�ساركت اأم اأ�سرتالية تق�سي اأيامها يف ال�سفر 
زوجها،  برفقة  العامل على من يخت  حول 
معاناتها مع حالة �سحية جلدية اأ�سيبت بها 

ب�سبب الإبحار امل�ستمر.
مقطع  عيياميياً(   28( كيياراو�ييسييو  اإلينا  ون�سرت 
عن  غيابها  �سبب  فيه  ت�سرح  مييوؤخييراً  فيديو 
 750 اأكييرث من  بلغ عددهم  الذين  متابعيها 

األفاً على اإن�ستغرام.
وقييالييت اإلييييينييا اإنييهييا اأ�ييسيييييبييت بييحيياليية جلدية 
اأنحاء  جميع  عييلييى  الييبييقييع  بانت�سار  ت�سببت 
اأي  م�ساركة  عن  متتنع  جعلها  مما  ج�سمها 
مقاطع فيديو على اإن�ستغرام لفرتة طويلة.

اإلينا مباحظة بقع الكلف لأول مرة،  بداأت 
التعر�س  عيين  نيياجتيياً  يكون  اأن  واليييذي ميكن 
يف  الهرمونية،  والييتييغييريات  ال�سم�س  لأ�سعة 
عام 2018 عندما كانت حامًا بابنها الأول 

ليني، اإل اأن حالتها �ساءت بعد حملها الثاين. 
وا�سطرت املراأة اإىل اخل�سوع لعاج بالليزر 

يعيد �سطح اجللد كما كان، كل �ستة اأ�سهر.
وقالت اإلينا متحدثة عن جتربتها: "عندما 
وبعيدة  منعزلة  اأ�سبح  �سيئاً،  الو�سع  ي�سبح 
عن الكامريا. خ�سعت للعاج بالليزر ثاث 
العاج  تلقي  يف  و�ساأ�ستمر  الآن  حتى  مييرات 

حتى تتح�سن حالتي"
وزوجها  اإلينا  تعر�ست  )ني�سان(،  اأبييريييل  يف 
لنتقادات �سديدة بعد اأن ن�سرا مقطع فيديو 
لهما وهما يطعمان �سمكة قر�س بالقرب من 
قاربهما، على بعد خطوات قليلة من طفلهما 
ا�ستنكار  اإىل  الكثريون  �سارع  وقد  ال�سغري. 
امل�سوؤولة  غري  املغامرين  الزوجن  ت�سرفات 
اإنيييهيييا تييعيير�ييس حييييياة طفلهما  واليييتيييي قييياليييوا 

ال�سغري للخطر.

املخرجة واملمثلة الأمريكية اأوليفيا وايلد تتحدث على خ�صبة امل�صرح خالل عر�س The Big Picture يف ل�س فيجا�س , نيفادا. ا ف ب

ميغان فوك�ش ت�ضعر بالذنب 
جتاه اأولدها

ا�ستكت املمثلة الأمريكية  ميغان فوك�س  باأنها غالباً ما تبكي لأن جدول اعمالها 
  Glamour  املمتلىء يبقيها بعيدة عن اأولدها. قالت فوك�س يف مقابلة مع جملة
اأدخل  عييادة.  جديد  قمر  كل  كييثييرًيا،  "اأبكي  اأبييريييل:   - ني�سان  ل�سهر  الربيطانية 
احلمام واأبكي كثرًيا لأنه �سعب حتمل ال�سغوط التي ميار�سها عليك اأي �سخ�س 

اآخر اأو املجتمع ، ومن ال�سعب النف�سال عن اولدي بهذه الطريقة".
اإىل املدر�سة، وهذا ما  "اأ�سافر لفرتات طويلة، وعليهم الذهاب  ا�سافت فوك�س: 
هي عليه المور". وك�سفت ممثلة  Transformers  انها غالباً ما تت�سارع مع 

اإح�سا�سها بالذنب كونها تعتقد اأنها مل تقم بالازم مبا فيه الكفاية.
الذي  غرين   اأو�ييسييتيين  ال�سابق  براين  زوجييهييا  ميين  اولد  ثيياثيية  تت�سارك  فوك�س 

انف�سلت عنه عام 2020، وتت�سارك معه ح�سانة اأولدها.


