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رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�سة تنزانيا باليوم الوطني لبالدها

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
رئي�شة جمهورية  �شامية ح�شن  اإىل فخامة  تهنئة  برقية  حفظه اهلل، 
بعث  كما  ل��ب��اده��ا.  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  وذل���ك مبنا�شبة  امل��ت��ح��دة  تنزانيا 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل،  رع��اه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�شة �شامية ح�شن.

نهيان بن مبارك: ال�سالم والت�سامح 
والإن�سانية جوهر م�سرية الإمارات احل�سارية

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح والتعاي�س 
ال��ق��ادة ورج����ال الأعمال  اأم�����س وف���د الت��ف��اق الإب��راه��ي��م��ي م��ن  بق�شره 

الإجنيلني الذي يقوم بزيارة اإىل الدولة.
 Near موؤ�ش�س  روزن���رغ  جويل  برئا�شة  ال��زائ��ر  بالوفد  معاليه  ورح��ب 
East Media وتبادل معهم الأحاديث حول اأهمية البناء على ما حققه 
والت�شامح  ال�شام  قيم  ن�شر  والعمل  اإجن���ازات  من  الإبراهيمي  التفاق 
وخدمة  الإن�شانية  خلري  الب�شر  بني  بني  الإن�شاين  والت�شامن  والتاآخي 

ال�شام العاملي.
ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  اأن دولة الإم��ارات بقيادة �شاحب  واأك��د معاليه 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل تدعم اجلهود العاملية الرامية اإىل 

تعزيز قيم الأخوة الإن�شانية والت�شامن العاملي.)التفا�شيل �س2(

بريطانيا: اجلي�ش الرو�سي ي�ستويل على كرميينا الأوكرانية

غوتريي�س يدعو لوقف اإطالق نار باأوكرانيا..ويثري انتقاد زيلين�سكي

اجلي�س الليبي يت�سدى ملحاولة 
اجلنوب يف  داع�����س  ت��ق��دم 

•• طرابل�س-وكاالت:

الليبي،  اجل��ي�����س  ق�����وات  ت�����ش��دت 
داع�س  لتنظيم  تابعة  ملجموعات 
منطقة  اإىل  ال��ت�����ش��ل��ل  ح����اول����ت 
جنوب  �شبها  ملدينة  التابعة  غدوة 

الباد.
اأن  ب����ي����ان  يف  اجل���ي�������س  واأو�������ش������ح 
التابعة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال�����وح�����دات 
لكتيبة طارق بن زياد ا�شتبكت مع 
جمموعات اإرهابية تابعة لتنظيم 
حتركاتها  ر�شدت  بعدما  داع�����س، 

مبنطقة غدوة.
وجاء يف بيان للم�شوؤول العامي 
خليفة  للجي�س  العامة  بالقيادة 
ا�شتطاع  وح����دات  اأن  ال��ع��ب��ي��دي، 
ر�شدت  ال���ع���ام���ة  ل��ل��ق��ي��ادة  ت��اب��ع��ة 
حتركات هذه املجموعات، واأ�شفرت 
عن  �شاعة  نحو  بعد  ال�شتباكات 
اإ�شابة اإرهابيني اثنني، فيما تقوم 
الوحدات بعمليات مت�شيط لكامل 
املختبئني،  على  للقب�س  املنطقة 
ومنهم م�شوؤول التفخيخ القيادي 
بداع�س ه�شام بن ها�شمي، تون�شي 

اجلن�شية، وهو اأحد املحا�شرين.
اجلي�س  ق��وات  اأن  البيان  واأ���ش��اف 
�شادرت هواتف حممولة وعبوات 
بحوزة  ك��ان��ت  ومتفجرات  نا�شفة 

الإرهابيني ويف اإحدى عرباتهم.

الحت��اد الأوروب���ي: اأح��داث العنف 
مفزعة بال�سودان  دارفور  يف  الأخرية 

•• بروك�سيل-وكاالت:

يف  الر�شمية  للمتحدثة  بيان  اأف���اد 
الحت�����اد الأوروب�������ي ب�����ش��اأن ان����دلع 
ال���ع���ن���ف الأخ�������ري يف دارف��������ور ب����اأن 
اأفزعت الحتاد  الأخ��رية  الأح���داث 
تف�شي  اإىل  م�������ش���ريا  الأوروب������������ي، 
املجتمعات  بني  املميتة  ال�شتباكات 
يف غ������رب دارف���������ور خ������ال الأي�������ام 
البيان  وحّمل  املا�شية.  والأ�شابيع 
جوبا  اتفاقية  على  املوقعني  جميع 
عن  امل�شرتكة  امل�شوؤولية  لل�شام، 
اأنه  على  م�����ش��ددا  امل��دن��ي��ني،  حماية 
ل��و���ش��ع ح���د للعنف  ال���وق���ت  ح����ان 

وتقدمي اجلناة اإىل العدالة.
اإىل  ما�شة  ح��اج��ة  ه��ن��اك  اأن  وت��اب��ع 
اأمنية  حفظ  ق��وات  وتدريب  اإن�شاء 
امل�شلحة  القوات  قبل  من  م�شرتكة 
امل�شلحة  واحل����رك����ات  ال�����ش��ودان��ي��ة 
مبوجب اتفاق جوبا لل�شام، ويلزم 

التعجيل بها.
الأوروبي  الحت��اد  اأن  اإىل  كمااأ�شار 
امل�شاعدة  ل��ت��ق��دمي  ا���ش��ت��ع��داد  ع��ل��ى 

الإن�شانية للمحتاجني.

ال���دويل وهي  الأم���ن  يف جمل�س 
رو�شيا والوليات املتحدة وفرن�شا 

وبريطانيا وال�شني.
لوقف  غوتريي�س  دع��وة  وج���اءت 
اإطاق النار يف اأوكرانيا يف وقت 
الغربية  ال������دول  ف��ي��ه  ت���وا����ش���ل 
قال  حيث  لكييف،  ال��دع��م  تقدم 
وزي����ر ال���دف���اع الأم���ريك���ي لويد 
اأمام اجتماع دويل لدعم  اأو�شنت 
الثاثاء،  يوم  ع�شكريا،  اأوكرانيا 

زيلين�شكي  فولودميري  الرئي�س 
اأنه ل يرى اأي عدل اأو اأي منطق 

يف ترتيب الزيارات هذا.
الع�شكرية  العملية  ب���دء  وم��ن��ذ 
 24 اأوك���ران���ي���ا يف  ال��رو���ش��ي��ة يف 
املتحدة  الأمم  ب�����دت  ف����راي����ر، 
النزاع  ه����ذا  اإط������ار  يف  م��ه��م�����ش��ة 
القطيعة  م��ن��ه��ا  ع����دة  لأ����ش���ب���اب 
احلا�شلة ب�شبب هذه الأزمة بني 
الدول اخلم�س الدائمة الع�شوية 

اإن القوات الأوكرانية تقوم بعمل 
دفاعي كبري، يف مواجهة القوات 

الرو�شية.
ال��دف��اع الأمريكي،  واأ���ش��ار وزي��ر 
بعد ي��وم على زي��ارة ق��ام بها اإىل 
اخلارجية  وزي����ر  ب��رف��ق��ة  ك��ي��ي��ف 
اإىل  بلينكن،  اأن��ت��وين  الأم��ريك��ي 
اأن امل�شاعدات الع�شكرية الغربية 
ك��ب��ريا يف ميدان  ف���ارق���ا  ت�����ش��ن��ع 

املعارك باأوكرانيا.

رجال يطلقون نريان اأ�شلحتهم خال جنازة اأ�شخا�س لقوا حتفهم بغرق الزورق. )رويرتز(

•• بريوت-وكاالت:

نفذ نا�شطون يف نقابات املهن احلرة 
اأم�س  لبنان  يف  املودعني  وجمعيات 
اعت�شاماً يف حميط جمل�س النواب 
الرامي  ال���ق���ان���ون  مل�����ش��روع  رف�����ش��اً 
ا�شتثنائية  ����ش���واب���ط  و����ش���ع  اإىل 
وموؤقتة على التحويات امل�شرفية 
املعروف  ال��ن��ق��دي��ة،  وال�����ش��ح��وب��ات 

بالكابيتل كونرتول.
وتاأتي هذه التحركات الحتجاجية 
اأنه  باعتبار  القانون  مل�شروع  رف�شاً 
ل��ل��م��ودع��ني ويحمي  ال��ث��م��ن  ي��دف��ع 
ال���ف���رتة  امل���ال���ي���ة يف  ال���ت���ح���وي���ات 
وي�شقط  لبنان،  خ��ارج  اإىل  املا�شية 
�شد  الق�شائية  ال��دع��اوى  مفاعيل 
اإىل وقفة  امل�شارف. ودعا لبنانيون 
النواب  اأم����ام جم��ل�����س  اح��ت��ج��اج��ي��ة 
حتت �شعار لن مير لن ندفع الثمن، 

لإ�شقاط اإقرار م�شروع القانون .
امل�شرتكة  ال��ل��ج��ان  ج��ل�����ش��ة  وك���ان���ت 
القانون  م�����ش��روع  بحث  ل�شتكمال 
الرامي توقفت يوم الأربعاء املا�شي 
اإعان  ب��ع��د  امل�����ش��روع  مناق�شة  ع��ن 
ن����واب ت��ك��ت��ل ل��ب��ن��ان ال���ق���وي، وكتلة 
ذلك  رف�شهم  القوية،  اجلمهورية 

قبل الإطاع على خطة التعايف.

)اأي��ار(، انطلق قارب الهجرة م�شاء 
اأفقر  طرابل�س،  جنوب  من  ال�شبت 
وال����ت����ي حتولت  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  امل������دن 
خال ال�شنوات املا�شية اإىل منطلق 
يف  ال�شرعية  غري  الهجرة  ل��ق��وارب 
القوات  ت��اح��ق��ه  اأن  ق��ب��ل  ال��ب��ح��ر، 
اأثناء  وي��غ��رق  اجلي�س  يف  البحرية 

حماولة توقيفه.

ال�������وزراء  ك���ل���ف جم��ل�����س  ذل�����ك  اإىل 
اجلي�س  ال�����ث�����اث�����اء،  ال����ل����ب����ن����اين، 
الهجرة  ق���ارب  ح��ادث��ة  يف  التحقيق 
اأثناء حماولة  اأي��ام  الذي غرق قبل 
اأودى  ما  توقيفه،  البحرية  القوات 

بحياة �شتة اأ�شخا�س.
وقبل ثاثة اأ�شابيع من النتخابات 
مايو  منت�شف  يف  املرتقبة  النيابية 

ظ����روف  الآن  ح���ت���ى  ت��ت�����ش��ح  ومل 
احلادثة، ففيما اتهم ناجون عنا�شر 
بالتوجه لهم  البحرية  القوات  من 
بال�شباب وباإغراق القارب عن ق�شد 
اأثناء حماولة توقيفه، قال اجلي�س 
م����ن����اورات  ن���ف���ذ  امل����رك����ب  ق���ائ���د  اإن 
اإىل ارتطامه  اأدى  للهروب.. ب�شكل 

بزورق للجي�س.

•• االمم املتحدة-اأ ف ب:

ت��ب��ّن��ت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة لاأمم 
قراراً  الثاثاء  بالإجماع  املتحدة 
الدائمة  اخل��م�����س  ال�����دول  ُي���ل���زم 
ال���ع�������ش���وي���ة يف جم���ل�������س الأم������ن 
ا�شتخدامها  ب���ت���ري���ر  ال�������دويل 
ن����ادر قوبل  اإ����ش���اح  ل��ل��ف��ي��ت��و، يف 
ب�شبب  اإحياوؤه  واأعيد  بالت�شفيق 

الغزو الرو�شي لأوكرانيا.
ي�شتهدف  ال������ذي  والج���������������������������راء 
م����ب����ا�����ش����رة ال�������ولي�������ات امل���ت���ح���دة 
وال�شني ورو�شيا وفرن�شا واململكة 
ال�����دول اخل��م�����س التي  امل���ت���ح���دة، 
النق�س،  ح���ق  ل��وح��ده��ا  مت��ت��ل��ك 
اق��رتح��ت��ه ل��ي��خ��ت��ن�����ش��ت��اي��ن جلعل 
�شيا�شياً  ثمناً  تدفع  ال���دول  ه��ذه 
الفيتو،  ت�شتخدم  ع��ن��دم��ا  اأع��ل��ى 
ق��ول �شفري م��ن بلد ل  على ح��ّد 
عدم  وط��ل��ب  الفيتو  بحق  يتّمتع 

الك�شف عن هويته.
لكن، هل �شيدفع الإ�شاح الدول 

الفيتو.
وان�شم ما يقارب من مئة بلد اإىل 
الن�س  هذا  لرعاية  ليختن�شتاين 
املتحدة  ال����ولي����ات  ذل����ك  يف  مب���ا 
وجميع  وفرن�شا  املتحدة  واململكة 
ال��������دول الأع���������ش����اء يف الحت������اد 

الأوروبي.
اإىل  وال�شني  رو�شيا  تن�شم  ومل 
اجلهات التي قّدمت الن�س الذي 
�ش�شياهم يف تق�شيم الأمم املتحدة 
دبلوما�شي  ق��ال  كما  اأك��ر  ب�شكل 
رو����ش���ي ط��ل��ب ع����دم ال��ك�����ش��ف عن 

هويته قبل تبنيه.
والن�س غري ملزم ول �شيء مينع 
النق�س  ح���ق  ا���ش��ت��خ��دم��ت  دول�����ة 
اأمام  لتريره  احل�شور  عدم  من 

اجلمعية العامة.
 وق������ال �ش������فري طالباً عدم ك�شف 
الفوري  ت��ط��ب��ي��ق��������������ه  اإن  ه��وي��ت��ه 
ا�ش������تخدام  على  ال�شوء  �شي�شلط 
عمليات  وع���ل���ى  احل���������ّق  ه�����������������������ذا 

العرقل�����ة” يف جمل�س الأمن.

اىل  الع�شوية  ال��دائ��م��ة  اخلم�س 
الفيتو  ا���ش��ت��خ��دام  م���ن  ال��ت��ق��ل��ي��ل 
الأمم  �شرعة  يف  عليه  املن�شو�س 
تاأثري  له  �شيكون  اأن��ه  اأم  املتحدة، 
لوقف  اليه  اللجوء  لزيادة  حافز 

مترير ن�شو�س غري مقبولة؟.
بالإجابة  كفيل  امل�شتقبل  وح���ده 

على هذا ال�شوؤال. 

والإ�شاح الذي ُعر�س لأول مرة 
ين�س  العام،  ون�شف  عامني  قبل 
العامة  اجلمعية  تنعقد  اأن  على 
بعد  عمل  اأي���ام  ع�شرة  غ�شون  يف 
من  اأك������ر  اأو  ع�����ش��و  م���ع���ار����ش���ة 
الع�شوية يف  ال��دائ��م��ي  الأع�����ش��اء 
الو�شع  ملناق�شة  الأم����ن  جمل�س 
ا����ش���ت���خ���دام  اىل  دف���ع���ه���ا  ال��������ذي 

مواقــيت ال�صالة
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بديل  لإيجاد  ت�سعى  اأملانيا 
للنفط الرو�سي يف غ�سون اأيام 

•• وار�سو-رويرتز:

ق����ال وزي�����ر الق���ت�������ش���اد الأمل�����اين 
الثاثاء  اأم�������س  ه��اب��ي��ك  روب�����رت 
و�شيلة  ب��اإي��ج��اد  ت��اأم��ل  ب���اده  اإن 
اأي����ام لإب�����دال النفط  يف غ�����ش��ون 
ال��رو���ش��ي ب���اإم���دادات م��ن م�شادر 
اأملانيا ميكنها  اأن  اأخ��رى، م�شيفا 
لاحتاد  حظرا  تنفذ  اأن  عندئذ 
النفط  واردات  ع��ل��ى  الأوروب�������ي 

الرو�شي.
اعتمادها  لتقليل  �شغط  وحت��ت 
اأعقاب  الرو�شية، يف  الطاقة  على 
قالت  لأوك��ران��ي��ا،  الرو�شي  الغزو 
تنهي  ق��د  اإن��ه��ا  ال�شابق  اأمل��ان��ي��ا يف 
الرو�شي  ال��ن��ف��ط  م���ن  واردات����ه����ا 
بحلول نهاية العام. لكنها رف�شت 
الواردات  ف��وري على  فكرة حظر 

اإىل الحتاد الأوروبي.
اأثناء  لل�شحفيني  هابيك  وق���ال 
ملحادثات حول  بولندا  اإىل  زي��ارة 
اأن  ال��ي��وم ميكنني  ال��ط��اق��ة  اأم���ن 
اأ�شبح  )نفطيا(  حظرا  اأن  اأق��ول 

يف مقدور اأملانيا.
اأوك��ران��ي��ا، �شكل  وقبل احل��رب يف 
ال���ن���ف���ط ال���رو����ش���ي ح������وايل ثلث 
اأمل���ان���ي���ا. وق���ب���ل �شهر  اإم���������دادات 
خف�شت  اأمل��ان��ي��ا  اإن  ه��اب��ي��ك  ق���ال 
الرو�شي  النفط  على  اع��ت��م��اده��ا 

اإىل 25 باملئة من وارداتها.

الأمني العام لاأمم املتحدة ولفروف خال موؤمترهما ال�شحفي يف مو�شكو )ا ف ب(

قرار جريء للجمعية العامة لاأمم املتحدة .. لكنه غري ملزم!!

الت�شاوؤم يخيم على التون�شيني

اجلمعية العامة لالأمم املّتحدة ُتلزم الدول اخلم�س مبجل�س الأمن بتربير ا�ستخدامها للفيتو 

مقتل جنديني عراقيني يف تفجري انتحاري �سمال بغداد 

العراق يعلن الق�ساء على ولية دجلة جنوبي املو�سل التابعة لداع�س

اأمني جمل�ش الأمن الرو�سي:

اأوكرانيا تتجه اإىل التفكك اإىل عدة دول 
•• لندن-رويرتز:

قال اأمني جمل�س الأمن الرو�شي الذي يتمتع بنفوذ قوي اأم�س الثاثاء اإن �شيا�شة الغرب 
باترو�شيف  نيكولي  تعليقات  وترقى  اأوكرانيا.  تفكك  اإىل  تقود  الأوكرانية  واحلكومة 
اإىل تق�شيم الباد، والذي  ت��وؤدي  اأوكرانيا قد  اأن حرب رو�شيا يف  اإىل حد التحذير من 
�شت�شعى مو�شكو اإىل اإلقاء اللوم فيه على خ�شومها. ويف مقابلة مع �شحيفة رو�شي�شكايا 
جازيتا احلكومية، قال باترو�شيف - وهو حليف مقرب للرئي�س فادميري بوتني - اإن 
الوليات املتحدة حتاول منذ �شنوات اأن تزرع يف نفو�س الأوكرانيني الكراهية لكل ما هو 
رو�شي. وقال باترو�شيف لكن التاريخ يعلمنا اأن الكراهية ل ميكن اأبدا اأن ت�شبح عاما 
التي تعي�س يف  ال�شعوب  اأي �شيء يوحد  اإذا كان هناك  الوطنية.  الوحدة  به يف  موثوقا 
اأوكرانيا اليوم، فهو فقط اخلوف من الفظائع التي ترتكبها الكتائب القومية - يف اإ�شارة 
اإىل وحدات القوات امل�شلحة الأوكرانية التي و�شفتها مو�شكو بالنازية يف اإطار تريرها 
الغرب  �شيا�شة  نتيجة  ف��اإن  لذلك  اإن��ه  قوله  عنه  ال�شحيفة  ونقلت  الباد.  لغزو  املعلن 

وكييف ل ميكن اأن تكون اإل تفكك اأوكرانيا اإىل عدة دول.
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اأخبار الإمارات

عربي ودويل

الفجر الريا�ضي

جنوب  كيلومرتا   575 نحو  بعد 
����ش���رق���ي ال��ع��ا���ش��م��ة الأوك����ران����ي����ة 

كييف.
ب���دوره، دع��ا الأم���ني ال��ع��ام لاأمم 
املتحدة اأنطونيو غوتريي�س، اأم�س 
الثاثاء، خال زيارة ملو�شكو، اإىل 
وقف لإطاق النار يف اأوكرانيا يف 

اأقرب الآجال.
وقال غوتريي�س قبل حمادثات مع 
�شريغي  الرو�شي  اخلارجية  وزير 
هو  خ�شو�شا  يهمنا  ما  لف���روف: 
الظروف  ل��ت��وف��ري  ال�����ش��ب��ل  اإي���ج���اد 
ولوقف  ف���اع���ل  حل�����وار  امل��ن��ا���ش��ب��ة 

اإطاق النار يف اأقرب الآجال.
واأ�شاف اأنه رغم تعقيدات الو�شع 
يف اأوكرانيا مع تف�شريات خمتلفة 
ملا يح�شل فيها، من املمكن اإقامة 
���ش��ب��ل العمل  ح�����وار ج����دي ح����ول 
ح�شبما  ال�شكان،  معاناة  لتخفيف 

نقلت فران�س بر�س.
وبعد اللقاء مع لفروف، ي�شتقبل 
ال���رئ���ي�������س ال����رو�����ش����ي ف���ادمي���ري 

بوتني، غوتريي�س.
وي��ن��ت��ق��ل الأم�������ني ال����ع����ام ل����اأمم 
كييف  اإىل  م��و���ش��ك��و  م���ن  امل��ت��ح��دة 
زيارة  انُتقد كثريا لختياره  حيث 
تاأكيد  م��ع  اأوك��ران��ي��ا  قبل  مو�شكو 

•• عوا�سم-وكاالت:

الريطانية،  ال��دف��اع  وزارة  قالت 
اأم�س الثاثاء، اإن القوات الرو�شية 
كرميينا  م��دي��ن��ة  ع��ل��ى  ا���ش��ت��ول��ت 
حما�شرة  ح��ال��ي��ا  حت�����اول  ب��ي��ن��م��ا 
ب�شدة  املح�شنة  الأوكرانية  املواقع 

يف �شرق الباد.
ووفقا لوزارة الدفاع الريطانية، 
فقد ا�شتمرت حرب ال�شوارع لعدة 
اأيام يف املدينة الواقعة يف مقاطعة 
ل���وغ���ان�������ش���ك ب���اإق���ل���ي���م دون���ب���ا����س 
احلرب  جعلت  ح��ي��ث  الأوك������راين، 
عمليات اإجاء املدنيني م�شتحيلة. 
يف تغريدة يف وقت مبكر الثاثاء، 
ق����ال اجل��ي�����س ال���ري���ط���اين وردت 
كرميينا  مدينة  �شقوط  عن  اأنباء 
جنوبي  ع��ن��ي��ف��ة  م���ع���ارك  ووق������وع 
القوات  حت�����اول  ب��ي��ن��م��ا  اإي�����زي�����وم، 
ن��ح��و مدينتي  ال��ت��ق��دم  ال��رو���ش��ي��ة 
من  وك��رام��ات��ور���ش��ك  �شلوفين�شك 
ال�شمال وال�شرق، بح�شب ما ذكرت 

الأ�شو�شيتد بر�س.
ويف حني مل ي�شدر على الفور اأي 
الأوكرانية،  احلكومة  م��ن  تعليق 
اأنها  اأي�������ام  ق���ب���ل  رو����ش���ي���ا  زع���م���ت 
ا�شتولت على املدينة، الواقعة على 

ق�رص الوطن...رحلة ا�ضتك�ضافية 
ممتعة يف عيد الفطر 

اأوكرانيا: ما نعرفه عن بروفايل 
اجلنود الرو�ص يف املعركة

اخلطاأ ممنوع لليفربول اأمام 
احل�ضان الأ�ضود فياريال 
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•• بغداد-وكاالت:

قتل جنديان عراقيان احدهما �شابط برتبة رائد عندما 
فجر انتحاري حزامه النا�شف قرب قوة عراقية خا�شة 
�شمال  داع�����س  تنظيم  خ��اي��ا  ع��ن  بحث  عمليات  خ��ال 
الفرقة  بغداد. ينتمي اجلنديان اىل قوة م�شرتكة من 
ال�شاد�شة يف قيادة عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني 
كانت تداهم وكرا يف ب�شتان البوغبني بق�شاء الطارمية 

�شمايل العا�شمة بغداد.
هذا ونقلت وكالة الأنباء العراقية، اأم�س الثاثاء، عن 
الناطق با�شم القائد العام للقوات امل�شلحة اللواء يحيى 
ر�شول قوله، اإنه مت الق�شاء على ما ت�شمى ولية دجلة 

جنوبي املو�شل بالكامل.
يف  تبقى  م��ا  اإن  العراقية  الأن��ب��اء  لوكالة  ر���ش��ول  وق���ال 
ال���ع���راق ع��ب��ارة ع��ن بع�س ال��ف��ل��ول م��ن ال��دواع�����س هنا 
ال�شا�شعة  ال�شحراوية  املناطق  يف  ويتمركزون  وهناك 
التي تتخللها وديان وطبيعة جغرافية قا�شية، موؤكداً اأن 
ما يتواجد �شمن هذه املناطق ب�شع زمر اإرهابية بحدود 

عنا�شر.  6 الأحيان  بع�س  ويف  عنا�شر   3 اإىل   2
واأ�شاف اأن العمليات م�شتمرة يف ماحقة هذه العنا�شر 
ال�شربات  ا�شتمرار  املناطق، ف�شا عن  الإرهابية بهذه 
اأو يف الأح���را����س  ����ش���واء يف اجل���ب���ال  ال��ن��وع��ي��ة  اجل���وي���ة 

والوديان اأو املناطق ال�شحراوية.
عنا�شر  م��ن  العديد  قتل  ف��رتة  قبل  مت  اأن��ه  اإىل  ولفت 
داع�س بعملية نوعية جلهاز مكافحة الإرهاب والق�شاء 
املو�شل  م��دي��ن��ة  ت�شمى ولي����ة دج��ل��ة ج��ن��وب��ي  م��ا  ع��ل��ى 
بالكامل، م�شرياً اإىل اأن ال�شربة كانت موجعة لداع�س، 
حيث مت قتل اأكر من 43 عن�شراً من داع�س وم�شادرة 

معداتهم واأ�شلحتهم.
واأكد اأن العمليات النوعية م�شتمرة عن طريق املطاردة 
خري  اأن  على  ين�س  ع�شكري  مبداأ  واعتماد  واملاحقة 
كون  باملاحقة  وال�شتمرار  الهجوم  للدفاع هي  و�شيلة 

معركتنا هي معركة ا�شتخبارات.
اأي��ام على تويرت، انطاق  وكان يحيى ر�شول، ذكر قبل 
ملاحقة  ال�شلبة  الإرادة  عمليات  م��ن  الثانية  املرحلة 

بقايا تنظيم داع�س يف غرب الباد.
الأن��ب��ار واجلزيرة  ق��ي��ادات عمليات  اأن��ه��ا ت�شم  واأ���ش��اف 
وك���رب���اء وق����وات م��ن ق��ي��ادة ح��ر���س احل����دود وحم���اور 
الأو�شط،  وال���ف���رات  الأن���ب���ار  غ���رب  يف  ال�شعبي  احل�����ش��د 

باإ�شناد جوي من طريان اجلي�س.
وكانت احلكومة العراقية اأعلنت يف اأواخر عام 2017، 
لكن  الباد،  املت�شدد يف  التنظيم  على  ع�شكرياً  الق�شاء 
خايا نائمة ل تزال تنفذ من حني لآخر، عمليات �شد 

املدنيني وقوات الأمن واجلي�س.

الأمريكي  الرئي�س  نائبة 
م�������س���اب���ة ب���ك���ورون���ا

•• وا�سنطن-اأ ف ب:

نائبة  اأّن  الأب��ي�����س  ال��ب��ي��ت  اأع��ل��ن 
الرئي�س الأمريكي كامال هاري�س 
كوفيد  لفح�س  الثاثاء  خ�شعت 
اأتت نتيجته اإيجابية، مطمئناً اإىل 
اأّنها مل تكن يف الأيام الأخرية على 
اّت�شال وثيق بالرئي�س جو بايدن.

املتحّدثة  اآل����ن  ك��ري���ش��نت  وق���ال���ت 
نائبة  اإّن  ب��ي��ان  يف  ه��اري�����س  ب��ا���ش��م 
عوار�س  اأّي  ت��ع��اين  ال��رئ��ي�����س:ل 
العمل  وت��وا���ش��ل  نف�شها  و�شتعزل 
م���ن م��ق��ّر اإق��ام��ت��ه��ا، م�����ش��رية اإىل 
اأّن��ه��ا مل ت��ك��ن ع��ل��ى اّت�����ش��ال وثيق 
بالرئي�س اأو بال�شيدة الأوىل وذلك 

ب�شبب برامج رحاتهم الأخرية.
وتبنّي اأّن العديد من اأع�شاء اإدارة 
مرييك  العدل  وزي��ر  مثل  بايدن، 
الرئي�س  با�شم  غارلند واملتحدثة 
جمل�س  ورئ���ي�������ش���ة  ����ش���اك���ي  ج����ني 
اأ�شيبوا  بيلو�شي،  نان�شي  ال��ن��واب 

بكوفيد يف الأ�شابيع الأخرية.
ب��اي��دن )79  ال��رئ��ي�����س  اأّن  وث��ب��ت 
املعّززة  جرعته  تلّقى  ال��ذي  عاماً( 
نهاية  يف  كوفيد  لقاح  من  الثانية 
اآذار مار�س، لي�س خمالطاً بح�شب 
ال�شّحية  ال�������ش���ل���ط���ات  م���ف���ه���وم 

الأمريكية.

تراجع من�سوب الثقة يف قي�ش �سعّيد وبودن
�سرب اآراء: ارتفاع ن�سبة 
الت�ساوؤم لدى التون�سيني!

•• الفجر - تون�س:

ال�شادرة  كون�شاي  �شيغما  ملوؤ�ش�شة  ال�شيا�شي  الباروميرت  نتائج  اأظهرت 
ن�شبة  وت��راج��ع  التون�شيني  ل��دى  الت�شاوؤم  ن�شبة  ارت��ف��اع  الثاثاء  اأم�س 
الر�شا على اداء الرئي�س قي�س �شعيد ورئي�شة احلكومة جناء بودن رغم 

حفاظهما على �شدارة ترتيب الثقة يف ال�شخ�شيات ال�شيا�شية.
الباد  اأن  ي��رون  التون�شيني  م��ن  باملائة   56 ن�شبة  ان  النتائج  واك���دت 
41 باملائة من املتفائلني علما ان هذه  ت�شري يف الجت��اه اخلطاأ مقابل 
الن�شبة كانت مرتفعة للغاية و�شارفت على 80 باملائة مبا�شرة بعد اقرار 
التدابري ال�شتثنائية يف 25 يوليو املا�شي ثم ما فتئت ترتاجع ليطغى 

الت�شاوؤم من جديد ليبلغ ن�شبة 56 باملائة.
)التفا�شيل �س11(
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اأخبـار الإمـارات
النيابة العامة للدولة تو�سح 

جرمية انتحال وظيفة من الوظائف العامة
جمموعة الفردان تتربع مبليون درهم ملبادرة املليار وجبة

اأو مكلفاً  اأو من مقت�شياتها دون اأن يكون خمت�شاً  عمًا من اأعمالها 
لغريه  اأو  لنف�شه  للح�شول  اأو  لتحقيق غر�س غري م�شروع  وذل��ك  به 
اأي نوع. وتكون العقوبة احلب�س مدة ل تقل عن �شنة  على مزية من 
املن�شو�س  اإح��دى اجلرائم  وقعت  اإذا  �شنوات  5 خم�س  على  تزيد  ول 
الأمنية  الأجهزة  العاملني يف  �شفة  بانتحال  الأوىل  الفقرة  عليها يف 
اأو ال�شرطية. وياأتي ن�شر هذه املعلومات يف اإطار حملة النيابة العامة 
ون�شر  املجتمع  اأف��راد  بني  القانونية  الثقافة  لتعزيز  امل�شتمرة  للدولة 
وعي  م�شتوى  ورفع  بالدولة،  واملحدثة  امل�شتحدثة  الت�شريعات  جميع 

اجلمهور بالقانون، وذلك بهدف ن�شر ثقافة القانون كاأ�شلوب حياة.

•• اأبوظبي-وام:

اأو�شحت النيابة العامة للدولة، من خال مادة فيلمية ن�شرتها ام�س 
على ح�شاباتها يف مواقع التوا�شل الجتماعي جرمية انتحال وظيفة 
للمادة  طبقا  اأن��ه  اإىل  العامة  النيابة  واأ���ش��ارت  العامة.  الوظائف  من 
باإ�شدار   2021 ل�شنة   31 رق��م  احت��ادي  بقانون  املر�شوم  من   299
قانون اجلرائم والعقوبات والتي ن�شت على اأنه يعاقب باحلب�س مدة ل 
تزيد على 5 خم�س �شنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة، 
ويعاقب بذات العقوبة من تدخل يف وظيفة اأو خدمة عامة، اأو اأجرى 

قيا�شي يف م�شار املبادرة الأكر من نوعها على م�شتوى املنطقة.
وقال علي فردان الفردان، رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة الفردان: “فر�شة 
هذا  الإم���ارات  جمتمع  يف  واملوؤ�ش�شات  الأف���راد  جانب  اإىل  ندعم  اأن  مميزة 
اإىل هيكلية متينة قائمة  امل�شبوق.. ف�شركتنا ت�شتند  العمل الإن�شاين غري 
النزاهة  حتقيق  يف  املتمثلة  العريقة  واملهنية  الإن�شانية  القيم  اأرق��ى  على 
واخلدمة املتميزة وامل�شوؤولية الجتماعية.. ومبادرة “املليار وجبة” اليوم 
تفتح لنا اآفاقا جديدة على العمل اخلريي على امل�شتوى العاملي، فيما تدعم 
جمموعة الفردان الروؤية ال�شاملة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 
العاملية  اجلهود  يف  بفعالية  لت�شارك  للمجتمعات،  امل�شتدامة  التنمية  يف 

ملكافحة اجلوع وخ�شو�شا يف املجتمعات الأ�شد عوزا«.

•• دبي -وام:

اأعلنت جمموعة الفردان ترعها مببلغ مليون درهم لدعم مبادرة “املليار 
الأعمال  واملوؤ�ش�شات وقطاعات  الأف��راد  اإىل لئحة  بذلك  لتن�شم  وجبة”، 
بن  حممد  “مبادرات  جلهود  الداعمة  والإن�شاين  اخلريي  العمل  وهيئات 
يف مبادرتها الأ�شمل يف املنطقة، لتقدمي الدعم  را�شد اآل مكتوم العاملية”، 

الغذائي للمحتاجني والفقراء يف 50 دولة.
ي�شكل ترع جمموعة الفردان اإ�شافة اإىل الدعم الكبري الذي يلقاه الن�شاط 
اخلريي الذي حت�شده مبادرة “مليار وجبة” للم�شاهمة يف مكافحة اجلوع 

و�شوء التغذية يف العامل.
رقم  حا�شما يف حتقيق  دورا  الداعمني  اآلف  الترعات من  دفق  اأدى  وقد 

التي  احلملة  اأن  دب���ي،  ل�شرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 
اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
ت��ر���ش��خ من  “رعاه اهلل”  دب���ي  ال�����وزراء ح��اك��م 
املكانة الريادية لدولة الإمارات عامليا يف العمل 
الإن�����ش��اين، وت��وؤك��د �شمعتها من��وذج��ا ملهما يف 
ملد  وامل�شارعة  املعاناة  وتخفيف  ال�شعوب  اإغاثة 
العامل  اأن��ح��اء  كافة  للمحتاجني يف  ال��ع��ون  ي��د 
يف خمتلف الأوق��ات والأزم���ات. وق��ال معاليه: 
“ ي�شرفنا امل�شاركة يف احلملة، والترع مببلغ 
التي  الإن�شانية  اأه��داف��ه��ا  لدعم  دره��م  مليون 
ت��ع��زز م��ن ق��ي��م ال���رتاح���م وال��ت��ك��اف��ل، وحت�س 
موؤ�ش�شات  ج��ه��وده��ا،  توحيد  على  املجتمعات 
و���ش��رك��ات واأف������رادا ل��ي��ك��ون��وا ج����زءاً م��ن مهمة 

اإن�شانية �شخمة يف هذا ال�شهر الف�شيل.

•• دبي -وام: 

دب���ي مببلغ  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ت��رع��ت 
وجبة”،  “املليار  حملة  ل�شالح  دره��م  مليون 
التي  املنطقة  يف  الأك���ر  امل��ب��ادرة  جلهود  دعما 
اآل  را����ش���د  ب���ن ً  حم��م��د  “مبادرات  اأط��ل��ق��ت��ه��ا 
وتوفري  املحتاجني،  لإغ��اث��ة  العاملية”  مكتوم 
العون الغذائي لاأقل حظا يف 50 دولة حول 
العامل. ت�شّكل م�شاهمة �شرطة دبي دعًما �شخيًّا 
من  واملوؤ�ش�شات  الأف����راد  ت��رع��ات  اإىل  ُي�شاف 
ب��اأع��م��ال اخلري،  امل��ه��ت��م��ة  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف 
وتويل اأهمية لتوفري الأمن الغذائي للجوعى 
و ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون م���ن ���ش��وء ال��ت��غ��ذي��ة ب�شبب 
ال�شعبة.  والإن�����ش��ان��ي��ة  الجتماعية  ظ��روف��ه��م 
املري،  خليفة  اهلل  عبد  الفريق  معايل  اأك��د  و 

�سرطة دبي ت�سهم مبليون درهم ل�سالح مبادرة مليار وجبة

نهيان بن مبارك : ال�سالم والت�سامح والإن�سانية جوهر م�سرية الإمارات احل�سارية
الطوائف الدينية واجلن�شيات الأخرى الذين ينعمون بالعي�س الكرمي 

والآمن على اأر�شها الطيبة.
واأ�شاد جويل روزنرغ ووفد التفاق الإبراهيمي بجهود الإمارات الرائدة 
بني  ال�شلمي  والتعاي�س  العتدال  قيم  وتر�شيخ  احل��وار  تعزيز  يف  عامليا 
حققتها  التي  احل�شارية  ب��الإجن��ازات  فخره  عن  معربا  العامل  �شعوب 
الإم�����ارات يف امل��ج��الت ك��اف��ة ح��ت��ى اأ���ش��ب��ح��ت من��وذج��ا رائ����دا ي�����ش��ار اإليه 

بالبنان.. 
الكرمي  و�شعبها  الإم���ارات  لدولة  والزده���ار  التقدم  من  املزيد  متمنيا 

خلدمة الإن�شانية.

الإم��ارات بقيادة �شاحب  اأن دولة  العاملي. واأكد معاليه  ال�شام  وخدمة 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” تدعم 
والت�شامن  الإن�شانية  الأخ��وة  قيم  تعزيز  اإىل  الرامية  العاملية  اجلهود 

العاملي ون�شر مبادئ ال�شام والإخاء على م�شتوى العامل.
وقال معاليه اإن دولة الإمارات تاأ�ش�شت على قيم ومبادئ را�شخة تتخذ 
من الت�شامح واحلوار والتعاي�س وقبول الآخر منهجا و�شبيا للتوا�شل 
والذي  العاملي  وال�شام  ال�شتقرار  لتحقيق  امل�شرتك  ال��دويل  والتعاون 
تعي�س  200 جن�شية  لأك��ر من  الإم���ارات  احت�شان جمتمع  يتجلى يف 
يف تناغم وتاآلف وتنعم باحلياة الكرمية والحرتام حتت مظلة الأخوة 

•• اأبوظبي-وام:

الت�شامح  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�����ش��ي��خ  م��ع��ايل  ا�شتقبل 
ورجال  ال��ق��ادة  من  الإبراهيمي  الت��ف��اق  وف��د  اأم�س  بق�شره  والتعاي�س 

الأعمال الإجنيلني الذي يقوم بزيارة اإىل الدولة.
 Near الزائر برئا�شة جويل روزن��رغ موؤ�ش�س  بالوفد  ورحب معاليه 
على  البناء  اأهمية  ح��ول  الأح��ادي��ث  معهم  وت��ب��ادل   East Media
ال�شام  قيم  ن�شر  والعمل  اإجن���ازات  من  الإبراهيمي  التفاق  حققه  ما 
والت�شامح والتاآخي والت�شامن الإن�شاين بني بني الب�شر خلري الإن�شانية 

الإن�شانية.
واإن�شانية  وتعاي�س  وت�شامح  �شام  دولة  الإم��ارات  اأن  اإىل  معاليه  واأ�شار 
احل�شارية  الإم����ارات  م�شرية  ج��وه��ر  ت�شكل  را���ش��خ��ة  م��ب��ادئ  وجميعها 
اآل  �شلطان  زايد بن  ال�شيخ  له  املغفور  اأر�شى دعائمها  والتي  والإن�شانية 
بهدف  الر�شيدة  القيادة  نهجه  على  و���ش��ارت  ثراه”  اهلل  “طيب  نهيان 
باتت  حتى  والت�شامن  والتاآزر  املحبة  قيم  ون�شر  الإن�شان  كرامة  �شون 

�شمات اأ�شيلة متيز جمتمع الإمارات.
ومن جانبه قال جويل روزنرغ اإن دولة الإمارات تقدم للعامل منوذجا 
خمتلف  لأب��ن��اء  ال�شلمي  والتعاي�س  الع��ت��دال  قيم  تعزيز  يف  ا�شتثنائيا 

علي النعيمي رئي�سا لفريق عمل الحتاد الربملاين 
الدويل املعني باحلل ال�سلمي لالأزمة الأوكرانية

خالل ندوة بالقاهرة.. الإمارات ت�ستعر�س جتربتها 
يف متكني اأ�سحاب الهمم خالل الطوارئ والأزمات

كهرباء ال�سارقة تنفذ م�سروعات خلدمة املناطق
 ال�سياحية والأثرية يف كلباء خالل الربع الأول من 2022

العام  الأم���ني  اإىل  اإ�شافة  ال���دويل 
لاحتاد.

ال�شيانة الدورية لعدد من املحطات 
مدينة  مناطق  من  ع��دد  يف  الفرعية 
كلباء املختلفة للحفاظ على اإ�شتقرار 
اأف�شل  وت����ق����دمي  ال�����ش��ب��ك��ة  وث����ب����ات 

اخلدمات للمتعاملني.

وم�شتدامة بني البلدين.
على  ب��ن��اء  ال��ف��ري��ق  ت�شكيل  ي���اأت���ي 
ق��رار الحت��اد الرملاين ال��دويل يف 
الأخ��رية يف نو�شا  اجتماع جمعيته 
 2022 م���ار����س  ان��دون��ي�����ش��ي��ا  دوا 
الحتاد  ق��ب��ل  م��ن  ف��ري��ق  بت�شكيل 
ال�����دويل م��ع��ن��ي ببحث  ال���رمل���اين 
دور  لت�شهيل  اأوك��ران��ي��ا  يف  الو�شع 
ال��رمل��ان��ات لإي��ج��اد ح��ل��ول �شلمية 
الدبلوما�شية  وت��ف��ع��ي��ل  ل���اأزم���ة، 

الرملانية.
اأع�شاء  ثمانية  الفريق من  يتكون 
اجليو�شيا�شية  املجموعات  ميثلون 
الرملاين  الحت������اد  يف  الأع�������ش���اء 

ال�شارقة  ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
اأف�����ش��ل اخلدمات  ت��وف��ري  ب�����ش��رورة 
لكافة املناطق واإجناز امل�شروعات وفق 
اأف�شل املوا�شفات ووفق جدول زمني 
حمدد. واأ�شارت اإىل ان ق�شم الكهرباء 
باإدارة كلباء نفذ عددا من امل�شروعات 
خال  باملدينة  املناطق  كافة  خلدمة 
العام  م���ن  الأوىل  اأ����ش���ه���ر  ال���ث���اث���ة 
وت�شغيل  اإن�������ش���اء  ت�����ش��م��ن��ت  اجل�����اري 
 / 11 15 حمطة توزيع جهد  ع��دد 
0.415 ك.ف وتركيب41 �شندوق 
املنخف�س  ل��ل��ج��ه��د  ج���دي���د  ت����وزي����ع 
الرئي�شية  كيبات  �شبكات  ومت��دي��د 
8400م  ب��ط��ول  منخف�س  للجهد 
وت���و����ش���ي���ل اخل������دم������ات ل����ع����دد 14 
م�شروعا حكوميا و94 م�شروعا اآخر 
اأعمال  وت��ن��ف��ي��ذ  امل��ن��اط��ق  خمتلف  يف 
حفر لتو�شيل خدمات كهرباء بطول 
22700 مرت كما مت اإج��راء اأعمال 

الدبلوما�شية  اجل����ه����ود  ودع�������م 
الر�شمية يف اإطار القواعد الدولية 
و احرتام مبادئ ال�شيادة الوطنية 
و القانون الدويل الإن�شاين اإ�شافة 
اإىل دع����م اجل���ه���ود الإن�����ش��ان��ي��ة يف 

منطقة ال�شراع.
و ���ش��ي�����ش��اع��د ال���ف���ري���ق امل�����ش��ك��ل .. 
الحت������اد ال���رمل���اين ال������دويل على 
املدى  ع��ل��ى  يف  احل���ل  يف  امل�شاهمة 
الطويل  و  امل��ت��و���ش��ط  و  ال����ف����وري 
و حت��ق��ي��ق وق�����ف ك���ام���ل لإط�����اق 
احلوار  وتعزيز  الثقة  وب��ن��اء  ال��ن��ار 
النزاع  اأ�شباب  ومعاجلة  الرملاين، 
�شلمية  ع���اق���ات  اإق���ام���ة  و���ش��م��ان 

اأن  كلباء  اإدارة  مدير  الزعابي  م��وزة 
تنفيذ امل�شروعات وتو�شيل اخلدمات 
املناطق  يف  احل��ي��وي��ة  ل��ل��م�����ش��روع��ات 
تنفيذاً  ي��اأت��ي  والأث���ري���ة  ال�����ش��ي��اح��ي��ة 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 

•• اأبوظبي-وام:

را�شد  الدكتور علي  اأنتخب معايل 
ل���ف���ري���ق عمل  ال��ن��ع��ي��م��ي رئ���ي�������ش���ا 
الحت����اد ال��رمل��اين ال����دويل املعني 
باحلل ال�شلمي لاأزمة الأوكرانية 
وذل��ك خال الجتماع ال��ذي عقد 
بات�شيكو  دوارت���ي  م��ع��ايل  بح�شور 
الأول  اأم�����س  م�شاء  الحت���اد  رئي�س 

الثنني.
و�شي�شتخدم فريق العمل املعني .. 
امل�شاعي  و  الرملانية  الدبلوما�شية 
احل��م��ي��دة ل��ت�����ش��ج��ي��ع احل������وار بني 
الرو�شي  و  الأوك�����راين  ال��رمل��ان��ني 

•• ال�سارقة-وام:

كهرباء  ب��ه��ي��ئ��ة  ك��ل��ب��اء  اإدارة  ن���ف���ذت 
وم��ي��اه وغ���از ال�����ش��ارق��ة خ���ال الربع 
ال��ع��ام اجل����اري ع���ددا من  الأول م��ن 
املناطق  ت���خ���دم  ال���ت���ي  امل�������ش���روع���ات 
والأثرية  وال��ت��ط��وي��ري��ة  ال�����ش��ي��اح��ي��ة 
الكهرباء  خ��دم��ات  تو�شيل  مت  حيث 
وم�شجد  ال�شاعة  ب��رج  مل��ي��دان  وامل��ي��اه 
تو�شيل  مت  كما  بكلباء.  القلعة  ح��ي 
الرتاثية  للقرية  الكهرباء  خ��دم��ات 
املوؤقت  ال��ت��و���ش��ي��ل  اإج������راءات  واإن���ه���اء 
خلدمات الكهرباء لبيت ال�شيخ �شعيد 
واإن����ارة  ال��رتاث��ي��ة  احل�����ش��ن  ومنطقة 
ال�شاعة  ب���رج  ودوار  ال���وح���دة  ����ش���ارع 
عمود   148 تركيب  مت  حيث  بكلباء 
اإنارة ومتديد كيبات بطول 7300 
 4 و  ك�������ش���اف   304 وت���رك���ي���ب  م����رت 
املهند�شة  واأو�شحت  اإن���ارة.  �شناديق 

احتياجاتهم  وم�����راع�����اة  ال���ه���م���م 
واللوج�شتية  والتعليمية  ال�شحية 
مثل الأدلة الر�شادية والتعليم عن 
ال�شحية  وت��وف��ري اخل��دم��ات  ب��ع��د 
للمعلومات  وال��و���ش��ول  امل��ن��زل  يف 
وال��ع��م��ل م���ن امل���ن���زل اإ����ش���اف���ة اإىل 
ال����درا�����ش����ات والأب�����ح�����اث ال���ت���ي مت 
اإجنازها لتتبع ظروف واحتياجات 
اجلائحة.  خ��ال  الهمم  اأ���ش��ح��اب 
وت�����ش��م��ن��ت ال���ن���دوة جم��م��وع��ة من 
اجل���ل�������ش���ات ال���ن���ق���ا����ش���ي���ة ف���ي���م���ا مت 
العربية  ال��ط��ري��ق  ع��ر���س خ��ارط��ة 
يف  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�س  لدعم 
مواجهة الأوبئة والأزمات ونقا�شها 
اإىل  اإ�شافة  امل�شاركة  ال��وف��ود  اأم��ام 
الأع�شاء يف جامعة  الدول  جتارب 
اأزمة  مواجهة  يف  العربية  ال���دول 
احتياجات  وم��راع��اة  كوفيد-19 

اأ�شحاب الهمم خالها.

وفاعليتهم  الهمم  اأ�شحاب  تكيف 
و�شلطت  ال�����ش��ع��ب��ة.  ال���ظ���روف  يف 
وف������اء ح���م���د ب����ن ���ش��ل��ي��م��ان خال 
املنجزات  اأه��م  على  ال�شوء  الندوة 
ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا الإم���������ارات خال 
اأ�شحاب  مع  التعامل  يف  اجلائحة 

ي�شمن  مب��ا  الهمم  اأ���ش��ح��اب  على 
ظروف  م��ع  التكيف  م��ن  متكينهم 
م�شابهة  ظ���روف  اأي���ة  اأو  اجلائحة 
و�شمان تقدمي اخلدمات ال�شحية 
كبقية  لهم  والت�شغيل  والتعليمية 
اأف�������راد امل��ج��ت��م��ع م���ن خ����ال �شتة 
“اجلاهزية  ه��ي  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  حم���اور 
وان�شيابيتها  واملعلومات  وامل��رون��ة 
والكوادر العاملة والثقافة والوعي 
اآثار  وحم��ور  والتن�شيق  وال��ت��ع��اون 

وتبعات الأزمة«.
العربية  ال�������دول  مم��ث��ل��و  واأ������ش�����اد 
امل�شاركون يف الندوة بتجربة دولة 
الأزم���ة  م��ع  التعامل  يف  الإم�����ارات 
وخ�شو�شية  احتياجات  وم��راع��اة 
اأ�����ش����ح����اب ال���ه���م���م خ���ال���ه���ا من 
خ�����ال جم���م���وع���ة م����ن امل����ب����ادرات 
ذات الأه���داف امل��ح��ددة امل��درج��ة يف 
ا�شتمرارية  ي�شمن  مب��ا  ال�شيا�شة 

•• دبي-وام:

���ش��ارك��ت دول����ة الم������ارات يف ندوة 
“ال�شتجابة لحتياجات الأ�شخا�س 
ذوي الإعاقة يف الأزمات والأوبئة” 
ونظمتها  القاهرة  يف  عقدت  التي 
بالتعاون  العربية  ال���دول  جامعة 
مع وزارة الت�شامن الجتماعي يف 
واللجنة  العربية  م�شر  جمهورية 
لغربي  والجتماعية  القت�شادية 

اآ�شيا “الأ�شكوا«.
وم���ث���ل���ت الإم�������������ارات وف�������اء حمد 
رعاية  اإدارة  م��دي��رة  �شليمان  ب��ن 
وزارة  يف  الهمم  اأ���ش��ح��اب  وت��اأه��ي��ل 
تنمية املجتمع التي قدمت عر�شا 
لتمكني  ال�شتجابة  “�شيا�شة  حول 
اأ�شحاب الهمم يف حالت الطوارئ 
والأزمات والكوارث” على م�شتوى 
انعكا�شاتها  وتبيان  الإم��ارات  دولة 

ال�سارقة اخلريية تنفذ م�سروع 
زكاة املال داخل الدولة

•• ال�سارقة-وام:

وزع��������ت ج���م���ع���ي���ة ال���������ش����ارق����ة اخل����ريي����ة 
امل��خ�����ش�����ش��ات امل��ال��ي��ة مل�����ش��روع زك����اة املال 
مايني   6 قيمتها  البالغة  الدولة  داخ��ل 
األ���ف م�شتفيد   20 اأك���ر ع��ن  دره���م على 
مم���ن ت�����ش��م��ل��ه��م م�����ش��ارف ال���زك���اة وذلك 
الرم�شانية  احل��م��ل��ة  مل�����ش��اري��ع  ا�شتكمال 
تزيد  مبخ�ش�شات  تنفيذها  يجرى  التي 
على 80 مليون درهم. وقال حممد �شليم 
بالإنابة  امل�����ش��اع��دات  اإدارة  م��دي��ر  امل��ن��ع��ي 
م�شروعات  تنفيذ  ت��وا���ش��ل  اجلمعية  اإن 
احل��م��ل��ة ال��رم�����ش��ان��ي��ة ل��ه��ذا ال���ع���ام حيث 

�شرفت جميع مبالغ الزكاة املعتمدة ل�شالح الفئات امل�شتهدفة بعد النتهاء 
الزكاة حيث  امل�شمولة �شمن م�شارف  احل��الت  اإع��داد م�شودة بجميع  من 
عما  وال�شرافة  البنكية  الإي��داع��ات  عر  امل�شتحقات  ت�شليم  عملية  متت 
اأن��ه مت رفع خم�ش�شات م�شروع  املتبعة ..م�شريا  ب��الإج��راءات الح��رتازي��ة 
الزكاة لهذا العام اإىل 6 مايني درهم مع ارتفاع اأعداد امل�شتفيدين اإىل 20 

األف حالة من امل�شجلني بك�شوف اجلمعية.

العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 
ال�شيدلية املركزية ، امل�شجلة يف دائرة ال�شحة )رقم رخ�شة 
دائرة  من  ال�شادرة  التجارية  والرخ�شة   PF1025 املن�شاأة 
 ،  CN1017761 رقم  حتت  ابوظبي  القت�شادية  التنمية 
نقر باأننا قمنا بتقدمي طلب للغاء الرتخي�س ابتداءا من 
الت�شويات  جميع  بت�شفية  قمنا  لذلك  وفقا   2022/2/8

وخمططات مدفوعات التاأمني ال�شحي من جميع �شركات 
التاأمني واملوردين - يجب على كل من له حق العرتا�س 
على هذا القرار التوجه اىل ال�شيدلية املركزية - ابوظبي 
 centralpharmacy31@gmail.com:بريد الكرتوين -

من تاريخ ن�شر هذا القرار.
 ال�سيدلية املركزية

الإقرار باإلغاء رخ�سة املن�ساأة
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اأخبـار الإمـارات

»�سراع« يحتفي برواد »حتدي بوابة ال�سارقة« و يعلن اأ�سماء الفائزين بدورته الرابعة

بدور القا�سمي: ريادة الأعمال رحلة اإميان بقدرات الإن�سان على حتقيق النجاح

وي��ت��ط��ل��ب احل�����ش��ول ع��ل��ى ال��ت�����ش��ري��ح اج��ت��ي��از ال����دورة 
الهيئة  ع��ل��ى م���وق���ع  امل���ت���اح���ة  ال���ت���وع���وي���ة  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
الإلكرتوين، واأل يقل عمر املتدرب عن 16 عاماً، وت�شمل 
الدورة التدريبية درو�شاً عن املوا�شفات واملعايري الفنية 
بالإ�شافة  امل�شتخدمني  والتزامات  بال�شكوتر  اخلا�شة 
كما  ال�شكوتر،  با�شتخدام  فيها  امل�شموح  امل��ن��اط��ق  اإىل 
تتناول الدورة التعريف بالإ�شارات والعامات املرورية 

•• دبي-وام:

واملوا�شات  ال���ط���رق  ه��ي��ئ��ة  اأك������دت 
اأن ا���ش��ت��خ��دام ال�����ش��ك��وت��ر يف  يف دب����ي، 
ال�شوارع الآمنة التي حددتها الهيئة 
ي��ت��ط��ل��ب ت�����ش��ري��ح��اً م����روري����اً ميكن 
احل�����ش��ول ع��ل��ي��ه م���ن خ����ال من�شة 
اإل���ك���رتون���ي���ة اأط��ل��ق��ت��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة على 
للجمهور  تتيح  الإل��ك��رتوين  موقعها 
جمانية  ت�����ش��اري��ح  ع��ل��ى  احل�������ش���ول 
ت��وؤه��ل��ه��م ل���ش��ت��خ��دام ه���ذا ال��ن��وع من 
املناطق  يف  امل������رن  ال���ت���ن���ّق���ل  و����ش���ائ���ل 
الهيئة  ح���ددت���ه���ا  ال���ت���ي  وال���������ش����وارع 

ل�شتخدام ال�شكوتر.
و�شتكون املن�شة الإلكرتونية املذكورة 

جاهزة للعمل ومتاحة للجمهور ابتداًء من 28 اأبريل 
اجلاري.

ي��ك��ون مطلوبا  ���ش��وف  ال��ت�����ش��ري��ح  اأن  ال��ه��ي��ئ��ة  واأف������ادت 
اأما  املخ�ش�شة،  ال�����ش��وارع  على  ال�شكوتر  ي�شتخدم  مل��ن 
الأخرى  الأم��اك��ن  يف  ال�شكوتر  ا�شتخدام  يف  الراغبون 
اأو على  الهوائية  الدراجات  ال�شوارع مثل م�شارات  غري 

الأر�شفة فاإن الت�شريح لن يكون اإلزامياً.

ي�شهم يف بناء اقت�شاد قوي ومتنوع 
“ يعتر حتدي بوابة  . واأ�شاف : 
– املم�شى فر�شة مثالية  ال�شارقة 
على  ال��دول��ة  يف  ال�شباب  لتحفيز 
ومواهبهم  بطاقاتهم  الإ�شتثمار 
م�شتوى  حت�������ش���ني  ج����ان����ب  اإىل 
جتارب الت�شوق واأ�شلوب احلياة يف 
الإمارة “ وهناأ الفائزين بالتحدي 
بنجاحهم الذي جاء ثمرة عملهم 
ت�شتحق  التي  وجهودهم  ال���دوؤوب 

كل التقدير والتكرمي.
ج��ل�����ش��ة حوارية  امل��ج��ل�����س  ت�����ش��م��ن 
جت���ارب  امل���دي���ن���ة:  “روح  ب���ع���ن���وان 
التجزئة  ق���ط���اع���ي  يف  م���ب���ت���ك���رة 
�شارك  وامل�شروبات”  وامل���اأك���ولت 
بها كل من عي�شى عطايا الرئي�س 
التنفيذي ملجموعة “األف” وموزة 
مل�شاريع  التنفيذي  الرئي�س  العّبار 

الّعبار .
على  ال�شوء  العبار  موزة  و�شلطت 
التكيف  يف  التجزئة  جت���ارة  جن��اح 
جائحة  ف����رتة  يف  امل���ت���غ���ريات  م���ع 
اأ���ش��ه��م��ت يف  ك��وف��ي��د 19 ب��ع��دم��ا 
وتر�شيخ  ال��ت�����ش��وق  ع������ادات  ت��غ��ري 
التكنولوجيا يف قيادة هذا القطاع 

والطحالب  املانغروف  القرم  واأ�شجار 
ال��دق��ي��ق��ة والأع�����ش��اب ال��ب��ح��ري��ة. كما 
ي�شلط املعر�س ال�شوء على املبتكرين 
والباحثني والعلماء يف دولة الإمارات 
للحفاظ  ج��ه��وده��م  يكر�شون  ال��ذي��ن 
وتطوير  ال��ب��ي��ول��وج��ي  ال��ت��ن��وع  ع��ل��ى 
ح��ل��ول م�����ش��ت��دام��ة ل��ت��ح��دي��ات الأم���ن 

الغذائي، املياه والبيئة.
ح�������ش���ر ح���ف���ل اف����ت����ت����اح ج����ن����اح دول����ة 
الإمارات عمدة مدينة اأملري وممثلون 
ال��ه��ول��ن��دي��ة وممثلون  ع��ن احل��ك��وم��ة 
من معر�س فلورياد واملبدعون الذين 
�شاهموا يف جناح دولة الإمارات العربية 
املتحدة يف املعر�س مبا يف ذلك �شركة 
على  عملت  التي  الهولندية  تيارت 
�شركة  مع  بال�شراكة  اجلناح  ت�شميم 
ب��راغ��م��ا امل��ع��م��اري��ة يف دول���ة الإم����ارات 
املياه  حديقة  ت�شميم  عن  وامل�شوؤولة 
عن  مم��ث��ل��ني  اإىل  اإ�����ش����اف����ة  امل����احل����ة 
اأي���وك���ت���وال ال��ه��ول��ن��دي��ة التي  ���ش��رك��ة 
داخلية  وجم�����ش��م��ات  ق��ط��ًع��ا  ت�����ش��م��م 
متخ�ش�شة  معمارية  واأنظمة  دائرية 
ثاثية  الطباعة  تقنيات  وت�شتخدم 
تدوير  واإع����������ادة  امل���ب���ت���ك���رة  الأب�����ع�����اد 

وا�شتخدام املواد.

ب��ت��ح��دي بوابة  ال��ف��ائ��زي��ن  ت��ك��رمي 
ال�شوء  ن�شلط  اأن  ب��ّد  ل  ال�شارقة 
على الأفكار الريادية التي قدمها 
خريجو برنامج ا�شتوديو ال�شارقة 
التزام  نوؤكد  و  النا�شئة  لل�شركات 
مبوا�شلة  ال�شارقة  واإم����ارة  ���ش��راع 
العمل على تعزيز التميز الريادي 
وتوفري بيئة داعمة لرواد الأعمال 
م�شاريع  اإط���اق  على  مل�شاعدتهم 
قطاع  يف  وم���ب���ت���ك���رة  م�������ش���ت���دام���ة 
اإحداث  على  وق��ادرة  التكنولوجيا 

اأثر اجتماعي اإيجابي«.
عطايا:تعتر  ع���ي�������ش���ى  ق������ال  و 
اأ�شا�شية  ع��وام��ل  املبتكرة  الأف��ك��ار 
دولة  يف  امل�شتدام  القت�شاد  لبناء 
الإمارات ونحن نوؤمن باأهمية هذا 
التحدي يف تن�شيط ال�شوق وحتفيز 
النمو القت�شادي وي�شرنا اأن نكون 
���ش��رك��اء ل�����ش��راع يف ه����ذه امل���ب���ادرة 
ال��ت��ي ت��ت��واف��ق م���ع روؤي���ت���ن���ا لدعم 
جمتمع ال�شارقة مب�شاريع مبتكرة 
وتعك�س حر�شنا على م�شاعدة رواد 
واملقيمني  الإم���ارات���ي���ني  الأع���م���ال 
م�شاريع  اإن�����ش��اء  ع��ل��ى  ال���دول���ة  يف 
م��ت��م��ي��زة وت��و���ش��ي��ع اأع��م��ال��ه��م مبا 

مع حتدي بوابة ال�شارقة و الدور 
الذي تلعبه هذه ال�شراكة يف تنمية 
وتعزيز  الإب���داع���ي���ة  امل���ب���ادرة  روح 
والإبداعية  الثقافية  ال�شناعات 
الدورة  اأن  “.. مو�شحا  الدولة  يف 
ال��راب��ع��ة م��ن ه���ذه امل���ب���ادرة ت�شهد 
لل�شركات  امل��زده��رة  املنظومة  على 
النا�شئة يف دولة الإمارات والتعاون 
واخلا�س  ال���ع���ام  ال��ق��ط��اع��ني  ب���ني 
مب�شاريعهم  ال���ف���ائ���زي���ن  م��ه��ن��ئ��ا 
يف  التوفيق  لهم  متنى  و  املتميزة 

امل�شتقبل .
من جهتها قال جناء املدفع املدير 
لريادة  ال�شارقة  مل��رك��ز  التنفيذي 
الأعمال /�شراع/ : “ نحر�س على 
الأعمال  رواد  بنجاحات  الحتفاء 
الأفكار  واأ�شحاب  التغيري  و�شناع 
املبتكرة العاملني حتت مظلة �شراع 
ال�شمو  �شاحب  روؤي���ة  م��ع  متا�شياً 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
حاكم ال�شارقة الذي يوؤمن بقدرة 
و�شناعة  الب��ت��ك��ار  ع��ل��ى  الإن�����ش��ان 

التغيري الإيجابي يف املجتمع«.
واإىل جانب  :”” ال��ي��وم  واأ���ش��اف��ت 

ابتكار حلول  اأن ت�شاهم يف  من �شاأنها 
للتحديات البيئية التي تواجهنا.

وي�شتقبل جناح دولة الإمارات العربية 
امل��ت��ح��دة يف اإك�����ش��ب��و ف��ل��وري��اد 2022 
التي  امللحية  امل��ي��اه  بحديقة  ال����زوار 
ا�شتلهمت ت�شميمها من نظام الزراعة 
ويقدم  الإم��������ارات  دول�����ة  يف  امل��ل��ح��ي��ة 
امل��ع��ر���س ن��ب��ذة ع��ن ال��ن��ب��ات��ات امللحية 
امللحية  ال��دول��ة  بيئة  يف  ت��زده��ر  التي 
والكينوا  ال�شاليكورنيا  اخلريزة  مثل 

وم��رون��ة ون��اأم��ل م��ن خ��ال م�شاركة 
والنباتات  املبتكرين  ق�ش�س ومعارف 
يف دول��ة الإم���ارات اأن ن�شهم يف حلول 
اأف�شل  غ��د  ب��ن��اء  م��ن  جميعاً  متكننا 
فخورون  اأننا  كما  القادمة  لاأجيال 
اأ���ش��ال��ي��ب تظهر ج��ه��ودن��ا يف  ب��ت��ق��دمي 
اأك��ر اخ�����ش��راراً ونتطلع  تنمية م��دن 
اإىل اإن�شاء روابط اأعمق مع اأ�شدقائنا 
واأن  ف��ل��وري��اد  اإك�����ش��ب��و  امل�����ش��ارك��ني يف 
التي  اخلاقة  الأفكار  منهم  ن�شتلهم 

القت�شادي  ال���ن���م���و  ل����ش���ت���دام���ة 
القيادة  توجيهات  ظل  يف  والتنوع 
من  ومتكينه  ب��ت��ع��زي��زه  ال��ر���ش��ي��دة 
امل�شاهمة باأكر من 65 باملائة من 

اقت�شادنا غري النفطي.
حتقيق  اأن  ال����ف����ا�����ش����ي  واأك�����������د 
يتطلب  ال����ري����ادي����ة  ال���ط���م���وح���ات 
والتوجيه  الإر���ش��اد  على  احل�شول 
والبيئة  ال��ت��م��وي��ل  وت��وف��ر  ال��ك��ايف 
ال��داع��م��ة ل��ل��ن��م��و وم���ن ه��ن��ا تقوم 
ال�شارقة  م��رك��ز  م��ث��ل  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
لريادة الأعمال �شراع بدور حيوي 
يف دع���م اجل��ي��ل اجل��دي��د م��ن رواد 
الأعمال يف دولة الإمارات ومتكينه 
تعزيز  ج��ان��ب  اإىل  ق���درات���ه  وب��ن��اء 
م��ك��ان��ة دول����ة الإم������ارات يف توفري 
منظومة متكاملة وعاملية امل�شتوى 

لل�شركات النا�شئة.
اإن  الناخي  من جانبه قال مبارك 
ركيزتان  الأع��م��ال  وري��ادة  البتكار 
الثقافية  ال�����ش��ن��اع��ات  رك��ائ��ز  م��ن 
والإبداعية التي تعد من املحركات 
الرئي�شة لتعزيز التنمية امل�شتدامة 
وال���ت���ن���وع الإق���ت�������ش���ادي يف دول����ة 
ب�شراكتنا  ف���خ���ورون   .. الإم������ارات 

ويحتفي  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات 
الباحثني  م��ن  ال��دول��ة  يف  باملبتكرين 
ي�شتك�شفون  ال��ذي��ن  الأع���م���ال  ورواد 
للحفاظ  ج���دي���دة  ط���رق���اً  ب��ا���ش��ت��م��رار 
البحري  ال��ب��ي��ول��وج��ي  ال��ت��ن��وع  ع��ل��ى 
للغذاء  امل�شوؤول  ال�شتخدام  وت�شجيع 
واملياه وتبادل املعرفة حول البتكارات 
م�شتقبل  لتحقيق  املبذولة  واجل��ه��ود 

اأكر ا�شتدامة.
ق�شة  اإن  امل�شرخ  ج��م��ال  �شعادة  وق���ال 
هي  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
الآباء  غر�شها  وع��زمي��ة  طموح  ق�شة 
ت�شري  الر�شيدة  وال��ق��ي��ادة  املوؤ�ش�شون 
ا�شت�شافة  وي�شرفنا  النهج  ذات  على 
فلورياد  اإك�����ش��ب��و  يف  الأول  ج��ن��اح��ن��ا 
2022 فجهود ال�شتدامة امل�شتقبلية 
على  امل�شتقبلية  تطلعاتنا  جوهر  هي 

ال�شعيدين املحلي والعاملي.
املياه  “مدن  م��ع��ر���س  اأن  واأ�����ش����اف 
حول  حقيقياً  ت�شوراً  يقدم  املاحلة” 
خال  من  بيئتنا  مع  تعاي�شنا  كيفية 
اإن�شاء اأنظمة الزراعة امللحية الدائرية 
اجلديدة  البتكارات  لت�شجيع  وذل��ك 
الغذائي  الأم����ن  ق�شايا  ت��ع��ال��ج  ال��ت��ي 
ا�شتدامة  اأك��ر  مدننا  وجعل  وامل��ائ��ي 

ر  اأن »جمل�س �شراع الرم�شاين« وفَّ
للقراءة  ف��ر���ش��ة  الأع���م���ال  ل�����رواد 
والتفكري والتعلم وتركيز طاقاتهم 
تطلعاتهم  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وق���درات���ه���م 
واأ�شهم يف جمع نخبة من اأ�شحاب 
خراتهم  لتبادل  امللهمة  التجارب 
م�شاريع  ع��ل��ى  ال�����ش��ب��اب  واإط������اع 
اأثبتت  ومتو�شطة  �شغرية  ريادية 
قدرتها على اإحداث فارق يف عامل 
وامل�شاهمة يف  وال�شتثمار  الأعمال 

بناء القت�شاد وتعزيز التنمية.
بدوره تناول معايل الدكتور اأحمد 
ريادة  م�شتقبل  الفا�شي  بالهول 
كبار  من  احلا�شرين  مع  الأعمال 
ال�شخ�شيات املتخ�ش�شة مبنظومة 
القطاعني  يف  الأع�����م�����ال  ري��������ادة 
احل�����ك�����وم�����ي واخل�������ا��������س واأب����������رز 
ال�شركات النا�شئة واملتخرجني من 

مركز “�شراع« .
ال�شركات  ق��ط��اع  ق��ي��م��ة  اإن  وق����ال 
بالن�شبة  وامل��ت��و���ش��ط��ة  ال�����ش��غ��رية 
مو�شحا  ج���داً  مهمة  لق��ت�����ش��ادن��ا 
ب�  ت�����ش��ه��م  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  ال�����ش��رك��ات  اأن 
الوطني  باملائة من القت�شاد   94
اأ�شا�شاً  ال���ق���ط���اع  ه����ذا  ي��ج��ع��ل  م���ا 

•• اأملري - هولندا-وام: 

اف��ت��ت��ح ���ش��ع��ادة ج��م��ال امل�����ش��رخ �شفري 
دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة لدى 
العام جلناح  واملفو�س  مملكة هولندا 
 ”2022 فلورياد  اإك�شبو  يف  ال��دول��ة 
يف هولندا ر�شمياً جناح الدولة الذي 
يقام حتت عنوان “مدن املياه املاحلة: 

حيث تلتقي الأر�س بالبحر«.
وي�����ش��ت��ع��ر���س ج���ن���اح دول�����ة الإم������ارات 
م�شاركته  خ����ال  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
دولة  ج��ه��ود  امل��ع��ر���س  ه���ذا  الأوىل يف 
التحديات  على  التغلب  يف  الإم����ارات 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ح��ي��ث جت��ع��ل ن����درة املياه 
واحلرارة العالية والرتبة املاحلة من 
التقليدية  الب�شتنة  حتقيق  ال�شعوبة 
ب��ط��ري��ق��ة م�����ش��ت��دام��ة وت������روي مدن 
امل��ي��اه امل��احل��ة رح��ل��ة دول����ة الإم�����ارات 
املليئة  ال���ف���ري���دة  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
بالعزمية والتفاوؤل وكيف تغلب �شعب 
بني  العي�س  حت��دي��ات  على  الإم�����ارات 
بيئة �شحراوية وبحرية لُيَنّموا مدًنا 

مزدهرة وم�شتدامة.
املياه  “مدن  م���ع���ر����س  وي��ح��ت�����ش��ن 
لدولة  الطبيعية  ال��ب��ي��ئ��ة   “ امل��احل��ة 

ال�شارقة  م��رك��ز  رئي�شة  القا�شمي 
ل��ري��ادة الأع��م��ال ���ش��راع اإىل جانب 
م��ع��ايل ال���دك���ت���ور اأح���م���د ب���ن عبد 
الفا�شي وزير  بالهول  اهلل حميد 
وامل�شاريع  الأع���م���ال  ل��ري��ادة  دول���ة 
ومبارك  وامل��ت��و���ش��ط��ة  ال�����ش��غ��رية 
الثقافة  وزارة  وك���ي���ل  ال���ن���اخ���ي 
الرئي�س  عطايا  وعي�شى  وال�شباب 
“األف”  مل���ج���م���وع���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
التنفيذي  امل��دي��ر  امل��دف��ع  وجن���اء 
الأعمال  ل���ري���ادة  ال�����ش��ارق��ة  مل��رك��ز 
امل�شوؤولني  كبار  من  ونخبة  �شراع 
واخلا�س  احلكومي  القطاعني  يف 
وخريجي  ال�����ش��رك��ات  واأ����ش���ح���اب 

برامج �شراع.
القا�شمي  ب���دور  ال�شيخة  وه��ن��اأت 
الفائزين  خال كلمتها يف احلفل 
ال�شارقة”  ب����واب����ة  “حتدي  يف 
م�������ش���ي���دة ب����اإمي����ان����ه����م ال����را�����ش����خ 
وثقتهم  و���ش��ج��اع��ت��ه��م  ب��اأف��ك��اره��م 
خ���ال رح��ات��ه��م ال���ري���ادي���ة نحو 
امل�شتقبل موؤكدة اأن ريادة الأعمال 
متثل رحلة اإميان بقدرات الإن�شان 

على حتقيق النجاح.
و اأو�شحت ال�شيخة بدور القا�شمي 

الق���ت�������ش���ادي ال���رئ���ي�������س م���وؤك���دة 
اأداة  مي��ث��ل  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  اأن 
ال�شيافة  ق���ط���اع  يف  ج�����داً  م��ه��م��ة 
ال�����ش��ارق��ة جنحت  واأن  وامل���اأك���ولت 
الريادية  امل�����ش��اري��ع  ا�شتقطاب  يف 
لقطاعات  مف�شلة  وجهة  و�شكلت 
امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة التي 
ف��ر���س واع�����دة وح�شة  ت��ن��ت��ظ��ره��ا 

كرى يف اقت�شاد ال�شوق.
على  ع��ام  مب��رور  املجل�س  واحتفى 
تاأ�شي�س برنامج “ا�شتوديو ال�شارقة 
لل�شركات النا�شئة« /S3/ الفريد 
الذي اأطلقه مركز “�شراع” لدعم 
بتاأ�شي�س  الراغبني  الأع��م��ال  رواد 
�شركات من خال م�شاعدتهم على 
التحقق من جدوى اأفكارهم وبناء 

منتجاتهم وطرحها يف الأ�شواق .
خريجي  م���ن  ع����دد  ا���ش��ت��ع��ر���س  و 
ال��رن��ام��ج ق�����ش�����س ال��ن��ج��اح التي 
م�شاريعهم  ت��ف��ا���ش��ي��ل  و  حت��ق��ق��ت 
وجت��رب��ت��ه��م م���ع ري������ادة الأع���م���ال 

وتاأ�شي�س اأعمالهم اخلا�شة.
القا�شمي  ال�شيخة بدور  و جتولت 
الفا�شي  بالهول  اأح��م��د  وم��ع��ايل 
وجناء املدفع وعدد من احل�شور 
ا�شت�شافت  التي  العر�س  مبن�شات 
�شبع �شركات نا�شئة خال فعاليات 
ت����ع����رف����وا على  ح����ي����ث  امل���ج���ل�������س 
م��ن��ت��ج��ات��ه��ا وخ��دم��ات��ه��ا والأف���ك���ار 

التي األهمت موؤ�ش�شيها.
ك���ان /����ش���راع/ ق��د اأط��ل��ق يف يناير 
ال������دورة احلالية  ال���ع���ام  ه����ذا  م���ن 
ال�شارقة”  ب���واب���ة  “حتدي  م���ن 
“األف”  م��ع جم��م��وع��ة  ب��ال��ت��ع��اون 
وبال�شراكة  ال���ع���ق���اري  ل��ل��ت��ط��وي��ر 
حتت  وال�شباب  الثقافة  وزارة  مع 
ال�شارقة- ب��واب��ة  “حتدي  ع��ن��وان 
رواد  مت���ك���ني  ب����ه����دف  املم�شى” 
امل�شاهمة  م��ن  املبتكرين  الأع��م��ال 
يف تعزيز تطوير قطاعي التجزئة 
وامل���اأك���ولت وامل�����ش��روب��ات يف اإم���ارة 

ال�شارقة ومنطقة اخلليج.

•• ال�سارقة-وام:

اأع����ل����ن م���رك���ز ال�������ش���ارق���ة ل���ري���ادة 
الفائزين  اأ�شماء  )�شراع(  الأعمال 
بالدورة الرابعة من “حتدي بوابة 
بالتعاون  اأطلقه  ال��ذي  ال�شارقة” 
وال�شباب  ال���ث���ق���اف���ة  وزارة  م����ع 
عنوان  حت��ت  “األف”  وجم��م��وع��ة 

“املم�شى«.
“املاأكولت  ق��ط��اع  ع���ن  ف����از  ف��ق��د 
اأحمد  الأعمال  رائد  وامل�شروبات” 
“مقهى  م�������ش���روع���ه  ع����ن  ق���ا����ش���م 
فراّبي” و نال جائزة نقدية قدرها 
100 األف درهم اإىل جانب وحدة 
اإيجارية ملدة عام جماناً يف م�شروع 

املم�شى بال�شارقة.
و ���ش��م��ن ق���ط���اع ال��ت��ج��زئ��ة ف���ازت 
وجلنار  �شوخانوفا  يوليا  م��ن  ك��ل 
تنديبايفا عن م�شروعهما “نيت�شر 
هيدوني�شت” و نالتا جائزة نقدية 
اإىل جانب  األ��ف دره��م   25 قدرها 
منفذ بيع جماناً يف مول )زيرو6( 

بال�شارقة ملدة عام.
جلميع  “األف”  جمموعة  وت��ق��دم 
الفائزين خدمات التجهيز الكامل 
فيما  بهم  اخلا�شة  البيع  مل�شاحات 
وامل�شاعدة  الدعم  لهم  �شراع  يقدم 

التي يحتاجونها لبدء اأعمالهم.
ج����������اء ذل����������ك خ����������ال امل����ج����ل���������س 
�شراع  نظمته  ال����ذي  ال��رم�����ش��اين 
للبحوث  ال�������ش���ارق���ة  “جممع  يف 
احتفاء  والبتكار”  والتكنولوجيا 
ب��اأه��م الإجن����ازات يف جم��ال تعزيز 
الب��ت��ك��ار يف ق��ط��اع ري���ادة الأعمال 
والتى  وال��دول��ة  ال�شارقة  اإم��ارة  يف 
اخلطط  مناق�شة  خ��ال��ه��ا  ج���رى 
العمل  موا�شلة  و�شبل  امل�شتقبلية 
ال�شركات  واإر�����ش����اد  ت��وج��ي��ه  ع��ل��ى 
النا�شئة لتحديد الفر�س املائمة 
لا�شتثمار يف خمتلف القطاعات.

ح�شر حفل الإعان عن الفائزين 
�شلطان  ب���ن���ت  ب��������دور  ال�������ش���ي���خ���ة 

هلم�سلي اخلريية تقدم 22.5 مليون دولر دعما جلهود الق�ساء على الأمرا�س املدارية املهملة
املدارية املهملة حيث اأ�شبح هدف الق�شاء على تلك الأمرا�س قابًا للتحقيق 
يف وقت قريب ولهذا ل بّد لنا من العمل �شريعاً وح�شد الهمم واإلهام املزيد من 
الأ�شخا�س للقيام مبثل هذه اخلطوات مبا ي�شاهم بالو�شول اإىل خط النهاية. 
مرنة  تعاونية  متويل  من�شة  بتوفري  املهملة  الأمرا�س  اإنهاء  �شندوق  ويعتز 
دعمها  اإىل  بالإ�شافة  ال�شتثمار  خماطر  تقليل  �شاأنها  ومن  اأك��ر  تاأثري  ذات 
املهملة.”  املدارية  الأمرا�س  على  الق�شاء  يف  املحليني  وال�شركاء  احلكومات 
1.7 مليار  م��ن  اأك��ر  ت��وؤث��ر على حياة  املهملة  امل��داري��ة  الأم��را���س  اأن  ُي��ذك��ر 
يت�شنى  ل  والتي  املتدنية  امل��وارد  ذات  النائية  املجتمعات  يف  معظمهم  �شخ�س 
لها احل�شول على اأهم ال�شروريات الأ�شا�شية كماء ال�شرب النظيف كما ت�شهم 
تلك الأمرا�س بخ�شائر ت�شل مليارات الدولرات �شنوياً يف الدول التي تتف�شى 
الأعباء  وزي��ادة  الإنتاجية  وانخفا�س  اإعاقات  ت�شببه من  ملا  نظراً  وذلك  فيها 

على مقدمي الرعاية.

تواجه عبئاً كبرياً ب�شبب تلك الأمرا�س.
واأعرب �شمو ال�شيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد 
امل�شاهمة  هذه  على  اخلريية  هلم�شلي  ملوؤ�ش�شة  وتقديره  �شكره  عن  اأبوظبي 
وامل�شاركة يف دعم “�شندوق بلوغ امليل الأخري” والتي متثل خطوة كبرية يف 

دعم م�شريتنا وت�شريعها نحو الق�شاء على الأمرا�س املدارية املهملة.
من جانبه قال والرت بانزيرر ع�شو جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة هلم�شلي اخلريية: 
يف  وع��ائ��ات��ه��م  الأط��ف��ال  رف���اه  على  ت��رك��ز  اخل��ريي��ة  هلم�شلي  موؤ�ش�شة  “اإن 
اأن تعزيز املرونة والقدرة  املجتمعات الأكر �شعفاً وحاجة يف اأفريقيا موؤكداً 
التي  ال�شبل  اأب��رز  هي  ال�شحية  اخلدمات  وحت�شني  الأم��را���س  مواجهة  على 
ت�شاعد يف حتقيق هذا الهدف.” واأعرب عن فخره بان�شمام املوؤ�ش�شة اإىل �شبكة 
يف  ال�شتثمار  خ��ال  من  امل�شرتكة  ال��روؤي��ة  جتمعهم  الذين  امل�شتثمرين  من 
�شندوق بلوغ امليل الأخري وذلك لت�شريع جهود عاج تلك الأمرا�س والق�شاء 

•• اأبوظبي-وام:

الأمرا�س  على  الق�شاء  جلهود  دعماً  اخلريية”  “هلم�شلي  موؤ�ش�شة  قدمت 
 22.5 ق��دره  مببلغ  ال�شودان  وجنوب  وال�شودان  اأثيوبيا  يف  املهملة  امل��داري��ة 
مليون دولر وذلك بالتعاون مع كٍل من “�شندوق بلوغ امليل الأخري “ الذي 

ي�شرف عليه ديوان ويل عهد اأبوظبي و�شندوق اإنهاء الأمرا�س املهملة.
يف  ���ش��ن��وات  ث��اث  م��دى  على  امل�شاهمة  اخل��ريي��ة  هلم�شلي  موؤ�ش�شة  وت��ع��ت��زم 
“�شندوق بلوغ امليل الأخري “ وهو �شندوق متعدد اجلهات املانحة ميتد عر 
ع�شر �شنوات والذي اأطلقه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة.
العمى  مر�س  على  والق�شاء  العاج  جهود  ت�شريع  يف  الدعم  ه��ذا  و�شي�شهم 
التي  ال��دول  اللمفي يف ثاث من  الفياريات  وداء  الذنب/  النهري/كابية 

عليها لتح�شني حياة الأطفال والعائات يف اأثيوبيا والدول املجاورة.
ُيذكر اأن “�شندوق بلوغ امليل الأخري” هو �شراكة عاملية مببلغ 100 مليون 
بهدف  احلكومية  غري  واملنظمات  واحلكومات  اخلريية  املوؤ�ش�شات  بني  دولر 
الق�شاء على مر�س “العمى النهري” و”داء الفياريات اللمفي” يف جميع 
اأنحاء العامل من خال موا�شلة اجلهود والنجاحات املتحققة والتقليل من 

الأثر الذي ترتكه تلك الأمرا�س على حياة النا�س حول العامل.
ولت�شريع امل�شار نحو التغيري يتبنى �شندوق بلوغ امليل الأخري مقاربة ت�شجع 
املبتكر وتطوير جمالت جديدة للخرات  والتمويل  الفعالة  ال�شراكات  على 

التي ت�شهم يف مكافحة الأمرا�س املدارية املهملة.
اإدارة  ليجاتوم وع�شو جمل�س  ال�شريك لدى  اآلن مكورميك  قال  من جانبه 
�شندوق اإنهاء الأمرا�س املهملة: “اإن هذا الدعم الكبري من موؤ�ش�شة هلم�شلي 
لاأمرا�س  مكافحتنا  م�شرية  من  الأهمية  بالغة  مرحلة  يف  ياأتي  اخلريية 

•• اأبوظبي-وام:

يبداأ مركز اأبوظبي للخايا اجلذعية ADSCC  قريباً جتربة �شريرية رائدة 
من نوعها للم�شاعدة يف عاج الت�شلب املتعدد..وذلك بعد اأن ح�شل على موافقة 
اأبوظبي للبدء يف هذه الدرا�شة. و�شي�شجل   �� جلنة الأبحاث يف دائرة ال�شحة 
مركز اأبحاث اخلايا اجلذعية 45 مري�شاً يف املرحلتني الأوىل والثانية من 
الدرا�شة لتقييم �شامة وفعالية تقنية جديدة رائدة خارج اجل�شم تعتمد على 
العاج املناعي ال�شوئي » ECP » والتي �شت�شتخدم يف عاج الت�شلب املتعدد. 
الازمة  ال�شتعدادات  جميع   ADSCC يف  والأطباء  العلماء  فريق  واأج��رى 
حيث �شتنتقل الدرا�شة الآن اإىل املرحلة التالية بهدف نهائي يتمثل يف اإن�شاء 

ع��اج��ات تغري احل��ي��اة لاأ�شخا�س يف دولة  ون��اأم��ل توفري  واح��د  ع��ام  مدتها 
الإمارات العربية املتحدة ومنطقة ال�شرق الأو�شط وخارجها. يذكر اأن عاج 
متميزة،  �شوئية  تقنية  على  يعتمد   ECP ب�  املعروف  اجل�شم  خ��ارج  الف�شادة 
ينتج عنها تعديل مناعي..ا�شتخدمت هذه التقنية بنجاح منذ عام 1987 يف 
عاج �شرطان اجللد الليمفاوي للخايا التائية CTCL ، بجانب ا�شتخدامها 
يف عاج اأمرا�س مناعية اأخرى لها خ�شائ�س مر�س الت�شلب املتعدد نف�شها. 
 «  ClinicalTrials.gov  « العامة  البيانات  ق��اع��دة  يف  التجربة  و�شجلت 
من  بها  واملعرتف  عامليا  امل�شهورة  املن�شة  وهي  الأمريكية،  للحكومة  التابعة 
اأبوظبي للخايا  اأن يعر�س مركز  املقرر  العاملية. ومن  ال�شحة  قبل منظمة 
اجلذعية نتائج ثاث درا�شات بحثية اأ�شا�شية اأجريت على املر�شى با�شتخدام 

تعديل مناعي لدى املر�شى. وقال الدكتور يندري فينتورا، املدير العام ملركز 
الإمارات  دول��ة  “اإن  املناعة:  علم  يف  واملتخ�ش�س  اجلذعية  للخايا  اأبوظبي 
تقدم العاجات الفريدة واملبتكرة بهذه التجربة ال�شريرية الرائدة” ..م�شرًيا 
تاأثري  له  يكون  اأن  ومنهك وميكن  املتعدد هو مر�س مزمن  الت�شلب  اأن  اإىل 
كما  العامل،  وح��ول  الأو�شط  ال�شرق  املر�شى يف  العديد من  على حياة  مدمر 
اأن مركز الأبحاث الرائد عاملًيا لديه الفر�شة لتطوير عاجات التكنولوجيا 
“الو�شول اإىل هنا هو نتيجة  احليوية العاملية اإىل امل�شتوى التايل. واأ�شاف: 
مركز  يف  والطبي  العلمي  فريقنا  من  والل��ت��زام  ال���دوؤوب  العمل  من  �شنوات 
اأبوظبي للخايا اجلذعية، وي�شعدنا اأن نكون يف بداية درا�شة املرحلة الأوىل«. 
واأ�شار اإىل اأن الباحثني �شيقيمون 45 مري�شاً عن كثب خال التجربة التي 

براغ  يف   EBMT ل�  والأربعني  الثامن  ال�شنوي  الجتماع  يف  نف�شها  التقنيات 
القادم  �شهر مار�س  23 من  اإىل   19 الفرتة من  الت�شيك، خال  بجمهورية 
لتقدمي  العامل  اأنحاء  ال�شحيني من جميع  املهنيني  بني   EBMT ..ويجمع 
اأدلة فريدة واأحدث الأبحاث يف عامل الطب. وتاأ�ش�س مركز اأبوظبي للخايا 
اجلذعية يف مار�س 2019 بهدف تلبية الطلب املحلي والإقليمي املتزايد على 
اخلدمات الطبية املتقدمة والعاجات الأكر ابتكاًرا يف الدولة..وجنح مركز 
 CAR لت�شنيع خايا  الأوىل  اأبوظبي للخايا اجلذعية موؤخًرا يف جتربته 
حملًيا يف املختر، وهو قريب من بدء التجارب ال�شريرية لإثبات �شامة   T
يعمل  ..كما  الدموية  ال�شرطانات  ع��اج  يف   CAR T-Cell ع��اج  وفعالية 

املركز على اإن�شاء عاجات ملر�س ال�شكري من النوع الأول.

طرق دبي تطلق من�سة ملنح ت�ساريح جمانية 
ل�ستخدام ال�سكوتر الكهربائي اعتبارا من 28 اأبريل

افتتاح جناح دولة الإمارات »مدن املياه املاحلة« يف اإك�سبو فلورياد 2022

 مركز اأبوظبي للخاليا اجلذعية يبداأ املرحلة الأوىل من جتربة تعد الأوىل من نوعها لعالج الت�سلب املتعدد

�سي�سجل املركز 45 مري�سًا يف درا�سة اإكلينيكية مدتها عام واحد لختبار تقنية الف�سادة ال�سوئية للعالج املناعي ملر�سى الت�سلب املتعدد
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

مبليون  �شرف"  "جمموعة  ت��رع��ت 
التي  وجبة"،  "مليار  مل���ب���ادرة  دره����م 
را�شد  ب��ن  حممد  "مبادرات  تنظمها 
الفقراء  لغ��اث��ة  العاملية"  مكتوم  اآل 
 50 ال��غ��ذائ��ي يف  وامل��ح��ت��اج��ني للدعم 

دولة حول العامل.
تن�شط  ال��ت��ي  املجموعة  دع��م  وي�شهم 
ال�شحن  م��ن��ه��ا  م��ت��ن��وع��ة  ق��ط��اع��ات  يف 
البحري، وخدمات الإمداد والتموين، 
اللوج�شتية،  اخل����دم����ات  و����ش���ب���ك���ات 
وال�شياحة،  وال�شفر  التجزئة،  وجتارة 
واخلدمات  امل��ع��ل��وم��ات،  وتكنولوجيا 
املالية، وال�شيافة والعقارات، والتعليم 
امل���ع���ون���ات  وال���ت�������ش���ن���ي���ع، يف و�����ش����ول 
ال��غ��ذائ��ي��ة م��ن خ���ال م��ب��ادرة "مليار 
املجتمعات  م�شتحقيها يف  وجبة" اإىل 

الأقل حظاً.
لئحة  اإىل  ���ش��رف  جمموعة  وتن�شّم 
واملوؤ�ش�شات  الأف����������راد  م����ن  ط���وي���ل���ة 
احلملة  ه��ذه  تدعم  التي  واجلمعيات 
من  انطلقت  التي  املنطقة  يف  الأك��ر 
الراغبني  ل��ت��م��ك��ني  الإم��������ارات  دول�����ة 
والإن�شاين  اخل����ريي  ال��ع��م��ل  دع���م  يف 
واملجتمعي من م�شاندة اأهداف املبادرة 
الرامية اإىل توفري �شبكة اأمان غذائي 
الأطفال  خ��ا���ش��ة  ال�شعيفة  ل��ل��ف��ئ��ات 

والاجئني والنازحني.
رئي�س  ن���ائ���ب  �����ش����رف،  ي���ا����ش���ر  وق������ال 

"مليار  م����ب����ادرة  ����ش���رف:  جم��م��وع��ة 
املبا�شر  الغذائي  الدعم  وجبة" تقدم 
حول  ال���دول  ع�شرات  يف  للمحتاجني 
بامل�شاهمة يف  العامل، ونحن فخورون 
امل��ب��ادرة الأك��ر من نوعها يف املنطقة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  ال��ت��ي 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال���وزراء حاكم  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 
اأمان  �شبكة  لتكون  اهلل"  "رعاه  دب��ي 
غ��ذائ��ي��ة مت��ت��د م��ن الإم������ارات وت�شل 
اإىل من هم بحاجة اإىل خمتلف اأنحاء 

�شرائح  جميع  فيها  وي�شارك  ال��ع��امل، 
و�شركات  وموؤ�ش�شاته  باأفراده  املجتمع 
احل�س  من  انطاقاً  اخلا�س  القطاع 
املجتمعية  وامل�������ش���وؤول���ي���ة  الإن�������ش���اين 
مل���ع���اين �شهر  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة وجت�������ش���ي���داً 

العطاء واخلري والإح�شان.
ويعادل الترع الذي قّدمته جمموعة 
�شرف مليون وجبة، من خال توفري 
املطلوبة  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����واد 
م ب�شيغة  لإع����داد وج��ب��ات ط��ع��ام ُت��ق��دَّ
متوينية  وط��������رود  اأ����ش���ا����ش���ي���ة  م�������واد 

للمحتاجني.

اآليات الترع.
وجبة"  "املليار  م���ب���ادرة  وت�����ش��ت��ق��ب��ل 
ال������ت������رع������ات ع�������ر اأرب�������������ع ق�����ن�����وات 
م���ع���ت���م���دة ه����ي امل����وق����ع الإل�����ك�����رتوين 
www .1billionmeals .

امل�������������ش������ريف  وال��������ت��������ح��������وي��������ل   ae
وجبة"  "املليار  م�����ب�����ادرة  حل�������ش���اب 
ع�����ل�����ى رق���������م احل�����������ش�����اب امل����ع����ت����م����د: 
 AE300260001015333439802

يف بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم 
الرغبة  ح�����ال  يف  اأم������ا  الإم�������ارات�������ي. 
للمبادرة  بالترع بدرهم واحد يومياً 
م���ن خ���ال ا����ش���رتاك ���ش��ه��ري، ميكن 
"وجبة"  بكلمة  ن�شية  ر�شالة  اإر���ش��ال 
 1020 ال��رق��م  ع��ل��ى   "Meal" اأو 
مل�شتخدمي �شبكة "دو" اأو على الرقم 
1110 مل�شتخدمي �شبكة "ات�شالت". 
كما ميكن الترع بالتوا�شل مع مركز 
على  وجبة"  "مليار  م��ب��ادرة  ات�����ش��ال 

الرقم 8009999.

•• دبي - وام:

القن�شل  �شعادة يل �شيوي هانغ  اأكد 
ال�شعبية  ال�شني  جلمهورية  ال��ع��ام 
يف دبي والإمارات ال�شمالية اأن دولة 
معاين  تر�شيخ  يف  جنحت  الإم���ارات 
النفتاح  وثقافة  وال�شمولية  التنوع 
اأكر من  فيها  يعي�س  والتنوع حيث 
بناء  يف  وجن��ح��ت  ج��ن�����ش��ي��ة،   200
م�����ش��ري م�شرتك  واإي����ج����اد  جم��ت��م��ع 
من  ال��ع��امل  تنمية  وق���ادت  للب�شرية 
وامل�شاركة  الب�شري  التوا�شل  خال 

البناءة.
اأنباء  وثمن �شعادته يف حوار لوكالة 
الإمارات / وام / املبادرات الإن�شانية 
ال�����ت�����ي ت���ق���دم���ه���ا ال������دول������ة ل���دع���م 
العامل  يف  م��ك��ان  اأي  يف  امل��ح��ت��اج��ني 
ط����وال ال���ع���ام وخ��ا���ش��ة خ���ال �شهر 
رم�شان ومنها حملة " املليار وجبة" 
ال�شينية  القن�شلية  اأن  اإىل  لفتا   ..
العامة يف دبي، �شتنظم يوم اجلمعة 
امل��ق��ب��ل ح��ف��ل ت���رع ل��وج��ب��ات اإفطار 
األف درهم،   100 تزيد قيمتها عن 
تنمية  هيئة  ع��ن  ممثلني  ب��ح�����ش��ور 
اإىل اجلالية  اإ�شافة  دبي  املجتمع يف 
ا�شتكماًل لعدد من  ال�شينية، وذلك 
الأن�شطة الرم�شانية التي تقوم بها 

القن�شلية ال�شينية يف دبي �شنوياً.
ال�شينية  احلكومة  " ت��ويل   : وق��ال 
اأهمية كبرية للتقاليد الإ�شامية يف 
رم�شان. فخال �شهر رم�شان، يقوم 
جميع  على  احلكوميون  امل�شوؤولون 
امل�شلمني  عائات  بزيارة  امل�شتويات 
لتهنئتهم  معهم  اج��ت��م��اع��ات  وع��ق��د 

اإيل  اآرائ���ه���م، لف��ت��اً  وال���ش��ت��م��اع اإىل 
مليون   30 م���ن  ي���ق���رب  م���ا  وج�����ود 
م�شلم �شيني، يعي�شون يف مقاطعات 
اأك�����ر من  اإىل  وي��ن��ت��م��ون  خم��ت��ل��ف��ة 
اأن  حيث  ع��رق��ي��ة،  جم��م��وع��ات  ع�شر 
امل�شلمني ال�شينيني يحتفلون ب�شهر 
امل�شلمني  من  غريهم  مثل  رم�شان 

يف جميع اأنحاء العامل".
وعن عادات وتقاليد اجلالية العربية 
يف ال�شني خال �شهر رم�شان ، قال 
: " كنت اأعمل يف ييوو ، وهي مدينة 
ال�شني،  يف  ت�شجيانغ  م��ق��اط��ع��ة  يف 
العديد  ه��ن��اك  ويعي�س  يعمل  حيث 
العرب  امل�����ش��ل��م��ني  الأ����ش���دق���اء  م���ن 
يقومون  و  الأو�����ش����ط،  ال�����ش��رق  م���ن 
بطقو�شهم  رم�������ش���ان  ���ش��ه��ر  خ����ال 
وال�شدقة،  وال�����ش��اة  ال�����ش��ي��ام  م��ن 
لتعزيز  فر�شة  رم�شان  اأن  ووج��دت 
وال�شداقة  والتعاون  الت�شامن  روح 
ك��م��ا يحتفل  امل��ت��ب��ادل��ة،  وامل�����ش��اع��دة 
امل�����ش��ل��م��ون يف ال�����ش��ني ب��ع��ط��ل��ة عيد 
ال��ف��ط��ر، وخ�����ال اح��ت��ف��ال��ه��م تفتح 

ال�شياحي  اجل�����ذب  م��ن��اط��ق  ب��ع�����س 
النا�س  وي��ر���ش��ل  جم��اًن��ا،  للم�شلمني 
من جميع املقاطعات اأطيب الأمنيات 
وم�����ش��ارك��ت��ه��م ال��ف��رح��ة، ت��ع��ب��رياً عن 
الن�������ش���ج���ام ب����ني ج���م���ي���ع الأع��������راق 

والديانات يف ال�شني".
وب���خ�������ش���و����س ����ش���ه���ر رم���������ش����ان يف 
 "  : ال�شيني  القن�شل  و���ش��ف  دب���ي، 
ن�شعر  منا�شبة  باأنه  الف�شيل  ال�شهر 
واملحبة  ب��ال�����ش��ام  م��ل��يء  ب��ج��و  فيها 
وال�����وح�����دة والن�������ش���ب���اط ال����ذات����ي، 
القيم  ت��ل��ك   ، امل��ت��ب��ادل��ة  وامل�����ش��اع��دة 
واأعرب  جمعاء،  للب�شرية  امل�شرتكة 
مع  ال�����ش��داق��ة  لتعزيز  �شعادته  ع��ن 
رم�شان،  �شهر  خ���ال  الإم��ارات��ي��ني 
من خال الن�شمام اإىل الحتفالت 

واملنا�شبات املحلية".
وب�������ش���اأن ال���ع���اق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة بني 
اأن  �شعادته  اأك��د  وال�شني،  الإم���ارات 
منوذًجا  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  ال���ع���اق���ات 
اإط����������ار ال����ت����ع����اون  ب�����ه يف  ي����ح����ت����ذى 

ال�شرتاتيجي بني الدول.

•• فيينا - وام: 

للرقابة  الحت���ادي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ت�����ش��ارك 
النووية يف اأول "موؤمتر دويل للقانون 
النووي حتت عنوان: احلوار العاملي" 
اأم�������س الأول  اأع���م���ال���ه  ب�����داأت  وال�����ذي 
وي�شتمر حتى يوم 29 اأبريل اجلاري 
وتنظه  فيينا  النم�شاوية  العا�شمة  يف 
الذرية.  ل��ل��ط��اق��ة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة 
يرتاأ�شه  ال���ذي  ال��دول��ة،  وف��د  وي�شم 
املندوب  ال��ك��ع��ب��ي  ���ش��ع��ادة ح��م��د ع��ل��ي 
الدولية  الوكالة  الدائم للدولة لدى 
الهيئة  مم��ث��ل��و   ، ال����ذري����ة  ل��ل��ط��اق��ة 
وموؤ�ش�شة  النووية  للرقابة  الحتادية 
�شركة  و  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  الإم�����ارات 

نواة للطاقة.
ت�شم  ع��امل��ي��ة  من�شة  امل���وؤمت���ر  ي��ع��د  و 
اأف�����ش��ل اخل����راء و ���ش��ن��اع ال���ق���رار يف 
الت�شريعي  و  النووي  القانون  جم��ال 
ومنظمات  ح��ك��وم��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن 
دولية والأو�شاط الأكادميية واملجتمع 
امل������دين مل��ن��اق�����ش��ة وت����ب����ادل اخل�����رات 
و  بالقانونني  املعنية  الق�شايا  ح��ول 
تطوير  ب��ه��دف  ال��ن��ووي��ة  الت�شريعات 
النووي  القانون  املختلفة يف  املجالت 
هذا  ال���ع���امل���ي���ة يف  اخل�������رة  وت���ع���زي���ز 

املجال.
بهذه   - الكعبي  حمد  ال�شفري  وق���ال 
املوؤمتر  ه���ذا  " ي��ع��ت��ر   :  - امل��ن��ا���ش��ب��ة 
امل�شوؤولني  و  للخراء  مميزة  فر�شة 

النووي  ال���ق���ان���ون  ق�����ش��اي��ا  مل��ن��اق�����ش��ة 
يف  و�شنواجهها  اليوم  نواجهها  والتي 
امل�شتقبل.. فالقانون النووي يف تطور 
حلول  اإي��ج��اد  علينا  وينبغي  م�شتمر 
للق�شايا الرئي�شية ل�شمان ال�شتفادة 
النووية  وال��ت��ق��ن��ي��ات  ال����رام����ج  م���ن 

ال�شلمية" .
واأ�����ش����اف اأ���ش��ب��ح��ت دول�����ة الإم�������ارات 
منوذجاً للدول التي ترغب يف تطوير 
ببناء  قامت  حيث  النووية،  براجمها 
وت�شغيل اأول حمطة للطاقة النووية 
بنية  ت��ط��وي��ر  و  ال���ع���رب���ي  ال���ع���امل  يف 
متكاملة  وتنظيمية  ت�شريعية  حتتية 
يف  رئي�شاً  ج���زًءا  كانت  وال��ت��ي  و�شلبة 

حتقيق هذا الإجناز.

رئي�شيتني  كلمتني  الكعبي  و�شيلقي 
الفتتاحية  ال��ع��ام��ة  اجل��ل�����ش��ة  خ���ال 
وخال جل�شة "البناء النووي اجلديد 
و�شيقدم   ، والجتاهات"  الق�شايا   -
وفد الهيئة الحتادية للرقابة النووية 
القانونية  ال�����ش��وؤون  اإدارة  يف  مم��ث��ا 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  "منظور 
النوويني  املحامني  دور  املتحدة حول 
 " والتنظيمية  الرقابية  الهيئات  يف 
للدولة  الفر�شة  ه��ذه  �شتتيح  حيث 
لإبراز كيف مت دعم التطوير الناجح 
لرنامج الطاقة النووية ب�شكل فعال 
اإط��ار ت�شريعي نووي قوي  من خال 
 2008 �شيا�شة  على  مبني  و���ش��ام��ل 
للطاقة  امل��ح��ت��م��ل  ال��ت��ط��وي��ر  ب�������ش���اأن 

ال����ن����ووي����ة ال�����ش��ل��م��ي��ة وي����ت����األ����ف من 
الت�شريع التاأ�شي�شي النووي - املر�شوم 
بقانون احتادي رقم 6 ل�شنة 2009 
ب�شاأن ال�شتخدامات ال�شلمية للطاقة 
ال��ن��ووي��ة، وامل��ر���ش��وم ب��ق��ان��ون احتادي 
رقم 4 ل�شنة 2012 ب�شاأن امل�شوؤولية 
امل��دن��ي��ة ع��ن الأ����ش���رار ال��ن��ووي��ة. ومع 
هذا  ا���ش��ت��ك��م��ال  ، مت  ال����وق����ت  م������رور 
الإطار الت�شريعي مبجموعة من 23 
�شادرة  تنظيمًيا  دليًا   22 و  لئحة 

عن الهيئة.
لعر�س  منتدى  امل��وؤمت��ر  و�شي�شاحب 
الإمارات يف تدريب املحامني  "جتربة 
خ���ال  م����ن  النووي"  ال����ق����ط����اع  يف 
اأطلقته  ال�����ذي  امل���ت���درب���ني  ب���رن���ام���ج 

النووية  للطاقة  الحت���ادي���ة  الهيئة 
الإمارات  يف  نوعه  من  الأول  ويعتر 
لتدريب  ال����رن����ام����ج  ه������ذا  و����ش���م���م 
القانون  ع��ل��ى  الإم���������ارات  م���واط���ن���ي 
اإدارة  يف  للعمل  واإع���داده���م  ال���ن���ووي 
ال�����ش��وؤون ال��ق��ان��ون��ي��ة ب��ال��ه��ي��ئ��ة. ويعد 
برنامج املتدربني القانونني جزًءا من 
ا�شرتاتيجية الهيئة ل�شمان ا�شتدامة 

تطوير  خ��ال  من  النووي  الرنامج 
الإم��ارات��ي��ة يف قطاع الطاقة  ال��ك��وادر 
املتعلقة  الأخ���رى  وامل��ج��الت  النووية 
اأن��ه يف وق��ت �شابق  ب��ه. جدير بالذكر 
اأول  الكعبي يف  �شاهم  العام،  ه��ذا  من 
كتاب للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
احلوار  ال���ن���ووي:  "القانون  ب��ع��ن��وان 
ف�شل  ك���ت���اب���ة  خ�����ال  م����ن  العاملي" 

اجلديدة  ال��ن��ووي��ة  "الدول  ب��ع��ن��وان 
العربية  الإم���������ارات  دول�����ة  م�����ش��ار   -
ال�شوء  ال��ف�����ش��ل  وي�����ش��ل��ط  املتحدة" 
على جتربة الإم���ارات واإجن��ازات��ه��ا يف 
النووي،  برناجمها  وتنظيم  تطوير 
مع الرتكيز ب�شكل خا�س على املعامل 
ال��ت��ي ت��ه��م ال����دول ال��ن��ووي��ة اجلديدة 

واملجتمع الدويل.

»الحتادية للرقابة النووية« ت�سارك يف اأول موؤمتر 
دويل للقانون النووي تنظمه »الطاقة الذرية«

»جمموعة �سرف« تتربع مبليون درهم 
ملبادرة »مليار وجبة«

القن�سل ال�سيني: الإمارات جنحت يف تر�سيخ ثقافة النفتاح والتنوع 

ق�سر الوطن...رحلة ا�ستك�سافية ممتعة يف عيد الفطر 

•• اأبوظبي -وام:

لاأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ت�شلمت 
ع�شرة  بقيمة  ال�شامي  دب��ي  بنك  من  ترعاً  الإن�شانية 
مايني درهم، وذلك دعماً للم�شاريع واملبادرات الإن�شانية 
التي تنفذها املوؤ�ش�شة يف جمال التعليم وال�شحة والدعم 

املجتمعي لاأ�شر داخل الدولة.
الإ�شامي  دب��ي  بنك  م��ن  الإن�شانية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
ت��ن��ف��ي��ذاً لت��ف��اق��ي��ة ال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك ال��ت��ي وق��ع��ت��ه��ا مع 
امل��وؤ���ش�����ش��ة �شهر م��ار���س امل��ا���ش��ي، ح��ي��ث وق��ع��ه��ا ع��ن جانب 

املوؤ�ش�شة �شعادة حممد حاجي اخلوري املدير العام، وعن 
الري�شي رئي�س وحدة  الإ�شامي نواف عبداهلل  بنك دبي 

خدمات الدعم املجتمعية.
واأعرب �شعادة حممد حاجي اخلوري مدير عام موؤ�ش�شة 
�شكره  الإن�شانية عن  لاأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
وت���ق���دي���ره ل��ب��ن��ك دب����ي الإ����ش���ام���ي وال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ي��ه ملا 
يقدمونه من دعم متوا�شل للم�شاريع واملبادرات اخلريية 
الدعم  ه���ذا  م��ن  ي�شتفيد  ح��ي��ث  ال��دول��ة  والإن�����ش��ان��ي��ة يف 
عليهم  تنطبق  مم��ن  املجتمع  اأف���راد  م��ن  ك��ب��رية  �شريحة 

�شروط م�شتحقي الزكاة.

ال��ت��رع ي��ك��ون بنك دب��ي الإ�شامي  ب��ه��ذا  اأن���ه  واأ���ش��ار اإىل 
للرامج  ال��ت��وايل  على  ع�شر  ال�شاد�شة  للمرة  ت��رع  ق��د 
الدولة  داخ��ل  املوؤ�ش�شة  تنفذها  التي  املختلفة  الإن�شانية 
من  ا�شتفاد  حيث  التعليمي  والرنامج  العاج  كرنامج 

هذه الرامج ع�شرات الآلف من املر�شى والطلبة.
واأو�شح اخلوري اأن بنك دبي الإ�شامي يحر�س على مد 
املوؤ�ش�شات  مع  بال�شراكة  للمحتاجني  والدعم  العون  يد 
اخل��ريي��ة والإن�����ش��ان��ي��ة داخ���ل ال��دول��ة، ال��ذي��ن جعلوا من 
ال��ع��ط��اء وت���ق���دمي اخل���ري وم�����ش��اع��دة الآخ���ري���ن ب�شمات 

م�شيئة يف تاريخ دولة الإمارات.

»دبي الإ�سالمي« يدعم م�ساريع ومبادرات »خليفة الإن�سانية« ب� 10 ماليني درهم 

•• اأبوظبي-الفجر: 

مع قرب انتهاء �شهر رم�شان املبارك، ي�شتعد ق�شر 
الفطر  عيد  عطلة  خ��ال  زواره  ل�شتقبال  الوطن 
ب���اأج���واء ���ش��اح��رة ت��ت��ي��ح ل��ه��م الن��غ��م��ا���س يف جتارب 
بالرتاث  اإن�شانية وثقافية وح�شارية مميزة تزخر 

والفنون العربية والإ�شامية الأ�شيلة. 
وت�شاميمه  املعمارية  بهند�شته  الوطن  ويعد ق�شر 
الداخلية الرائعة، ومعرو�شاته اجلذابة، وت�شكيلته 
مكاناً  ال��ن��ادرة،  واملخطوطات  الفنون  من  الوا�شعة 
مثالياً للتعرف على ثقافة دولة الإمارات، والحتفاء 

برتاثها الغني يف هذا الوقت املميز من العام. 
من  ق��رون��اً  للق�شر  اخل��ارج��ي  الت�شميم  ويعك�س 
ب��ل��م�����ش��ات ع�شرية  ال��ع��رب��ي  امل���ع���م���اري  ال��ت�����ش��م��ي��م 
جت��ع��ل��ه اأك����ر م��ن جم���رد ق�����ش��ر ت��ق��ل��ي��دي، ليذهل 
املعمارية وبراعة احلرفية  الهند�شة  ال��زوار بروعة 
الكرى"،  "القاعة  يف  التقليدية  العربية  والفنون 
والزخارف  املقنطرة  وم��داخ��ل��ه��ا  امل��رك��زي��ة  بقبتها 

والف�شيف�شاء التي تاأ�شر الناظرين.
الغني  الإرث  لكت�شاف  ل��ل��زوار  الفر�شة  و�شتتاح 
ي�شم  ال��ذي  املعرفة"  "بيت  يف  العربية  للمنطقة 
معرو�شات واأعماًل فنية وخمطوطات ووثائق نادرة 

حتتوي بني طياتها قروناً من الكت�شافات املذهلة 
لتمكن للزوار من التعرف على الإجنازات املختلفة 
واإ���ش��ه��ام��ات��ه يف خمتلف جمالت  ال��ع��رب��ي  ل��ل��ع��امل 
�شم�س  غ��روب  وم��ع  الإن�شانية.  واحل�شارة  املعرفة 
وال�شوء  ال�����ش��وت  ع��ر���س  �شيعود  ال��ع��ي��د،  اأي���ام  اأول 
ال�شتمتاع  فر�شة  ال��زوار  ليمنح  الوطن  ق�شر  اإىل 
بروعة وبهاء الق�شر يف م�شهد فني بديع ي�شتعر�س 
م�شرية التقدم التي ت�شهدها دولة الإمارات العربية 
املتحدة عر رحلة مرئية من ثاثة ف�شول ينتقل 
اإىل  ال��دول��ة وحا�شرها  ت��اري��خ  م��ن  ال���زوار  خالها 

م�شتقبلها امل�شرق.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

اأطلق مركز جامعة نيويورك اأبوظبي 
ل��ل��ف��ي��زي��اء ال��ف��ل��ك��ي��ة و اجل�����ش��ي��م��ات و 
اإنتاجه  م��ن  بودكا�شت  اأول  ال��ك��واك��ب 
ح����ول ع��ل��وم ال��ف��ل��ك وال��ف�����ش��اء حتت 

عنوان "�شبي�شد اأوت".
تعزيز  " اإىل  " ال��ب��ودك��ا���ش��ت  ي��ه��دف 
ف�شول  اإث�������ارة  و  ال��ع��ل��م��ي  ال��ت��ف��ك��ري 

اجل��م��ه��ور ح���ول ع��ل��م ال��ف��ل��ك وعلوم 
ا���ش��ت�����ش��اف��ة جمموعة  ال��ف�����ش��اء ع���ر 
م������ن خ����������راء ج����ام����ع����ة ن����ي����وي����ورك 
املجال  ه���ذا  امل��خ��ت�����ش��ني يف  اأب��وظ��ب��ي 
الف�شاء  ق���ط���اع  م���ن  م��ت��ح��دث��ني  م���ع 

وموؤ�ش�شات اأكادميية اأخرى.
يت�شمن املو�شم الفتتاحي 10 حلقات 
تبلغ مدة كل منها 30 اإىل 45 دقيقة 
جامعة  مركز  يعر�س  اأن  املقرر  وم��ن 

الفلكية  للفيزياء  اأبوظبي  نيويورك 
يوم  كل  والكواكب حلقة  واجل�شيمات 

ثاثاء عر من�شة اآبل بودكا�شت�س.
وق�����ام امل���رك���ز ب���ال���ت���ع���اون م���ع اأن���دري���ا 
م��اك��ي��ت�����س، ال���ب���اح���ث ال��رئ��ي�����ش��ي فيه 
م�شاعدين  ب��اح��ث��ني  ث��اث��ة  ب��ت��ع��ي��ني 
م��ن ط���اب اجل��ام��ع��ة ل��دع��م تطوير 
الرنامج. وتولت مديرة املركز بيانكا 
البودكا�شت،  م��ق��اط��ع  اإن���ت���اج  اأرك�����ني 
امل�شاعد  ال��ب��اح��ث  مب�����ش��ارك��ة  وذل�����ك 
على  الرئي�شي  امل�شرف  عبا�س  حممد 

احلوار يف جميع اجلل�شات.
ميثل مركز جامعة نيويورك اأبوظبي 
ل��ل��ف��ي��زي��اء ال��ف��ل��ك��ي��ة و اجل�����ش��ي��م��ات و 
الكواكب من�شة للتعاون بني اجلامعة 
و ال��ب��اح��ث��ني ل��ل��ب��ح��ث و ال��ت��ط��وي��ر يف 
جمالت علم الفلك والفيزياء الفلكية 
اجل�شيمات  وفيزياء  الكواكب  وعلوم 
خال  التعاون  ه��ذا  يهدف  الفلكية. 
ن�شف العقد القادم اإىل تقدمي اإجابات 
مراحل  ح��ول  الأ�شا�شية  الأ�شئلة  عن 
املركز  وي�شعى  وتطوره  الكون  تكوين 
اإىل معاجلة هذه الأ�شئلة من وجهات 
م��ن خ��ال اجلمع بني  نظر خمتلفة 
اأح����دث ب��ي��ان��ات ال��ر���ش��د م��ن الأر�����س 
املرئية  امل��ادة  طبيعة  ح��ول  الف�شاء  و 
النظرية  النمذجة  مع  املرئية،  وغري 
اإىل  الكواكب  من  املف�شلة  والرقمية 
مفهوم  ب�شكل  معا  وربطهما  املجرات 

و�شامل.

•• دبي-وام:

"الإمارات  م��وؤ���ش�����ش��ة  ا���ش��ت�����ش��اف��ت 
للخدمات ال�شحية" الدكتور حممد 
للمعهد  ال���ع���ام  الأم������ني  احل����وق����اين 
ال�شحية  ل��ل��ت��خ�����ش�����ش��ات  ال���وط���ن���ي 
الإم���ارات���ي " ال���ذي األقى  " ال��ب��ورد 
التعليم  برامج  ح��ول  تعريفية  ن��دوة 
املوؤ�ش�شي  الإعتماد  ومعايري  الطبي 
م���ن امل��ع��ه��د. ت���اأت���ي ال���ن���دوة يف اإط���ار 
م�����ش��اع��ي امل��وؤ���ش�����ش��ة ل��ل��ح�����ش��ول على 
الإعتماد املوؤ�ش�شي من املعهد ملن�شاآتها 
تعليمية  من�شاآت  بو�شغها  ال�شحية 
ال�شحية  التخ�ش�شات  خمتلف  يف 
الإرت����ق����اء بقطاع  اأه������داف  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
اخل����دم����ات وال���ع���م���ل ال�����ش��ح��ي عر 
ال��ت��دري��ب اخل���ا����س برامج  ت��ق��دمي 
املعايري  اأف�شل  وف��ق  الطبي  التعليم 
مقايي�س  واأع���ل���ى  وال��ع��امل��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة 
اجلودة التي تت�شق مع روؤية املوؤ�ش�شة 

واأهدافها ال�شرتاتيجية.
����ش���ل���ط احل�����وق�����اين خ������ال ال����ن����دوة 
الوطني  املعهد  اأه���داف  على  ال�شوء 
القطاع  وتطوير  تنمية  اإىل  الرامية 
م��ن خ��ال رفع  ال��دول��ة  ال�شحي يف 
لاأطباء  وامل��ه��ن��ي  العلمي  امل�����ش��ت��وى 
بقدرات  الرت��ق��اء  و  ال�شحية  واملهن 

جودة  تعزيز  على  العمل  و  ك��وادره��ا 
العايل  الطبي  التعليم  وخم��رج��ات 
التخ�ش�شي  ال����ت����دري����ب  وب�����رام�����ج 
التعليم  ج��ودة  �شمان  اإىل  بالإ�شافة 
التدريب  وتنظيم  ال�شريري  والعمل 

التخ�ش�شي.
و تطرق اإىل التطورات الافتة التي 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع  ي�����ش��ه��ده��ا 
موؤ�ش�شة  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  ال��دول��ة  يف 
تبذل  ال�شحية  للخدمات  الإم���ارات 
تعزيز  ���ش��ب��ي��ل  يف  ك����ب����رية  ج�����ه�����وداً 
كفاء  تطوير  و  اخل��دم��ات  منظومة 
م�شت�شفياتها  خم��ت��ل��ف  يف  الأداء 
ومراكزها للرعاية ال�شحية لتوفري 
اأف�شل  وف���ق  اخل���دم���ات  و  ال���ق���درات 

خال  من  وذل��ك  العاملية  املمار�شات 
زيادة ر�شيد من�شاآتها من العتمادات 

املوؤ�ش�شة املحلية والعاملية.
جتدر الإ�شارة اإىل اأن املعهد الوطني 
تاأ�ش�س  ال�����ش��ح��ي��ة  ل��ل��ت��خ�����ش�����ش��ات 
جمل�س  م���ن  وزاري  ق����رار  مب��وج��ب 
ك��م��وؤ���ش�����ش��ة وط��ن��ي��ة مكلفة  ال������وزراء 
بقيادة وتنظيم التطوير املهني للقوى 
العاملة ال�شحية مع الرتكيز ب�شكل 
خا�س على التدريب املتخ�ش�س وهو 
تعد  ال��ت��ي  الإم����ارات  بجامعة  ملحق 
للتعليم  الأوىل  ال��وط��ن��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
ال��ع��ايل يف ال���دول���ة وي���دي���ره جمل�س 
معايل  برئا�شة  امل�شتوى  رفيع  اإدارة 

وزير الرتبية والتعليم.

•• ال�سارقة – من ال�سفيع عمر:

اأحمد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  ت��ّوج 
ال�شارقة،  ح��اك��م  ن��ائ��ب  ال��ق��ا���ش��م��ي، 
لاإعام،  ال�����ش��ارق��ة  جمل�س  رئي�س 
م�شاء اأم�س الأول الثنني، الفائزين 
دورته  املجال�س" يف  "جنم  برنامج 
ال��ث��ان��ي��ة، وال�����ذي ي��ب��ث ع��ل��ى اإذاع����ة 
ال�شارقة  لهيئة  ال��ت��اب��ع��ة  ال�����ش��ارق��ة، 
ل����اإذاع����ة وال���ت���ل���ف���زي���ون، وذل�����ك يف 

م�شرح ق�شر الثقافة.
ال�شارقة،  ح��اك��م  ن��ائ��ب  �شمو  وت��اب��ع 
مناف�شات  م���ن  ج���ان���ب���اً  واحل�������ش���ور 
الرنامج  م����ن  الأخ��������رية  احل���ل���ق���ة 
الثقايف  التناف�س  يف  املتميز  بطابعه 
حلقات  اكتملت  حيث  الج��ت��م��اع��ي، 
بداية  منذ  انطلق  ال��ذي  ال��رن��ام��ج 

�شهر رم�شان املبارك.
الفائزين  ب��ت��ك��رمي  ���ش��م��وه  وتف�شل 
العام  ه���ذا  امل��ج��ال�����س  جن��م  لن�شخة 
حيث فاز بجائزة املركز الأول عائلة 
�شاحية  جمل�س  م��ن  النقبي،  مانع 

ال�شبيحية، وقيمتها 60 األف درهم 
و�شيارة مقدمة من م�شرف ال�شارقة 
املركز  يف  ج����اء  ف��ي��م��ا  الإ�����ش����ام����ي، 
املزروعي، من  �شامة  عائلة  الثاين 
وفازت  اخل��ال��دي��ة  �شاحية  جمل�س 
بجائزة قدرها 40 األف درهم، بينما 
النقبي  جمال  الدكتور  عائلة  نالت 

ال�شبيحية  ���ش��اح��ي��ة  جم��ل�����س  م���ن 
 20 ع��ل��ى  ال��ث��ال��ث، وح�شلت  امل��رك��ز 

األف درهم.
وت��ف�����ش��ل ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
اأحمد بن �شلطان القا�شمي، بتكرمي 
الرنامج،  يف  امل���ت���ع���اون���ة  اجل���ه���ات 
ال�شواحي  �����ش����وؤون  دائ�������رة  وه������م: 

امل�شارح  واإدارة  بال�شارقة،  وال��ق��رى 
ال�شارقة  وم�شرف  الثقافة،  بدائرة 
الر�شمي  ال�����راع�����ي  الإ������ش�����ام�����ي، 

للجائزة.
بدايته  م��ن��ذ  ال��رن��ام��ج  و����ش���ارك يف 
الإماراتية  الأ���ش��ر  م��ن  عائلة   32
اإمارة  يف  ال�شواحي  جمال�س  �شمن 

ال�����ش��ارق��ة، ومت ت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى عدة 
فريقان  حلقة  ك��ل  يف  ���ش��ارك  ف���رق، 
من الأ�شر، ومت بث حلقات الرنامج 
على الهواء مبا�شرة من م�شرح ق�شر 
الثقافة على الهواء مبا�شرة، اإ�شافة 
الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع  اإىل 
ال�شبكة  ���ش��م��ن  م����راي����ا  وت���ط���ب���ي���ق 

لاإذاعة  ال�شارقة  لهيئة  العامية 
والتلفزيون.

ويعد الرنامج ح�شيلة تعاون مثمر 
بني هيئة ال�شارقة اإذاعة والتلفزيون، 
والقرى،  ال�شواحي  ���ش��وؤون  ودائ���رة 
ويهدف اإىل تعزيز الروابط الأ�شرية 
وتر�شيخ قيم التكاتف والتعاون بني 

الفر�س  يتيح  كما  الواحدة،  الأ�شرة 
واإبراز  واملعلومات  امل��ع��ارف  لتعزيز 
بوفرة  تتميز  التي  املحلية  امل��واه��ب 

ثقافاتها و�شعة اطاعها.
برامج  اأح��د  املجال�س،  جنم  ويعتر 
التي  العامة  واملعلومات  امل�شابقات 
ح�شدت متابعة متميزة من العائات 

اأ�شئلة  وتوزعت  الإماراتية.  والأ�شر 
ق��ط��اع��ات معرفية  ع��ل��ى  ال��رن��ام��ج 
والعلمية  الثقافية  بني  ما  متعددة، 

والوطنية والرتاثية.
امل�����ش��ارك��ني يف الرامج  ت��اأه��ل  وج���اء 
ع��ل��ى اأ����ش���ا����س جت��م��ي��ع ال��ن��ق��اط من 
يف  اأم��ا  الرابعة.  اإىل  الأوىل  املرحلة 
املرحلة النهائية فكان التاأهل بنظام 
الثاثة  باملراكز  للفائزين  ال��دوري 

الأوىل.
ال�شيخ  التتويج كل من  ح�شر حفل 
مدير  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  ماجد 
و�شوؤون  ال�����ش��واح��ي  ����ش���وؤون  دائ�����رة 
القرى، وخمي�س بن �شامل ال�شويدي 
ال�شواحي  �����ش����وؤون  دائ������رة  رئ��ي�����س 
العوبد  ع��ب��د اهلل  ورا���ش��د  وال���ق���رى، 
م���دي���ر ه��ي��ئ��ة ال�������ش���ارق���ة ل����اإذاع����ة 
العزيز  عبد  والدكتور  والتلفزيون، 
ال�شارقة  ه���ي���ئ���ة  م����دي����ر  امل����ه����ريي 
املن�شوري  يعقوب  وح�شن  ال�شحية، 
ال�شارقة  مل��ج��ل�����س  ال����ع����ام  الأم�������ني 

لاإعام، وعدد من امل�شوؤولني.

•• ال�سارقة-الفجر:

الجتماعية  دائرة اخلدمات  ك�شفت 
تنفيذ  ت�شتهدف  اأن��ه��ا  ال�����ش��ارق��ة،  يف 
لنقل  رح����ل����ة   1000 م����ن  اأك�������ر 
الإع����اق����ة  وذوي  امل����واط����ن����ني  ك���ب���ار 
مبادرة  �شمن  احتياجاتهم،  لتلبية 
اأطلقتها يف فراير  "م�شوار" والتي 
مركز  ق���ام  ح��ي��ث   ،2022 امل��ا���ش��ي 
بتقدمي  املخول  ال�شن  كبار  خدمات 
اخلدمة، بتلبية هذه الطلبات  لكبار 

ال�شن الن�شطني
وبح�شب خلود اآل علي مدير املركز، 
خدمة  "م�شوار" ه��ي  م��ب��ادرة  ف���اإن 
م���ن مواطني  ال�����ش��ن  ل��ك��ب��ار  ت��ت��ي��ح 
عملية  لت�شهيل  ال�����ش��ارق��ة،  اإم������ارة 
وتوفري  و�شهولة  بي�شر  تنقاتهم 
حوائجهم  ول��ق�����ش��اء  ���ش��ح��ي��ة  ب��ي��ئ��ة 
وامل�شاوير  الزيارات  واأي�شا  اليومية 
التي  ال��ت��ن��ق��ات  وك��اف��ة  الرتفيهية 
يرغبون بتق�شيتها، ليتم مرافقتهم 
ل��ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات��ه��م م����ن خال 

وتت�شمن  لذلك؛  خمت�شة  مركبات 
اجتماعي،  واخ��ت�����ش��ا���ش��ي  ����ش���ائ���ق 
املبتكرة  اخل����دم����ة  ه�����ذه  وت�������ش���ه���م 
م�شتقرة  بحياة  ال�شن  ك��ب��ار  بتمتع 
اأن  على  ي��وم��ي��ا،  تطلعاتهم  وتلبية 
ت�شمل كافة امل�شجلني بخدمات كبار 
ال�شن الن�شطني وبالأخ�س املقيمني 

لوحدهم، 
من  اأن  اإىل  علي؛  اآل  خلود  واأف���ادت 
ي���ك���ون من  اأن  ال��ت�����ش��ج��ي��ل  ����ش���روط 
كبار ال�شن 60 �شنة فما فوق، ويتم 

ت��ق��دمي اخل��دم��ة م��ن خ���ال قنوات 
www. وه��ي امل��وق��ع الإل��ك��رتوين
الذكي  والتطبيق   ،sssd.shj.ae
ال����ذي ���ش��ي��ك��ون م��ت��وف��را ع��ر البل 
والرقم  للدائرة،  والندرويد  �شتور 
يتم  ح��ي��ث   .800700 امل���ج���اين 
�شاعة   48 خ����ال  ال��ط��ل��ب  ت��ن��ف��ي��ذ 
على اأن تكون اخلدمة بحجز م�شبق 
خال اأيام العمل الر�شمية، ويتطلب 
الكورونا  فح�س  عمل  امل�شتفيد  من 
واأن  امل���وع���د،  ���ش��اع��ة م���ن   48 ق��ب��ل 

املعدية  الأم��را���س  م��ن  خاليا  يكون 
وم���ن م��واط��ن��ي ال���دول���ة ق��ي��د اإم���ارة 
بخدمات  مقيد  يكون  واأن  ال�شارقة 
اأما  ال�شن.  لكبار  املنزليه  ال��رع��اي��ة 

الجمايل  املتنقلة  ال���وح���دات   ع��دد 
فهو 16 �شيارة، ن�شفها تتبع مدينة 
ال�شارقة والن�شف الآخر موزع على 

فروع الدائرة.  

�سلطان بن اأحمد القا�سمي يتّوج الفائزين بجوائز جنم املجال�س

مبادرة جمانية لتلبية احتياجات كبار املواطنني وذوي الإعاقة

»م�سوار« لكبار ال�سن ب� »اجتماعية ال�سارقة« مبادرة  �سمن  م�ستهدفة  رحلة   1000

ندوة مبوؤ�س�سة الإمارات للخدمات ال�سحية حول نيويورك اأبوظبي تطلق بودكا�ست حول علوم الفلك والف�ساء
التاريخ: 28 اأبريل )ني�شان( 2022، 11:00  �شباحابرامج التعليم الطبي و معايري البورد الإماراتي

املوقع: مكتب الفهيم الرئي�شي ، فندق فريمونت باب البحر 
، خور املقطع ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة

جدول الأعمال:
ال�شنة  ع���ن  الإدارة  جم��ل�����س  اأع�������ش���اء  ت��ق��ري��ر  ���ش��م��اع    .1

 املالية املنتهية يف 2021/12/31 و اإبراء ذمتهم. 
 2.  �شماع تقرير مدققي احل�شابات عن ال�شنة املالية املنتهية 

يف 2021/12/31 و اإبراء ذمتهم.
3. مناق�شة ميزانية ال�شركة وحتديد الأرباح و اخل�شائر.

ال�شنة على  ال�شافية عن  ال�شركة  اأرب��اح  ترحيل  4. مناق�شة 
اأ�شا�س مكت�شبات حمتجزة.

5. مناق�شة تعيني  اع�شاء جمل�س الإدارة
6. مناق�شة عدم توزيع املكافاآت على اع�شاء جمل�س الإدارة

املقدم  الإخ���ط���ار  م���دة  تقلي�س  الإدارة  جمل�س  م��ق��رتح   .7
لاجتماع لأقل من 21 يوًما حيث يتم اإنعقاده يف 28 اأبريل 
امل�شاهمني  ملوافقة  ذل��ك  و  �شباًحا   11:00 ال�شاعة   ،  2022

% من الأ�شهم بال�شركة. الذين ميلكون  95 
8. مناق�شة تعيني مراجعي احل�شابات.

 تف�شلوا بقبول فائق الحرتام،،

حممد عبد اجلليل الفهيم
رئي�ش جمل�ش الإدارة 

دعوة اإىل جميع امل�ساهمني  واملدققني القانونيني 
اجلمعية العمومية ال�سنوية ل�سركة رمال لل�سيافة �س. م. خ
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي - وام:

ن��ظ��م��ت ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم����ي����اه دبي 
يف  املجتمع  تنمية  هيئة  مع  بالتعاون 
دبي فعاليات رم�شانية لأع�شاء "قرية 
�شحوراً  ت�شمنت  لاأيتام"  ال��ع��ائ��ل��ة 
مب�شاركة  ال��ق��ري��ة  خ�����ارج  رم�����ش��ان��ي��اً 
الأيتام وامل�شرفني واملتطوعني وتوزيع 
ق�شائم �شرائية اإىل جانب تنظيم ور�س 
ا�شتهاك  تر�شيد  �شبل  حول  توعوية 
املوارد  الكهرباء واملياه واحلفاظ على 
حياة  من��ط  ات��ب��اع  واأه��م��ي��ة  الطبيعية 
حممد  �شعيد  م��ع��ايل  واأك���د  م�شتدام. 
الرئي�س  امل���ن���ت���دب  ال��ع�����ش��و  ال���ط���اي���ر 
دبي  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي 
النبيلة  الهيئة ت�شتهدي باخل�شال  اأن 
ال���ت���ي غ��ر���ش��ه��ا الآب������اء امل��وؤ���ش�����ش��ون يف 
�شاحب  وك��ل��م��ات  الإم���ارات���ي  املجتمع 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 

م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل.

على  القائمني  بجهود  معاليه  واأ���ش��اد 
اإىل  منوهاً  لاأيتام"  العائلة  "قرية 
الإي���ج���اب���ي يف حت�����ش��ني حياة  دوره������ا 
الفئات املحرومة وتوفري بيئة �شعيدة 
متما�شكة  اأ���ش��ري��ة  واأج�����واء  وحم��ف��زة 

ت�شودها املحبة والت�شامح والتاحم.

•• اأبوظبي-الفجر:

للبحوث  ت���ري���ن���دز  م���رك���ز  اح��ت��ف��ى 
الدفعة  ب��ت��خ��ري��ج  وال����ش���ت�������ش���ارات 
اخلريجات  الطالبات  م��ن  الثالثة 
من ك�ل�ية ع�ل�وم الت��شال والإع��ام 
انت�شنب  ال��ل��وات��ي  زاي����د،  يف ج��ام��ع��ة 
ل����ل����دورة ال���ت���دري���ب���ي���ة الإع���ام���ي���ة 
مقر  يف  ع�����ق�����دت  ال�����ت�����ي  امل���ك���ث���ف���ة 
وا�شتمرت  ب��اأب��وظ��ب��ي،  "تريندز" 
من  كوكبة  وقدمها  �شهرين،  نحو 
واخلراء  والباحثني  الأكادمييني 
باإ�شراف  امل���رك���ز  يف  الإع���ام���ي���ني 
اإدارة التدريب، وذلك يف اإطار خطة 
املركز ال�شرتاتيجية واأهدافه لعام 

.2022
وه������دف������ت ال�������������دورة ال���ت���دري���ب���ي���ة 
ال�شباب  م����ن  ج���ي���ل  ت���اأه���ي���ل  اإىل 
مبهاراتهم  والرت��ق��اء  اجلامعيني، 
اأدوات  م���ن  ومت��ك��ي��ن��ه��م  ال��ع��ل��م��ي��ة، 
الأخبار  واإع��داد  الإعامي  الر�شد 
جانب  اإىل  اأن����واع����ه����ا،  مب��خ��ت��ل��ف 
عملية  ت��ط��ب��ي��ق��ات  يف  ان��خ��راط��ه��م 
التحقيقات  ���ش��ي��اغ��ة  كيفية  ح���ول 
اإىل  اإ�شافة  والتقارير،  واحل���وارات 
ال�شتق�شائية  التحقيقات  اإع����داد 
ليكونوا  املتخ�ش�شة؛  وال��ت��ق��اري��ر 

قادرين على النخراط ب�شهولة يف 
�شوق العمل الإعامي.

و����ش���ع���ت ال��������دورة ال���ت���دري���ب���ي���ة اإىل 
والرتقاء  الطالبات  مهارات  تنمية 
والإعامية،  ال�شخ�شية  بقدراتهن 
م����ه����ارات  اإك�������ش���اب���ه���ن  ج����ان����ب  اإىل 
وجمالته  مب�����ش��ت��وي��ات��ه  الت�����ش��ال 
البحث  اأدوات  وام����ت����اك  ك����اف����ة، 
ال���ع���ل���م���ي ال���ر����ش���ني وال�����ه�����ادف يف 
ه���ذا امل��ج��ال، واأب����دت امل�����ش��ارك��ات يف 
النواحي  يف  كبرية  مهارات  ال��دورة 

التحريرية وال�شفهية واملرئية.

مهارات فريدة
الدكتور  ق����ام  ال�������دورة،  خ���ت���ام  ويف 
الرئي�س  ال��ع��ل��ي  ع���ب���داهلل  حم��م��د 
للبحوث  ت��ري��ن��دز  مل��رك��ز  التنفيذي 
�شهادات  ب��ت��وزي��ع  وال����ش���ت�������ش���ارات، 
التخرج والتقدير على اخلريجات، 
اللواتي اأعربن عن �شعادتهن البالغة 
التي  التدريبية  بالدورة  لالتحاق 
وفريدة  نوعية  م��ه��ارات  اأك�شبتهن 
اإع��������داد ال���ت���ق���اري���ر الإخ���ب���اري���ة  يف 
وال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ال��ي��وم��ي��ة والإن���ت���اج 

الإعامي مبختلف جمالته.

وق����ال ال���دك���ت���ور حم��م��د ال��ع��ل��ي اإن 
الرنامج  م����ن  ال���ث���ال���ث���ة  ال��������دورة 
التدريبي الذي ي�شتهدف الطالبات 
ع�ل�وم  ك�������ل�������ي���ة  م�����ن  اخل����ري����ج����ات 
جامعة  يف  والإع��������������ام  الت�����������ش���ال 
مهارات  تطوير  اإىل  ه��دف��ت  زاي���د، 
الكتابة ال�شحفية ملختلف املجالت 
التوا�شل  وم��ن�����ش��ات  الإع���ام���ي���ة 
اإك�شابهن  اإىل  اإ�شافة  الجتماعي، 
الدقيق  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  اأدوات 
الطالبات  اأن  م���وؤك���داً  وم���ه���ارات���ه، 
اأدوار  خمتلف  ع��ل��ى  اأي�����ش��اً  ت��درب��ن 

العامة  ال��ع��اق��ات  واأدوار  الإع����ام 
يف امل��وؤ���ش�����ش��ات، ف�����ش��ًا ع��ن تطوير 
الرامج  ت��خ��ط��ي��ط  يف  م��ه��ارات��ه��ن 

واخلطط الإعامية وتنفيذها.
 

متكني ال�سباب
واأ�شاف العلي اأن الدورة التدريبية 
دف��ع��ة جديدة  اأ���ش��ه��م��ت يف مت��ك��ني 
علمياً  اجل��ام��ع��ي��ات  ال�����ش��اب��ات  م���ن 
ومعرفياً، مبيناً اأنها زودتهن باأدوات 
والتحليل  التقارير  اإعداد  ومهارات 
من  ما  وال�شرتاتيجي،  الإع��ام��ي 

الإم���ارات  دول���ة  ري���ادة  تعزيز  �شاأنه 
املجالني  يف  امل����ت����ح����دة  ال���ع���رب���ي���ة 
الإع���ام���ي وال��ب��ح��ث��ي، م�����ش��رياً اإىل 
ج��اءت �شمن  التدريبية  ال��دورة  اأن 
"تريندز" امل�شتقبلية لتاأهيل  خطة 
واإع�����داد ج��ي��ل م��ن ال���ك���وادر ال�شابة 
والقادرة  ومعرفياً،  بحثياً  املوؤهلة 
باملعرفة،  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  على 
املتغريات  خم��ت��ل��ف  م���ع  وال��ت��ع��ام��ل 
التحديات  وم��واج��ه��ة  وال��ت��ط��ورات 
م���ن منظور  وامل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  الآن���ي���ة 

اإعامي.

تنمية روح الإبداع
بدوره، اأو�شح حممد ال�شاملي مدير 
تريندز  م��رك��ز  يف  ال��ت��دري��ب  اإدارة 
الدورة  اأن  وال���ش��ت�����ش��ارات  للبحوث 
بني  جمعت  الإع��ام��ي��ة  التدريبية 
اجلانبني النظري والعلمي، وهدفت 
والبتكار  الإب�����داع  روح  تنمية  اإىل 
اللواتي  اجلامعيات  ال�شابات  ل��دى 
انخرطن يف نقا�شات بناءة مع كوكبة 
املتخ�ش�شني  الأك����ادمي����ي����ني  م����ن 
واخلراء الإعاميني الذين قدموا 
ال�شباب  متكني  اأن  م�شيفاً  ال��دورة، 

ورفع قدراتهم الإعامية والبحثية 
الأه���داف  اأه���م  اأح���د  ُي��ع��د  والعلمية 
"تريندز"  ي��ع��م��ل  ال��ت��ي  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
على حتقيقها، عر اإطاق الرامج 
والدورات التدريبية املتنوعة، والتي 
خ�شو�شاً  املجالت،  خمتلف  تغطي 

التدريب الإعامي والإداري.
التدريبية  ال��دورة  اأن  ال�شاملي  وبني 
للطالبات  ق����دم����ت  الإع�����ام�����ي�����ة 
وجمالته  الإع������ام  ع���ن  م��ل��خ�����ش��اً 
وتعرفن  وم�����ش��ت��ق��ب��ل��ه،  واأه���م���ي���ت���ه 
ك��ت��اب��ة اخلر  ك��ي��ف��ي��ة  اإىل  خ��ال��ه��ا 
املقابلة  واإع��داد  والتقرير  ال�شحفي 
ال�شحفية، ف�شًا عن دور العاقات 
العامة يف خدمة املوؤ�ش�شات، وكيفية 
تنظيم املوؤمترات والندوات، واأهمية 
الجتماعي  ال���ت���وا����ش���ل  و����ش���ائ���ل 
املحتوى  امل��ب��ت��ك��رة لإن���ت���اج  وال�����ش��ب��ل 
الرقمي، م�شيفاً اأن �شل�شلة الرامج 
اإدارة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
وكذلك  بنوعيتها،  تتميز  التدريب 
بخ�شو�شية ت�شميمها مبا يتنا�شب 
مع م�شتويات واحتياجات املتدربني 
وغ���اي���ات ت��دري��ب��ه��م وت��اأه��ي��ل��ه��م مبا 
�شابة  ب��ط��اق��ات  امل��ج��ت��م��ع��ات  ي���رف���د 
الطاقات  ب���اأداء  يرتقي  كما  واع���دة، 

العاملة يف املوؤ�ش�شات املختلفة.

•• ال�سارقة-الفجر:

احلمرية  منطقة  جمل�س  ا�شت�شافة 
ال�شواحي  �����ش����وؤون  ل����دائ����رة  ال���ت���اب���ع 
وال��ق��رى حم��ا���ش��رة ت��ن��اول��ت خمتلف 
بجانب  ق����دمي����ا  رم���������ش����ان  ع����������ادات 
ال��ت��ي درج عليها الأه���ايل يف  الأل��ع��اب 
وذلك يف  والت�شلية  للممار�شة  املا�شي 
يف  ل��ل��رتاث  ال�شارقة  ملعهد  حما�شرة 

مقر املجل�س م�شاء اأم�س الأول.
ح�شر املحا�شرة كا من �شعادة �شيف 
عبيد بوفيري ال�شام�شي رئي�س جمل�س 
بن  حميد  و�شعادة  احلمرية  منطقة 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س  خ��ل��ف ال ع��ل��ى 
منطقة احلمرية و�شعادة حميد فايز 
ال�شام�شي نائب رئي�س املجل�س البلدي 
الرنامج  وم��ق��دم  احل��م��ري��ة  ملنطقة 
ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ال�����ش��ام�����ش��ي ع�شو 
وال�شاعر  احل��م��ري��ة  منطقة  جمل�س 
حممد  واملهند�س  غ��اف��ان  ب��ن  �شلطان 
ال�����رتاث  م��ع��ه��د  ادارة  م����ن  خ��م��ي�����س 

ولفيف كبري من املدعوين .
ا���ش��ت��ه��ل مقدم  امل��ح��ا���ش��رة  ب���داي���ة  يف 
���ش��ل��ط��ان فايز  ال���دك���ت���ور  ال���رن���ام���ج 
ع�����ش��و جم��ل�����س منطقة  ال�����ش��ام�����ش��ي 
ال�شارقة  مبعهد  الرتحيب  احلمرية 

للرتاث وبالتعاون البناء بني املجل�س 
امل�������ش���رتك���ة على  وامل����ع����ه����د وال����ع����م����ل 
ت��ق��دمي ف��ع��ال��ي��ات م��وج��ه ل��اأه��ايل يف 
ال��رتاث. بعدها حتدث  جم��ال خدمة 
غافان  ب��ن  �شلطان  ال�شاعر  املحا�شر 
يف ع���دد م��ن امل���ح���اور ت��ن��اول��ت عنوان 
اإىل  التطرق  يف  واأه��داف��ه��ا  املحا�شرة 
وال��ت��ق��ال��ي��د يف رم�شان  ال���ع���ادات  ع��ن 
احلديثة  الو�شائل  دخ��ول  قبل  قدميا 
الفرجان  يف  الأه����ايل  عليه  ك��ان  وم��ا 
رم�شان  �شهر  اأن  واأو���ش��ح   . القدمية 
ك���رمي ط����وال ال�����ش��ن��وات ال�����ش��اب��ق��ة يف 

امل��ا���ش��ي ك���ان���ت ت�����ش��ك��ل ف���رح���ة كبرية 
عند الأه��ايل ل�شيما خال فطورهم 
اجل��م��اع��ي وال�����ش��ح��ور وال����ذه����اب مع 
اأو  بع�شهم البع�س اإىل جامع الفرية 

الفريج وال�شاة فيه.
وذك������ر خ�����ال امل���ح���ا����ش���رة ع�����دد من 
والتي  رم�����ش��ان  يف  ال�شعبية  الأل��ع��اب 
ال�شغار  ل�شيما  الأه����ايل  عليها  درج 
والأطفال يف نهار رم�شان ويف لياليه 
البع�س  وم�شاركة  التجمع  حيث  من 
يف األعاب قائمة على ا�شتخدام الكورة 
واحلبال والإمكانات املتوافرة يف ذلك 

اأو  ال�شحور  الوقت حلني دخ��ول وقت 
خال نهار رم�شان .

ال����ع����ادات  اإىل  غ����اف����ان  ب����ن  وت����ط����رق 
اأطباق الطعام بني  املتوارثة يف تبادل 
الأ�شر مع جوانب من تقدمي التهاين 
بدخول رم�شان الكرمي وكذلك عادات 
الأهايل  وم�شاركة  للعيد  ال�شتعداد 

مع بع�شهم يف خمتلف املنا�شبات.
جمل�س  ق�����ام  امل���ح���ا����ش���ر  ن���ه���اي���ة  ويف 
املحا�شر  ب��ت��ك��رمي  احل��م��ري��ة  منطقة 
م��ن وم�شات يف حياة  ق��دم��ه  م��ا  على 

املا�شي خال �شهر رم�شان الكرمي .

•• ال�سارقة -وام:

بجامعة  ال�����ش��ي��دل��ة  ك��ل��ي��ة  وق���ع���ت 
ال���������ش����ارق����ة م�����ذك�����رة ت����ف����اه����م مع 
ميد�شينا،  ���ش��ي��دل��ي��ات  جم��م��وع��ة 
والتي مبوجبها �شوف تتاح الفر�شة 
النهائية  ال�شنوات  الكلية يف  لطلبة 
م��ن احل�����ش��ول ع��ل��ى ت��دري��ب عملي 
ومهني يف تلك املجموعة املتخ�ش�شة 
اإطار  وذل��ك يف  ال�شيدلة  يف جم��ال 
امل�شتمرة التي تبذلها كلية  اجلهود 
ال�شيدلة بجامعة ال�شارقة، لإعداد 
مبا  ومهنياً  علمياً  طلبتها  وتاأهيل 
يتنا�شب مع احتياجات �شوق العمل 

يف جمال العلوم ال�شيدلنية .
وق�����ع م����ذك����رة ال���ت���ف���اه���م الأ����ش���ت���اذ 
الدكتور كارم الزعبي عميد الكلية، 
وقعتها  ميد�شينا  جم��م��وع��ة  وع���ن 
اإدارة  ل��ي��ن��ا ع��ي��د م��دي��ر  ال���دك���ت���ورة 

املوارد الب�شرية.
ت�شكل  ال��ت��ع��اون  ه��ذا  لبنود  وط��ب��ق��اً 
جل����ن����ة ت������دري������ب م���������ش����رتك����ة بني 
ومتابعة  ل����اإ�����ش����راف  ال���ط���رف���ني 
املكثف  العملي  التدريبي  الرنامج 
خال  م��ن  النهائية  ال�شنة  لطلبة 
وح�����دة امل��م��ار���ش��ة ال�����ش��ي��دلن��ي��ة يف 
ال�شارقة،  بجامعة  ال�شيدلة  كلية 
عملياً  ت���اأه���ي���ل���ه���م  ع���ل���ى  وال���ع���م���ل 
وم��ه��ن��ي��اً ل��ال��ت��ح��اق امل��ب��ا���ش��ر ب�شوق 
احل�شول  يف  وم�شاعدتهم  ال��ع��م��ل، 
ملمار�شة  املطلوبة  الرتاخي�س  على 

التعليمية  العملية  وتطوير  املهنة 
ح�شر  ب���ال���ك���ل���ي���ة.  وال���ت���دري�������ش���ي���ة 
اأ�شامة  ال��دك��ت��ور  الت��ف��اق��ي��ة  توقيع 

ق�شم  امل�شارك يف  الأ���ش��ت��اذ  اإب��راه��ي��م 
والعاجيات،  ال�شيدلنية  املمار�شة 
والدكتورة فرح الداغ�شتاين مدر�س 

عمرو  والدكتور  بالكلية،  اإكلينيكي 
�شيدليات  بكر مدير جمموعة  اأبو 

ميد�شينا.

جمل�س منطقة احلمرية ي�ست�سيف حما�سرة يف عادات 
رم�سان قدميا والألعاب ال�سعبية ملعهد ال�سارقة للرتاث

كلية ال�سيدلة وجمموعة ميد�سينا تتعاونان لتوفري فر�س تدريبية للطلبة

•• اأبوظبي-وام: 

نطاق  وزي��ادة  لتو�شيع  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  خطة  مع  متا�شيا 
امل�شابة  احل��الت  املبكر وح�شر  الكت�شاف  بهدف  الدولة  الفحو�شات يف 
 .. وعزلهم  لهم  19" واملخالطني   - "كوفيد  امل�شتجد  كورونا  بفريو�س 
اأعلنت الوزارة اإجراء 211،178 فح�شا جديدا خال ال�شاعات ال� 24 
املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات 

الفح�س الطبي.
الدولة وتو�شيع نطاق  والفح�س يف  التق�شي  اإج��راءات  تكثيف  �شاهم  و     
اإ�شابة  ح��الت   207 ع��ن  الك�شف  يف  ال��دول��ة  م�شتوى  على  الفحو�شات 

امل�شتجد من جن�شيات خمتلفة جميعها حالت  جديدة بفريو�س كورونا 
جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  ال��ازم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة 

حالة. احلالت امل�شجلة 897،558 
   و اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عدم ت�شجيل اأي حالة وفاة خال 
ال�شاعات الأربع والع�شرين املا�شية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

حالة.  2،302
336 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س كورونا  فيما اأعلنت ال��وزارة �شفاء 
وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�شحية الازمة 
منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�شفاء 880،481 

حالة.

»ال�سحة« جتري 211,178 فح�سا ك�سفت عن 207 
اإ�سابات جديدة بفريو�س كورونا و336 حالة �سفاء 

بعد متكينهم من اأدوات الإنتاج الإعالمي 

»تريندز« يحتفي بتخريج دفعة تدريب جديدة من خريجات ك�ل�ية الإع��الم بجامعة زايد

•• دبي-وام:

اأ�شدر �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي قرار املجل�س رقم 
را�شد علي بن عبود الفا�شي  بتعيني   2022 ل�شنة   31
املالية  دائ��رة  العام يف  الدين  اإدارة  ملكتب  تنفيذيا  مديرا 

بدبي.
���ش��دوره، وين�شر يف اجلريدة  ت��اري��خ  م��ن  ب��ال��ق��رار  يعمل 

الر�شمية.

حمدان بن حممد ي�سدر قرارا بتعيني مدير تنفيذي 
ملكتب اإدارة الدين العام يف دائرة املالية بدبي

كهرباء دبي وتنمية املجتمع تنظمان فعاليات 
رم�سانية لأع�ساء قرية العائلة لالأيتام

العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر - للمنفذ �ضده 

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

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

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

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

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

التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى  05:00:00م ويف اليام الثاث  ال�شاعة   2022/5/11 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء 
بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�شراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  ال�شا�شي قبل دخول 
اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : وحدة عقارية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�س 168 
- رقم املبنى : 3 - ا�شم املبنى : لوفت�س تي اي�شت - رقم العقار : 2702 - م�شاحة العقار : 133.17 مرت مربع القيمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

عبدال�شتار   / امل���دع���و  ف��ق��د 
باك�شتان     ، ب�����ه�����ادر  خ����ي����ال 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)AM5427893(  رق��م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0559332556

فقدان جواز �سفر
عبا�س  �شهيل   / امل��دع��و  فقد 
ب���اك�������ش���ت���ان     ، ع�����ل�����ى  ع������ب������اد 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)fx1018752(  رق������م 

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

0563517606

فقدان جواز �سفر
ح���م���زه   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اعوي�س ، املغرب   اجلن�شية 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
)9 3 6 0 3 2 0 O R ( 

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

0523986026

فقدان جواز �سفر
عبداحلميد   / امل���دع���و  ف��ق��د 
ال�شومال   ، ف������ارح  م���و����ش���ى 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى    )P00702195(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  ال�شومال  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

اأط������ل������ق م�����رك�����ز حم����م����د ب������ن را�����ش����د 
من�شة  ع����ر  احل���ك���وم���ي،  ل���اب���ت���ك���ار 
"املخترات  تقرير  املعرفية  "ابتكر" 
املن�شة  م��ب��ادرات  �شمن  احلكومية"، 
البتكار،  ث��ق��اف��ة  ل��ت��ع��م��ي��م  ال���ه���ادف���ة 
وم�شاركة التجارب احلكومية املبتكرة 
وي�شتعر�س  امل����ج����الت،  خم��ت��ل��ف  يف 
ابت��كارية  خم��ت��ب��������رات   10 ال��ت��ق��ري�����ر 
على  وي���رك���ز  دول،   9 م���ن  م��ت��ن��وع��������ة 
لتمكني  ك��اأداة  البتكار  خمترات  دور 

البتكار يف احلكومة.
وي��رك�����ز ال��ت��ق��ري�����ر ع��ل�����ى اإط�����ار عم�ل 
خمتب�رات البت�كار احلكومي�ة ومزاي�ا 
الت��ي  والإجن��������ازات  الت�ش��غيل،  من��اذج 
التوجهات  واأح��دث  حتقيقه��ا،  ميك��ن 
ا�ش��تعرا�س  خ�����ال  م����ن  ال���ع���امل���ي���ة، 
احلال�ة  درا�����ش���������ات  م�������ن  جم��م��وع��������ة 
ويتناول  ال���ع���ال�������م،  ح�������ول  مل���خ���ت���رات 
البت�كار،  خم��ت��ب�����رات  جن����اح  ع���وام���ل 
ويقدم روؤى معمق��ة للحكوم��ات الت��ي 
البتكاري��ة  قدراته��ا  لتطوي��ر  ت�ش��عى 

وبناء اقت�شاد معريف وم�شتدام.
احلكومية  امل��خ��ت��رات  ت��ه��ل��ك:  ع��ب��ري 

احلكومات  ج���اه���زي���ة  ت��ع��زي��ز  ت���دع���م 
للم�شتقبل

واأك��������دت ع���ب���ري ت��ه��ل��ك م���دي���ر مركز 
احلكومي،  لابتكار  را�شد  بن  حممد 
احلكومية  امل����خ����ت����رات  ت���ق���ري���ر  اأن 
والتغريات  ال��ت��ط��ورات  ملواكبة  ي�شعى 
ال��ت��ي ي�����ش��ه��ده��ا ال���ع���امل، وي���وف���ر اأداة 
اإطاق  يف  تتمثل  للحكومات  جديدة 
اب��ت��ك��اري��ة ت��وظ��ف الفر�س  خم��ت��رات 
للتحديات،  احل���ل���ول  ع��ل��ي��ه��ا  وت��ب��ن��ي 
البتكار  خمتر  فكرة  اأن  اإىل  م�شرية 
احلكومي تقوم على تنظيم ور�س عمل 
ومناذج  منهجيات  ت�شتخدم  تفاعلية 
واقعية  اأفكار خاقة وحلول  لتطوير 
يف  املعنيني  كافة  وت�شرك  للتحديات، 
و�شع خطط لتنفيذ الأفكار وحتويلها 
كفاءة  رف���ع  يف  ي�شاهم  مب��ا  واق���ع  اإىل 

واأداء العمل احلكومي.
تقرير  اإن  ت���ه���ل���ك  ع����ب����ري  وق�����ال�����ت 
اأداة  ي�شكل  احلكومية"  "املخترات 
حمورية لتمكني البتكار يف احلكومة 
والقت�شاد، ودعما جلهود بناء ومتكني 
حكومات امل�شتقبل وتطوير مبادراتها 
جاهزيتها  وت����ع����زي����ز  وم�������ش���اري���ع���ه���ا 
قدرات  ب��ن��اء  خ���ال  م��ن  للم�شتقبل، 

بتجارب  وتعريفها  الب�شرية،  الكوادر 
امل��خ��ت��رات الب��ت��ك��اري��ة احل��ك��وم��ي��ة يف 
لا�شتفادة  ع��م��ل��ه��ا  وك��ي��ف��ي��ة  ال���ع���امل 
التحديات  م��واج��ه��ة  م��ن جت��ارب��ه��ا يف 
لارتقاء  لها  مبتكرة  حلول  واإي��ج��اد 
معريف  اقت�شاد  وبناء  الأداء  مب�شتوى 
م�شتدام ينعك�س اإيجاباً على احلكومة 

والأفراد. 
10 خمتب��رات ابت��كارية متنوع��ة من 

دول  9
خمتب��رات   10 التقري�ر  وي�شتعر�س 
اإ�شتونيا،  ه��ي  دول،   9 م��ن  ابت��كارية 
واإندوني�شيا،  و���ش��ن��غ��اف��ورة،  وبلجيكا، 

وكندا، والرتغال، وت�شيلي، والوليات 
الإمارات،  ودول��ة  الأمريكية،  املتحدة 
وي�����ش��ل��ط ال��ت��ق��ري��ر ال�����ش��وء ع��ل��ى اآلية 
تعزيز  ب����ه����دف  ودرا�����ش����ت����ه����ا  ع��م��ل��ه��ا 
الأفكار واخل��رات وموا�شلة  م�شاركة 
خمتلف  يف  امل�شتمر  التطوير  عمليات 
ال�شيا�شات  لتح�شني  البتكار  جمالت 
واخلدمات القائمة على ريادة الأعمال 
وتعزيز احللول وت�شميم مناذج عمل 
قدرات  لتطوير  وم��رون��ة  كفاءة  اأك��ر 

احلكومات البتكارية.
خمتر  على  ال�شوء  التقرير  وي�شلط 
يركز  ال���ذي  اإ�شتونيا"،  "اأك�شيلريت 
بدعم  جديدة  اأ���ش��واق  ا�شتحداث  على 
منا�شبة  بيئة  وتهيئة  احل��ك��وم��ة،  م��ن 
ف��ر���س ج��دي��دة للقطاع  وا���ش��ت��ك�����ش��اف 
خمتر  اإىل  ي��ت��ط��رق  ك��م��ا  اخل����ا�����س، 
الذي يقوم  بلجيكا"،  يف  احلي  "غنت 
وتوظيف  امل�������ش���رتك  الب���ت���ك���ار  ع���ل���ى 
يف  والت�شالت  املعلومات  تكنولوجيا 

الو�شول اإىل اأف�شل النتائج.
عمل  اآل��ي��ة  ال��ت��ق��ري��ر  ي�شتعر�س  ك��م��ا 
اخلدمات  ق�شم  يف  "البتكار  خمتر 
احلكومية يف �شنغافورة" الذي يجمع 
الت�شميم��ي  التفكي��ر  م��ب��������ادئ  بي��ن 

والتطوير  ال�����ش��������ل��وك��ي��ة  وال��������������روؤى 
عمليات  ه��ن��د���ش��ة  واإع�����ادة  التنظيمي 
وتخطيط  البيانات  وحتليل  الأعمال 

ال�شيناريوهات.
النب�س  خمتر  التقرير  يتناول  كما 
تقوم  ال���ذي  "اإندوني�شيا"  ب��ج��اك��ارت��ا 
جت���رب���ت���ه ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ال�������ش���راك���ات 
وا����ش���ت���ح���داث ط����رق واأ����ش���ال���ي���ب عمل 
ال�شيا�شات  ت��ط��ب��ي��ق  ودع�����م  م��ب��ت��ك��رة 
حتليل  خ������ال  م�����ن  وال���ت�������ش���ري���ع���ات 
ال�����ب�����ي�����ان�����ات ال���������ش����خ����م����ة وال������ذك������اء 
التنمية،  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال����ش���ط���ن���اع���ي 
"وحدة  وي�����ش��ت��ع��ر���س م��ن��ظ��وم��ة ع��م��ل 
الروؤى ال�شلوكية يف مقاطعة اأونتاريو 
البتكارات  على  وتركيزها  كندا"،  يف 
وتطوي��ر  ال���ب���ي���ان���ات  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 
الت��ي  ال�شيا�ش��ات  واختب��ار  وت�شمي��م 
اأف��راد املجتمع بناء  ت�شب يف م�شلحة 

على تفكري علمي.
"اإك�س يف  ال��ت��ق��ري��ر خم��ت��ر  وي��ت��ن��اول 
تب�شيط  على  يركز  ال��ذي  الرتغال" 
العمليات احلكومية من خال تعزيز 
لتح�شني  امل��ج��ت��م��ع  اأف�������راد  م�����ش��ارك��ة 
فائدة  اأك������ر  وج��ع��ل��ه��ا  الإج������������راءات 
"لب  وفاعلية، كما ي�شتعر�س مبادرة 

غوب" يف جمهورية ت�شيلي التي تعتر 
على  املرتكز  للت�شميم  عملياً  تطبيقاً 
ق�شايا  معاجلة  خ��ال  م��ن  الإن�����ش��ان 
وغريها  وال��ط��اق��ة  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 

من الق�شايا.
كما ي�شتعر�س التقرير منظومة عمل 
"مكتب املدير التنفيذي للتكنولوجيا 
يف مدينة نيويورك" ودوره يف توظيف 
البتكار من اأجل ال�شتعداد للم�شتقبل 
لتحقيق امل�شلحة املجتمعية، ويتناول 
يف  ال���ت�������ش���ري���ع���ات  "خمتر  جت����رب����ة 
�شياغة  يف  الإمارات" وج��ه��وده  دول��ة 
مب�ا  للتغيري،  دعماً  ال�شيا�شات  اأف�شل 
ي�����ش�����م��ح ب��ت��ح��ق��ي�����ق اأق�����ش�����ى ق�����در م�ن 
م�ش��اريع  اإن�ش��اء  اإل��ى  اإ�شافة  املنفع��ة، 
وامل�شرعني  ال�شيا�شات  ل�شناع  ّميكن 
العامل  ح����ول  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  واجل���ه���ات 

تبنيها وتنفيذها.
"بناة  ال��ت��ق��ري��ر م���ب���ادرة  وي�����ش��ت��ع��ر���س 
املدينة يف دولة الإمارات" التي تعتر 
بني  الناجح  التعاون  على  مثال  اأك��ر 
لارتقاء  دب��ي  يف  احلكومية  اجل��ه��ات 
املجال  واإتاحة  وحت�شينها،  باخلدمات 
ل����ف����رق امل����وظ����ف����ني ل��ل��ت��ف��ك��ري خ�����ارج 
اأف�����ش��ل احللول  لإي���ج���اد  ال�����ش��ن��دوق 

ور�س  خ���ال  م��ن  ال��ت��ح��دي��ات  ملختلف 
ع��م��ل م��ت��وا���ش��ل��ة ت��ق��وم ع��ل��ى تطبيق 

منهجية الت�شميم الإبداعي.
"ابتكر"  من�شة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
عربياً  ن��وع��ه��ا  م���ن  الأوىل  ال��رق��م��ي��ة 
تعليمية  ومنهجيات  م�شاقات  ت��وف��ر 
وخمترات تفاعلية تدريبية، وبيانات 
معرفية تركز على ن�شر وتعميم اأف�شل 

الأدوات واملمار�شات والنماذج الناجحة 
وامل��رت��ب��ط��ة ب��الب��ت��ك��ار احل��ك��وم��ي، ما 
تطوير  ميكن اجلهات احلكومية من 
املبادرات والتو�شل اإىل حلول مبتكرة 
احلكومي،  ال���ق���ط���اع  ك���ف���اءة  ل��ت��ع��زي��ز 
تقدمها  ال���ت���ي  اخل����دم����ات  وحت�����ش��ني 
احلكومات لتح�شني حياة النا�س وبناء 

م�شتقبل اأف�شل لاأجيال.

ي�ستعر�ش جتارب 10 خمتبــرات ابتــكارية حكومية من 9 دول وعرب من�سة »ابتكر«

مركز حممد بن را�سد لالبتكار احلكومي يطلق تقرير »املختربات احلكومية«

•• دبي-وام:

بداأ مركز "اأم �شقيم" ال�شحي اأم�س الأول الإثنني اإ�شتقبال 
ال��ت��ي ح��ول��ت��ه اإىل  اأع��م��ال الإح����ال  اإجن����از  ب��ع��د  املتعاملني 
وجهة طبية مميزة بتكامل خدماتها وجتهيزاتها وتقنياتها 
املتقدمة واأ�شاليب الت�شخي�س والعاج الأكر تطوراً و التي 
يقوم عليها نخبة من الأطباء والأطباء امل�شاندين والفنيني 

والإداريني.
التنفيذية لقطاع  امل��دي��رة  ت��رمي  م��ن��ال  ال��دك��ت��ورة  اأك���دت  و 
الرعاية ال�شحية الأولية يف هيئة ال�شحة بدبي اأن حت�شني 
مناخ ال�شت�شفاء ورحلة املتعاملني يف مراكز الرعاية ال�شحية 

املنت�شرة يف ربوع دبي تعد اأحد اأهم الأهداف الإ�شرتاتيجية 
املراكز  به  تقوم  ال��ذي  ال��دور  واأهمية  لقيمة  وذل��ك  للهيئة 

داخل املنظومة ال�شحية يف دبي وقاية وت�شخي�شاً وعاجاً.
املراكز  خمتلف  يف  متوا�شلة  التطوير  اأع��م��ال  اإن  وق��ال��ت 
اأفراد  اإليها  يلجاأ  ال��ت��ي  الأوىل  الطبية  الوجهة  بو�شفها 
الأ�شا�شية  ال��ط��ب��ي��ة  اخل���دم���ات  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول  امل��ج��ت��م��ع 
عن  املبكر  الك�شف  خدمات  من  وغريها  الأول��ي��ة  والرعاية 

الأمرا�س الوقاية منها.
وفيما يتعلق مبركز اأم �شقيم امل�شتحدث اأو�شحت الدكتورة 
م��ن��ال ت���رمي اأن امل��رك��ز ي��ق��دم ب��اق��ة م��ن اخل��دم��ات الطبية 
الأ�شنان  الأ�شرة و طب  التي ت�شم طب  ال�شاملة واملتكاملة 

و �شحة الأطفال اإىل جانب اخلدمات املتوفرة يف العيادات 
و  ال�شكري  و  الن�شاء  اأم��را���س  ت�شمل  التي  و  التخ�ش�شية 
الأنف  وج��راح��ة  وط��ب  ال�شريرية  والتغذية  ال��ق��دم  �شحة 
والرعاية  العظام  وط��ب  العيون  وط��ب  واحل��ن��ج��رة  والأذن 
امل��ن��زل��ي��ة وع���ي���ادة ك��ب��ار ال�����ش��ن وك��ذل��ك اخل���دم���ات امل�شاندة 

املتمثلة يف املختر والأ�شعة.
بخدماته  وا���ش��ع��اً  ن��ط��اق��اً  ي��غ��ط��ي  امل��رك��ز  اأن  اإىل  اأ����ش���ارت  و 
 2 و   1 و"جمريا   "3 و   2 1و  �شقيم  "اأم  مناطق  ي�شمل 
ال�شيف"  2" و"اأم  1و  "و"ال�شفوح   2 1و  3" و"ال�شفا  و 
اإ�شافة اإىل مناطق "املنارة" و"جزر العامل" و"جزر جمريا 

دبي" . باي" و"مر�شى  جمريا"و"جمريا  2"و"نخلة 

مركز اأم �سقيم ال�سحي يبداأ ا�ستقبال املتعاملني

•• دبي-الفجر:

نظمت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع، 
برنامج  ح���ول  ذه��ن��ي  ع�شف  جل�شة 
التح�شني الوطني وذلك تزامنا مع 
لتحديد  العاملي،  التطعيمات  اأ�شبوع 
خارطة الطريق وفق اأف�شل الطرق 
لتطوير  املبتكرة  العلمية  والو�شائل 
ب��رن��ام��ج ال��ت��ح�����ش��ني ال���وط���ن���ي، من 
خال تعزيز كافة القدرات املطلوبة 
معدلت  يف  ال����ش���ت���م���راري���ة  ل������دوام 
على  ب��ال��ل��ق��اح��ات  ال��ع��ال��ي��ة  التغطية 

امل�شتوى الوطني.  
وت�شتهدف الور�شة الأفكار الإبداعية 
التطعيمات �شمن حماور  يف جمال 
اخلراء  مب�����ش��ارك��ة  وذل���ك  خمتلفة 
وال�شت�شاريني يف جمال التطعيمات 
ال�شحية  العامة والرعاية  وال�شحة 
لتحليل  وفنية  اإ�شرافية  جهات  من 
ال���و����ش���ع احل������ايل، والط�������اع على 
والفر�س  والتحديات  القوة  عوامل 
لتحقيق  ع����م����ل  خ����ط����ط  وو�������ش������ع 
املوؤ�شرات الوطنية املرتبطة بالوقاية 

والتح�شني.
�شقر  ح�������ش���ور  ال����ور�����ش����ة  ����ش���ه���دت 
احلمريي مدير اإدارة ال�شرتاتيجية 
وامل�شتقبل، والدكتورة ليلى اجل�شمي 
وم�شاركة  التح�شني،  ق�شم  رئي�س 
ال�شحية،  اجل����ه����ات  م����ن  مم��ث��ل��ني 

وجمموعة من اخلراء.

حلول مبتكرة
ويف هذا الإطار اأكد �شقر احلمريي 
مدير اإدارة ال�شرتاتيجية وامل�شتقبل 

اجلل�شة  تنظيم هذه  الهدف من  اأن 
وحلول  باأفكار  اخل��روج  هو  العلمية 
التغطية  رف���ع  يف  ت�����ش��اه��م  م��ب��ت��ك��رة 
باللقاحات، لتحقيق موؤ�شرات جودة 
الرعاية ال�شحية وفق اأعلى معايري 
التميز والحرتاف، وحتقيق الريادة 
وذلك  الوقائية،  ال�شح�ة  جم��ال  يف 
الأ�شا�شية  ال��ت��ط��ع��ي��م��ات  ب���ت���وف���ري 
الوطني  الرنامج  ح�شب  واملن�شطة 
ل��ل��ت��ح�����ش��ني، ب���ه���دف ال���وق���اي���ة من 
منها  والتخل�س  املعدية  الأم��را���س 
ل�شمان  ال��ت��غ��ط��ي��ة  م���ع���دلت  ورف����ع 
حت��ق��ي��ق اأف�������ش���ل ال���ن���ت���ائ���ج. واأ�����ش����ار 
التن�شيق  ع��ل��ى  ال�����وزارة  ح��ر���س  اإىل 
وتطبيق  ال�������ش���رك���اء  م����ع  امل�����ش��ت��م��ر 
اأف�شل املمار�شات العاملية، من خال 
�شامة  وتاأكيد  التطعيمات  توفري 
لاأطفال  ال���ل���ق���اح���ات  وم���اأم���ون���ي���ة 

وجميع فئات املجتمع.

الدكتورة  اأ����ش���ارت  الإط�����ار  ه���ذا  ويف 
ال�شحة  اإدارة  مدير  امل��رزوق��ي  ن��دى 
ال��ع��ام��ة وال��وق��اي��ة  اإىل اأه��م��ي��ة ن�شر 
الوعي وتكثيف الفعاليات التثقيفية 
باأهمية التطعيمات ح�شب الرنامج 
بالإ�شافة  ل��ل��ت��ح�����ش��ني،  ال���وط���ن���ي 
ال�شحيني  العاملني  ق��درات  لتعزيز 
مبجال  العاملية  التو�شيات  ب��اأح��دث 
اأهمية  ع��ل��ى  وب��ال��رتك��ي��ز  ال��ل��ق��اح��ات 

رفع التغطية بها.
ولفتت املرزوقي اإىل اأن جناح الإمارات 
املا�شية وريادتها  يف حوكمة املرحلة 
التطعيمات وذلك  العاملية يف جمال 
بدعم القيادة احلكيمة، ت�شكل اإلهاماً 
وحافزاً للم�شي يف تطوير منظومة 
ا�شتباقيتها  وت���ع���زي���ز  ال��ت��ح�����ش��ني 
وا�شتدامتها، حلماية �شحة و�شامة 
جمتمع الإم��ارات وحتقيق الأهداف 

ال�شحية. 

تطوير �سيا�سة التطعيم
من ناحيتها اأو�شحت الدكتورة ليلى 
التح�شني  ق�����ش��م  رئ��ي�����س  اجل�����ش��م��ي 
ع�شف  جل�شة  ت�شمنت  ال��ور���ش��ة  اأن 
ذهني للخروج باأفكار اإبداعية تدعم 
�شيا�شة  لتطوير  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود 
التغطية  معدلت  ورفع  التطعيمات 
ب��ال��ت��ط��ع��ي��م وم���واك���ب���ة ال���ت���ط���ورات 
العاملية يف جمال التطعيمات، وتعزيز 
التوعية. ولفتت اإىل حتقيق اجلل�شة 
نتائج  لتطوير  املو�شوعة  لاأهداف 
ال��ع��دي��د م���ن م���وؤ����ش���رات وم���ب���ادرات 
التي  التح�شني،  يف  العمل  وخطط 
تطوير  يف  ف��ع��ال  اأث����ر  ذات  ���ش��ت��ك��ون 
نظام التمنيع ال�شحي من الأمرا�س 
لدعم  ب��ال��ت��ط��ع��ي��م��ات،  امل�����ش��ت��ه��دف��ة 
وجودة  الوقائية  ال�شحة  موؤ�شرات 

الرعاية ال�شحية.

•• دبي –الفجر:

قام بنك دبي الإ�شامي، ال�شريك 
بيت  جل��م��ع��ي��ة  ال����ش���رتات���ي���ج���ي 
مليون   20 ب���ت���ق���دمي  اخل��������ري، 
دره����م دع��م��اً جل��ه��وده��ا اخلريية 
لعطاء  وت���ع���زي���زاً  والإن�������ش���ان���ي���ة، 
مَن  "ِلنُكن  الرم�شانية  حملتها 
ذروتها  ت��ب��ل��غ  ال���ت���ي  املُح�ِشنني" 
م���ع دخ�����ول ال��ع�����ش��ر الأخ������ري من 
ال��ف�����ش��ي��ل. وك�����ان مدير  ال�����ش��ه��ر 
يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  اخل����دم����ات  اإدارة 
ب���ن���ك دب������ي الإ������ش�����ام�����ي، ن�����واف 
بزيارة  قام  قد  الري�شي،   عبداهلل 
مت  اخلري"،  "بيت  لإدارة  ع��م��ل 
ف��ي��ه��ا ب��ح��ث ���ش��ب��ل واآف�����اق تطوير 
التعاون مع اجلمعية، والذي توج 
بتوقيع اتفاقية لتجديد ال�شراكة 
امل�شرتك،  العمل  وتعزيز  القائمة 
البنك،  عن  الري�شي  وقعها  حيث 
التوقيع  يف  اجلمعية  م��ّث��ل  بينما 
ع��اب��دي��ن ط��اه��ر ال��ع��و���ش��ي، مدير 
الري�شي  وع����ر  اجل��م��ع��ي��ة.   ع����ام 
خ������ال ال������زي������ارة ع�����ن اع�����ت�����زازه  
ب��ال��ت��ع��اون ال��ق��ائ��م وامل���ت���ج���دد مع 
لأكر  ميتد  اخلري" الذي  "بيت 
واأ���ش��اد بجهودها  ع��ام��اً،   30 م��ن 
اخل���ريي���ة والإن�������ش���ان���ي���ة، م���وؤك���داً 
ح���ر����س ب���ن���ك دب�����ي الإ����ش���ام���ي، 
ممثًا باإدارة اخلدمات املجتمعية 
التعاون  عاقات  تعزيز  على  فيه 
امل�������ش���رتك، وال����ش���ت���م���رار يف هذه 
التي  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ال�����ش��راك��ة 
تنعك�س باخلري والفرج على حياة 
واحل���الت  املتعففة  الأ���ش��ر  اآلف 
امل�شتحقة للزكاة. من جانبه عر 
وتقديره  ���ش��ك��ره  ع���ن  ال��ع��و���ش��ي 
ل���ع���ط���اء ب���ن���ك دب������ي الإ�����ش����ام����ي 
اإدارت�������ه لدعم  وم����ب����ادرة جم��ل�����س 
"بيت اخلري"،  يف  الزكاة  م�شاريع 
الدعم،  هذا  باأهمية  منوهاً  وق��ال 
للجمعية:  ال��ب��ن��ك  ق��دم��ه  ال����ذي 

اجلمعية  ب��ا���ش��م  ه��ن��ا  "ي�شرين 
وجمل�س اإدارتها اأن اأتقدم بخال�س 
ال�شكر والعرفان ملجل�س اإدارة بنك 
دب��ي الإ���ش��ام��ي ووح���دة خدمات 
الدعم املجتمعي فيه لهذا العطاء 
الكرمي، والذي ياأتي جت�شيداً ملبداأ 
امل�شوؤولية املجتمعية وقيم التكافل 
الجتماعي التي يعتز بها جمتمع 
الإم�������ارات، و����ش���وف ت�����ش��اع��د هذه 

املبالغ يف دعم م�شاريع الزكاة، التي 
تقع يف مقدمة اأولويات اجلمعية، 
الفئات  اح��ت��ي��اج��ات  تغطي  لأن��ه��ا 
ال�شعيفة التي ت�شتفيد �شرعاً من 
وب�شكل  املختلفة،  الزكاة  م�شارف 
"بيت اخلري"  ت��ق��دم��ه  م��ا  خ��ا���س 
املواطنة  لاأ�شر  ن��ق��دي  دع��م  م��ن 
ب�شكل  وامل�����ش��ت��ح��ق��ة  وامل���ت���ع���ف���ف���ة 
الغارمني  م��ن  وغ��ريه��ا  ���ش��ه��ري، 

وامل��ح��ت��اج��ني ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 
احتياجاتهم  ي��ه��دد  ط����ارئ  ع��ج��ز 
املجتمعي".  واأم��ن��ه��م  الأ���ش��ا���ش��ي��ة 
اأنفقت  اخلري"  "بيت  اأن  ي��ذك��ر 
ما  من اأموال الزكاة عام 2021 
درهم،  م��ل��ي��ون   67،7 ع��ن  ي��زي��د 
درهم،  مليون   145،4 اأ�شل  من 
اإج����م����ايل اإن����ف����اق اجل��م��ع��ي��ة على 

م�شاريعها اخلريية.

بهدف تعزيز معدلت التغطية العالية باللقاحات

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع تنظم جل�سة ع�سف 
ذهني لتطوير وت�سريع برنامج التح�سني الوطني

»دبي الإ�سالمي« يقدم 20 مليون درهم ل� »بيت اخلري«

•• اأبوظبي-الفجر:

نظمت �شرطة اأبوظبي جمل�شها الرم�شاين اخلام�س لعام 2022 
للمجال�س  ال�شاد�شة  ال��دورة  "نحتويهم لنحميهم" �شمن  بعنوان 
الرم�شانية حتت �شعار " �شرطة اأبوظبي. اأمن وا�شتقرار وخدمات 

جمتمعية متطورة" . 
ال�شرطة  اإدارة  نظمته  ال���ذي  الف��رتا���ش��ي   املجل�س  وا�شتعر�س 
املجتمعية بالتعاون والتن�شيق مع اإدارة رعاية الأحداث  بقطاع اأمن 
اأهمية دور الأ�شرة يف احتواء الأبناء وحمايتهم و�شرورة  املجتمع 

زيادة الوعي الأ�شري يف تربية البناء، وذلك �شمن فعاليات حملة 
) نحتويهم لنحميهم( واأدار املجل�س الرائد عبداهلل الدهماين من 

مديرية �شرطة العا�شمة .
واأكد النقيب مبارك اأحمد احلو�شني من اإدارة رعاية الأحداث  اأن 
الأ�شا�س العلمي ومراقبة الذات والرقي مب�شتوى الفهم والإدراك 
لدى الآباء والأمهات ي�شكل عامًا قوياً يف الرقي مب�شتوى الأ�شرة 
وزيادة متا�شكها يف احتواء الأبناء ولتواكب عجلة التقدم والرقي 

يف ربوع دولة الإمارات .
البدواوي  ���ش��امل  ه��ن��د  النف�شية   الأ���ش��ري��ة  امل�شت�شارة  وت��ن��اول��ت  

اخت�شا�شي حماية الطفل بنيابة ال�شرة والطفل ) دائرة الق�شاء 
( مفهوم الإهمال وارتباط الهمال العاطفي كنوع من اأنواع العنف 
لدى  واملعنوية  امل��ادي��ة  بالحتياجات  والتعريف   ، للطفل  املوجه 
الطفل وتاأثري الإهمال على تن�شئته خال مراحل تكوينه الثاثة 
.  واأو�شحت الأ�شتاذة مرمي حممد ال�شويدي من الإحتاد الن�شائي 
الإيجابي بني  التوا�شل  ي�شمل  الفاعل  الأ�شري  باأن احل��وار  العام 
الآباء و الأبناء و ي�شمل ذلك الهدوء و الحرتام و املودة ، م�شريًة 
اإىل اأن غياب احلوار الأ�شري ي�شبب تفكك العاقة بني الأفراد و 

الت�شادم و �شوء التفاهم و جلوء الأبناء لرفاق ال�شوء .

�سمن الدورة ال�ساد�سة للمجال�ش الرم�سانية

 �سرطة اأبوظبي تناق�س مبجل�سها الرم�ساين »دور الأ�سرة« يف احتواء وحماية الأبناء
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اأخبـار الإمـارات
مب�ساركة وزيرة الدولة ميثاء بنت �سامل ال�سام�سي

�سرطة اأبوظبي والهالل الأحمر توزعان وجبات 
الإفطار على ال�سائقني يف العني

•• اأبوظبي-الفجر: 

ن��ف��ذت ���ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي وب��ال��ت��ع��اون  م��ع ه��ي��ئ��ة  ال��ه��ال الأحمر 
الإماراتي  مبادرة  توزيع  وجبات الإفطار  على ال�شائقني مبنطقة 

اجليمي  يف مدينة العني �شمن  "مبادرة  اأطعم توؤجر" .
ال�شام�شي  �شامل  بنت  ميثاء  الدكتورة  معايل   امل��ب��ادرة  يف  و�شارك 

وزيرة دولة وعدد من  منت�شبي  اإدارة مكافحة املخدرات يف مدينة 
ال��ع��ني  وال��دك��ت��ور اأح��م��د عبيد ال��ظ��اه��ري م��دي��ر م��رك��ز  الهال 

الأحمر بالعني و اإدارة مرور العني  ودورية ال�شعادة  .   
مكافحة  مديرية  مدير  ال��ظ��اه��ري  غريب  طاهر  العميد  واأك���د   
املخدرات  اهتمام املديرية امل�شتمر  بتبني   املبادرات املجتمعية و 
الرم�شانية  وتر�شيخ  قيم  التكافل الجتماعي وبث روح اليجابية 

والتعاون على فعل اخلري يف ال�شهر الف�شيل.
ووزعت اإدارة مكافحة املخدرات يف مدينة العني الوجبات يف منطقة 
اخلال�س  عبيد  �شامل  الدكتور  امل��ق��دم  وق��ال   ، بالعني  ال�شناعية 
العامري مدير اإدارة مكافحة املخدرات مبدينة العني  اإن �شرطة 
ابوظبي  حتر�س على امل�شاركة يف  املبادرات الإن�شانية واملجتمعية  

التي  تعزز العاقات الطيبة وقيم الت�شامح  يف املجتمع .

•• دبي –الفجر:

 " نظم ق�شم الت�شويق والفعاليات مب�شاركة فريق متطوعي حماكم دبي 
نفاع" بالدائرة وبالتعاون مع فريق روح الحتاد التطوعي �شمن متطوعي 
الإمارات التابع لهيئة تنمية املجتمع " م�شروع اإفطار �شائم" وذلك �شمن 

اإطار تعزيز دورها الجتماعي يف رم�شان املبارك، وتكري�شاً لتعاليم الدين 
الإ�شامي احلنيف الذي يحث على الرتاحم والتعاون والتكافل.

حيث اأو�شح حمد ثاين مدير اإدارة الت�شال والت�شويق املوؤ�ش�شي يف حماكم 
دبي، مت تطوع 4 موظفني و9 موظفات من �شمنهم اأع�شاء من املجل�س 
املبادرات  يف  امل�شاركة  على  دائ��م��اً  حري�شة  ال��دائ��رة  اأن  م��وؤك��داً  الن�شائي،  

اخلريية، لتوؤكد اأن دور املحاكم يتخطى التعامات الق�شائية، بل حتر�س 
على تعزيز دورها الجتماعي من خال التوا�شل مع جميع فئات املجتمع 

وخا�شة يف املنا�شبات الدينية وخا�شة يف �شهر رم�شان املبارك
والفعاليات يف حماكم  الت�شويق  ق�شم  رئي�س  املع�شم  خالد  اأ�شار  وب��دوره 
املطينة من  ع��ود  منزل يف  اإف��ط��ار يف  وجبة   200 فقد مت جتهيز  دب��ي، 

قبل املوظفات ومن ثم نقل الوجبات املوظفني املتطوعني اإىل م�شجد يف 
500 وجبة على مائدة  منطقة الرا�شدية، ومن ثم مت توزيع اأكر من 

الإفطار.
واأعرب املع�شم عن �شكره وتقديره لكل من �شارك و�شاهم يف تنظيم هذه 

الفعاليات الرم�شانية النابعة من روح التوا�شل والتكامل.

•• دبي-الفجر:

للملكية  العاملي  اليوم  مع  بالتزامن 
اأم�س  تاريخ  ي�شادف  ال��ذي  الفكرية 
اأب��ري��ل، نظمت   26 امل��واف��ق  الثاثاء 
يف  الإداري����ة  لل�شوؤون  العامة  الإدارة 
بعنوان  ح��واري��ة  جل�شة  دب��ي،  �شرطة 
البتكار  لل�شباب:  الفكرية  امللكية   "
ناق�شت  اأف�شل"،  م�شتقبل  اأج��ل  م��ن 
ال���ف���ك���ري���ة يف  امل��ل��ك��ي��ة  دور  خ���ال���ه���ا 
والإب��داع لدى جيل  البتكار  ت�شجيع 
ت��ع��ري��ف اجليل  ال�������ش���ب���اب، واأه���م���ي���ة 
الفكرية  ملكياتهم  بت�شجيل  ال�شاب 
حفظها  اأج�������ل  م�����ن  واب����ت����ك����ارات����ه����م 

وال�شتفادة املادية منها.

وا���ش��ت�����ش��اف��ت اجل��ل�����ش��ة، امل�����ازم اأول 
الب�شتكي،  اهلل  ع��ب��د  م�����ش��اع��د  خ��ب��ري 
يف  ن���ووي،  وحم�س  بيولوجي  خبري 
الإدارة العامة لاأدلة اجلنائية وعلم 
اجلرمية ب�شرطة دبي، وال�شيدة زهرة 
�شركة  يف  التنفيذي  امل��دي��ر  الرجبي 
واملحامي  ال��ف��ك��ري��ة،  امل��ل��ك��ي��ة  ب��ي��ان��ات 
التميمي  م��ك��ت��ب  م���ن  ظ��اظ��ا  اأح���م���د 

وم�شاركوه.
املحامي  حت��دث  اجلل�شة،  ب��داي��ة  ويف 
التميمي  م��ك��ت��ب  م���ن  ظ��اظ��ا  اأح���م���د 
امللكية  مكاتب  دور  ع��ن  وم�����ش��ارك��وه، 
ال���ف���ك���ري���ة امل��ح��ل��ي��ة والإق���ل���ي���م���ي���ة يف 
لرواد  و�شيا�شية  قانونية  بيئة  تهيئة 
الأعمال من ال�شباب يف احلفاظ على 

مقدماً  منها،  وال�شتفادة  ابتكاراتهم 
يف ال��وق��ت ذات���ه ���ش��رح��اً ح��ول تعريف 
بالأ�شول  اخل��ا���ش��ة  الفكرية  امللكية 
غ����ري امل����ادي����ة ك���ال����ش���م وال���ع���ام���ات 

التجارية لل�شركات وغريها.
من جانبها، ا�شتعر�شت ال�شيدة زهرة 
�شركة  يف  التنفيذي  امل��دي��ر  الرجبي 
عمل  ورق���ة  الفكرية،  امللكية  ب��ي��ان��ات 
امللكية  حلقوق  ميكن  " كيف  بعنوان 
الفكرية اأن تدعم �شباب الغد يف خلق 
خالها  اأك����دت  اأف�شل؟"،  م�شتقبل 
النهو�س  حُم��رك  يعتر  ال�شباب  اأن 
ويجب  امل���ج���ت���م���ع���ات  يف  وال����ت����ق����دم 
الفكرية  امل��ل��ك��ي��ة  ب��اأه��م��ي��ة  ت��وع��ي��ت��ه��م 

وت�شجيل ابتكاراتهم.

وقدمت الرجبي �شرحاً حول تعريف 
"احلقوق  اأنها  الفكرية مبينًة  امللكية 
ال���ن���اجت���ة ع����ن اإب�����داع�����ات ال���ع���ق���ل يف 
اإىل  ك���ان تنتمي  ���ش��واء  امل���ج���الت  ك��ل 
اأو الخ���رتاع���ات  ال��ف��ن��ي��ة  املُ�����ش��ن��ف��ات 
وب����رام����ج ال��ك��م��ب��ي��وت��ر وال���ع���ام���ات 
اأن  اإىل  م�شرية  وغريها"،  التجارية 
حقوق امللكية الفكرية متنح اأ�شحاب 
بها،  الع���رتاف  احل��ق احل�شول على 

وال�شتفادة املالية مما يبتكرون.
امللكية  اأهمية  اإىل  الرجبي  وتطرقت 
اأنها حمرك  الفكرية لل�شباب، مبينة 
امل�شاريع  اأ�شول  لابتكار وتعتر من 
واأن  وت�شجيلها،  توثيقها  يجب  التي 
ت�����ش��ج��ي��ل��ه��ا مُي���ك���ن م���ن خ��ل��ق فر�س 

دخ���ل اإ����ش���ايف ل�����ش��اح��ب��ه��ا م���ن خال 
والمتيازات  الت�شاريح  مبنح  قيامه 
�شت�شتخدمها  ال����ت����ي  ل���ل�������ش���رك���ات 
التعدي  منع  ج��ان��ب  اإىل  م�شتقبًا، 
�شمان  يف  �شاحبها  وم�شاعدة  عليها، 
احل�شول على قر�س اأو توفري �شركاء 

الأعمال اأو امل�شتثمرين.
وت��ن��اول��ت ال��رج��ب��ي ال��ت��ح��دي��ات التي 
ت�شجيل  جم����ال  يف  ال�����ش��ب��اب  ت���واج���ه 
الإملام  عدم  منها  ابتكاراتهم  وتوثيق 
مب���ف���ه���وم امل��ل��ك��ي��ة ال���ف���ك���ري���ة، وع����دم 
الإدراك بالقوانني املخت�شة يف حفظ 
امللكية الفكرية، والأخطاء عند اإبرام 
وغ���ريه���ا من  الم���ت���ي���از  اأو  ال���ع���ق���ود 

امل�شاكل.

اأول  امل�������ازم  وم�����ن ج���ان���ب���ه، حت�����دث 
الب�شتكي،  اهلل  ع��ب��د  م�����ش��اع��د  خ��ب��ري 
يف  ن���ووي،  وحم�س  بيولوجي  خبري 
الإدارة العامة لاأدلة اجلنائية وعلم 
الب�شمة  "اخرتاع  ع���ن  اجل����رمي����ة، 
ال���وراث���ي���ة ال���ذك���ري���ة ل�����ش��رط��ة دبي" 

القيادة  اتخذتها  ال��ت��ي  والإج�����راءات 
لتوثيقها  دب����ي  ���ش��رط��ة  يف  ال���ع���ام���ة 
وت�����ش��ج��ي��ل��ه��ا ك������راءة اخ������رتاع لدى 
الخرتاع  ل����راءات  العاملية  املنظمة 

.)WIPO(
�شرحاً  الب�شتكي  اأول  امل����ازم  وق���دم 

الذكرية،  ال��وراث��ي��ة  ال��ب�����ش��م��ة  ح���ول 
ودورها املهم يف الك�شف عن الق�شايا، 
واإظهار الب�شمات يف العينات املتحللة 
اإىل  ال�����ش��ري��ع  وال��ت��ع��رف  وال�شعيفة، 
اأ�شول العينات املجهولة، والك�شف عن 

هوية �شحايا الكوارث الطبيعية.

•• دبي-الفجر:

ا�شتقبل معايل الفريق عبد اهلل خليفة 
امل�����ري، ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ل�����ش��رط��ة دبي، 
الإداري  امل��دي��ر  �شم�س،  طاهر  ال�شيد 
ملجموعة م�شت�شفيات زليخة، بح�شور 
الدكتور  ال�شت�شاري  الطبيب  اللواء 
ال�شحي  امل�����ش��ت�����ش��ار  ����ش���ن���ج���ل،  ع���ل���ي 
ل�شرطة دبي، والعقيد الدكتور اأحمد 
املن�شوري، مدير اإدارة حماية احلقوق 
حلقوق  العامة  الإدارة  يف  واحل��ري��ات 
الإن�شان، واملقدم الطبيب ال�شت�شاري 
قبا، مدير  ب��ن  �شلطان  ب��در  ال��دك��ت��ور 
واملقدم  دب��ي،  ل�شرطة  ال�شحي  املركز 
حممد  الدكتور  ال�شت�شاري  الطبيب 
�شوؤون  اإدارة  م��دي��ر  احل����اج،  حم��م��ود 
لل�شوؤون  ال��ع��ام��ة  الإدارة  يف  ال��ع��اج 

الإدارية.   
�شم�س،  طاهر  بال�شيد  معاليه  ورحب 
موؤكداً حر�س القيادة العامة ل�شرطة 

التوا�شل  ج�شور  كافة  مد  على  دب��ي، 
وال���ت���ع���اون م���ع ال��ق��ط��اع ال�����ش��ح��ي يف 
مبا  اخلا�س،  القطاع  خا�شة  الدولة، 
ي��ع��ود اإي��ج��اب��ا ع��ل��ى م�����ش��ت��وى تقدمي 
�شرطة  ملنت�شبي  ال�شحية  اخل��دم��ات 
من  الرئي�شي  للهدف  حتقيقا  دب���ي، 
عمل  بيئة  بخلق  ال�شحية  املنظومة 

ال��وق��اي��ة خ��ري من  ف��ك��ر  تتما�شى م��ع 
اإىل جانب الرتكيز على رفع  العاج، 

جودة حياة الفرد والأ�شرة واملجتمع.
التعاون  ت��ع��زي��ز  ���ش��ب��ل  ال��ل��ق��اء  وب��ح��ث 
ب���ني ال���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة دبي 
وجهات  وت��ب��ادل  زل��ي��خ��ة،  وم�شت�شفى 
النظر واخلرات وال�شت�شارات، وطرق 

ال�شتفادة من الت�شهيات واخلدمات 
بناء  اإىل  اإ�شافة  والعاجية،  الطبية 
الطبية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م���ع  ال�������ش���راك���ات 

العاملة يف الدولة.
ويف ختام اللقاء تبادل معايل الفريق 
الدروع  �شم�س،  طاهر  وال�شيد  امل��ري، 

التذكارية مبنا�شبة الزيارة.

•• دبي-وام:

اإم ج��ي مليون  ب��ي  ق��ّدم��ت �شركة ك��ي 
وجبة"  "املليار  مل��ب��ادرة  دع��ًم��ا  دره���م 
املنطقة  يف  ن����وع����ه����ا  م�����ن  الأك����������ر 
للمحتاجني  الغذائي  الدعم  لتوفري 
الأطفال  وخا�شة  ال�شعيفة  والفئات 

والاجئني والنازحني يف 50 دولة.
اإم ج��ي للمبادرة  ب��ي  ك��ي  ومتيز دع��م 
بكونه ُم�شرتًكا بني موظفي ال�شركة 
بالهدف  اآم����ن����وا  ال���ذي���ن  واإدارت�����ه�����ا، 
اإىل  ت�شعى  التي  املبادرة  النبيل لهذه 
خال  ��ا  وخ�����ش��و���شً اجل����وع،  مكافحة 
وي��اأت��ي هذا  امل���ب���ارك.  �شهر رم�����ش��ان 
الكرمية  ل��ل��دع��وة  ا���ش��ت��ج��اب��ة  ال��دع��م 
م��ن ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
ال��وزراء حاكم  الدولة رئي�س جمل�س 
اجلوعى  لإغ���اث���ة  اهلل"  "رعاه  دب���ي 
التي  املجتمعات  يف  الطعام  واإط��ع��ام 
حت���ت���اج ل���ل���دع���م يف خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء 
ال�شعيفة  الفئات  وخ�شو�شاً  العامل، 
والاجئني  والأط���ف���ال  الن�شاء  مثل 
وال�����ن�����ازح�����ني و����ش���ح���اي���ا ال�����ك�����وارث 

والأزمات.

م�ساركة جماعية.
وع����ر ن�����ادر ح���ف���ار، رئ��ي�����س جمل�س 
اإم جي يف ال�شرق  اإدارة �شركة كي بي 
ورئي�س  اآ����ش���ي���ا،  وج���ن���وب  الأو�����ش����ط 
التنفيذي  والرئي�س  الإدارة  جمل�س 
اإم ج���ي ل����وار جلف  ل�����ش��رك��ة ك���ي ب���ي 
بامل�شاهمة  ال�شركة  فخر  عن  ليمتد 
يف ه����ذه امل����ب����ادرة ال���ت���ي جت�����ش��د قيم 
املجتمع  يف  املتاأ�شلة  والعطاء  الكرم 

الإماراتي.
"تعزيز  اأن  على  حفار  ن��ادر  اأك��د  كما 
اأجل  التغيري مًعا من  الثقة ومتكني 
غد اأف�شل وهو �شميم هدف �شركتنا" 

املبادرة الإن�شانية م�شريا  دعماً لهذه 
يف  �شاهموا  ال�شركة  موظفي  ان  اىل 
اأنحاء  جميع  يف  املجتمعات  م�شاعدة 
اخلا�س  القطاع  يلعب  حيث  ال��ع��امل 
م�شاعدة  جتاه  وم�شوؤوًل  حيوًيا  دوًرا 
املحتاجني. كما نفتخر باأن ن�شت�شعر 
مبادرة  م��ع  امل��ب��ارك  ال�شهر  ه��ذا  روح 
اإىل  بال�شكر  ون��ت��وج��ه  وج��ب��ة.  امل��ل��ي��ار 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
ون�شكره  احلكيمة  ق��ي��ادت��ه  على  اهلل 
وُي�شاف  الإن�شانية."  مبادرته  على 
اإىل  ج����ي  اإم  ب����ي  ك����ي  ����ش���رك���ة  ت������ّرع 
احل�شيلة ال�شتثنائية من الترعات، 
وال�شتجابة املجتمعية ال�شاملة لدى 
واملوؤ�ش�شات  الأف�����راد  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد 
احلكومية  الأع������م������ال  وق����ط����اع����ات 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ل��دع��وة  واخل��ا���ش��ة، 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 

لإغاثة اجلوعى واإطعام الطعام.

قنوات التربع.
وجبة"  "املليار  م���ب���ادرة  وت�����ش��ت��ق��ب��ل 
ال������ت������رع������ات ع������ر اأرب������������ع ق����ن����وات 
م��ع��ت��م��دة ه����ي امل����وق����ع الإل����ك����رتوين 
www.1billionmeals.

امل�������������ش������ريف  وال��������ت��������ح��������وي��������ل   ae
وجبة"  "املليار  م����ب����ادرة  حل�������ش���اب 
ع����ل����ى رق��������م احل�����������ش�����اب امل���ع���ت���م���د: 
 AE300260001015333439802
الوطني  دب����ي  الإم��������ارات  ب��ن��ك  يف 
ب��ال��دره��م الإم���ارات���ي. اأم���ا يف حال 
ال���رغ���ب���ة ب���ال���ت���رع ب���دره���م واح���د 
يومياً للمبادرة من خال ا�شرتاك 
�شهري، ميكن اإر�شال ر�شالة ن�شية 
 "Meal" اأو  "وجبة"  ب��ك��ل��م��ة 
مل�شتخدمي   1020 ال��رق��م  ع��ل��ى 
�شبكة "دو" اأو على الرقم 1110 

مل�شتخدمي �شبكة "ات�شالت". كما 
بالتوا�شل مع مركز  الترع  ميكن 

ات�شال مبادرة "مليار وجبة" على 
الرقم 8009999.

•• عجمان-وام: 

اأب����رم����ت م��ن��ط��ق��ة ع���ج���م���ان احل����رة 
مذكرة تفاهم مع �شركة "ت�شامن" 
على  امل�شتفيدين  ح�شول  لت�شهيل 
"ت�شامن"،  ال����ولء  ب��ط��اق��ة  م��زاي��ا 
الرعاية  خ����دم����ات  م����ن  وغ����ريه����ا 
باأ�شعار  اجل�����ودة  ع��ال��ي��ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
التزام  اإط������ار  يف  وذل�����ك  خم��ف�����ش��ة 
بتوفري  احل�����رة  ع��ج��م��ان  م��ن��ط��ق��ة 
خدمات ذات قيمة م�شافة لل�شركات 

التي تزاول اأعمالها �شمنها .
املهند�س علي  ���ش��ع��ادة  امل��ذك��رة  وق��ع 
منطقة  ع�����ام  م���دي���ر  ال�������ش���وي���دي، 
توفيق،  واإي���ه���اب  احل�����رة؛  ع��ج��م��ان 
م��دي��ر ع����ام ���ش��رك��ة ت�����ش��ام��ن حيث 
اجلانبني  ب����ني  ال���ت���ع���اون  ���ش��ي��ت��ي��ح 

ل�����ش��رك��اء اأع����م����ال امل��ن��ط��ق��ة احل���رة 
بطاقة  م����ي����زات  م����ن  ال�����ش����ت����ف����ادة 
ولء  ب���ط���اق���ة  وه�����ي  "ت�شامن"، 

ت��ت��ي��ح حل��ام��ل��ي��ه��ا احل�������ش���ول على 
رعاية  خ����دم����ات  ع���ل���ى  خ�������ش���وم���ات 
دوائية  ومنتجات  خم��ت��ارة،  �شحية 

والعديد  خم���ري���ة  وف���ح���و����ش���ات 
م��ن امل��زاي��ا الأخ�����رى. وق���ال �شعادة 
توقيع  ان  ال�شويدي  علي  املهند�س 
مذكرة التفاهم ياأتي يف اإطار التزام 
املنطقة بتزويد جمتمع الأعمال يف 
احللول  باملزيدمن  احل��رة  املنطقة 
جتمع  والتي  امل�شافة،  القيمة  ذات 
التكلفة  وت��ن��اف�����ش��ي��ة  اجل������ودة  ب���ني 
�شت�شاعد  احللول  ه��ذه  ايل  م�شريا 
علىعملياتها  الرتكيز  يف  ال�شركات 
توفيق  واو���ش��ح  اأه��داف��ه��ا.  وحتقيق 
حلامليها  تتيح  ت�شامن  بطاقة  ان 
اخلدمات  اإىل  ال���و����ش���ول  ���ش��ه��ول��ة 
الطبية الأف�شل يف فئتها معربا عن 
ال�شراكة  مب�شتوى  ب��الرت��ق��اء  امله 
مع منطقة عجمان احلرة وتو�شيع 

جمالت التعاون بني اجلانبني.

يف اإطار م�ساهمة املوؤ�س�سات والأفراد يف اإجناح املبادرة الإن�سانية الأ�سمل يف املنطقة�سرطة دبي تبحث تعزيز التعاون مع م�ست�سفى زليخة 

كي بي اإم جي تدعم مبادرة مليار وجبة مبليون درهم

عجمان احلرة وت�سامن تتعاونان لتزويد ال�سركات بخدمات الرعاية ال�سحية املخف�سة

ق�سم الت�سويق والفعاليات يف حماكم دبي ينظم »م�سروع اإفطار �سائم« 
بالتعاون مع فريق متطوعي الإمارات 

بالتزامن مع اليوم العاملي

�سرطة دبي ُتناق�س اأهمية امللكية الفكرية يف ت�سجيع الإبداع والبتكار لدى ال�سباب 
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 قال جيم�س هيبي وزير القوات امل�شلحة الريطاين  اأم�س الثاثاء 
اإنه ل يعتقد اأن هناك تهديدا و�شيكا بت�شعيد يف احلرب يف اأوكرانيا 
راف�شا ت�شريحات اأدىل بها وزير اخلارجية الرو�شي �شريجي لفروف 

باعتبارها "�شلفا".
األ يهون من �شاأن  كان لف��روف قد طلب من العامل يف وقت �شابق 
باإمداد  الأطل�شي  �شمال  حلف  قيام  اإن  وق��ال  ن��ووي،  �شراع  خماطر 
اأوكرانيا بالأ�شلحة يعني "يف جوهره" اأن التحالف الغربي �شالع يف 

حرب بالوكالة مع رو�شيا.
)بي.بي.�شي(  ال��ري��ط��ان��ي��ة  الإذاع�����ة  هيئة  لتلفزيون  هيبي  وق���ال 
"العامة املميزة لافروف خال فرتة اخلم�شة ع�شر عاما اأو نحوها 
ل  ال�شلف.  النوع من  الرو�شي هي هذا  وزي��ر اخلارجية  يف من�شب 

اأعتقد اأن هناك الآن تهديدا و�شيكا بت�شعيد".
ُمقا�س  اأوكرانيا  يف  حلفائه  لدعم  الغرب  يفعله  "ما  قائا  وم�شى 
مواجهة  لتجنب  ُمقا�س  نفعله  �شيء  ك��ل  للغاية...  ح�شنة  ب�شورة 

مبا�شرة مع رو�شيا".
ويف ت�شريحات لقناة تلفزيون �شكاي نيوز قال هيبي اإن حلف �شمال 
ع�شكرية  م�شاعدات  يقدم  ل  ال�شرقي  جناحه  يعزز  ال��ذي  الأطل�شي 

لأوكرانيا باعتباره منظمة.

اأوقفت ال�شلطات الإيرانية ثاثة اأ�شخا�س ي�شتبه ب�شلوعهم يف قتل 
الباد،  ب�شمال  ال�شّنة يف حمافظة غل�شتان  الدين  اثنني من رجال 

وفق ما اأفاد م�شدر ق�شائي .
وقال م�شوؤول ال�شلطة الق�شائية يف املحافظة حيدر اآ�شيابي "بعد اأقل 
من �شهر على اجلرمية، مت توقيف قاتل رجلي الدين ال�شّنيني اإ�شافة 
اىل اثنني من املتواطئني معه"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الر�شمية 
"اإرنا". وكانت و�شائل العام املحلية اأفادت عن مقتل رجلَي الدين 

م�شاء الثاين من ني�شان/اأبريل يف مدينة كنبد كاوو�س.
واأو�شح اآ�شيابي اأن ال�شحيتني، اإ�شافة اىل املوقوفني الثاثة الذين 

مل حتدد هويتهم، هم من املنطقة ذاتها.
واأ�شار اىل اأن رجلَي الدين ُقتا جراء اإطاق نار، واأنه مت العثور على 

اأربعة اأ�شلحة يف منزل امل�شتبه به الأ�شا�شي اأثناء مداهمته.
القتلة  ب��ني  ���ش��ل��ة  اأي  وج����ود  ع���دم  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  "اأظهرت  واأ����ش���اف 
"اعرتف  امل�شتبه به الرئي�شي  اأن  اإرهابية"، م�شريا اىل  وجمموعات 
من  اأ�شبوع  نحو  وبعد  �شخ�شية".  خافات  ب�شبب  الرجلني  بقتله 
اىل  �شيعة  دي��ن  رج��ال  ثاثة  تعر�س  ال�شنّيني،  الدين  رجلَي  مقتل 
مدينة  يف  الر�شوية  العتبة  ح��رم  يف  �شّني  متطّرف  يد  على  الطعن 

م�شهد )�شمال �شرق(، ما اأدى اىل مقتل اثنني منهم.

"ب�شكل  تراجعت  الدينية  احلريات  اأن  اىل  اأمريكية  جلنة  تو�شلت 
واأو�شت جمددا  الهندو�س،  القوميني  الهند يف ظل حكم  كبري" يف 
بفر�س عقوبات حمددة على نيودلهي ردا على ال�شاءات التي تطال 

الأقليات الدينية هناك.
الأمريكية  اللجنة  فيه  تطلب  التي  تواليا  الثالثة  امل��رة  هي  وه��ذه 
"البلدان املثرية  للحريات الدينية الدولية و�شع الهند على قائمة 
للقلق ب�شكل خا�س"، وهي تو�شية اأثارت غ�شب نيودلهي يف ال�شابق 

ومن املوؤكد اأن وزارة اخلارجية �شرتف�شها قريبا.
اأن�شئت لتقدمي تو�شيات  اأعربت اللجنة التي  ويف تقريرها ال�شنوي 
دون امل�شاركة يف �شياغة �شيا�شات الوليات املتحدة عن قلقها ال�شديد 
ب�شاأن منطقة جنوب اآ�شيا، كما اأيدت اإدراج وزارة اخلارجية لباك�شتان 

يف القائمة ال�شوداء.
الدينية  الأقليات  "العديد" من الهجمات �شد  اإىل  اللجنة  واأ�شارت 
يف الهند عام 2021، وخا�شة امل�شلمني وامل�شيحيني، يف الوقت الذي 
تروج فيه حكومة رئي�س الوزراء ناريندرا مودي "لروؤيتها العقائدية 

لدولة هندو�شية" من خال �شيا�شات معادية لاأقليات.
وقال التقرير اإن " اأحوال احلريات الدينية يف الهند تدهورت ب�شكل 
التهديد  حلمات  العقاب  من  الإف��ات  "ثقافة  اىل  واأ���ش��ار  كبري". 
اإ�شافة  الهند،  الوطني يف  ال�شعيد  الغوغاء" على  والعنف من قبل 

اىل اعتقال ال�شحافيني واملدافعني عن حقوق الإن�شان.

عوا�سم

لندن

طهران

وا�ضنطن

•• رام اهلل-اأ ف ب

اأعلنت وزارة ال�شحة الفل�شطينية  اأم�س الثاثاء مقتل �شاب فل�شطيني 
بر�شا�س اجلي�س ال�شرائيلي يف ال�شفة الغربية املحتلة.

اإبراهيم عويدات )20عاما(  اأحمد  املواطن  "اإن  ال��وزارة يف بيان  وقالت 
احلي  الح��ت��ال  بر�شا�س  بها  اأ�شيب  حرجة  بجروح  متاأثراً  ا�شت�شهد 
ال�شفة  اريحا يف  اليوم يف خميم عقبة جر" يف مدينة  راأ���ش��ه، فجر  يف 

الغربية املحتلة.
واأوردت وكالة النباء الفل�شطينية "وفا" اأن "اأ�شيب ثاثة �شبان، م�شاء 

اأم�س )الثنني(، بالر�شا�س، اإثر اقتحام قوة من امل�شتعربني خميم عقبة 
جر جنوب اأريحا".

الحتال  ق��وات  بر�شا�س  �شبان  ثاثة  ا�شابة  عن  الوكالة  اعلنت  كما 
يف  اندلعت  مواجهات  خ��ال  اآخ���رون،  اأربعة  اعتقل  فيما  الثاثاء،  فجر 

بلدة قباطية جنوب جنني.
نفذ عملية يف خميم عقبة جر  اإن��ه  بيان  الإ�شرائيلي يف  وق��ال اجلي�س 
الإطارات  الفل�شطينيني هاجموا اجلنود بعنف" واأحرقوا  "ع�شرات  واإن 
ور�شقوا احلجارة والزجاجات احلارقة "املولوتوف "، موؤكدا اأنه مل ي�شب 

اأي جندي.

واأ�شاف اأن اجلي�س "رد بو�شائل تفريق ال�شغب والذخرية احلية".ا
ب�����ش��ك��ل متكرر   1967 امل��ح��ت��ل��ة م��ن��ذ ع���ام  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����ش��ف��ة  ت��ن��دل��ع يف 
مواجهات مع اجلنود الإ�شرائيليني احتجاًجا على الحتال الإ�شرائيلي 

والعتقالت وم�شادرة الرا�شي او هدم منازل فل�شطينية.
�شامًا  اإ���ش��راًب��ا  الأردن  وغ��ور  اأري��ح��ا  منطقة  "فتح" يف  حركة  اأعلنت  و 

الثاثاء با�شتثناء القطاع ال�شحي حداًدا على مقتل عويدات.
يقطن ال�شفة الغربية حواىل ثاثة مايني فل�شطيني، بالإ�شافة اإىل 
الفل�شطينية  الرا���ش��ي  على  م�شتوطنات  يف  م�شتوطن  األ��ف   475 نحو 

يعترها املجتمع الدويل غري قانونية.

 22 الفل�شطينية. فبني  اإ�شرائيل والأرا�شي  اأجواء متوترة على  وتخيم 
هجمات  اأربعة  ا�شرائيل  �شهدت  ني�شان/ابريل،  من  وال�شابع  اآذار/مار�س 
اأ�شفرت عن �شقوط 14 قتيا. رًدا على ذلك، �شّنت القوات الإ�شرائيلية 
دامية.  مواجهات  تخللتها  املحتلة  الغربية  ال�شفة  يف  ع�شكرية  عمليات 

وُقتل 25 فل�شطينًيا بينهم مهاجمون يف الفرتة نف�شها.
فل�شطينيني  متظاهرين  بني  اأ�شبوع  من  اأك��ر  منذ  مواجهات  وجت��ري 
والقوات الإ�شرائيلية يف احلرم القد�شي يف القد�س ال�شرقية املحتلة حيث 
اأكر من  اأ�شفرت عن جرح  �شهر رم�شان. وقد  ال�شلوات مبنا�شبة  تقام 

فل�شطينيا.  250

اجلي�س الإ�سرائيلي يقتل فل�سطينيا يف ال�سفة الغربية 

ملاذا اأغلقت تركيا اأجواءها اأمام الطائرات الرو�سية الع�سكرية؟

ما م�سري »تويرت« بعد ا�ستحواذ ما�سك؟.. خماوف �سيا�سية ومالية

•• عوا�سم-وكاالت

اأثار اإعان تركيا اإغاق املجال اجلوي اأمام الطائرات 
�شوريا،  اإىل  رو���ش��ي��ا  م��ن  ع�شكرية  عنا�شر  ت��ق��ّل  ال��ت��ي 
جدل وا�شعا، فبينما اعتره البع�س ردا على الت�شعيد 
تركية لإثبات  اآخ��رون حماولة  راآه  �شوريا،  الرو�شي يف 
اأنقرة على  اأق��وى ردود  اأحد  القرار  حيادها، حيث يعد 
التي حافظت على عاقة وثيقة مبو�شكو رغم  رو�شيا 

ع�شويتها يف حلف �شمال الأطل�شي.
اأنقرة  وبعد اندلع احلرب الرو�شية الأوكرانية، منعت 
البو�شفور  م�شيقي  عبور  من  احلربية  ال�شفن  جميع 
الرئي�س  اإل  "مونرتو"،  معاهدة  مبوجب  وال��دردن��ي��ل 
الرتكي، رجب طيب اأردوغان، قال اآنذاك اإن باده "لن 
واأوكرانيا،  رو�شيا  م��ن  ك��ل  م��ع  عاقاتها  تتخلى" ع��ن 
لها  ي�شمح  دوليا  ميثاقا  �شتنفذ  اأنقرة  اأن  اأو�شح  لكنه 
الأ�شود  البحر  مدخل  عند  البحرية  امل�شائق  باإغاق 

اأمام ال�شفن احلربية التابعة اإىل "الدول املتحاربة".
وج����اء ال���ق���رار ال���رتك���ي يف ال���وق���ت ال����ذي ت�����ش��ّع��د فيه 
التي  �شوريا  غربي  �شمال  مناطق  على  ق�شفها  رو�شيا 
العمليات  القوات الرتكية، وبالتزامن مع  تنت�شر فيها 
و�شمال  العراق  �شمال  يف  اأنقرة  ت�شنها  التي  الع�شكرية 

�شرق �شوريا �شد حزب العمال الكرد�شتاين.

ورقة �سغط
واعتر الكاتب واملحلل ال�شيا�شي الرتكي، فرا�س ر�شوان 
اأوغلو، القرار اأنه ميثل ورقة �شغط بعد ت�شعيد رو�شيا 
الأو�شاع على الأر�س يف �شوريا، لفتا اإىل اأنه لن يكون 

له تاأثري كبري على العاقات بني اجلانبني.
عربية"،  نيوز  "�شكاي  ملوقع  حديث  يف  اأوغلو،  واأ�شاف 
اتخاذه  اأنقرة  على  وك��ان  وقانوين،  "�شيادي  القرار  اأن 
حتى تكون �شمن جمموعة الأمم املتحدة التي رف�شت 

غالبيتها العمليات الع�شكرية الرو�شية يف اأوكرانيا".
التي  العقوبات  ح��زم  تنخرط يف  تركيا مل  اأن  واأو���ش��ح 
فر�شها الغرب على مو�شكو، كما اأنها اأخرتها بالقرار 
قبل 3 اأ�شهر، وما يحدث هو جمرد تفعيله، م�شريا اإىل 
اأن الرحات التجارية وال�شياحية �شت�شتمر كما هي ما 

قد مينع اأي توتر يف العاقات.
اأما خبري ال�شوؤون الرتكية يف مركز الأهرام للدرا�شات 
اأن  فاعتر  �شعيد،  ك��رم  وال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة،  ال�شيا�شية 
الأزمة  لتوظيف  تركيا  م�شاعي  �شمن  ي��اأت��ي  ال��ق��رار 
نفوذها  لتعزيز  رو�شيا يف احلرب  وان�شغال  الأوكرانية، 

يف �شوريا.
واأكد �شعيد، يف حديث مع موقع "�شكاي نيوز عربية"، 
اأن الأمر الثاين اأنه ياأتي �شمن الت�شعيد الرتكي الذي 

الكردي يف �شوريا والعراق،  امل�شروع  بداأ موؤخرا لإنهاء 
العراق  �شمال  يف  الع�شكرية  احلملة  مع  يتزامن  حيث 

و�شمال �شرق �شوريا �شد حزب العمال الكرد�شتاين.
اأن القرار يف �شياق تاأكيد  اأن الأم��ر الثالث هو  واأو�شح 
تركيا حيادها جتاه ال�شراع يف اأوكرانيا واإي�شال ر�شائل 
للغرب باأن اإذا كانت اأنقرة حري�شة على اإقامة عاقات 
بالعقوبات  التوقيت وعدم اللتزام  مع مو�شكو يف هذا 
حول  وا�شح  نهج  الوقت  نف�س  يف  لديها  لكن  الغربية، 

�شرورة اإنهاء احلرب يف اأوكرانيا.
اأمام  باإغاق جمالها اجل��وي  الرتكي  ال��رد  اأن  واعتر 
الطائرات الرو�شية املدنية والع�شكرية التي تقل جنودا 
م�شيقي  اإغ����اق  قبلها  وم���ن  ���ش��وري��ا  اإىل  وامل��ت��وج��ه��ة 
مبا�شرة  ر���ش��ائ��ل  �شمن  ي��اأت��ي  وال��دردن��ي��ل،  البو�شفور 

ج���ذري مع  ب�شكل  ب��اأن��ه��ا ل ت�شطف  ال��غ��رب��ي��ة  ل��ل��ق��وى 
الأطل�شي،  �شمال  حلف  مب�شالح  ملتزمة  واأنها  رو�شيا 
ال���ق���رار مي��ث��ل ع��ام��ل ���ش��غ��ط ع��ل��ى مو�شكو  اأن  خ��ا���ش��ة 

لدفعها نحو حلحلة الأزمة.
وحول اإمكانية تاأثريه على العاقات بني البلدين، قال 
العاقات  على  �شلبية  ارت����دادات  يحمل  ل��ن  اإن��ه  �شعيد 
على  حري�شة  رو�شيا  اأن  خا�شة  لحقا،  اأو  حاليا  �شواء 
اأو  اإقليمي دويل خال الأزم��ة الأوكرانية  بناء حتالف 
من  تركيا  انتقال  وع��دم  ال�شغوط  حتييد  الأق��ل  على 

املوقف احليادي اإىل ال�شطفاف مع القوى الغربية.
وب���نّي اأن ال��دل��ي��ل ع��ل��ى ذل���ك اأن���ه ب��ع��د اإغ����اق م�شيق 
ارت�شت  العك�س  ب��ل  ال��ع��اق��ات،  ت��ت��اأث��ر  مل  ال��ب��و���ش��ف��ور 
لجتماعات  وراع��ي��ة  كو�شيط  اأن��ق��رة  تكون  اأن  مو�شكو 

رو�شية- اأوكرانية على اأرا�شيها.
اأوغلو،  ت�شاوو�س  الرتكي مولود  وزير اخلارجية  وكان 
اأمام  اأغلقت جمالها اجلوي  اإن باده  ال�شبت،  قد قال 
على  رو�شيا  تنقل  التي  واملدنية  الع�شكرية  الطائرات 

متنها ع�شكرييها ل�شوريا.
وقال ت�شاوو�س اأوغلو اإن الرتخي�س املمنوح ملدة ثاثة 
اأ�شهر من اأنقرة ملو�شكو لت�شيري هذه الرحات انق�شى 
يف اأبريل، لفتا اإىل اأنه ناق�س الأمر مار�س املا�شي خال 
زيارته ملو�شكو مع نظريه �شريغي لفروف، الذي تعهد 

باإطاع الرئي�س فادميري بوتن على امل�شاألة.
و�شدد ت�شاوو�س اأوغلو على اأن احلوار م�شتمر بني تركيا 
امل�شائل  م��ن  وغ��ريه��ا  م��ون��رتو  اتفاقية  ب�شاأن  ورو���ش��ي��ا 
اإغ����اق م�شيقي  اأن��ق��رة  ق���رار  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  امل��ّل��ح��ة، 
اأوكرانيا  يف  ال��ن��زاع  خلفية  على  وال��دردن��ي��ل  البو�شفور 
بل  فقط  الرو�شية  الع�شكرية  ال�شفن  على  ينطبق  ل 
الناتو، موؤكدا على موقف  التابعة حللف  وكذلك تلك 
العقوبات  اإىل  الن�شمام  بعدم  القا�شي  الثابت  اأنقرة 

الغربية املفرو�شة على رو�شيا.

•• وا�سنطن-وكاالت

اأعلنت "تويرت" قبول عر�س امللياردير الأمريكي اإيلون 
ما�شك، ل�شراء املن�شة مقابل 44 مليار دولر اأمريكي.

ومب���وج���ب ب���ن���ود الت����ف����اق، ���ش��ي��ح�����ش��ل امل�����ش��اه��م��ون يف 
ي�شتحوذ  بينما  لل�شهم،  دولرا   54.20 "تويرت" على 
التوا�شل  م��ن�����ش��ة  يف  الأ����ش���ه���م  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  م��ا���ش��ك 
دول  خمتلف  يف  املايني  ي�شتخدمها  التي  الجتماعي 
الإع��ام احلديث  رئي�شيا يف  دورا  تلعب  وباتت  العامل، 

والعمل ال�شيا�شي.
وح����ول ت��وق��ع��ات امل��راق��ب��ني ل��ل��خ��ط��وات ال��ت��ال��ي��ة التي 
فادي  التكنولوجي،  اخل��ب��ري  ق��ال  م��ا���ش��ك،  �شيتخذها 
اإع���ان �شفقة ال���ش��ت��ح��واذ، نحن يف  "بعد  اإن��ه  رم���زي، 
انتظار الإعان عن جمل�س الإدارة املكون من 11 كان 
منهم املوؤ�ش�س جاك دور�شي والرئي�س التنفيذي احلايل 

باراج اأجراوال، وباقي الهيكل الإداري لل�شركة".
عربية"  نيوز  "�شكاي  ملوقع  حديث  يف  رم��زي  واأ���ش��اف 
اإع��ان ال�شتحواذ  "هناك خماوف ظهرت من قبل  اأن 
ال�شيا�شي، حيث يخ�شى �شّناع  بال�شق  خا�شة ما يتعلق 
بعودة  املن�شة  على  اجلمهوريني  �شيطرة  من  ال�شيا�شة 
اإدارت��ه مرة اأخرى يف حال  دونالد ترامب وباقي رموز 
خ��و���س الن��ت��خ��اب��ات، رغ���م اأن���ه ُن��ق��ل ع��ن ت��رام��ب عدم 
اخلا�شة  من�شته  على  �شيظهر  واأن���ه  ل��ت��وي��رت،  ع��ودت��ه 
بايدن  ج��و  الرئي�س  ع��ن  نقل  كما  �شو�شيال(،  )ت���روث 

انزعاجه من �شيطرة ما�شك على تويرت".
وع���ن ���ش��ي��ن��اري��وه��ات م��رح��ل��ة م��ا ب��ع��د ���ش��ي��ط��رة ما�شك 
هو  الأول  "ال�شيناريو  اأن  رمزي  اأو�شح  "تويرت"،  على 
اقت�شادي بحت، حيث اأثبت الرجل يف اأكر من منا�شبة 
�شحة توقعاته يف جمال التكنولوجيا، وهو اأغنى رجل 
يف العامل، ورمبا يرى يف من�شة تويرت م�شدرا للرتبح 
املادي، واأنه حان الوقت ل�شتغال املن�شة ب�شكل خمتلف 

عن الإدارة التقنية لدور�شي واأجراوال".
واأ�شار رمزي اإىل اأن التغريدة الأوىل له بعد ال�شتحواذ 

كانت تدعم هذه الروؤية، حيث اأعلن اأن "تويرت" �شتكون 
امل�شداقية  لزيادة  للجميع،  امل�شدر  مفتوحة  برجمته 
عن  اأعلن  كما  الرجميات،  عمل  كيفية  يف  وال�شفافية 
ب�شدة،  والآلية  واملفركة  الوهمية  احل�شابات  حماربة 
و�شيعزز احل�شابات احلقيقية، واأن هناك فر�شا جبارة 

ميكن اإطاقها للم�شتقبل.
لتويرت، يرى  املّعد  القت�شادي  ال�شيناريو  واإىل جانب 
احل��زب اجلمهوري  اإمكانية ل�شتفادة  هناك  اأن  رم��زي 

من حترك ما�شك، وعلى راأ�شهم ترامب.

البيت الأبي�ش يعّلق
ت��ع��ل��ي��ق ال��ب��ي��ت الأب��ي�����س ع��ل��ى ا���ش��ت��ح��واذ م��ا���ش��ك على 
قالت:  والتي  �شاكي  جني  ل�شان  على  ج��اء  "تويرت" 
"قلقنا لي�س جديدا، هذه املن�شات يف حاجة لأن تخ�شع 

للح�شاب".
"حتدث الرئي�س منذ فرتة طويلة عن قلقه  واأ�شافت 
اإزاء قوة من�شات و�شائل التوا�شل الجتماعي مبا ي�شمل 
اأن  �شاكي  وتابعت  م�شللة".  معلومات  ن�شر  يف  تويرت، 
"البيت الأبي�س يوا�شل العمل من اأجل اإلغاء القانون 
230 الذي يحمي �شركات الإنرتنت من املحا�شبة على 
ت�شديد  وي��دع��م  امل�شتخدمون،  ين�شره  ال��ذي  املحتوى 
�شركات  على  الحتكار  ومكافحة  ال�شفافية  اإج����راءات 
التكنولوجيا". ويعتقد م�شوؤولو اإدارة بايدن اأن ت�شديد 
امل�شللة  امل��ع��ل��وم��ات  ن�شر  مت��ن��ع  ق��د  ال��ت��دق��ي��ق  عمليات 
بوباء  املرتبطة  وت��ل��ك  ال�شيا�شية  بالق�شايا  املتعلقة 
مع  بانتظام  "نتوا�شل  �شاكي:  وبينت  "كوفيد19-". 
كل من�شات التوا�شل الجتماعي حول اخلطوات التي 
ميكن اتخاذها بهذا ال�شاأن. هذا التوا�شل م�شتمر واأنا 
نعتقد  اإ�شاحات  لكن هناك  �شي�شتمر،  اأن��ه  يقني  على 

باأن الكونغر�س ميكن اأن يقوم بها".

دوافع ما�سك
ال�شديدة  رغبته  �شبب  ع��ن  الأم��ريك��ي  امللياردير  ك�شف 

يف   TED م��وؤمت��ر  خ���ال  "تويرت"،  من�شة  ���ش��راء  يف 
�شراء من�شة  اإنه يريد  اأبريل، قائا   15 يوم  فانكوفر، 
وجود  ال�شروري  من  اأ�شبح  لأن��ه  الجتماعي  التوا�شل 

املجتمع". يف  التعبري  حلرية  �شاملة  "�شاحة 
خوارزمية  اإىل  املن�شة  "حتويل  ي��ري��د  اأن���ه  اإىل  واأ���ش��ار 
مراجعة  للم�شتخدمني  ميكن  حيث  امل�شدر  مفتوحة 
ال��ك��ود، ب���دل م��ن ف���رز ال��ت��غ��ري��دات ب�شكل غ��ام�����س دون 
حزمة  اإدخ���ال  اإىل  ما�شك  ويطمح  وا�شحة".  فكرة  اأي 
�شرائه  م��ن��ذ  بع�شها  اأع��ل��ن  "تويرت"،  ع��ل��ى  ت��ع��دي��ات 
واإمكان  ن�شرها  بعد  التغريدات  تعديل  اأبرزها  احل�شة، 

الدفع للمن�شة بالعمات امل�شفرة.

تدرج خطة ما�سك
قليا  يزيد  م��ا  ما�شك  ا���ش��رتى  املا�شي،  م��ار���س   14 يف 
على ت�شعة يف املائة من "تويرت"، مما جعله اأكر م�شاهم 

خارجي لل�شركة. وبدا لفرتة وجيزة اأنه �شي�شبح ع�شوا 
يف جمل�س الإدارة، وهي خطوة اأعلنها الرئي�س التنفيذي 
لل�شركة اأج��راوال، لكن هذا الحتمال تبدد بحلول 10 
اأبريل. بعد ذلك، يف 14 اأبريل، عر�س ما�شك �شراء باقي 
اأ�شهم "تويرت"، مقابل اأربعة وخم�شني دولرا وع�شرين 
 43 بنحو  ال�شركة  قيمة  العر�س  وق���ّدر  لل�شهم،  �شنتا 
ال�شوقي  مالها  راأ���س  من  بكثري  اأعلى  اأي  دولر،  مليار 

احلايل الذي يقارب �شتة وثاثني مليار دولر.
ملواجهة  دفاعية  تدابري  "تويرت"  اإدارة  جمل�س  واتخذ 
خ��ط��ة م��ا���ش��ك، م��ق��رتح��ا ب��ع��د اج��ت��م��اع��ه ت��ن��ف��ي��ذ خطة 
"احلبة ال�شامة"، فبموجب هذه اخلطة يحظر على اأي 

مالك �شراء اأكر من 15 يف املئة من اأ�شهم ال�شركة.
وعقب هذه الإجراءات، قال ما�شك اإنه لي�س متاأكدا من 
اأنه �شي�شتطيع ال�شتحواذ على "تويرت"، واعدا متابعيه 
باأنه بحوزته خطة بديلة لكنه مل يك�شف عن تفا�شيلها.

اجتماع ملجل�س الأمن القومي املولدايف اإثر انفجارات
•• كي�سيناو-اأ ف ب

تعقد رئي�شة مولدافيا اجتماًعا ملجل�س الأمن القومي على خلفية �شل�شلة 
من  املدعومة  النف�شالية  املنطقة  تران�شدني�شرتيا،  منطقة  يف  انفجارات 
البلد  اإىل هذا  اأوكرانيا  النزاع يف  اأث��ارت خم��اوف من متدد  والتي  رو�شيا، 

ال�شغري الواقع يف اأوروبا ال�شرقية.
الأمن  ملجل�س  اجتماعا  "�شتعقد  �شاندو  مايا  اأن  بيان  يف  الرئا�شة  وذك��رت 
تران�شدني�شرتيا"،  منطقة  يف  وقعت  التي  الأح���داث  ب�شاأن  ال��ي��وم  الأع��ل��ى 

م�شرية اإىل اأنه �شيبداأ يف ال�شاعة العا�شرة بتوقيت غرينت�س.
ال�شاعة  الجتماع عند  �شاندو موؤمترا �شحفيا عقب  تعقد  ان  املقرر  ومن 

نف�شه. للم�شدر  وفقا  غرينيت�س،  بتوقيت   12،00
وتدل هذه املبادرة على القلق الذي ي�شود مولدافيا بعد �شل�شلة النفجارات 
تران�شدني�شرتيا  م��ن��ط��ق��ة  يف  وال���ث���اث���اء  الث���ن���ني  ي���وم���ي  وق���ع���ت  ال���ت���ي 

النف�شالية.
ال�شلطات  واأب��ل��غ��ت  ل���ش��ل��ك��ي  ب���رج  ت��دم��ري  اإىل  ال��ث��اث��اء  ت��ف��ج��ريان  واأدى 
النف�شالية الثنني عن هجوم بقاذفات قنابل يدوية على وزارة يف العا�شمة 

تريا�شبول.
مل ي�شفر احلادثان عن وقوع اأي اإ�شابات، لكنهما يعززان املخاوف من متدد 

النزاع يف اأوكرانيا املجاورة، اإىل مولدافيا.
وتران�شدني�شرتيا التي انف�شلت عن مولدافيا بعد حرب اأهلية ق�شرية يف 
اأعقاب انهيار الحتاد ال�شوفياتي، يبلغ عدد �شّكانها حوايل 500 األف ن�شمة 

وتدعمها مو�شكو اقت�شادياً وع�شكرياً.

رئي�س الوزراء الياباين يرغب يف حت�سني العالقات مع �سيول 
•• طوكيو-اأ ف ب

قال رئي�س الوزراء الياباين فوميو كي�شيدا  اأم�س الثاثاء خال ا�شتقباله 
املزيد  "ل ميكنهما ا�شاعة  البلدين  اإن  وفًدا كورًيا جنوبًيا يزور طوكيو 
على  التوتر  م��ن  �شنوات  بعد  الثنائية  العاقات  لتح�شني  الوقت"  م��ن 

خلفية خافات تاريخية.
اليابان  ب��ني  ال��ع��اق��ات  نحو حت�شني  اأوىل  خ��ط��وة  الج��ت��م��اع  ه��ذا  ميثل 
املتوقعة هذا  بايدن  الأمريكي جو  الرئي�س  زي��ارة  قبل  وكوريا اجلنوبية 
كوريا  من  التهديدات  تزايد  �شياق  يف  املتحدة،  ال��ولي��ات  حلليفي  العام 

ال�شمالية وال�شني على الأمن الإقليمي.
ل��وف��د كوريا  ق��ول��ه  كي�شيدا  ع��ن  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ع��ن  ���ش��ادر  ب��ي��ان  نقل 
"حان الوقت الذي يكون فيه التعاون ال�شرتاتيجي )...(  اإنه  اجلنوبية 
اأكر �شرورة من اأي وقت م�شى" بالنظر اإىل "التهديدات" احلالية التي 

يوجهها النظام الدويل القائم على القانون.
و�شدد على اأنه "ل ميكننا حتمل ا�شاعة املزيد من الوقت من اأجل حت�شني 

العاقات الثنائية".
اأوردت و�شائل اإعام يابانية اأن الوفد الكوري اجلنوبي �شلم كي�شيدا ر�شالة 
من الرئي�س املحافظ املنتخب يون �شوك-يول الذي �شيتوىل من�شبه يف 

اأيار/مايو.  10
دولتان   - لوا�شنطن  حليفتان  وك��اه��م��ا   - اجل��ن��وب��ي��ة  وك��وري��ا  ال��ي��اب��ان 
دميوقراطيتان واقت�شادان ليراليان، لكن عاقتهما تتعر ب�شبب تاريخ 
اجلزيرة  ل�شبه  ال��ي��اب��اين  ال�شتعماري  باحلكم  مرتبط  م�شرتك  م��وؤمل 

الكورية بني عامي 1910 و1945.
دبلوما�شًيا وجتارًيا على  توتًرا  الأخرية  ال�شنوات  و�شهدت عاقاتهما يف 
الياباين وحول  ال�شتعمار  الكورية خال  العمالة  خلفية خافات حول 

الثانية. العاملية  احلرب  خال  املتعة" الكوريات  "ن�شاء 

اجلنوبي  ال��ك��وري  الرئي�س  عهد  يف  خا�س  ب�شكل  فاترة  العاقات  كانت 
اأن يقوم بزيارة  "يغادر من�شبه دون  املنتهية وليته مون ج��اي-اإن الذي 
اأ�شار  كما  ياباين"،  وزراء  رئي�س  ي�شت�شيف  اأن  ودون  اليابان  اإىل  ر�شمية 
دانييل �شنايدر، املحا�شر يف درا�شات �شرق اآ�شيا يف اجلامعة الأمريكية يف 

�شتانفورد.
اجلنوبية  الكورية  الإدارة  اأن  اإىل  بر�س  فران�س  لوكالة  �شنايدر  وا���ش��ار 
ميثل  اليابان" وه��ذا  مع  العاقات  حت�شني  يف  بو�شوح  "ترغب  القادمة 

"فر�شة".
لكن �شيول ل تزال حذرة و"ل حتاول يف البداية طرح الكثري من الأمور 
على الطاولة، خا�شة فيما يتعلق بالق�شايا التاريخية" التي �شيكون من 

ال�شعب ت�شويتها، بح�شب �شنايدر.
واأ�شاف اأن كي�شيدا يتعني عليه الظهور باأنه "قادر وراغب يف التخل�س من 

تاأثري و�شلطة القوميني املحافظني" من حزبه.
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عربي ودويل
م�سوؤول رو�سي: اأوكرانيا اأطلقت نريان 

على قرية رو�سية 
•• مو�سكو-رويرتز

اإن  الرو�شية فيات�شي�شاف جادكوف عر تطبيق الرتا�شل تيليجرام  قال حاكم منطقة بيلجورود 
قرية جولوفت�شينو التابعة للمنطقة تعر�شت لنريان اأوكرانية �شباح  اأم�س الثاثاء، مما اأ�شفر عن 

تدمري عدة مبان، وذلك دون تقدمي اأدلة.
وكان جادكوف قد قال قبل ذلك ب�شاعات اإن �شخ�شني على الأقل اأ�شيبا يف هجوم على قرية اأخرى 

باملنطقة.
ومل يحدد ما اإذا كان الهجومان بق�شف مدفعي اأم بقذائف مورتر اأم ب�شربات �شاروخية.

ومل يت�شن لرويرتز التحقق من �شحة تلك التقارير.

•• لندن-اأ ف ب

رو�شي  اخ��رتاق  اإنها حتقق يف  الريطانية  الدفاع  وزارة  قالت 
ديلي  �شحيفة  وف��ق  ا�شتهدف  لها  التابعة  الكمبيوتر  لأنظمة 
اإن  ال�شحيفة  100 جمند يف اجلي�س. وقالت  اأك��ر من  ميل 
القر�شنة اأتاحت الك�شف ب�شكل غري قانوين عن هويات 124 

مر�شًحا يرغبون يف اللتحاق باجلي�س.
"األ بي �شي  امل�شلحة جيم�س هيبي لإذاع��ة  القوات  وقال وزير 
امل�شوؤول  الدفاع(  وزير  )نائب  دو�شريتي  ليو  زميلي  اأن  "اأعلم 

املعلوماتية  ن��ظ��ام  لأم���ن  عاجلة  مراجعة  طلب  التجنيد  ع��ن 
لدينا. ... يبدو اأنه هدف ا�شتخباراتي غريب للغاية نظًرا لأنه 
ي�شتهدف اجلنود املدربني حديًثا. ... كنت اأعتقد اأن الكرملني 

�شتكون لديه اأهداف ا�شتخباراتية اأعلى من ذلك".
ال��ولي��ات املتحدة  ال��ذي ح��ذرت فيه  ال��وق��ت  ت��اأت��ي الق�شية يف 
ال��ت��ي ت�شكل  واأ���ش��رتال��ي��ا وك��ن��دا ون��ي��وزي��ل��ن��دا  امل��ت��ح��دة  واململكة 
حتالف "العيون اخلم�س" Five Eyes، موؤخًرا من اأن لدى 
اأجهزتها ال�شتخباراتية معلومات تفيد باأن رو�شيا ت�شتعد ل�شن 

هجمات اإلكرتونية وا�شعة النطاق �شد حلفاء اأوكرانيا.

الرو�شي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ت�شريحات  ح��ول  ���ش��وؤال  على  وردا 
"خطر حقيقي" لندلع  م��ن  ال��ذي ح��ذر   ، �شريغي لف���روف 
يف  احل���رب  �شبب  اأن  هيبي  جيم�س  اأك���د  ث��ال��ث��ة،  ع��امل��ي��ة  ح���رب 
وبداأت  �شيادة  ذات  دول��ة  ح��دود  "رو�شيا عرت  اأن  هو  اأوكرانيا 

بغزو اأرا�شيها".
وتابع اأن "حلف �شمال الأطل�شي )ناتو( لي�س حتالفا تو�شعًيا" 
واإمنا "حتالف دفاعي... كل هذه ال�شجة التي تثريها مو�شكو 
اأوكرانيا هو رد على عدوان الناتو ل معنى  باأن هجومها على 

له".

خالل الإعالن عن ت�سكيلها:

تون�س: جبهة خال�س تطالب بانتخابات مبكرة...!   

اأمريكا تنظم حمادثات دفاعية ب�ساأن 
اأوكرانيا يف اأملانيا 

•• الفجر –تون�س:

اأم�س  �شحفية  ن��دوة  خال  ال�شابي  جنيب  اأحمد  اأعلن 
اخلا�س  جلبهة  ت�شيريية  هيئة  ت�شكيل  عن  الثاثاء 
الأط�����راف احلزبية  ت��ت��ك��ون م��ن ممثلني ع��ن  ال��وط��ن��ي 
وال�شخ�شيات  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  وامل��ج��م��وع��ات  وال��رمل��ان��ي��ة 

امل�شتقلة التي عرت عن دعمها ملبادرته. 
وتتكون هذه الهيئة من 5 اأحزاب �شيا�شية هي النه�شة 
الإرادة  تون�س  وح��راك  الكرامة  وائتاف  تون�س  وقلب 
وح�����زب الأم������ل و5 جم���م���وع���ات ه���ي م���واط���ن���ون �شد 
اأجل  من  وتوان�شة  لاإنقاذ  الوطني  واللقاء  النقاب 
الدميقراطية ومبادرة اللقاء من اأجل تون�س وجمموعة 

عري�شة من الرملانيني. 
وك�شف اأحمد جنيب ال�شابي اأن هذه الهيئة الت�شيريية 
�شتنطلق يف تنظيم عدد من  الوطني  جلبهة اخلا�س 

الجتماعات ال�شعبية يف خمتلف املدن التون�شية. 
اإنقاذ    وتهدف هذه اجلبهة ح�شب جنيب ال�شابي، اإىل 
تون�س من الدمار والتفكك من خال اإعطاء الأولوية 

طريق  خ��ارط��ة  وو���ش��ع  امل�شتعجل  القت�شادي  لاإنقاذ 
تون�شية ت�شاركية بديا عن اخلارطة الأحادية وتقدمي 
حلول عقانية نابعة من توافق وطني تون�شي عري�س 

للخروج من الأزمة املركبة واملرتاكمة.
   وت��دع��و جبهة اخل��ا���س ال��وط��ن��ي اإىل اإط���اق حوار 
املجالت  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  الإ�����ش����اح����ات  ح����ول  وط���ن���ي 
ودعم  والقانونية  والد�شتورية  وال�شيا�شية  القت�شادية 

حكومة انتقالية لاإنقاذ.
   كما تدعو اجلبهة اإىل ت�شكيل حكومة �شرعية لاإنقاذ 
النقاذ  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل  ان��ت��ق��ال��ي��ة  م��رح��ل��ة  ب�����اإدارة  تتكفل 
الق��ت�����ش��ادي وامل����ايل ان��ط��اق��ا م��ن ب��رن��ام��ج خمرجات 
احل����وار ال��وط��ن��ي واإع������داد ال��ب��اد لن��ت��خ��اب��ات رئا�شية 
الوطني  ال���وف���اق  مقت�شيات  وف���ق  م��ب��ك��رة  وت�شريعية 
وخمرجات احلوار الوطني ودعوة الرملان الذي و�شع 
احلكومة  تزكية  اإىل  الوطني  احل���وار  ذم��ة  على  نف�شه 
وخمرجات احلوار الوطني ل�شمان النتقال الد�شتوري 
مبكرة  وت�شريعية  رئ��ا���ش��ي��ة  ان��ت��خ��اب��ات  واإج�����راء  الآم����ن 

ت�شرف عليها الهيئة الوطنية امل�شتقلة لانتخابات.  

•• قاعدة رام�ستاين اجلوية-رويرتز

�شتنظم  املتحدة  الوليات  اإن  اأمريكيون  م�شوؤولون  قال 
لإج���راء حمادثات  دول��ة   40 م��ن  اأك��ر  ي�شم  اجتماعا 
دفاعية مرتبطة باأوكرانيا ترتكز على ت�شليح كييف كي 

تتمكن من الت�شدي لهجوم رو�شي يف ال�شرق.
الفعالية  اأو���ش��نت  لويد  الأمريكي  ال��دف��اع  وزي��ر  ويعقد 
يف ق��اع��دة رام�����ش��ت��اي��ن اجل��وي��ة ب��اأمل��ان��ي��ا ب��ع��د رح��ل��ة اإىل 
كييف تعهد فيها بتقدمي دعم اإ�شايف للجهود احلربية 

للرئي�س الأوكراين فولودميري زيلين�شكي.
وقال اجلرنال مارك ميلي رئي�س هيئة الأركان امل�شرتكة 
باجلي�س الأمريكي اإن الهدف الرئي�شي للمحادثات هو 

ت�شمل  والتي  لكييف،  املتزايدة  الأمنية  امل�شاعدة  جعل 
م�����ش��رية م�شلحة وذخ����رية،  ث��ق��ي��ل��ة وط���ائ���رات  اأ���ش��ل��ح��ة 

متزامنة ومن�شقة.
"الأ�شابيع  م��ع��ه  امل�����ش��اف��ري��ن  لل�شحفيني  ميلي  وق���ال 
دعم  اإىل  بحاجة  اإنهم  للغاية...  حرجة  �شتكون  املقبلة 
هو  ه��ذا  امل��ع��رك��ة..  �شاحة  يف  ال��ن��ج��اح  لتحقيق  م�شتمر 

الهدف احلقيقي من هذا املوؤمتر".
وبعد اأن �شدت القوات الأوكرانية هجومها على كييف 
اأع��ادت مو�شكو ن�شر قواتها يف ال�شرق ل�شن  يف ال�شمال، 
بعد  لل�شحفيني  اأو�شنت  وقال  دونبا�س.  بري يف  هجوم 
رحلته اإىل اأوكرانيا "بو�شعهم حتقيق الن�شر اإذا توافرت 

لديهم املعدات املنا�شبة والدعم املنا�شب".

اأحمد جنيب ال�شابي خال الندوة ال�شحفية

العراق.. خالفات داخل التيار ال�سدري وتكتيك جديد لطهران

وا�سنطن تتهم اأوروبيني مب�ساعدة كوريا ال�سمالية على التهرب من العقوبات 

•• بغداد-وكاالت

املوايل  التن�شيقي"  "الإطار  حتالف  يتنف�س 
لإي����ران يف ال��ع��راق ال�����ش��ع��داء، وب����داأ يتحرك 
قد  ال��ت��ي  الأخ����رية  امل�شتجدات  بعد  ب��اأري��ح��ي��ة 
تدعم موقفه يف اأزمة ت�شكيل احلكومة، ومنها 
ال�شدري"،  "التيار  ح��ل��ف��اء  ب��ني  اخل���اف���ات 

وتغيري طهران تكتيكها مع امللف العراقي.
الذي  التن�شيقي"  "الإطار  ت��راج��ع  اأن  و�شبق 
ي��ج��م��ع ال���ق���وى ال�����ش��ي��ع��ي��ة ال���ت���ي خ�����ش��رت يف 
الن��ت��خ��اب��ات ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة- خ��ط��وة ل���ل���وراء يف 
املفاو�شات مع التيار ال�شدري، واأتاح الفر�شة 
احلكمة،  ت��ي��ار  زع��ي��م  احل��ك��ي��م،  ع��م��ار  ليتقدم 
قبول  ولديه  احل��ي��اد،  على  نف�شه  ي�شع  ال��ذي 
ال�شدر،  مقتدى  ال�شدري  التيار  زعيم  عند 

اأكر الفائزين بالنتخابات.
وطرح احلكيم مبادرة من 9 نقاط حلل عقدة 
جميع  جلو�س  على  وتقوم  احلكومة،  ت�شكيل 
الأط�����راف ع��ل��ى ط��اول��ة احل����وار دون �شروط 

م�شبقة.
ت�شكيل  يف  م�شدود  لطريق  الأح���زاب  وو�شلت 
احلكومة؛ حيث مل يتمكن ال�شدر من ت�شكيل 
عليها،  ي�شر  التي  الوطنية  الأغلبية  حكومة 
فيها ي�شر مناف�شوه يف الإطار التن�شيقي على 

ت�شكيل حكومة ائتافية.

احلكيم يقود التفاو�ش
"الإطار  ك���ث���ف  ال�������ش���اب���ق���ني،  ال���ي���وم���ني  ويف 
التن�شيقي" اجتماعاته مع حلفائه يف "الحتاد 
عزم"،  و"حتالف  الكرد�شتاين"،  ال��وط��ن��ي 

حكومة  لت�شكيل  ال��داع��ي��ة  امل���واق���ف  ل��ت��ع��زي��ز 
ن�شاطه  ال�������ش���در  ي���ع���اود  اأن  ق��ب��ل  ت���واف���ق���ي���ة، 

املجمد.
ورمى  رم�شان  ب��داي��ة  ن�شاطه  ال�شدر  ��د  وج��مَّ
الكرة يف مرمى "الإطار التن�شيقي" باأن منحه 
40 يوما لت�شكيل احلكومة حتى ل ُيتهم هو 

بتعطيلها.
التن�شيقي،  الإطار  النائب عن  الهايل،  عائد 
الإط��ار يتبنى مبادرة احلكيم، لفتا  اإن  يقول 
اإىل اأن "احلكيم يخو�س حوارات غري مبا�شرة 

مع الكتلة ال�شدرية".
وي�شيف ملوقع "�شكاي نيوز عربية" اأن هناك 
والحت����اد  الإط�����ار،  م��ن  ن����واب  ت�����ش��م  "جلنة 
ونواب  ع��زم،  وحت��ال��ف  الكرد�شتاين،  الوطني 
على  ال��ق��ادرة  الكتل  م��ع  للتفاهم  م�شتقلني، 

ت�شكيل احلكومة".
وب�����ش��اأن ال���ش��ط��دام ب��رغ��ب��ة ال�����ش��در ت�شكيل 
"ل  ال��ه��ايل  اأو���ش��ح  وطنية،  اأغلبية  حكومة 
ميكن اإق�شاء جهة ما، كما اأن البلد غري مهياأ 

حلكومة الأغلبية الآن".

خالفات داخل تيار ال�سدر
يقوده  وطن" ال���ذي  "اإنقاذ  حت��ال��ف  وي��واج��ه 
ال�شدر حتديا؛ اإذ اأبدى احلزب "الدميقراطي 
مع  م���رون���ة  م��ك��ون��ات��ه،  اأح����د  الكرد�شتاين"، 

مبادرات �شيعية مناف�شة.
الكرد�شتاين"،  "الدميقراطي  ع�شو  وي��ق��ول 
هيثم املياحي، ل�"�شكاي نيوز عربية" اإن حزبه 
"يرف�س اإق�شاء الإطار التن�شيقي"، واأن "هذا 
ما يعمل عليه رئي�س احلزب م�شعود بارزاين". 

اأع�شاء  ت��وت��رات بني  الأخ���رية  الأي���ام  و�شهدت 
"اإنقاذ وطن" ، حيث ن�شب خاف بني رئي�س 
ونائبه  ال�ُشنة  احللبو�شي من  الرملان حممد 
الرملان،  اإدارة  ب�شاأن  الزاملي  ال�شدري حاكم 
رئي�س،  يقوده  الرملان ل  اأن  الزاملي  يرى  اإذ 
وهذا  اأع�شائها،  اأح��د  ه��و  رئا�شة  هيئة  واإمن���ا 
يرف�شه احللبو�شي الذي يعتر الزاملي نائبا 
له؛ وهو ما يفتح الباب لت�شرب نواب �ُشنة من 
"اإنقاذ وطن" يعترون اأن ال�شدريني جتاوزوا 

�شاحيات رئا�شة الرملان املخ�ش�شة لل�شنة.

تكتيك اإيراين
ويتزامن هذا مع اإعادة اإيران النظر يف اإدارتها 
فيلق  قائد  م��ن  �شحبته  ب��اأن  العراقي  للملف 
الثوري،  احل��ر���س  مليل�شييات  ال��ت��اب��ع  ال��ق��د���س 
اجلديد  ل�شفريها  و�شلمته  ق���ااآين،  اإ�شماعيل 
اآل ���ش��ادق. وجتتهد  ب��غ��داد حم��م��د ك��اظ��م  يف 
ال�شيعي  البيت  على  نفوذها  تقوية  يف  اإي���ران 
الذي تراجع عقب مقتل قائد فيلق  العراقي 
اأم��ريك��ي��ة يف  ب��غ��ارة  ق��ا���ش��م �شليماين  ال��ق��د���س 
بغداد 2020، وف�شل خليفته قااآين يف اإثبات 
الثوري  احلر�س  من  امللف  و�شحب  ح�شوره. 
التهدئة  ح�شابات  اإىل  ي��رج��ع  ج��دي��د  تكتيك 
التي تروم لها طهران يف املنطقة، مع الإ�شارة 
باحلر�س  �شلة  على  اجلديد  �شفريها  اأن  اإىل 
العراق،  يف  اأ���ش��رت��ه  ن�شاأت  وال�شفري  ال��ث��وري. 
ورحّلها �شدام ح�شني لإيران لأ�شباب قومية، 
عربية"،  نيوز  ل�"�شكاي  ذك��ره م�شدر  ما  وفق 
لفيلق  املنتمني  العراقيني  طليعة  من  و�شار 

القد�س الإيراين.

•• نيويورك-اأ ف ب

وجهت الوليات املتحدة ن التهام اىل رجلني 
اأوروبيني بالتاآمر مع خبري اأمريكي يف جمال 
العمات امل�شفرة مل�شاعدة كوريا ال�شمالية على 
املفرو�شة  الأمريكية  العقوبات  من  التهرب 

عليها ب�شبب برناجمها النووي.
ُح���ك���م ع���ل���ى الأم�����ريك�����ي فريغيل  وك������ان ق����د 
�شابق  وق����ت  ع���ام���ا يف   39 ال��ب��ال��غ  غ��ري��ف��ي��ث 
ا�شت�شارات  لتقدميه  �شهرا   63 بال�شجن مدة 
اىل بيونغ يانغ حول تقنية ال"بلوك ت�شاين" 
وكيفية اإن�شاء خدمات تعنى بالعمات امل�شفرة 

بهدف اللتفاف على العقوبات الأمريكية.
وق�����ال ب���ي���ان مل��ك��ت��ب امل���دع���ي ال���ع���ام ال���ف���درايل 
بينو�شن،  دي  ك���او  األ��ي��خ��ان��درو  الإ���ش��ب��اين  اإن 
ال�شمالية،  ل��ك��وري��ا  م��وؤي��دة  منظمة  م��وؤ���ش�����س 
اإمز  كري�شتوفر  ال��ري��ط��اين  الأع��م��ال  ورج��ل 
الذي يعمل يف جمال العمات امل�شفرة، جندا 
غريفيث لا�شتعانة بخدماته، وهما ل يزالن 

فارين من وجه العدالة.

واتهم الدعاء دي بينو�س واإمز برتتيب �شفر 
غريفيث اإىل كوريا ال�شمالية يف ني�شان/اأبريل 
ت�شاين  "بلوك  م��وؤمت��ر  حل�شور   2019 ع��ام 
يف  بتنظيمه  قاما  ال��ذي  امل�شفرة"  والعمات 

بيونغ يانغ.
واأ���ش��اف ال��ب��ي��ان اأن���ه خ��ال امل��وؤمت��ر ق��دم اإمز 
ا�شتخدام  كيفية  ح��ول  "تعليمات  وغريفيث 
ال�شعبية  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  ك��وري��ا  ج��م��ه��وري��ة 
لتقنية بلوك ت�شاين والعمات امل�شفرة لغ�شل 

الأموال والتهرب من العقوبات".
"اأفراد  ك��ان من بني احل�شور  اأن��ه  واأ���ش��ار اىل 
ع��ل��ى دراي����ة ب��اأن��ه��م ي��ع��م��ل��ون ل�����ش��ال��ح حكومة 

كوريا ال�شمالية".
الأمريكي  العام  املدعي  ويليامز  داميان  واأكد 
بهدف  "كلها  كانت  التعليمات  اأن  مانهاتن  يف 
ترمي  التي  الأمريكية  العقوبات  التهرب من 
النووية  ال�شمالية  كوريا  طموحات  وقف  اإىل 
املتحدة ت�شدير  الوليات  العدائية". وحتظر 
كوريا  اإىل  ال��ت��ق��ان��ة  اأو  اخل���دم���ات  اأو  ال�����ش��ل��ع 
مراقبة  مكتب  من  خا�س  اإذن  دون  ال�شمالية 

ل�����وزارة اخلزانة  ال��ت��اب��ع  الأ����ش���ول الأج��ن��ب��ي��ة 
الأمريكية. ووجهت اىل كاو دي بينو�س )47 
ع��ام��ا( تهمة واح����دة هي  واإم����ز )30  ع��ام��ا( 
وامل�شاعدة  الأمريكية  العقوبات  التاآمر خلرق 
على اللتفاف عليها، وت�شل عقوبتها الق�شوى 

اإىل ال�شجن 20 عاما.
ال��دك��ت��وراه من  اأم���ا غريفيث احل��ا���ش��ل ع��ل��ى 
م��ع��ه��د ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ف��ق��د اأقر 
ب��اأن��ه م��ذن��ب م��ن اأج���ل احل�����ش��ول على عقوبة 

خمففة.

اليوني�سف حتذر من انخفا�س معدلت التطعيم يف اأمريكا الالتينية
•• بنما-اأ ف ب

حّذرت اليوني�شف من اأّن واحداأً بني كل اأربعة اأطفال يف اأمريكا الاتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي مل يتلَق كامل اللقاحات �شد الأمرا�س املعدية 
الأكر �شيوعاً، م�شريًة اإىل قلق من حدوث انخفا�س "ينذر باخلطر" يف 

معدلت التطعيم.
الكاملة  "التغطية  اإّن  بيان  يف  للطفولة  املتحدة  الأمم  منظمة  وق��ال��ت 
بالتطعيم �شد الدفترييا والكزاز وال�شاهوق انخف�شت يف غ�شون خم�س 
اأي ما   ،"2020 %76 عام  اإىل   2015 %90 عام  �شنوات فقط من 
نوا ب�شكل كاف �شد الفريو�شات  اإ�شايف مل ُيح�شّ 2،5 مليون طفل  ميثل 

امل�شببة لاأمرا�س.
وقالت املديرة الإقليمية لليوني�شف يف اأمريكا الاتينية ومنطقة البحر 
املنطقة  ت�شهده  ال���ذي  الن��خ��ف��ا���س  "اإن  ب��ي��ان  غ���وف يف  ال��ك��اري��ب��ي ج��ني 
الأطفال  "مايني  اأّن  م�شيفًة  باخلطر"،  ي��ن��ذر  التطعيم  م��ع��دلت  يف 
اإىل  ت�شل  ق��د  خ��ط��رة  م�شاعفات  ح���دوث  خلطر  معر�شون  وامل��راه��ق��ني 

الوفاة فيما ميكن تفادي هذه النتائج".
اإل  يتلق  مل  حيث  و�شورينام  هايتي  اأّن  اإىل  لليوني�شف  بيانات  واأ���ش��ارت 
ن�شف الطفال تطعيماً �شد الدفترييا والكزاز وال�شاهوق، ت�شّجان اأدنى 
معدلت التغطية يف املنطقة، تليهما فنزويا )%60( وبوليفيا )68%( 
والإكوادور )%70(. وذّكرت اليوني�شف بواقع تف�شي الأوبئة كما ح�شل 

مع الفريو�س امل�شبب للدفترييا اإذ ارتفعت الإ�شابات به من خم�س حالت 
عام 2013 يف املنطقة كلها اإىل نحو 900 حالة عام 2018. واأ�شيب 
اأكر،  العدوى  �شديدة  وهي  باحل�شبة،   2019 عام  �شخ�س  األف   23
الإقليمي يف  املتخ�ش�س  وق��ال   .2013 عام  500 حالة  ت�شجيل  مقابل 
�شحة الأم وحديثي الولدة لدى اليوني�شف يف اأمريكا الاتينية ومنطقة 
"اأ�شباباً عدة تقف  اإّن  الكاريبي رالف ميدي لوكالة فران�س بر�س  البحر 

وراء هذا الرتاجع يف ن�شبة التطعيم".
واأ�شاف "اإّن الو�شع تغري يف املنطقة على مدى ال�شنوات اخلم�س الفائتة، 
اإذ ركزت احلكومات اهتمامها على ق�شايا ال�شحة العامة البارزة الأخرى 

كالفريو�شات امل�شببة بزيكا و�شيكونغونيا وكوفيد19- اأخرياً".

واأ�شار كذلك اإىل اأّن ما يعيق حمات التطعيم كذلك جمموعات مهاجرة 
ي�شعب الو�شول اإليها بالإ�شافة اإىل �شعوبة يف الو�شول اإىل الأ�شخا�س 
التغطية  يف  الن��خ��ف��ا���س  وف��ي��م��ا  امل��ع��زول��ة.  امل��ن��اط��ق  يف  يعي�شون  ال��ذي��ن 
الو�شع  اأّن  اليوني�شف  تعتر  ال��وب��اء،  و�شول  ي�شبق  بالتطعيم  ال�شاملة 
�شاء ب�شبب "الإغاق اأو ال�شتقبال غري املنتظم يف عدد كبري من مراكز 
الرعاية ال�شحية الأولية )...( واخلوف من الإ�شابة بفريو�س كورونا يف 
اأمريكا  اليوني�شف احلكومات يف  املراكز". وتدعو  تلك  اإىل  الذهاب  حال 
الاتينية ومنطقة البحر الكاريبي اإىل اعادة برامج التح�شني الأ�شا�شية 
وتعزيزها �شريعاً، بالإ�شافة اإىل تطوير حمات لزيادة الثقة يف اللقاحات 

وتنفيذ خطط للو�شول اإىل الأ�شخا�س الأكر �شعفاً.

حتقيق يف عملية قر�سنة ا�ستهدفت جنوًدا بريطانيني 

نيوزيلندا متدد م�ساركتها يف 
ثالث بعثات حلفظ ال�سالم 

•• ولنجتون-رويرتز

تدعم  بعثات  ث��اث  يف  م�شاركتها  متديد  الثاثاء  ي��وم  نيوزيلندا  اأعلنت 
ال�شام يف ال�شرق الأو�شط واأفريقيا.

يف  نيوزيلندا  "م�شاركة  ب��ي��ان  يف  ماهوتا  نانايا  اخل��ارج��ي��ة  وزي���رة  وق��ال��ت 
منذ  واخلارجية  الدفاعية  �شيا�شتنا  يف  الهامة  العنا�شر  من  ال�شام  دعم 

ان�شمامنا اإىل الأمم املتحدة ع�شوا موؤ�ش�شا يف 1946".
الأمم  وبعثة  الهدنة  ملراقبة  املتحدة  الأمم  هيئة  ه��ي  ال��ث��اث  والبعثات 
واملراقبون  اجلن�شيات  متعددة  ال��ق��وة  وبعثة  ال�����ش��ودان  ج��ن��وب  يف  املتحدة 
الدفاع  ق��وة  من  جنود  اإر���ش��ال  يف  "ا�شتمرارنا  ماهوتا  واأ�شافت  �شيناء.  يف 
بتعزيز  الرا�شخ  نيوزيلندا  التزام  يظهر  العمليات  هذه  اإىل  النيوزيلندية 

ال�شام وال�شتقرار يف اأنحاء العامل".

وزير بريطاين: دول مانحة 
تقدم ال�سالح لأوكرانيا 

•• لندن-رويرتز

املجتمع  اإن  الثاثاء  هيبي  جيم�س  الريطاين  امل�شلحة  القوات  وزير  قال 
الدعم  ي��ق��دم  ال���ذي  ه��و  الأط��ل�����ش��ي،  �شمال  الأو����ش���ع، ولي�س حلف  ال���دويل 
وزير  ق��ال  اأن  بعد  الريطاين  ال��وزي��ر  ت�شريح  ج��اء  لأوك��ران��ي��ا.  الع�شكري 
يخو�س  الأطل�شي  �شمال  حلف  اإن  لف���روف  �شريجي  الرو�شي  اخلارجية 
بعد  التلفزيونية  نيوز  �شكاي  لقناة  رو�شيا. وقال هيبي  بالوكالة مع  حربا 
"املجتمع  هي  ذل��ك  تفعل  التي  اجلهة  اإن  لف��روف  ت�شريحات  عن  �شوؤاله 
)الدويل( املانح ولي�س حلف �شمال الأطل�شي". وم�شى الوزير الريطاين 
قائا "جهود )ال��دول( املانحة احت�شدت بوا�شطة دول، كثري منها بالفعل 
من حلف �شمال الأطل�شي، لكن كثريا منها من خارجه... لي�س حلف �شمال 

الأطل�شي هو الذي يقدم امل�شاعدات الع�شكرية".

غرق  ح�سيلة  �سحية   20
قوارب املهاجرين قبالة تون�س 

•• تون�س-رويرتز

قال م�شوؤول ق�شائي اإن عدد الوفيات جراء غرق قوارب مهاجرين اأفارقة 
قبالة �شواحل تون�س مطلع الأ�شبوع ارتفع اإىل 20 يوم الثنني، وذلك يف 

اأحدث وقائع غرق قوارب املهاجرين قبالة تون�س.
ال�شواحل عر  اإن خفر  با�شم حماكم �شفاق�س  املتحدث  وقال مراد تركي 

على ثاث جثث اأخرى يوم الثنني.
اأربعة زوارق تقل  اإن  املا�شي  ال�شبت  التون�شي قد قال   ال�شواحل  كان خفر 
ال�شاحل  قبالة  اإيطاليا غرقت  اإىل  كانت متوجهة  اأفريقيا  120 مهاجرا 
قرب مدينة �شفاق�س. كان مطلع الأ�شبوع قد �شهد انت�شال 17 جثة بعد 
قبالة  اإيطاليا  اإىل  اأفريقيا  مهاجرا   120 حتمل  ق���وارب  اأرب��ع��ة  ان��ق��اب 

�شواحل مدينة �شفاق�س التون�شية.

�سنغهاي ت�سجل 52 وفاة بكوفيد- 19 
•• �سنغهاي-رويرتز

اإن  اأم�س الثاثاء  قالت احلكومة املحلية يف مدينة �شنغهاي ال�شينية يوم 
املركز املايل ال�شيني �شجل 52 وفاة جديدة من بني امل�شابني بكوفيد19- 
يوم الثنني ارتفاعا من 51 يف اليوم ال�شابق. كما �شجلت املدينة 15319 
انخفا�شا من  اأع���را����س  ب���دون  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  اإ���ش��اب��ة حملية ج��دي��دة 
املوؤكدة التي ظهرت عليها  ال�شابق. وبلغ عدد احلالت  16983 يف اليوم 

اأعرا�س 1661 انخفا�شا من 2472 يف اليوم ال�شابق. .

ميامنار توؤجل احلكم يف ق�سية �سو كي 
•• رانغون-رويرتز

حمكمة يف ميامنار التي يحكمها اجلي�س  اأم�س الثاثاء قرارها يوما واحدا يف 
الق�شية الأوىل �شمن 11 ق�شية ف�شاد �شد الزعيمة املخلوعة اأوجن �شان �شو 
اإج��راءات املحكمة. وتعقد حماكمة �شو كي، التي  كي، وفقا مل�شدر مطلع على 
اعتقلها اجلي�س خال النقاب الذي قام به العام املا�شي، خلف اأبواب مغلقة.
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عربي ودويل
زعيم كوريا ال�سمالية يتعهد تعزيز القدرات النووية لبالده 

•• �سيول-اأ ف ب

تعهد زعيم كوريا ال�شمالية كيم جونغ اأون يف كلمة األقاها خال ح�شوره 
وتطوير" الأ�شلحة  "تعزيز  على  العمل  يانغ،  بيونغ  يف  ع�شكريا  عر�شا 

النووية يف باده، على ما ذكرت و�شائل اإعام ر�شمية.
وقال كيم بح�شب تقرير ن�شرته وكالة الأنباء املركزية الكورية ال�شمالية 
لتعزيز قدرات بادنا  اتخاذ خطوات  باأ�شرع وترية  "�شنوا�شل  الر�شمية 

النووية وتطويرها".
واأ�شارت الوكالة اىل اأن كيم األقى خطابه يف وقت متاأخر الثنني خال 
الثوري  اجلي�س  لتاأ�شي�س  الت�شعني  ال��ذك��رى  مبنا�شبة  ع�شكري  عر�س 

ال�شعبي الكوري يف �شاحة كيم اإيل �شونغ يف بيونغ يانغ.
ب�شبب  ���ش��ارم��ة  واأمم��ي��ة  اأم��ريك��ي��ة  لعقوبات  ال�شمالية  ك��وري��ا  وتخ�شع 

برناجمها لاأ�شلحة النووية، ومل ت�شفر املفاو�شات الدبلوما�شية مع كيم 
حتى الآن اىل اقناعه بو�شع حد لرناجمه النووي. وهي متوقفة منذ 
ف�شل لقاء بينه وبني الرئي�س الأمريكي حينذاك دونالد ترامب يف العام 

.2019
بيونغ  اأن  جنوبيون  وك��وري��ون  اأم��ريك��ي��ون  وحمللون  م�����ش��وؤول��ون  وي���رى 
العام  التي توقفت  النووية  الأ�شلحة  تعاود قريبا جتاربها على  يانغ قد 
2017. واأظهرت م�شاهد ملتقطة عر الأقمار ال�شطناعية موؤ�شرات 
اأنه  ال�شمالية  الذي تفيد كوريا  اإىل ن�شاط يف نفق يف موقع بونغي-ري 

دمر العام 2018 قبل اآخر قمة بني ترامب والزعيم الكوري ال�شمايل.
خ��ال��ه مناذج  ع��ر���ش��ت  ع�شكريا �شخما  ع��ر���ش��ا  الث��ن��ني  ك��ي��م  وت���راأ����س 

�شواريخ.
"رمز  هي  الباد  متلكها  التي  النووية  الأ�شلحة  اإن  الثنني  كيم  وق��ال 

للقوة الوطنية"، ويجب تنويعها.
واأ�شاف "ا�شتعدادا للو�شع ال�شيا�شي والع�شكري امل�شطرب وجميع اأنواع 

الأزمات يف امل�شتقبل �شنعزز قوتنا النووية باأق�شى �شرعة ممكنة".
الأ�شا�شي  ال��دور  اأن  الرغم من  اأنه على  ال�شمايل  الكوري  الزعيم  وتابع 
حال  يف  ن�شرها  ميكن  اأن���ه  اإل  ال����ردع،  ه��و  ب���اده  يف  ال��ن��ووي��ة  لاأ�شلحة 

تعر�شت "امل�شالح الأ�شا�شية" لكوريا ال�شمالية لهجوم.
واأكد "يف حال حاولت قوة ما �شلب م�شالح بادنا الأ�شا�شية فلن يكون 

اأمام قوتنا النووية اأي خيار اآخر �شوى امتام مهمتها الثانية".
الأ�شلحة  اأك��ر  ت�شمن  العر�س  اأن  ال�شمالية  الكورية  الوكالة  وذك��رت 
تطورا ول �شيما �شواريخ فرط �شوتية و�شاروخ "هوا�شونغ17-" الذي 

تزعم كوريا ال�شمالية اأنها اخترته بنجاح يف 24 اآذار/مار�س.
ونقلت الوكالة اأن "احل�شور اأطلق الهتافات واعرتته احلما�شة ال�شديدة 

الذي  ل��ل��ق��ارات  ال��ع��اب��ر  البال�شتي  هوا�شونغ17-  ل�����ش��اروخ  روؤي��ت��ه  عند 
ارتفع يف ال�شماء يوم 24 اآذار/مار�س لإظهار )..( املوقع ال�شرتاتيجي 

جلمهوريتنا اأمام العامل".
وكانت كوريا ال�شمالية اأعلنت يف 25 اآذار/مار�س انها اطلقت ع�شية ذلك 
للمرة الأوىل �شاروخا من طراز "هوا�شونغ17-" نا�شرة �شورا ولقطات 
يظهر فيها كيم جونغ اإيل وهو ي�شرف على التجربة. لكن حمللني اأ�شاروا 

اإىل وجود ثغرات يف رواية بيونغ يانغ.
اأنه يف  اإىل  اأجهزة ال�شتخبارات الأمريكية والكورية اجلنوبية  وخل�شت 
وال��ذي �شبق  "هوا�شونغ15-" الأق��ل تطورا  ال��واق��ع ���ش��اروخ من ط��راز 
املتخ�ش�س ومقره   NK News 2017. ون�شر موقع  العام  واختر 
يف �شيول �شورا قال اإن م�شدرها ال�شحيفة الر�شمية "رودونغ �شينمون" 

تظهر �شاروخا من طراز "هوا�شونغ17-" خال العر�س.

تراجع من�سوب الثقة يف قي�ش �سعّيد وبودن

�سرب اآراء: ارتفاع ن�سبة الت�ساوؤم لدى التون�سيني...!
باملائة  89 بن�سبة  الغنو�سي  يف  التون�سيني  لثقة  كلي  • انعدام 

علي  النه�شة  حركة  يف  نائبه  يليه 
فنبيل  ب���امل���ائ���ة   78 ب����  ال��ع��ري�����س 
تون�س  قلب  ح��زب  رئي�س  ال��ق��روي 

بنف�س الن�شبة وان�شم اإليهم رئي�س 
ال�شاهد  يو�شف  الأ�شبق  احلكومة 
يف املرتبة الرابعة ب� 76 باملائة يليه 

الدين  �شيف  اخلام�شة  امل��رت��ب��ة  يف 
خم��ل��وف ع��ن ائ��ت��اف ال��ك��رام��ة ب� 

باملائة.   74

•• الفجر -تون�س

اأظهرت نتائج الباروميرت ال�شيا�شي 
ملوؤ�ش�شة "�شيغما كون�شاي" ال�شادرة 
اأم�س الثاثاء ارتفاع ن�شبة الت�شاوؤم 
ال��ت��ون�����ش��ي��ني وت���راج���ع ن�شبة  ل���دى 
قي�س  ال��رئ��ي�����س  اأداء  ع��ل��ى  ال��ر���ش��ا 
جناء  احل��ك��وم��ة  ورئ��ي�����ش��ة  �شعيد 
رغ��م حفاظهما على �شدارة  ب��ودن 
ال�شخ�شيات  يف  ال���ث���ق���ة  ت���رت���ي���ب 

خال هذا ال�شهر بن�شبة 5 باملائة.
رئي�شة  ان  اىل  النتائج  واأ���ش��ارت     
احل�����زب ال���د����ش���ت���وري احل����ر عبري 
مو�شي حافظت على املرتبة الثالثة 

بن�شبة 19 باملائة.
اأم����ا م���ن ح��ي��ث الن���ع���دام الكلي     
ال�شيا�شية  ال�شخ�شيات  يف  للثقة 
ف��ق��د ظ��ل را���ش��د ال��غ��ن��و���ش��ي رئي�س 
ال��ن��ه�����ش��ة يف ط��ل��ي��ع��ة هذه  ح���رك���ة 
باملائة   89 ب��ن�����ش��ب��ة  ال�����ش��خ�����ش��ي��ات 

ليبلغ ن�شبة 56 باملائة.
   واأبرزت النتائج اأن ن�شبة الت�شاوؤم 
لدى ال�شباب من 14 اىل 24 �شنة 
م��رت��ف��ع��ة ج���دا وب��ل��غ��ت ن�����ش��ب��ة 77 

باملائة. 
   وارتبطت حالة الت�شاوؤم بالو�شعني 
لعموم  والج��ت��م��اع��ي  الق��ت�����ش��ادي 

التون�شيني.
  كما اأظهرت النتائج اأن ن�شبة 61 
باملائة من التون�شيني غري را�شني 

ال�شيا�شية.
واأكدت النتائج اأن ن�شبة 56 باملائة 
الباد  اأن  ي���رون  التون�شيني  م��ن 
ت�����ش��ري يف الجت�����اه اخل���ط���اأ مقابل 
اأن  علما  املتفائلني  من  باملائة   41
للغاية  مرتفعة  كانت  الن�شبة  هذه 
مبا�شرة  باملائة   80 على  و�شارفت 
ال�شتثنائية  ال��ت��داب��ري  اإق����رار  بعد 
فتئت  ما  ثم  املا�شي  يوليو   25 يف 
ترتاجع ليطغى الت�شاوؤم من جديد 

ع��ل��ى ال��ط��ري��ق��ة ال���ت���ي ت�����ش��رّي بها 
الأمور مقابل ر�شا 38 باملائة.

   اأما من حيث الثقة يف ال�شخ�شيات 
اأنه  النتائج  اأك��دت  فقد  ال�شيا�شية 
رغم احتفاظ الرئي�س قي�س �شعيد 
على املرتبة الوىل يف ال�شخ�شيات 
التي حتظى بثقة كرى بن�شبة 64 
ب��امل��ائ��ة ورئ��ي�����ش��ة احل��ك��وم��ة جناء 
بن�شبة  الثانية  امل��رت��ب��ة  على  ب���ودن 
تراجعت  الن�شبة  ف��ان  باملائة   28

الت�شاوؤم يخيم على التون�شيني

دعم ع�سكري وعودة ال�سفرية.. حتركات اأمريكية جديدة ب�ساأن اأوكرانيا
•• عوا�سم-وكاالت

ال��ث��ال��ث، حتركات  اأوك��ران��ي��ا �شهرها  حمل دخ��ول احل��رب يف 
امل���ت���ح���دة، لتعزيز  ال����ولي����ات  ِق���ب���ل  ج���دي���دة وم��ك��ث��ف��ة م���ن 
ا�شرتاتيجيتها يف م�شاندة كييف، ومناه�شة النظام الرو�شي 

وم�شاعفة خ�شائره.
ت�شعى  وا�شنطن  اأن  ومراقبون،  ع�شكريون  حمللون  واعتر 
لأن "تربح كييف هذه احلرب اأو ل تخ�شرها"، ولذلك تقدم 
على  خا�شة  امل�شتويات  كافة  على  م�شبوقة  غري  م�شاعدات 

ال�شعيد الع�شكري.
�شيا�شياً، كانت لزيارة وزيري اخلارجّية والدفاع الأمريكيني 
اأنتوين بلينكن ولويد اأو�شنت اإىل كييف، العديد من التبعات 
لعل اأبرزها بح�شب املراقبون التاأكيد على الدعم الأمريكي، 

وامل�شي يف توفري احتياجات اأوكرانيا.
فولودميري  الأوك����راين  بالرئي�س  واأو���ش��نت  بلينكن  والتقى 
بعدما  كييف،  بالعا�شمة  �شاعات   3 دام  لقاء  يف  زيلين�شكي 
مل�شوؤولني  الأوىل  ه��ّي  زي���ارة  يف  بولندا،  م��ن  ق��ط��ارا  ا�شتقا 
اأمريكيني منذ 24 فراير، تاريخ بداية العمليات الع�شكرية 

الرو�شية.
وغداة زيارة وزيري اخلارجية والدفاع، اأعلن البيت الأبي�س 
برينك  بريدجيت  اختار  بايدن  جو  الأم��ريك��ي  الرئي�س  اأن 
ال�شفرية احلالية لدى �شلوفاكيا يف من�شب �شفرية للوليات 
املتحدة يف اأوكرانيا، وهو املن�شب الذي ظل �شاغراً لأكر من 

عامني.
تعهد  �شرية،  اأمنية  ترتيبات  اأحاطتها  التي  الزيارة  وخال 
الوفد الأمريكي بعودة الدبلوما�شيني الأمريكيني تدريجياً 

اإىل اأوكرانيا.
وم��ن��ذ ب��دء احل���رب يف اأوك��ران��ي��ا، اأظ��ه��رت ال��ولي��ات املتحدة 

مبعدات  كييف  لتزويد  م�شتمراً  ا�شتعداداً  "الناتو"  وحلف 
اأثقل واأنظمة اأ�شلحة اأكر تقدماً.

انت�شارات  اإىل حتقيق  ي�شعى  الرو�شي  يزال اجلي�س  لكن ل 
ع�شكرية على الأرا�شي الأوكرانية، يف الوقت الذي عّدل من 
خططه موؤخًرا و�شحب قواته من مناطق ال�شمال، للرتكيز 

على "حترير" اإقليم دونبا�س.

دعم ع�سكري و�سيا�سي
يرى املحّلل ال�شيا�شي الأوكراين ماتيا نيلي�س، يف ت�شريحات 
الدفاع  وزي����ري  زي����ارة  اأن  عربية"،  ن��ي��وز  ل�"�شكاي  خ��ا���ش��ة 
واخلارجية الأمريكيني متثل حتركات جديًدا من الوليات 

املتحدة جتاه اأوكرانيا، وبالتايل تعد بادرة بالغة الأهمية.  
واأو�شح "نيلي�س" اأن اجلانبان الأمريكي والأوكراين ناق�شا 
من  امل��ق��دم��ة  اجل��دي��دة  الأ���ش��ل��ح��ة  ت�شليم  عمليات  م���وؤخ���ًرا 
الأوكراين  للجانب  الأخرى  الحتياجات  وكذلك  وا�شنطن، 
الباد،  عن  والدفاع  الرو�شية  الع�شكرية  العمليات  ملواجهة 
اأنها  اإل  رمزيتها  رغ��م  وبلينكني  اأو���ش��نت  زي��ارة  اأن  مو�شًحا 
متثل حتوًل جوهرياً فهي الأوىل مل�شوؤولني اأمريكيني منذ 
بداية احلرب يف اأوكرانيا. وب�شاأن تر�شيح الرئي�س الأمريكي 
املحلل  اأ���ش��ار  اأوك��ران��ي��ا،  يف  للعمل  ب�شلوفاكيا  ب��اده  �شفرية 
الإع��ان عن تعيني بريدجيت  اأن  اإىل  الأوك��راين  ال�شيا�شي 
ب��ري��ن��ك، وه���ي م��وظ��ف��ة يف ال�����ش��ل��ك ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي، �شفرية 
للوليات املتحدة يف كييف، جاء و�شط ترحيب وا�شع النطاق، 
الأمريكية تدريجًيا فح�شب،  ال�شفارة  افتتاح  يتم  اأنه لن  اإذ 
اأمريكي  2019، �شيعمل �شفري  ولكن ولأول مرة منذ عام 
معني من جمل�س ال�شيوخ يف كييف، وهو قادر على التحدث 

نيابة عن الرئي�س الأمريكي.
 2019 منذ  خ���اٍل  كييف  يف  الأم��ريك��ي  ال�شفري  ومن�شب 

وي��ق��ود ال�����ش��ف��ارة م���ذاك ق��ائ��م��ون ب��الأع��م��ال. وي��ت��ع��نّي على 
ت���ويّل برينك  ع��ل��ى  ي��واف��ق  اأن  الأم���ريك���ي  ال�����ش��ي��وخ  جمل�س 

من�شبها اجلديد لكي ي�شبح تعيينها �شارياً.

عقوبات.. وات�سالت
اأكد  عربية"،  ن��ي��وز  "�شكاي  مل��وق��ع  خ��ا���ش��ة  ت�شريحات  ويف 
اأن  ورب��رغ،  �شاموئيل  الأمريكية  اخلارجية  با�شم  املتحدث 
الرئي�س الأمريكي جو بايدن لديه ات�شال وثيق ب�شكل دائم 
ب�شكل  الأم��ريك��ي��ة  الإدارة  اأن  كما  الأوك����راين،  الرئي�س  م��ع 
الأوكرانية  احل��ك��وم��ة  م��ع  ي��وم��ي  �شبه  ب�شكل  تتوا�شل  ع��ام 
�شتوا�شل  وا�شنطن  اأن  على  و���ش��دد  امل�شتويات.  جميع  على 
لفر�س مزيد  اخليارات  لديها  تنفد  ولن  اإجراءاتها  تكثيف 
ا�شتمرارها يف  ف�شًا عن  قريب،  وقت  اأي  يف  التكاليف  من 
الإن�شاين  الدعم  وتقدمي  للقتال،  بال�شاح  اأوكرانيا  تزويد 
املبا�شر؛ لفر�س مزيد من ال�شغوط على القت�شاد  واملايل 
الرو�شي. وب�شاأن اعتزام فر�س عقوبات جديدة على رو�شيا، 
قال وربرغ اإن "ما ميكننا قوله الآن هو اأن الوليات املتحدة 
وبالتعاون مع املجتمع الدويل قامت با�شتهداف كل ما يهم 
اجلي�س  ق���درة  بتقلي�س  قمنا  اأن��ن��ا  مبعنى  ب��وت��ن،  الرئي�س 
التقنيات، وقمنا  اأحدث  اإىل  الو�شول  الرو�شي وقدرته على 
بت�شييق اخلناق على رو�شيا يف ملف الطاقة وقدرة مو�شكو 
على ا�شتغال العامل وا�شتخدام الطاقة كورقة �شغط ومنعه 

من ا�شتخدام نفوذه لل�شغط على الدول".

الأمم املتحدة: الب�سرية عالقة يف دوامة تدمري ذاتي�سيا�سات تع�سف باأ�سواق ليبيا اأكرث من حرب اأوكرانيا

الأمم املتحدة تتوقع فرار 8,3 ماليني اأوكراين من بلدهم 

•• طرابل�س-وكاالت

العاملية  القت�شادية  الأزم���ة  ت  ع��رَّ
احل���ال���ي���ة ب�������ش���م���ات الن����ح����راف����ات 
تتحكم  التي  اخلاطئة  وال�شيا�شات 
يف ليبيا منذ 2011؛ حيث ت�شببت 
خ���ال الأرب���ع���ة اأ���ش��ه��ر امل��ا���ش��ي��ة يف 
زيادة  م��ن  الليبيني  معاناة  تفاقم 
ما  اأ�شعاف  ال�شلع  ونق�س  الأ�شعار 

تعانيه باد اأخرى خال الأزمة.
ووفق خراء اقت�شاد حتدثوا ملوقع 
منذ  ف��اإن��ه  عربية"،  نيوز  "�شكاي 
�شركات  ال�شوق  يف  تتحكم   2011
���زت  ركَّ ال��غ��ذائ��ي��ة  لل�شلع  ا���ش��ت��رياد 
همها على املتاجرة بالعملة ال�شعبة 
الغذائي  الأم�������ن  حت��ق��ي��ق  ول���ي�������س 
احلكومات  واع���ت���م���دت  ل��ل��ي��ب��ي��ني، 
اأو  امل�شكنات  اأ�شاليب  على  املتعاقبة 
دون  للم�شتقبل،  الأزم����ات  ترحيل 
الهتمام بحلول جذرية مثل زيادة 
تخزين  و���ش��وب  ال��زراع��ي��ة  الرقعة 

الغال وتخزين اخل�شراوات.
وُيعيد اخلبري القت�شادي الدكتور 
ع���م���ران ال���ت���اج���وري، اأ���ش��ب��اب عدم 
ان�شباط الأ�شعار يف ليبيا اإىل اأموٍر 
الناجمة  العاملية  ل��اأزم��ة  ُت�����ش��اف 
ومنها  اأوك���ران���ي���ا،  يف  احل����رب  ع���ن 
الرقابية؛  والأجهزة  الدولة  غياب 
اأكر  الأ���ش��ع��ار  ارت��ف��اع  اإىل  اأدى  م��ا 
م��ن م��رة خ��ال ع���ام، وت��ب��اي��ن هذه 

الأ�شعار من منطقة اإىل اأخرى.

يف احلرب.. نقودك يف خطر
و�شفها  ما  اأن  التاجوري  وي�شيف 
ب�"ال�شيا�شات القت�شادية املت�شرعة 
بعناية،  املدرو�شة  وغري  واخلجولة 
من احلكومة ل ينتظر منها اإحداث 
الأزم�����ة، وتركت  ه���ذه  ف���ارق يف  اأي 
ال�����ش��وق ل��ل��م�����ش��ارب��ني، ف��ي��م��ا ترر 
ارتفاع الأ�شعار بارتفاع �شعر �شرف 

الدولر مقابل الدينار الليبي"، يف 
اإ�شارة اإىل احلكومة املنتهية وليتها 

بقيادة عبد احلميد الدبيبة.

�سركات الحتكار
ال�����ش��ي��ا���ش��ي جابر  امل��ح��ل��ل  وح�����ش��ب 
امل�شتوردة  ال�شركات  ف��اإن  الهمايل، 
وتعود   ،2011 بعد  انت�شرت  التي 
يف  نفوذ  ذات  ل�شخ�شيات  ملكيتها 
الغرب الليبي، احتكرت العتمادات 
ومل  ال�شعبة،  بالعملة  امل�شتندية 
يكن هدفها الأ�شا�شي ا�شترياد املواد 
العملة  امل��ت��اج��رة يف  ب��ل  ال��غ��ذائ��ي��ة، 
كب�شائع  ب�شيط  ج��زء  جلب  مقابل 
م�شاعف  ب�����ش��ع��ر  ال�����ش��وق  يف  ت���ب���اع 
لأكر من مرة، دون مراعاة للقدرة 

ال�شرائية للمواطن.
"عجز  اأن  ب�����دوره  ال��ه��م��ايل  ي����رى 
هو  الكثرية  وموؤ�ش�شاتها  احلكومة 
ال�شبب الرئي�شي يف ارتفاع الأ�شعار 
اأن  اإىل  م�شرًيا  املواطن"،  واإره����اق 
موؤ�ش�شات  ت��ف�����ش��ره  مل  ع��ج��ز  اأك����ر 
موؤ�ش�شة  اإغ��اق  هو  احلكومة  هذه 

ال�شلع التموينية التي تزود املواطن 
�شيا�شة  وف����ق  امل���دع���وم���ة  ب��ال�����ش��ل��ع 

معروفة منذ اأكر من 50 �شنة.
وم���ع غ��ي��اب ه���ذه امل��وؤ���ش�����ش��ة مل يتم 
بقي  بينما  النقدي،  البديل  �شرف 
�شقف املرتبات على حاله منذ اأكر 
ال����ذي ولَّد  20 ���ش��ن��ة؛ الأم����ر  م��ن 
ال�شعيف  ط��رف��ه��ا  �شعبة  م��ع��ادل��ة 

املواطن، وفق الهمايل.

الغذائي" الأمن  "اإهمال 
اقت�شاديون  خ��راء  حذر  اأن  و�شبق 
ال�شريبة  ل����رف����ع  الجت���������اه  م�����ن 
حكومة  ل��ه  دع��ت  ال���ذي  اجلمركية 
واأرجعوا  وليتها،  املنتهية  الدبيبة 
اأنها  اإىل  اخل����ط����وة  ه�����ذه  خ���ط���وة 
حت�شني  دون  التجار،  اأرب��اح  �شتزيد 

يف م�شتوى بقية املواطنني.
واعتر اخلراء اأن "احلل الأمثل" 
ه��و اإزال�����ة ال���ف���روق ال�����ش��ا���ش��ع��ة بني 
ال��دخ��ول م��ن خ��ال نظام مرتبات 
الدولة،  ال��ع��ام��ل��ني يف  ل��ك��ل  م��وح��د 
ال�شرائب  تفعيل  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

ع��ل��ى ال����دخ����ول ال���ع���ال���ي���ة، واإع���ف���اء 
الر�شوم  م����ن  ال���غ���ذائ���ي���ة  ال�������ش���ل���ع 
على  ال��ع��بء  لتخفيف  اجل��م��رك��ي��ة 
املواطن، وت�شجيع اأدوات ال�شترياد 
ال�شلع  م���ن  واردات����ه����ا  زي�����ادة  ع��ل��ى 
املخزون  م�شتوى  ورف��ع  الغذائية، 
ال�شرتاتيجي لتغطية الطلب على 

ال�شلع.
وق���ب���ل اأي�������ام، ق�����ررت ت��ون�����س وقف 
اخل�شراوات  م���ن  اأن������واع  ت�����ش��دي��ر 
التي تعتمد عليها ب�شكل  اإىل ليبيا 
اأ�شا�شي، خا�شة يف املنطقة الغربية؛ 
وهو ما زاد من اأ�شعار اخل�شراوات 

التي ل تلبي حجم الطلب.
حممد  القت�شادي،  املحلل  ل  وحمَّ
����ش���اب���ق مع  ال�����رف�����ادي، يف ح���دي���ث 
امل�شوؤولية  عربية"،  نيوز  "�شكاي 
القطاع  لإه����م����ال����ه����ا  ل���ل�������ش���ل���ط���ات 
الزراعي، وعدم ا�شتغال امل�شطحات 
ن��ت��ي��ج��ة �شعف  ل���ل���زراع���ة  ال��ق��اب��ل��ة 
تقنيات الري، وكذلك عدم اجلدية 
يف اإن�شاء العدد الازم ملخازن حفظ 

اخل�شراوات.

•• جنيف-اأ ف ب

"ت�شور خطاأ للمخاطر"  الب�شرّية تعاين من  اأن  املتحدة من  ح��ّذرت الأمم 
من  متزايد  وع��دد  امل��ن��اخ  تغري  ت�شبب  التي  وال�شلوكيات  الأن�شطة  يفاقم 
املتحدة للحد من خماطر  الأمم  العامل. وخل�س مكتب  اأنحاء  الكوارث يف 
الكوارث يف تقرير جديد اإىل وقوع ما بني 350 و500 كارثة متو�شطة اإىل 

وا�شعة النطاق على م�شتوى العامل �شنويا على مدى العقدين املا�شيني.
وق���ال اإن ذل���ك ي��زي��د بخم�س م���رات ع��ن امل��ت��و���ش��ط خ���ال ال��ع��ق��ود الثاثة 

ال�شابقة.
ويف ظل تغرّي املناخ، من املتوقع اأن تقع اأحداث كارثية ناجمة عن اجلفاف 
يف  اأك���ر  متكرر  ب�شكل  امل��دم��رة  والفي�شانات  الق�شوى  احل����رارة  ودرج����ات 

امل�شتقبل.
قدر التقرير اأنه بحلول عام 2030 �شنواجه 560 كارثة حول العامل كل 

عام، اأي مبعدل 1،5 كارثة يوميا.
واأ�شاف مكتب الأمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث يف بيان اأن الرتفاع 
احلاد يف عدد الكوارث على م�شتوى العامل ميكن اأن ُيعزى اإىل "ت�شور خطاأ 

للمخاطر على اأ�شا�س التفاوؤل والتقليل من الأهمية وال�شعور باملناعة".
وقّدر اأن ذلك يقود اإىل قرارات تتعلق بال�شيا�شة والتمويل والتنمية اأدت اإىل 

تفاقم مواطن ال�شعف وتعري�س النا�س للخطر.

من جانبها، حذرت نائبة الأمني العام لاأمم املتحدة اأمينة حممد يف البيان 
دوامة  يف  الب�شرية  "ي�شع  نواجهها  التي  الكبرية  املخاطر  جتاهل  اأن  من 

تدمري ذاتي".
الكوارث  اأن  اإىل  التقرير  اإذ خل�س  باهظ،  ثمن  املخاطر  لتجاهل  كان  وقد 
مدى  على  �شنويا  دولر  مليار   170 من  يقرب  ما  كلفت  العامل  اأنحاء  يف 
العقد املا�شي. لكن معظم الكوارث حتدث يف البلدان منخف�شة الدخل التي 
الكوارث  ب�شبب  الإج��م��ايل  املحلي  ناجتها  من  باملئة   1 املتو�شط  يف  تخ�شر 

�شنويا، مقارنة ب0،1 اإىل 0،2 باملئة فقط يف الدول الأكر ثراء.
اأكر  من  تعانيان  ال��ه��ادي  واملحيط  اآ�شيا  منطقتي  اأن  اإىل  التقرير  ولفت 

اخل�شائر القت�شادية.
ومع زيادة عدد الكوارث، �شرتتفع التكاليف اأي�شا.

قّدر التقرير اأن 37،6 مليون �شخ�س اآخر �شيعي�شون يف ظروف فقر مدقع 
بحلول عام 2030 ب�شبب اآثار تغري املناخ والكوارث.

عام  فمنذ  التاأمني،  �شركات  تغطيها  ل  بالكوارث  املتعلقة  اخل�شائر  معظم 
1980 مت تغطية حوايل 40 باملئة فقط من اخل�شائر على م�شتوى العامل، 

لكن الن�شبة ترتاجع يف البلدان النامية اإىل اأقل من 10 باملئة.
مامي  ال��ك��وارث  خم��اط��ر  م��ن  للحد  املتحدة  الأمم  مكتب  رئي�شة  و���ش��ددت 
ميزوتوري يف البيان على اأنه "ميكن منع الكوارث، ولكن فقط اإذا ا�شتثمرت 

الدول الوقت واملوارد لفهم خماطرها وتقليلها".

•• جنيف-اأ ف ب

من  الفارين  الأوك��ران��ي��ني  الاجئني  ع��دد  يبلغ  اأن  املتحدة  الأمم  توّقعت 
8،3 مايني  24 �شباط/فراير،  بادهم التي غزاها اجلي�س الرو�شي يف 

�شخ�س.
وتفيد املنظمة الدولية اأن اأكر من 5،2 مايني اأوكرانيا فروا حتى الآن 

من بلدهم.
ل�شوؤون  ال�شامية  املتحدة  الأمم  مفو�شية  طلبت  الو�شع  لتدهور  ون��ظ��را 
الاجئني التي كانت تتوقع يف بداية النزاع مغادرة اأربعة مايني اأوكراين 
الباد، احل�شول على 1،85 مليار دولر لدعم ن�شاطاتها وحتركات �شركائها 

مل�شاعدة الأ�شخا�س الهاربني من احلرب يف اأوكرانيا.
وقالت الناطقة با�شم املفو�شية �شابيا مانتو خال موؤمتر �شحايف يف جنيف 
اإن مراجعة عدد الاجئني املتوقع "و�شعت بالتعاون مع ال�شلطات والدول 

املجاورة لكن من املهم اأن نتذكر اأن الو�شع ي�شهد م�شتجدات �شريعة".
واأعلنت الأمم املتحدة كذلك اأنها �شاعفت نداء عاجا جلمع الأموال لتوفري 
م�شاعدات اإن�شانية ل8،7 مايني �شخ�س يف اأوكرانيا لي�شل جمموعه اإىل 

ال�شوؤون  لتن�شيق  املتحدة  الأمم  مكتب  مكتب  وقال  دولر.  مليار   2،25
حاجات  لتلبية  ���ش��روري��ة  باتت  دولر  مليار   2،25 م��ن  "اأكر  الإن�شانية 
اأوكرانيا اأي اكر من �شعف املبلغ املطلوب )1،1 مليار دولر( عندما اأطلقنا 

النداء يف الأول من اآذار/مار�س بعد اأيام على بدء احلرب".
وُمدد هذا النداء الذي اأطلق يف الأ�شا�س لفرتة ثاثة اأ�شهر، لثاثة اأ�شهر 

اإ�شافية حتى اآب/اغ�شط�س.
وزاد عدد الأ�شخا�س الذين يحتاجون اإىل م�شاعدة اإن�شانية داخل اوكرانيا 
اأي�شا من 12 مليونا اأىل 15،7 مليونا. ويهدف النداء اجلديد اأىل م�شاعدة 
8،7 مايني �شخ�س من بني الأكر تاأثرا جراء النزاع يف الباد. واأكر من 

ن�شف هوؤلء الأ�شخا�س من الن�شاء.
اأط��راف مانحة ما  980 مليون دولر من  وتلقت الأمم املتحدة حتى الآن 

ي�شكل 44 % من الأموال املطلوبة يف اإطار النداء اجلديد.
ال�شوؤون  لتن�شيق  امل��ت��ح��دة  الأمم  مكتب  ب��ا���ش��م  ال��ن��اط��ق  لرك  ين�س  وق���ال 
الإن�شانية خال موؤمتر �شحايف يف جنيف اإن هذه الأموال "�شمحت لاأمم 
يف  �شخ�س  م��اي��ني  ل3،4  اإن�شانية  م�شاعدة  بتوفري  و�شركائها  امل��ت��ح��دة 

اوكرانيا".
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عربي ودويل

جندي رو�شي يقوم بدورية يف ما تبقى من م�شرح ماريوبول

قوام اجلي�س الرو�شي مليون رجلجي�س الفقراء

تقلي�س اخلدمة الع�شكرية واعتماد الحرتاف يف اجلي�س بنية عرقية متنوعة

تركيبة اجلي�ش الرو�سي عرقيا واجتماعيا

اأوكرانيا: ما نعرفه عن بروفايل اجلنود الرو�س يف املعركة
•• الفجر -�سريجي فيديونني –ترجمة خرية ال�سيباين

اإن رعايا املناطق ذات الأغلبية امل�سلمة واأفقر املناطق يف 
البالد )غالًبا هم اأنف�سهم( ممثلون متثياًل زائًدا يف اجلي�ش 

الرو�سي الذي يقاتل يف اأوكرانيا.

عام 2008، اأطلقت رو�سيا اإ�سالًحا كبرًيا لقواتها امل�سلحة. 
اإىل جانب حتديث املعدات والأ�سلحة، تعّلق الأمر بتح�سني 

القوة العاملة واإ�سفاء الطابع الحرتايف على الوحدات.
   مت حتديد القوة الن�سطة بنحو مليون رجل. يف الواقع، 
ل يزال الع�سكريون املحرتفون واجلنود وال�سباط، الذين 

�سخ�ش،  األــف   700 مــن  اأكــر  الإجــمــايل  عــددهــم  يبلغ 
يدعمهم حوايل 260 األف جمند. ويتم ا�ستدعاء حوايل 
130 األف رجل ترتاوح اأعمارهم بني 18 و27 عاًما لأداء 
هذه  ومــدة  �سنويتني،  منا�سبتني  يف  الع�سكرية  اخلدمة 

اخلدمة الع�سكرية الإجبارية حالًيا اثني ع�سر �سهًرا.

   ويف �سياق احلرب على اأوكرانيا يف 24 فرباير، من املهم 
وجهة  من  �سيما  ل  الرو�سي،  اجلي�ش  تركيبة  اإىل  العودة 
نظر عرقية واجتماعية، لأن هذه اجلوانب غالًبا ما تفلت 
عن نظر املراقبني مع انها تك�سف عن بنية املجتمع الرو�سي 

ذاتها اليوم.

موؤ�س�سة حمرتمة عموما
والأج����ه����زة  ال���رئ���ا����ش���ة  ج���ان���ب  اإىل 
ي��ع��ّد اجلي�س  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  الأم���ن���ي���ة 
املوؤ�ش�شات  اأك�����ر  اأح�����د  ت��ق��ل��ي��دًي��ا 
رو�شيا.  يف  اح���رتاًم���ا  الج��ت��م��اع��ي��ة 
اليوم، يثق غالبية الرو�س بقواتهم 
امل�����ش��ل��ح��ة، وي��ع��ت��ق��دون اأن���ه���ا ق���ادرة 
الباد  حماية  على  كبري  ح��د  اإىل 
ع�شكري.  ���ش��راع  ن�����ش��وب  ح��ال��ة  يف 
باملائة   60 ال����راأي  ه���ذا  ويتقا�شم 
 ،2014 يناير  امل�شتطلعني يف  من 
الرو�شي  ال�����ش��راع  ان���دلع  قبل  اأي 
الع�شكرية  وامل�����ش��ارك��ة  الأوك������راين 
وارتفعت  ����ش���وري���ا،  يف  ال���رو����ش���ي���ة 

الن�شبة اليوم اإىل 89 باملائة.
   يف مايو 2021، وافق 61 باملائة 
م��ن ال���رو����س، وف��ًق��ا لأرق�����ام مركز 
راي  ا�شتطاع  معهد  وه��و  ليفادا، 
اإن  ال��ق��ائ��ل  ال��ت��اأك��ي��د  على  م�شتقل، 
"كل رجل حقيقي" يجب اأن يوؤدي 
باملائة   24 ال��ع�����ش��ك��ري��ة.  خ��دم��ت��ه 
�شنة(   24-18 ب��ني  ب��امل��ائ��ة   42(
"واجًبا  ي�����ش��ك��ل  ه����ذا  اأن  اع���ت���روا 
يجب اإعادته اإىل الدولة"، حتى لو 
تعار�س مع امل�شاريع الفردية. وقال 
امل�شتجوبني،  من  فقط  باملائة   12
"غري  ال���ع�������ش���ك���ري���ة  اخل����دم����ة  اأن 
جمدية وخطرية"، وبالتايل يجب 
ذلك،  وم��ع  ثمن".  ب��اأي  "تفاديها 
ف�����اإن ه����ذه الأرق��������ام ل��ي�����ش��ت �شوى 
اجتماعية  ح��ق��ائ��ق  تخفي  واج��ه��ة 

معقدة.

تاريخيا جي�ش متعدد اجلن�سيات
ال���ت���ي تريد  ال��ر���ش��م��ي��ة،  ال�����ش��ي��غ��ة 
متعددة  "دولة  ت�شكل  رو���ش��ي��ا  اأن 
ا  الأعراق والطوائف"، تنطبق اأي�شً

على ال�شوؤون الع�شكرية.
   الأفواج غري الرو�شية ثقافًيا داخل 
الإم���راط���وري���ة وطوال  اجل��ي��و���س 
ال��ق��رن ال��ت��ا���ش��ع ع�����ش��ر، ك��ان��ت جزًء 
للقي�شر.  ال�شخ�شي  احل��ر���س  م��ن 
الأوىل،  ال��ع��امل��ي��ة  احل����رب  وخ����ال 
املعروفة  ال��ف��ر���ش��ان  ف���رق���ة  ك���ان���ت 
تتكون  املتوح�شني"،  "فرقة  با�شم 
بالكامل تقريًبا من متطوعني من 
الإمراطورية  يف  امل�شلمة  ال�شعوب 

الرو�شية.
   م��ث��ل الحت����اد ال�����ش��وف��ي��ات��ي، كان 
متعدد  ب������دوره  الأح����م����ر  اجل��ي�����س 
اجل��ن�����ش��ي��ات، وق����د اأّث�������رت احل���رب 
جميع  على  ا  اأي�شً الثانية  العاملية 
���ش��ك��ان الحت�����اد ال�����ش��وف��ي��ات��ي. وملّا 
على  قائمة  امل�شلحة  ال��ق��وات  كانت 
ال��ت��ج��ن��ي��د الإج����ب����اري، ف��ق��د اأخ���ذت 
"العامل  ال�����ش��وف��ي��ات��ي��ة  ال�����ش��ل��ط��ات 
�شواء  اجل��د،  حممل  على  الإثني" 
املجندين وفًقا  تعلق المر بتوزيع 
عدد  تقييد  اأو  التمو�شع،  ملنطقة 
اجلن�شيات  ميثلون  الذين  اجلنود 
)خا�شة  "عدوانية"  تعتر  ال��ت��ي 
ا�شتخدام  ح��ت��ى  اأو  ال��ق��وق��ازي��ني(، 
ع�شكريني  ك��م��رتج��م��ني  اجل����ن����ود 

الغزو  اأث����ن����اء  ال���ط���اج���ي���ك  )م���ث���ل 
ال�شوفياتي لأفغان�شتان(.

   يف مطلع عام 1979، طلب النظام 
ال�����ش��وف��ي��ات��ي ح��ت��ى وج����ود فرقتني 
املعروفة  اخل���ا����ش���ة  ال����ق����وات  م����ن 
يف  الإ�شامية"  "الكتائب  ب��ا���ش��م 
الوا�شح  اأنه من  اأفغان�شتان. ورغم 
اأن مثل هذه املمار�شات اأقل تطبيًقا 
يف رو�شيا اليوم، اإل اأن املكون متعدد 
ي���زال �شمة م��ن �شمات  الأع����راق ل 

قواتها امل�شلحة.

يف  لالأقليات  املفرط  التمثيل 
اجلي�ش الرو�سي

    وتتيح احلرب احلالية يف اأوكرانيا 
قيا�س مدى حجمه، رغم عدم توفر 

بيانات ر�شمية كاملة.
   بعد اأ�شبوع من اإطاق ما ت�شميه 
خا�شة"،  ع�شكرية  "عملية  مو�شكو 
الرو�شي  الفرع  من  �شحفيون  ق��ام 
ل����رادي����و اأوروب���������ا احل������رة / رادي�����و 
ليرتي، على �شبيل املثال، بتحليل 
حمتوى العديد من قنوات تلغرام 
اجلنود  عن  معلومات  ن�شرت  التي 
ال���رو����س ال��ق��ت��ل��ى اأو مت اأ���ش��ره��م يف 
التحليل  نتائج  وك�شفت  اأوك��ران��ي��ا. 
الألقاب  باملائة من   30 اأن ح��وايل 
يحملها  التي  لتلك  م�شابهة  كانت 
"غري  اأ����ش���خ���ا����س م����ن الأق����ل����ي����ات 
الثقافة  الرو�شية"، ومعظمهم من 
متثيل  ه���ن���اك  اذن،  الإ����ش���ام���ي���ة. 
اجلنود،  ب���ني  ل���اأق���ل���ي���ات  م���ف���رط 
 20 من  يقرب  ما  ي�شكلون  الذين 

باملائة من عموم �شكان رو�شيا.
   ومتت ماحظة مماثلة من قبل 
ك��ام��ل جاليف،  امل�����ش��ت��ق��ل  ال��ب��اح��ث 
الذي متكن من الو�شول اإىل قائمة 
اجلنود اجلرحى الذين اأر�شلوا اإىل 
رو�شتوف  م��ن��ط��ق��ة  يف  م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
الواقعة  ال��رو���ش��ي��ة،  دون  ل��و  ���ش��ور 
اأوكرانيا )مناطق  على احلدود مع 
وتبقى  ول��وه��ان�����ش��ك(.  دون��ي��ت�����ش��ك 
ت�شمح  ول  منقو�شة  البيانات  هذه 
لنا بالتاأكيد على وجه اليقني، كما 

-بلقاريا،  ق���ب���اردي���ن���و  اإن���غ���و����ش���ي���ا، 
قرا�شاييفو -�شركي�شيا، ال�شي�شان(، 
�شيبريية  جمهوريات  ث��اث  هناك 
ج�����زء م���ن���ه���ا: ي���اق���وت���ي���ا )����ش���اخ���ا(، 
ُي�شتغرب  ل  لذلك  وتوفا.  بورياتيا 
كبرًيا  ع��دًدا  املناطق  ه��ذه  توفر  اأن 
من املجندين، مبا يتنا�شب مع عدد 

�شكانها.
ال�����ذي ي�شلط  ال���ث���اين،  ال��ع��ام��ل     
الكبري  ال�����وج�����ود  ع���ل���ى  ال���������ش����وء 
اجلي�س  يف  ال���ع���رق���ي���ة  ل���اأق���ل���ي���ات 
اأن  ح��ق��ي��ق��ة  اإىل  ي��رج��ع  ال���رو����ش���ي، 
و�شيلة  ت�شكل  الع�شكرية  اخل��دم��ة 
مميزة للحراك الجتماعي لهوؤلء 
الرجال ال�شباب "غري ال�شافيني"، 
ي��ت��ع��ر���ش��ون للو�شم يف  ق��د  ال��ذي��ن 
امل���ن���اط���ق امل���اأه���ول���ة ب��ال�����ش��ك��ان من 
ا���ش��ول رو���ش��ي��ة. ومي��ك��ن ماحظة 
اجتاه مماثل يف بلدان اأخرى، على 
املتحدة  ال���ولي���ات  يف  امل��ث��ال  �شبيل 
ال�شود  من  كبري  ع��دد  يوجد  حيث 

يف القوات امل�شلحة.
اإمكانية     م��ن ج��ه��ة اخ����رى، ف���اإن 
م�شتقرة  وظ��ي��ف��ة  ع��ل��ى  احل�����ش��ول 
جت��������ذب ع�����������دًدا م������ن امل����واط����ن����ني 
الأج��ان��ب ال��ذي��ن ت���رتاوح اأعمارهم 
بني 18 و30 عاًما مّمن يتحدثون 
الرو�شية )ل �شيما رعايا جمهوريات 
الحتاد ال�شوفياتي ال�شابق يف اآ�شيا 
 ،2010 ع�����ام  م���ن���ذ  ال���و����ش���ط���ى(: 
اإىل  الن�شمام  فر�شة  لهم  اأتيحت 
بتوقيع  الرو�شية  امل�شلحة  ال��ق��وات 

الرو�شي  اجلي�س  اأن  جاليف،  فعل 
و�شددت  "الأقليات".  جي�س  اأ�شبح 
الب�شرية  اخل�شائر  ر�شمية  م�شادر 
اأب���ري���ل   5 ال���رو����ش���ي يف  ل��ل��ج��ي�����س 
اأن  ��ا(،  ���ش��خ�����شً  1083(  2022
اجلنود وامل�شوؤولني الذين قتلوا يف 
اأوكرانيا ينتمون اىل جميع مناطق 

رو�شيا.
   م���ن ن��اح��ي��ة اأخ�������رى، مي��ك��ن اأن 
اأ�شل  م����ن  ج���ن���ود  اإر������ش�����ال  ي���ك���ون 
يف  ح�����رب  ل�����ش��ن  �شايف"  "غري 
من  ا�شرتاتيجًيا  خ��ي��اًرا  اأوك��ران��ي��ا 
ال��رو���ش��ي��ة، نظًرا  ال�����ش��ل��ط��ات  ق��ب��ل 
ل��ل��رواب��ط الأ���ش��ري��ة امل���وج���ودة بني 
والأوكرانيني.  الرو�س  من  العديد 
كما نعلم اأن الدولة الرو�شية حتدد 
��ا ���ش��ن��وي��ة ل��ت��ج��ن��ب وج���ود  ح�����ش�����شً
املجندين  م����ن  ج������ًدا  ك���ب���ري  ع�����دد 
خوًفا  القوقاز،  �شمال  مناطق  من 
العرقية  ال���ش��ط��راب��ات  تكاثر  م��ن 
امل�شطلح  وي���اأت���ي  الأف�������واج.  داخ����ل 
"زميليات�ش�شتفو" لو�شف  الرو�شي 
هذه،  املتبادلة  امل�شاعدة  جمتمعات 
وال���ت���ي ت��ت��ك��ون ب���ني جم��ن��دي��ن من 
وت�شكل  الأ���ش��ل��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  ن��ف�����س 
ر�شمية  غ���ري  ه��رم��ي��ة  ت�����ش��ل�����ش��ات 

تتعاي�س مع الن�شباط الع�شكري.
   وم����ع ذل����ك، ل مي��ك��ن لأح����د اأن 
حتى  اأو  الكبري،  ال��وج��ود  يتجاهل 
من  لأ���ش��خ��ا���س  امل���ف���رط،  التمثيل 
اأ�شل اإثني اأو ثقايف "غري رو�شي" يف 
ناهيك  النظامية،  امل�شلحة  القوات 

للح�شول على �شهادة اإعفاء مزورة؛ 
التما�س  احل�������الت،  اأ�����ش����واأ  يف  اأو، 
خدمة مدنية بديلة يف �شكل خدمة 
على  م�����ش��ت�����ش��ف��ى،  )يف  جم��ت��م��ع��ي��ة 

�شبيل املثال(.
اجل���ن���دي  رات�������ب  م���ت���و����ش���ط  ان     
األف روبل )حوايل   -32 املحرتف 
380 يورو( وفًقا لاأرقام ال�شادرة 
ال��رو���ش��ي��ة، وهو  ال��دف��اع  ع��ن وزارة 
الر�شمي  الراتب  اأق��ل من متو�شط 
األ����ف   50 ب����اأك����ر م����ن  امل���ع���رو����س 
– م��ن غري  ي����ورو(  روب����ل )600 
من  كبرًيا  ع��ددا  يجذب  اأن  املرجح 
املتعلمة،  املتو�شطة  الطبقات  ب��ني 
العملية،  املمار�شة  يف  مت،  ل��و  حتى 
ب�شمانات  ال�����دخ�����ل  ا����ش���ت���ك���م���ال 
اج���ت���م���اع���ي���ة م����ت����زاي����دة الأه���م���ي���ة 
الع�شكرية،  وامل��ع��ا���ش��ات  )الإ���ش��ك��ان، 
والقرو�س باأ�شعار فائدة تف�شيلية، 
الثقافية  امل���راف���ق  اإىل  وال��و���ش��ول 

والريا�شية(.
   يف املقابل، فاإن اخلدمة الع�شكرية 
اأكر جاذبية لأ�شخا�س قادمني من 
او�شاط اأقل حًظا. واإذا كان البع�س 
المكانيات  ب��ب�����ش��اط��ة  مي���ل���ك  ل 
الإجباري،  التجنيد  لتفادي  املالية 
اللتحاق  يف  الآخ���ر  البع�س  ي��رى 
على  احل�����ش��ول  اإم��ك��ان��ي��ة  باجلي�س 
وظيفة م�شتقرة وراتب قار، خا�شة 
للجي�س قد  الو�شع الجتماعي  اأن 
حت�شن ب�شكل جلّي منذ العقد الأول 

من القرن احلادي والع�شرين.

ع��ق��د م��دت��ه خ��م�����س ���ش��ن��وات قابل 
على  احل�����ش��ول  ح���ال  يف  للتجديد 

اجلن�شية الرو�شية.

جي�ش من الفقراء؟
ثالث  ع���ام���ل  ذل����ك  اإىل  ي�����ش��اف     
ي�شعب التقليل من �شاأنه: مناطق 
احلكم الذاتي املذكورة هي مناطق 
مهّم�شة وحمرومة اقت�شادًيا، مثل 
"الرو�شية  امل��ن��اط��ق  م���ن  ال��ع��دي��د 
هذه  ت��ت��م��ي��ز  م���ا  وغ��ال��ًب��ا  عرقيا". 
ب��ط��ال��ة عالية  امل��ن��اط��ق مب���ع���دلت 
وم�����ش��ت��وي��ات دخ����ل م��ن��خ��ف�����ش��ة، ل 
الكرى  امل���دن  م��ع  ب��امل��ق��ارن��ة  �شيما 
يف الباد. وُترتجم هذه التفاوتات 
اإىل  الق��ت�����ش��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة 
م��ت��ب��اي��ن��ة جت����اه اخلدمة  م���واق���ف 

الع�شكرية الإجبارية.
ال���ع���دي���د  ل�������دى  ال�������واق�������ع،  يف      
م���ن ال�����ش��ب��اب م���ن خ��ل��ف��ي��ات غنية 
اخلدمة  ع��ن  �شلبية  ���ش��ورة  ن�شبًيا 
عام،  ب�شكل  واجل��ي�����س  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
اأعاه.  املذكورة  الإح�شائيات  رغم 
واع���ت���اد ال��ك��ث��ري م���ن ���ش��ب��اب امل���دن 
احلياة  يف  ال����رف����اه  ع��ل��ى  ال���ك���رى 
ال�شتهاكي،  واملجتمع  احل�شرية 
ول ي�شعرون بال�شتعداد للت�شحية 
ب���ح���ي���ات���ه���م م�����ن اأج���������ل ال�����وط�����ن. 
املناورات  اإىل  ي��ل��ج��وؤون  وب��ال��ت��ايل 
لتجنب التجنيد الإجباري: متابعة 
على  للح�شول  اجلامعية  الدرا�شة 
لطبيب  ام��وال  دف��ع  موؤقت؛  اإعفاء 

عن الكتائب ال�شي�شانية املنت�شرة يف 
ب�شكل  الع�شكرية  )ال�شرطة  �شوريا 
اأوك��ران��ي��ا )ب�شكل  ث��م يف  اأ���ش��ا���ش��ي( 
الوطني(،  احل���ر����س  م���ن  اأ���ش��ا���ش��ي 
الذين يظهرون تفانًيا ل حدود له 

لقائدهم رم�شان قديروف.
الو�شع،    ع��دة ع��وام��ل تف�ّشر ه��ذا 
وتك�شف عن الو�شع احلايل للجي�س 

واملجتمع الرو�شي ككل.

ـــــــراك  الــــدميــــوغــــرافــــيــــا واحل
الجتماعي والركود القت�سادي

الرتكيبة  ه����و  الأول،  ال����ع����ام����ل 
ال�������ش���ك���ان���ي���ة. خ�����ال ال����ف����رتة من 
لوحظت   ،2020 اإىل   2018
زيادة طبيعية يف �شبعة ع�شر منطقة 
فقط يف رو�شيا، من اإجمايل خم�شة 
وث��م��ان��ني م��ن��ط��ق��ة )م���ع الأخ�����ذ يف 
العتبار �شبه جزيرة القرم ومدينة 
�شيفا�شتوبول، التي مت �شمها ب�شكل 
2014(. ومن  ع��ام  ق��ان��وين  غ��ري 
بني هذه املناطق ال�شبعة ع�شر التي 
يكون فيها معدل املواليد اأعلى من 
معدل الوفيات، فاإن مناطق احلكم 
عرقي  اأ�شا�س  على  املكونة  ال��ذات��ي 
وهذا  الأغلبية.  رو�شي" هي  "غري 
الجت����اه دائ����م وي��ت��اأك��د ع��ل��ى مدى 
فرتة اأطول، خا�شة منذ الت�شعينات 
احلادي  ال��ق��رن  م��ن  الأول  والعقد 

والع�شرين.
�شمال  ج��م��ه��وري��ات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
ال����ق����وق����از امل�����ش��ل��م��ة )داغ�������ش���ت���ان، 

اإىل  ب�شكل ملحوظ  ه��ذا  وي��ع��ود     
الزيادة يف الإنفاق يف جمال الدفاع 
)رمب����ا ي��ت��م ال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن الأرق�����ام 
الر�شمية(، واإىل حت�ّشن الن�شباط 
م��ن ممار�شات  احل��د  اإىل  اأدى  مم��ا 
 ،)" )"ديدوف�شت�شينا  امل�����ش��اي��ق��ات 
اخلدمة  م��دة  تقلي�س  اإىل  وكذلك 
الع�شكرية )من 24 اإىل 12 �شهًرا 

منذ عام 2008(.
ال�شور  ع����ن  ال���ن���ظ���ر  ب�������ش���رف     
ال��ن��م��ط��ي��ة ال���ذك���وري���ة ال��ت��ي ت�شف 
اجلي�س باأنه "مدر�شة حياة للرجال 
احلقيقيني"، توؤدي هذه التغيريات 
من  ال�شباب  من  العديد  رغبة  اإىل 
ال�شغرية  وامل����دن  امل��ح��ي��ط،  رو���ش��ي��ا 
اإىل  باإرادتهم  الن�شمام  والري��اف، 
تن�شاأ  اأن  ومي��ك��ن  اجل��ن��ود.  �شفوف 
ح���الت غ��ري م��ت��وق��ع��ة، ع��ل��ى �شبيل 
�شمال  مواطنو  يكون  عندما  املثال 
اأموال  ا�شتعداد لدفع  القوقاز على 
املجندين  ب���ني  ق��ب��ول��ه��م  اج���ل  م���ن 
اجلي�س  يف  م�شتقبل  لبناء  متهيدا 

املحرتف.
اليوم  ال�����ش��ع��ب  م���ن  ك����ان  واإذا     
العرقية  العوامل  ه��ذه  اآث��ار  قيا�س 
ونتائج  �شلوك  على  والجتماعية 
اأخذها  فيجب  اأوكرانيا،  يف  احلرب 
احلايل  الو�شع  لفهم  الع��ت��ب��ار  يف 
اأف�شل.  ب�شكل  الرو�شي  للمجتمع 
لاأقليات  الكبري  ال��وج��ود  اأن  كما 
ل ي��خ��ل��و م���ن الرت����ب����اط ب���ال���دور 
كما  رو���ش��ي��ا،  يف  ل��اإ���ش��ام  املتنامي 
للجي�س  الجتماعية  الرتكيبة  ان 
الرو�شي تتما�شى مع حالة الطبقات 
اليوم  امل��ت��اأث��رة  الرو�شية،  ال�شعبية 
مب�شاعر الرباك وال�شعف والعجز، 

ول �شك غدا، مبزيد من الفقر.
---------------

ال�سيا�سية  العلوم  يف  دكــتــور 
للغات  الــوطــنــي  ــد  ــه ــع امل مـــن 
ــة،  ــي ــرق ــس ــ� ــــارات ال واحلــــ�ــــس
وم�ساعد تدري�ش وبحث موؤقت 
جامعة  الرو�سية،  احل�سارة  يف 

ال�سوربون.

اجلن�سيات متعدد  ا  اأي�سً الأحمر  اجلي�س  كان  ال�سوفياتي,  الحتاد  غرار  • على 
النظامية امل�سلحة  القوات  يف  رو�سي  غري  ثقايف  اأو  اإثني  اأ�سل  من  لأ�سخا�س  الزائد,  التمثيل  حتى  اأو  الكبري,  الوجود  يتجاهل  اأن  لأحد  ميكن  • ل 

الوطن اأجل  من  بحياتهم  للت�سحية  بال�ستعداد  ي�سعرون  ول  ال�ستهالكي,  واملجتمع  احل�سرية  احلياة  يف  الرفاه  على  الكربى  املدن  �سباب  من  الكثري  • اعتاد 

• تتوافق الرتكيبة 
الج��ت��م��اع��ي��ة 
الرو�سي  للجي�س 
مع حالة الطبقات 
الرو�سية ال�سعبية 

ال��ت��ف��اوت  ُي��رتج��م   •
الق�����ت�����������س�����ادي 
والجتماعي اإىل مواقف 
اخلدمة  جت��اه  متباينة 
الإجبارية الع�سكرية 
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املال والأعمال

�سوق دبي تتقدم ارتفاعات البور�سات العربية بن�سبة 2.25%
•• اأبوظبي-وام:

البور�شات  م�شتوى  على  امل�شجلة  الرتفاعات  امل��ايل  دب��ي  �شوق  تقدمت 
موؤ�شرها  ارتفع  بعدما  اجل��اري  اأبريل   21 يف  املنتهى  الأ�شبوع  العربية 
البنوك،  قطاعات  موؤ�شرات  اأداء  حت�شن  ظل  يف  املائة  يف   2.25 بن�شبة 
والعقارات، والإ�شتثمار.. يف حني �شجلت بور�شتا الدار البي�شاء واأبوظبي 

ارتفاعا بن�شبة 1.31 و1.62 يف املائة على الرتتيب.
فيما �شجلت بور�شتا عمان وفل�شطني حت�شنا بن�شبة بلغت اأقل من واحد 
يف املائة و ذلك ح�شب ن�شرة اأ�شواق املال العربية التي ي�شدرها �شندوق 
ال�شادرة  والبيانات  ال�شندوق  بيانات  قاعدة  اإىل  ا�شتنادا  العربي  النقد 
عن البور�شات العربية. و اأ�شارت الن�شرة اإىل اأن املوؤ�شر املركب ل�شندوق 

املنتهي يف  الأ�شبوع  �شجل خال  العربية  املالية  العربي لاأ�شواق  النقد 
الواحد والع�شرين من �شهر اأبريل 2022 انخفا�شا طفيفا بنحو 0.03 
508.35 نقطة،  اإىل نحو  0.16 نقطة لي�شل  اأي ما يعادل  املائة،  يف 

مقارنة مب�شتواه امل�شجل يف الرابع ع�شر من اأبريل 2022.
و قال التقرير اإن موؤ�شرات اأداء البور�شات العربية �شهدت تباينا بعدما 
غلب عليها الرتاجع يف الأ�شبوع نف�شه وهو ما عك�شه انخفا�س موؤ�شرات 
اأداء ت�شع بور�شات عربية نتيجة تراجع موؤ�شرات اأحجام التداول وقيمه و 
القيمة ال�شوقية.. كما كان لرتاجع ن�شاط امل�شتثمرين الأجانب، تاأثريات 

اأدت اإىل تباطوؤ موؤ�شرات الأداء يف عدد من البور�شات العربية".
يف املقابل، �شهدت خم�س بور�شات عربية ارتفاعا يف ن�شاط التداول ب�شبب 
التح�شن امل�شجل يف موؤ�شرات قيم التداول والقيمة ال�شوقية، جاء مدعوما 

بارتفاع ن�شاط التداولت يف عدد من القطاعات الرئي�شة منها الطاقة، 
ال�شتقرار  حالة  انعك�شت  العاملي،  ال�شعيد  على  و  والعقارات.  والبنوك، 
التي �شهدتها الأ�شعار العاملية للنفط اإيجابا على موؤ�شرات اأداء البور�شات 

العربية، نظرا لأهمية قطاعي الطاقة وال�شناعة يف هذه الأ�شواق.
الأ�شبوع  نهاية  تراجعا يف  العربية  امل��ال  اأ�شواق  ت��داولت  �شجلت قيمة  و 
املنتهي يف الواحد والع�شرين من اأبريل بن�شبة 24.96 يف املائة مقارنة 
بالأ�شبوع املنتهي يف الرابع ع�شر من ال�شهر نف�شه عاك�شة بذلك انخفا�س 
موؤ�شرات قيمة التداول يف ت�شع بور�شات عربية، مقابل ارتفاع م�شجل يف 

خم�س بور�شات عربية اأخرى.
فقد �شهدت بور�شة فل�شطني اأكر الرتفاعات امل�شجلة يف قيمة التداول 
بتح�شن  مدفوعا  املائة،  يف   132.25 بلغت  بن�شبة  موؤ�شرها  �شعود  مع 

ن�شاط التداول يف قطاعي البنوك والتاأمني.
و �شجلت بور�شة بريوت ارتفاعا بنحو 86.43 يف املائة.. يف حني �شهدت 
بور�شتا الكويت ودم�شق ارتفاعا بن�شب بلغت 13.87 و17.69 يف املائة 
املالية  ل���اأوراق  اأبوظبي  �شوق  �شجلت  نف�شه  الوقت  يف  الرتتيب..  على 

ارتفاعا بن�شبة بلغت اأقل من واحد يف املائة.
و على م�شتوى حجم تداول البور�شات العربية امل�شمنة يف قاعدة بيانات 
املائة يف  33.16 يف  بنحو  انخفا�شا  �شهد  فقد  العربي،  النقد  �شندوق 
يف  تراجعا  عربية  ب��ور���ش��ات  ت�شع  �شهدت  حيث  املا�شي  الأ���ش��ب��وع  نهاية 
اأحجام  يف  ارتفاعا  عربية  بور�شات  �شت  ت�شجيل  مقابل  ال��ت��داول،  حجم 
حجم  بارتفاع  العربية  البور�شات  تون�س  بور�شة  وتقدمت  تداولتها.. 

التداول فيها بحوايل 229.78 يف املائة.

ال�سياحة يف الإمارات توا�سل منوها.. واملن�ساآت الفندقية يف الدولة ت�ستقطب 19 مليون زائر يف 2021 

جمل�س الإمارات لل�سياحة ي�ستعر�س اخلطط الوطنية لتطوير البيانات ال�سياحية يف الدولة
وم�ستداما مف�سال  �سياحيا  مق�سدا  الإمارات  مكانة  تعزز  رائدة  �سياحية  ال�سياحية وتقدمي خدمات  البيئة  لتطوير  مت�سافرة  الوطنية  • الفال�سي: اجلهود 

•• اأبوظبي-وام: 

لل�شياحة  الإم����ارات  جمل�س  عقد 
 ،2022 ل���ع���ام  الأول  اج��ت��م��اع��ه 
بن  اأحمد  الدكتور  برئا�شة معايل 
الفا�شي  بالهول  حميد  اهلل  عبد 
وزي�������ر دول�������ة ل�����ري�����ادة الأع�����م�����ال 
واملتو�شطة  ال�����ش��غ��رية  وامل�����ش��اري��ع 
رئي�س جمل�س الإمارات لل�شياحة، 
وع�����ش��وي��ة روؤ����ش���اء وم����دراء عموم 
ال�شياحية  وال���ه���ي���ئ���ات  ال����دوائ����ر 
وا�شتعر�س  ال���دول���ة.  يف  امل��ح��ل��ي��ة 
القطاع  اأداء  ن���ت���ائ���ج  امل���ج���ل�������س 
يف  الفندقية  وامل��ن�����ش��اآت  ال�شياحي 
2021 ون�شب  الدولة خال عام 
النمو التي مت حتقيقها يف العديد 
من املوؤ�شرات ال�شياحية. كما اطلع 
امل��ج��ل�����س ع���ل���ى خ���ط���ط ال���رتوي���ج 
الأ�شواق  يف  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل�����ش��ي��اح��ة 
املقبلة.  املرحلة  خ��ال  اخلارجية 
املت�شافرة  اجل���ه���ود  وا���ش��ت��ع��ر���س 
ل���ت���ط���وي���ر م���ن���ظ���وم���ة ال���ب���ي���ان���ات 
اأف�شل  وف��ق  الوطنية  ال�شياحية 

املمار�شات العاملية.
اأحمد  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  واأو����ش���ح 
القطاع  اأن  ال���ف���ا����ش���ي  ب���ال���ه���ول 
ال�������ش���ي���اح���ي يف دول�������ة الإم���������ارات 
اإيجابية  ن��ت��ائ��ج  حت��ق��ي��ق  ي��وا���ش��ل 
روؤي��ة وتوجيهات  متميزة يف �شوء 
القيادة الر�شيدة وت�شافر اجلهود 

الدعم  امل��ن��ظ��م��ة  ���ش��ت��وف��ر  ح���ي���ث 
التقني واملعريف يف هذا املجال. هذا 
وي�شاهم م�شروع احل�شاب الفرعي 
ك���ف���اءة نظام  زي�����ادة  ل��ل�����ش��ي��اح��ة يف 
بالدولة  ال�شياحية  الح�شائيات 
حيث يقي�س املوؤ�شرات القت�شادية 
لقطاع ال�شياحة ومدى م�شاهمتها 
يف القت�شاد الوطني و�شوق العمل 

بالدولة.
واأكد معايل رئي�س املجل�س اأهمية 
العمل ب�شورة م�شرتكة ومتكاملة 
لدعم  املعنية  اجل��ه��ات  جميع  ب��ني 
وتوفري  الفرعي  احل�شاب  م�شروع 
والكوادر  التقنية  التحتية  البنى 
لتطويره  ال�����ازم�����ة  ال���ب�������ش���ري���ة 
لتحقيق  مهمة  خ��ط��وة  ب��اع��ت��ب��اره 
نقلة يف جمال البيانات ال�شياحية 
توفري  يف  امل�������ش���اع���دة  وب����ال����ت����ايل 
وموثوقة  �شاملة  معرفية  قاعدة 
ور�شم  ال��ق��رار  �شنع  عملية  ت��ع��زز 
امل�شتقبلية فيما يخ�س  ال�شيا�شات 

التنمية ال�شياحية يف الدولة.
ويف حمور اآخر، اطلع املجل�س على 
خطط اجلهات الأع�شاء يف جمال 
ال��رتوي��ج اخل��ارج��ي. واأك���د معايل 
الفا�شي  بالهول  اأحمد  الدكتور 
وزارة  بني  اجلهود  ت�شافر  اأهمية 
القت�شاد ودوائر وهيئات ال�شياحة 
املحلية واجلهات احلكومية املعنية، 
وب��رام��ج متكاملة  خ��ط��ط  ل��و���ش��ع 

الرائدة على م�شتوى العامل. وزاد 
الدولة  يف  الفندقية  املن�شاآت  عدد 
 5% بن�شبة   2021 ع���ام  خ���ال 
 2020 ل��ع��ام  بنظريتها  م��ق��ارن��ة 
ك��م��ا مت  م��ن�����ش��اأة،   1144 ل��ي��ب��ل��غ 
خال فرتة املقارنة نف�شها حتقيق 
الفندقية  ال��غ��رف  ع���دد  يف  زي����ادة 
بن�شبة %8 لت�شل اإىل 194 األف 

غرفة يف كافة اإمارات الدولة.
واأك��������د م����ع����ايل ال����دك����ت����ور اأح���م���د 
النتائج  هذه  اأن  الفا�شي  بالهول 
الإيجابية تو�شح كفاءة ال�شيا�شات 
التي تبنتها الدولة لدعم وتطوير 
ق���ط���اع ال�����ش��ي��اح��ة ال���وط���ن���ي، كما 
املوؤ�شرات  ه����ذه  م���ن  ال��ع��دي��د  اأن 
تقرتب من معدلت النمو التي مت 
حتقيقها يف فرتة ما قبل اجلائحة 
العاملية، مما يبني حتقيق تعاٍف تام 
ويوؤكد  الوطني  ال�شياحي  للقطاع 
ال����ذي يحققه  امل��ن��ح��ى الإي��ج��اب��ي 
اأن  اإىل  م�شرياً  م��ت��زاي��دة،  ب�شورة 
لت�شافر  ث��م��رة  ه��ي  النتائج  ه��ذه 
اجلهود احلكومية وكفاءة القطاع 
توفري  ب��ه��دف  ال�شياحي  اخل��ا���س 
بيئة �شياحية وطنية جاذبة واآمنة 
وخدمات �شياحية رائدة ومتكاملة 
وبنية  وف��ري��دة  متنوعة  ووج��ه��ات 

حتتية متطورة لل�شياحة.
واأ�شار معاليه اإىل اأهمية م�شاهمة 
الفعاليات واملبادرات الكرى التي 

الوطنية لتطوير البيئة ال�شياحية 
اأف�شل  م�شاف  يف  لتكون  للدولة 
العامل،  يف  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  ال��وج��ه��ات 
وت�����ق�����دمي م���ن���ت���ج���ات وخ�����دم�����ات 
���ش��ي��اح��ي��ة رائ����دة وم��ت��ك��ام��ل��ة تعزز 
�شياحيا  مق�شدا  الإم���ارات  مكانة 
�شواء  لل�شياح  وم�شتداما  مف�شا 
لل�شياح  اأو  ال����دول����ة  داخ������ل  م����ن 
ال���دول���ي���ني م����ن خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء 

العامل.
لعام  ال���ق���ط���اع  ن���ت���ائ���ج  واأظ�����ه�����رت 
الفندقية  امل��ن�����ش��اآت  اأن   ،2021
مليون   19 ا�شتقطبت  ال��دول��ة  يف 
ن���زي���ل ف��ن��دق��ي ب��ن��م��و ي���زي���د على 
النزلء  ب���اأع���داد  م��ق��ارن��ة   29%
لعام 2020، وا�شتحوذت ال�شياحة 
الداخلية على %58 من اإجمايل 
عدد النزلء مقابل %42 للنزلء 
من خارج الدولة. وحققت املن�شاآت 
عوائد   2021 ع��ام  يف  الفندقية 
28 مليار دره��م ، حمققًة  بقيمة 
مقارنة   70% اإىل  ي�����ش��ل  من����واً 

بعام 2020.
املا�شي  العام  ذل��ك، مت خ��ال  اإىل 
ليلة  مليون   75 م��ن  اأك���ر  حجز 
فندقية، بزيادة %42 مقارنة بعام 
2020، فيما بلغت ن�شبة الإ�شغال 
هذه  ب��اأن  علماً   ،67% الفندقي 
الن�شب  اأعلى  اإحدى  الن�شبة متثل 
ال�شياحية  ال��وج��ه��ات  يف  املحققة 

املرحلة  خ���ال  ال���دول���ة  ن��ظ��م��ت��ه��ا 
النتائج  ه���ذه  حتقيق  يف  امل��ا���ش��ي��ة 
ورفد ال�شياحة الوطنية مبقومات 
مقدمتها  ويف  ك����ب����رية،  ت��ن��م��وي��ة 
ال����ذي جنح  دب���ي   2020 اإك�����ش��ب��و 
يف ا�شتقطاب اأكر من 24 مليون 
وحملة  اأ����ش���ه���ر،   6 خ�����ال  زائ������ر 
"اأجمل �شتاء يف العامل" بن�شختها 
�شهر  خ��ال  حققت  ال��ت��ي  الثانية 
ون�شف ال�شهر اإيرادات و�شلت اإىل 
اأكر  وجذبت  دره��م  مليار   1.5

من 1.3 مليون �شائح حملي.
املجل�س  ا����ش���ت���ع���ر����س  ذل������ك،  اإىل 
م�شروع  يف  املعنية  اجل��ه��ات  جهود 
لل�شياحة  ال���ف���رع���ي  "احل�شاب 
امل�شاريع  اأح������د  مي���ث���ل  ال������ذي   "
ال�شياحية  للتنمية  ال�شرتاتيجية 
يف ال����دول����ة وت�������ش���ارك ف��ي��ه اأك���ر 
احتادية  حكومية  ج��ه��ة   15 م��ن 
تطوير  اإىل  وي���ه���دف  وحم���ل���ي���ة، 
على  متكاملة  اإح�شائية  منظمة 
امل�شتوى الوطني مما �شي�شاهم يف 
وتطوير  ال�شفافية  م�شتوى  رف��ع 
والتكنولوجيا  الب�شرية  الأنظمة 
�شناعة  ع��م��ل��ي��ة  ل��دع��م  امل��ت��ك��اف��ئ��ة 
الدولة  اأن  كما  الدولة.  يف  القرار 
وقعت اتفاقية ال�شراكة والتن�شيق 
العاملية  ال�����ش��ي��اح��ة  م��ن��ظ��م��ة  م���ع 
امل���ت���ح���دة لدعم  ل�����اأمم  ال��ت��اب��ع��ة 
الإح�شائي  ال��ن��ظ��ام  ه���ذا  ت��ط��وي��ر 

الوكيل  احل��م��ادي  في�شل  و�شعادة 
امل�شاعد لريادة الأعمال وامل�شاريع 
يف  ب��الإن��اب��ة  واملتو�شطة  ال�شغرية 
�شالح  و���ش��ع��ادة  الق��ت�����ش��اد،  وزارة 
لل�شياحة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اجل��زي��ري 
يف دائ�����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ي��اح��ة يف 
اأب���وظ���ب���ي، و���ش��ع��ادة خ��ال��د جا�شم 
امل�����دف�����ع رئ���ي�������س ه���ي���ئ���ة الإمن��������اء 
ال�شارقة،  يف  وال�شياحي  التجاري 
و�شعادة �شعيد ال�شماحي مدير عام 
والآثار،  لل�شياحة  الفجرية  هيئة 

لتنمية ال�شياحة اخلارجية وزيادة 
من  ال��دول��ي��ني  ال�شياح  ا�شتقطاب 
�شيما يف  ول  العامل،  دول  خمتلف 
معدلت  يف  الكبرية  الزيادة  �شوء 
ووجود  ع��امل��ي��اً،  ال�شياحي  ال��ت��ع��ايف 
ف���ر����س م��ت��ن��ام��ي��ة ل��ف��ت��ح اأ�����ش����واق 
على  ال��دول��ة  مكانة  تعزز  ج��دي��دة 

خريطة ال�شياحة العاملية.
حنان  ���ش��ع��ادة   .. الج��ت��م��اع  ح�شر 
اأه���ل���ي م���دي���رة امل���رك���ز الحت�����ادي 
بالإنابة  والإح�������ش���اء  للتناف�شية 

و���ش��ع��ادة خ��دي��ج��ة ال��رتك��ي مدير 
يف  ال�شياحية  التنمية  دائ���رة  ع��ام 
املدير  ك���اظ���م  وع�������ش���ام  ع���ج���م���ان، 
للت�شويق  دب��ي  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 
وهيثم  وال����ت����ج����اري،  ال�����ش��ي��اح��ي 
اإدارة  م���دي���ر  ع���ل���ي  اآل  ����ش���ل���ط���ان 
ال�شياحة يف دائرة ال�شياحة والآثار 
اليا�شي  وف�����رح  ال��ق��ي��وي��ن،  اأم  يف 
احلكومية  ال����ع����اق����ات  م����دي����رة 
راأ���س اخليمة  والفعاليات يف هيئة 

لتنمية ال�شياحة.

ي�سلط ال�سوء على م�ستقبل ال�سفر وال�سياحة الدولية

دبي ت�ست�سيف معر�س �سوق ال�سفر العربي 2022 مب�ساركة 1500 جهة عار�سة من اأكرث من 112 دولة 

ع��ل��ى م�����ش��رح ت��راف��ي��ل ت��ي��ك خال 
العربي  ال�������ش���ف���ر  �����ش����وق  م���ع���ر����س 
من  الفر�شة  �شتتاح  والتي   2022
15 �شركة  اأك��ر م��ن  اأم���ام  خالها 
اأن����ح����اء قطاع  ن��ا���ش��ئ��ة م���ن ج��م��ي��ع 
على  للح�شول  وال�شيافة  ال�شياحة 
ن�شف  اإىل  ي�شل  ا�شتثماري  متويل 
مليون دولر اأمريكي بالإ�شافة اإىل 
فر�شة للظهور يف برنامج تيم درابر 
 Meet the التلفزيوين ال�شهري

.Drapers
"ولهذا  ق��ائ��ل��ة:  ك��ورت��ي�����س  واأردف 
�شوق  م���ع���ر����س  ي���ت���ع���اون  ال�������ش���ب���ب، 
مع   2022 ال�����ع�����رب�����ي  ال���������ش����ف����ر 
 Draperو  AladdinB2B
Associates معاً، حيث نهدف 
جديد  جيل  تبّني  يف  امل�شاعدة  اإىل 
نعتقد  كما  ال�شناعي،  البتكار  من 
 2022 ال��ع��رب��ي  ال�����ش��ف��ر  ���ش��وق  اأن 
مثالية  ح��ا���ش��ن��ة  مب��ث��اب��ة  ���ش��ي��ك��ون 
للتكنولوجيا  اإليها  احل��اج��ة  ت�شتد 
خال  م��ن  امل�شتقبل  يف  والب��ت��ك��ار 
ال�شرق  م���ك���ان���ة  م����ن  ال�����ش����ت����ف����ادة 
لابتكار  ع��امل��ي  ك��م��رك��ز  الأو�����ش����ط 
ال�شركات  م��ن ظ��اه��رة  وال���ش��ت��ف��ادة 

النا�شئة امل�شتمرة يف املنطقة".
ن�شخة  ف���ع���ال���ي���ات  اأب�������رز  ���ش��ت�����ش��م��ل 
2022 من املعر�س قمم الوجهات 
اأ�شواق  على  ال�شوء  �شت�شلط  التي 
ال�شعودية  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  امل���������ش����ادر 
وال�����ش��ني وال��ه��ن��د وان��ع��ق��اد منتدى 
اأراي����ف����ال دب����ي ال�����ذي ي��ج��ت��م��ع فيه 
ال�شفر  قطاع  يف  املتخ�ش�شني  اأب��رز 
وال�����ش��ي��اح��ة وال�����ش��ي��اف��ة م��ن جميع 

وذلك مبا يتما�شى مع روؤية �شيدي 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
دبي،  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
اإىل ج��ع��ل دبي  ال��رام��ي��ة  رع���اه اهلل، 
للعي�س  العامل  يف  املف�شلة  الوجهة 

والعمل والزيارة".
واأ�شاف كاظم قائًا: "وا�شلت دبي 
ا�شتئنافها  م��ن��ذ  ومن��وه��ا  ت��ق��دم��ه��ا 
وا�شتقبال  القت�شادية  لأن�شطتها 
يوليو  ���ش��ه��ر  ال��دول��ي��ني يف  ال������زوار 
اجلهود  ���ش��اه��م��ت  وق����د   ،2020
امل�����ش��رتك��ة م���ن حت��ق��ي��ق امل���زي���د من 
الإجن�����ازات م��ن خ���ال ال��ب��ن��اء على 
ه����ذا ال���زخ���م ع��ام��ا ب��ع��د ع����ام، وهو 
لفت  جن��اح  حتقيق  يف  �شاعدنا  م��ا 
دب�����ي.   2020 اإك�������ش���ب���و  مل���ع���ر����س 
ب�����ش��رك��ائ��ن��ا وكذلك  ن���ّرح���ب  واإن���ن���ا 
املتخ�ش�شني والعاملني يف قطاعات 
ال�������ش���ي���اح���ة وال�������ش���ف���ر وال����ط����ريان 
مل�شاركة  وغ�����ريه�����ا  وال���������ش����ي����اف����ة 
اخلرات والآراء واأف�شل املمار�شات 
التي من �شاأنها الت�شريع من وترية 
مرحلة  خ��ال  ال�شياحة  قطاع  منو 
م��ا ب��ع��د اجل��ائ��ح��ة. واإن����ه يف الوقت 
بتعايف  دب��ي  به جهود  ت�شاهم  ال��ذي 
العاملية،  الأع���م���ال  ف��ع��ال��ي��ات  ق��ط��اع 
ف��م��ن امل���ه���م ك���ذل���ك اإظ����ه����ار ال����دور 
املميز ل�شركائنا يف القطاعني العام 
واخلا�س وما قدموه لتعزيز الثقة 
وجهة  دب��ي  وجعل  امل�شافرين  ل��دى 

دولية اآمنة ومف�شلة للزيارة".
كورتي�س،  دان��ي��ي��ل  ع��ل��ق��ت  ب���دوره���ا 
مديرة معر�س �شوق ال�شفر العربي 

ال�شياق  ه��ذا  وويف  املتحدة.  ل��اأمم 
"نتطلع  ق��ائ��ل��ة:  ك��ورت��ي�����س  ع��ل��ق��ت 
ب�شدة اإىل الرتحيب باملتحدثني من 
وال�شياحة  لل�شفر  العاملي  املجل�س 
العربية  اململكة  ال�شياحة يف  ووزارة 
لل�شياحة،  وق����ط����ر  ال�������ش���ع���ودي���ة 
ن��اه��ي��ك ع��ن جم��م��وع��ة وا���ش��ع��ة من 
الإقليمية  ال���ت���ج���اري���ة  ال���ع���ام���ات 
والدولية، حيث �شت�شم ن�شخة هذا 
ال��ع��ام ممثلني ع��ن ط���ريان الحتاد 
ال�شعودية  اجل����وي����ة  واخل�����ط�����وط 
القطرية  اجل�����وي�����ة  واخل�����ط�����وط 
الأردنية  امللكية  واخلطوط اجلوية 
للطريان وجمموعة  بوينغ  و�شركة 
فنادق  وجمموعة  لل�شيافة  اإع��م��ار 
و�شيتم  الكثري".  وغريها  رادي�شون 
ل�شوق  اف���رتا����ش���ي  ح����دث  اإط������اق 
احلدث  انتهاء  بعد  العربي  ال�شفر 
الرئي�شي باأ�شبوع يف الفرتة املمتدة 
 ،2022 م��اي��و   18 اإىل   17 م���ن 
من  املنظمة  ال�شركة  ت��ه��دف  حيث 
ل�شريحة  الو�شول  اإىل  ذلك  خال 
اأك����ر م���ن امل��ه��ت��م��ني وال��ع��ام��ل��ني يف 
العديد  وا�شتقطاب  ال�شناعة  ه��ذه 
املتخ�ش�شني واخل��راء يف هذا  من 
اأن���ح���اء العامل  امل���ج���ال م���ن ج��م��ي��ع 
ال���ذي���ن ل مي��ك��ن��ه��م ح��ال��ي��اً ح�شور 

احلدث احل�شوري يف كل عام.
اأخ��رى معر�س  م��رة  و�شي�شكل  ه��ذا 
جزءاً   2022 العربي  ال�شفر  �شوق 
العربي،  ال�شفر  اأ�شبوع  من  اأ�شا�شياً 
اأيام   10 م���دى  ع��ل��ى  �شيقام  ال���ذي 
 19 اإىل   9 املمتدة من  الفرتة  من 
انعقاد  ف��ي��ه  وي���ت���م   2022 م���اي���و 

ال�شياحة والقت�شاد بدبي وبالطبع 
مركز دبي التجاري العاملي."

التي  الفتتاحية  اجلل�شة  �شت�شم 
���ش��ي��دي��ره��ا اإي��ل��ي��ن��ي ج��ي��وك��و���س من 
من:  ك��ًا  العاملية،  اإن  اإن  �شي  قناة 
التنفيذي  الرئي�س  ك��اظ��م،  ع�شام 
والت�شويق  ال�������ش���ي���اح���ة  ل�����دائ�����رة 
ليفرمور،  و�شكوت  بدبي،  التجاري 
اأك�شفورد  يف  الق��ت�����ش��ادي��ني  ك��ب��ري 
اإي���ك���ون���وم���ي���ك�������س وج����وك����ي����م ج���ان 
فنادق  ���ش��ل�����ش��ل��ة  رئ��ي�����س  ���ش��ل��ي��ف��ري، 
هيلتون يف منطقة ال�شرق الأو�شط 

واإفريقيا وتركيا.
املعر�س  اأر���ش��ي��ة  م�����ش��اح��ة  ���ش��ت��ك��ون 
بن�شبة  اأك����ر  ال��ع��ام  ه���ذا  ن�شخة  يف 
ن�شخة  يف  عليه  كانت  مما   85%
ويعزى  احل���دث،  م��ن  املا�شي  ال��ع��ام 
هذا التو�شع يف العديد من املناطق 
يف  مبا  واملنطقة،  بالقطاع  اخلا�شة 
ترافبل تك )380٪(  ذلك فعالية 
ومنطقة   )71%( وال�����ف�����ن�����ادق 
ال�شرق الأو�شط )%57( واأفريقيا 
واأوروبا   )50%( واآ�شيا   )56%(

.)49%(
كاظم،  ع�شام  ق��ال  املنا�شبة  وب��ه��ذه 
الرئي�س التنفيذي لدائرة ال�شياحة 
والت�شويق التجاري بدبي: حتر�س 
دائ����رة الق��ت�����ش��اد وال�����ش��ي��اح��ة بدبي 
ع��ل��ى اأن ت��ك��ون ج����زءاً رئ��ي�����ش��ي��اً من 
معر�س �شوق ال�شفر العربي، الذي 
العاملية  الفعاليات  اأب��رز  اأحد  يعتر 
وتتيح  وال�شفر.  بال�شياحة  املتعلقة 
فر�س  مناق�شة  امل�����ش��ارك��ة  ه��ذه  لنا 
ال�شياحة  ل��ق��ط��اع  امل�����ش��ت��دام  ال��ن��م��و 

اأن���ح���اء ال��ع��امل ل���ش��ت��ك�����ش��اف اجليل 
والبتكارات  الجت��اه��ات  من  القادم 
لاأن�شطة ال�شياحية �شمن الوجهة 

الواحدة.
ال�شفر  �شوق  معر�س  و�شي�شت�شيف 
موؤمترات  ��ا  اأي�����شً  2022 ال��ع��رب��ي 
قمة خم�ش�شة على امل�شرح العاملي، 
خالها  من  ال�شوء  ت�شليط  �شيتم 
والفنادق  ال��ط��ريان  ق��ط��اع��ات  على 
و�شياحة  ال��ري��ا���ش��ي��ة  وال�����ش��ي��اح��ة 
لا�شتثمار  خا�شة  ون��دوة  التجزئة 
�شت�شارك  كما  ال�شيافة،  ق��ط��اع  يف 
الأعمال  �شفر  راب��ط��ة  اأخ����رى  م���رة 
جمال  يف  الرائدة  املنظمة  العاملية، 
الجتماعات  وجت��ارة  الأعمال  �شفر 
يف العامل يف فعاليات معر�س �شوق 
ال�شفر العربي، حيث �شتقدم رابطة 
�شفر الأعمال العاملية اأحدث حمتوى 
�شفر للعمل والبحث والتعليم لدفع 
ع��ج��ل��ة ال��ت��ع��ايف والن��ت��ع��ا���س ودعم 

النمو يف �شفر الأعمال.
�شتت�شمن قمة ال�شتثمار ال�شياحي 
ال�����ش��رق الأو����ش���ط يف م��ع��ر���س �شوق 
تقدمي   2022 ال���ع���رب���ي  ال�����ش��ف��ر 
نخبة  ق��ب��ل  م���ن  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  روؤى 
م������ن اخل������������راء م�����ث�����ل: ج����ريال����د 
ل��ول��ي�����س، م���دي���ر امل����وؤمت����ر ال����دويل 
و�شفري  وال����ش���ت���ث���م���ار  ل��ل�����ش��ي��اح��ة 
وال�شياحة،  لل�شفر  العاملي  املجل�س 
واإدموند بارتليت، وزير ال�شياحة يف 
جامايكا والدكتور طالب الرفاعي، 
لل�شياحة  ال����دويل  امل���وؤمت���ر  رئ��ي�����س 
ال�شابق  العام  والأم��ني  وال�شتثمار 
التابعة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�شياحة  ملنظمة 

"�شي�شهد  الأو������ش�����ط:  ال�������ش���رق  يف 
العربي  ال�������ش���ف���ر  �����ش����وق  م���ع���ر����س 
متنوعة  جمموعة  ظهور   2022
امل�شرح  ع��ل��ى  ال�����ش��ن��اع��ة  ق�����ادة  م���ن 
م�شتقبلية  روؤى  وت��ق��دمي  ال��ع��امل��ي، 
م��ن اخل���راء حول  م��ن قبل نخبة 
والفر�س  وال��ت��ح��دي��ات  الجت���اه���ات 

من جميع اأنحاء قطاعنا".
"توفر  ق��ائ��ل��ة:  كورتي�س  واأ���ش��اف��ت 
دب������ي ب���ي���ئ���ة ل م���ث���ي���ل ل���ه���ا ل������رواد 
التي  النا�شئة  وال�شركات  الأع��م��ال 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى دف���ع ع��ج��ل��ة ال��ت��ق��دم يف 
جمال ال�شفر وال�شياحة وال�شيافة، 
حيث يعد التطوير والتنفيذ الفعال 
للتكنولوجيا اأمًرا �شرورًيا لعمليات 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ي��وم��ي��ة  �شناعتنا 
ا���ش��ت��دام��ت��ه��ا وجن��اح��ه��ا ع��ل��ى املدى 

الطويل".
وم����ن ب���ني ال���ع���دي���د م���ن الأح������داث 
ترافيل  فعالية  املعر�س،  يف  البارزة 
وتغيري  جت����دي����ده  مت  ال�������ذي  ت����ك 
ع��ام��ت��ه ال���ت���ج���اري���ة، وال������ذي كان 
فورورد،  ترافيل  �شابًقا  عليه  ُيطلق 
بن�شبة  �شنوًيا  تو�شًعا  �شهد  وال���ذي 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ت��ق��ري��ًب��ا،   400٪
اأحدث منتجات وخدمات تكنولوجيا 
ترافيل  م�شرح  �شي�شت�شيف  ال�شفر، 
تك �شل�شلة من الندوات واملناق�شات 
والعرو�س التقدميية التي �شت�شلط 
ال�شوء على امل�شارات الطويلة الأمد 

لل�شياحة يف ال�شرق الأو�شط.
�شوق  م�����ش��اب��ق��ة  اإط����اق  �شيتم  ك��م��ا 
ال�شفر العربي دراب��ر- عاء الدين 
�شتقام  وال��ت��ي  ال��ن��ا���ش��ئ��ة،  لل�شركات 

•• دبي-الفجر: 

العربي  ال�شفر  �شوق  معر�س  يعود 
لانعقاد جم��دداً يف دبي يف الفرتة 
اإىل يوم   9 املمتدة من يوم الثنني 
حيث   ،2022 مايو   12 اخلمي�س 
م�شاركة  ال��ع��ام  ه��ذا  احل���دث  ي�شهد 
1500 عار�س وممثلني من 112 
ح�شور  املتوقع  وم��ن  عاملية،  وجهة 
و�شيتبع  زائ����ر،   20،000 ح���وايل 
املعر�س  م��ن  احل�����ش��وري��ة  الن�شخة 
منه  الف��رتا���ش��ي��ة  الن�شخة  ان��ع��ق��اد 
الثاثاء  ي����وم  م���ن  ���ش��ت��ن��ع��ق��د  ال��ت��ي 
مايو   18 الأرب���ع���اء  ي��وم  اإىل   17

.2022
و�شت�شكل الدورة التا�شعة والع�شرون 
العربي  ال�شفر  ���ش��وق  م��ع��ر���س  م��ن 
اأر�شية مركز دبي  التي �شتقام على 
التجاري العاملي بالتعاون مع دائرة 
جزًءا  ب��دب��ي،  وال�شياحة  القت�شاد 
العربي  ال�شفر  اأ�شبوع  من  اأ�شا�شًيا 
ال�شنوي يف دول��ة الإم��ارات العربية 

املتحدة.
ال�شفر  ����ش���وق  م���ع���ر����س  ���ش��ي�����ش��م   
�شعار  م��ع  متا�شياً   2022 العربي 
املعر�س لهذا العام "م�شتقبل ال�شفر 
وال�شياحة الدولية" عدد كبري من 
اجل��ل�����ش��ات وال��ف��ع��ال��ي��ات، مم��ا يتيح 
جميع  م���ن  ال�����ش��ن��اع��ة  ملتخ�ش�شي 
الجتاهات  مناق�شة  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 
احلالية وا�شتك�شاف الفر�س طويلة 
والنقل  ال�شفر  جم���الت  يف  الأج���ل 
وال�����ش��ي��اح��ة وال�����ش��ي��اف��ة والأح�����داث 

واملعامل ال�شياحية واملزيد غريها.
وبهذه املنا�شبة علقت كريي برين�س، 
املديرة التنفيذية للنمو لدى �شركة 
املتوقع  من  قائلة:  العاملية  اإك�س  اآر 
اأن ترتفع نفقات ال�شفر التجاري يف 
ال�شرق الأو�شط بن�شبة %32 هذا 
العاملي  للمجل�س  وفًقا  وذلك  العام، 
توؤكد هذه  وال�شياحة، حيث  لل�شفر 
الأرقام على امل�شاعر الإيجابية التي 

ع�شناها يف جميع اأنحاء املنطقة".
"هذا  ق���ائ���ل���ة:  ب��ري��ن�����س  واأ����ش���اف���ت 
بطبيعة احلال يب�شر باخلري لن�شخة 
اأخ����رى ن��اج��ح��ة م��ن م��ع��ر���س �شوق 
حافًزا  ي��وف��ر  مم��ا  ال��ع��رب��ي،  ال�شفر 
لو�شع �شناعتنا بثبات على الطريق 
وامل�شتدام جنًبا  القوي  التعايف  نحو 
���ش��رك��ائ��ن��ا يف دائ���رة  اإىل ج��ن��ب م���ع 

وجل�شات  وامل������وؤمت������رات  امل���ع���ار����س 
الإفطار واجلوائز واإطاق املنتجات 

وفعاليات التوا�شل.
العربية  الإم���������ارات  دول�����ة  وت��ب��ق��ى 
اأك���ر البلدان  امل��ت��ح��دة واح���دة م��ن 
اأم�����اًن�����ا يف ال����ع����امل ب��ف�����ش��ل ات���ب���اع 
�شامة  ل�شمان  �شارمة  اإج����راءات 
ال�����ش��ي��اح واإج�������راءات ال�����ش��ف��ر يف كل 
م��رح��ل��ة اب���ت���داء م��ن ال��و���ش��ول اإىل 
املغادرة، وتلتزم اإمارة دبي على غرار 
الإمارات املجاورة لها باحلفاظ على 
وال�شامة،  النظافة  معايري  اأعلى 
حيث اأ�شاد املجل�س العاملي لل�شياحة 
وال�شفر باإدارتها الناجحة للجائحة 
الآمن  ال�شفر  خ��ت��م  امل��دي��ن��ة  وم��ن��ح 
ال�شارمة  الإج���������راءات  ع��ل��ى  ب���ن���اًء 
وال�شحة  ال�شامة  وب��روت��وك��ولت 

العامة التي تتبعها املدينة.
ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  ومن بني 
العربي  ال�����ش��ف��ر  ����ش���وق  ل�����م��ع��ر���س 
وال�شياحة  القت�شاد  دائرة   2022
وجمموعة  وج��ه��ة،  ك�شريك  ب��دب��ي 
فندقي  ك�شريك  لل�شيافة  اإع��م��ار 
ر�شمي، وط��ريان الإم��ارات ك�شريك 

طريان ر�شمي.
الفرتا�شية  الن�شخة  على  وتعليًقا 
ملعر�س �شوق ال�شفر العربي 2022، 
ال�شرتاتيجيون  ال�������ش���رك���اء  ق����ال 

للمعر�س:
الرئي�س  ك�����اظ�����م،  ع�����دن�����ان  ق�������ال 
يف  ال��ت��ج��اري  للعمليات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
"ين�شبُّ تركيزنا  طريان الإمارات: 
يف طريان الإم��ارات على اإع��ادة بناء 
م�شتويات  اإىل  واإم��ك��ان��ات��ن��ا  �شبكتنا 
م�����ا ق���ب���ل اجل����ائ����ح����ة، وم�������ش���اع���دة 
خال  م��ن  ال��ت��ع��ايف  ع��ل��ى  ال�شناعة 
التعاون الوثيق وال�شراكات الهادفة 
لتعزيز  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  يف  وال���ش��ت��ث��م��ار 
مكانتنا على اأ�ش�س اأقوى. وب�شفتنا 
ال�شفر  ���ش��وق  دائ���م���ني م���ع  ���ش��رك��اء 
اإىل  ب��ت��ف��اوؤل  نتطلع  فاإننا  ال��ع��رب��ي، 
بعد  احل����دث  ه����ذا  م���ن  دورة  اأك����ر 
اجلائحة، وبعودة ال�شياحة وال�شفر 
ع��ل��ى ن��ح��و اأف�����ش��ل ه����ذا ال���ع���ام، ما 
ي��ع��زز امل���وؤ����ش���رات الإي��ج��اب��ي��ة لهذا 
القطاع احليوي. كما نوؤكد اأننا على 
ال�شناعة  مع  للتعامل  تام  ا�شتعداد 
املتميزة  منتجاتنا  واأف�شل  باأحدث 
ال�شفر،  على  الكبري  الطلب  وتلبية 
ب��ي��ن��م��ا من�����ش��ي ق����دم����اً ع���ل���ى درب 
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الدار لال�ستثمار  ت�ستحوذ على 70 % من جممع ملتقى اأعمال اأبوظبي
•• اأبوظبي- وام: 

اأعلنت �شركة الدار لا�شتثمار - التي متتلك وتدير حمفظة متنوعة من 
ا�شتكمال  عن  ام�س   - دهم  مليار   22 تتجاوز  بقيمة  العقارية  الأ�شول 
اأعمال  "ملتقى  جممع  يف   70% تبلغ  ة  ح�شّ على  ا�شتحواذها  �شفقة 
اأبوظبي" الذي ُتقدر قيمة اأ�شوله باأكر من 500 مليون درهم، على اأن 

يحتفظ ال�شريك ال�شرتاتيجي بح�شة ال� %30 املتبقية.
اإن�����ش��اء وح���دة اأع��م��ال ال���دار لاأ�شول   ومت��ّث��ل �شفقة ال���ش��ت��ح��واذ ه��ذه 
اللوج�شتية، وهي وحدة جديدة تركز على ا�شتثمارات الأ�شول اللوج�شتية 
وتن�شوي حتت مظّلة الدار لا�شتثمار، حيث �شرتكز ب�شكل اأ�شا�شي على 
ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  التو�ّشع  اإمكانية  مع  الإم���ارات  دول��ة  �شوق 

على  ا�شتحواذها  �شفقة  اإمت���ام  بعد  لا�شتثمار  ال���دار  وتعتزم  وم�شر. 
اأبوظبي" تقييم املزيد من فر�س ال�شتحواذ من خال  اأعمال  "ملتقى 
وحدتها اجلديدة لاأ�شول اللوج�شتية، بهدف زيادة حجم ا�شتثماراتها 

وتنويعها يف القطاع.
و يعتر "ملتقى اأعمال اأبوظبي" �شركة رائدة يف تطوير واإدارة العقارات 
واملرافق  وامل��ك��ات��ب  امل�����ش��ت��ودع��ات  م��ن  جممعاً  ميتلك  حيث  اأب��وظ��ب��ي،  يف 
ال�شناعية  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  يف  ا���ش��رتات��ي��ج��ي  م��وق��ع  �شمن  ال�شناعية 
 166،000 /"اآيكاد"/ ويبلغ �شايف م�شاحاته املخ�ش�شة لاإيجار نحو 
مرت مربع. ويحتوي املجمع على ثاثة مباٍن مكتبية، وم�شتودعات متتد 
�شناعية  اأرا���ٍس  اإىل جانب قطع  132،000 مرت مربع،  م�شاحة  على 
اإ�شغال  ن�شبة  وتتجاوز  م�شتقبًا.  التو�شع  اإمكانية  تتيح  م��ط��ّورة  غ��ري 

املرافق اللوج�شتية يف املجمع حالياً %90، مع عقود اإيجار طويلة الأجل 
مع م�شتاأجرين كبار، مبا فيهم "�شبيني�س" �شركة متاجر ال�شوبر ماركت 
والت�شوق الإلكرتوين مل�شتلزمات البقالة، و"زونز كورب"، م�شغل املناطق 
الرائدة  احل��رة  املنطقة   ،twofour54و املتخ�ش�شة،  القت�شادية 
لاإعام يف اأبوظبي. و�شيوفر قطاع املكاتب �شمن جممع "ملتقى اأعمال 
اأبوظبي" بجانب قطع الأرا�شي غري املطورة بعد اإمكانات وفر�س كبرية 
التنفيذي  الرئي�س  بو�شيبع،  وقال جا�شم  والنمو.   التو�شع  للمزيد من 
الواعدة وفر�س  الإمكانات  الكثري من  "نرى  الدار لا�شتثمار:  ل�شركة 
النمو والتو�شع يف قطاع العقارات واملرافق اللوج�شتية يف املنطقة، الذي 
التحتية  البنية  تطوير  بجهود  م��دف��وع��ة  ق��وي��ة  ودع��ائ��م  باأ�ش�س  مي��ت��از 
وا�شتمرار منو القت�شاد الرقمي. ومن �شاأن اإ�شافة الأ�شول اللوج�شتية 

حتقيق زيادة فورية يف عوائد حمفظتنا العقارية ال�شتثمارية املتنوعة كما 
اأنها �شتعزز م�شتوى مرونتها يف وجه املخاطر. وب�شفتنا اإحدى املوؤ�ش�شات 
منو  لتعزيز  الفريدة  والإمكانات  القدرة  فلدينا  ال��رائ��دة،  ال�شتثمارية 
دخلنا من خال اتباع نهج ن�شط يف اإدارة الأ�شول. وي�شمل ذلك ال�شتثمار 
يف التكنولوجيا الرقمية وتقنيات التحول الرقمي ل�شمان تلبية الأ�شول 
عن  ف�شًا  التغري،  دائمة  امل�شتاأجرين  لحتياجات  عليها  ن�شتحوذ  التي 
اللوج�شتية  اخلدمات  قطاع  ي�شتفيد  و  امل�شتقبل".  ملتطلبات  مواكبتها 
والبنية  النقل  قطاعات  يف  الكبرية  ال�شتثمارات  من  الإم���ارات  دول��ة  يف 
التحتية والتي ت�شارعت وتريتها بعد الإعان عن "م�شاريع اخلم�شني" 
وهي �شل�شلة من امل�شاريع التنموية والقت�شادية تهدف اإىل ت�شريع عجلة 
التنمية يف دولة الإمارات وحتولها اإىل مركز �شامل يف جميع القطاعات.

ثاين الزيودي يبحث مع جمل�س الأعمال ال�سيني حتفيز ال�ستثمارات ال�سينية يف الدولة
•• اأبوظبي-وام: 

اأك������د م���ع���ايل ال����دك����ت����ور ث�����اين بن 
اأح�����م�����د ال�������زي�������ودي، وزي��������ر دول�����ة 
العاقات  اأن  اخل��ارج��ي��ة،  للتجارة 
ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة امل�������ش���رتك���ة بني 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة 
تزداد  ال�شعبية  ال�شني  وجمهورية 
اأنها حافظت  قوة ومتانة، مو�شحاً 
ارتقى  الذي  الإيجابي  ن�شقها  على 
اإىل م�شتويات اأكر زخماً وازدهاراً 
الهتمام  ذات  امل���ج���الت  ���ش��ت��ى  يف 
امل�شرتك بدعم من قيادتي البلدين 

ال�شديقني.
�شريك  "ال�شني  معاليه:  واأ���ش��اف 
لدولة  الأهمية  بالغ  ا�شرتاتيجي 
اآ�شيا،  ���ش��رق  ج��ن��وب  يف  الإم�������ارات 
والأه����داف  ال����روؤى  م��ع��اً  ونتقا�شم 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي اأُ���ش�����ش��ت من 
لعاقات  ذه��ب��ي��ة  ح��ق��ب��ة  خ��ال��ه��ا 
البلدين،  ب��ني  ���ش��ام��ل��ة  اق��ت�����ش��ادي��ة 
املقبلة  امل���رح���ل���ة  خ����ال  ون��ت��ط��ل��ع 
ال�شراكات  م��ظ��ل��ة  ت���و����ش���ي���ع  اإىل 
القائمة  وال��ت��ج��اري��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة 
بني البلدين وتنويعها، اإ�شافة اإىل 
حتفيز تدفق ال�شتثمارات املتبادلة 

الإمارات اخلارجية غري النفطية، 
ت��ع��د الإم������ارات ثاين  امل��ق��اب��ل،  ويف 
اأك����ر ���ش��ري��ك جت����اري م��ع ال�شني 
ع��رب��ي��اً ب��ا���ش��ت��ح��واذه��ا ع��ل��ى 20% 
م�����ن جت����ارت����ه����ا الإج����م����ال����ي����ة مع 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، ف��ي��م��ا ب��ل��غ حجم 
ال�شني  يف  الإماراتية  ال�شتثمارات 
احتلت  بينما  دره��م،  مليار   2 نحو 
عربياً  الأوىل  امل��رت��ب��ة  الإم�������ارات 
�شمن قائمة اأهم 20 دولة ت�شتثمر 
اإجمايل  ب��ل��غ  ح��ي��ث  ال�������ش���ني،  ب��ه��ا 
من  اأك���ر  ال��دول��ة  يف  ا�شتثماراتها 
 ،2020 بنهاية  درهم  مليار   34
غري  البينية  التجارة  �شجلت  فيما 
 220 نحو  البلدين  بني  النفطية 
 ،2021 ع������ام  يف  دره�������م  م���ل���ي���ار 
عام  م��ع  مقارنة   27% بلغ  بنمو 

."2020
واأكد معاليه حر�س دولة الإمارات 
ال�شركات  وج���ذب  ا�شتقطاب  على 
داخل  اأعمالها  لتاأ�شي�س  ال�شينية 
ال����دول����ة، وال����ش���ت���ف���ادة م���ن موقع 
باعتبارها  ال�شرتاتيجي  الإم��ارات 
لنفاذ  ن�����ش��ط��ة  ل��وج�����ش��ت��ي��ة  ب���واب���ة 
اإىل دول منطقة  التجارة ال�شينية 
واأفريقيا،  واآ�شيا  الأو���ش��ط  ال�شرق 

اقت�شاد  ق���ط���اع���ات  يف  خ�����ش��و���ش��اً 
جمتمعي  ت��خ��دم  وال��ت��ي  امل�شتقبل 
لكا  التنموية  والأج��ن��دة  الأعمال 
ال��ب��ل��دي��ن، وت��دع��م حت��ول��ه��م��ا نحو 

اقت�شاد اأكر مرونة وا�شتدامة".
ج��اء ذل��ك خ��ال ل��ق��اء معاليه مع 
ال�شيد وانغ غويهاي، رئي�س جمل�س 
ال��ع��م��ل ال�����ش��ي��ن��ي يف دب�����ي، وع���دد 
ال�شينية  ال�����ش��رك��ات  مم��ث��ل��ي  م���ن 
بحث  حيث  املجل�س،  يف  الأع�����ش��اء 
الأن�شطة  ت��ع��زي��ز  ���ش��ب��ل  اجل��ان��ب��ان 
ال�شينية  ال�شركات  بني  التجارية 
اإ�شافة  الإم����ارات����ي����ة،  ون��ظ��ريات��ه��ا 
ال�شتثمارات  تنمية  و���ش��ائ��ل  اإىل 
وتعزيز  الإم���������ارات  يف  ال�����ش��ي��ن��ي��ة 
ال�شركات  م��ع  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ع��اون 
ال�شينية خال املرحلة املقبلة مبا 
يحقق مزيداً من الزده��ار والنمو 

ل�شعبي البلدين ال�شديقني.
واأ�شاف معايل الزيودي: "ُترجمت 
ع���اق���ات ال�����ش��راك��ة ال�����ش��ام��ل��ة بني 
دولة الإم��ارات وال�شني من خال 
تعاونهما الرائد واملبتكر، فال�شني 
الأول  ال���ت���ج���اري  ال�������ش���ري���ك  ت���ع���د 
ع��امل��ي��اً ل���اإم���ارات وت�����ش��ت��ح��وذ على 
دولة  %12 من جت��ارة  ن�شبته  ما 

م�شرياً اإىل اأنه �شيتم العمل خال 
الفرتة املقبلة مع جمتمع الأعمال 
الروؤية  ه��ذه  حتقيق  على  ال�شيني 
امل�����ش��رتك��ة ل��ل��ب��ل��دي��ن، اإ���ش��اف��ة اإىل 
التوجهات  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  م��وا���ش��ل��ة 
خ�شو�شاً  للبلدين  ال�شرتاتيجية 
ال�شطناعي  ال��ذك��اء  ق��ط��اع��ات  يف 
والطاقة النظيفة والبنية التحتية، 
ا�شرتاتيجية  ت���ط���وي���ر  وك����ذل����ك 
اأ�شحاب  ل���ش��ت��ق��ط��اب  م�����ش��رتك��ة 
امل�����واه�����ب وال����ع����ق����ول يف جم����الت 
من  وغ��ريه��ا  التكنولوجيا  ب��ح��وث 
ق��ط��اع��ات اق��ت�����ش��اد امل�����ش��ت��ق��ب��ل ذات 

الهتمام امل�شرتك.
وع���ر����س م���ع���ايل ال����زي����ودي، اأب����رز 
م����ام����ح ال���ت���ج���رب���ة الإم�����ارات�����ي�����ة 
الق���ت�������ش���ادي���ة ال������رائ������دة ع���امل���ي���اً، 
واملقومات واملزايا الفريدة املُقدمة 
ا�شتقطابها  اأج����ل  م���ن  ل��ل�����ش��رك��ات 
الواعد  الإم�����ارات�����ي  ال�������ش���وق  اإىل 
وال���غ���ن���ي ب���ال���ف���ر����س، اإ����ش���اف���ة اإىل 
تقنياً  امل��ت��ط��ورة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 
وبيئة  ال�����دول�����ة،  مت��ت��ل��ك��ه��ا  ال���ت���ي 
والت�شريعات  الآم���ن���ة  ال���ش��ت��ث��م��ار 
ا�شتحدثتها  التي  املرنة  والقوانني 
وياأتي  م����وؤخ����راً،  الإم��������ارات  دول�����ة 

بالتملك  ال�����ش��م��اح  م��ق��دم��ت��ه��ا  يف 
الأجنبي لل�شركات بن�شبة 100%، 
ل�شتقطاب  الدولة  وا�شرتاتيجية 
كافة  يف  والعقول  املواهب  اأ�شحاب 
وذلك  ال�شرتاتيجية،  القطاعات 
"م�شاريع  م�����ش��ت��ه��دف��ات  ����ش���وء  يف 

اأب����رز جم��ال�����س الأعمال  اأح���د  ي��ع��د 
ل����دى غرفة  امل�����ش��ج��ل��ة  الأج���ن���ب���ي���ة 
جتارة و�شناعة دبي والبالغ عددها 
وتاأ�ش�س يف  41 جمل�شاً،  اأك��ر من 
يونيو عام 2004، وي�شم املجل�س 
ت�شتثمر  �شركة   186 ع�شويته  يف 

مئوية  وحم���������ددات  اخلم�شني" 
وت���ن���ف���ي���ذاً   ،2071 الإم��������������ارات 
ب�شاأن  الر�شيدة  القيادة  لتوجيهات 
التحول اإىل اقت�شاد معريف م�شتدام 

يرتكز على البتكار والإبداع.
ال�شيني  العمل  جمل�س  اأن  ي��ذك��ر 

ال��دول��ة يف ع��دد م��ن القطاعات  يف 
الطاقة  اأب�����رزه�����ا  م����ن  احل���ي���وي���ة، 
واملن�شوجات  والت�����ش��الت  وال��ب��ن��اء 
وال�شحن والنقل اجلوي واخلدمات 
ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة وامل����ال����ي����ة والأث�������اث 

واملعار�س وغريها.

خالل جمل�سه الرم�ساين

د. مبارك العامري: الإمارات تبتكر الفر�س واقت�سادها الأ�سرع تعافيًا من اجلائحة

من ال�شتثمارات اإىل الدولة".
واأ�شاف د. العامري:" لقد تفوقت 
الإمارات على الأزمة، وحازت على 
ثقة العامل، و جنحت يف ا�شتقطاب 
واأ�شبحت  والأف��������راد،  ال�����ش��رك��ات 
الوجهة الف�شل والأمثل لاإقامة 
القت�شادي،  ال��ن�����ش��اط  ومم��ار���ش��ة 
حيث يتنظر الدولة م�شتقبل باهر 
احلكيمة  ال��روؤي��ة  بف�شل  وم��زه��ر 

الإق��ت�����ش��ادي��ة ال��ت��ي ت��ع��زز م��ن ثقة 
رجال الأعمال وامل�شتثمرين، الأمر 
الوطني  الق��ت�����ش��اد  ج��ع��ل  ال�����ذي 
لدولة الإمارات الأ�شرع تعافياً من 
العاملي،  ال�شعيد  ع��ل��ى  اجل��ائ��ح��ة 
معدلت  حت��ق��ي��ق  يف  ب���ا����ش���ر  ك���م���ا 
مما   ، واملتوا�شلة  املرتفعة  النمو 
ورجال  امل�شتثمرين  ثقة  من  ع��زز 
الأعمال، و�شاعد على جذب املزيد 

لقيادتنا الر�شيدة".
العقاري  ال���ق���ط���اع  اأن  واو�����ش����ح 
القطاعات  اأك������ر  ب����ني  م����ن  ك�����ان 
الزخم  م��ن  ا�شتفادة  القت�شادية 
دبي  اإك�شبو  معر�س  احدثه  ال��ذي 
2020، حيث �شهد القطاع اإقبالأ 
ك���ب���رياً م���ن امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن ورج����ال 
الراغبني  الأف���������راد  و  الأع�����م�����ال 
ب��الإق��ام��ة يف ال���دول���ة، وق���د �شجل 

•• اأبوظبي- الفجر:

الدكتور مبارك حمد مرزوق  اأكد 
العامري رئي�س جمل�س اإدارة �شركة 
جرين جيت لا�شتثمار جنحت يف 
فعاليات  احت�شان  من  ال�شتفادة 
معر�س اإك�شبو دبي 2020، حيث 
�شكل هذا احلدث الدويل منا�شبة 
مقوماتها  و  ب��ال��دول��ة  ل��ل��ت��ع��ري��ف 
وب���ن���ي���ت���ه���ا ال���ت���ح���ت���ي���ة امل����ت����ط����ورة، 
الذي  الأم��ر  احلديثة،  ومرافقها 
الأمثل  الوجهة  تكون  يوؤهلها لن 

لاأعمال وال�شتثمار عاملياً.
وذكر د. العامري يف حديثه خال 
اأقامه  ال����ذي  ال��رم�����ش��اين  ال��ل��ق��اء 
موؤخراً مبجل�شه يف مدينة العني، 
الفر�س  تبتكر  الإم���ارات  دول��ة  ان 
تنتظرها  ول  واجل��ه��د،  بالتفكري 
تتبواأ مكانة  ال��ذي جعلها  الأم��ر   ،
متقدمة بني خمتلف دول العامل، 
خمتلف  يف  ����ش���دارت���ه���ا  اأث����ب����ت  و 

املوؤ�شرات القت�شادية العاملية.
الإقت�شاد  اأث����ب����ت  ل���ق���د  وقال:" 
الإم���ارات���ي ان���ه ق��ائ��م ع��ل��ى قاعدة 
�شلبة وقوية، بف�شل دعم القيادة 
والت�شريعات  والقوانني  الر�شيدة، 
القت�شادي،  التطور  تواكب  التي 
والت�شهيات  امل��ب��ادرات  جانب  اإىل 

القطاع ارتفاعاً يف اأ�شعار الوحدات 
ال�شكنية املعرو�شة للبيع، كما دفع 
هذا الأمر بع�س �شركات التطوير 
اإط���اق  اإىل  ال���دول���ة  ال��ع��ق��اري يف 
العقارية  امل�������ش���اري���ع  م����ن  م���زي���د 
اجل�����دي�����دة ع�����ر ����ش���خ م���ل���ي���ارات 
موا�شلة  ي���وؤك���د  مم���ا  ال�����دراه�����م، 
املزيد  العقاري يف حتقيق  القطاع 

من النمو والنجاح.
�شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأ�شار 
ج���ري���ن ج���ي���ت ل���اإ����ش���ت���ث���م���ار اإىل 
�شجل  ق��د  ال�����ش��ي��اح��ي  ال��ق��ط��اع  اأن 
معدلت منو عالية وكبرية خال 
اإك�شبو  معر�س  فعاليات  احت�شان 
ال�شغال  م����ع����دلت  ف���اق���ت  دب������ي، 
القطاع  عليها  ك��ان  ال��ت��ي  والأداء 
ق���ب���ل اجل����ائ����ح����ة، م�����وؤك�����داً ق����درة 
ال���ت���ع���ايف و حتقيق  ع��ل��ى  ال����دول����ة 

النمو ب�شرعة .
و�شّدد على اأن دولة الإمارات غنية 
املتنوعة  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة  ب��ال��ف��ر���س 
وال�شياحة  ال���ع���ق���ار  ق���ط���اع���ات  يف 
الرقمي  والقت�شاد  والتكنولوجيا 
، وقد جنحت يف التحول اإىل مركز 
مايل عاملي، وت�شتقطب املزيد من 
والعاملية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال�����ش��رك��ات 
من  والعمل  بال�شتثمار  الراغبة 

الدولة.

غرفة جتارة دبي تنظم ندوة افرتا�سية حول �سياغة العقود التجارية يف الإمارات
اإىل  بالإ�شافة  الأح��ك��ام،  ه��ذه  عمل 
�شياغة  حت���دي���ات  ب���اأب���رز  ال��ت��ع��رف 
العقود التجارية وكيفية تخطيها. 

ب����ول  م������ن  ك������ل  ال�������ن�������دوة  واأدار 
ج���ورج���ن�������ش���ون، حم�����ام رئ��ي�����ش��ي يف 
للم�ح��ام��اة  ج�ورجن���شن   " مكتب 
ونيكول�س  �ش�ي("،  اإل  اإل  )ب��������ي 
ق�شم  ورئي�س  �شريك  ك��ارن��ي��ل،  ج��ي 
ت����اي��ل���ور   " ���ش��رك��ة  يف  امل���ن���ازع���ات 
ب��ي )ف�����رع دب��ي("،  وي��ش��ي�ن�ج ال ال 
يف  اأول  حم�����ام  ب����اك����ي����واي،  وب������ول 
ال  ال  وي��ش��ي�ن�ج  ت����اي��ل���ور   " �شركة 
حتدثوا  حيث  دب��ي("،  )ف�����رع  ب��ي 
ع���ن ك��ي��ف��ي��ة ���ش��ي��اغ��ة اأح���ك���ام اأك���ر 
التجارية،  للعقود  وفعالية  و�شوحاً 
على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل  بالإ�شافة 
املبادئ القانونية الرئي�شية يف دولة 
الإمارات املرتبطة واملطبقة يف هذه 

العقود التجارية. 
واأ���ش��ارت ج��ه��اد ك��اظ��م، م��دي��ر اإدارة 
دبي  غرفة  يف  القانونية  اخل��دم��ات 
للعقود  ع��دي��دة  ف��وائ��د  وج����ود  اإىل 
التجارية امل�شاغة بطريقة �شحيحة 

•• دبي-الفجر:

لطاع  امل�شتمرة  اجل��ه��ود  اإط���ار  يف 
جمتمع الأعمال يف دبي على اأحدث 
القانونية يف بيئة العمل،  املتغريات 
ممار�شة  على  ال�شركات  وم�شاعدة 
الأع���م���ال ب�����ش��ه��ول��ة وي�����ش��ر، نظمت 
بالتعاون  موؤخراً  دبي  جت��ارة  غرفة 
مع مكتب " ج�ورجن���شن للم�ح��ام��اة 
)ب��ي اإل اإل �ش�ي(" و�شركة "ت����اي��ل���ور 
دب��ي("   )ف�����رع  ب��ي  ال  ال  وي��ش��ي�ن�ج 

"ن�شائح  ب��ع��ن��وان  اف��رتا���ش��ي��ة  ن���دوة 
التجارية  العقود  ل�شياغة  عملية 
و�شط  وذل����ك  الإمارات"،  دول����ة  يف 
خمتلف  م�����ن  وا�����ش����ع����ة  م�������ش���ارك���ة 
و�شلت  الأع��م��ال  جمتمع  قطاعات 

اإىل 147 م�شاركاً.
تعريف  اإىل  ال������ن������دوة  وه�����دف�����ت 
العقود  �شياغة  بكيفية  امل�شاركني 
التجارية الناجحة يف دولة الإمارات، 
وت�����ش��ل��ي��ط ال�������ش���وء ع��ل��ى الأح���ك���ام 
التجارية، وكيفية  العقود  املهمة يف 

حيث ت�شاعد الأفراد وال�شركات على 
املخاطر  وتقليل  الأه����داف  حتقيق 
كذلك  موؤكدة  للقوانني،  والمتثال 
امل�شودة  وا���ش��ع��و  يفهم  ع��ن��دم��ا  اأن���ه 
والتفاو�س  الت��ف��اق��ات  ب��ن��اء  كيفية 
ب�شاأنها وتف�شريها، ميكن لعقودهم 
احتمالية  وتقليل  الربحية  زي���ادة 
ن�شوب النزاعات وتقوية العاقات. 

واأ�شافت كاظم اأن غرفة جتارة دبي 
تهدف عر تنظيمها لهذه الندوات 
اإىل توفري من�شة مثالية لأع�شائها 
وبيئة الأعمال يف دبي للتعرف على 
اآخ�����ر ال���ت���ط���ورات وامل�����ش��ت��ج��دات يف 
ال�����ش��وق الإم���ارات���ي، جم���ددة التزام 
ال���غ���رف���ة ب���دع���م جم��ت��م��ع الأع���م���ال 

بكافة الو�شائل املمكنة.
اأن  "يجب  بول جورجن�شون:  وق��ال 
الأعمال  ورج�����ال  امل��ح��ام��ون  ي��ف��ه��م 
�شيوًعا  الأك��ر  الأحكام  والإداري���ون 
من  التجارية  ال��ع��ق��ود  يف  امل��وج��ودة 
بفعالية،  ع��م��ائ��ه��م  خ���دم���ة  اأج�����ل 
خا�شة الهدف من كل بند يف العقد، 
وكيفية عمل وتطبيق هذا البند يف 

العقد، وامل�شاكل ال�شائعة التي يجب 
ال��ن��وع م��ن البنود،  جتنبها م��ع ه��ذا 
وك��ي��ف مي��ك��ن ���ش��ي��اغ��ة ب��ن��ود تقلل 

املخاطر على عمائهم."
كارنيل  جي  نيكول�س  اأك��د  وب���دوره 
على اأهمية هذه الندوة الفرتا�شية 
حيث تعمل كدليل مفيد للمحامني 
ورجال الأعمال والإداريني ل�شمان 
التجارية  ل���ل���ع���ق���ود  ����ش���ي���اغ���ت���ه���م 
هذه  اأن  م���وؤك���داً  ن��اج��ح��ة،  بطريقة 
املعلومات  بتجديد  �شاهمت  الندوة 
وزي��ادة الوعي حول مبادئ التعاقد 
توفري  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة، 
خماطر  لتخفيف  عملية  ن�����ش��ائ��ح 

العقود يف دولة الإمارات. 
بانتظام  دب��ي  جت���ارة  غ��رف��ة  وتنظم 
التدريبية  ال����ور�����س  م���ن  ال���ع���دي���د 
والتعريفية التي تهم قطاع الأعمال 
يف الإمارة، وت�شاهم يف تعزيز وعيهم 
وامل�شتجدات  ال����ت����ط����ورات  ب����اآخ����ر 
تنظم  التي  والت�شريعية  القانونية 
بيئٍة  بخلق  وت�شاهم  الأع��م��ال  بيئة 

حمفزٍة لها.

اإمباور ُترّبد »مدينة اأيكون« يف دبي ب� 4,513 طن تربيد

اأم�س دبي  عقارات  ت�سرفات  درهم  مليون   955

•• دبي-الفجر: 

لأنظمة  الإم����ارات  موؤ�ش�شة  اأعلنت 
ال��ت��ري��د امل���رك���زي »اإم����ب����اور«، اأكر 
م���زود خل��دم��ات ت��ري��د امل��ن��اط��ق يف 
ال����ع����امل، ع���ن ال���ب���دء ب���ت���زوي���د برج 
بخدمات  اأي��ك��ون«  »م��دي��ن��ة  )B( يف 
ت���ري���د امل��ن��اط��ق ب�����ش��ع��ة ت�����ش��ل اإىل 
2،465 طن تريد عر حمطتها 
كما  ال��ت��ج��اري،  اخل��ل��ي��ج  منطقة  يف 
اأعلنت اأنه �شيتم تزويد برج )C( يف 
نهاية ال�شهر القادم ب�شعة ت�شل اىل 

تريد. طن   2،048
اأيكون« من امل�شروعات  تعد »مدينة 
التطويرية ال�شخمة قيد التطوير 
على �شارع ال�شيخ زايد وعلى مقربة 
الناب�شة  احل���ي���وي���ة  امل����راف����ق  م����ن  
ب��احل��ي��اة يف امل��دي��ن��ة واأب���رزه���ا و�شط 
امل��دي��ن��ة و���ش��ي��ت��ي ووك وم��رك��ز دبي 
املايل العاملي وغريها من الوجهات 
والرتفيهية  وال�شكنية  ال�شياحية 

البارزة.
الرئي�س  ���ش��ع��ف��ار  ب���ن  اأح���م���د  وق����ال 

يف  جنتهد  »اإم���ب���اور«:  ل���  التنفيذي 
الرائدة  العقارية  امل�شاريع  خ��دم��ة 
ون�شتهدف تزويد جميع القطاعات 
والتجارية  ال�����ش��ك��ن��ي��ة  وامل���ن�������ش���اآت 
تريد  بخدمات  بدبي  والرتفيهية 
عاملية  م���وا����ش���ف���ات  ذات  امل���ن���اط���ق 
الريادي  ال�����دور  ل��دع��م  م�����ش��ت��دام��ة 
انبعاثات  ت��خ��ف��ي�����س  يف  ل����اإم����ارة 
الكربون مبا يتما�شى مع توجيهات 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
دبي،  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 

رعاه اهلل.

م��زاي��ا نظم  اأن  ب��ن �شعفار،  واأو���ش��ح 
تقت�شر  ل  احلديثة  املناطق  تريد 
البيئية  ال�شتدامة  دفع عجلة  على 
واإمن��ا تلعب دوراً حمورياً يف  فقط، 
على  احلفاظ  من  ال�شركات  متكني 
بها،  اخلا�شة  الهواء  تكييف  اأنظمة 
حيث تتم عمليات الت�شغيل والإنتاج 
والتوزيع وال�شيانة عن بعد يف بيئة 
تقنية متطورة عالية التحكم، ومبا 
ي�شمن الرتقاء مب�شتويات اخلدمة 

واإجراءات الأمن وال�شامة.
املوؤ�ش�شة  ح��ر���س  �شعفار  ب��ن  واأك����د 
ال���دائ���م ع��ل��ى ال��ع��م��ل امل�����ش��رتك مع 
ال�����ش��رك��اء ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني بهدف 
واملبتكرة  ال�شخمة  امل�شاريع  جن��اح 
احلثيثة  اجل���ه���ود  م��ث��م��ن��اً  دب����ي.  يف 
امل�شاريع  م����ط����ّورو  ي��ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي 
املتنوعة  وال���ع���م���ران���ي���ة  ال�����ش��ك��ن��ي��ة 
وغريها ل�شمان حتقيق ال�شتدامة 
الجتماعية والقت�شادية والبيئية، 
تريد  اأن��ظ��م��ة  اأه��م��ي��ة  اإىل  لف���ت���اً 
اأ�شا�شية  دع��ام��ة  بو�شفها  امل��ن��اط��ق 

لإطالة دورة حياة املباين.

•• دبي-وام:

الأرا�شي  دائ����رة  يف  ال��ع��ق��اري��ة  ال��ت�����ش��رف��ات  قيمة  بلغت 
والأماك بدبي اأم�س اأكر من 955 مليون درهم.

بقيمة  م��ب��اي��ع��ة   337 ت�شجيل  ال���دائ���رة  ���ش��ه��دت  ف��ق��د 
751.35 مليون درهم منها 28 مبايعة اأرا�س بقيمة 
128.29 مليون درهم و 309 مبايعات لل�شقق والفلل 

بقيمة 623.06 مليون درهم.
و جاءت اأهم مبايعات الأرا�شي بقيمة 28 مليون درهم 
 13 بقيمة  م��ب��اي��ع��ة  تليها  الأوىل  ج��م��ريا  منطقة  يف 
مليون درهم يف منطقة حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد 
تليها مبايعة بقيمة 9 مايني درهم يف منطقة احلبية 

اخلام�شة.
حيث  من  املناطق  اخلام�شة  احلبية  منطقة  وت�شدرت 
23 مليون  7 مبايعات بقيمة  اإذ �شجلت  املبايعات  عدد 
مبايعات   6 بت�شجيلها   2 اليفره  منطقة  تلتها  دره��م 
الأوىل  علي  جبل  يف  وث��ال��ث��ة  دره���م  م��اي��ني   9 بقيمة 

بت�شجيلها 4 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم.
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�شقق والفلل جاءت مبايعة 

كاأهم  جمريا  نخلة  مبنطقة  دره��م  مليون   18 بقيمة 
يف  دره���م  م��ل��ي��ون   16 بقيمة  م��ب��اي��ع��ة  تلتها  امل��ب��اي��ع��ات 
منطقة حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد واأخريا مبايعة 

بقيمة 16 مليون درهم يف منطقة مردف.
حيث  من  املناطق  التجاري  اخلليج  منطقة  ت�شدرت  و 
مبايعة   35 �شجلت  اإذ  الفلل  و  ال�شقق  مبايعات  ع��دد 
دبي  م��ر���ش��ى  منطقة  تلتها  دره���م  م��ل��ي��ون   33 بقيمة 
بت�شجيلها 34 مبايعة بقيمة 78 مليون درهم وثالثة 
يف برج خليفة بت�شجيلها 28 مبايعة بقيمة 60 مليون 

درهم.
و �شجلت الرهون قيمة قدرها 164.57 مليون درهم 
منها 14 رهن اأرا�س بقيمة 35.85 مليون درهم و53 
وكان  دره��م  مليون   128.72 بقيمة  و�شقق  فلل  رهن 
درهم  مليون   27 بقيمة  جمريا  نخلة  مبنطقة  اأهمها 

واأخرى يف منطقة املركا�س بقيمة 26 مليون درهم.
فيما مت ت�شجيل 7 هبات بقيمة 39.65 مليون درهم 
كان اأهمها مبنطقة الر�شاء جنوب الرابعة بقيمة 12 
 10 بقيمة  املركا�س  منطقة  يف  واأخ���رى  دره��م  مليون 

مايني درهم.
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املال والأعمال

اكتمال ت�سييد اأول حمطة يف الدولة لتحويل النفايات اإىل طاقة

الكهربائية  ال��ت��ورب��ي��ن��ات  ت�شغيل 
اإزال������ة وتنقية  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  م���ع 
ال�شموم وامللوثات املتولدة عن تلك 

العملية.
ع���ل���ى ج����ان����ب اآخ�������ر ي����ج����ري جمع 
املواد  ا�شتخراج  لإع��ادة  القاع  رم��اد 
التي  الأخ����رى  وامل��ك��ون��ات  املعدنية 
ميكن ا�شتخدامها يف البناء واأعمال 
الطرق يف الوقت الذي ُيجمع فيه 
منف�شل  ب�شكل  امل��ت��ط��اي��ر  ال���رم���اد 

ملعاجلته بطريقة علمية واآمنة.
حتويل  حم���ط���ة  م����ن  ب���ال���ق���رب  و 
ي��ق��ع جمّمع  ط��اق��ة  اإىل  ال��ن��ف��اي��ات 
على  احلائز  النفايات  لإدارة  بيئة 
لإدارة  وي��خ�����ش��ع  م��ت��ع��ددة  ج���وائ���ز 
"بيئة لإعادة التدوير" �شركة اإعادة 
التابعة  امل����واد  وا���ش��ت��ع��ادة  ال��ت��دوي��ر 
ملجموعة بيئة والتي �شاهمت حتى 
ال��ي��وم يف حتويل 76 يف امل��ائ��ة من 
النفايات باإمارة ال�شارقة بعيداً عن 

املكبات.

الت�شغيل  اإط�����اق  م��رح��ل��ة  ت��ل��ي��ه��ا 
الكامل والتي �شتجعل من ال�شارقة 
الأو�شط  ال�����ش��رق  يف  م��دي��ن��ة  اأول 
وُن��درك جيداً  النفايات  خالية من 
اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة يف  اأن ه���ذه خ��ط��وة 
تاأمني  اإىل  الهادفة  جهودنا  اإط���ار 
وقائم  النفايات  خاٍل من  م�شتقبل 
على  لي�س  النظيفة  ال��ط��اق��ة  على 
اأي�شاً  بل  فح�شب،  الدولة  م�شتوى 

على �شعيد املنطقة وخارجها ".
ق�����ال حم���م���د جميل  م����ن ج���ان���ب���ه 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  ال�����رحم�����ي 
ل�شركة "م�شدر" : " تفخر م�شدر 
�شركة  مع  جتمعها  التي  بال�شراكة 
"بيئة" وبت�شخري خرتها الوا�شعة 
التي متتد لأكر من 15 عاماً يف 
لتطوير  النظيفة  ال��ط��اق��ة  جم��ال 
النفايات  ل��ت��ح��وي��ل  حم��ط��ة  اأول 
الإم����������ارات  دول�������ة  يف  ط����اق����ة  اإىل 
الإن�شاءات  اأع��م��ال  ا�شتكمال  وم��ع 
اإىل  نتطلع  ف��اإن��ن��ا  امل�����ش��روع،  ل��ه��ذا 

ب��ن��ج��اح واإط�����اق ع��م��ل��ي��ات املحطة 
على  ال�شوء  ت�شليط  من  بالكامل 
طاقة  اإىل  النفايات  حتويل  اأهمية 
يف دعم ومتكني القت�شاد الدائري 
القابلة  غ��ري  ال��ن��ف��اي��ات  وم��ع��اجل��ة 
ال���ت���دوي���ر وت���وف���ري بديل  لإع�������ادة 
الوقود  وتكلفة  الكربون  منخف�س 

الأحفوري التقليدي".
األف   300 اإىل حتويل  وبالإ�شافة 
طٍن من النفايات بعيداً عن املكّبات 
تبلغ  ال��ت��ي  امل��ح��ط��ة  ه���ذه  �شت�شهم 
ميجاواط   30 الإنتاجية  طاقتها 
يف تفادي ما يقارب 450 األف طٍن 
من انبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون 
���ش��ن��وي��اً واحل���ف���اظ ع��ل��ى م��ا يعادل 
الغاز  من  مكعب  مرت  مليون   45

الطبيعي.
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  ق��ال  و 
اأبوظبي لطاقة امل�شتقبل "م�شدر " 
من خال �شركة الإمارات لتحويل 
النفايات اإىل طاقة تعمل "م�شدر" 

طاقتها  امل���ح���ط���ة  ت��ب��ل��غ  وع���ن���دم���ا 
يف  �شت�شهم  ال��ق�����ش��وى  الت�شغيلية 
حتويل ما ي�شل اإىل 300 األف طن 
القابلة  غ��ري  النفايات  م��ن  �شنوياً 
املكّبات  عن  بعيداً  التدوير  لإع��ادة 
30 ميجاواط من  وذل��ك لإنتاج   ،
لتلبية  الكربون  الطاقة منخف�شة 
األ�����ف م���ن���زٍل من   28 اح��ت��ي��اج��ات 

الكهرباء يف اإمارة ال�شارقة.
احلرميل  خ���ال���د  ����ش���ع���ادة  ق�����ال  و 
بيئة  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س 
لوكالة اأنباء الإمارات / وام / حول 
" ُيعّد النتهاء من  هذا الإجن��از : 
اجلديدة  امل��ح��ط��ة  ت�شييد  اأع���م���ال 
اإجن�������ازاً م��ه��م��اً ل�����ش��رك��ة الإم������ارات 
لتحويل النفايات اإىل طاقة يف ظل 
وريادة  لّت�شدر  ال��دوؤوب��ة  م�شاعينا 
طاقة  اإىل  النفايات  حتويل  قطاع 
البتكار  ع���ر  الإم�������ارات  دول����ة  يف 
والتطوير. ونتطلع اليوم اإىل اإجناز 
بنجاح  والت�شغيل  الختبار  مرحلة 

النفايات  ف��اإن  للمخططات  ووف��ق��اً 
التدوير  لإع���������ادة  ال���ق���اب���ل���ة  غ����ري 
امل��ج��ّم��ع اإىل حمطة  ���ش��ُت��ح��ول م��ن 
ال��ن��ف��اي��ات اإىل ط��اق��ة ليتم  حت��وي��ل 
معاجلتها لإنتاج الطاقة النظيفة.

واأ�شاف �شعادة خالد احلرميل لقد 
النفايات  حت��وي��ل  حم��ط��ة  اأث��ب��ت��ت 
و�شع  م���رح���ل���ة  م���ن���ذ  ط����اق����ة،  اإىل 
الت�شاميم واملفاهيم الأولية وحتى 
قدرتها  البناء  اأعمال  من  النتهاء 
ال�شتدامة  م��ع��اي��ري  تطبيق  ع��ل��ى 
والت�شميم املبتكر وبانتقالنا اليوم 
والت�شغيل  الخ��ت��ب��ار  م��رح��ل��ة  اإىل 
اجلوهرية  املعايري  ه��ذه  �شرناعي 
يف خمتلف الأعمال التي نقوم بها.

التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  اأك������د  ف��ي��م��ا 
ملجموعة بيئة على الآثار الإيجابية 
لهذه املحطة على م�شتوى الطاقة 
النظيفة يف املنطقة .. قائًا : " نثق 
النتهاء  بعد  �شنتمّكن  اأن��ن��ا  مت��ام��اً 
والت�شغيل  الخ��ت��ب��ار  م��رح��ل��ة  م��ن 

�شمن  وق��درات��ن��ا  معارفنا  تطوير 
طاقة  اإىل  النفايات  حتويل  قطاع 
مل�شكلة  ال��ت�����ش��دي  يف  وامل�����ش��اه��م��ة 
العمل  خ��ال  م��ن  امل��ن��اخ��ي  التغري 
اأ�شاليب  وف��ق  النفايات  اإدارة  على 
حلول  على  وبالعتماد  م�شتدامة 

قائمة على الطاقة النظيفة ".
جمموعة  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل����دي����ر 
"كنيم" �شركة املقاولت ال�شناعية 
املحطة  بت�شييد  قامت  الفرن�شية 
م�شاحتها  ت��ب��ل��غ  ال���ت���ي  اجل����دي����دة 
وت�شتويف  م���رّب���ع  م���رت  األ����ف   80
�شروط اأف�شل التقنيات يف الحتاد 
الأوروبي والتي تن�شجم مع املعايري 
حول  واملعتمدة  ال�شارمة  البيئية 

العامل.
ال��ت�����ش��غ��ي��ل يف هذه  اآل���ي���ات  و ح����ول 
القابلة  غري  النفايات  فاإن  املحطة 
تو�شع يف مرجل  ال��ت��دوي��ر  لإع���ادة 
بخار  لتوليد  احل����راري  ال��ن��ف��اي��ات 
ع����ايل ال�����ش��غ��ط ي�����ش��ه��م ب������دوره يف 

•• ال�سارقة -وام:

انتهت اأعمال ت�شييد اأول حمطة يف 
الدولة لتحويل النفايات اإىل طاقة 
الختبار  م��رح��ل��ة  ت��دخ��ل  اأن  ع��ل��ى 
اإ�شافة  وت��ك��ون  ق��ري��ب��اً  والت�شغيل 
النظيفة  الطاقة  لقطاع  حمورية 
من  املحطة  تعتر  حيث  ب��ال��دول��ة 
الإم������ارات  "�شركة  اأع���م���ال  اأوائ������ل 
 " ال��ن��ف��اي��ات اإىل ط���اق���ة  ل��ت��ح��وي��ل 
"بيئة  ب����ني  امل���������ش����رتك  امل���������ش����روع 
�شركات جمموعة  للطاقة" اإحدى 
لطاقة  اأب���وظ���ب���ي  و����ش���رك���ة  ب��ي��ئ��ة 
�شركات  "م�شدر" اإحدى  امل�شتقبل 

الطاقة الرائدة عاملياً.
لتحويل  الإم����ارات  �شركة  تعتزم  و 
وجمموعة  ط��اق��ة  اإىل  ال��ن��ف��اي��ات 
حمطة  اف��ت��ت��اح  و"م�شدر"  ب��ي��ئ��ة 
ب�شكل  طاقة  اإىل  النفايات  حتويل 
ر�شمي �شمن حفل يقام قريبا، كما 
بداأت جمموعة بيئة و"م�شدر" يف 
لإن�شاء  املتاحة  الفر�س  ا�شتك�شاف 
اأخ������رى م���ن ه����ذا النوع  حم���ط���ات 
اأن��ح��اء دول���ة الإم����ارات  يف خمتلف 

واملنطقة.
ت�شغيلها  بعد  املحطة  �شت�شاعد  و 
مدينة  اأول  لتكون  ال�شارقة  اإم���ارة 
خالية  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف 
م���ن ال��ن��ف��اي��ات م���ع حت��ق��ي��ق قيمة 
القابلة  غ��ري  ال��ن��ف��اي��ات  م��ن  عالية 
لإعادة التدوير ورفع معدل حتويل 
النفايات بعيداً عن املكّبات من 76 
، كما  امل��ائ��ة  100 يف  اإىل  امل��ائ��ة  يف 
كميات  تقليل  يف  اأي�����ش��اً  �شت�شاعد 
املكبات  اإىل  امل���وج���ه���ة  ال���ن���ف���اي���ات 
ال���دول���ة لتعزيز  ت��وج��ه��ات  وت��دع��م 

مزيج الطاقة النظيفة.

جديد  ابتكار  ري���ادة  على  و"بيئة" 
للطاقة النظيفة يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة ومع اكتمال البناء 
يف حمطتنا الأوىل �شنرهن قريباً 
ونعمل  الب��ت��ك��ار  ه��ذا  فعالية  على 
مناطق  يف  جن���اح���ه  ت����ك����رار  ع���ل���ى 

اأخرى بالدولة وخارجها.
�����ش����ع����ادة خالد  ق������ال  ج���ه���ت���ه  م�����ن 
ال��ت��اأك��ي��د على  " ن����ود  احل���رمي���ل : 
برامج  م���ع  ت��ن�����ش��ج��م  خ��ط��ط��ن��ا  اأن 
والإقليمية  الوطنية  ال���ش��ت��دام��ة 
امل�شتدامة لاأمم  التنمية  واأهداف 
املتحدة وذلك يف كّل ما نقوم به من 
اأعمال وم�شاريع و�شراكات. ويتمثل 
هدفنا الأول يف بناء م�شتقبل خاٍل 
الطاقة  على  وق��ائ��م  النفايات  م��ن 
وذلك  املقبلة  ل��اأج��ي��ال  النظيفة 
ان����ط����اق����اً م����ن دول�������ة الإم����������ارات 
باملبادرة  تاماً  التزاماً  نلتزم  حيث 
احلياد  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
 2050 ال����ع����ام  ب���ح���ل���ول  امل���ن���اخ���ي 
امل��زي��د م��ن هذه  ب����اأّن تنفيذ  ون��ث��ق 
النفايات  لتحويل  املبتكرة  احللول 
حا�شماً  دوراً  �شيلعب  ط��اق��ة  اإىل 
امل�شاعي  وق��ي��ادة  روؤيتنا  حتقيق  يف 
الهادفة اإىل توفري حياة م�شتدامة 

للجميع".
الإم��������ارات  ����ش���رك���ة  اأن  اإىل  ي�������ش���ار 
ل��ت��ح��وي��ل ال��ن��ف��اي��ات اإىل ط��اق��ة مت 
اإط��اق��ه��ا ك��م�����ش��روع م�����ش��رتك من 
ال�شتدامة  رم���وز  م��ن  اث��ن��ني  ق��ب��ل 
بيئة  جمموعة  الإم�����ارات  دول���ة  يف 
حتويل  ب��ه��دف  "م�شدر"  و���ش��رك��ة 
النفايات اإىل طاقة يف جميع اأنحاء 
الأو�شط  ال�شرق  ومنطقة  ال��دول��ة 
اأف��ري��ق��ي��ا وق����ي����ادة جهود  و����ش���م���ال 

حتويل النفايات اإىل طاقة.

 2022 من  الأول  الربع  يف  دبي  غرفة  اأع�ساء  �سادرات  واإعادة  �سادرات  يف  منو  باملائة   11.3

الأول الربع  يف  الغرفة  اأع�ساء  �سادرات  واإعادة  �سادرات  قيمة  درهم  مليار   61
اأكرث من 10,000 ع�سو جديد ين�سم لع�سوية غرفة جتارة دبي يف الربع الأول من العام احلايل

•• دبي-وام: 

دبي  �شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  ك�شفت 
اأن��ب��اء الم���ارات / وام/ عن  لوكالة 
منو قيمة �شادرات واإعادة �شادرات 
من  الأول  ال��رب��ع  خ��ال  اأع�شائها 
 11.3% ب��ن�����ش��ب��ة   2022 ال���ع���ام 
ل��ت��ب��ل��غ ق��ي��م��ت��ه��ا 61 م��ل��ي��ار دره���م 
دره����م  م���ل���ي���ار   54.8 ب�����  م���ق���ارن���ًة 

امل����وؤ�����ش����رات م�����ش��ج��ع��ة ج������داً حيث 
تعتر من تاأثريات اإك�شبو 2020 
اقت�شاد  ع���ل���ى  الإي����ج����اب����ي����ة  دب������ي 
الإم�������ارة وت��ر���ش��خ م��ك��ان��ة الإم������ارة 
وال��ث��ق��ة ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي حت��ظ��ى بها 
منو  ان  اإىل  م�شرياً  الأع��م��ال  بيئة 
الغرفة  اأع�����ش��اء  واإع������ادة  ����ش���ادرات 
بيئة  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  امل��رون��ة  يعك�س 
اإىل  ال��و���ش��ول  يف  للتجار  الأع��م��ال 

�شهادة   166،759 اآن��ذاك  عددها 
من�شاأ حيث يوؤ�شر النمو يف �شادرات 
دور  اإىل  املن�شاأ  و�شهادات  الأع�شاء 
اقت�شاد  ت��ن��وي��ع  ال��ت��ج��ارة يف  ق��ط��اع 

دبي وتعزيز تناف�شيته العاملية.
وح��ق��ق��ت غ��رف��ة جت����ارة دب����ي منواً 
كبرياً يف عدد الأع�شاء اجلدد حيث 
بلغ عددهم خال الربع الأول من 
ع�شواً   10،020 اجل����اري  ال��ع��ام 

اخلارجية  امل��ك��ات��ب  اأن  اإىل  م�����ش��رياً 
التمثيلية للغرفة تلعب كذلك دوراً 
التجارية  الأ����ش���واق  رب���ط  يف  ه��ام��اً 
العاملية وتوطيد مكانة دبي يف قلب 
موؤكداً  العاملية  التجارية  املنظومة 
بواقع  ل��ارت��ق��اء  اجل��ه��ود  ا�شتمرار 
تناف�شية  وتعزيز  دب��ي  يف  الأع��م��ال 
ممار�شة  و�شهولة  اخلا�س  القطاع 

الأعمال.

�شجلت خال الربع الأول من العام 
ملحوظاً  يعك�س منواً  2021 مما 
اأع�شاء  �����ش����ادرات  يف  وم�����ش��ت��دام��اً 
الغرفة يف بداية العام اجلاري. وبلغ 
اأ�شدرتها  التي  املن�شاأ  �شهادات  عدد 
من  الأول  ال���رب���ع  خ����ال  ال��غ��رف��ة 
�شهادة   178،654 احل��ايل  ال��ع��ام 
بنمو بن�شبة %7.1 مقارنة بنف�س 
الفرتة من العام 2021 والتي بلغ 

الأ�شواق العاملية.
اأع�شاء  ان عدد  اإىل  بوعميم  ولفت 
غ����رف����ة جت�������ارة دب������ي ي����ق����رتب من 
بو�شوله  ع�����ش��و   300،000 ال����� 
م����ع ن���ه���اي���ة م����ار�����س امل���ا����ش���ي اإىل 
297،000 ع�شو حالياً لفتاً اإىل 
الغرفة  ي��ع��زز م��ن م��ك��ان��ة  ذل���ك  ان 
اأك�������ر غرف  اإح��������دى  ب���اع���ت���ب���اره���ا 
الع�شوية  يف  العامل  ح��ول  التجارة 

بلغت  ك��ب��رية  من���و  بن�شبة  ج���دي���داً 
الأع�شاء  ب��ع��دد  م��ق��ارن��ًة   64%
من  الأول  ال����رب����ع  خ�����ال  اجل������دد 
اجلاذبية  يعك�س  مم��ا   2021 ع��ام 
ل�شتقطاب  ل�����دب�����ي  امل����ت����ن����ام����ي����ة 
ومكانتها  الأج��ن��ب��ي��ة  ال���ش��ت��ث��م��ارات 

كعا�شمة عاملية للمال والأعمال.
�شعادة حمد مبارك بوعميم  واأ�شار 
م��دي��ر ع��ام غ��رف دب��ي اإىل ان هذه 

بح�سور 59 طالبًا من �سبع جامعات مرموقة وم�ساركة وا�سعة من الطالبات

اأكادميية اآي يو كي ت�ست�سيف ندوتها الإلكرتونية الأوىل يف جمال ريادة الأعمال بالإمارات
•• دبي-الفجر: 

كي،  ي����و  اآي  اأك����ادمي����ي����ة  اخ��ت��ت��م��ت 
امل���ع���ت���م���دة م����ن قبل  الأك����ادمي����ي����ة 
الأعمال  وري����ادة  ال�����ش��رك��ات  معهد 
ال����ش���ت�������ش���ارات  يف  وامل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
التجارية وتقدمي الفر�س التجارية 
وال�شتثمارية يف اململكة املتحدة اإىل 
رواد الأعمال وامل�شتثمرين الأجانب، 
موؤخراً ندوتها الإلكرتونية "ريادة 
يف  ل��ه��ا  الأوىل   "101 الأع����م����ال 
مو�س،  كاندي�س  واأدارت  الإم���ارات. 
املديرة ورئي�شة ق�شم الإ�شراف لدى 
كي،  ي��و  اآي  اأك��ادمي��ي��ة  يف  املجموعة 
ال��ن��دوة الإل��ك��رتون��ي��ة ال��ت��ي �شهدت 
يف  التدري�س  هيئة  ع�شوي  ح�شور 
الأك��ادمي��ي��ة م���ارك ف��اري��ن ب���راون، 
ت����و ليد،  ف���ي���ت  ����ش���رك���ة  م���وؤ����ش�������س 
وجوناثان باني�شرت، موؤ�ش�س �شركة 
جمموعة  قدما  حيث  ه��اب��ي،  ميك 
والن�شائح.  والأف���ك���ار  ال����روؤى  م��ن 
ك���م���ا ح�������ش���ر ال�����ن�����دوة ط�����اب من 
بع�س اأرقى اجلامعات يف الإمارات، 
يف  العليا  التقنية  كليات  فيها  مب��ا 
ال�����ش��ارق��ة وج��ام��ع��ة ه���ريي���وت وات 
العليا  للدرا�شات  الفرن�شي  واملعهد 
يف اإدارة الأعمال )اإن�شياد( وجامعة 

زايد.
وح�شب قائمة 30 حتت ال� 30 التي 
حتافظ  ف��ورب�����س،  جملة  ت�شدرها 
لندن على ت�شنيفها بو�شفها اأف�شل 
رواد  فيها  يحقق  العامل  يف  املدينة 
الأعمال ال�شباب النجاح، حيث جنح 
�شركاتهم  باإطاق  �شخ�شاً   115
واأعمالهم يف العا�شمة الإجنليزية. 
لريادة  الإلكرتونية  الندوة  وتتيح 
الأع�����م�����ال ل���ل���ط���اب امل���ق���ي���م���ني يف 
اخلرات  م��ن  ال�شتفادة  الإم����ارات 
التدري�س  هيئة  لأع�����ش��اء  ال��ك��ب��رية 
يف الأكادميية، مبا ي�شهم يف تو�شيع 
دون  حت��ول  التي  بالعوائق  اإملامهم 
النجاح يف ريادة الأعمال يف اململكة 

املتحدة.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ه���ذا امل��و���ش��وع، قال 
اإدارة  رئي�س جمل�س  ج��اذر،  روب��رت 
اأكادميية اآي يو كي: "اأجرى رئي�س 
ال��������وزراء ب���وري�������س ج��ون�����ش��ون هذا 
ال��ع��ام ل���ق���اءات م��ع ق����ادة الإم�����ارات 
لتعزيز  ال�شعودية  العربية  واململكة 
الرتقاء  �شاأنها  التي من  العاقات 
مب��ج��الت الب��ت��ك��ار وف��ر���س العمل 
و�شاهمت  الق��ت�����ش��ادي��ة.  والتنمية 
ندوة "ريادة الأعمال 101" بدعم 
اإع���داد  ه���ذه الأه�����داف مب��ا ي�شمن 

التعاون  جم��ل�����س  دول  يف  امل���واه���ب 
ليتمكنوا  �شورة  باأف�شل  اخلليجي 
يف  و�شركاتهم  اأعمالهم  تنمية  من 
الندوة  و���ش��ه��دت  امل��ت��ح��دة.  اململكة 
الهتمام  يعك�س  ما  ق��وي��اً،  ح�شوراً 
الأكادميية،  ت�شهده  ال��ذي  املتزايد 
ل �شيما يف منطقة ال�شرق الأو�شط، 
حيث �شجلت ارتفاع اأعداد امل�شجلني 
الدرا�شي  ال��ع��ام  يف   20% بن�شبة 
القادم الذي يبداأ يف �شهر �شبتمر. 
والإمارات  املتحدة  اململكة  وتتمتع 
ب����ع����اق����ات وط�����ي�����دة وت���اري���خ���ي���ة، 
على  كي  يو  اآي  اأكادميية  وحتر�س 

تعزيز تلك العاقات با�شتمرار".
و�شجل حجم التبادل التجاري بني 

م�����ارك فارير  ق����ال  وم����ن ج���ان���ب���ه، 
براون، موؤ�ش�س �شركة فيت تو ليد: 
العاملية  ال�شحية  الأزمة  "�شاهمت 
الأع��م��ال يف  ري���ادة  بت�شريع ظ��ه��ور 
امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة. وان���ط���اق���اً من 
رائد  م��ل��ي��ون  م�����ش��اع��دة  يف  مهمتي 
�شركاتهم  اإط�������اق  ع���ل���ى  اأع����م����ال 
اخلا�شة والنجاح يف اإداراتها، فاإنني 
رواد  يتحّلى  اأن  �شرورة  على  اأ�شدد 
للتعلم  ال��دائ��م  بال�شغف  الأع���م���ال 
للنجاح  ���ش��روري��اً  عن�شراً  بو�شفه 
يف اأي من جم��الت ري��ادة الأعمال، 
ف�������ش���ًا ع����ن ال���ط���م���وح والإمي�������ان 
والن�شباط  وال��ت��وا���ش��ع  ب���ال���ذات 

الذاتي".

عام  والإم�����ارات يف  امل��ت��ح��دة  اململكة 
2019 اأكر من 5 مليارات دولر 
ال�شتثمارات  حجم  وبلغ  اأمريكي، 
مليار   3.6 م���ن  اأك�����ر  امل���ت���ب���ادل���ة 
�شعي  اإط�����ار  يف  ذل���ك  وج����اء  دولر، 
البتكار  بواقع  لارتقاء  الدولتني 
وحتقيق  ال��ع��م��ل  ف���ر����س  وت���وف���ري 
ومتيزت  الق���ت�������ش���ادي���ة.  ال��ت��ن��م��ي��ة 
بح�شور  الإل����ك����رتون����ي����ة  ال�����ن�����دوة 
يف  امل�شتثمر  ب����راون،  ف��اري��ر  م���ارك 
اإىل  حتول  الذي  اجلريئة  امل�شاريع 
الذي  باني�شرت  وج��ون��اث��ان  م���درب، 
ع��ام��اً يف جمال   25 ميتلك خ��رة 
التخطيط ال�شرتاتيجي والتدريب 

على مزاولة الأعمال.

هيئة البيئة تكت�سف نوعا جديدا من اأ�سماك الراي يف مياه اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

عن  اأبوظبي   - البيئة  هيئة  اأعلنت 
اأ�شماك  م��ن  جديد  لنوع  اكت�شافها 
ال��ن�����ش��ر يف مياه  /ال�������راي/  ال��ل��خ��م 
اأب��وظ��ب��ي ومت اك��ت�����ش��اف هذا  اإم�����ارة 
ال���ن���وع اجل���دي���د ���ش��م��ن ع��ي��ن��ات مت 
العربي  اخل��ل��ي��ج  م��ي��اه  م��ن  جمعها 
امل���وارد  تقييم  م�شح  اإج�����راء  خ���ال 
ال�شمكية الذي نفذته الهيئة خال 
2016. ت�شمن التقييم جمع  عام 
و�شفيحيات  الأ���ش��م��اك  م��ن  عينات 
الفرتة كان  اخليا�شيم وخال تلك 
الن�شر  النوع خلمة  يطلق على هذا 
املخطط وهو م�شابه جداً يف ال�شكل 
اإل  الن�شر  خل��م  لأ�شماك  اخل��ارج��ي 
اأنه بعد اإجراء فح�س �شامل اكت�شف 
اخل����راء اأن���ه ن���وع ج��دي��د ومت ن�شر 
اخل�شائ�س  ت�����ش��ف  ع��ل��م��ي��ة  ورق�����ة 

اجل�شمانية لهذا النوع اجلديد.
املو�شوفة  الأن������واع  مت��ي��ي��ز  ومي��ك��ن 
حديثا عن الأنواع امل�شابهة لها مثل 
خلمة الن�شر وخلمة الن�شر املخطط 
م���ن خ����ال وج�����ود ع����دد اأك�����ر من 
على  ال�شاحبة  ال���زرق���اء  اخل��ط��وط 
وعدد  خ��ط��وط/   10-8/ ظ��ه��ره��ا 
اأن  الأ���ش��ن��ان كما  اأك��ر م��ن �شفوف 
الذيل اأق�شر ون�شر هذا الو�شف يف 
البحري  البيولوجي  التنوع  جملة 

يف 11 فراير 2022.

وق�������ال اأح����م����د ال���ه���ا����ش���م���ي امل���دي���ر 
التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي 
 - البيئة  هيئة  والبحري يف  ال��ري 
للغاية  امل��ث��ري  مل���ن  "اإنه  اأب���وظ���ب���ي: 
بالن�شبة لنا اأن نكت�شف نوعاً جديداً 
اأبوظبي  الن�شر يف  اأ�شماك خلم  من 
وهذا موؤ�شر هام على �شحة مياهنا 
البيولوجي  التنوع  ووفرة  البحرية 

البحري.
املا�شيني  ال��ع��ام��ني  خ���ال   : وق����ال 
اك��ت�����ش��ف��ن��ا جم��م��وع��ة م���ن الأن������واع 
واإنني على ثقة من اأننا ن�شتطيع اأن 
دمنا  ما  امل�شتقبل  يف  املزيد  نكت�شف 
علمية  منهجيات  اع��ت��م��اد  ن��وا���ش��ل 
امل�شداقية ول�شمان  دقيقة ل�شمان 
ت�شارك  الأن�����واع  وا���ش��ت��دام��ة  �شحة 
برامج  يف  اأب��وظ��ب��ي   - البيئة  هيئة 

الأنواع  تاأهيل  النطاق لإعادة  وا�شع 
وب��خ��ا���ش��ة امل��ك��ت�����ش��ف��ة ح��دي��ث��اً حتى 
القادمة  ل��اأج��ي��ال  عليها  ن��ح��اف��ظ 
التنوع  وج���م���ال  ب���وف���رة  ل��ي��ت��م��ت��ع��وا 

البيولوجي يف اأبوظبي.
وا���ش��اف : اأت����اح امل�����ش��ح ال���ذي م�شح 
املوارد ال�شمكية والذي نفذته الهيئة 
على مدى عامني وهو امل�شح الأكر 
الإط��اق لتقييم حالة  �شموًل على 
املخزون ال�شمكي يف املياه الإقليمية 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  ل��دول��ة الإم�����ارات 
من  العينات  م��ن  ال��ع��دي��د  جمع  مت 
مياه اخلليج العربي ثم مت فح�شها 
الإقليمية  ب��امل��ت��غ��ريات  وم��ق��ارن��ت��ه��ا 
ل����اأن����واع ح��ي��ث مت جمع  الأخ������رى 
اأكر من 600 عينة من الأ�شماك 

و�شفيحيات اخليا�شيم .

اأكرث من 3 ماليني م�سافر عرب مطار ال�سارقة يف الربع الأول
•• ال�سارقة - وام:

حقق مطار ال�شارقة نتائج اإيجابية و منواً ملحوظاً يف اأعداد امل�شافرين وحجم 
ال�شحن وحركة الطريان خال الربع الأول من العام 2022.

فقد ا�شتقبل املطار يف الفرتة ما بني يناير و حتى نهاية مار�س املا�شيني اأكر 
من 3 مايني م�شافر مقارنة ب� 1.3 مليون م�شافر يف الفرتة ذاتها من العام 

باملائة.  119.2 قدرها  بزيادة   2021
و�شجلت حركة الطائرات يف الربع الأول زيادة يف عدد الرحات بن�شبة جتاوزت 
الفرتة  يف  رحلة   11،279 مع  مقارنًة  رحلة   21،336 م�شجلة  باملائة   89

نف�شها من العام املا�شي.
و على �شعيد حركة ال�شحن اجلوي �شجل مطار ال�شارقة اأكر من 39،566 

 26.39 األف طن خال الأ�شهر الثاثة الأوىل من العام اجلاري بنمو قدره 
باملائة مقارنة مع الفرتة ذاتها من العام املا�شي والتي �شجلت 14.457 األف 

طن خال �شهر مار�س فقط.
" اأ�شهم  ال���دويل  ال�شارقة  م��ط��ار  رئي�س هيئة  امل��دف��ع  ���ش��امل  علي  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
التدريجي من جائحة  والتعايف  ال�شفر  املفرو�شة على  الدولية  القيود  تخفيف 
توقفت  التي  رحاتها  با�شتئناف  الطريان  ل�شركات  �شمح  "كوفيد19-" الذي 
تتما�شى مع اجلهود احلثيثة  التي  الإيجابية  النمو  م�شبقاً يف حتقيق معدلت 
التي بذلها مطار ال�شارقة يف تقدمي اأعلى معايري الآمن وال�شامة للم�شافرين 
واملتعاملني خال اجلائحة جلعل جتربة ال�شفر من واإىل اإمارة ال�شارقة �شهلة 

واآمنة ومميزة . 
واأ�شاف �شعادته اأن مطار ال�شارقة جنح من خال الإ�شرتاتيجية التي انتهجها 

العام املا�شي خا�شة ما يتعلق مب�شاريع التو�شعة واخلدمات اجلديدة واملبتكرة 
التي اأطلقها يف اأن يك�شب ثقة �شريحة وا�شعة من امل�شافرين واملتعاملني ويعزز 
�شراكاته من خال ا�شتقطاب �شركات طريان و�شحن جديدة الأمر الذي يتما�شى 
مع روؤيتنا املتمثلة يف اأن نكون �شمن اأف�شل 5 مطارات اإقليمياً يف تقدمي جتربة 

�شفر مميزة وخدمات رائدة للم�شافرين.
ووا�شل مطار ال�شارقة خال الربع الأول من العام اجلاري التزامه يف تقدمي 
على  وح��ر���ش��ه  واملتعاملني  للم�شافرين  واحل��دي��ث��ة  املبتكرة  اخل��دم��ات  اأف�����ش��ل 
�شامتهم واآمنهم وهو ما يرتجم فوزه موؤخراً بجائزة اأف�شل مطار يف تقدمي 
التي ترتاوح  ال�شرق الأو�شط �شمن فئة املطارات  خدمة مميزة للمتعاملني يف 
طاقتها ال�شتيعابية ما بني 5 و 15 مليون م�شافر �شنوياً والع��رتاف الدويل 

جلائزة "�شوت املتعامل" من قبل جمل�س املطارات الدويل.
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العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ون بي�س كافيه

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2717048 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة �شعيد حممد عبداهلل كوير احلارثي ٪100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف �شبا غامن راوح �شايع النعيمي
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

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

العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
موؤ�ش�شة  التجاري  بال�شم   CN رقم:1022278 
بالغاء   ، العقارات  وادارة  العامة  لل�شيانة  القرمو�س 
عليه  كان  كما  الو�شع  واعادة  الرخ�شة  تعديل  طلب 

�شابقا.
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خال  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

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

العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/نيو ادفان�س كافترييا

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3987550 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة في�شل علي احمد ال�شمري ٪100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف حميد خمي�س عبدالرحمن مراد املازمي
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

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

العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 

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

اومري  مل�شتح�شرات التجميل
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4255892 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 

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

البحر اليحر للماأكولت البحرية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3868277 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 

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

املقام للطابوق والبا�شرت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1900025 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 

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

ال�شعادة لاأزياء املغربية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2269146 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 

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

لاقم�شة واخلياطة الن�شائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1394521 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ذا ريت�س 

ثري �شكي�س ناين للمزاد والعمال الفنية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3637776 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 

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

للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3669571 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شباب خو�شت للحدادة و النجارة امل�شلحة 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1739432 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة فيا�س رحمن اح�شان زى ٪100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عائ�شه على حمد �شامل الكعبى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شباب خو�شت للحدادة و النجارة امل�شلحة

SHABAB KHOST RE-INFORCED CARPENTRY & BLACKSMITH

اإىل/ �شباب خو�شت للحدادة والنجارة امل�شلحة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

SHABAB KHOST RE-INFORCED CARPENTRY & BLACKSMITH - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خمتر داميوند لاأ�شنان 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�شة رقم:2663481 

تعديل اإ�شم جتاري من/ خمتر داميوند لاأ�شنان ذ.م.م

DIAMOND DENTAL LABORATORY L.L.C

اإىل/ خمتر ام اند ام لاأ�شنان ذ.م.م

M&M DENTAL LABORATORY L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 

القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان 

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 

اإعــــــــــالن
كام�شاري  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN لل�شيدات  رخ�شة رقم:4412473 

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شالون كام�شاري لل�شيدات

CAMSARI LADIES SALON

اإىل/ �شالون اأفنجارد لل�شيدات

 AVANGARD LADIES SALON 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 

القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان 

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ح�شانة الدمية الفرن�شية 

- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1548812 

ال�شخ�س  �شركة   - الفرن�شية  الدمية  اإ�شم جتاري من/ ح�شانة  تعديل 
الواحد ذ م م

FRENCH DOLL NURSERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ ح�شانة بيبي بريز - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
BABY BEARS NURSERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:�شمارت كيتو لا�شت�شارات والتطوير ذ.م.م
عنوان ال�شركة:رخ�شة فورية

CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 2873825 

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

لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، احل�شابات  لتدقيق  دلتا  ال�شادة/مكتب  تعيني   -  2
العمومية غري  بناء على قرار حم�شر اجلمعية  بتاريخ:2022/4/25 وذلك 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205016673
تاريخ التعديل:2022/4/26

املعني  امل�شفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.

 قطاع ال�ضوؤون التجارية

العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:اوميغا لتنظيف اخلزانات و�شيانة احوا�س ال�شباحة ذ.م.م
املالك/  1 4 مكتب رقم  بلوك   11 ق   4 م  ال�شناعية  ال�شركة:م�شفح  عنوان 

�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد بن �شلطان اآل نهيان
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 1889827 

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

لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، احل�شابات  لتدقيق  دلتا  ال�شادة/مكتب  تعيني   -  2
العمومية غري  بناء على قرار حم�شر اجلمعية  بتاريخ:2022/4/25 وذلك 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205016756
تاريخ التعديل:2022/4/25

املعني  امل�شفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.

 قطاع ال�ضوؤون التجارية

العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بيوتنا اف ا�س ام لإدرة العقارات ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3851665 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة فتحى حممد مطلق عبيدات ٪100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شعيد احمد �شاعن خمي�س املهريى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف م�شدق رفاعى عبدالرحمن هنانده

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ بيوتنا اف ا�س ام لإدرة العقارات ذ.م.م
BUYUTNA F S M PROPERTY MANAGEMENT L.L.C L.L.C

اإىل / بيوتنا اف ا�س ام لإدرة العقارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
BUYUTNA F S M PROPERTY MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC  

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/اخلياط حممد يون�س ملاب�س  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الرجال رخ�شة رقم:1031511 

تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة حممد مقبل حممد �شامل باعو�شه

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة كمران يون�س حممد يون�س ٪100

تعديل وكيل خدمات / حذف حممد مقبل حممد �شامل باعو�شه

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف حممد يون�س دهامى حممد �شافى دهامى

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية 

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ايباك للتغليف املتخ�ش�س  ذ.م.م  

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1179102 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 بوري�س �شريجى نوكوفيت�س من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / بوري�س �شريجى نوكوفيت�س من 39 ٪ اإىل ٪100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جاكو�س ايفونن رينيه ديبار

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد عبداهلل على حممد

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية 

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شالون فتاة الحام  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للتجميل  رخ�شة رقم:4323797 
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شالون فتاة الحام للتجميل 

FATAT ALAHILAM BEAUTY SALON 

اإىل/ �شالون 123 للتجميل
BEAUTY SALON  123

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر:

ح�شوًرا  الن�شائية  الريا�شة  �شهدت 
املبارك  رم�����ش��ان  �شهر  خ���ال  ق��وًي��ا 
ريا�شية  بطولة   16 اأق��ي��م��ت  حيث 
ن�����ش��ائ��ي��ة م���ت���ن���وع���ة ب���ال���ت���ع���اون مع 
وبتنظيم  ال��ري��ا���ش��ي  دب����ي  جم��ل�����س 
والأكادمييات  الأن��دي��ة  م��ن  العديد 
من  الريا�شية  الفعاليات  ومنظمي 
اأرجاء  خمتلف  يف  اخل��ا���س  القطاع 
ال��ب��ط��ولت م�شاركة  و���ش��ه��دت  دب���ي، 
وا���ش��ع��ة م��ن ال��ن�����ش��اء وال��ف��ت��ي��ات من 

خمتلف العمار واجلن�شيات.
ون���ظ���م جم��ل�����س دب����ي ال��ري��ا���ش��ي يف 
فعاليات  للت�شميم  دبي  بحي  مقره 
الرم�شاين  امل�����راأة  ري��ا���ش��ة  م��ل��ت��ق��ى 
حتت �شعار "نلتقي لن�شنع امل�شتقبل 
من  ع�����دد  وح�������ش���ره  الريا�شي"، 
الن�شائية  ال���ري���ا����ش���ي���ة  ال����ق����ي����ادات 
والاعبات  ال��ري��ا���ش��ي��ات  م��ن  وع���دد 
امل����ح����رتف����ات يف خم��ت��ل��ف الأل����ع����اب 

الريا�شي من اأندية دبي.

بطولت م�ستمرة
ت�شتمر مناف�شات عدد من البطولت 
رم�شان  �شهر  خ��ال  انطلقت  التي 

بول  "نيت  ب��ط��ول��ة  ت��ت��وا���ش��ل  ح��ي��ث 
والفتيات" التي  لل�شيدات  ال�شيفية 
�شريفي�س  ���ش��ب��ورت  اأك��ت��ي��ف  تنظمها 
امل��ق��ب��ل وتقام  30 م��اي��و  ي���وم  ح��ت��ى 
مناف�شاتها يف مدر�شة كينغز مبنطقة 
مناف�شات  ت�����ش��ت��م��ر  ك��م��ا  ال���ر����ش���اء، 
الريا�شية  "الألعاب  ب����ط����ولت 
التي  ل��ل��ك��رة  لل�شيدات"  اجل��م��اع��ي��ة 
ي��ن��ظ��م��ه��ا ن�����ادي ج����ام ���ش��ب��ورت�����س يف 
للريا�شة مبركز  دب��ي  ع��امل  �شالت 
دبي التجاري العاملي منذ 12 اأبريل 
اأبريل   29 يوم  مناف�شاتها  وتختتم 
وبطولة  ق��دم  ك��رة  بطولة  تت�شمن 
�شلة،  ك��رة  وبطولة  ال��ط��ائ��رة  ال��ك��رة 
"دوري  مناف�شات  ��ا  اأي�����شً وت��ت��وا���س 

تنظمه  ال���ذي  لل�شيدات"  ب��ول  نيت 
برو فيزيك �شبورت�س خال الفرتة 
29 يونيو يف  اأب��ري��ل حتى   13 م��ن 
مدر�شة جي�س باملرابع العربية التي 
الفتيات  "دوري  ��ا  اأي�����شً ت�شت�شيف 
تنظمه  للنيت بول" ال��ذي  ال�شيفي 
اأك��ت��ي��ف ���ش��ب��ورت خ���ال ال��ف��رتة من 

مايو.  29 حتى  اأبريل   16
"دوري  الدولية  اي��ه  اإف  اإي  وتنظم 
ال�شيدات لكرة القدم" الذي انطلق 
 30 وي�شتمر حتى  اأب��ري��ل   24 ي��وم 
ي��ون��ي��و امل��ق��ب��ل وت��ق��ام م��ن��اف�����ش��ات��ه يف 
دبي  روي��ال جرامر مبدينة  مدر�شة 
ال��ري��ا���ش��ي��ة، وان��ط��ل��ق��ت ب��ط��ول��ة كرة 
ال�شلة الرم�شانية لل�شيدات يوم 17 

املقبل  مايو   2 وت�شتمر حتى  اأبريل 
وي��ن��ظ��م��ه��ا ن����ادي ج���ام ���ش��ب��ورت�����س يف 
مقر اأكادميية جام الريا�شية ب�شارع 
�شبوت  مات�س  ونظمت  ميثاء،  ع��ود 
الرم�شانية  ت��ن�����س  ال���ب���ادل  ب��ط��ول��ة 
لل�شيدات يف اأكادميية وورلد للبادل 

يف منطقة القوز.
واخ���ت���ت���م���ت اأم���������س ال����ث����اث����اء 26 
"بادبول  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ش��ات  اأب��ري��ل 
الرم�شانية لل�شيدات" التي نظمتها 
بادبرو"  "الإمارات  اأك����ادمي����ي����ة 
ال���ري���ا����ش���ي���ة يف جم���م���ع الإم��������ارات 
ب����ادب����رو مب��ن��ط��ق��ة ال���ق���وز 4 ال���ذي 
بادبول يف  ريا�شي  اأكر جممع  يعد 
من  البادبول  ريا�شة  وتعد  ال��ع��امل، 

اإن�شاوؤها  مت  التي  الريا�شات  اأح��دث 
التي جتمع   2008 ع��ام  ال��ع��امل  يف 
والتن�س  ال���ق���دم  ك����رة  ع��ن��ا���ش��ر  ب���ني 
ويتم  وال�شكوا�س،  الطائرة  والكرة 
اأ�شغر  تعد  التي  بالكرة  اللعب فيها 
واأخف وزًنا من كرة القدم من خال 
اأربع لعبني، وحتت�شب النقاط مثل 
ال��ت��ن�����س، وي��ت��م اإر����ش���ال ال��ك��رة ب�شكل 
باإعادة  مائل، ويقوم الفريق امل�شتلم 
الكرة بلم�شتني على الأقل اأو ثاث 

مل�شات كحد اأق�شى.
ونظمت �شركة راكت تن�س خلدمات 
الدولية  التن�س  "بطولة  ال��ت��دري��ب 
اأتانت�س  ف���ن���دق  يف  لل�شيدات" 
من  ال��ف��رتة  خ��ال  النخلة  بجزيرة 

28 مار�س اإىل 10 اأبريل، ونظمت 
م��وؤ���ش�����ش��ة اجل��ل��ي��ل��ة ب��ط��ول��ة الأم����ل 
املجتمعية ل�شباق القوارب ال�شراعية 
ل��ل�����ش��ي��دات يف ج��زي��رة ال��ن��خ��ل��ة، كما 
ب�����ادل �شبورت   ���ش��ك��اي  ن������ادي   ن��ظ��م 

يف  املجتمعية  تن�س  ال��ب��ادل  ب��ط��ول��ة 
مقر النادي مبنطقة القوز، ونظمت 
التابعة  الريا�شية  زعبيل  منطقة 
"الدوري  بطولة  للرتفيه  لإع��م��ار 
ال����ط����ائ����رة  ل����ل����ك����رة  الرم�شاين" 

لل�شيدات يف مركز زعبيل التجاري، 
الريا�شية  رول  اأك��ادمي��ي��ة  ونظمت 
لل�شيدات  هريو"  "�شوبر  ب��ط��ول��ة 
للتزلج على الأل��واح يف مر�شى مينا 
اأب��ري��ل، ونظم نادي   10 را���ش��د ي��وم 
البطولة  الريا�شي  الثقايف  الن�شر 
الطائرة  ل��ل��ري�����ش��ة  ال���رم�������ش���ان���ي���ة 
مبنطقة  ال��ن��ادي  مقر  يف  لل�شيدات 
ع��ود ميثاء خ��ال ال��ف��رتة م��ن 11 

اإىل 13 اأبريل.
الريا�شي  دب���ي  جم��ل�����س  وي��ح��ر���س 
الفعاليات  من  العديد  تنظيم  على 
والرامج  والأن�����ش��ط��ة  وال��ب��ط��ولت 
ت�شاهم  ال���ت���ي  ل���ل���م���راأة  امل��خ�����ش�����ش��ة 
ممار�شة  ع��ل��ى  ال��ن�����ش��اء  حت��ف��ي��ز  يف 
الن�شائي  ال��وع��ي  وزي����ادة  ال��ري��ا���ش��ة 
البدين  الن�شاط  مم��ار���ش��ة  باأهمية 
ك��م��ا حر�س  الأوق��������ات،  يف خم��ت��ل��ف 
الريا�شة  ت��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س 
رم�شان  �شهر  يف  حا�شرة  الن�شائية 
م����ن خ�����ال ال���ت���ع���اون م����ع خمتلف 
الريا�شية  ال���ف���ع���ال���ي���ات  م��ن��ظ��م��ي 
البطولت  م���ن  ال���ع���دي���د  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
الن�شاء  لت�شجيع  املتنوعة  الريا�شية 
ال���ري���ا����ش���ة يف هذا  ع���ل���ى مم���ار����ش���ة 

ال�شهر املبارك.

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

ان���ط���اق ب��ط��ول��ة ك���اأ����س ق���ائ���د عام 
���ش��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة ل��ل��رم��اي��ة يف 
ب���ن���ادي �شباط  ال��ث��ام��ن��ة  ن�����ش��خ��ت��ه��ا 
ال�شرطة ومب�شاركة الإدارات العامة 
بالقيادة واإدارة الدفاع املدين براأ�س 
اخل��ي��م��ة ب��ح�����ش��ور ال��ع��م��ي��د ط���ارق 
حم���م���د ����ش���ي���ف ن����ائ����ب م����دي����ر ع���ام 
عبد  وال��رائ��د  ال�شرطية  العمليات 
اهلل بن �شلطان القا�شمي رئي�س ق�شم 
والجتماعية  الريا�شية  الأن�شطة 
وال��ن��ق��ي��ب ���ش��ي��ف ب���ن ي��ه��م��ور مدير 
ف���رع ن���ادي ���ش��ب��اط ال�����ش��رط��ة وعدد 
اليوم  ���ش��ه��د  ال�����ش��ب��اط ح��ي��ث  م���ن 
الفتتاحي للبطولة عنا�شر متميزة 
م���ن ال���رم���اة وم�����ش��ت��وى ي��وح��ي باأن 
قوية  مناف�شات  �شت�شهد  البطولة 

بني كافة الإدارات .
�شيف  حممد  ط���ارق  العميد  واأ���ش��اد 

امل�شاركني  اأب�����داه  ال����ذي  ب��احل��م��ا���س 
جميع  يف  امل�شاركة  اإىل  ومبادرتهم 

، مثمناً حر�س  الريا�شية  الأن�شطة 
باجلانب  اله���ت���م���ام  ع��ل��ى  ال���ق���ي���ادة 

�شعيها  خ������ال  م����ن   ، ال���ري���ا����ش���ي 
ال���������دوؤوب يف ت��ن��ظ��ي��م ال���ع���دي���د من 

الريا�شية  وامل�����ش��اب��ق��ات  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
املعنوية  ال���روح  رف��ع  يف  ت�شهم  التي 

ع���ن �شكره  ل���دى اجل��م��ي��ع ، م��ع��رب��اً 
الأن�شطة  ق�شم  يبذله  مل��ا  وت��ق��دي��ره 

جهود  من  والجتماعية  الريا�شية 
الفعاليات  بتنظيم  وملمو�شة  فعالة 
القيادة  اهتمام  �شياق  يف  الريا�شية 
واملهارات  ال��ق��درات  بتنمية  الرامية 
ال��ري��ا���ش��ي��ة ل��ل��ع��ام��ل��ني وخ��ل��ق بيئة 
ي�������ش���وده���ا ال������رتاب������ط وامل�������ش���ارك���ة 
وال���ت���ف���اع���ل م����ن خ�����ال م���ث���ل هذه 
جتمع  ال��ت��ي  واملناف�شات  ال��ب��ط��ولت 
الإدارات  خمتلف  من  العاملني  بني 
اأك��د الرائد عبد اهلل  .  وم��ن جانبه 
ق�شم  رئي�س  القا�شمي  �شلطان  ب��ن 
والجتماعية  الريا�شية  الأن�شطة 
الألعاب  م���ن  ال��رم��اي��ة  ري��ا���ش��ة  اأن 
ومتابعة  باإقبال  حتظى  التي  املهمة 
للم�شاركة  اجل��م��ي��ع  م���ن  وح���ر����س 
الفر�س  ت��وف��ري  يف  وت�����ش��اه��م  ف��ي��ه��ا 
والتمرين  التدريب  يف  للم�شاركني 

على الرماية.

•• دبي-وام:

للمبارزة  الإم��ارات  منتخب  ي�شارك 
ب���ت�������ش���ع���ة لع�����ب�����ني ولع�������ب�������ات يف 
الكرى  اجل��ائ��زة  بطولة  مناف�شات 
وال�شيدات  للرجال  الإيبيه  ل�شاح 
خال  القاهرة  امل�شرية  بالعا�شمة 
اأبريل اجل��اري اإىل   29 الفرتة من 
املغطاة  بال�شالة  املقبل،  مايو  اأول 

ل�شتاد القاهرة الدويل.
لعبا   321 ال��ب��ط��ول��ة  يف  ي�����ش��ارك 
و138  لعًبا   183 بواقع  ولعبة 
لعبة ميثلون 44 دولة يف البطولة 
التي كان مقررا اإقامتها يف كولومبيا 
التي اعتذرت عن ا�شت�شافتها ليقرر 
اإ�شناد  ل��ل��م��ب��ارزة  ال�����دويل  الحت�����اد 

تنظيمها اإىل م�شر.
الإم�����ارات  م��ن��ت��خ��ب  ت�شكيلة  ت�����ش��م 
ال��رج��ال هم  يف منتخب  لعبني   6
الزرعوين  وخليفة  امل��ازم��ي  حممد 
البلو�شي  وع��م��ران  وم��اي��د حم��م��د، 
اأحمد،  و���ش��ي��ف  امل���ه���ريي،  وم�����ش��ع��ود 
و3 لعبات يف منتخب ال�شيدات هن 
الزعابي  و�شيخة  ال�شعدي  العنود 
وم����رية احل����م����ادي، وم��ع��ه��م مدرب 

املنتخب جورجي ملينوف.
بن  �شامل  ال�شيخ  املهند�س  اأو���ش��ح  و 
�شلطان القا�شمي، رئي�س الحتادات 
الإم�����ارات�����ي وال���ع���رب���ي والآ����ش���ي���وي 
منتخب  م�����ش��ارك��ة  اأن  ل���ل���م���ب���ارزة، 
العاملية  البطولة  ه��ذه  الإم���ارات يف 
اأجندة  يف  كمحطة  ت��اأت��ي  ال��ك��رى 
امل�شاركات اخلارجية املتنوعة لحتاد 

املبارزة.
وقال: "من املوؤكد اأن تت�شم املناف�شة 
الندية  و  بالقوة  البطولة  ه��ذه  يف 
امل�شاركني  ال���اع���ب���ني  ج��م��ي��ع  ب���ني 
كونها من بطولت اجلائزة الكرى 

وت��ع��د م���ن ب���ط���ولت ال��ن��خ��ب��ة التي 
ي�شارك فيها �شفوة لعبي العامل".

م�شاركتنا  م��ن  "نهدف  اأ����ش���اف:  و 
لإك�شاب  ال��ك��رى  البطولة  ه��ذه  يف 
الازمة من جراء  اخل��رة  لعبينا 
العامل  اأف�شل لعبي  مع  الحتكاك 
عاملياً  لع��ب��ي��ن��ا  ت��رت��ي��ب  حت�����ش��ني  و 
.. ك��م��ا ت��اأت��ي ه���ذه امل�����ش��ارك��ة �شمن 
برنامج م�شاركات منتخبنا الوطني 
بالعديد  احلافل  املو�شم  م��دار  على 
�شواء  اخل���ارج���ي���ة  امل�������ش���ارك���ات  م���ن 
اأو  والعربية،  اخلليجية  الإقليمية 

القارية والعاملية".

•• دبي-الفجر

يف  الرم�شاين  الزبري  جمل�س  احتفل 
ينظمه  ال��ذي  بدبي  ال��ورق��اء  منطقة 
عمر الزبري احلكم الدويل املونديايل 
ب��ك��رة ال��ي��د يف دب���ي، ب��اإجن��از ن���ادي دبا 
الفجرية يف دوري الدرجة الأوىل اإثر 
للمحرتفني  اأدن��وك  دوري  اإىل  تاأهله 
جانب  اإىل  امل��ن��اف�����ش��ة،  ب�����درع  وف������وزه 
الر�شاء  �شرطة  مركز  فريق  تكرمي 
ب��ك��اأ���س بطولة  ال���ق���دم ال��ف��ائ��ز  ل��ك��رة 
القدم وف�شية رم�شانية  لكرة  داماك 

�شرطة دبي لكرة القدم.
���ش��ه��د امل��ج��ل�����س ي��ع��ق��وب ال��ع��ل��ي املدير 
لل�شيخ  اخلا�س  وامل�شت�شار  التنفيذي 
حممد  م��ك��ت��وم،  اآل  مكتوم  ب��ن  جمعة 
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  البيومي 
جمعة  اأوف"،  لند" و"فيجن  "�شوب 
الفجرية،  دب��ا  فريق  مدير  العبدويل 
الدوليني  ال���اع���ب���ني  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
�شعيد  ب�شري  جوهر،  �شامل  ال�شابقني 
وفي�شل خليل لعب فريق احلمرية، 
اللجنة  ����ش���ف���ري  ع�����ب�����داهلل  وحم����م����د 
الأومل���ب���ي���ة ال���ك���روات���ي���ة يف الإم�������ارات 
الهامور،  و���ش��ام��ي  الأو���ش��ط  وال�����ش��رق 
"زيكو"  ب�  ال�شهري  اجلناحي  وحممد 

وعدد من الريا�شيني.

وت���ط���رق امل�����ش��ارك��ون يف امل��ج��ل�����س اإىل 
الدرجة  من  الأن��دي��ة  �شعود  مو�شوع 
تواجهه  ال������ذي  وال���ت���ح���دي  الأوىل 
لتثبيت اأقدامها مع الكبار، واملعطيات 
هدف  لتحقيق  حظوظها  ت��ع��زز  ال��ت��ي 
امل����ح����رتف����ني، وال�����روؤي�����ة  ال����ب����ق����اء يف 

املرتبطة بهذا املو�شوع.
تقديره  ع��ن  ال��ع��ب��دويل  وع��ر جمعة 
ال��ل��ف��ت��ة اجل��م��ي��ل��ة م��ن املجل�س  ل��ه��ذه 
وقال  ال�شعود،  فرحة  م�شاركتهم  يف 
العمل  اأهمية  جيداً  ي��درك  النادي  اإن 
بالعنا�شر  ال��ف��ري��ق  ���ش��ف��وف  ل��ت��ع��زي��ز 
اجليدة التي متثل الإ�شافة الإيجابية 
من  وال�شتفادة  املحرتفني،  دوري  يف 
ال��ت��ج��ارب امل��ا���ش��ي��ة ال��ت��ي مت��ث��ل عرة 

مهمة يف املو�شم املقبل.
دبا  ن����ادي  اإىل  �شعيد  ب�����ش��ري  واأو����ش���ح 
الفجرية ميلك اخلرة التي ت�شاعده 
على حتديد اأهدافه يف املو�شم اجلديد 
ب����دوري اأدن�����وك ل��ل��م��ح��رتف��ني، وذلك 
وف�����ق اخل���ط���ة ال���ت���ي ي����راه����ا ال���ن���ادي 
املطلوبة،  روؤي���ت���ه  لتحقيق  م��ن��ا���ش��ب��ة 
خليل  في�شل  ال��اع��ب  اأو���ش��ح  بينما 
اأن م�شوؤويل نادي دبا ميلكون اخلرة 
املطلوبة  اخل��ي��ارات  لتحديد  اجل��ي��دة 
من الاعبني الذين ميثلون الإ�شافة 

اجليدة.
ناٍد  كل  اأن  اإىل  الهامور  �شامي  واأ���ش��ار 
مي��ل��ك روؤي����ت����ه اخل���ا����ش���ة مب�������ش���اره يف 
دوري املحرتفني، من خال املعطيات 

تر�شيخ  ع��ل��ى  واحل���ر����س  امل���ت���واف���رة، 
ال�شتقرار الفني.

م��ن ج��ه��ت��ه وج���ه ع��م��ر ال��زب��ري �شكره 
وت���ق���دي���ره ل��ل��ح��ا���ش��ري��ن ع��ل��ى اإث�����راء 
اإن  وقال  الإيجابية،  بالأفكار  النقا�س 
اإىل  تهدف  روؤي��ة  من  ينطلق  املجل�س 
الهادفة  املجتمعية  امل��ب��ادرات  ت��ق��دمي 
ي��ع��ق��وب العلي  ���ش��ك��ر  وامل���ث���م���رة، ك��م��ا 
تلبيتهما  ع���ل���ى  ال���ب���ي���وم���ي  وحم���م���د 

الدعوة. 

اإن��ه على  ب��دوره ق��ال حممد البيومي 
ا�شتعداد للم�شاركة مع جميع الأندية 
اأه���داف���ه���ا، وال���ع���م���ل على  يف حت��ق��ي��ق 
بالتطوير  اخلا�شة  املتطلبات  جميع 
امل��ج��الت، وذل��ك باخلرة  يف خمتلف 
الطريق  ل��ه��م  ال���ت���ي مت��ه��د  ال��ك��ب��رية 
الريا�شي،  امل��ج��ال  يف  ب�شمة  ل��و���ش��ع 
باأهمية  ق���ن���اع���ت���ه���م  م����ن  ان����ط����اق����اً 
امل�شاركة يف كل ما يعزز املكانة الكبرية 

للريا�شة الإماراتية.

بالتعاون بني جمل�ش دبي الريا�سي والقطاع اخلا�ش

الريا�سة الن�سائية تتاألق يف �سهر رم�سان
يف خمتلف املناطق بدبي للمراأة  ريا�سية  فعالية   16

انطالق بطولة كاأ�س قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة للرماية يف ن�سختها الثامنة

مبارزة الإمارات ت�سارك ب�9 لعبني يف بطولة 
»اجلائزة الكربى« ل�سالح الإيبيه مب�سر

ريا�سيون: قاعدة »ال�ساعد هابط«مرتبطة بروؤية الأندية 

جمل�س الزبري الرم�ساين يحتفي ب� »النواخذة« والرب�ساء 
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•• اأبوظبي –الفجر:

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  اخ��ت��ت��م��ت 
والنقل  ال��ب��ل��دي��ات  ل��دائ��رة  التابعة 
اأبوظبي  جم��ل�����س  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 

الريا�شي
القدم  لكرة  الرم�شانية  بطولتها   
للمو�شم احلايل، وذلك �شمن حفل 
مت من خاله تكرمي الفرق الفائزة 
الذين  ال�شرتاتيجيني  وال�شركاء 

اأ�شهوا يف اإجناح البطولة.
وج�������������اءت ال�����ب�����ط�����ول�����ة ال�����ك�����روي�����ة 
ال��رم�����ش��ان��ي��ة ���ش��م��ن اإط����ار اأه����داف 
ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي يف حتقيق 
وتكري�س  ل��ل��م��وظ��ف��ني،  ال�������ش���ع���ادة 
ال��ري��ا���ش��ة ك��اأ���ش��ل��وب ح���ي���اة ومنط 
ت��ع��زي��ز �شامة  ي�����ش��اه��م يف  ���ش��ح��ي 

و�شحة املجتمع. 

النهائية  ال���ل���ق���اءات  اأ���ش��ف��رت  وق���د 
ت��رب��ع فريق  ع��ن  امل��ن��اف�����ش��ات  �شمن 
وا����ش���ت���م���راري���ة  ال������ط������وارئ  اإدارة 
لياأتي  الأول،  امل��رك��ز  على  الأع��م��ال 

فريق بلدية مركز الوثبة و�شيفاً يف 
بلدية  فريق  وليحل  الثاين،  املركز 
الثالث،  امل���رك���ز  يف  امل��دي��ن��ة  م��رك��ز 
�شلطان  ����ش���امل  ���ش��ع��ادة  ق��ل��د  ح��ي��ث 

لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ع��م��ري 
اللجنة  رئي�س   – البلدية  خدمات 
املنظمة - بطل البطولة امليداليات 
والفريق  البطولة،  وكاأ�س  الذهبية 

الثاين امليداليات الف�شية، والفريق 
كما  ال��رون��زي��ة،  امليداليات  الثالث 
البطولة، واحلكام،  مت تكرمي رعاة 
واأح�����ش��ن حار�س،  واأف�����ش��ل لع����ب، 

وهداف البطولة.
وح���ر����ش���ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة على 
يف  اأ�شهموا  الذين  اجلمهور  تكرمي 
اإجناح البطولة من خال متابعتهم 

اليومية ملجريات واأحداث اللقاءات 
الاعبني  وحت��ف��ي��زه��م  ال���ك���روي���ة، 
والت�شويق  ال��ت��ح��دي  روح  واإ���ش��ف��اء 

على اللقاءات الكروية.

البطولة  اأن  ب����ال����ذك����ر  اجل����دي����ر 
ال���رم�������ش���ان���ي���ة ال����ك����روي����ة وال���ت���ي 
ا�شتمرت مناف�شاتها على مدار 14 
بلدية  م��اع��ب  واحت�شنتها  ي��وم��ا 
اأبوظبي قرب املقر الرئي�س  مدينة 
فريقاً   12 ���ش��م��ت  ق���د  ل��ل��ب��ل��دي��ة 
البلدية  واإدارات  قطاعات  ميثلون 
ومراكزها الفرعية قد لعبوا �شمن 
تق�شيم  مت  حيث  املجموعات،  نظام 
كل  ت�شم  جمموعتني  اإىل  ال��ف��رق 
جمموعة �شتة فرق تناف�شوا لي�شل 
م����ن ك����ل جم���م���وع���ة ف���ري���ق���ان اإىل 
الن�شف النهائي، ومن ثم الو�شول 
البطولة  من  النهائية  املرحلة  اإىل 
الطوارئ  اإدارة  فريق  تناف�س  حيث 
وا���ش��ت��م��راري��ة الأع���م���ال م���ع فريق 
ال���وث���ب���ة ع��ل��ى كاأ�س  ب��ل��دي��ة م���رك���ز 

البطولة.

•• ال�سارقة- وام:

اأحرز لعبو ولعبات الكاراتيه لنادي ال�شارقة لريا�شات الدفاع عن النف�س 3 
دروع واملركز الأول يف 3 من بطولت الدوري العام يف الكاراتيه - الكوموتيه 
الفردية  لاألعاب  ال�شارقة  ن��ادي  قاعة  يف  اختتمت  والتي   2022 للعام   -

بتنظيم احتاد الكاراتيه.
واأحرز لعبو ولعبات النادي املركز الأول ودروع بطولت الدوري العام يف 
بطولت النا�شئات والفتيات والآن�شات .. فيما حل فريقي الأ�شبال والنا�شئني 
باملركز الثاين يف مناف�شات هذه الفئة وجاء فريق ال�شيدات باملركز الثالث 

ميداليات   4 و  ف�شية  ميدالية  و14  ذهبية  ميدالية   12 حمققا  فئته  يف 
برونزية.

واأ�شاد �شعادة اأحمد عبد الرحمن العوي�س رئي�س جمل�س اإدارة النادي بالنتائج 
التي حققها لعبو ولعبات الكاراتيه .. موؤكدا اأنها تعك�س الدعم الكبري من 
جمل�س ال�شارقة الريا�شي وجهود اإدارة التدريب الريا�شي ببناء فرق قادرة 
على املناف�شة يف خمتلف البطولت .. مثنيا على جهود املدربني التي اأثمرت 
حتقيق اإجنازات تعك�س روؤية جمل�س اإدارة النادي الهادفة للتواجد يف املراكز 
الاعبني  داعيا   .. النف�س  عن  الدفاع  ريا�شات  بطولت  خمتلف  يف  الأوىل 
والاعبات ملوا�شلة التدريب للحفاظ على ما حتقق من اإجنازات وتعزيزها 

باإجنازات جديدة .
من جهته اأكد عبد العزيز احلمادي مدير اإدارة التدريب الريا�شي اأن هذه 
الإجنازات هي ثمرة جهود مدربي النادي لتطوير امل�شتوى الفني لاعبيه 
اإدارة  جمل�س  ودع��م  البطولت  خمتلف  يف  مميز  ب�شكل  للظهور  ولعباته 
الاعبني  التي ميزت عطاء  العالية  الريا�شية  ال��روح  .. مثنيا على  النادي 

وقادت لتحقيق املراكز املتقدمة .
ويف اأول الإجنازات فاز فريق الفتيات بدرع الدوري حمققا املركز الأول باأربع 
ومرمي  يا�شر  وحبيبة  حامت  وه��دى  اأ�شامة  لنا  الاعبات  من  لكل  ذهبيات 
البتول .. بينما فاز فريق النا�شئات بدرع الدوري حمققا املركز الأول باأربع 

ذهبيات اأي�شا لكل من جوري اأ�شامة واآية فادي وروح خالد وجنى اأن�س .
كما فاز فريق الآن�شات بدرع الدوري العام حمققا املركز الأول باأربع ذهبيات 
لكل من جود رائد وحا با�شل وريان اأحمد وجود با�شل وحقق فريق النا�شئني 
الكتبي وعمر  �شبع ميداليات ف�شية لكل من من�شور  الثاين حمرزا  املركز 
نبيل وعمر ح�شن وعبد احلليم زياد وخالد وليد وحممد معاذ وفا�شل غام 
. وحقق فريق الأ�شبال املركز الثاين ب�شبع ف�شيات حققها كل من عبدالعزيز 
عبد اهلل وع��ب��د اهلل جا�شم وي��و���ش��ف ول��ي��د وحم��م��د حم��م��ود واي��ه��م حممد 
و�شفيل بياكال وح�شني حممد .. بينما جاء فريق ال�شيدات باملركز الثالث 

بثاث برونزيات لكل من جود رائد وميا�س الرا�شد وجود با�شل.

••  الريا�س-الفجر:

 ياأمل راكان الرا�شد، �شائق الراليات 
ت�شاهم  اأن  امل����ح����رتف،  ال�����ش��ع��ودي 
�شل�شلة  يف  الأخ���������رية  م�������ش���ارك���ت���ه 
تريا�س  "رايل  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ب��ط��ولت 
مهاراته  ���ش��ق��ل  يف  دابوبوريرا"، 
م��ب��ه��ر يف  اأداء  ل��ت��ق��دمي  وخ���رات���ه، 
ب��ط��ول��ة ال��ع��امل ل��ل��رال��ي��ات ال��ف��ئ��ة 2 
الرتغال  رايل  م��ن��اف�����ش��ات  ���ش��م��ن 

ال�شهر القادم. 
ال��ب��ال��غ من  ال�����ش��اب  ال�شائق  وي��وؤك��د 
اأي�شاً  يعد  وال��ذي  �شنة،   32 العمر 
رائ�������د اأع�����م�����ال ن����اج����ح وحم������رتف، 
املناف�شات  يف  امل�شاركة  اأهمية  على 
ت�شاهم يف  التي  املحلية،  وال�شباقات 
وتك�شبهم  ال�شائقني،  تعزيز خرات 
ثقة مطلقة ل تقدر بثمن. ويعتر 
راكان الرا�شد اأن البطولت املحلية 
مماثلة  واأج�����������واء  جت����رب����ة  ُت����ق����دم 
ل��ل��ب��ط��ولت ال��ع��امل��ي��ة، وت�����ش��اه��م يف 
دعمه ليكون بو�شعية مثالية وعلى 
ال����ش���ت���ع���داد خل���و����س غمار  اأه����ب����ة 
العامل  بطولة  من  الرابعة  اجلولة 
يف  تنطلق  التي   2 الفئة  للراليات 
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"مل  ال��را���ش��د:  �شرح  املنا�شبة  بهذه 
البطولت  خو�س  ال�شهل  من  يكن 

امل���ح���ل���ي���ة ال���ت���ح�������ش���ريي���ة، وجت�����اوز 
كونها  وخ�������ش���و����ش���اً  حت����دي����ات����ه����ا، 
اإىل  ب��ه��ا  اأ���ش��اف��ر  ال��ت��ي  امل���رة الأوىل 

الرتغال". 
واأ�شاف بالقول: "اأقيمت البطولت 
ال��ت��ح�����ش��ريي��ة ع��ل��ى حلبة  امل��ح��ل��ي��ة 
ال�شباق ذاتها التي �شت�شهد انطاق 
ل���ل���رال���ي���ات �شمن  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة 
لذلك  ال��رت��غ��ال،  رايل  م��ن��اف�����ش��ات 
ك���ان م���ن ال�������ش���روري ب��ال��ن�����ش��ب��ة لنا 
ك��ف��ري��ق، امل�����ش��ارك��ة وال��ت��ع��رف على 
م�شارها،  وطبيعة  واأجوائها  احللبة 

يف  املحتدمة  للمواجهات  ا�شتعداداً 
ال�شهر القادم". 

واختتم قائًا: "�شاهمت البطولت 
م���ه���ارات���ي، و�شقل  ب���دع���م  امل��ح��ل��ي��ة 
�شباق  ري��ا���ش��ة  ع����امل  يف  خ���رات���ي، 
التهاون  اأن  ���ش��ك  ول  ال�������ش���ي���ارات. 
ال�شباق  ال���ش��ت��ع��داد خل��و���س  وع���دم 
املناف�شة،  من  اخل��روج  اإىل  �شيوؤدي 
اإنها  وبالتايل البتعاد عن الألقاب. 
براحة  واأ�شعر  بطولة عاملية مهمة، 
التحدي  ه��ذا  خلو�س  كبرية  وثقة 
اأداء مميز للعودة  اجلديد، وتقدمي 

اإىل م�شرية النت�شارات".
خ������ا�������س ال������را�������ش������د ال�����ب�����ط�����ولت 
ال����ت����ح���������ش����ريي����ة م������ع ن����خ����ب����ة من 
ال�شائقني املحليني الذين يتمتعون 
�شباق  ع�������امل  يف  ك����ب����رية  ب����خ����رة 
املخ�شرم  ال�شائق  واأثنى  ال�شيارات، 
لتعزيز  التجربة  ه��ذه  اأهمية  على 
ك��ف��اءة وق����درة ال�����ش��ائ��ق��ني، ك��م��ا اأكد 
رقماً  ليكون  املناف�شة،  على  ق��درت��ه 

ي�شعب جتاوزه. 
�شهر  خ�����ال  ال����ب����ط����ولت  اأق���ي���م���ت 
ال�شباق  واأث���ن���اء  امل���ب���ارك،  رم�����ش��ان 

ب�شبب  الإفطار  اإىل  الرا�شد  ا�شطر 
ارتفاع  ظ���ل  يف  ال���ب���دين  الإج����ه����اد 

درجات احلرارة.  
وق���ال: "كان اجل��و ح���اراً ج��داً وكان 
ج�����ش��دي ي��ف��ق��د ال��ك��ث��ري م���ن امل����اء، 
ال�شباق  خ���و����س  ع���ن���د  خ�����ش��و���ش��اً 
البدلة  مثل  املعدات  جميع  مرتدياً 
ال��ري��ا���ش��ي��ة، وال��ق��ف��ازات، واخل����وذة. 
اأحافظ على  اأن  كان من ال�شروري 
البيئة  رطوبة ج�شدي يف مثل هذه 

ال�شعبة من اأجل �شامتي".
بخو�س  اإعجابه  الرا�شد عن  اأع��رب 

تلك ال�شباقات املحلية التح�شريية، 
ملا لها من فائدة كبرية بالن�شبة له 
الفريق  ك�شائق حمرتف، ولأع�شاء 
امل���ك���ون م���ن ���ش��ب��ع��ة اأ���ش��خ��ا���س على 
ح��د ����ش���واء، م��و���ش��ح��اً م���دى اأهمية 
الأخطاء،  ل��ت��دارك  ال��ت��ج��رب��ة،  ه��ذه 
املناف�شات،  ق��ادم  يف  الأداء  وتطوير 
حافلة  جت����رب����ة  "كانت  ب����ق����ول����ه: 
�شرورة  م��ن��ه��ا  امل��ه��م��ة،  ب���ال���درو����س 
ا�شرتاتيجية  على  حت�شينات  اإج��راء 
املنعطفات ذات  ال�شرعة عند جتاوز 
ف�شًا  واملتتالية،  املنحدرة  ال��زواي��ا 

ع���ل���ى ط��ب��ي��ع��ة م�شار  ت��ع��رف��ن��ا  ع����ن 
ذات  منعطفات  ي�شم  ال��ذي  ال�شباق 
ي��ج��ب علينا  خ�����ش��ائ�����س خم��ت��ل��ف��ة. 
تف�شيلي  ب�شكل  كل منعطف  درا�شة 
بذلك  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  لطبيعته  ن���ظ���راً 
ن�شمن حتقيق اأف�شل توقيت. اأعتقد 
مع  والتعامل  املنعطفات  جت��اوز  اأن 
طبيعة احللبة ب�شكل مثايل، ي�شاهم 
ومينحنا  ك���ب���ري،  ف����رق  اإح�������داث  يف 
ال�شباق".   ج��ولت  يف  ك��ب��رياً  تقدماً 
ويثق الرا�شد باأن ال�شتعداد امل�شتمر 
اأ�ش�س متينة، ويوؤدي  ي�شاهم بو�شع 

اإىل حتقيق الفوز، والرتقاء يف �شلم 
للراليات  العامل  بطولة  ت�شنيفات 

الفئة 2. 
ب��داأ م�شريته يف  ال��ذي  ق��ال الرا�شد 
ال�����ش��ي��ارات ���ش��م��ن بطولة  ري��ا���ش��ة 
 2015 للراليات  الأو���ش��ط  ال�شرق 
اليوم  املناف�شة  "اأ�شبحت  دب��ي:  يف 
اأك�����ر اح���ت���دام���اً وق������وًة ع��م��ا كانت 
عليه يف ال�شابق. خرتي لن متكني 
امل��راك��ز اخلم�شة  اإىل  ال��و���ش��ول  م��ن 
يف  للم�شاركة  دائ��م��اً  اأط��م��ح  الأوىل. 
املختلفة  وال���ب���ط���ولت  امل��ن��اف�����ش��ات 
مزيد  واك��ت�����ش��اب  م��ه��ارات��ي  ل�شقل 
م�شمار  ل����دخ����ول  اخل��������رات،  م����ن 
املناف�شات خال العامني القادمني، 
لأمتكن من حتقيق هديف والو�شول 
الأوىل  اخل��م�����ش��ة  امل���راك���ز  اأح���د  اإىل 
م�شتوى  على  ال�شائقني  ترتيب  يف 

العامل".
الحرتافية  م�����ش��ريت��ه  ج��ان��ب  اإىل 
الرا�شد  يعد  ال�شيارات،  �شباقات  يف 
ومديراً  م�����ش��ارك��اً،  م��وؤ���ش�����ش��اً  اأي�����ش��اً 
بردج  اآك�ش�س  امل���ال  راأ����س  ل�شندوق 
املال  راأ����س  �شناديق  اأح���د  فنت�شرز، 
ورئي�س  ال�����رائ�����دة،  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
"كودو كورب"،  �شركة  اإدارة  جمل�س 
اململكة  يف  ال��رائ��دة  املطاعم  �شل�شلة 

العربية ال�شعودية. 

ال�سارقة لريا�سات الدفاع عن النف�س يحرز 3 دروع يف الدوري العام للكوموتيه

ا�ستعدادًا لتقدمي اأداء مميز يف بطولة العامل للراليات 2 يف الربتغال

ال�سائق ال�سعودي وجنم بطولة العامل للراليات راكان الرا�سد يثني على دور املناف�سات املحلية يف �سقل مهارات ال�سائقني
�سارك ال�سائق البالغ من العمر 32 �سنة يف �سل�سلة البطولت املحلية »رايل تريا�ش دابوبوريرا«، ا�ستعدادًا خلو�ش بطولة العامل للراليات الفئة 2 �سمن مناف�سات رايل الربتغال ال�سهر القادم

اختتام بطولة بلدية مدينة اأبوظبي الرم�سانية لكرة القدم

اإدارة الطوارئ وا�ستمرارية الأعمال بطاًل, ومركز الوثبة و�سيفًا, وبلدية مركز املدينة ثالثًا
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الفجر الريا�ضي

يدخل ليفربول اىل مباراته على ملعب "اأنفيلد" اأمام �شيفه فياريال الإ�شباين يف ذهاب الدور ن�شف النهائي من دوري اأبطال 
اأوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء، مدرًكا اأن اخلطاأ ممنوع اأمام احل�شان الأ�شود للبطولة الذي ي�شعى لاإطاحة بعماق 

قاري اآخر.
يف ظل م�شعاه نحو رباعية تاريخية هذا املو�شم، ي�شطدم ليفربول بفريق اأق�شى يوفنتو�س اليطايل وبايرن ميونيح 

بطل اأملانيا من الدورين ثمن النهائي وربع النهائي توالًيا.
اإذ يتخلف بنقطة فقط عن مان�ش�شرت �شيتي  ويخو�س فريق املدرب الملاين يورغن كلوب نهاية مو�شم نارية، 
- الذي يخو�س بدوره غمار دور الربعة يف دوري البطال �شد ريال مدريد ال�شباين - يف ال�شباق ال�شر�س على 
اللقب يف الدوري قبل خم�س مراحل من النهاية، وبلغ نهائي كاأ�س الحتاد حيث �شيواجه ت�شل�شي بعد تتويجه على 

ح�شاب الخري بلقب كاأ�س الرابطة يف وقت �شابق من املو�شم.
وبعد اأن خرج من الدورين ربع النهائي وثمن النهائي يف العامني الآخرين، ياأمل ليفربول موا�شلة امل�شوار وبلوغ النهائي 

للمرة الوىل منذ 2019 عندما حقق لقبه ال�شاد�س على ح�شاب مواطنه توتنهام.
ن�شف   2006-2005 مو�شم  ا يف  اأي�شً بلغ  اأن  بعد  الأم  القارية  امل�شابقة  له يف  نتيجة  اأف�شل  فقد طابق  فياريال،  اأم��ا 
النهائي قبل اأن يخرج اأمام اأر�شنال النكليزي. واأثبت فياريال اأن تتويجه بلقب الدوري الوروبي "يوروبا ليغ" 
يف  املتخ�ش�س  يقوده  ال��ذي  هو  �شدفة،  يكن  مل  النكليزي  يونايتد  مان�ش�شرت  ح�شاب  على  املا�شي  العام 
هذه امل�شابقة اأوناي اإميري الذي حقق لقبها اأربع مرات )ثات منها توالًيا مع اإ�شبيلية بني 2014 

و2016(.
ول يزال الفريق الإ�شباين على امل�شار ال�شحيح من اأجل تكرار الإجناز الرائع لبورتو الرتغايل 
بقيادة جوزيه مورينيو والذي حقق لقب دوري البطال عام 2004 بعد عام من تتويجه بلقب 

كاأ�س الحتاد )يوروبا ليغ حالًيا(.
ال��دوري الوروب��ي يف مو�شم  اأن تواجها مرتني فقط قارًيا، يف ن�شف نهائي  و�شبق للفريقني 
تاأخره �شفر1- ذهاًبا يف اإ�شبانيا اىل  بقيادة كلوب  2015-2016 عندما عّو�س ليفربول 
فوز -3�شفر اإياًبا يف اأنفيلد، قبل اأن يخ�شر النهائي �شد اإ�شبيلية واإميري بالذات )3-1( 

يف بازل ال�شوي�شرية.
املباراة  ب��ه... �شتكون  اأن��ه م�شّلم  اأم��ًرا كهذا على  اآخ��ذ  "ل  املقبلة  املباراة  عّلق كلوب على 
�شعبة جًدا جًدا �شد فياريال ولكن يف ن�شف نهائي دوري البطال، اإذا مل تكن المور 

�شعبة، فاإن هناك خطاأ ما".
وتابع "للتفوق على يوفنتو�س وبايرن، فهذا يعني اأنهم ي�شتحقون التواجد يف ن�شف 

نهائي دوري البطال. اأوناي اإميري هو ملك الكوؤو�س، ما يقوم به اأمر ل ي�شدق".
غرميه  على  ال���ش��ب��وع  نهاية  -2�شفر  ف���وزه  بعد  امل��ب��اراة  اىل  ليفربول  وي��دخ��ل 
ايفرتون يف ديربي ال�"مري�شي�شايد"، حمافًظا على �شل�شلته اخلالية من الهزائم 
يف الدوري للمباراة الرابعة ع�شرة توالًيا وعلى �شجله خالًيا من اخل�شائر على 

اأر�شه هذا املو�شم يف ال�"برمريليغ".
وبعد دور جمموعات حقق فيه العامة الكاملة ب�شتة انت�شارات من �شت مباريات، 
اأطاح ليفربول باإنرت من ثمن النهائي بعد اأن فاز عليه يف معقله -2�شفر قبل اأن 

يحقق بطل اإيطاليا فوًزا غري كاٍف يف اأنفيلد )-1�شفر(.
ا ليفربول بفوز مريح 3-1 من الرتغال على ح�شاب  ويف ربع النهائي، عاد اأي�شً
بنفيكا قبل تعادل مثري 3-3 اإياًبا عندما لعب ليفربول بت�شكيلة رديفة بغياب 
وال�شنغايل  �شاح  حممد  امل�شري  اأب��رزه��م  ودفاعًيا،  هجومًيا  موؤثرة  عنا�شر 
ترنت- والظهريان  داي��ك  ف��ان  فريجل  الهولندي  ال��دف��اع  وقلب  مانيه  �شاديو 
اأندرو روبرت�شون الذين �شيلعبون دوًرا حمورًيا  اأرنولد وال�شكتلندي  األك�شندر 

الربعاء.
من جهته، يدرك فياريال اأن الطريق الوحيد للعودة اىل دوري البطال املو�شم 
ت�شع  بعد  ال��دوري على  ال�شابع يف  املركز  اإذ يحتل  باللقب،  التتويج  املقبل هو 

نقاط من املركز الرابع قبل خم�س مباريات من النهاية.
والتغلب على  باأمور مهمة  تقوم  اأن  �شيء، عليك  اأج��ل حتقيق  "من  اإمي��ري  ق��ال 
الأف�شل. تلك املباراة �شد يوفنتو�س منحتنا الكثري من الثقة. يف ن�شف النهائي، 
�شنحاول اأن نخلق الظروف ذاتها من اأجل اأن مننح اأنف�شنا الفر�شة. ليفربول فريق 
عظيم". و�شيفتقد حتًما اإميري جلهود مهاجمه جريار مورينو الذي يعاين من اإ�شابة 

يف الع�شلة اخللفية للفخذ تعر�س لها �شد خيتايف يف 16 ال�شهر احلايل.
 ،1-1 وكان فياريال �شعق يوفنتو�س بثاثية نظيفة يف معقله يف تورينو بعد تعادلهما 
وجّدد النتيجة الخرية يف بافاريا اإياًبا يف ربع النهائي بعد فوزه -1�شفر على اأر�شه ذهاًبا. 
وراأى قائد ليفربول جوردان هندر�شون اأن "فياريال اأخرج فرًقا قوية. اإنهم فريق جيد جًدا 

و�شتكون مواجهة �شعبة. �شنكون جاهزين لتقدمي كل �شيء والتاأهل اىل النهائي".

•• دبي -الفجر

 ينظم نادي دبي الدويل للريا�شات 
ال��ب��ح��ري��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع ن���ادي دبي 
ل����زوارق ال�����ش��اط��ئ -دو����ش���ك- يومي 
�شاطئ  يف  املقبلني  والأح���د  ال�شبت 
ن�شنا�س يف جمريا مناف�شات بطولة 
�شريف  ل���ل���ك���اي���ت  امل���ف���ت���وح���ة  دب������ي 

-هايدروفويل-.
�شمن  الكبري  احل��دث  اإقامة  وتاأتي 
ال�شراكات املتجددة للنادي واملبادرات 
ب���ال���ت���ع���اون م���ع خمتلف  امل�����ش��ت��م��رة 
يف  الح�����داث  تنظيم  امل��وؤ���ش�����ش��ات يف 
الريا�شية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  روزن����ام����ة 
ل���ل���م���و����ش���م ال����ري����ا�����ش����ي ال���ب���ح���ري 
�شتجمع  ح��ي��ث   2022-2021
وممار�شي  حم��ب��ي  ال��ب��ط��ول��ة  ه����ذه 
ري��ا���ش��ة ك��اي��ت ���ش��ريف ال��ت��ي تنت�شر 
���ش��واط��ئ الدولة  ك��ب��رية يف  ب�����ش��ورة 

ومتار�س يوميا يف �شواطئ دبي.
واأكد حممد عبداهلل حارب الفاحي 
املدير التنفيذي لنادي دبي الدويل 
تنظيم  اأن  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
اإط��ار تن�شيق  ياأتي يف  البطولة  هذه 

اجل���ه���ود وال���ت���ع���اون امل�������ش���رتك بني 
ل��زوارق ل�شاطئ  النادي ونادي دبي 
فعاليات  ت���ن���ظ���ي���م  يف  -دو�������ش������ك- 
توفري  ت�شمن  وم�شتمرة  متجددة 
�شرائح  مل��خ��ت��ل��ف  امل��ن��اف�����ش��ة  ف���ر����س 
ريا�شة  حمبي  بينهم  ومن  املجتمع 

كايت �شريف.
واأو�����ش����ح حم��م��د ع���ب���داهلل ح����ارب: 
بطولة  م���ن���اف�������ش���ات  ت���ن���ظ���ي���م  ان 

�شريف  ل���ل���ك���اي���ت  امل���ف���ت���وح���ة  دب������ي 
جديدا  تعاونا  يعد  -هايدروفويل- 
التن�شيق  ب��دا  حيث  املوؤ�ش�شتني  بني 
م��ن��ذ ����ش���ن���وات يف ت��ن��ظ��ي��م ع����دد من 
)دبي  بطولة  بينها  منها  الفعاليات 
وبراعم  ل��ن��ا���ش��ئ  ري��غ��ات��ا(  ج��ون��ي��ور 
لتمتد  احلديثة  ال�شراعية  و�شغار 
ريا�شية  م�����ش��اب��ق��ة  يف  ج���دي���د  م���ن 

بحرية اأخرى.

واأعلن نادي دبي الدويل للريا�شات 
الت�شجيل  ب���اب  ف��ت��ح  ع��ن  ال��ب��ح��ري��ة 
البوابة  ع��ر  احل���دث  يف  للم�شاركة 
بالت�شجيل  اخل��ا���ش��ة  الل��ك��رتون��ي��ة 
مقر  ي�شتقبل  ف��ي��م��ا  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف 
ال�شاطئ طلبات  ل���زوارق  دب��ي  ن��ادي 
ال���راغ���ب���ني يف امل�������ش���ارك���ة ي��وم��ي��ا يف 
طلب  تعيئة  ع��ر  ال��ن��ادي  ا�شتقبال 

ال�شرتاك.

امل��ن��ظ��م��ة لبطولة  ال��ل��ج��ن��ة  وح����ددت 
�شريف  ل���ل���ك���اي���ت  امل���ف���ت���وح���ة  دب������ي 
-ه�����اي�����دروف�����وي�����ل- ال����ف����ئ����ات لت���ي 
����ش���ي���ت���ن���اف�������س ع���ل���ي���ه���ا امل���������ش����ارك����ون 
والأحد  ال�شبت  ي��وم��ي  وامل�����ش��ارك��ات 
ومواطنني  و����ش���ي���دات  رج����ال  وه����ي 
املناف�شات  ���ش��ت��ق��ام  ح��ي��ث  ون��ا���ش��ئ��ني 
ال�شبت والأح��د على فرتتني  يومي 
ال���ظ���ه���رية ح�شب  ���ش��ب��اح��ي��ة وب���ع���د 
و�شرعات  اجل��وي��ة  احل��ال��ة  معطيات 
التتويج  حفل  �شيقام  فيما  ال��ري��اح 
يوم  ع�شر  من  والن�شف  الرابعة  يف 
الأح����د يف م��ق��ر ن����ادي دب���ي ل����زوارق 

ال�شاطئ -دو�شك-.
درع

وك����������ان حم����م����د ع������ب������داهلل ح������ارب 
لنادي  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ف��اح��ي 
البحرية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  ال����دويل  دب���ي 
بطولة  فعاليات  خ��ال  ح��ر���س  ق��د 
التي   2022 دب��ي ج��ون��ي��ور ري��غ��ات��ا 
على  امل��ا���ش��ي  م��ار���س  �شهر  اختتمت 
نادي  اأ���ش��رة  اإىل  ال��ن��ادي  تقدمي درع 
دبي لزوارق ال�شاطئ ت�شلمه حممد 

الكمدة عو�س جمل�س الإدارة.

تعاون م�سرتك بني دبي  البحري ودو�سك

مظالت )هايدروفويل( ترتفع يف جمريا ال�سبت والأحد
حممد حارب:  مبادرة متجددة جتمع حمبي ريا�سة »كايت �سريف«

  كابو يحذر زمالءه يف فياريال من »جحيم اأنفيلد« 

م�ساركة جودو الإمارات يف دورة 
اخلليج الثالثة بالكويت

جولة ترويجية لكاأ�س رابطة املحرتفني بال�سركات الراعية

اأف�����ش��ل لعبي  اإت��ي��ان ك��اب��و نف�شه اأح���د  ف��ر���س ال��ف��رن�����ش��ي 
الو�شط الدفاعي يف الدوري الإ�شباين لكرة القدم منذ اأن 
مطالباً  و�شيكون  الثاين-يناير،  كانون  يف  فياريال  يف  حل 
باإظهار اأف�شل ما لديه اليوم الأربعاء يف "جحيم اأنفيلد" 
حني يحل �شيفاً على ليفربول الإنكليزي يف ذهاب ن�شف 
نهائي دوري اأبطال اأوروبا. م�شتنداً اإىل خرته يف املاعب 
األوانه من  اإن كان مع توتنهام الذي دافع عن  الإنكليزية، 
2013 حتى 2015 اأو واتفورد الذي لعب معه يف الدوري 
اإىل  اأن يهبط معه  2020 قبل  2015 حتى  املمتاز من 
"ت�شامبيون�شيب"، حذر الدويل الفرن�شي  الثاين  امل�شتوى 
فران�س  وكالة  مع  مقابلة  يف  عاماً   33 العمر  من  البالغ 
ليفربول  مواجهة  �شعوبة  من  فياريال  يف  زم��اءه  بر�س 
من  تعلمت  ماذا  �شوؤال:  اأنفيلد".  ب�"جحيم  يف ما و�شفه 
م��واج��ه��ات��ك ���ش��د ل��ي��ف��رب��ول ع��ن��دم��ا لعبت يف اإن��ك��ل��رتا مع 
اإنه  اإن��ه اجلحيم.  "اأنفيلد،  ج��واب:  وات��ف��ورد؟  ثم  توتنهام 
�شواء  اإنكلرتا.  يف  اإليها  ذهبت  التي  �شعوبة  املاعب  اأكر 
من حيث الأج��واء اأو الطريقة التي يلعبون بها... لديهم 
جماهريهم(،  )بني  مب�شتواهم  الرتقاء  على  القدرة  هذه 
كان  ج��زء  اأي  يف  ال��وق��ت  طيلة  ل��ك  بامل�شاكل  الت�شبب  على 
كل  يف  عليك  ي�شغطون  اأب����داً،  يتوقفون  ل  امل��ل��ع��ب...  م��ن 
ي�شجلون،  عندما  وحتى  الت�شجيل.  دائماً  يريدون  مكان، 
يوا�شلون على املنوال ذاته لإ�شقاطك. لديهم خطتهم وكل 
ما يريدونه هو قتلك. هذا كل �شيء". �س: هل الفوز بلقب 
دوري اأبطال اأوروبا مازال حلماً اأم اأ�شبح هدفاً؟ ج: "الفوز 
بلقب دوري الأبطال؟! مل نتظاهر يوماً بالقول اإن باإمكاننا 
اأبداً! ما زلنا فياريال، اأ�شغر  اأوروبا!  الفوز بدوري اأبطال 
فريق يف ن�شف النهائي. ل، كان الهدف يف مكان اآخر. كنا 
نعلم اأنه با�شتطاعتنا القيام باأ�شياء رائعة �شد فرق كبرية. 
لكن اأن نقوم بذلك ب�شكل منتظم، فما زال الأمر الأ�شعب 
يف كرة القدم. نحن نفعل ذلك يف الوقت احلايل )يف اإ�شارة 
اإىل اق�شاء يوفنتو�س الإيطايل وبايرن ميونيخ الأملاين من 

ثمن وربع النهائي توالياً(، لكن اإذا خ�شرنا اأمام ليفربول، 
ُي�شار  اأن  من  ت�شاأموا  اأمل  ���س:  اأمرنا".  النا�س  �شين�شى 

اإليكم با�شتمرار على اأنكم الفريق ال�شغري املفاجاأة؟
للفوز!  حظاً  الأوف��ر  ل�شنا  نحن  احلقيقة!  اإنها  "ملاذا؟  ج: 
انظروا اإىل الفرق الأخرى... هنا )يف مدينة فيا-ريال(، 
 70 األف ن�شمة، وهم )الفرق الكرى( لديهم   50 هناك 
األف مقعد يف ماعبهم... كا، هذا الأمر ل يزعجنا. هم 
ل يقللون من احرتامنا بالقول اإننا الفريق ال�شغري. اإنها 
احلقيقة وح�شب". �س: رغم ذلك، لقد اأحرزمت لقب يوروبا 
ليغ بركات الرتجيح على ح�شاب مان�ش�شرت يونايتد. كان 
ل�شيما  ي�شدق.  ل  ال�شعور  "هذا  ج:  لكم...  الأول  اللقب 
اأننا نعرف كم هو نادر )الفوز بالألقاب القارية(. مبجرد 
اأن ت�شدى حار�س املرمى لركلة اجل��زاء، راأيت نف�شي مرة 
نفوز  كنا  عندما  �شنوات،   9-8 ك��ان عمري  عندما  اأخ��رى 
ل  اأم��ر  اأي���ام طفولتي.  اإىل  ع��دت  فريقي.  م��ع  بالبطولت 
ي�شدق. تخيلوا اأن نفوز بدوري الأبطال؟ يا اإلهي، �شيكون 
ذلك اأكر روعة! كل هذا جمرد اأح��ام. لكن من املجاين 

اأن حتلم".
�س: ملاذا اخرتت فياريال يف كانون الثاين/يناير 2021؟

اعتقدت  هنا.  اإىل  املجيء  اأتوقع  اأك��ن  مل  �شخ�شياً،  ج:"اأنا 
اأين �شاأنهي م�شريتي يف واتفورد، كنت مرتاحاً هناك، حتى 
لو كنا يف الدرجة الثانية )ت�شامبيون�شيب(. لقد اأُجه�شت 
�شفقة لنتقايل قبلها يف ال�شيف )2020(، وقد اأزعجني 
ذلك كثرياً. كنت اأعلم اأنه ما زال باإمكاين اللعب يف دوري 
نف�شك م�شطراً  اأن جتد  ك��ان.  بلد  اأي  الأوىل يف  ال��درج��ة 
عمرك...  من  الثاثني  تتجاوز  واأن��ت  ال�شفر  من  للبدء 
الأمر  فجاأة ومت  فياريال  وج��اء  نعم.  �شعبة،  كانت حلظة 
)�شفقة النتقال( يف غ�شون يومني، ب�شرعة. �شاألت: "اأين 
جوار  اإىل  ال�شم�س،  +يف  يل  قالوا  )جغرافياً(؟".  فياريال 
فالن�شيا. �شتلعب يف يوروبا ليغ+. قلت ح�شناً لنذهب، هيا 

بنا. ولعبت مباراتي الأوىل بعد اأربعة اأو خم�شة اأيام".

•• اأبوظبي-الفجر

ب���ن ثعلوب  ����ش���ع���ادة حم��م��د  اع��ت��م��د 
امل�شارعة  احت�����اد  رئ��ي�����س  ال����درع����ي 
منتخب  م�شاركة  برنامج  واجل���ودو 
الألعاب  دورة  الإم��ارات��ي يف  اجل���ودو 
التي  الثالثة  اخلليجية  الريا�شية 
ال�شقيقة  ال��ك��وي��ت  دول���ة  حتت�شنها 
 30 اإىل   13 م����ن  ال����ف����رتة  خ�����ال 
م��اي��و ال���ق���ادم، وال��ت��ي ���ش��ي��ك��ون حفل 
 ،5/15 ي��وم  يف  الر�شمي  افتتاحها 
يناير  يف  اإقامتها  مقررا  ك��ان  والتي 
امل��ا���ش��ي، اإل ان��ه��ا ت��اأج��ل��ت ب��ق��رار من 
امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��ل�����س روؤ����ش���اء 
ال��ل��ج��ان الأومل���ب���ي���ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة على 
انت�شار  م��ن  العاملية  امل��خ��اوف  ���ش��وء 
ل��ف��ريو���س كورونا  امل��ت��ح��ور اجل��دي��د 
 15 تت�شمن  ،وال��ت��ي  »اأوم���ي���ك���رون« 
وفردية  ج��م��اع��ي��ة  ري��ا���ش��ي��ة  ل��ع��ب��ة 
العاب  يف  تتمثل  ،وال��ت��ي  للجن�شني 
وال�شلة  والطائرة  واليد  القدم  ك��رة 

وال�شباحة واألعاب القوى والكاراتيه 
واجلودو واملبارزة والرماية والتن�س 
الأر�شي والدراجات الهوائية وهوكي 
اإىل  اإ�شافة  ال��ط��اول��ة،  وك��رة  اجلليد 

ريا�شة الألعاب الإلكرتونية.
واأ�شاف �شعادة رئي�س احتاد امل�شارعة 
منتخب  ب����رن����ام����ج  ب������ان  واجل����������ودو 
للم�شاركة  ي�����ش��ت��ع��د  ال����ذي  اجل�����ودو 
اخلليجية ي�شم 10 لعبني، والذي 

مايو  من  ال�شاد�س  من  اعتبارا  يبداأ 
اجل���ودو  خ���ال مع�شكر  م��ن  امل��ق��ب��ل 
اأوزبك�شتان  يف  ي��ق��ام  ال���ذي  ال����دويل 
ال���دويل للجودو،  ب��اإ���ش��راف الحت���اد 
املنتخبات  و�شط م�شاركة كبرية من 
والأوروب��ي��ة، حيث  ال�شيوية  العاملية 
الماراتي  اجل���ودو  منتخب  يتطلع 
ذهبية  ب��ع��د  ج��دي��د  اجن����از  لتحقيق 
البطولة العربية التي اأقيمت موؤخرا 
اليومني  يف  و���ش��ي��ت��م   .. الأردن  يف 
املختارة  القائمة  ت�شمية  ال��ق��ادم��ني 
اأوزبك�شتان  مع�شكر  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
وال������دورة اخل��ل��ي��ج��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة التي 
املنتخبات  ك���اف���ة  م�����ش��ارك��ة  ت�����ش��ه��د 
اخلليجية تطلعا للم�شاهمة يف جناح 
الأ�شقاء،  ي�شت�شيفها  ال��ت��ي  ال����دورة 
ال�شاب  اجل���ودو  منتخب  يحقق  واأن 
مبا  الإم��ارات��ي��ة  الريا�شة  طموحات 
ال�����ذي يجده  ي��ت��ن��ا���ش��ب واله���ت���م���ام 
قطاع ال�شباب والريا�شة من القيادة 

الر�شيدة.

•• اأبوظبي-وام: 

اأطلقت " رابطة املحرتفني الإماراتية " جولة ترويجية 
ل��ك��اأ���س راب��ط��ة امل��ح��رتف��ني، ت��ط��وف خالها ال��ك��اأ���س مقر 
ال�����ش��رك��ات ال��راع��ي��ة ل��ل��راب��ط��ة، م���ع ب���دء ال��ع��د التنازيل 
للمباراة النهائية للبطولة التي تقام يوم 4 مايو املقبل، 
على ا�شتاد حممد بن زايد يف اأبوظبي وجتمع بني العني 

و�شباب الأهلى.
و زارت الكاأ�س، �شمن فعاليات اجلولة الرتويجية، فندق 

ومت  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال�شعديات  ج��زي��رة  برمييوم  ريك�شو�س 
اإبراز املباراة النهائية  اأمام ال�شيوف والزوار مع  عر�شها 

املرتقبة.
و تبادل وفد الرابطة الدروع التذكارية مع ممثلي الفندق 
واأكد اأهمية الدور الذي يقوم به رعاة الرابطة يف اجناح 

بطولت املحرتفني ودعم كرة القدم الإماراتية عموما.
و من املقرر اأن تتوا�شل اجلولة الرتويجية لكاأ�س رابطة 
املحرتفني بزيارة مقار ال�شركات الراعية للرابطة خال 

الأيام املقبلة.

ذهاب الدور ن�سف النهائي من دوري اأبطال اأوروبا 

اخلطاأ ممنوع لليفربول اأمام احل�سان الأ�سود فياريال 

�شيعتزل املدافع الإيطايل جيورجيو كيليني دولياً عقب املواجهة الودية 
)حزيران(  يونيو  يف  وميبلي  اإ���ش��ت��اد  يف  الأرج��ن��ت��ني  م��ع  اأوروب����ا  لبطل 

املقبل.
ويبدو اأن ف�شل اإيطاليا يف التاأهل اإىل كاأ�س العامل لكرة القدم يف قطر 
37 عاماً، حيث  البالغ عمره  اأ�شرع بقرار مدافع يوفنتو�س  العام  هذا 
�شتكون مواجهة الأرجنتني يف لندن، حيث فازت اإيطاليا ببطولة اأوروبا 

يف يوليو )متوز( املا�شي اخر مباراة يخو�شها مع منتخب باده.
�شا�شولو يف  2-1 على  وقال كيليني ملن�شة دازون عقب فوز يوفنتو�س 
الدوري الليلة املا�شية "�شاأودع املنتخب الوطني يف وميبلي، املكان الذي 
املنتخب  اأودع  اأن  اأود  اأوروب��ا.  بالفوز ببطولة  ع�شت فيه ذروة م�شريتي 

مع  يل  م��ب��اراة  اآخ���ر  بالتاأكيد  ه��ذه  �شتكون  جميلة.  ب��ذك��رى  ال��وط��ن��ي 
اإيطاليا".

املركز  ويتقا�شم  الوطني،  املنتخب  م��ع  م��ب��اراة   116 كيليني  وخ��ا���س 
اإيطاليا مت�شاوياً مع  اخلام�س يف قائمة الاعبني الأكر م�شاركة مع 
مالديني  وباولو  رو�شي  دي  دانييلي  فقط  عليه  ويتفوق  بريلو  اأندريا 

وفابيو كانافارو وجيانلويجي بوفون.
ومل يقرر قلب الدفاع، الذي �شارك كبديل مع يوفنتو�س اأمام �شا�شولو، 

بعد ما اإذا كان �شيمدد م�شريته مع الأندية اإىل ما بعد املو�شم احلايل.
واأ�شاف "عاقتي مع يوفنتو�س ل تنتهي ولن تنتهي اأبداً. بالطبع من 
الآن وحتى نهاية املو�شم �شاأقيم كل �شيء واأحتدث مع عائلتي ب�شاأن ما 

هو الأف�شل. دعنا نح�شم املركز الرابع )يف الدوري( اأوًل والفوز بكاأ�س 
اإيطاليا، وبعدها �شاأجل�س مع العائلتني- يف املنزل ويوفنتو�س- ملعرفة 
بع�س  احتجت  املا�شي،  ال�شيف  نف�شه  الأم��ر  حدث  للجميع.  الأف�شل 
اأوروب���ا. يف  نهاية بطولة  بعد  ما  اإىل  العقد اجلديد  اأوق��ع  الوقت ومل 

عمري هذا، ل ميكنك التفكري على املدى البعيد".
ويحتل يوفنتو�س املركز الرابع يف الدوري، متقدماً بفارق ثماين نقاط 
عن روما اخلام�س قبل اأربع جولت على النهاية، وذلك يف �شباق التاأهل 

اإىل دوري اأبطال اأوروبا.
)اأيار(  11 مايو  اإيطاليا يف  كاأ�س  نهائي  اإن��رت ميان يف  و�شيلتقي مع 

املقبل.

كيليني يعتزل دوليًا بعد مواجهة الأرجنتني وديًا اإ�سابة مدافع بر�سلونة يف 
الع�سلة ن�سف الوترية

اأعلن بر�شلونة املناف�س يف دوري الدرجة الأوىل الإ�شباين لكرة القدم اأن مدافعه 
الفخذ  اإ�شابته يف ع�شات  بعد  املاعب لفرتة  �شيبتعد عن  دي�شت  �شريجينو 

اخللفية خال الهزمية املفاجئة 0-1 اأمام رايو فايكانو يوم الأحد املا�شي.
ومل يحدد بر�شلونة اأي مدى زمني لتعايف الاعب. وخا�س دي�شت 31 مباراة 

مع بر�شلونة هذا املو�شم.
الأول  ال��ف��ري��ق  لع��ب  لها  خ�شع  ال��ت��ي  "الفحو�شات  ب��ي��ان  يف  بر�شلونة  وق���ال 
الع�شات  �شمن  الوترية  ن�شف  الع�شلة  يف  اإ�شابته  اأك��دت  دي�شت  �شريجينو 
الفريق  اختيارات  �شمن  متاحاً  الاعب  يكون  "لن  الأمي��ن.  للفخذ  اخللفية 

و�شفائه �شيملي توقيت عودته".



يتقدم للزواج من حبيبته قبل 
عملية يف القلب ل�سبب غريب

جلراحة  اخل�شوع  قبل  حبيبته  من  للزواج  بريطاين  �شاب  تقدم 
زراعة القلب خوفاً من اأن ل يحبها قلبه اجلديد.

واأ�شيب بروكلني بيكمان )20 عاًما( ب�شكتة دماغية تركته ميًتا 
الأم��ر يف غيبوبة  به  وانتهى  دقيقة   17 مل��دة  الفنية  الناحية  من 
كرة  لعب  لعائلة  وقيل  الأ�شلية.  ال�شمام  جراحة  ف�شلت  عندما 
على  تغلب  لكنه  يتعافى،  اأن  املرجح  اأن��ه من غري  امل��وه��وب  القدم 
ال�����ش��ع��اب، ول��ك��ن ب��ع��د اخل����روج م��ن الغيبوبة يف ع��ي��د امل��ي��اد، مت 

حتذيره من اأنه بحاجة اإىل عملية زرع قلب عاجلة.
وقال بروكلني "بعد اأن قالوا يل اإنني بحاجة لقلب جديد، اأخرت 
اأن نخطب فقط يف ح��ال مل يحبها قلبي  الأف�شل  م��ن  اأن��ه  اإي��ل��ي 
اجلديد. وات�شح اأن قلبي اجلديد يحبها بقدر ما يحبها القدمي. 
بزوجتي.  واأن��ادي��ه��ا  املمر  يف  مت�شي  اأراه���ا  حتى  النتظار  اأطيق  ل 

�شيكون يوًما مل اأكن اأعتقد اأنني �شاأراه".
ت��اون يف �شمال  ن��ادي بري�شتاتني  ال��ذي لعب يف  ب��روك��ل��ني،  ك��ان  و 
ويلز، يعاين من عيب يف القلب عند الولدة، وخ�شع لعمليتني يف 
غ�شون يوم واحد من ولدته. وكانت الأوعية الدموية الرئي�شية 
يف قلبه تدور بطريقة خاطئة، مما يوؤدي اإىل تدفق الدم يف الجتاه 
اخلاطئ، بح�شب �شحيفة مريور الريطانية. ويف الأ�شابيع التي 
�شبقت احل�شول على قلب جديد ال�شهر املا�شي يف م�شت�شفى امللكة 
اإليزابيث يف برمنغهام، مت اإلغاء عمليتني لإنقاذ حياته، ومت اإلغاء 
بالفعل، عندما  بروكلني  فتح �شدر  �شاعات، مع  اأرب��ع  بعد  الأوىل 
بداأ قلب املترع بالف�شل، واألغى الأطباء العملية ثانية عند اأبواب 

غرفة العمليات لأن الع�شو املترع كان متطابًقا ب�شكل �شيء.

العناكب تهرب بعد التزاوج لتجّنب قتلها
اأّن العناكب الذكور من نوع  اكت�شف فريق من العلماء ال�شينيني 
"فيلوبونيا برومينن�س" تهرب فوراً بعد التزاوج وذلك لتتجّنب 

اأن تقتلها قريناتها وتاأكلها.
قوائمها  م��ن  اث��ن��ني  العناكب  ت�شتخدم  ال���ت���زاوج،  عملية  وخ���ال 
لتدفع نف�شها خال جزء من الثانية متكئة على العنكبوت الأنثى. 
يف  الثنني  ُن�شرت  درا�شة  يف  الأوىل  للمرة  التقنية  ه��ذه  وُو�شفت 

جملة "كورنت بايولوجي".
عالية  ك��ام��ريات  ا�شتخدام  الكت�شاف  ه��ذا  اإىل  التو�شل  واح��ت��اج 
�شينغ  الرئي�شي  ال��درا���ش��ة  معد  اأو���ش��ح  م��ا  على  وال��دق��ة،  ال�شرعة 
�شانغ دجانغ من جامعة هوبي يف ال�شني. وكان الباحثون يجرون 
درا�شة حول الختيارات اجلن�شية لدى هذا النوع الذي يعي�س يف 

جمموعات ي�شل عدد العناكب فيها اإىل 300.
ومن بني 155 حالة تزاوج ُدر�شت، هرب العنكبوت الذكر بعيداً يف 

152 حالة، وجنا تالياً من املواجهة مع قرينته.
اأما الذكور الثاثة التي مل ت�شر ب�شرعة فقتلتها قريناتها واأكلتها. 
امل�شري  هروبها  الباحثون  منع  التي  الثاثون  العناكب  ولقيت 
للذكور  �شرورية  الآلية  هذه  اأّن  بالتايل  العلماء  وا�شتنتج  نف�شه، 

لتهرب من العناكب الإناث.
واأ�شار �شينغ �شانغ دجانغ اإىل اأّن العناكب الإناث حتكم على القدرة 

اجلن�شية للذكور ا�شتناداً اإىل متّكنها من الهروب.
الهرب  ال��ت��زاوج ميكنه  الذكر وم��ن خ��ال  "العنكبوت  اأّن  واأو���ش��ح 
من الفرتا�س اجلن�شي لاأنثى التي تختار العنكبوت الذي يتمتع 
الذكر  بحالة  مبا�شر  ب�شكل  يرتبط  ذل��ك  لأّن  ع��ال  جن�شي  ب���اأداء 

اجل�شدية".

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

من املطربة امل�سرية التي قّبل ماكرون يدها بعد فوزه؟
�شجت مواقع التوا�شل الجتماعي يف م�شر والعامل العربي با�شم فرح الديباين، مطربة الأوبرا امل�شرية التي غنت 
الن�شيد الوطني الفرن�شي على امل�شرح، برفقة الرئي�س اإميانويل ماكرون وزوجته، وذلك بعد فوزه بالنتخابات اأمام 

مر�شحة اليمني املتطرف مارين لوبان.
الفرن�شي، لكن رد فعل ماكرون بعد  الن�شيد الوطني  املتميز يف غناء  اأدائها  الديباين الإعجاب ب�شبب  ونالت فرح 

انتهائها من الغناء هو ما زاد بريقا على تلك اللحظة، اإذ اقرتب منها لي�شافحها ثم انحنى ليقّبل بدها.
ملغنية  املديح  وزوجته قدما  الرئي�س  اأن  وا�شحا  وبدا  وقبلتها،  و�شافحتها  الأوىل  فرن�شا  �شيدة  اقرتبت منها  كما 

ال�شوبرانو امل�شرية ال�شابة.
وكان ذلك امل�شهد كفيا ليجعل ا�شم الديباين حديث مواقع التوا�شل يف م�شر والعامل العربي، اإىل جانب موقع 

البحث "غوغل"، يف حماولة للتعرف اأكر على املغنية ال�شابة.
ودر�شت الديباين العمارة، وح�شلت على جائزة املجل�س الأعلى للثقافة عام 2007، ثم جاءت اخلطوات نحو العاملية 
بقرارها النتقال اإىل برلني لدرا�شة الغناء الأوبرايل، ومنها انتقلت اإىل باري�س، حيث خا�شت ت�شفيات �شمت 780 

�شخ�شا، لت�شبح موؤهلة للغناء على خ�شبة م�شرح اأوبرا باري�س، كاأول عربية حتقق هذا الإجناز.
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عر�س مرعب باجلو كاد اأن ينتهي بكارثة
كل  حلق  اإذ  اجل��و،  يف  �شعب  ا�شتعرا�س  تنفيذ  اأمريكيان  مغامران  ح��اول 
منهما بطائرة �شغرية على اأن يقفزا منها ثم يتبادل الطائرتني يف اجلو، 
جتربة  اأن  �شحفية،  تقارير  ذك��رت  فقد  عقباه.  يحمد  مل  م��ا  ح��دث  لكن 
املغامرين اللذين ميار�شان القفز املظلي، باءت بف�شل جزئي، لكنهما جنوا 
اجل���و، حتى  امل��غ��ام��ران طائرتيهما يف  واأوق���ف  امل���وت حل�شن حظمها.  م��ن 
واح��دا فقط  لكن  الأر����س،  اإىل  بها  الآن ويهبط  ي�شتقل كل منهما طائرة 

جنح يف ذلك بينما ف�شل الآخر.
وبح�شب �شبكة "فوك�س نيوز"، فاإن هذه "املغامرة" التي جرت برعاية �شركة 

الطائرتني. لإحدى  فوري  بتحطم  انتهت  اأريزونا،  ولية  "ريدبول" يف 
ل��ك��ن مل ي�شب امل��غ��ام��ران، وه��م��ا م��ن ع��ائ��ل��ة واح����دة، ب���اأي اأذى م��ن جراء 

ال�شتعرا�س غري الناجح، لأنهما كانا خارج الطائرتني اأثناء التحطم.
ليوك  املغامرين  اإن  الإل��ك��رتوين،  موقعها  بول" على  "ريد  �شركة  وقالت 
ثم  ق��دم،  األ��ف   14 ارتفاع  اإىل  بالطائرتني  فارينغتون، حلقا  واآن��دي  اآيكنز 

قفزا و�شط اجلو ب�شرعة 140 ميا يف ال�شاعة.
الطائرة  واح��د منهما  ي�شتقل كل  اأن  اأي  الطائرات،  تبادل  الثنان  وح��اول 
الأخرى، وكان الأمر �شي�شبح اإجنازا غري م�شبوق يف عامل القفز باملظات. 
وا�شتطاع اآيكنز اأن يدخل اإىل الطائرة الأخرى، فاأ�شبح اأول ربان يف التاريخ 

يقلع بطائرة، ثم يهبط باأخرى خمتلفة على الأر�س.

اكت�ساف اأنقا�س معبد قدمي لزيو�س يف �سيناء
عر علماء اآثار م�شريون على اأنقا�س معبد لاإله زيو�س عند الإغريق، يف 

�شبه جزيرة �شيناء، ح�شبما ذكرت وزارة ال�شياحة والآثار امل�شرية.
وقالت الوزارة يف بيان اإن اأنقا�س املعبد عر عليها يف موقع "تل الفرما" 

يف �شمال �شيناء.
الع�شر  اإىل  بيلوزيوم،  القدمي  با�شمه  اأي�شا  الفرما" املعروف  "تل  ويعود 
الرومانية  ال��ع�����ش��ور  خ���ال  ك��ذل��ك  ي�شتخدم  وك���ان  امل��ت��اأخ��ر،  ال��ف��رع��وين 
اليونانية والبيزنطية. وعر كذلك على اأنقا�س تعود اإىل الع�شور امل�شيحية 

والإ�شامية املبكرة، بح�شب "الأ�شو�شيتد بر�س".
اإن علماء  لاآثار،  الأعلى  للمجل�س  العام  الأم��ني  وزي��ري،  وق��ال م�شطفى 
الآثار اكت�شفوا بقايا املعبد عر بوابة مدخله، حيث ميكن روؤية اثنني من 
الأعمدة الغريانيتية ال�شخمة �شاقطني. وذكر اأن البوابة دمرت يف زلزال 

قوي يف الع�شور القدمية.
وكني�شة  بيلوزيوم  قلعة  ب��ني  ب��ني  عليها  ع��ر  البقايا  اأن  وزي���ري  واأو���ش��ح 

تذكارية يف املوقع.
كانت  رمبا  التي  الغرانيتية  الكتل  من  جمموعة  على  الآث��ار  علماء  وعر 

ت�شتخدم لبناء درج للم�شلني للو�شول اإىل املعبد.

بريانكا �سوبرا ت�ستعر�س 
روتينها اجلمايل 

العاملية  بريانكا  النجمة  ���ش��ارك��ت 
متابعيها  مع  عفويا  فيديو  �شوبرا  
موقع  على  اخلا�شة  �شفحتها  يف 

التوا�شل الجتماعي.
اجلمايل  روتينها  بريانكا  وطبقت 
امل��راأة ومرتديًة  اأمام  اليومي وهي 
روب ال�شتحمام وطبقت اخلطوات 
الكامريا  اأم������ام  ب��ه��ا  ت���ق���وم  ال���ت���ي 

لي�شتفيد منها املتابعون.
العاملية  ال�����ش��ح��ف  ك�شفت  وك��ان��ت 
نيك  العاملي  الفنان  ابنة  ا�شم  عن 
بريانكا  الفنانة  وزوج��ت��ه  جونا�س 
اأ�شهر   3 م��رور  بعد  وذل��ك  �شوبرا 
وعلى  بديلة.  اأم  من  ولدت��ه��ا  على 
بف�شل  ال��ث��ن��ائ��ي  اأن  م���ن  ال���رغ���م 
خ��و���س جت��رب��ة الم���وم���ة والب����وة 
بعيدا عن ال�شواء اإل ن ال�شحافة 
التفا�شيل حول  تعرف كل  اأن  تود 
الثنائي  واختار  اجلديدة.  املولودة 
"مالتي  وه����و  ل��ه��ا  م��رك��ب��ا  ا���ش��م��ا 
معروف  ا���ش��م  ه��و  ماري" فمالتي 
يف الهند وهندو�شي الأ�شل ويعني 
القمر  ���ش��وء  اأو  ال�شغرية  ال����وردة 
ومت دجمه با�شم ماري الجنليزي 
ال����ع����ذراء وهنا  ب��ال�����ش��ي��دة  ت��ي��م��ن��ا 

يكونان قد مزجا ديانتيهما.

جوين ديب يوؤكد 
تعر�سه للعنف الأ�سري 

�شاأن  م��ن  دي��ب  ج��وين  املمثل  قلل 
كتبها  ن�شية  ر���ش��ائ��ل  ت�شمنته  م��ا 
م���ن ع���ب���ارات ع��ن��ي��ف��ة واإه����ان����ات يف 
ه��ريد، متهماً  اأم��ب��ري  ح��ق طليقته 
خال  املنزيل  بالعنف  اأي�شاً  اإياها 
الناظرة  للمحكمة  جديدة  جل�شة 
اأقامها  ال��ت��ي  الت�شهري  دع���وى  يف 

عليها.
ر�شالة  على  املحكمة  اط��اع  فبعد 
�شوتية ميكن فيها �شماع الزوجني 
املحامية  ب��������ادرت  ي���ت�������ش���اج���ران، 
الدفاع  فريق  من  مايرز  جي�شيكا 
عن النجم اإىل طرح ال�شوؤال الآتي 
عندما  اأجبت  "ماذا  موكلها:  على 
قالت ال�شيدة هريد " اأخر العامل 
ي���ا ج����وين! اأخ����ره����م: اأن����ا جوين 
ديب، اأنا �شحية للعنف املنزيل؟".

"اأجبت  ب��ق��ول��ه  دي����ب  ج����وين  ورّد 
خمتتماً  كذلك"،  ف��ع��ًا  اأن���ا  بنعم، 
بها  اأدىل  ال���ت���ي  ال�������ش���ه���ادة  ب���ذل���ك 
اأي����ام يف  اأرب��ع��ة  ام��ت��دت  يف جل�شات 
العا�شمة  حمكمة فريفاك�س قرب 
و�شبق  وا����ش���ن���ط���ن.  الأم����ريك����ي����ة 
اأو�شح  اأن  58 عاماً  البالغ  للممثل 
اأن���ه وه���ريد درج���ا، ك��ّل م��ن جهته، 
ع��ل��ى ت�����ش��ج��ي��ل ���ش��ج��ارات��ه��م��ا، مما 
يوؤ�شر اإىل التوتر الذي كان �شائداً 

بينهما خال زواجهما.
اأطلع  اآخ����ر  ���ش��وت��ي  ت�����ش��ج��ي��ل  ويف 
حمامو هريد املحكمة عليه، تتهم 
زوجها  ع��ام��اً   36 ال��ب��ال��غ��ة  املمثلة 

باأنه انهال عليها �شرباً.
يكون  اأن  نفى  دي��ب  ج��وين  اأن  اإّل 
ام����راأة  اأي  اأو  ي���وم���اً  ه���ريد  ���ش��رب 

اأخرى يف حياته.

مادونا بلوك خمتلف 
وحركاتها تثري اجلدل

اأثارت النجمة العاملية  مادونا  جدًل 
كبرياً بعد العديد من ال�شور التي 
ن�شرتها يف �شفحتها اخلا�شة على 

موقع التوا�شل الجتماعي.
وك��ع��ادت��ه��ا ق��ام��ت م��ادون��ا بحركات 
غ���ري���ب���ة اإع���ت���ره���ا ال��ب��ع�����س غري 
ب����رتك الكثري  لئ���ق���ة م���ا دف��ع��ه��م 
البع�س  اأن  اإل  لها  التعليقات  من 
عر عن حبه الكبري لها واإعجابه 
بلوك  بها  اأط��ل��ت  التي  باإطالتها 

خمتلف ب�شعر طويل وجمعد.
وكانت مادونا اأحدثت بلبلة كبرية 
ب�شور جديدة ن�شرتها يف �شفحتها 
التوا�شل  م���وق���ع  ع��ل��ى  اخل���ا����ش���ة 
الجتماعي، ب�شبب اإطالتها التي 
اأ�شغر  اأظهرتها  اأنها  البع�س  راأى 

�شناً ب�شكل كبري.

اأطباء ُيخرجون طرف قلم من عني طفل
يف عملية نادرة، متكن فريق طبي م�شري من ا�شتخراج 
ق��ل��م م���ن ع���ني ط��ف��ل ي��ب��ل��غ م���ن ال��ع��م��ر 12 ع���ام���ا، مع 
الحتفاظ ب�شامة العني ووظائفها، وذلك يف م�شت�شفى 

طب وجراحة العيون يف الزقازيق مبحافظة ال�شرقية.
وبح�شب مدير امل�شت�شفى ا�شت�شاري العيون حممد عي�شى، 
العني  بجوار  ورم  ولديه  للم�شت�شفى  و�شل  الطفل  ف��اإن 
ويف جتويفها. واأ�شاف عي�شى ملوقع "�شكاي نيوز عربية": 
قال  للحالة  املر�شي  التاريخ  عن  الطفل  �شوؤال  "عند 
ذلك  اأن  ويبدو  �شهرين،  منذ  بقلم  لل�شرب  تعر�س  اإن��ه 
���ش��ج��ار، وخ�شي  اأو يف  اأ���ش��دق��ائ��ه  اأث��ن��اء اللعب م��ع  ح��دث 
الطفل وقتها من ذكر ما جرى بالتف�شيل اأو اإباغ اأهله 
"اأجرينا جمموعة  الطبيب:  وتابع  الواقعة".  بدقة عن 
من الفحو�شات والأ�شعة، وكان هناك �شك يف وجود ج�شم 
غريب بجوار العني. اأجرينا اجلراحة وبفتح املكان وجدنا 
ا�شتخراجه  �شنتيمرتات، وجنحنا يف   4 قلم بطول  راأ���س 
وح��اف��ظ��ن��ا ع��ل��ى ���ش��ام��ة ال��ط��ف��ل وع��ي��ن��ه ومل حت���دث اأي 
ت�شبب  مل  لأنها  غريبة  "احلالة  وا�شتطرد:  التهابات". 
العني  بجوار  مر  فالقلم  وقوعها،  عند  بالعني  �شرر  اأي 
وا�شتقر يف جتويفها يف منطقة ت�شمى احلجاج، ومل تظهر 
اأي عامات لوجود مثل هذا القلم، حتى اإننا يف البداية 

�شخ�شنا احلالة على اأنها كدمة".

�سرقوا اآلة �سراف فعلقوا يف حفرة عميقة
فيديو  مقطع  الج��ت��م��اع��ي،  التوا�شل  م��واق��ع  رواد  ت���داول 
يف  الواقعة  امل�شارف  اإح��دى  من  اآيل  �شرايف  جهاز  ل�شرقة 
يف  �شاجنلي  مبنطقة  م�شرف  يف  احل��ادث��ة  ووق��ع��ت  الهند. 
اأكر وليات الهند من  ولية ماهارا�شرتا، التي تعد ثالث 
يف  ويظهر  ال�شكان.  ع��دد  حيث  من  وثانيها  امل�شاحة  حيث 
الفيديو الذي ن�شرته �شحيفة "ذا تاميز اأوف اإنديا" جرافة 
اأحد  بها  ا�شتعان  وق��د  وال��ه��دم،  البناء  عمليات  ت�شتخدم يف 
التي  اخلزنة  وا�شتخراج  ���ش��راف،  اآل��ة  لتحطيم  الل�شو�س 
حتتوي على الأموال بداخلها، والفرار بها.  واأ�شارت موقع 
"�شي اإن بي �شي" اإىل اأن عملية ال�شرقة مل يكتب لها النجاح 
حيث علقت اجلرافة يف حفرة عميقة اأثناء حماولتهم الهرب 
من قوات ال�شرطة، الأمر الذي اأجرهم على الفرار وترك 
اخلزنة يف مكانها. وتوا�شل قوات ال�شرطة يف ماهارا�شرتا 
ماحقة الل�شو�س الذين ظهروا يف العديد من كامريات 
املراقبة التي كانت موزعة يف موقع احلادثة، كما طلبت من 

اجلمهور م�شاعدتها لاإم�شاك بهم.

نظارات �سم�سية اإطاراتها م�سنوعة من البكترييا
تو�شلت امل�شممة الإيطالية �شينزيا فرياري اإىل م�شروع 
ميكن اأن ي�شاعد ب�شكل كبري يف تعزيز الت�شميم امل�شتدام 
ب���اإط���ارات  ن���ظ���ارات �شم�شية  امل��ب��ت��ك��ر، وذل����ك م���ن خ���ال 
الإيطالية  الباحثة  وت�شتثمر  البكترييا.  من  م�شنوعة 
�شد  البتكار  ممار�شات  يف  احل��ي��وي  الت�شميم  جم��ال  يف 
العمليات التي توؤدي اإىل الإ�شراف وال�شفافية يف الت�شميم. 
التي  الع�شوية  ال�شم�شية  ال��ن��ظ��ارات  اإط����ارات  واأ�شبحت 
لف�شل  املنا�شب  الوقت  يف  لا�شتخدام  جاهزة  �شممتها 
العينني  ال�شم�شية يف حماية  النظارات  وت�شاعد  ال�شيف. 
من الأ�شعة فوق البنف�شجية وميكن اأن تكون عن�شًرا من 

عنا�شر املو�شة للعديد من الأ�شخا�س حول العامل.

لو يرجع رم�سان زمان.. نو�ستاجليا م�سرحية حتتفل بال�سهر الف�سيل
ع��ل��ى خ�����ش��ب��ة م�����ش��رح امل��دي��ن��ة يف ب�����ريوت، ق����دم املخرج 
الفل�شطيني عو�س عو�س م�شرحية "لو يرجع رم�شان 
زمان" التي تعد نو�شتاجليا رم�شانية م�شرحية مغناة 

احتفال ب�شهر رم�شان.
وقال عو�س يف ت�شريح ل�"�شكاي نيوز عربية": "تتحدث 
امل�شحراتي  امل�شرحية عن �شخ�شني ميتهنان عمل  هذه 
خال  املهنة  ه��ذه  ممار�شة  يف  �شعوبة  ي��ج��دان  لكنهما 

الأيام احلالية".
و"لذلك ي��ق��رر ال��رج��ان اع��ت��زال امل��ه��ن��ة، وم���ن خال 
ق�شتهما نتطرق لرم�شان وطقو�شه وعاداته وتقاليده 
الذي  اجلميل  برم�شان  يذكرنا  ما  وك��ل  وم�شل�شاته 
يرجع  "لو  عمل  اأن  عو�س  واأك���د  املا�شي".  يف  عرفناه 
رم�������ش���ان يف  ع���ن  ف��ق��ط  ي��ت��ح��دث  رم�������ش���ان زمان" ل 
الرم�شانية يف جولة  العادات  واإمن��ا ي�شتعر�س  ب��ريوت، 
العربية، يف تون�س وم�شر و�شوريا  الدول  على خمتلف 
طارق  اللبنانيني  بطولة  من  وه��و  ولبنان،  وفل�شطني 
متيم و���ش��ام��ي ح��م��دان، وجم��م��وع��ة ك��ب��رية م��ن ال�شبا. 
وحتدث وزير الثقافة اللبناين حممد املرت�شى ل�"�شكاي 
نيوز عربية"، قائا: "مثل هذه الأعمال الثقافية التي 

التي نطل منها  النافذة  الأي��ام اجلميلة هي  اإىل  تردنا 
جميع  والعمل  لواقعنا،  الأف�شل  وامل�شتقبل  الأمل  على 
واأ�شكر كل من �شارك يف تقدميه بهذه ال�شورة". وعن 
الظروف  للفنانني يف  اللبنانّية  الثقافة  وزارة  دعم  قلة 
"يقول  املرت�شى:  ق��ال  ال��ب��اد،  بها  مت��ر  التي  ال�شعبة 
املثل ال�شعري: ل خيل عندك تهديها ول مال.. فلُي�شعد 
م��وج��ودون ونحاول  ُت�شعف احل��ال. نحن  اإن مل  النطق 
دع���م ك��ل م���ب���ادرة، وي��ع��ل��م اجل��م��ي��ع م���دى اجل��ه��د الذي 
اهلل  وبف�شل  الظروف،  كل  رغم  الأم��ور  لتي�شري  نبذله 
املطلوب،  الفرق  كل  لي�س  بالطبع  الفرق.  يلم�شون  هم 
وموجود".  ظ��اه��ر  ال���ف���رق  اأن  ال��ت��اأك��ي��د  مي��ك��ن��ن��ي  ل��ك��ن 
امل�����ش��رح��ي��ة قائا:  ون���ح���دث مت��ي��م ع���ن م�����ش��ارك��ت��ه يف 
اأنه لي�س العمل الأول  "اأحببت كثريا هذا العمل، علما 
الذي يجمعني باملخرج عو�س عو�س، فقد قدمنا منذ 
)لو  م�شرحية  ويف  واأوقفت،  )تنفي�شة(  م�شرحية  فرتة 
ي��رج��ع رم�����ش��ان زم����ان( ات�����ش��ل ب��ي واأخ����رين ع��ن هذه 
تخل  مل  لكنها  بها،  امل�شاركة  اأ�شعدتني  التي  امل�شرحية 
من التلميحات لو�شعنا احلايل، وحاولت مترير بع�س 

النقد للم�شوؤولني بطريقة مبطنة خال العر�س".

لنا كوندور خالل ح�سورها العر�ش اخلا�ش لفيلم Moonshot يف وي�ست هوليود ، كاليفورنيا. ا ف ب

بيلي اإيلي�س ت�سقط على 
وجهها على امل�سرح

تداول رواد مواقع التوا�شل الجتماعي مقطع فيديو للفنانة العاملية  بيلي 
اإيلي�س ، ظهرت فيه وقد تعر�شت ملوقف حمرج للغاية، اأثناء عر�شها الغنائية 

يف مهرجان كوت�شيا يف ال��� 23 من �شهر ني�شان/اأبريل احلايل.
امل�شرح، و�شقطت على  اإيلي�س وهي على خ�شبة  التفا�شيل، تعرت بيلي  ويف 
وقالت  ريا�شية  ب��روح  معه  وتعاملت  الأم��ر،  تقبلت  ولكنها  مبا�شرة،  وجهها 

باأ�شلوب �شاخر: "اآوت�س، اأيها الرفاق لقد تعر�شت ل�شيء خمز هنا".
وغرقت بيلي بنوبة من ال�شحك وهي مقلوبة على ظهرها قبل اأن يت�شارع 

رجال الأمن مل�شاعدتها على النهو�س واإنقاذها.


