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رئي�س الدولة ونائبه يهنئان الرئي�س رو�سيا االحتادية
بـ»يوم رو�سيا« ورئي�س الفلبني بذكرى ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
فخامة  �إىل  تهنئة  برقية  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
�الحتادية  رو�شيا  رئي�س  ب��وت��ن  ف��ادمي��ر  �لرئي�س 

وذلك مبنا�شبة يوم رو�شيا.
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
حاكم دبي رعاه �هلل برقية تهنئة مماثلة �إىل فخامة 

�لرئي�س فادمير بوتن.
وبعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 

برقية تهنئة مماثلة �إىل معاىل ميخائيل مي�شو�شتن 
رئي�س وزر�ء رو�شيا �الحتادية.

من جهة �أخرى بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل برقية تهنئة 
رئي�س  دوت��رت��ي  رو�  رودري��غ��و  �لرئي�س  فخامة  �إىل 
��شتقال  ذك��رى  مبنا�شبة  وذل��ك  �لفلبن  جمهورية 

باده.
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
حاكم دبي رعاه �هلل برقية تهنئة مماثلة �إىل فخامة 

�لرئي�س رودريغو رو� دوترتي.

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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�ل�شن  �البحار يف كل �الجتاهات

قادة �أملانيا وفرن�سا و�إيطاليا يزورون كييف

معارك طاحنة �سرق اأوكرانيا.. ورو�سيا تدمر م�ستودعًا كبريًا لالأ�سلحة الغربية
•• عوا�صم-وكاالت:

�أوالف  �الأمل������اين  �مل�����ش��ت�����ش��ار  ي��ع��ت��زم 
قبيل  كييف  �إىل  �ل�شفر  �شولت�س، 
�ل�شبع  �ل��دول  جمموعة  قمة  عقد 
يونيو  ن��ه��اي��ة  �ل��ك��رى  �ل�شناعية 
�جل���اري، وف��ق��اً مل��ا �أوردت���ه �شحيفة 

بيلد �الأملانية.
نقًا  �الأمل��ان��ي��ة  �ل�شحيفة  وذك���رت 
فرن�شا  ح��ك��وم��ت��ي  م�����ش��ادر يف  ع��ن 
و�أوكر�نيا، �إن �شولت�س يعتزم �لقيام 
�لفرن�شي  �لرئي�س  برفقة  بالزيارة 
�لوزر�ء  ورئي�س  ماكرون  �إميانويل 

�الإيطايل ماريو در�غي.
ومل يعلق �ملتحدث با�شم �حلكومة 
�الأمل���ان���ي���ة ع��ل��ى ت��ق��ري��ر ب��ي��ل��د ليل 
�جلي�س  يو��شل  ميد�نيا،  �ل�شبت. 
�لرو�شي، �أم�س �الأحد، �شرب �لبنية 
�الأوكر�نية،  �لع�شكرية  �لتحتية 
دونبا�س  �أر������ش����ي  حت��ري��ر  ب��ه��دف 
ت�شتمر  ف��ي��م��ا  �أوك����ر�ن����ي����ا،  ���ش��رق��ي 
�أوكر�نيا يف �لدفاع �مل�شتميت بدعم 

مادي وع�شكري من �لغرب.
م���ع���ارك ط��اح��ن��ة يف �شرق  وت�����دور 
مدينتي  يف  خ�����ش��و���ش��ا  �أوك���ر�ن���ي���ا 
ولي�شيت�شان�شك  �شيفرودونيت�شك 
فولودمير  �لرئي�س  حت��دث  حيث 

زيلين�شكي عن قتال �شو�رع.

خر�ء �ألغام رو�س يزيلون �الألغام من خليج و�شاطئ ماريوبول يف �أوكر�نيا  )� ف ب(

�آمال بالتو�سل �إىل �تفاق حول �لنقاط �خلالفية

وليامز: ليبيا ت�سهد منعطفا خطريا وهناك فر�سة للو�سول لالنتخابات

تن�سيقية �لهياكل �لق�سائية:

تون�س: التمديد يف اإ�سراب الق�ساة مدة اأ�سبوع اآخر

مقتل مئات االإرهابيني بال�ساحل االإفريقي خالل �سهرين
•• عوا�صم-وكاالت:

�ل�شاحل  منطقة  يف  دول   4 مب�شاركة  �لع�شكرية  �لعمليات  جن��اح  ك�شف 
�ملو�جهة مع  �أن قو�عد  �إرهابي،   800 ت�شفية  �الإفريقية يف  و�ل�شحر�ء 
�الإرهاب يف هذه �ملنطقة تغرت بعد �ن�شحاب فرن�شا �إىل �الأف�شل، ح�شب 

خر�ء.
و�أعلنت قوة ع�شكرية م�شرتكة ت�شم قو�ت من جيو�س نيجريا و�لنيجر 
د�ع�س  تنظيمي  من  �إرهابي   800 من  �أك��ر  مقتل  وت�شاد،  و�لكامرون 
�شارك  �إث��ر عملية  ت�شاد،  وبوكو ح��ر�م، خال �شهرين يف منطقة بحرة 

فيها 3 �آالف جندي من �لدول �الأربع.
وك�شفت م�شادر ملوقع �شكاي نيوز عربية، �أن قو�ت قوة �لعمليات �مل�شرتكة 
�لتي يطلق عليها الك �شانيتي �أو )�شامة �لبحرة(، و�لتي تاأ�ش�شت عام 
1994، قادت يف �لفرتة من 28 مار�س و4 يونيو، عملية يف جزر بحرة 

ت�شاد و�ملناطق �ملجاورة بهدف حتييد �إرهابين من د�ع�س وبوكو حر�م.
و�أ�شفرت �لعملية �إىل جانب �لق�شاء على مئات �الإرهابين، عن تدمر �أو 
�ال�شتياء على 44 مركبة، و22 در�جة نارية وعدد كبر من �الأ�شلحة 

�لثقيلة و�خلفيفة.
�أي�شا  �لعملية  �شمحت  ف��ق��د  �لع�شكرية،  ل��ل��ق��وة  �شحفي  ب��ي��ان  وح�����ش��ب 
�لعبو�ت  لت�شنيع  �أماكن  وتدمر  �لذخرة،  من  كبرة  كمية  با�شرتجاع 

�لنا�شفة كان ي�شتخدمها د�ع�س يف تنفيذ هجماته.
�ل��ب��ل��د�ن �الأرب���ع���ة نيجريا و�لنيجر  ت�����ش��اد ب��ن  ب��ح��رة  ومت��ت��د ���ش��ف��اف 
فيها  تتمركز  وجزر  م�شتنقعات  ت�شم  منطقة  وهي  وت�شاد،  و�لكامرون 

جمموعات بوكو حر�م ود�ع�س يف غرب �إفريقيا.
�لتنظيمات  على  وت��اأث��ره��ا  �الأخ���رة  �لع�شكرية  �لعملية  �أهمية  وح��ول 
�الإره��اب��ي��ة، ق��ال �ل��ك��ات��ب �مل��وري��ت��اين دي���دي ول��د �ل�����ش��ال��ك، رئي�س �ملركز 
�الإمكانيات  �شعف  ت�شتغل  �لتنظيمات  ت��ل��ك  �إن  ل��ل��در����ش��ات،  �مل��غ��ارب��ي 
�لع�شكرية و�لفر�غ �الأمني بعد �الن�شحاب �لفرن�شي من مناطق بال�شاحل 

يف �نت�شارها عر �حلدود يف هذه �ملنطقة.
وقّدر ولد �ل�شالك يف حديث ملوقع �شكاي نيوز عربية، �أن تنظيمي �لقاعدة 
�لنيجر ومايل  �ملثلث �حل��دودي بن  ي�شيطر�ن على  ود�ع�س �الرهابين 
بحرة  دول  ح��دود  على  ح��ر�م  بوكو  �نت�شار  �إىل  �إ�شافة  فا�شو،  وبوركينا 

ت�شاد.

•• الفجر - تون�س:

�لهياكل  ت���ن�������ش���ي���ق���ي���ة  �أع����ل����ن����ت 
�ل��ق�����ش��ائ��ي��ة، يف ب����اغ ل���ه���ا، �أن���ه 
�لعمل  تعليق  يف  �لتمديد  ت��ق��ّرر 
و�الإد�رية  �لعدلية  �ملحاكم  بكافة 
�لق�شائية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  و�مل��ال��ي��ة 
مدة �أ�شبوع �آخر بد�ية من �ليوم 

�الثنن.

بال�شكر  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق��ي��ة  وت��وج��ه��ت 
جل��م��ي��ع �ل��ق�����ش��اة ل��ت��ج��ن��ده��م يف 
�مل�شتقل  �لق�شاء  �لدفاع عن قيم 
�لق�شائي  �ل�����ش��ف  وح���دة  �شمن 
ودعتهم �إىل مزيد �لثبات و�إجناح 

حتركاتهم يف �ملدة �لقادمة.
���ش��ت��ت��م �لدعوة  �أن����ه  �أع��ل��ن��ت  ك��م��ا 
�الأ�شبوع  نهاية  عامة  جل�شة  �إىل 
الت�����خ�����اذ �ل�������ق�������ر�ر�ت �ل����ازم����ة 

بخ�شو�س مو��شلة �لتحركات.
وذكرت �أن �لقر�ر جاء بالنظر �إىل 
�لتون�شية  �لرئا�شة  تفاعل  ع��دم 
حت���رك���ات  م�����ع  �ل�����ع�����دل  ووز�رة 
�مل�شتفحلة  �الأزم���ة  وم��ع  �لق�شاة 
وع�����دم �ل����رت�ج����ع ع��ل��ى ق�����ر�ر�ت 
�ملر�شوم  و�إل���غ���اء  �ل��ق�����ش��اة  �إع��ف��اء 

عدد 35. 
)�لتفا�شيل �س10(

•• القاهرة-وكاالت:

�أكدت �ملبعوثة �لدولية �إىل ليبيا �شتيفاين وليامز، �أم�س �الأحد، 
�لد�شتوري  �الإط����ار  جلنة  جل��ه��ود  �ل���دويل  �ملجتمع  دع��م  على 
�أن تكون هذه �جلولة  �لليبية يف �لقاهرة، م�شددة على وجوب 

�الأخرة الإنتاج �إطار د�شتوري.
�لد�شتوري  �مل�شار  وقالت وليامز يف كلمة لها مبحادثات جلنة 
�إطار د�شتوري متن يف  �لعمل الإع��د�د  �أثمن  �لليبي بالقاهرة: 

ليبيا.
و�أ�شافت �ملبعوثة �لدولية �أن ليبيا ت�شهد منعطفا حرجا وهناك 

فر�شة الإحياء �الأمل و�لو�شول لانتخابات.
و�نطلقت حمادثات جلنة �مل�شار �لد�شتوري �لليبي يف �لقاهرة، 
ي��وم �الأح����د، و���ش��ط دع���و�ت ل��ت��ج��اوز �خل��اف��ات و�إي��ج��اد حلول 

ومن �لنقاط �خلافية �الأخرى، مقر �ل�شلطة �لت�شريعية �إما 
غربي ليبيا �أو �شرقها� كما تبحث �للجنة �مل�شرتكة �أي�شا ق�شايا 

متعلقة باحلكم �ملحلي وتوزيع �لروة.
دولية  ب�شغوط  مدفوعا  �جتاها  هناك  �إن  �لت�شريبات  وتقول 
و�إقليمية، لو�شع قاعدة د�شتورية مب�ّشطة، يقدم فيها كل طرف 
بع�س �لتنازالت، من خال عدم �ل�شماح برت�ّشح �لع�شكرين، 

مقابل �عتماد مقر �ل�شلطة �لت�شريعية، ل�شالح �شرق ليبيا.
وت�شر �لت�شريبات �أي�شا �إىل تاأجيل م�شروع �شياغة �لد�شتور 
�جلديد للباد �إىل ما بعد �النتخابات �لت�شريعية، حيث يتوىل 

�لرملان �جلديد هذه �ملهمة.
عدة،  �أي��ام��ا  �لقاهرة  �جتماعات  من  �لثالثة  �جلولة  و�شتمتد 
و�شتكون لنتائجها تبعات م�شرية يف حتديد م�شتقبل ليبيا، 

فاإما �التفاق �أو ت�شليم �لباد �إىل مزيد من �النق�شامات.

تف�شي لعقد �نتخابات.
وتهدف �الجتماعات �إىل و�شع قاعدة د�شتورية تو�فقية للخروج 

من �الأزمة �ل�شيا�شية.
ومتكنت �الإطار �لد�شتوري �لليبية خال �جلولتن �ملا�شيتن 
70 يف  �ملبدئي على نحو  �الت��ف��اق  �لقاهرة من  من حم��ادث��ات 
�لبندين  �إىل  �إ�شافة  �لد�شتور �جلديد،  �ملئة من مو�د م�شروع 

�ملتعلقن بال�شلطتن �لت�شريعية و�لق�شائية.
ب�شروط  فتتمثل  �ل��ب��ح��ث،  م��و���ش��وع  �خل��اف��ي��ة  �ل��ن��ق��اط  �أم����ا 
�لرت�شح لانتخابات �لرئا�شية، حتديد� لناحية �ل�شماح برت�شح 

�لع�شكرين، ومزدوجي �جلن�شية.
كذلك هناك خافات تتعلق ب�شاحيات �لرئي�س �ملقبل لليبيا، 
�القرت�ع  بن  �ملحور  هذ�  �الآر�ء يف  وتنق�شم  �نتخابه،  وطريقة 

�ملبا�شر من �ل�شعب �أو عن طريق �لرملان.

ال�سعودية تقدم 10 ماليني دوالر لالإ�سهام 
يف مواجهة تهديدات ناقلة النفط »�سافر«

•• الريا�س -وام:

قدمت �ململكة �لعربية �ل�شعودية مبلغ 10 ماين دوالر �أمريكي لاإ�شهام يف مو�جهة 
�لتهديد �لقائم من ناقلة �لنفط )�شافر( �لر��شية يف �شاحل �لبحر �الأحمر �شمال مدينة 
بيان  يف   - �الإن�شانية  و�الأع��م��ال  لاإغاثة  �شلمان  �مللك  مركز  وذك��ر  �ليمنية.  �حل��دي��دة 
�شحفي �أم�س �أوردت��ه وكالة �الأنباء �ل�شعودية - �أن �ململكة د�أبت على دعم جهود �الأمم 
لناقلة  �ملحتملة  و�لبيئية  و�الإن�شانية  �القت�شادية  �لتهديد�ت  وجتنب  ملو�جهة  �ملتحدة 
بيئية وماحية  كارثة  ت�شبب  قد  �لتي  منها  �لنفط  ت�شرب  وتد�عيات  )�شافر(  �لنفط 
كبرة تهدد �شاحل �لبحر �الأحمر وجمتمعات �ل�شيد و�ملاحة �لدولية ودخول �لغذ�ء 
و�شيهدد  �الإن�شانية  �الأو�شاع  �شيفاقم  مما  لليمن،  للحياة  �ملنقذة  و�الإم���د�د�ت  و�لوقود 
�لدول �ملطلة على �لبحر �الأحمر، موؤكد� �أن �ل�شعودية حذرت يف �أكر من منا�شبة �أنه 
يف حال ت�شرب �لنفط من ناقلة �شافر �لتي حتتوي على �أكر من مليون برميل ومل 
تتم �شيانتها منذ عام 2015م، �شي�شهد �لعامل �أكر كارثة بيئية تهدد �حلياة حتت �ملاء 

و�لروة �ل�شمكية و�لتنوع �لبيولوجي جر�ء �لت�شرب �لنفطي.

�ص 03

�ص 13

�ص 18

وز�رة تنمية �ملجتمع تُخّف�ص زمن �إجناز خدمات 
�أ�صحاب �لهمم من 10 �أيام �إىل يومي عمل

�أخبار �لإمار�ت

�ملقابر �جلماعية تروي 
فظاعة �لنز�عات يف �لعر�ق

عربي ودويل

مان�صيني يلجاأ �إىل عامل بناء 
�صابق لرتميم منتخب �إيطاليا

�لفجر �لريا�صي

�أف���ادت وز�رة  ويف �آخ���ر �ل��ت��ط��ور�ت، 
م�شتودع  بتدمر  �لرو�شية  �لدفاع 
منطقة  يف  �ل���غ���رب���ي���ة  ل��اأ���ش��ل��ح��ة 
ب�شو�ريخ  �الأوك���ر�ن���ي���ة  ت��رن��وب��ي��ل 
مقاتات   3 و�إ����ش���ق���اط  ك���ال���ي���ر، 
�شو25- يف  م��ن ط����ر�ز  �أوك���ر�ن���ي���ة 

خاركيف ودونيت�شك.
�لدفاع  وز�رة  ح���ذرت  جهتها،  م��ن 
�أن رو���ش��ي��ا تزيد  �ل��ري��ط��ان��ي��ة م��ن 
لا�شتياء  �ل���ق���وة  ����ش��ت��خ��د�م  يف 

ت�����دري�����ج�����ي�����ا ع�����ل�����ى م�����ن�����اط�����ق يف 
وقالت  وحولها.  �شيفرودونت�شك 
رو�شيا  �إن  ت���وي���رت  ع���ر  �ل��������وز�رة 
�ملزيد  ح�شد  �إىل  �ل�شعي  ت��و����ش��ل 
يف  ون�شرها  �ملقاتلة  �ل��وح��د�ت  م��ن 
مو�شكو  �أن  �إىل  م�شرة  �أوك��ر�ن��ي��ا، 
�الأ�شابيع  يف  �الأرج�����ح  ع��ل��ى  ب�����د�أت 
�الأخرة، �لتجهيز لن�شر لو�ء ثالث 
�لقتالية.  �لت�شكيات  بع�س  م��ن 
على  �شتعتمد  رو�شيا  �أن  و�أ���ش��اف��ت 

عنا�شر  جت���ن���ي���د  ع���ل���ى  �الأغ�����ل�����ب 
لتتمكن  �حتياط  جنود  �أو  جديدة 

من �لدفع بوحد�ت جديدة.
�الأوكر�نية،  �الأرك��ان  هيئة  و�أعلنت 
�ل�����ق�����و�ت  �أن  �الأح��������������د،  �����ش����ب����اح 
ت�������ش���ن ه���ج���م���ات على  �ل���رو����ش���ي���ة 
�أن  دون  م���ن  ���ش��ي��ف��رودون��ي��ت�����ش��ك 
�أن  �إىل  م�������ش���رة  جن����اح����ا،  حت���ق���ق 
جي�س  �شدو�  �الأوكر�نين  �جلنود 
فروبيفكا  م���ن  ب��ال��ق��رب  م��و���ش��ك��و 

وميكواليفكا وفا�شيفكا.
لوغان�شك  م��ن��ط��ق��ة  ح���اك���م  وق�����ال 
ت�شيطر  ت������ز�ل  ال  �أوك����ر�ن����ي����ا  �إن 
يف  للكيماويات  �آزوت  م�شنع  على 
م��دي��ن��ة ���ش��ي��ف��رودون��ت��ي�����ش��ك حيث 
و�أ�شاف  �مل��دن��ي��ن.  م��ئ��ات  يحتمي 
�لتلفزيون  ب��ث��ه��ا  ت�����ش��ري��ح��ات  يف 
حما�شر،  غ���ر  �آزوت  �الأوك�������ر�ين 
�ملجاورة  �ل�شو�رع  يدور يف  و�لقتال 
يتوقع  �إنه  قائا:  وتابع  للم�شنع. 
�أق�شى  �لرو�شية  �ل��ق��و�ت  تبذل  �أن 
على  �ل�شيطرة  وحت����اول  ج��ه��وده��ا 

�ملدينة �شو�ء �ليوم �أو غد�.
على  �ل�����������ش�����ي�����ط�����رة  و�����ش����ت����ف����ت����ح 
ملو�شكو  �����ش����ي����ف����رودون����ي����ت���������ش����ك 
هي  �أخ���رى  ك��رى  ملدينة  �لطريق 
دونبا�س  حو�س  يف  كر�ماتور�شك 
�لناطقون  ي�����ش��ك��ل  �ل��ت��ي  �مل��ن��ط��ق��ة 
وتريد  �شكانها  غالبية  بالرو�شية 
بالكامل.  عليها  �ل�شيطرة  رو�شيا 
مو�لون  �ن��ف�����ش��ال��ي��ون  وي�����ش��ي��ط��ر 
ل���رو����ش���ي���ا ع���ل���ى �أج��������ز�ء م����ن هذه 
�مل��ن��ط��ق��ة �ل��غ��ن��ي��ة ب���امل���ن���اج���م منذ 

.2014
�أمركي  ع�شكري  م�شوؤول  وت��وق��ع 
على  رو����ش���ي���ا  ت�����ش��ي��ط��ر  �أن  ك���ب���ر 
م��ن��ط��ق��ة ل��وغ��ان�����ش��ك �الأوك���ر�ن���ي���ة 

باأكملها يف غ�شون �أ�شابيع قليلة.

�سيوؤول ووا�سنطن تناق�سان قوة الردع 
ال�سمالية الكورية  التهديدات  �سد 

•• �صنغافورة - وام:

عقد وزير �لدفاع �لكوري �جلنوبي، 
يل جونغ-�شوب، ونظره �الأمريكي، 
ه��ام�����س منتدى  ع��ل��ى  ، حم���ادث���ات 
�لردع  ملناق�شة  �شنغافورة  يف  �أم��ن��ي 
�لنووية  �لتهديد�ت  �شد  �مل�شرتك 

و�ل�شاروخية لكوريا �ل�شمالية.
لاأنباء  ي���ون���ه���اب  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
�لكورية �جلنوبية عن وزير �لدفاع 
�للقاء  يل جونغ-�شوب قوله خال 
- �ل�����ذي ج����اء ع��ل��ى ه��ام�����س ح���و�ر 
�شانغريا �ل�شنوي وو�شط خماوف 
من �حتمال قيام بيونغ يانغ باإجر�ء 
جتربة نووية �شابعة - ناق�شنا ب�شكل 
�أ�شا�شي طرقا خمتلفة لزيادة قابلية 

�إنفاذ �لردع �ملو�شع .

ماكرون يواجه خطر فقدان االأغلبية املطلقة
•• باري�س-وكاالت:

�الأحد،  �أم�����س  �الق����رت�ع  م��ر�ك��ز  �إىل  �لفرن�شيون  ت��وج��ه 
بعد  للباد  جديد  برملان  النتخاب  باأ�شو�تهم  ل���اإدالء 
�إميانويل  �لرئي�س  �نتخاب  �إع���ادة  م��ن  فقط  �أ�شابيع 

ماكرون لفرتة رئا�شة ثانية.
�لو�شط  م��ن  و�أن�����ش��اره  م��اك��رون  للرئي�س  وبالن�شبة 
برملانية  �أغلبية  على  �حل�شول  �إىل  في�شعون  �لفرن�شي 
�أخرى، و�إال �شي�شطر �لرئي�س ماكرون �إىل ت�شكيل  مرة 
�أخرى  مع�شكر�ت  �إىل  ينتمون  �شيا�شين  م��ن  حكومة 
و�شيكون رئي�س �لوزر�ء �ملقبل �أي�شاً من هذه �ملع�شكر�ت.

ويف هذه �حلالة �شيكون لرئي�س �لوزر�ء موقع �أكر �أهمية يف 
�لدولة. وياأمل �لتحالف �لي�شاري على وجه �خل�شو�س و�ملكون من 
حزب �لي�شار و�ال�شرت�كين و�خل�شر و�ل�شيوعين، بقيادة �ل�شيا�شي 
�ملقاعد  �ملزيد من  �لي�شاري جان لوك ميلين�شون يف �حل�شول على 

يف �لرملان.

�الإ�شاحية مهددة، مبا  �أجندته  على مترير  ماكرون  ق��درة  وباتت 
�ملالية  الإ�شاح  �شروري  �إن��ه  يقول  �لتقاعد  لنظام  �إ�شاحا  ي�شمل 
�لعامة. ويف �ملقابل، يدفع خ�شومه �لي�شاريون خلف�س �شن �لتقاعد 

و�إطاق حملة �إنفاق كبرة.
لكننا  �شعبة...  �أوىل  جولة  نتوقع  ل��روي��رتز  حكومي  م�شدر  وق��ال 

نعتمد على �جلولة �لثانية الإظهار �أن برنامج ميلون�شون خيايل.
وبلغ �إقبال �لناخبن يف �لر �لرئي�شي لفرن�شا )با�شتثناء �أقاليم ما 
جرينت�س،  بتوقيت   1000 �ل�شاعة  يف  باملئة   18.4 �لبحار(  ور�ء 
وهي �أقل ن�شبة م�شاركة منذ 20 عاما على �الأقل يف �جلولة �الأوىل 
من �النتخابات �لرملانية وفقا لبيانات وز�رة �لد�خلية، على �لرغم 
باالنتخابات  نف�شها  �ملرحلة  �ملئة فقط يف  19.2 يف  كانت  �أنها  من 

�الأخرة.
ويف بع�س �أقاليم ما ور�ء �لبحار �لفرن�شية بد�أت �النتخابات بالفعل 

�ل�شبت ب�شبب فارق �لتوقيت.
وتبد�أ �جلولة �لثانية من �النتخابات �لرملانية �لفرن�شية يف �ل�19 

من يونيو )حزير�ن( �جلاري.

ت�سعى �ىل و�سع ختمها على �ملنطقة
املحيط الهادئ: رغم ال�سكوك، ال�سني عازمة على الفوز

•• الفجر -�صاندرين تي�صونري – ترجمة خرية ال�صيباين

�أنهى وزير �خلارجية �ل�شيني زيارة ��شتغرقت 10 �أيام لثماين دول يف �ملحيط 
�لهادئ يف 4 يونيو. وتهدف �جلولة �إىل و�شع ختم �ل�شن على �ملنطقة بينما 
�أكر و�شوًحا يف  �أ�شبح  �للير�لية وحمور بكن -مو�شكو  �ل�شرخ بن �لدول 
�أوروبا و�آ�شيا. ولئن تظّل �ملنطقة مت�شككة ب�شاأن �لعر�س �ل�شيني، فان بكن 
تبقى �ملعّلمة يف لعبة �ل�شر. حتالف �وكو�س، بن �أ�شرت�ليا و�لواليات �ملتحدة 
و�ململكة �ملتحدة، على �ل�شكة منذ �شبتمر 2021، وتنت�شر �لتكهنات حول ما 
�شيغّره �نتخاب �لعّمايل �أنطوين �ألبانيز يف 21 مايو يف �ل�شيا�شة �الأ�شرت�لية 
يف �ملنطقة. وبينما ال يجد �لغزو �لرو�شي الأوكر�نيا خمرًجا، ويلعب �لرئي�س 
�الأمريكي بالكلمات من خال �لتلميح للدفاع عن تايو�ن �شد غزو مماثل، 
�أ�ش�س عملها يف  كانبر�  �الإد�رة �جلديدة يف  ت�شع  �ن  تنتظر  �ل�شن مل  ف��اإن 
�إىل ثماين دول  و�ن��غ يي يف مهمة  وزي��ر �خلارجية  �ل��ه��ادئ الإر���ش��ال  �ملحيط 

جزرية.)�لتفا�شيل �س11(

 3 يف  متتالية  ــارات  ــج ــف ان
ــتــان اأفــغــانــ�ــس يف  ـــــات  والي

•• كابول-وكاالت:

وقع ما ال يقل عن ثاثة �نفجار�ت 
ق����ن����دوز  والي�����������ات  م���ت���ت���ال���ي���ة يف 
�أفغان�شتان  يف  وك��ون��ار  وبدخ�شان 

�أم�س �الأحد.
�ل�شرطة  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  وق�����ال 
�الأنباء  لوكالة  عبيدي  �هلل  عبيد 
وقع  �ل��ذي  �النفجار  �إن  �الأمل��ان��ي��ة، 
�لوالية  عا�شمة  قندوز  مدينة  يف 
عن  نتج  نف�شه  �ال�شم  حتمل  �لتي 
د�خ������ل عربة  ُزرع�������ت  م���ت���ف���ج���ر�ت 
ف���و�ك���ه، وق����ال �إن����ه مل ي�����ش��ف��ر عن 

خ�شائر ب�شرية.
فايز  م��دي��ن��ة  ط��ف��ل يف  و�أ����ش���ي���ب 
�أن  ب��ع��د  ب��دخ�����ش��ان،  عا�شمة  �أب����اد، 
���ش��ي��ارة ع�����ش��ك��ري��ة تابعة  ت��ع��ر���ش��ت 
قنبلة  الن��ف��ج��ار  ط��ال��ب��ان  حلكومة 
قال  ح�شبما  �لطريق،  جانب  على 
طلوع  ل�شبكة  حمليون  م�شوؤولون 

نيوز �ملحلية.
وب��امل��ث��ل، �أف�����ادت ت��ق��اري��ر ب���اأن���ه مت 
يف  لطالبان  تابعة  مركبة  تفجر 
كونار،  والي���ة  عا�شمة  �أب����اد،  �أ���ش��د 

لكن مل يرد تاأكيد ر�شمي.
ثاثة  مقتل  �ل�شبت  �أم�س  و�شهد 
�نفجار  يف  �الأق�����ل  ع��ل��ى  م��دن��ي��ن 
��شتهدف حافلة �شغرة يف كابول.

�لق�شاة ميددون ��شر�بهم
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�شر�كة  ب��اأن��ه��ا  �ل����دول  ب��ن  للعاقة 
و�أكد  طرفن،  بن  توؤ�ش�س  حقيقية 
ب�شكل مبا�شر  يوؤثر  �ملنطقة  �أمن  �أن 

تغير  ���ش��رورة  �إىل  معاليه  و�أ����ش���ار 
وج��ه��ة �ل��ن��ظ��ر �ل��غ��رب��ي��ة جت����اه دول 
بينهم،  �ل��ع��اق��ات  وطبيعة  �ملنطقة 

�الأو�شط  �ل�����ش��رق  م��ن��ط��ق��ة  ق�����ش��اي��ا 
�لق�شية  خا�شة  �ل�شمالية  و�أفريقيا 
�لدول  الز�ل���ت  حيث  �لفل�شطينية، 

ي���درك���و� ب����اأن �مل��ن��ط��ق��ة ت��غ��رت، و�أن 
�ل�شام  �إىل  تتطلع  �شعوبها  جميع 

كحا�شنة لكل �مل�شاريع و�ملبادر�ت.

على �أمن �أوروبا و�لعك�س كذلك.
و����ش���دد ع��ل��ى �أه���م���ي���ة ت���ط���ور وتغر 
�ل��ن��ه��ج �الأوروب��������ي يف �ل��ت��ع��اط��ي مع 

�ل�شيا�شي  �ل���و����ش���ع  �أن  م��و���ش��ح��ا 
و�ل���ت���اري���خ���ي ق���د ت��غ��ر ع��ل��ى مدى 
�لنظر  �مل��ا���ش��ي��ة، وي��ج��ب  �ل�����ش��ن��و�ت 

•• طنجة -وام: 

�ل���دك���ت���ور ع��ل��ي ر��شد  م���ع���ايل  �أك�����د 
�لدفاع  �شوؤون  جلنة  رئي�س  �لنعيمي 
�ملجل�س  و�ل��د�خ��ل��ي��ة يف  و�خل��ارج��ي��ة 
�لوطني �الحتادي �أن �تفاقية �ل�شام 
�الإبر�هيمي تهدف �إىل حتقيق �الأمن 
وعلى  �ملنطقة  ل�شعوب  و�ال�شتقر�ر 

ر�أ�شهم �ل�شعب �لفل�شطيني.
يف  م�شاركته  خ��ال   - معاليه  وق��ال 
مللتقى  �أع���م���ال �جل��ل�����ش��ة �خل��ام�����ش��ة 
ح����و�ر ط��ن��ج��ة ح���ول �الأدي�������ان، حتت 
"ما ه��ي �الآف����اق ع��ل��ى �ملدى  ع��ن��و�ن 
�ل�شرق  ملنطقة  و�مل��ت��و���ش��ط  �ل��ق��ري��ب 
�الأو�شط و�شمال �أفريقيا"، يف �ململكة 
�ملغربية - �إن �التفاقية يجب فهمها 
ب�شكلها �ل�شمويل، ومتثل �أد�ة تغير 
للمنطقة، وحتمل روؤية ��شرت�تيجية 
عن  معربا  بال�شام،  �ملنطقة  لتنعم 
�أن  �لدولين  �ل�شركاء  من  متنياته 

�لق�شية  م���ع  ت��ت��ع��ام��ل  �الأوروب�����ي�����ة 
�لفل�شطينية بذ�ت �لنهج وب�شورتها 
�لتغر�ت  من  �لرغم  على  �لقدمية 
�أن  م�شر�  �ملنطقة،  يف  و�ل��ت��ح��والت 
بدور  للقيام  الأوروب����ا  فر�شة  ه��ن��اك 
�أك����ر و�أك����ر ح��ي��وي��ة و�مل�����ش��اه��م��ة يف 
وتعزيز  و�ال���ش��ت��ق��ر�ر  �الأم���ن  حتقيق 

فر�س �لنماء ل�شعوب �ملنطقة ككل.
ك��م��ا ت���ط���رق م���ع���ايل �ل���دك���ت���ور علي 
�ل�شائد  �لقلق  م�شاألة  �إىل  �لنعيمي 
ل������دى ب���ع�������س �ل��������دول �الأف���ري���ق���ي���ة 
�الأوكر�نية  �الأزم��ة  حول  و�الآ�شيوية 
�جلماعات  �أن�شطة  وزي���ادة  و�آث��اره��ا، 
�ملناطق،  تلك  خمتلف  يف  �الإره��اب��ي��ة 
�الأفريقي،  �ل�شاحل  دول  يف  خا�شًة 
و�مللي�شيات  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات  �إن  ح��ي��ث 
�الأزمات  خمتلف  ت�شتغل  �الإره��اب��ي��ة 
ل���ت���زي���د م����ن ن�����ش��اط��ه��ا و�م���ت���د�ده���ا 
�ل���ت���ي ميكن  �مل���ن���اط���ق  يف خم��ت��ل��ف 

��شتغالها يف تنفيذ �أجندتها.

ال�سحة جتري 244،931 فح�سا وتك�سف عن 1،249 اإ�سابة 
جديدة بكورونا و977 حالة �سفاء

•• اأبوظبي-وام: 

نطاق  وزي���ادة  لتو�شيع  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  خطة  مع  متا�شيا 
�مل�شابة  �حل��االت  وح�شر  �ملبكر  �الكت�شاف  بهدف  �لدولة  يف  �لفحو�شات 
وعزلهم،  لهم  و�ملخالطن   "19  - "كوفيد  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  بفرو�س 
�ل�شاعات  خ��ال  ج��دي��د�  244،931 فح�شا  �إج���ر�ء  ع��ن  �ل���وز�رة  �أعلنت 
و�أحدث  �أف�شل  با�شتخد�م  �ملجتمع  �ملا�شية على فئات خمتلفة يف   24 �ل� 

تقنيات �لفح�س �لطبي.
�لفحو�شات  نطاق  وتو�شيع  و�لفح�س  �لتق�شي  �إج��ر�ء�ت  تكثيف  و�شاهم 
على م�شتوى �لدولة يف �لك�شف عن 1،249 حالة �إ�شابة جديدة بفرو�س 

كورونا �مل�شتجد من جن�شيات خمتلفة، وجميعها حاالت م�شتقرة وتخ�شع 
�مل�شجلة  �حل����االت  ي��ب��ل��غ جم��م��وع  وب��ذل��ك  �ل���ازم���ة،  �ل�شحية  ل��ل��رع��اي��ة 

حالة.  917،496
�أي حالة وفاة يف  �ملجتمع عدم ت�شجيل  �ل�شحة ووقاية  �أعلنت وز�رة    كما 
�لدولة  يف  �لوفيات  ع��دد  يبلغ  وبذلك  �ملا�شية،  �شاعة  و�لع�شرين  �الأرب���ع 

حاالت.  2،305
977 حالة جديدة مل�شابن بفرو�س كورونا  �ل��وز�رة عن �شفاء  و�أعلنت 
تلقيها  بعد  �ملر�س  �أعر��س  �لتام من  19" وتعافيها   - "كوفيد  �مل�شتجد 
�لرعاية �ل�شحية �لازمة منذ دخولها �مل�شت�شفى، وبذلك يكون جمموع 

حاالت �ل�شفاء 899،282 حالة.

النيابة العامة للدولة تو�سح عقوبة االإعالن اأو الرتويج امل�سلل للم�ستهلك
•• اأبوظبي-وام: 

ن�شرتها  فيلمية  م��ادة  خ��ال  من  للدولة،  �لعامة  �لنيابة  �أو�شحت 
�أم�س على ح�شاباتها يف مو�قع �لتو��شل �الجتماعي عقوبة �الإعان 

�أو �لرتويج �مل�شلل للم�شتهلك.
و�أ�شارت �لنيابة �لعامة �إىل �أنه طبقا للمادة 48 من �ملر�شوم بقانون 
�حتادي رقم 34 ل�شنة 2021 يف �شاأن مكافحة �ل�شائعات و�جلر�ئم 
�الإلكرتونية و�لتي ن�شت على �أنه يعاقب باحلب�س و�لغر�مة �لتي ال 
تقل عن 20 �ألف درهم وال تزيد على 500 �ألف درهم، �أو باإحدى 
�أو  �ملعلوماتية  �ل�شبكة  هاتن �لعقوبتن، كل من �رتكب عن طريق 
�الأفعال  �إحدى  �إلكرتوين،  �أو موقع  �ملعلومات  تقنية  و�شائل  �إحدى 

�أو  �إع��ان م�شلل  �أو خدمة عن طريق  1. �لرتويج ل�شلعة   : �الآتية 
�أ�شلوب يت�شمن بيانات غر �شحيحة.

�أو  �شورة  ب��اأي  �لتعامل  �أو  �لتو�شط  �أو  �ل��رتوي��ج  �أو  �الإع���ان   .2
رقمية  عملة  �أو  �فرت��شية  عملة  ع�لى  �لتع�������امل  ع������لى  �لت�ش������جيع 
�أي وح���دة م��دف��وع��ات غ��ر م��ع��رتف بها  �أو  �أو وح���دة قيمة خم��زن��ة 
م���ن �جلهة  ت��رخ��ي�����س  ع��ل��ى  �أو دون �حل�����ش��ول  �ل���دول���ة  ر���ش��م��ي��اً يف 

�ملخت�شة.
للدولة  �لعامة  �لنيابة  حملة  �إط��ار  يف  �ملعلومات  ه��ذه  ن�شر  وي��اأت��ي 
�مل�شتمرة لتعزيز �لثقافة �لقانونية بن �أفر�د �ملجتمع ون�شر جميع 
وعي  م�شتوى  ورف���ع  ب��ال��دول��ة،  و�مل��ح��دث��ة  �مل�شتحدثة  �لت�شريعات 
�جلمهور بالقانون، وذلك بهدف ن�شر ثقافة �لقانون كاأ�شلوب حياة.

بحثا �إجناز�ت �ل�سر�كة �ال�سرت�تيجية يف �لتحديث �حلكومي و�آفاقها �جلديدة

رئي�س الوزراء االأوزبكي يلتقي حممد القرقاوي ووفد حكومة االإمارات
•• دبي - ط�صقند-وام:

�جتماعاً  �أوزبك�شتان،  جمهورية  وزر�ء  رئي�س  �أريبوف  عبد�هلل  معايل  عقد 
مع معايل حممد عبد�هلل �لقرقاوي وزير �شوؤون جمل�س �لوزر�ء، ��شتعر�شا 
خ��ال��ه �إجن�����از�ت �ل�����ش��ر�ك��ة �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ب��ن حكومتي دول���ة �الإم����ار�ت 
حتققت  �لتي  �حل��ك��وم��ي،  و�لتطوير  �لتحديث  يف  �أوزبك�شتان  وجمهورية 

و�ملجاالت �جلديدة �لتي �شيتم �لرتكيز عليها خال �ملرحلة �ملقبلة.
ح�شر �الجتماع �شعادة عبد �هلل نا�شر لوتاه مدير عام مكتب رئا�شة جمل�س 
�لوزر�ء يف وز�رة �شوؤون جمل�س �لوزر�ء، و�شعادة خلفان جمعة بلهول �ملدير 

�لتنفيذي ملوؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل، ووفد حكومة دولة �الإمار�ت.
�لثاثة  �الأع���و�م  خ��ال  �ال�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  �إجن���از�ت  �جلانبان  وبحث 
عر  تعزيزها  و�شبل  �ملقبلة،  �لثاثة  لاأعو�م  �مل�شتقبلية  و�آفاقها  �ملا�شية، 
�إطاق �لر�مج و�ملبادر�ت �ل�شاعية لتعزيز �لعمل �حلكومي، وتطوير بر�مج 
م�شتويات  �إىل  ونقلها  �لقطاعات،  خمتلف  يف  منهجياته  وحتديث  �لعمل، 

متقدمة، من خال تبادل �خلر�ت و�لتجارب بن حكومتي �لبلدين.

وكانت حكومتا دولة �الإمار�ت وجمهورية �أوزبك�شتان د�ّشنتا مرحلة جديدة 
من �لتعاون �مل�شرتك، يف �إطار �ل�شر�كة �ال�شرت�تيجية يف �لتحديث �حلكومي، 
�شنو�ت،  لثاث  �ل�شر�كة  متديد  ت�شمنت  تفاهم  مذكرة  توقيع  خال  من 
�حلكومي،  �لعمل  لتحديث  حيوية  جم��االت   10 لت�شمل  �آفاقها  وتو�شيع 
�حلكومية،  و�ل��ق��ي��اد�ت  و�القت�شاد،  �لتعليم،  وقطاع  �مل��ايل،  �لقطاع  ت�شمل 

و�الأمن �لغذ�ئي و�لزر�عة، و�ملو�نئ و�جلمارك.
�ملميزة  �لثنائية  �لعاقات  ليعك�س  �ال�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  متديد  وياأتي 
بن �لبلدين، و�لبناء على جناح �ل�شر�كة و�الإجناز�ت �لتي مت حتقيقها بن 
 ،2019 �أوزبك�شتان منذ �إطاقها عام  حكومتي دولة �الإمار�ت وجمهورية 
27 حمور�ً ت�شمنت �إطاق مبادر�ت وم�شاريع م�شرتكة باال�شتفادة  �شمن 
من جتربة حكومة دولة �الإمار�ت يف �مل�شرعات �حلكومية و�جلودة �حلكومية 
و�خل���دم���ات �حل��ك��وم��ي��ة و�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات �ل��ذك��ي��ة و�ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة و�خلطط 
وبناء  �لقياد�ت  وبر�مج  �حلكومي،  و�البتكار  �حلكومي،  و�الأد�ء  �لوطنية، 
�لعاملية  و�لتناف�شية  و�القت�شاد،  �لتعليم  وم�شتقبل  و�ل��رجم��ة،  �ل��ق��در�ت، 

و�شهولة ممار�شة �الأعمال وغرها من �ملجاالت.

�سرطة دبي تعتمد 5 اأدوات ال�ستقطاب اأ�سحاب الكفاءات الوظيفية والتخ�س�سية
•• دبي-وام:

للخطة  وف��ق��اً  دب���ي  ���ش��رط��ة  تعمل 
�لعامة  ل��������اإد�رة  �ال���ش��ت�����ش��ر�ف��ي��ة 
-2021 �ل���ب�������ش���ري���ة  ل����ل����م����و�رد 
�لتوجهات  من  و�ملنبثقة   2030
�ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ل��دول��ة �الإم�����ار�ت 
وحكومة دبي وتتمثل �أبرز بر�جمها 
يف �أمت���ت���ة ج��م��ي��ع ع��م��ل��ي��ات �مل����و�رد 
در��شات  ع��ل��ى  و�ل��ع��م��ل  �ل��ب�����ش��ري��ة 
�لعاملة  �لقوة  تخطيط  يف  �لتنبوؤ 
�لر�مج  ت��ط��وي��ر  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
تطبيقات  �ىل  وحتويلها  �لقائمة 
�الختيار  ب���رن���ام���ج  وم��ن��ه��ا  ذك���ي���ة 
�حلو�فز  وب���رن���ام���ج  و�ل���ت���وظ���ي���ف 
�خلا�شة  �إي���ف���اد  وم��ن�����ش��ة  "كفو" 

بطلبة �جلامعات و�ملبتعثن.
و�أك����د �ل���ل���و�ء �أح��م��د حم��م��د رفيع 
م�شاعد �لقائد �لعام ل�شوؤون �الإد�رة 
�ملوؤ�ش�شات  �أن جناح  دبي  �شرطة  يف 
ُيقا�س بقوة موردها �لب�شري وهنا 
�لب�شرية  �مل���و�رد  �إد�ر�ت  على  تقع 

ب���دوره ق��ال �مل��ق��دم دك��ت��ور من�شور 
�لبعثات  �إد�رة  م���دي���ر  �ل��ب��ل��و���ش��ي 
�لعامة  �الإد�رة  يف  و�ال���ش��ت��ق��ط��اب 
للمو�رد �لب�شرية �إن �إطاق من�شة 
�إيفاد قبل ما يقارب �الأربعة �أعو�م 
�لقيادة  ل��رف��د  حم��وري��ة  �أد�ة  م��ث��ّل 
بالكفاء�ت  دب���ي  ل�����ش��رط��ة  �ل��ع��ام��ة 
�ملطلوبة  و�لتخ�ش�شية  �لوظيفية 
ع�����ر جم����م����وع����ة م�����ن �ل�����ر�م�����ج 
و�ل�شر�كات �لر�مية الختيار �ملورد 
الحتياجات  وفقاً  �مل��وؤه��ل  �لب�شري 

�لقطاعات �ل�شرطية و�الأمنية.
للمو�رد  �لعامة  �الإد�رة  �أن  و�أو�شح 
�لب�شرية تعتمد 5 �أدو�ت ال�شتقطاب 
�لوظيفية  �ل����ك����ف����اء�ت  �أ����ش���ح���اب 
توظيف  عن  �أثمرت  و�لتخ�ش�شية 
كا  من  ومدنيا  ع�شكريا   2450
�لوظيفي  �جل���ان���ب  يف  �جل��ن�����ش��ن 
و��شتقطبت د�خلياًّ وخارجياًّ 985 
�إمكانياتهم  لتوظيف  متخ�ش�شا 
وفقا لتخ�ش�س كل منهم و�أ�شافو� 
�إىل �شرطة دبي يف جو�نب منظومة 

و�ملتاحق يف  �ل�شريع  �لتطور  الأن 
�لبحث  ي�شتدعي  �ملختلفة  �مل��ه��ن 
�مل��ت��خ�����ش�����ش��ن ذوي  ب����دق����ة ع�����ن 
�مل��ه��ارة و�ل��ك��ف��اءة و�مل��وه��ب��ة باآليات 
بحاجة  نحن  و�ليوم  حد�ثة  �أك��ر 
�نفتاحا  �أك����ر  ع��ق��ول  �إىل  م��ل��ح��ة 
للتغير و�لتعلم و�البتكار لتطوير 
�لتخ�ش�شات  يف  �لعمل  منظومة 
خمتر  �إىل  م�������ش���ر�ً  �مل���خ���ت���ل���ف. 
بتحليل  �مل��ع��ن��ي  �ل��ب�����ش��ري��ة  �مل�����و�رد 
قوة  �الأرق���ام يف دميوغر�فية  كافة 
�شرطة دبي و�لتاأكد من �ال�شتغال 
�ملتاحة  �لب�شرية  للمو�رد  �الأم��ث��ل 
�الأمثل  �ال�شتغال  م��ع  ب��ال��ت��و�زي 
�لذكاء  و�أن��ظ��م��ة  للتقنيات  �أي�����ش��ا 
حتقيق  �إىل  و���ش��واًل  �ال�شطناعي 
للمو�رد  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي  �ل���ه���دف 
ر�أ�س  �إد�رة  يف  و�مل��ت��م��ث��ل  �لب�شرية 
وفعالية.  ب��ك��ف��اءة  �ل��ب�����ش��ري  �مل����ال 
و�أكد �أن �ملو�رد �لب�شرية يف �شرطة 
دب���ي ت�����ش��ع ن�����ش��ب �أع��ي��ن��ه��ا تنفيذ 
يتعلق  ف��ي��م��ا  �ل�����دول�����ة  ت���وج���ه���ات 

�لتفكر  ت��ت��ط��ل��ب  ج�����ش��ي��م��ة  م��ه��ام 
وتطبيق  وم��ب��ت��ك��ر  م��غ��اي��ر  ب�����ش��ك��ل 
ر�أ�����س  الإد�رة  �حل��دي��ث��ة  �مل��ف��اه��ي��م 
�مل���ال �ل��ب�����ش��ري وخ��ل��ق ب��ي��ئ��ات عمل 
و�ال�شتعانة  حم���ف���زة  �إي���ج���اب���ي���ة 
الإد�رة  �ال�شطناعي  �ل��ذك��اء  بنظم 
�ال�شتفادة  وحتقيق  �لب�شري  �ملورد 
مبوجب  �نه  �ىل  م�شر�  �لق�شوى 
عبد�هلل  �لفريق  معايل  توجيهات 
�لعام ل�شرطة  �لقائد  �ملري  خليفة 
دب����ي مت ت�����ش��ك��ي��ل جم��ل�����س �مل�����و�رد 
 2019 �ل��ع��ام  ب��د�ي��ة  يف  �لب�شرية 
حر�شاً على �إ�شعاد موظفي �شرطة 
�لتطويرية  �مل�شاريع  ولطرح  دب��ي 
�ملمار�شات  �أف�شل  من  و�ال�شتفادة 
�لب�شرية.  �مل����و�رد  �إد�رة  جم��ال  يف 
�ل��ع��م��ي��د دكتور  ق����ال  م���ن ج��ان��ب��ه 
مدير  م��������ر�د  �هلل  ع���ب���د  ����ش���ال���ح 
�لب�شرية  ل��ل��م��و�رد  �لعامة  �الإد�رة 
�لوظائف  ط��رح  عملية  تعد  "مل 
�ملوقع  �أو  �ل�شحف  ع��ر  �ل�شاغرة 
�ليوم  جمدياً  للموؤ�ش�شة  �لر�شمي 

جمموعة  عر  �لوظائف  بتوطن 
من �لر�مج و�مل�شاريع م�شر� �إىل 
�آالف جمند   4 ل��ق��ر�ب��ة  ت��دري��ب��ه��م 
�أثناء عمليات �ال�شتعد�د ال�شتقبال 
�حلدث �لعاملي �إك�شبو 2020 دبي 
�أ�شحاب  لتعين  معهم  و�مل��ت��اب��ع��ة 
�شرطة  الحتياجات  وفقا  �لكفاءة 
للتدريب  وف��ق��اً  ح�شلو�  ك��م��ا  دب���ي 
ذ�تية  �أج��ه��زة  مفت�س  رخ�شة  على 
دولية متكنهم من �لعمل بها يف �أي 
م��وؤك��د� جناحهم  �ل��دول��ة  مكان يف 
�لقيادية  �ل���وظ���ائ���ف  ت���وط���ن  يف 
بن�شبة  �الإ����ش���ر�ف���ي���ة  و�ل���وظ���ائ���ف 

.100%
دكتور  �لعميد  قال  خلرته  ووفقاً 
�ليوم  �مل�شتقبل  �إن  م����ر�د  ���ش��ال��ح 
باأمتتة  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  ل��ل��ت��خ�����ش�����ش��ات 
باخلدمات  و�الرت����ق����اء  �خل���دم���ات 
بتقنيات  وت���ع���زي���زه���ا  �ل���رق���م���ي���ة 
�لبلوك  مثل  �ال�شطناعي  �ل��ذك��اء 
و�لبيانات  �الآيل  و�ل��ت��ع��ل��م  ت�����ش��ن 

�ل�شخمة.

�شخ�شا   1974 ����ش��ت��ق��ط��اب  م���ن 
وبرنامج  �إيفاد  من�شة  و��شتقطبت 
�شخ�شا   852 �ملتعاونن  �لطلبة 
ومت���ك���ن���ت م����ن ����ش��ت��ق��ط��اب 373 
�لدر��شة  ����ش��ت��ك��م��ال  ع��ر  �شخ�شا 
�شخ�شا   236 ��شتقطبنا  و�أخ���ر� 
�لعملي  �ل���ت���دري���ب  ب���رن���ام���ج  ع���ر 
منهم من مت توظيفه ومنهم من 
����ش��ت��ع��ان��ت ب���ه ���ش��رط��ة دب���ي �شمن 
�ملقدم  ون���وه  �ل��د�خ��ل��ي��ة.  عملياتها 
�مل�شتخدمة  للعمليات  �ل��ب��ل��و���ش��ي 
ل��ت��ح��ق��ي��ق �ال�����ش����ت����غ����ال �الأم����ث����ل 
�لتوظيف  وه��ي  �خلم�س  ل���اأدو�ت 

�لبيانات  وع��ل��وم  �ل��رق��م��ي  �الأم����ن 
للتحديات  �ال�شتباقية  و�ملو�جهة 
وم���ن���ظ���وم���ة �الب����ت����ك����ار و�ل�����ري�����ادة 
�لب�شري  �مل��ال  ر�أ���س  و�ال�شتثمار يف 

و�ل�شعادة وجودة �حلياة.
ومتثلت �الأدو�ت �خلم�شة يف من�شة 
�إيفاد  �ل��ذك��ي وم��ن�����ش��ة  �ل��ت��وظ��ي��ف 
وبرنامج �لطلبة �ملتعاونن وبرنامج 
و��شتكمال  �ل���ع���م���ل���ي  �ل����ت����دري����ب 
�شاهمت  �أد�ة  ك���ل  و�إن  �مل�����ش��اري��ع. 
�أ�شحاب  �إىل  ب��ال��و���ش��ول  ب���دوره���ا 
حيث  و�ملتميزين  �ملوؤهلن  �لكفاءة 
�لذكي  �ل��ت��وظ��ي��ف  من�شة  متكنت 

�الأكادميي  �ال���ش��ت��ق��ط��اب  �مل��ب��ا���ش��ر 
�لتفرغ  ع����ر  �مل�������ش���ت���م���ر  �ل���ت���ع���ل���م 
�جلزئي �ال�شتقطاب �لد�خلي عر 
�لدبلوم  بر�مج  �لدر��شة  ��شتكمال 
�مل���ه���ن���ي �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي وب���رن���ام���ج 
�ل��ط��ل��ب��ة �مل���ت���ع���اون���ن و�ل���ت���دري���ب 
دبي  ���ش��رط��ة  �أن  م���وؤك���د�  �ل��ع��م��ل��ي 
ب���اب �لفر�س  ح��ري�����ش��ة ع��ل��ى ف��ت��ح 
�أمام �ل�شباب و�خلريجن من �أبناء 
�خلرة  و�كت�شاب  للتعلم  �ل��وط��ن 
ودر��شتهم  م��ه��ار�ت��ه��م  و����ش��ت��غ��ال 
منظومة  ت��ط��وي��ر  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 

�لعمل �ل�شرطي و�الأمني.

ق�ساء اأبوظبي تناق�س توحيد االجتاهات الق�سائية لتطبيق اأحكام قانون العمل
••  اأبوظبي-وام:

�أحكام  ح��ول  نقا�شية  ن��دوة  �أبوظبي،  يف  �لق�شاء  د�ئ��رة  نظمت 
قانون تنظيم عاقات �لعمل رقم 33 ل�شنة 2021 والئحته 
�لتنفيذية، بهدف توحيد �الجتاهات �لق�شائية و�ملبادئ �لعمالية 
للف�شل يف �لنز�عات، مبا يعزز كفاءة ومرونة و��شتد�مة �شوق 
�لتعاقدية وحمايتها  �لعاقة  �لعمل، مع �شمان حقوق طريف 
�جلديد  بالقانون  �ل���و�ردة  �لن�شو�س  وف��ق  م��ت��و�زن  نحو  على 
 .2022 �لتنفيذ يف �لثاين من �شهر فر�ير  �لذي دخل حيز 
 و�أو�شح �مل�شت�شار علي �ل�شاعر �لظاهري، مدير �إد�رة �لتفتي�س 
�لق�شائي بد�ئرة �لق�شاء، �أن مناق�شة �آلية تطبيق �أحكام قانون 
توحيد  �إىل  ي��ه��دف  �لعمالية،  �مل��ن��ازع��ات  على  �جل��دي��د  �لعمل 
و�إق��ر�ر مبادئ عامة من �شاأنها حتقيق ج��ودة �الأحكام  �ل��روؤى 
�لق�شائية �لعمالية لتكون �الأحكام �ل�شادرة من �شائر �ملحاكم 

خ�شعت  قد  للنقا�س  �ملطروحة  �ملو�شوعات  ذ�ت  يف  و�ل��دو�ئ��ر 
للد�ئرة  �ال�شرت�تيجي  �ل��ه��دف  يحقق  مب��ا  �مل�شبق،  ل��ل��ت��د�ول 

�ملتمثل يف "ق�شاء عادل ناجز".
�لناجزة  �ل��ع��د�ل��ة  حتقيق  �أن  �إىل  �ل��ظ��اه��ري،  �مل�شت�شار   و�أ�شار 
د�ئرة  �أول��وي��ات  م��ن  يعد  �لق�شائية،  �الأح��ك��ام  ج���ودة  و���ش��م��ان 
�لق�شاء، تنفيذ� لروؤية �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة، رئي�س د�ئرة 
ر�ئدة  ق�شائية  منظومة  تر�شيخ  نحو  �أب��وظ��ب��ي،  يف  �لق�شاء 
ومتطورة تو�كب جميع �مل�شتجد�ت، مبا يتما�شى مع توجهات 

حكومة �أبوظبي لتحقيق �لريادة عاملياً.
�لقاعة  يف  ُب��ع��د  ع��ن  ع��ق��دت  �ل��ت��ي  �لنقا�شية،  �ل��ن��دوة   وتناولت 
عدد  مب�شاركة  �لق�شائية،  �أب��وظ��ب��ي  الأك��ادمي��ي��ة  �الف��رت����ش��ي��ة 
يف  �مل�شتحدث  �لعمالية،  و�ملحكمة  �لنق�س  حمكمة  ق�شاة  من 
ب�شاأن تنظيم   2021 ل�شنة   33 بقانون �حتادي رقم  �ملر�شوم 

 2022 ل�شنة   1 �ل��وزر�ء رقم  �لعمل، وق��ر�ر جمل�س  عاقات 
�أج���ل توحيد  �ل��ق��ان��ون، م��ن  ل��ه��ذ�  �لتنفيذية  �ل��ائ��ح��ة  ب�����ش��اأن 
�أح���ك���ام مبوجب  م��ن  ورد  م��ا  تف�شر  �ل��ق�����ش��ائ��ي يف  �الج��ت��ه��اد 
�لوجه  على  �أحكامهما  تطبيق  وتي�شر  و�ل��ائ��ح��ة،  �مل��ر���ش��وم 
�ل�شحيح، مبا يحقق �الأه��د�ف �ملن�شودة لتعزيز ��شتقر�ر �شوق 

�لعمل يف �لدولة وحماية حقوق جميع �الأطر�ف.
و��شتعر�شت �لندوة عدد�ً من �لتو�شيات �ملتعلقة باالخت�شا�س 
و�شماع  �لقانون،  �شريان  ونطاق  �لعمالية  للمحكمة  �لنوعي 
كان  �أي���ا  �لعمالية  �حل��ق��وق  م��ن  ح��ق  ب���اأي  باملطالبة  �ل��دع��وى 
�أحكام �لقانون  م�شدرها �شو�ء تقررت هذه �حلقوق مبقت�شى 
بيان  �مل��ح��ددة، مع  �لزمنية  �مل��دة  وف��ق  �لعمل  �أو مبوجب عقد 
�أحكام �شرط عدم �ملناف�شة ومفهوم �الأجر �الأ�شا�شي و�الإجمايل 
عاقة  و�ن��ت��ه��اء  �لتع�شفي،  �لف�شل  وتعوي�س  �الإن����ذ�ر،  وب���دل 

�لعمل بقوة �لقانون.

�ملقدم من�سور �لبلو�سي�لعميد �سالح عبد �هلل مر�د�للو�ء �أحمد حممد رفيع
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اأخبـار الإمـارات

والء وانتماء �سعار امللتقى الك�سفي الطالبي يف راأ�س اخليمة

�ملر�حل  جميع  م��ن  �لك�شافة  م��ن 
مع  �لتعاون  ه��ذ�  وياأتي  �لعمرية، 
موؤ�ش�شة �الإمار�ت للتعليم �ملدر�شي  
و�ملوؤ�ش�شات �مل�شاركة يف هذ� �مللتقى 
�أجل  من  �لت�شارك  لفكرة  تعزيز�ً 
�أبناءنا،  �أف�������ش���ل  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ب���ن���اء 
و�حل����رك����ة �ل��ك�����ش��ف��ي��ة ع��ل��ى م���د�ر 
جمموعة  ع���ل���ى  ت���ق���وم  ت���اري���خ���ه���ا 
على  ياأتي  �الأ�شا�شية  �لركائز  من 
ق��م��ة ت��ل��ك �ل��رك��ائ��ز ب��ن��اء �ملو�طن 
�الإم���ار�ت���ي و�مل�����ش��اه��م��ة يف �إع����د�ده 
وروؤي���ة  ي��ت��و�ك��ب  متكامًا  �إع�����د�د�ً 

و�شهدت  �مل��ت��اح��ف  ����ش��ت��ك�����ش��اف  يف 
�الأمور  �أولياء  م�شاركة  �لفعاليات 
يف تقدمي فنون �ل�شنع �الإمار�تي، 
�لعديد  �ل���ف���ع���ال���ي���ات  وت�����ش��م��ن��ت 
م��ن �الأن�����ش��ط��ة �ل��ت��ي ك��ان��ت مليئة 
و�لت�شويق  و�الإث��������ارة  ب��احل��م��ا���س 
و�مل����������رح جل���م���ي���ع �مل���������ش����ارك����ن يف 
�مللتقى، وقد متيز �مللتقى بتقدمي 
�لهو�ية يف جم��ال �خلزف  ���ش��ار�ت 
�الفرت��شي  و�ل��ت��ج��و�ل  و�ل��ن��ج��ارة 
�لريادة  و�ع���م���ال  ب��ي��دك  و����ش��ن��ع 
ب��ادرت �ك��ر من 20 ولية �أم��ر يف 

�لدولة  يف  و�الإر���ش��ادي��ة  �لك�شفية 
تقوم على جناحن حتلق بهما من 
�لبناء  حتقيق  يف  �مل�شاهمة  �أج���ل 
�ملو�طنن  م��ن  الأب��ن��ائ��ن��ا  �مل��ت��ك��ام��ل 
�لبلد  ه��ذه  �أر����س  على  و�ملقيمن 
�ل��ط��ي��ب��ة ع���ل���ى ح�����ٍد �����ش����و�ء وهما 
وجمعية  �الإم��ار�ت  ك�شافة  جمعية 
م��ر���ش��د�ت �الإم�������ار�ت وي���اأت���ي هذ� 
لقيم  ي���ع���زز  م��ل��ت��ق��ى  �ل���ت���ع���اون يف 
�لوالء و�النتماء لوطننا ولقيادتنا 
�لر�شيدة مبثابة نقطة �لتقاء �أردنا 
�نطاقة جديدة  تكون مبثابة  �أن 

�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�يد 
�هلل"  "حفظه  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
�ل��ت��ي تعك�س  �ل�����ش��ع��ار�ت  وت���ردي���د 
للوطن،  و�النتماء  و�ل��والء  �حل��ب 
�لتي  �ل����ر�م����ج  �ىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
ت�شاعد �لطلبة يف �كت�شاب �ملهار�ت 
و�ل����ف����ن����ون �ل��ك�����ش��ف��ي��ة وم����ه����ار�ت 
�إىل  باالإ�شافة  �الأولية  �الإ�شعافات 
�ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �ل�����رت�ث �الإم�����ار�ت 
وت�شمنت  و�ل��ت��ق��ال��ي��د  و�ل����ع����اد�ت 
مثل  �حلديثة  �لتقنيات  ��شتخد�م 
�مليتافر�س و�لتي �شاعدت �لطلبة 

مد�ر�شنا  والأن  �لر�شيدة  قيادتنا 
�حلكومية هو �مل��ورد �ل��ذي نرتكن 
�لطلبة من  �أب��ن��اءن��ا  دع��م  عليه يف 
�ملفو�شية  عكفت  فلقد  �ملو�طنن 
�جلهات  مع  �لعاقة  تر�شيخ  على 
�ملعنية يف �الإمارة من �أجل تقدمي 
ملتقى يحقق تلك �لروؤية وير�شخ 
ل��ق��ي��م ن��ب��ي��ل��ة ن��ع��م��ل ج��م��ي��ع��اً على 

�إر�شاءها لدى �أبناءنا.
�ل�شحي  �أكدت مرمي  ومن جانبها 
مفو�شية  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة 
مر�شد�ت ر�أ�س �خليمة �أن �حلركة 

�لقيادة  مب�شاركة  وذل���ك  �لتطوع 
�خليمة  ر�أ�������س  ل�����ش��رط��ة  �ل���ع���ام���ة 
ومنطقة  و�ملتاحف  �الآث���ار  ود�ئ���رة 
ومفو�شية  �لطبية  �خليمة  ر�أ����س 

مر�شد�ت ر�أ�س �خليمة.
�أف��اد حممد  ويف ه��ذ� �ل�شدد فقد 
�إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �ل�����ش��م�����ش��ي 
�خليمة،  ر�أ�����س  ك�شافة  مفو�شية 
ب������اأن �مل���ف���و����ش���ي���ة ح���ري�������ش���ة على 
�شاأنها  �لتي من  �لفعاليات  تنظيم 
�لوالء  ق��ي��م  ت��ع��زي��ز  يف  ت�شاهم  �أن 
و�النتماء وحب �لوطن لدى �أبناءنا 

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

�ن���ط���اق���اً م���ن ق��ي��م��ة �إع�����اء قيم 
�ملو�طن  ل���دى  و�الن���ت���م���اء  �ل�����والء 
تاأ�شي�س  يف  و�ل��رغ��ب��ة  �الإم����ار�ت����ي 
�ملد�ر�س  طلبة  �أب��ن��اءن��ا  م��ن  ج��ي��ل 
�لعمرية  �مل�����ر�ح�����ل  خم���ت���ل���ف  يف 
�الإم�����ار�ت  ك�����ش��اف��ة  جمعية  ق��ام��ت 
�خليمة  ر�أ����س  ك�شافة  ومفو�شية 
�الإم����ار�ت  موؤ�ش�شة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�مللتقى  بتنظيم  �ملدر�شي  للتعليم 
�لك�شافة  لفرق  �لطابي  �لك�شفي 
�حلكومية  ل��ل��م��د�ر���س  �ل��ط��اب��ي��ة 
"والء  يف ر�أ�س �خليمة حتت �شعار 
�خلر�ن  م��در���ش��ة  مب��ق��ر  و�نتماء" 
  250 مب�����ش��ارك��ة  �الأوىل  �حل��ل��ق��ة 
�ملد�ر�س  ميثلو�  وم��ر���ش��دة  ك�شاف 
�حل��ك��وم��ي��ة ب���ر�أ����س �خل��ي��م��ة مثل 
�لثانية  �حل��ل��ق��ة  ���ش��ع��م  م���در����ش���ة 
�حللقة  �خل��ر�ن  مدر�شة  و�لثالثة، 
�لثانوية،  �جل��ودة  مدر�شة  �الأوىل، 
للتعليم  زي��������دون  �ب�����ن  م���در����ش���ة 
�حللقة  �أذن  م���در����س  �الأ����ش���ا����ش���ي، 
للبنات  �ل��ن��ج��اح  م���در����س  �الأوىل، 
مدر�شة  و�لثالثة،  �لثانية  �حللقة 
مدر�شة  �الإ����ش���ام���ي���ة،  �ل���رتب���ي���ة 
�ل�����ش��ال��ح، ح��ي��ث ت�شمن  �ل�����ش��ل��ف 
برتديد  ب��د�أت  حمطات  �لرنامج 
ول�شاحب  ل��ل��دول��ة  �ل�����والء  ق�����ش��م 

عملية  ف��ي��ه  ت��ق��وم  مل�شتقبل  ت��ع��زز 
تقدمه  و�ل���ذي  �لر�شمي  �لتعليم 
م���د�ر����س �ل���دول���ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م غر 
�حلركة  تقدمه  و�ل���ذي  �لر�شمي 
فيها  ونعمل  و�الإر�شادية  �لك�شفية 
قيادتنا  روؤي���ة  حتقيق  على  ���ش��وي��اً 
�ل��ر���ش��ي��دة يف ب��ن��اء �الإن�����ش��ان �لذي 
هو �أول �هتمامنا جميعاً، و�شنعمل 
���ش��وي��اً ب�����ش��ك��ل م��ت��ك��ام��ل م���ن �أجل 
لها  ي�شعى  �لتي  �الأه���د�ف  حتقيق 
�أج��ل �شمان  �الأط���ر�ف من  جميع 
ودولتنا  الأبنائنا  �أف�شل  م�شتقبل 
�لر�شيدة  قيادتنا  ظل  يف  �حلبيبة 
�ملوؤمنة باأن �مل�شتقبل يبنى ب�شو�عد 

�أبناءنا �ل�شغار. 
هذ�  �أن  ب���ال���ذك���ر  �جل����دي����ر  وم�����ن 
من  �شل�شلة  �شمن  ي��اأت��ي  �مللتقى 
�للقاء�ت �لك�شفي الأندية �لك�شافة 
�لطابية يف �ملد�ر�س �حلكومية يف 
�لدولة حتمل �شعار "والء و�نتما" 
�لثانية  �ملحطة  �ملحطة هي  وهذه 
�شبقها  و�ل��ت��ي  �ل�شل�شلة  ت��ل��ك  يف 
�إق����ام����ة م��ل��ت��ق��ى ���ش��ب��ي��ه يف �إم�����ارة 
�ل���ف���ج���رة وت�����ش��ت��م��ر �ل�����ش��ل�����ش��ة يف 
ثم  ومن  دبي  �لثالثة يف  حمطتها 
باقي �الإمار�ت �الأخرى، ثم يعقبها 
برنامج �شيفي م�شرتك ي�شاهم يف 
�لفتية  وط��اق��ات  ق���در�ت  ��شتثمار 

و�ل�شباب.

يف �إطار روؤية تطوير �لعمل �حلكومي و�إي�سال �خلدمات �لرقمية للفئات ذ�ت �الأولوية

وزارة تنمية املجتمع ُتخّف�س زمن اإجناز خدمات اأ�سحاب الهمم من 10 اأيام اإىل يومي عمل

•• دبي-الفجر:

�ملجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وز�رة  خ��ّف�����ش��ت 
زم��ن �إجن��از خدمة �إ���ش��د�ر بطاقة 
�إىل  �أي��ام،   10 �لهمم من  �أ�شحاب 
م��ا م��ع��دل��ه �أق���ل م��ن ي��وم��ي عمل، 
بح�شب �إح�شائيات �لوز�رة �لرقمية 
�إىل  �نخفا�شاً  �أي�شاً،  �أظهرت  �لتي 
�حل�شول  زم����ن  م��ع��دل  يف  �ل��ث��ل��ث 
على خدمة جتديد بطاقة �أ�شحاب 
�لهمم، من 3 �أيام �شابقاً، �إىل يوم 
�ل���وز�رة  �شّجلت  كما  ح��ال��ي��اً.  عمل 
�حل�شول  زم��ن  معدل  يف  ت�شريعاً 
�إعاقة"  حالة  "تقييم  خدمة  على 

ي�شل �إىل �ل�شعف تقريباً.
ن�شبة  �أن  �الإح�������ش���ائ���ي���ات  وب��ي��ن��ت 

�لرقمية  �خلدمات  �أف�شل  تقدمي 
�أ�شحاب  فئة  �شيما  وال  للجمهور، 
�ل���ه���م���م �ل����ذي����ن ت��ت��ي��ح ل���ه���م دول����ة 
ورع��اي��ة ومتكيناً  دع��م��اً  �الإم�����ار�ت 
�مل�شتوى  على  و��شتثنائياً  ري��ادي��اً 

�لعاملي.
بن  وف��اء حمد  ك�شفت  من جانبها 
�شليمان مدير �إد�رة رعاية وتاأهيل 
عدد  �أن  ب��ال��وز�رة،  �لهمم  �أ�شحاب 
�ملو�طنن  م���ن  �ل��ه��م��م  �أ����ش���ح���اب 
و�ملقيمن على م�شتوى �لدولة، قد 
و�شل �إىل 30،164 �شخ�شاً منهم 
و10،815  ذك�������ور�ً   19،349
�إناثاً، حيث ي�شكل �لذكور ما ن�شبته 
بلغ  حن  يف  �ملجموع،  من   64%
عدد �أ�شحاب �لهمم من �ملو�طنن 

�لرقمية و�إي�شالها للمتعاملن من 
كافة �لفئات �ملجتمعية بكل �شهولة 
وي�شر، م�شيفاً �شعادته �أن �شريحة 
�أ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م ت��ع��د م��ن �لفئات 
و�مل�شتهدفة  �ملطلقة  �الأل��وي��ة  ذ�ت 
�خلدمات،  و�أ���ش��ه��ل  باأف�شل  د�ئ��م��اً 
�آليات  وتطوير  ت�شريع  يجري  لذ� 
�لعمل و�الإجناز الإي�شال �خلدمات 
على  متطلباتهم  وحتقيق  �إل��ي��ه��م 

�أكمل وجه.
و�أ�شار �شعادته �إىل �أن روؤية تطوير 
متيز�ً  �أث��م��رت  �ل�����وز�رة،  يف  �لعمل 
و��شحاً يف "جائزة حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم لاأد�ء �حلكومي �ملتميز" 
بدورتها �ل�شاد�شة �لتي مت �الإعان 
عنها مطلع هذ� �لعام، حيث فازت 

�لوقت  �شمن  �ملُ��ن��ج��زة  �مل��ع��ام��ات 
بطاقة  �إ�����ش����د�ر  خل���دم���ة  �مل���ح���دد 
�إىل  �ل���ه���م���م و����ش���ل���ت  �أ�����ش����ح����اب 
�لزمن  م���ع���دل  و�أن   ،100%
�ملاحظات  مل���ع���اجل���ة  �مل�������ش���ت���غ���رق 
�لبطاقة  �إ�شد�ر  بخ�شو�س خدمة 
�مل�شتهدف  م���ن  �أق�����ل  �إىل  و����ش���ل 
�أي�شاً  �إجن����از  وبن�شبة  �أي����ام   "4"

 .100%
وحول هذ� �خل�شو�س، �أكد �شعادة 
�مل�شاعد  �لوكيل  �إ�شماعيل  نا�شر 
لقطاع �لرعاية �الجتماعية بوز�رة 
�لوز�رة  �أن م�شرة  تنمية �ملجتمع، 
يف تطوير �لعمل �حلكومي، تن�شجم 
مع �لروؤية �ال�شرت�تيجية حلكومة 
دولة �الإمار�ت يف تقدمي �خلدمات 

فئات   6 يف  �ملجتمع  تنمية  وز�رة 
جهة  "�أف�شل  �شمنها  من  للتميز، 
�لعام  وخ���ال  �الأد�ء".  يف  حت�شناً 
�ل����وز�رة  حققت   ،2021 �مل��ا���ش��ي 
ك��ذل��ك �إجن�������از�ت م��ه��م��ة، وج����اءت 
تقدمي  يف  جهات   5 �أف�شل  �شمن 
للمتعاملن  �ل��رق��م��ي��ة  �خل���دم���ات 
على م�شتوى �حلكومة �الحتادية، 
وك���ذل���ك ن��ال��ت ت�����ش��ن��ي��ف 5 جنوم 
�لتابعة  �خل���دم���ة  م���ر�ك���ز  الأح�����د 
بجائزة  ف��وزه��ا  �إىل  �إ���ش��اف��ة  ل��ه��ا، 
�حلكومي،  ل��ات�����ش��ال  �ل�����ش��ارق��ة 
هذ�  تبتكر"  "�الإمار�ت  وب��ج��ائ��زة 
�لتي  �ل��ع��ام، وغرها من �جل��و�ئ��ز 
�لتطوير  وم�����ش��رة  روؤي�����ة  ت��ع��ك�����س 
على  وحر�شها  ل��ل��وز�رة،  �مل�شتمرة 

 55% تقارب  بن�شبة   16،486
�ملقيمن.  م����ن   45% م���ق���اب���ل 
�ملجتمع  تنمية  وز�رة  �أن  و�أ�شافت 
عليه  تنطبق  مل��ن  �ل��ب��ط��اق��ة  مت��ن��ح 
11 فئة  "�الإعاقة" �شمن  �شروط 

معتمدة على م�شتوى �لدولة.
وقالت وفاء حمد بن �شليمان: "�إن 
بطاقة  �لهمم هي  �أ�شحاب  بطاقة 
تنمية  وز�رة  مت��ن��ح��ه��ا  ���ش��خ�����ش��ي��ة 
�أ�شحاب  من  لاأ�شخا�س  �ملجتمع 
�لهمم، وتعتر م�شتند�ً ر�شمياً د�اًل 
على �أن حاملها من �أ�شحاب �لهمم، 
ل��ه �حل��ق��وق و�خلدمات  مب��ا يكفل 
من  �الأ���ش��خ��ا���س  ق��ان��ون  يف  �ملبّينة 
رقم  �الحت��ادي  �لهمم"  "�أ�شحاب 
�ملعدل  2006م  ل�����ش��ن��ة   )29(

ل�شنة   )14( رقم  �حت��ادي  بقانون 
و�ل����ق����ر�ر�ت  و�ل���ل���و�ئ���ح  2009م 

�ل�شادرة تنفيذ�ً له".
من  ع�������دد�ً  ه���ن���اك  �أن  و�أ�����ش����اف����ت 
ال�شتحقاق  و�ل�شو�بط  �ل�����ش��روط 
و�لتي  �ل��ه��م��م،  �أ����ش���ح���اب  ب��ط��اق��ة 
�ل�����ش��خ�����س من  ي��ك��ون  �أن  ت�����ش��م��ل: 
�لعربية  �الإم����ار�ت  دول���ة  مو�طني 
�إقامة  فيها  �ملقيمن  �أو  �مل��ت��ح��دة 
من  ت�شخي�شه  يتم  و�أن  قانونية. 
قبل جهة طبية �أو نف�شية ر�شمية، 
معتمدة من وز�رة تنمية �ملجتمع. 
و�أن يتم توفر �لتقارير �لطبية �أو 
�لنف�شية �لتي تثبت وجود �الإعاقة 

من حيث نوعها و�شدتها و�الأدو�ت 
يلزم  �ل��ت��ي  �مل�����ش��اع��دة  �مل��ع��ي��ن��ات  �أو 
�ملتقدم  ي��ك��ون  و�أن  ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا. 
م����ن �أ�����ش����ح����اب �ل���ه���م���م م����ن ذوي 
"ذهنية،  �مل��ح��ددة:   11 �ل��  �لفئات 
توحد،  ج�شدية،  ب�شرية،  �شمعية، 
�شمعية-ب�شرية،  نف�شية،  متعددة، 
ون�شاط  �ن��ت��ب��اه  ق�����ش��ور  ت��و����ش��ل، 
�ملحددة"،  �لتعلم  و�شعوبات  ز�ئ��د 
م�شرة �إىل �أنه يتم تقدمي �لطلب 
�إلكرتونياً عر موقع وز�رة تنمية 
www.mocd. �مل���ج���ت���م���ع: 

ت�شهيل  م��ر�ك��ز  ويف   ،gov.ae
�أي�شاً.

ذكورًا % منهم   64 الدولة..  م�ستوى  على  الهمم  اأ�سحاب  عدد  �سخ�س   30،000 •
العاملي امل�ستوى  على  وا�ستثنائي  ريادي  االإمارات  دولة  يف  الهمم  اأ�سحاب  ومتكني  دعم  اإ�سماعيل:  • نا�سر 
الوطني للت�سنيف  وفقًا  الهمم  الأ�سحاب  الدولة  م�ستوى  على  معتمدة  فئة   11 �سليمان:  بن  حمد  • وفاء 
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اأخبـار الإمـارات

مبادرات حممد بن را�سد العاملية ت�ستقطب 2.5 مليون م�سارك ملبادرة مليون مربمج اأوزبكي

�مل�شتهدفات  فاقت  نتائج  �أوزبكي 
مليون   2.5 ت�شجيل  خ��ال  م��ن 

�مل�شتقبلية، خلدمة جمتمعاتهم، 
ودعم �جلهود �حلكومية لتحقيق 

�ملحدد  �لهدف  متجاوزة  م�شارك 
مرمج  مليون  �إىل  �ل��و���ش��ول  يف 

�جلاهزية �لرقمية للم�شتقبل.
مرمج  مليون  م��ب��ادرة  وحققت 

•• دبي-الفجر: 

بن  حم��م��د  م���ب���ادر�ت  ��شتقطبت 
ر����ش��د �ل��ع��امل��ي��ة، �أك����ر م��ن 2.5 
مليون م�شارك يف مبادرة مليون 
مرمج �أوزبكي، �لتي مت �إطاقها 
�ال�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  �إط��ار  يف 
�لتحديث �حلكومي بن دولة  يف 
�أوزبك�شتان،  �الإم��ار�ت وجمهورية 
مل��ب��ادر�ت حممد  �إجن���از جديد  يف 
بن ر��شد �لعاملية �لهادفة لتعزيز 
وت�شجيع  �مل�شتقبل  �بتكار  جهود 
لتحقيق  �ل���ع���امل  ح���ول  �ل�����ش��ب��اب 
قدر�تهم  بناء  خال  من  �لريادة 
و�أدو�ت  مب�����ه�����ار�ت  ومت��ك��ي��ن��ه��م 

�مل�شتقبل. 
مت �الإع�������ان ع���ن ه����ذ� �الإجن�����از 
نظمتها  �ح��ت��ف��ال��ي��ة  يف  �جل���دي���د، 
�أوزبك�شتان  ج��م��ه��وري��ة  ح��ك��وم��ة 
بح�شور  ط�شقند،  �لعا�شمة  يف 
رئي�س  �أري��ب��وف  �هلل  عبد  م��ع��ايل 
�أوزبك�شتان،  ج��م��ه��وري��ة  وزر�ء 
ومب�شاركة وفد من حكومة دولة 

 1.2 �أوزب����ك����ي، ك��م��ا مت ت��خ��ري��ج 
من  �مل��ب��ادرة  م��ن  م�شارك  مليون 
�آالف   6 وت���دري���ب  �إق��ل��ي��م��اً   14
مدرب، ومنح ما يزيد على 370 

�شهادة نانو ديجري.
وت�شرف موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل، 
مرمج  "مليون  م����ب����ادرة  ع��ل��ى 
�شمن  ت����ن����درج  �ل���ت���ي  �أوزبكي" 
م�������ب�������ادر�ت حم����م����د ب������ن ر������ش����د 
خمرجات  �أح��د  وت�شكل  �لعاملية، 
�ل�������ش���ر�ك���ة �ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة يف 
�لتحديث �حلكومي بن �الإمار�ت 
م�شار�ت   4 وت�شمل  و�أوزبك�شتان، 
�لبيانات،  حتليل  ه��ي:  تعليمية 
�الإلكرتونية،  �مل���و�ق���ع  وت��ط��وي��ر 
وت���ط���وي���ر ت��ط��ب��ي��ق��ات �أن����دروي����د، 
وت�����ط�����وي�����ر �����ش����ف����ح����ات �مل�����و�ق�����ع 

�الإلكرتونية.
ب��ر�م��ج تدريبية  �مل���ب���ادرة  وت��وف��ر 
و�����ش����ه����اد�ت م���ع���ت���م���دة دول�����ي�����اً يف 
مبختلف  �ل�����رجم�����ة  جم�������االت 
لاإ�شهام  وت�����ش��ع��ى  م�����ش��ت��وي��ات��ه��ا، 
�لرقمي  �ل����ت����ح����ول  ع���م���ل���ي���ة  يف 

حممد  معايل  برئا�شة  �الإم���ار�ت 
�شوؤون  وزي��ر  �لقرقاوي  �هلل  عبد 

جمل�س �لوزر�ء.
وت�����ش��ك��ل م���ب���ادرة م��ل��ي��ون مرمج 
نوفمر  يف  �أطلقت  �لتي  �أوزب��ك��ي 
ملبادرة  �متد�د�ً  وت�شكل   ،2019
�لتي  ع���رب���ي«  »م���ل���ي���ون م���رم���ج 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  �أط��ل��ق��ه��ا 
مكتوم  �آل  ر������ش����د  ب����ن  حم���م���د 
2018، �شمن  "رعاه �هلل"، عام 
مبادر�ت حممد بن ر��شد �لعاملية، 
�إع����د�د ج��ي��ل جديد  �إىل  وت��ه��دف 
من �ل�شباب �الأوزبكي �لقادر على 
ومتكن  �لرقمي  �لتحول  ق��ي��ادة 
�مل��و�ه��ب و�الإب��د�ع��ات يف  �أ�شحاب 
ع����ر توفر  �ل����رجم����ة،  جم�����ال 
و�لتخ�ش�شي،  �لتقني  �ل��ت��دري��ب 
ومت�����ك�����ي�����ن�����ه�����م م���������ن م�����و�ك�����ب�����ة 
�حلا�شوب  ع��ل��وم  يف  �مل�����ش��ت��ج��د�ت 
�لذكاء  تطبيقات  و  وبرجمياته، 
وت�����ش��ري��ع تطوير  �ال���ش��ط��ن��اع��ي، 
�ملهنية  لتعزيز فر�شهم  قدر�تهم 
�ملتطلبات  وت��ل��ب��ي��ة  و�ل�شخ�شية 

وتت�������شمن  ب��اأوزب��ك�����������������������ش��ت��ان، 
دور�ت  تق������دم  من�شة  �إط�����اق 
جم������االت  يف  معتمدة  برم�������جة 
خم��ت��ل�����������������ف��ة ل��ل�����ش��ب��اب �الأوزب����ك����ي 
�مل��ه��ت��������������������م ب���ت���ط���وي���ر م���ه���ار�ت���ه 
متمر�س  جيل  لتخريج  �لرقمية، 
يف ل���غ���ات �ل����رجم����ة، وت����زوي����ده 
باالأدو�ت �لازمة لفهم �مل�شتقبل، 
و�شواًل  �لرقمي،  �لتحول  وقيادة 
�لدول  من  �أوزبك�شتان  جعل  �إىل 
حيث  �ل����رجم����ة،  يف  �مل���ت���ق���دم���ة 
نوعية  �إ����ش���اف���ة  �مل����ب����ادرة  ���ش��ك��ل��ت 
ل����ر�م����ج �ل���ت���ح���ول �ل���رق���م���ي يف 

�أوزبك�شتان.
منهجية  �أن  ب���ال���ذك���ر  �جل����دي����ر 
بن  حم�����مد  م����ب����ادر�ت  عم�������ل 
ر����ش��������������������د �ل��ع��امل��ي��ة، ت��رت��ك��ز على 
ت�شمل  رئ��ي�����ش��ي��ة،  حم���اور  خم�شة 
و�الإغاثية،  �الإن�شانية  �مل�شاعد�ت 
ومكافحة  �ل�����ش��ح��ي��ة  و�ل���رع���اي���ة 
و�ملعرفة،  �لتعليم  ون�شر  �ملر�س، 
و�ب���ت���ك���ار �مل�����ش��ت��ق��ب��ل و�ل�����ري�����ادة، 

ومتكن �ملجتمعات.

الذهلي ي�سارك يف حملة خريية ال�سارقة االإن�سانية يف جزيرة المو الكينية

•• نريوبي-الفجر: 

�شارك �الإعامي و�لنا�شط يف و�شائل �لتو��شل �الجتماعي �إبر�هيم �لذهلي 
يف �حلملة �الإن�شانية �لتي نفذتها جمعية �ل�شارقة �خلرية يف جزيرة المو 

يف كينيا �الأ�شبوع �ملا�شي. 
�ملو�رد  تنمية  رئي�س  �ل��ر����ش��دي  على  ق��اده��ا  �لتي  �حلملة  �ن  �لذهلى  وق��ال 
بجمعية �ل�شارقة �خلرية، ت�شمنت �إقامة �عر��س جماعية البناء �جلزيرة 
تنفذها  �لتي  �الإي����و�ء  م�شاريع  �شمن  للفقر�ء  �لبيوت  م��ن  ع��دد  وتد�شن 
�جلمعية لدعم �الأ�شر �ملتعففة و�شفوف مدر�شية، لن�شر بر�مج �لتعليم بن 
�ل�شرب  مياه  وتوفر  �ملنتجة  لاأ�شر  م�شروعات  وتد�شن  �لنائية  �ملناطق 

�لنقية لل�شكان وبناء م�شاجد. 
و�شائل  �الم��ار�ت��ي��ن يف  �لنا�شطن  ع��دد من  �أي�شا  ه��ذه �حلملة  و���ش��ارك يف 

�لتو��شل �الجتماعي ومنهم �حمد �ل�شرياين .
�لدعم  لهذ�  �لبالغة  �شعادتهم  �ع��رب��و� عن  �أه��ايل جزيرة الم��و  �ن  و�أو���ش��ح 

�الإن�شاين �لاحمدود من جمعية �ل�شارقة �خلرية .
بقيمة  كينيا  يف جمهورية  م�شروعاً   989 نفذت  �ل�شارقة  �ن خرية  يذكر 
17.7 مليون درهم، منذ عام 2017 حتى نهاية مار�س 2022.�جلمعية 

تنمية  يف  �شبيًا  �خل���ري  �لعمل  لتجعل  �الإغ��اث��ي��ة  ج��ه��وده��ا  ع��ر  تتطلع 
وفق  �الإغ��اث��ات  وتقدمي  ملو�طنيها،  �ملعي�شة  مب�شتوى  و�الرت��ق��اء  �ملجتمعات 
�ملعاير �لدولية، حيث �أثمرت �أعمال �جلمعية بالتعاون و�لتن�شيق مع وز�رة 
�خلارجية و�لتعاون �لدويل، و�شفارة �لدولة يف �لعا�شمة نروبي، بناء 36 
�الأ�شر  لدعم  �جلمعية  تنفذها  �لتي  �الإي���و�ء  م�شاريع  �شمن  للفقر�ء  بيتاً 
�ملتعففة و21 �شفاً در��شياً، لن�شر بر�مج �لتعليم بن �ملناطق �لنائية �شمن 
لاأ�شر  م�شروعات   210 وتد�شن  خرية  �أوق��اف  و7  نتعلم«  »هيا  مبادرة 
�ملنتجة �شمن مبادرة »جفر �خلر« �لذي يركز على توفر �الأدو�ت �لازمة 
للحرفن و�ملهنين، وتوفر مياه �ل�شرب �لنقية لل�شكان عر 696 بئر�ً و 

متديد 3 �شبكات لتحلية �ملياه وبناء 16 م�شجد�ً.
دعم  على  وحر�شهم  �مل��ت��رع��ن،  جت��اوب  نتيجة  �مل�شاريع  ه��ذه  تنفيذ  ومت 
م�شاريع �خلر �لتي جت�شد مبادئ �لتكافل و�لرت�بط، و�شعي دولة �الإمار�ت 
�أي مكان كان دون متييز  �إىل كل حمتاج يف  �لعون  �إىل تقدمي  مبوؤ�ش�شاتها 

بن جن�س �أو لون.
تقع جزيرة المو يف �أرخبيل المو يف كينيا. وتعتر بلدة المو �لقدمية و�حدة 
من �أقدم و�أف�شل �ملناطق �ل�شو�حيلية �ملحافظ عليها يف �شرق �إفريقيا. بنيت 

�لبلدة من �الأحجار �ملرجانية ومن �أخ�شاب �شجر �ملنغروف .

للمرة �الأوىل باملنطقة .. وبالتعاون مع متحف �مل�ستقبل ومقر �ملربجمني

الت�سجيل يف حتدي �سبارك العاملي يدخل اأ�سبوعه االأخري
املعزز  الواقع  وحلول  واالبتكار  التكنولوجيا  لتاأثري  ت�سّور  لو�سع  • يهدف 

على اأمناط احلياة والتنقل والعمل والتوا�سل امل�ستقبلي
•• دبي-وام:

فر�شة  �جل�����اري  �الأ����ش���ب���وع  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  ت�شتمر 
�لت�شجيل لهاكاثون "�شبارك �إي �أر" �لعاملي، �لذي 
تنظمه للمرة �الأوىل يف منطقة �ل�شرق �الأو�شط 
�مل�شتقبل  متحف  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  "ميتا"،  �شركة 
�ملرجمن،  ومقر  �ال�شطناعي،  �لذكاء  ومكتب 
�مل�شتقبل  م�شت�شريف  دب��ي  يف  جتمع  �لتي  �ملن�شة 
من حول �لعامل يف جماالت �لنقل و�لتكنولوجيا 

�ملتقدمة و�ال�شتد�مة و�لتخطيط �حل�شري.
�شعار  �آر" حت��ت  �إي  "�شبارك  ه��اك��اث��ون  وي��ج��ري 
�لقادم"،  �لعقد  ��شتك�شاف   .. �الآن  "�مل�شتقبل 
ويهدف لو�شع ت�شّور مل�شتقبل تاأثر �لتكنولوجيا 
و�البتكار وحلول �لو�قع �ملعزز على �أمناط �حلياة 
�مل�شتقبلي مبا ي�شهم  و�لتنقل و�لعمل و�لتو��شل 
لاأجيال  �إ����ش���ر�ق���اً  �أك����ر  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ���ش��ن��اع��ة  يف 
�ال�شرت�تيجية  �الأه������د�ف  ي��ح��ق��ق  ك��م��ا  �مل��ق��ب��ل��ة، 
متقدمة  خمتر�ت  ي�شم  �ل��ذي  �مل�شتقبل  ملتحف 
�لتنموية  �مل��ج��االت  كافة  يف  �مل�شتقبل  الب��ت��ك��ار�ت 
�لتي تتعلق بالتحديات �لتي تو�جهها �ملجتمعات.

حتى  م��ت��اح��ا  �ل��ه��اك��اث��ون  يف  �لت�شجيل  و�شيبقى 
�لتحدي  �أن  علما  �جل����اري،  يونيو   17 �جلمعة 
م���ف���ت���وح �أم�������ام م��ن�����ش��ئ��ي �مل���ح���ت���وى و�مل���رجم���ن 
�ملتعلقة  و�ب��ت��ك��ار�ت��ه��م  ب��اإب��د�ع��ات��ه��م  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
�ملعّزز و�ملناف�شة للو�شول  بامل�شتقبل، عر �لو�قع 
�إىل �أف�����ش��ل �ل�����ش��ور و�الأمن�������اط �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة يف 
خمتلف �ملجاالت و�لقطاعات �حليوية باال�شتفادة 
بالنفع على  يعود  �لتكنولوجيا �حلديثة مبا  من 

�الإن�شانية.
"�شبارك  لتحدي  رئي�شين  م�شارين  حتديد  ومت 
�إي �آر"، �الأول يركز على تاأثر�ت �لو�قع �ملعزز يف 
جمال م�شتقبل �لنقل، وذلك بالتعاون مع طر�ن 
ب�"م�شتقبل  فيتعلق  �لثاين  �مل�شار  �أم��ا  �الإم���ار�ت، 
"�أك�شنت�شر"  �شركة  مع  بالتعاون  وذل��ك  �لعمل"، 

خلدمات �لتكنولوجيا.
برتخي�س  �مل�����ش��اب��ق��ة  يف  �ل���ف���ائ���زون  و���ش��ي��ح��ظ��ى 
ال�شتخد�م �إبد�عاتهم �لفائزة على ح�شابات مو�قع 
لطر�ن  �لتابعة  �لر�شمية  �الجتماعية  �لتو��شل 
�مل�شاركون  �شيح�شل  �الإم��ار�ت و"�أك�شنت�شر"، كما 
على فر�شة للفوز بجو�ئز نقدية ي�شل جمموعها 
الأكر من 50،000 دوالر للفائزين، �إىل جانب 
ما �شتقدمه �شركة "ميتا" من ور�س عمل ل�شقل 
مطوري  �أف�شل  مع  بالتعاون  �مل�شاركن  مهار�ت 

تقنية �لو�قع �ملعزز يف �لعامل.
وينطلق �لتحدي على مدى �أ�شبوعن يف �لفرتة 
�إىل  ُي�شار  �أن  17 يونيو و1 يوليو، على  ما بن 
�إعان هوية �لفائزين يف �مل�شارين يف �ل�شابع من 

يوليو �ملقبل.
�لعاملي  �أر"  �إي  "�شبارك  حت���دي  تنظيم  وي��اأت��ي 
جهود  ليدعم  �الأوىل  للمرة  �الأو���ش��ط  �ل�شرق  يف 
متكن �ملرجمن مبجموعة متنوعة من �ملهار�ت 
�لرقمية وتدريبهم على ��شتخد�م لغات �لرجمة 
�إىل  �ل�شاعية  �لوطنية  �جلهود  مع  يتما�شى  مبا 

م�شرة  يف  م�شاركتهم  ودع��م  �مل��رجم��ن  متكن 
�لتحول �لرقمي يف دولة �الإمار�ت.

وميكن �لت�شجيل يف �لهاكاثون عر زيارة �لر�بط 
 ،  https://sparkar.lenslist.com

وي�شاعد �لتحدي على تخيل وت�شميم وم�شاركة 
مليار�ت  �إىل  ل��ت�����ش��ل  �مل���ع���زز  �ل���و�ق���ع  ت����اأث����ر�ت 
�الأ�شخا�س حول �لعامل من خال من�شات �شركة 
"في�شبوك" و"�ن�شتغر�م". مقدمتها  "ميتا" ويف 
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•• ال�صارقة-وام:

تر�أ�س �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
ع�شو  �لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان 
�ملجل�س �الأعلى حاكم �ل�شارقة رئي�س 
�ل�شارقة،  يف  �الأم���رك���ي���ة  �جل��ام��ع��ة 
جمل�س  �جتماع  �الأح���د  �م�س  �شباح 

�أمناء �جلامعة.
و�طلع �شاحب �ل�شمو رئي�س �جلامعة 
�ل���������ش����ارق����ة، خ���ال  �الأم����رك����ي����ة يف 
�الج���ت���م���اع ع��ل��ى ع����دد م���ن �إجن�����از�ت 
�ملختلفة،  �مل�����ج�����االت  يف  �جل���ام���ع���ة 
جمل�س  يلعبه  �ل��ذي  ب��ال��دور  م�شيد�ً 
و����ش���ع خطط  �جل���ام���ع���ة يف  �أم����ن����اء 
تنفيذها  ومتابعة  �جلامعة  تطوير 
و�لتدري�شية  �الإد�ري������ة  �ل���ك���و�در  م��ع 
من  ع���دد�ً  �شموه  و�ع��ت��م��د  و�لطلبة، 
�ل��ق��ر�ر�ت �ل��ت��ي ت��دع��م ت��ق��دم وتطور 

�جلامعة وتلبية كافة �حتياجاتها.
�لت�شغيلية  �مليز�نية  �ملجل�س  و�عتمد 
�ملقبل  �الأك����ادمي����ي  ل��ل��ع��ام  ل��ل��ج��ام��ع��ة 
باالإ�شافة �إىل ميز�نية خا�شة بالبحث 

�ل��ع��ل��م��ي ت��ب��ل��غ 100 م��ل��ي��ون دره���م، 
لاإنفاق  ج���دي���دة  ���ش��ي��ا���ش��ة  و�ع��ت��م��د 
كما  و�لبحوث،  �لدر��شية  �ملنح  على 
ق��ر�ر ترقية عدد  �ملجل�س على  و�ف��ق 

م��ن �أع�����ش��اء �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����ش��ي��ة يف 
�جلامعة وجتديد عقودهم.

و�أعرب �أع�شاء جمل�س �الأمناء خال 
لعائلة  ت���ق���دي���ره���م  ع����ن  �الج���ت���م���اع 

�لقا�شمي  �ل�شيخة ناعمة بنت ماجد 
�ملنح  �شندوق  يف  �لقيمة  مل�شاهمتهم 
�إن�شاء  �إىل  �شتوؤدي  و�لتي  �جلامعية، 
"كر�شي �أ�شتاذية �ل�شيخة ناعمة بنت 

متعدد  �لتعليم  يف  �لقا�شمي  م��اج��د 
�لتخ�ش�شات" يف �جلامعة �الأمركية 

يف �ل�شارقة.
هذ� وقد خرجت �جلامعة �الأمركية 

يف �ل�شارقة يف ف�شل ربيع 2022 / 
 425 529 / طالًبا وطالبة منهم 
يف  و104  �لبكالوريو�س  مرحلة  يف 

مرحلة �لدر��شات �لعليا.

على  و�خلريجات  �خلريجون  وت��وزع 
ك��ل��ي��ات �جل��ام��ع��ة ح��ي��ث كان  خمتلف 
و�لت�شميم  و�ل���ف���ن  �ل��ع��م��ارة  ل��ك��ل��ي��ة 
ولكلية  وخ��ري��ج��ة،  خ��ري��ج��ا   112

�الآد�ب و�لعلوم 77 خريجا وخريجة، 
خريجا   144 �الأعمال  �إد�رة  ولكلية 
 196 �لهند�شة  ولكلية  وخ��ري��ج��ة، 

خريجا وخريجة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لوطني  ل��ل��رت�ث  �ل�شحوح  جلمعية  �ل��ع��ادي��ة  �لعمومية  �جلمعية  ع��ق��دت 
،�جتماعها  �بوظبي  �لعا�شمة  يف  �ملجتمع  تنمية  د�ئ���رة  مبقر  -�ب��وظ��ب��ي 
�جلمعية،  رئي�س  �ل�شحي  لقيو�س  ب��ن  ر����ش��د  ع��ب��د�هلل  برئا�شة  �ل�����ش��ن��وي، 
�الإد�رة،  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب   ، �ل�شحي  لهديه  ح�شن  �هلل  عبد  وح�����ش��ور 

د�ئرة  ممثلن  �ل��ه��ادي  عبد  و�ح��م��د  �ملن�شوري  و�ح��م��د  �ملجل�س،  و�أع�����ش��اء 
�أثنو على �جلهود �لتي تبذلها �جلمعية يف �العتناء  تنمية �ملجتمع �لذين 
�إد�رتها وعموميتها بنظم �جلمعيات  �ل�شعبي و�لتز�مها وجمل�س  بالرت�ث 

ذ�ت �لنفع �لعام.
�إعتمد �الإجتماع  جدول �الجتماع وم�شاركات �جلمعية يف �إحتفاالت �لدولة 
ب��ن �جلمعية  �ملتو��شلة  و�ل�����ش��ر�ك��ة  �ل��ع��ام��ة  و�مل��ن��ا���ش��ب��ات  �ل��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 

و�جلهات و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية . 
�لريادي  �ل���دور  �الج��ت��م��اع  خ��ال  �ل�شحي  لقيو�س  ر����ش��د  �هلل  عبد  و�أك���د 
و�حل�شاري �لذي يقوم به �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �ل نهيان 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل يف دعم �لنه�شة �لعمر�نية و�حل�شارية يف �لدولة 

وما حققته �المار�ت من قفز�ت نوعية على طريق �لتطور و�الإبد�ع .
و��شار �ىل �ن �جلمعية ت�شر على  �لنهج �لتطوعي .. مقدر جهود �أع�شائها 

دعما جلهود  �لوطني  �لتاطوع  بروح  �الإحتفاالت  �لكثر من  �مل�شاركن يف 
�ملحافظة على تر�ث �الآباء و�الأجد�د من �الإندثار و�إحياء للفنون �لرت�ثية 
. وباركت �جلمعية �إن�شمام عدد من �الع�شاء �ليها كما و�أعربت �جلمعية 
دعمها  على  �بوظبي   و�ملعرفة يف  �لتعليم  لد�ئرة  تقديرها  �لعمومية عن 
 " �إىل تفعيل دعم جملة  �ملتو��شل للجمعية وفرق �لفن �ل�شعبي .. د�عية 

�لندبة " �لرت�ثية �ل�شعبية لتو��شل م�شرتها يف توثيق �لرت�ث �ل�شعبي .

•• دبي-الفجر:

�خ��ت��ت��م جم��ل�����س ���ش��ي��د�ت �أع���م���ال دبي 
ت��دري��ب��ي��ة الأع�شائه،  ور���ش��ة  م���وؤخ���ر�ً  
نظمها بالتعاون مع "مايند ريزيلين�س 
على  �لور�شة  رك��زت  حيث  ترينينغ"، 
�ملرونة و�ل�شحة �لعقلية، و�ال�شتعانة 
بالرفاهية �لذهنية لتخطي �لتحديات 
�لثقة  وت��ع��زي��ز  و�ل�شخ�شية،  �ملهنية 
ل��اأف��ر�د يف خمتلف  �حلياة  لتح�شن 
�مل���ج���االت. وت��ع��د ه���ذه �ل��ور���ش��ة جزء�ً 

�أعمال  ���ش��ي��د�ت  م���ن ج��ه��ود جم��ل�����س 
�ملر�أة  ورفاهية  ب�شحة  لارتقاء  دبي 
وكيفية  �الأعمال،  جمتمع  يف  �لعاملة 
�ل�شخ�شية  م��ه��ار�ت��ه��ا  يف  �ال���ش��ت��ث��م��ار 
مو�جهة  على  وم�شاعدتها  و�ملهنية، 
�لتحديات و�لتغلب عليها يف فرتة ما 

بعد جائحة كوفيد19-. 
�مل����درب  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �ل���ور����ش���ة  و�أد�ر 
و�ملوجه �شامي خوري، موؤ�ش�س �شركة 
ومتار�  ترينينغ"،  ريزيلين�س  "مايند 
�لرنامج،  وم�����ش��م��م  ���ش��ري��ك  درزي، 

�أك���ر من  �ل��ور���ش��ة م�شاركة  و���ش��ه��دت 
40 من �أع�شاء جمل�س �شيد�ت �أعمال 
ت��ع��رف��و� خ��ال��ه��ا ع��ل��ى �الأدو�ت  دب���ي، 
�لعقل  لت�شخر  �ملعتمدة  و�لتقنيات 
�لتحديات،  �أجل تخطي  و�لذهن من 
�لطاقة  ت��ن��م��ي��ة  ك��ي��ف��ي��ة  ج���ان���ب  �إىل 
�لقدرة  وتعزيز  و�الإنتاجية  �لفردية 
على �لتعلم و�لتكّيف مع �ملتغر�ت من 
خال �عتماد �لعقل كاأ�شا�س للطاقة، 
بناءة  و�شلوكيات  تفكر  �أمن��اط  وبناء 
�ل��ق��ل��ق عر  ع��ن ط��ري��ق �لتغلب ع��ل��ى 

فهم �ملحيط و��شتك�شاف �لفر�س.

نقطة �نطالق
وق��ال��ت ن��ادي��ن ح��ل��ب��ي، م��دي��ر تطوير 
�أعمال  ���ش��ي��د�ت  جمل�س  يف  �الأع���م���ال 
دبي: �إن �لور�شة �لتدريبية ركزت على 
لتخطي  �ل�شخ�شية  �مل��ه��ار�ت  حتفيز 
�لتحديات �ملهنية، معترًة �أن �ل�شحة 
�لعقلية هي نقطة �النطاق �الأ�شا�شية 
�أ�شا�شياً  ناجحة، وج��زء�ً  حلياة مهنية 
�لتي ينبغي على ر�ئد�ت  �ملهار�ت  من 

منها  و�ال�شتفادة  ��شتغالها  �الأعمال 
على  وق��درت��ه��ن  تناف�شيتهن  لتعزيز 

تذليل �لتحديات يف بيئة �لعمل.
�شركاء  �إىل  بال�شكر  حلبي،  وتوجهت 
ريزيلين�س  "مايند  �شركة  يف  �ملجل�س 
من  �مل��ث��م��ر  �ل��ت��ع��اون  ترينينغ" ع��ل��ى 
�أجل تثقيف وتوعية �الأع�شاء باأهمية 
�لنجاح  حت��ف��ي��ز  يف  �ل��ع��ق��ل��ي��ة  �مل���رون���ة 
�لقيادية،  �مل����ه����ار�ت  وت��ع��زي��ز  �مل��ه��ن��ي 
�أعمال  �شيد�ت  جمل�س  �لتز�م  موؤكدة 
دبي بتوفر كل �لدعم لاأع�شاء من 

�أجل م�شتقبل �أف�شل الأعمالهم.
من جانبه، �أكد �شامي خوري، موؤ�ش�س 
ترينينغ"،  ريزيلين�س  "مايند  �شركة 
�الأ����ش���خ���ا����س  م�����ن  �ل���ك���ث���ر  �أن  �ىل 
عاطفية  ����ش���غ���وط���ات  م����ن  ي���ع���ان���ون 
�لظروف  ع��ل��ي��ه��م  ف��ر���ش��ت��ه��ا  وذه��ن��ي��ة 
ت��ل��ت �جل��ائ��ح��ة وم���ا تبعها من  �ل��ت��ي 

�شرورة �لتكيف معها، �أ�شف �إىل ذلك 
�ل�شعور �مل�شتمر بعدم �لر�حة و�الأمان 
�ملتكررة  �لوظيفية  �لتقلبات  ب�شبب 
كل  ورغ���م  ول��ك��ن  �ملهنية.  حياتهم  يف 
باإمكانية  ت��ام  يقن  على  نحن  ذل���ك، 
�ل�شغوطات  ه��ذه  مثل  على  �لتغلب 
من  و�لتوتر  بالقلق  �ل�شعور  ال�شيما 

خال متارين ذهنية ب�شيطة وفّعالة 
على  ���ش��خ�����س  �أي  ت�����ش��اع��د  �أن  مي��ك��ن 
�لنف�شية  و�ل��ر�ح��ة  ب��ال��ت��و�زن  �ل�شعور 
وبالتايل تطوير حياته على �ل�شعيد 
عن  �لنظر  بغ�س  و�ملهني  �ل�شخ�شي 
�ل��ظ��روف و�ل��ت��غ��ر�ت �ل��ت��ي ق��د تطر�أ 

م�شتقبًا.

�سلطان القا�سمي يرتاأ�س اجتماع جمل�س اأمناء اجلامعة االأمريكية يف ال�سارقة ويعتمد ميزانية بحثية بنحو 100 مليون درهم

ال�سحوح للرتاث الوطني تعقد اجتماع جمعيتها العمومية

نّظم ور�سة تدريبية بالتعاون مع مايند ريزيلين�س ترينينغ

جمل�س �سيدات اأعمال دبي ُيعرف اأع�ساءه على املرونة 
العقلية يف مواجهة التحديات املهنية وال�سخ�سية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

مل�شروع  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  ����ش��ت��ع��ر���ش��ت 
�الإبد�عية  �ل���ق���وز  م��ن��ط��ق��ة  ت��ط��وي��ر 
�شمو  ب���رئ���ا����ش���ة  �ج���ت���م���اع���ه���ا  خ�����ال 
�ل�����ش��ي��خ��ة ل��ط��ي��ف��ة ب���ن���ت حم���م���د بن 
ر��شد �آل مكتوم، رئي�شة هيئة �لثقافة 
و�لفنون يف دبي "دبي للثقافة" ع�شو 
جمل�س دب��ي، �الإجن��از�ت �لتي حققها 
كما  �الأول،  ع���ام���ه  خ����ال  �مل�������ش���روع 
�مل��رح��ل��ة �ملقبلة  �أول���وي���ات  مت حت��دي��د 
�ملنطقة  تناف�شية  تعزيز  ي�شمن  مبا 
و�إمت����ام �مل�����ش��روع وف���ق روؤي����ة �شاحب 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئي�س 
"رعاه  جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دب���ي 
�هلل"، يف جعل دبي عا�شمة لاقت�شاد 
�أوىل  ووج�����ه�����ًة  �ل���ع���امل���ي  �الإب������د�ع������ي 
للحياة  �الأف�شل  و�ملدينة  للمبدعن 

و�لعمل يف �لعامل.
م�������ش���ارك���ة خمتلف  ع���ل���ى  وت�����اأك�����ي�����د�ً 
�حلكومية  و�ل������دو�ئ������ر  �مل���وؤ����ش�������ش���ات 
�ل��ف��اع��ل��ة، وت��ل��ب��ي��ًة مل��ت��ط��ل��ب��ات �خلطة 
تو�شيع  مت  ل��ل��م�����ش��روع،  �ل��ت��ط��وي��ري��ة 
ع�شوية �للجنة �لعليا لتطوير منطقة 
جهات  ثاث  لت�شم  �الإبد�عية  �لقوز 
�الإعامي  و�ملكتب  دب��ي،  �شرطة  هي: 
�لرقمية.  دب��ي  وهيئة  دب��ي،  حلكومة 
�ل�شيخة لطيفة خال  و�طلعت �شمو 
�الجتماع على م�شتجد�ت �شر �لعمل 
�لقوز  م��ن��ط��ق��ة  ت��ط��وي��ر  م�����ش��روع  يف 
عن  �شمّوها  �أعربت  حيث  �الإبد�عية، 
قبل  م��ن  �مل��ب��ذول��ة  للجهود  تقديرها 
لتنفيذ  �لعمل  وف��رق  �ملعنية  �جلهات 
مر�حل �مل�شروع وفق �جلدول �لزمني 
��شرت�تيجية   " �إط������ار  ويف  �مل���ح���دد 
 ،"2025-2020 ل��ل��ث��ق��اف��ة  دب����ي 
�لر�مية �إىل �كت�شاف ورعاية �ملو�هب 
�ل�شناعات  وت���ن���م���ي���ة  و�مل����ب����دع����ن 
وتعزيز  و�شون  و�الإبد�عية،  �لثقافية 
وتعزيز  �ل��غ��ن��ي،  �الإم����ار�ت����ي  �ل����رت�ث 
م��ك��ان��ة �الإم�����ارة ع��ل��ى خ��ارط��ة �لعامل 

�لثقافية.
" ن��وّظ��ف طاقاتنا  ���ش��م��ّوه��ا:  وق��ال��ت 
ن���ح���و ت��ر���ش��ي��خ م���ك���ان���ة دب�����ي م���رك���ز�ً 
من  �إرث  وت������رك  ع���امل���ي���اً،  �إب����د�ع����ي����اً 
�شاأنها  م���ن  �ل��ت��ي  �مل��ب��ت��ك��رة  �مل�����ش��اري��ع 
ت��وف��ر ب��ي��ئ��ة م��ائ��م��ة ل��ل��م��ب��دع��ن يف 
�لنجاح  م��ن  متكنهم  �مل��ج��االت  ك��اف��ة 
�مل�شاهمة  وب�����ال�����ت�����ايل  و�ل�����ت�����ط�����ور، 
�الإبد�عي  �لن�شيج  يف  �إي��ج��اب��ي  ب�شكل 
من  م�شتفيدين  ل���اإم���ارة،  و�ل��ث��ق��ايف 
توفرها  �لتي  �لعاملية  �لتحتية  �لبنية 
�الإب��د�ع �شمن خمتلف  لدعم  �ملدينة 
�ملجاالت �لثقافية و�لفنية". و�أ�شافت 
�ملمار�شات  �أف�شل  نر�شد   " �شمّوها: 
�ملناطق  ت��اأ���ش��ي�����س  �ل��ع��امل��ي��ة يف جم���ال 
منطقة  تطوير  وهدفنا  �الإب��د�ع��ي��ة، 
�لقوز �الإبد�عية لتكون مثااًل ُيحتذى 
به يف هذ� �ملجال مبا يو�كب تطلعات 
�ل��ر���ش��ي��دة .. وج��ه��ود جميع  ق��ي��ادت��ن��ا 
ت�شتحق  �مل�����ش��روع  ه���ذ�  يف  �ل�����ش��رك��اء 
بروح  يعملون  فهم  و�لتقدير،  �ل�شكر 
�ل��و�ح��د وي��ت��ف��ان��ون ل�شمان  �ل��ف��ري��ق 
تنفيذه وفق �أعلى �ملعاير وبا�شتثمار 
�أكر �لطرق �بتكار�ً". ح�شر �الجتماع 
�ملدير  �ل��ط��اي��ر،  حممد  مطر  م��ع��ايل 
�ل��ع��ام ورئ��ي�����س جم��ل�����س �مل��دي��ري��ن يف 
هيئة �لطرق و�ملو��شات نائب رئي�س 
�ل��ف��ري��ق عبد�هلل  وم���ع���ايل  �ل��ل��ج��ن��ة، 
ل�شرطة  �ل��ع��ام  �لقائد  �مل���ري،  خليفة 
مدير  �لهاجري،  د�وود  و�شعادة  دب��ي، 
�شعيد  و�شعادة هال  دبي،  بلدية  عام 
�القت�شاد  د�ئ�����رة  ع���ام  م��دي��ر  �مل�����ري، 
ل�شلطة  �لعام  �ملدير  بدبي  و�ل�شياحة 
و�شعادة  �لعاملي،  �لتجاري  دبي  مركز 
منى غامن �ملّري، �ملدير �لعام للمكتب 
�الإعامي حلكومة دبي، و�شعادة هالة 
للثقافة"،  "دبي  ع���ام  م��دي��ر  ب����دري، 
عام  مدير  �ملن�شوري،  حمد  و���ش��ع��ادة 
ه�شام  و���ش��ع��ادة  �ل��رق��م��ي��ة،  دب���ي  هيئة 
ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لقا�شم، 

و�شل الإد�رة �الأ�شول.
ما  :" �إن  �لطاير  مطر  معايل  وق��ال 
�الإبد�عية  �ل��ق��وز  منطقة  يف  حت��ق��ق 
خ����ال �ل���ع���ام �مل���ا����ش���ي، ي��ع��د خطوة 
�ل�شمو  �شاحب  روؤي��ة  لرتجمة  مهمة 
�آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 

ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
يف  �هلل"،  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  �ل�����وزر�ء 
حتويل مدينة دبي �إىل عا�شمة عاملية 
للمبدعن، ومركز متكامل ي�شتقطب 
�لعامل،  �أن��ح��اء  خمتلف  من  �ملبدعن 
وثقافية  فنية  وجهة  �ملنطقة  لتكون 
�لدولة  د�خ���ل  م��ن  �ل�شياح  يق�شدها 
هيئة  �أن  �إىل  م�������ش���ر�ً  وخ����ارج����ه����ا، 
�لطرق و�ملو��شات �شت�شيف �لطابع 
م�شاريع  ع��ل��ى  و�الإب����د�ع����ي  �جل��م��ايل 
باملو��شات  �ملتعلقة  �لتحتية  �لبنية 
لتكون  �مل���������رن،  و�ل���ت���ن���ق���ل  �ل����ع����ام����ة 
�لت�شميمية  �ل��ه��وي��ة  م��ع  من�شجمة 

�جلميلة ملكونات �ملنطقة.

- وجهة مف�سلة للمبدعني. 
من جهته، ثّمن معايل �لفريق عبد�هلل 
ل�شرطة  �ل��ع��ام  �ل��ق��ائ��د  �مل���ري  خليفة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إط���اق  دب���ي، 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
حاكم  �ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة 
دبي  ��شرت�تيجية  �هلل"،  "رعاه  دب��ي 
حتويل  بهدف  �الإب��د�ع��ي،  لاقت�شاد 
�الإمارة �إىل وجهة مف�شلة للمبدعن 
وعا�شمة  �ل����ع����امل،  �أن����ح����اء  ك���ل  م���ن 
لاقت�شاد �الإبد�عي بحلول 2025، 
�ال�شت�شر�فية  �شموه  روؤي��ة  مبا يحقق 
القت�شاد �مل�شتقبل �لقائم على �ملعرفة 

و�البتكار.
�ل�شيخ  �شمو  �عتماد  كما ثّمن معاليه 
ح����م����د�ن ب����ن حم���م���د ب����ن ر������ش����د �آل 
�ملجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي، م�����ش��روع م��ن��ط��ق��ة �لقوز 
�الإب���د�ع���ي���ة ب��ه��دف ت��اأ���ش��ي�����س جممع 
متطلبات  ي��ل��ب��ي  م��ت��ك��ام��ل،  �إب����د�ع����ي 
�ملبدعن من كافة �أرجاء �لعامل ورو�د 
يف  �ال�شتثمار  يف  �ل��ر�غ��ب��ن  �الأع��م��ال 
جماالت �القت�شاد �الإبد�عي �ملختلفة، 
بنت  لطيفة  �ل�شيخة  �شمو  ومتابعة 
رئي�شة  م��ك��ت��وم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
هيئة �لثقافة و�لفنون يف دبي رئي�شة 
جلنة تطوير منطقة �لقوز �الإبد�عية، 
ل��ت��ح��وي��ل دب���ي مل��رك��ز �إق��ل��ي��م��ي ودويل 
لاقت�شاد �الإبد�عي، �شمن منظومة 
�لتنمية  حتقيق  يف  ت�شهم  متكاملة، 
لل�شناعات  و�مل�����ش��ت��د�م��ة  �ل�����ش��ام��ل��ة 
�لنجاح  �الإبد�عية، ورفدها مبقومات 
ت���وف���ر بنية  ي�����ش��م��ل  و�ل���ن���م���و، مب����ا 
هذه  تناف�شية  لرفع  متطورة  رقمية 
�ل�شناعة، وتعزيز قدرتها على توليد 
�الأف���ك���ار �خل���اق���ة، وح��ر���س �شموها 
على حتويل منطقة �لقوز �إىل جممع 
ي�شتقطب  ومتكامل،  �شامل  �إب��د�ع��ي 
�أنحاء  جميع  من  و�ملبدعن  �مل��و�ه��ب 
�لقيادة  حر�س  معاليه  و�أك��د  �لعامل. 
�لعامة ل�شرطة دبي على دعم م�شروع 
�الإب���د�ع���ي���ة بحزمة  �ل���ق���وز  م��ن��ط��ق��ة 
م���ن �مل����ب����ادر�ت، ب��ه��دف ت��ع��زي��ز دوره 
وتاأثر�ته  �الإب���د�ع���ي،  �الق��ت�����ش��اد  يف 
�ملنظومة  جم��م��ل  ع��ل��ى  �الإي���ج���اب���ي���ة 
ع��ل��ى تر�شيخ  و�ل��ع��م��ل  �الق��ت�����ش��ادي��ة، 
�الأم����ن و�الأم�����ان ل��ت��وف��ر ب��ي��ئ��ة �آمنة 

�إىل  و�ل�����ش��رك��ات،  �مل��ب��دع��ن  حتت�شن 
�لثقافية  �الأح��������د�ث  ت���اأم���ن  ج���ان���ب 

و�لفنية �لكرى.

- خطو�ت مدرو�سة.
من جانبها، �أكدت �شعادة هالة بدري، 
مدير عام "دبي للثقافة"، �أن �مل�شروع 
�خلطو�ت  وف���ق  �إط��اق��ه  م��ن��ذ  ي�شر 
�مل��درو���ش��ة �ل��ت��ي مت حت��دي��ده��ا �شمن 
�أولويات خطة �ل�"100 يوم" وخطة 
�ملرحلة �لثانية من �مل�شروع �للتن مت 

�عتمادهما بعد ت�شكيل �للجنة.
م�شروع  " ُي���َع���دُّ  ���ش��ع��ادت��ه��ا:  وق���ال���ت 
من  �الإبد�عية  �لقوز  منطقة  تطوير 
�إطار  يف  ت�شب  �ل��ت��ي  �مل�����ش��اري��ع  �أب����رز 
حت��ق��ي��ق �أه������د�ف ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة دبي 
�أطلقها  �ل��ت��ي  �الإب���د�ع���ي  ل��اق��ت�����ش��اد 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
ر��شد �آل مكتوم وت�شعى �إىل جعل دبي 
�الإبد�عي.  لاقت�شاد  عاملية  عا�شمة 
وق���د ���ش��ه��د �مل�����ش��روع �ه��ت��م��ام��اً كبر�ً 
�إطاقه،  �ل�����ش��رك��اء م��ن��ذ  م��ن ج��م��ي��ع 
�الأمر �لذي تعك�شه �خلطو�ت �لعملية 
�ل���ت���ي حت��ق��ق��ت ع��ل��ى �أر�������س �ل���و�ق���ع، 
�أه��م��ي��ة �لتعاون  و�ل��ت��ي ت��ره��ن ع��ل��ى 
�جلهود.  وتكامل  �ملثمرة  و�ل�شر�كات 
ب��ه��ذ� �الل���ت���ز�م م���ن �جلميع،  ن��ف��خ��ر 
ونتطلع �إىل �إكمال �ملر�حل �ملقبلة من 
 - له".  �ملخطط  �لنحو  على  �مل�شروع 

لوحة �لبيانات �لقيادية.
�لتي  �إىل �خل��ط��و�ت  ب���دري  و�أ����ش���ارت 
�جلهود  لتن�شيق  �ل��ل��ج��ن��ة  �ت��خ��ذت��ه��ا 
و�تخاذ  �مل�������ش���اري���ع  ج��م��ي��ع  وم��ت��اب��ع��ة 
�لقر�ر�ت �لازمة، من خال تطوير 
نظام فّعال ملتابعة �شر �مل�شروع يتمثَّل 
�لتي  �لقيادية"  �لبيانات  "لوحة  يف 
ن��وع��ه��ا م��ن حيث  ُت��ع��ت��ر �الأوىل م��ن 
�شموليتها لعدة جهات حكومية و�شبه 
�أن لوحة �لقيادة  حكومية، الفتة �إىل 
ب�شكل  �الط���اع  م��ن  �ل�شركاء  مّكنت 
�مل�شروع،  �أد�ء  م��ر�ح��ل  ع��ن  م�شتمر 
ت�شيره  �أ����ش���ال���ي���ب  ف��ّع��ال��ي��ة  وم�����دى 
�ل���ت���ي تظهرها  �ل��ن��ت��ائ��ج  خ����ال  م���ن 
ل��وح��ة �ل��ب��ي��ان��ات ع��ر جم��م��وع��ة من 
�لعمل. ومت  �ملتعلقة بخطة  �ملوؤ�شر�ت 
ن�شختها  �ل��ب��ي��ان��ات يف  ل��وح��ة  ت��ط��وي��ر 
�الأوىل بهدف توفر م�شدر للبيانات 
تطوير  ومتابعة  للم�شروع،  و�ل���روؤى 
يتم  �الإب��د�ع��ي��ة، حيث  �ل��ق��وز  منطقة 
�الب��د�ع��ي��ة من  �مل��ن��ط��ق��ة  �أد�ء  ق��ي��ا���س 
خال عدة حماور تقارن �مل�شتهدفات 
مامح  وت�شمل:  �ملحققة،  بالنتائج 
تت�شمن  �ل���ت���ي  �الب���د�ع���ي���ة  �مل��ن��ط��ق��ة 
باملنطقة  �خل�����ا������ش�����ة  �مل������وؤ�������ش������ر�ت 
�جل��غ��ر�ف��ي��ة و�ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة لها، 
ت�شم  �لتي  �البد�عية  �ملنطقة  و�إد�رة 
تطوير  مب�شاريع  �خلا�شة  �ملوؤ�شر�ت 
�حلوكمة،  و�أط���ر  �الإب��د�ع��ي��ة  �ملنطقة 
�ملنطقة  ت��ف��ع��ي��ل  حم���ور  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�ملوؤ�شر�ت  يت�شمن  �ل���ذي  �الب��د�ع��ي��ة 
وتنوعها  و�مل��ر�ف��ق  باملن�شاآت  �خلا�شة 
و�لفعاليات و�لفر�س �ملتاحة، وحمور 

�ملوؤ�شر�ت  ويدر�س  �ملدينة،  يف  �لتاأثر 
�الإبد�عي  �ملجتمع  بتفاعل  �خلا�شة 
�القت�شادي  و�ل��ت��اأث��ر  ر���ش��اه  وم���دى 

و�الجتماعي. 

- منطقة جاذبة.
من جانبه قال �شعادة د�وود �لهاجري 
�النتهاء  دبي:" مت  بلدية  ع��ام  مدير 
ملنطقة  �ل����ع����م����ر�ين  �ل��ت��ح��ل��ي��ل  م����ن 
�لدر��شة  وو����ش���ع  �الإب���د�ع���ي���ة  �ل���ق���وز 
لها  �ل�شاملة  و�ل���روؤي���ة  �الق��ت�����ش��ادي��ة 
�لتخطيطية،  �ل���ب���د�ئ���ل  وت���ط���وي���ر 
�لقادمة  �خل���ط���و�ت  حت��دي��د  مت  ك��م��ا 
�لعام  �ملخطط  �إع��د�د  ت�شمنت:  �لتي 
�لنهائي وحتديد ��شرت�طات �لتطوير 
و�ملر�حل  �لتنفيذية  �خل��ط��ة  وو���ش��ع 
و�قرت�ح بع�س �حللول �ل�شريعة، مبا 
للم�شتاأجرين  جاذبة  �ملنطقة  يجعل 
�لفنانن، وحمفزة للم�شتثمرين  من 
دبي  بلدية  وتعمل  نف�شه،  �ل��وق��ت  يف 
�حلكومية  �جل���ه���ات  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
و�خلا�شة �ملعنية باأن ير�عي �ملخطط 
نقاط  ع��دة  للم�شروع  �لنهائي  �ل��ع��ام 
�لتجديد  وت�شمل:  بعناية،  مدرو�شة 
�لقائمة  �ملن�شاآت  ��شتغال  يتم  بحيث 
بالكامل،  �ل��ت��ط��وي��ر  �إع����ادة  ب���داًل م��ن 
ف�شًا عن �لبناء على عنا�شر �لنجاح 
�لقائمة، وتكامل �جلهود مع �ملبادر�ت 
بر�مج  وو���ش��ع  �ملنطقة،  يف  �مل��وج��ودة 
�شاملة  ��شتجابة  ل�شمان  تطويرية 
�حلالية  �مل�شاهمة  تدعم  ومتكاملة، 
ومتنح  �لقطاعات،  لهذه  و�مل�شتقبلية 
�ملحافظة  م��ع  ف��ري��دة  ه��وي��ة  �ملنطقة 

على طابعها".
و�أ������ش�����اف �ل����ه����اج����ري: " روع�������ي يف 
ل��ل��م�����ش��روع حتديد  �ل���ع���ام  �مل��خ��ط��ط 
و��شحة  وروؤي�������ة  م��ك��ان��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ة 
جمتمع  �ح��ت��ي��اج��ات  تلبية  يف  ت�شهم 
�لقوز من خمتلف �لفئات، من خال 
لتمكن  �لتحول،  نحو  تدريجي  نهج 
م���ن �شمان  �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن �حل��ال��ي��ن 
ممار�شة �الأن�شطة �الإبد�عية �لقائمة. 
وقد �شهدت منطقة �لقوز �ل�شناعية، 
�ل�شعيد  ع���ل���ى  م���ل���ح���وظ���اً  ت�����ط�����ور�ً 
�ملعار�س  ب������د�أت  ح��ي��ن��م��ا  �الإب�����د�ع�����ي، 
وتبعتها  للمنطقة،  باالنتقال  �لفنية 
�أحد  لت�شبح  لها،  �لد�عمة  �الأن�شطة 
و�أحد  و�لفنية،  �لثقافية  �ملر�كز  �أه��م 

مناطق �جلذب يف �إمارة دبي".

- م�سروع ر�ئد.
وق�����ال ����ش���ع���ادة ه����ال ���ش��ع��ي��د �مل����ري، 
�القت�شاد  ل�����د�ئ�����رة  �ل����ع����ام  �مل����دي����ر 
مبا  �شعد�ء  "نحن  بدبي:  و�ل�شياحة 
مب�شرة  نتائج  م��ن  �الآن  حتى  حتقق 
�لقوز  منطقة  تطوير  م�شروع  �شمن 
�الإبد�عية، و�لتمكن من �لو�شول �إىل 
من  وذل���ك  �الأول  �ل��ع��ام  م�شتهدفات 
لقيادتنا  �ل�شديدة  �لتوجيهات  خال 
و�لتن�شيق  �لتعاون  وكذلك  �لر�شيدة 
�مل�����ش��ت��م��ري��ن م���ا ب���ن �ل�������ش���رك���اء من 
خمتلف �جلهات �لتي تبذل كل جهد 

لتحقيق ��شرت�تيجية دبي لاقت�شاد 
�الإب����د�ع����ي �ل��ت��ي ت��ت��م��ا���ش��ى م���ع روؤي���ة 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دبي 
"رعاه �هلل"، لتحويل دبي �إىل عا�شمة 

عاملية لاقت�شاد �الإبد�عي".
و�أ�����ش����اف ����ش���ع���ادت���ه: " ت��ل��ت��زم د�ئ����رة 
بتقدمي  ب��دب��ي  و�ل�شياحة  �القت�شاد 
�لر�ئد،  �مل�شروع  ه��ذ�  الإجن���اح  �ل��دع��م 
�ملتتالية  مب���ر�ح���ل���ه  ق���دم���ا  و�مل�������ش���ي 
لتحقيق �أهد�فه، ال�شيما يف ظل توجه 
و�ملبدعن  �لكفاء�ت  ال�شتقطاب  دب��ي 
جعل  يف  لاإ�شهام  وذل��ك  و�ملوهوبن، 
دبي �ملدينة �ملف�شلة يف �لعامل للحياة 
مثل  �أن  �شك  وال  و�ل���زي���ارة.  و�ل��ع��م��ل 
�الإب���د�ع���ي���ة كمنطقة  �مل�����ش��اري��ع  ه���ذه 
�ملبادر�ت  �إىل جانب  �الإبد�عية،  �لقوز 
�شابقا  �إط���اق���ه���ا  مت  �ل��ت��ي  �الأخ������رى 
�لنا�س  من  مهمة  �شر�ئح  ال�شتقطاب 
عن  و�لعمل  �لذهبية،  �الإق��ام��ة  مثل 
بعد، و�لتقاعد يف دبي وغرها �شتكون 
من �خلطو�ت �ملهمة �لتي �شتعزز من 
م�شرة دبي �لتنموية و�الإبد�عية". - 

ريادة عاملية.
و�أعربت �شعادة منى غامن �ملّري، �ملدير 
�لعام للمكتب �الإعامي حلكومة دبي 
ل�شمو  و�لتقدير  �ل�شكر  خال�س  ع��ن 
�ل�شيخة لطيفة بنت حممد بن ر��شد 
�الإعامي  �ملكتب  الختيار  مكتوم،  �آل 
لان�شمام �إىل ع�شوية �للجنة �لعليا 
�الإبد�عية،  �ل��ق��وز  منطقة  لتطوير 
موؤكدًة �أهمية دور �الإعام يف �لرتويج 
و�لتعريف  �حل���ي���وي  �مل�������ش���روع  ل��ه��ذ� 
ك��اف��ة �الأ���ش��ع��دة �شو�ء  ب��اأه��د�ف��ه على 
حتفيز  يف  و�الإ�شهام  عاملياً،  �أو  حملياً 
�جلهود �لازمة الإجناح غاياته، كونه 
�إيجابياً جديد�ً ملكانة دبي  ميثل بعد�ً 
تفعيل  يف  رئي�شياً  وعن�شر�ً  �لعاملية، 
لاقت�شاد  دبي  ��شرت�تيجية  �أه��د�ف 
�الإبد�عي و�لر�مية �إىل حتويل �الإمارة 
لة للمبدعن من كل  �إىل وجهة ُمف�شّ
لاقت�شاد  وعا�شمة  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء 

�الإبد�عي بحلول �لعام 2025.
وتوجيهات  "بروؤية  �شعادتها:  وقالت 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم 
جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دب���ي "رعاه 
�لريادة  �إىل حتقيق  �هلل"، ت�شعى دبي 
�لعاملية يف �شتى �ملجاالت، ومن �أهمها 
��شتقطاب  ع���ر  �الإب�����د�ع�����ي،  �مل���ج���ال 
�أف�شل �ملو�هب و�ملتخ�ش�شن وتهيئة 
تقدمي  م��ن  لتمكينهم  �ل����ازم  �مل��ن��اخ 
�أف�شل ما لديهم من �أفكار و�بتكار�ت، 
�لتقاء  ك��ن��ق��ط��ة  دب����ي  مل��ك��ان��ة  ت���ع���زي���ز�ً 
�لفكر  و�أ���ش��ح��اب  للكفاء�ت  حم��وري��ة 
�لعامل،  �ن��ح��اء  خمتلف  م��ن  �خل���اق 
�لقوز  م��ن��ط��ق��ة  م�����ش��روع  �أن  وال����ش���ك 
�الإب���د�ع���ي���ة مي��ث��ل خ���ط���وة م��ه��م��ة يف 
يف  �الأدو�ر  تكامل  ع��ر  �ل�شياق،  ه��ذ� 
حتويل هذه �ملنطقة �إىل منوذج فريد 
للمجتمع �الإبد�عي �لقادر على ت�شدر 

تكامل   -  . " �ل��ع��امل��ي  �ل��ث��ق��ايف  �مل�شهد 
�لقا�شم،  ه�شام  �شعادة  وق��ال  �جلهود. 
و�شل  ملجموعة  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س 
�لعمل  "ي�شرفنا  �الأ�����ش����ول:  الإد�رة 
�ملعنية يف م�شرة  �جل��ه��ات  ك��اف��ة  م��ع 
يف  �الإب��د�ع��ي��ة  �ل��ق��وز  منطقة  تطوير 
�ملرحلة �لقادمة بعد �نق�شاء عام على 
�طاقه. وي�شرنا �لرتحيب باالأع�شاء 
كفريق  معهم  �شنعمل  �ل��ذي��ن  �جل��دد 
و�حد، لاإ�شهام �شوياً يف دعم توجهات 
هذ�  دور  لرت�شيخ  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة 
�لناجت  يف  رئي�شي  كم�شاهم  �ل��ق��ط��اع 
�ملحلي �الإجمايل لاإمارة، لتكون من 
بن �أبرز �ملدن �لعاملية يف هذ� �ملجال. 
�أع�شاء  ك���اف���ة  ج���ه���ود  ت���ك���ام���ل  وم�����ع 
�إىل  �ل��و���ش��ول  م��ن  �شنتمكن  �للجنة، 
ودع����م �خلطو�ت  �مل��ن�����ش��ودة  �ل��ن��ت��ائ��ج 

�لقادمة لهذ� �مل�شروع �ملبتكر".

- �إ�سافة نوعية.
�ملن�شوري،  حمد  ���ش��ع��ادة  ق��ال  ب���دوره 
"�إن  �لرقمية:  دب��ي  هيئة  ع��ام  مدير 
دعم م�شروع منطقة �لقوز �الإبد�عية، 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة دبي  ي���اأت���ي يف ���ش��ل��ب 
ع����ل����ى متكن  �ل����ق����ائ����م����ة  �ل����رق����م����ي����ة 
�إن���ت���اج �ملعرفة  �ل��ق��ط��اع��ات ك��اف��ة م��ن 
�لرقمية  و�مل��ع��رف��ة  �أ���ش��ك��ال��ه��ا،  ب��ك��اف��ة 
ن�شاطاً  ب��اع��ت��ب��اره��ا  خ���ا����س،  ب���وج���ه 
�الإن�شان  �شعادة  يعزز  ع�شرياً  �إن�شانياً 
يف ظل �لتحوالت �لرقمية �لتي تطال 
�أوجه �حلياة. وين�شجم ذلك  خمتلف 
�القت�شاد  ال�شرت�تيجية  دعمنا  م��ع 
قيادتنا  �أط��ل��ق��ت��ه��ا  �ل���ت���ي  �الإب����د�ع����ي 
�لعاملية،  دب��ي  ري��ادة  لتعزيز  �لر�شيدة 
ك��ع��ا���ش��م��ة عاملية  وت��ر���ش��ي��خ م��ك��ان��ت��ه��ا 
و�أ�����ش����اف  �الإبد�عي."  ل��اق��ت�����ش��اد 
منطقة  م�����ش��روع  "يعد  �مل��ن�����ش��وري: 
�لقوز �الإبد�عية �إ�شافة نوعية لقطاع 
من  يج�شده  ملا  �الإب��د�ع��ي،  �القت�شاد 
�جلهات  ب��ن  و�ل��ت��ع��اون  �لتكامل  روح 
�لثقافية  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات  �حل��ك��وم��ي��ة 
و�خل����ا�����ش����ة. ون����ح����ن يف ه���ي���ئ���ة دب���ي 
�لدعم لهذ�  �شعد�ء لتقدمي  �لرقمية 
�لبيانات  على  يعتمد  �ل���ذي  �مل�����ش��روع 
مع  �ن�شجاماً  وحتلياتها  �لرقمية 
�لتطور  يف  ي�شهم  ومب��ا  �لع�شر،  روح 
�مل�شتمر ��شتناد�ً �إىل �ملخرجات و�الأثر 

على �أر�س �لو�قع".

- دعم �خلطة.
�إط��ار �خلطو�ت �لتي مت �تخاذها  ويف 
�مل�شروع،  خطة  م�شتهدفات  لتحقيق 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد  �شمو  وّج��ه 
�آل م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دبي  ب��ن ر����ش��د 
باإعفاء  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي،  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
بتجديد  يقومون  �لذين  �مل�شتاأجرين 
�شمن  ب��ن��ائ��ه��ا،  �إع�����ادة  �أو  ع��ق��ار�ت��ه��م 
�ال���ش��ت��خ��د�م��ات �ل��ت��ي ت��خ��دم منطقة 
�ل���ق���وز �الإب���د�ع���ي���ة، م���ن �الإي����ج����ار�ت 
لفرت�ت ت�شل �إىل عامن. كما �أتاحت 
�أم���ام �حلرفين  �مل��ج��ال  للثقافة  دب��ي 
و�أ�شحاب �ملو�هب و�ل�شناع يف منطقة 

�لثقافية  �لفيز�  على  للتقدمي  �لقوز 
�شاحب  �عتمدها  �لتي  �الأم��د  طويلة 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو 
بهدف   ،2019 �ل����ع����ام  يف  م���ك���ت���وم 
متكينهم وت�شجيعهم على �ال�شتقر�ر، 
للم�شاركة  �أمامهم  �لفر�شة  و�إت��اح��ة 

�شمن �لعملية �لتنموية يف �ملنطقة.

- �ملخطط �لعام للم�سروع.
�لعام لتنفيذ  وعلى م�شتوى �ملخطط 
�لتحليل  م��ن  �الن��ت��ه��اء  �مل�����ش��روع، مت 
�لدر��شة  وو�شع  للمنطقة  �لعمر�ين 
لها  �ل�شاملة  و�ل���روؤي���ة  �الق��ت�����ش��ادي��ة 
كما  �لتخطيطية،  �لبد�ئل  وتطوير 
مت حت��دي��د �خل��ط��و�ت �ل��ق��ادم��ة �لتي 
ت�شمنت: �إعد�د �ملخطط �لعام �لنهائي 
وو�شع  �لتطوير  ��شرت�طات  وحتديد 
و�قرت�ح  و�ملر�حل  �لتنفيذية  �خلطة 
يجعل  مب��ا  �ل�شريعة،  �حل��ل��ول  بع�س 
�مل��ن��ط��ق��ة ج���اذب���ة ل��ل��م�����ش��ت��اأج��ري��ن من 
يف  للم�شتثمرين  وحمفزة  �لفنانن، 
�لوقت نف�شه. و�شوف ير�عي �ملخطط 
نقاط  ع��دة  للم�شروع  �لنهائي  �ل��ع��ام 
�لتجديد؛  وت�شمل:  بعناية،  مدرو�شة 
�لقائمة  �ملن�شاآت  ��شتغال  يتم  بحيث 
بالكامل،  �ل��ت��ط��وي��ر  �إع����ادة  ب���داًل م��ن 
عنا�شر  ع���ل���ى  �ل���ب���ن���اء  ع����ن  ف�������ش���ًا 
مع  �جلهود  وتكامل  �لقائمة،  �لنجاح 
�ملنطقة، وو�شع  �ملوجودة يف  �ملبادر�ت 
�قت�شادياً.  جم���دي  ت��ط��وي��ر  ب��رن��ام��ج 
للم�شروع  �ل��ع��ام  �ملخطط  و�شي�شمل 
مبا  �لعمر�ين  �حليز  ت�شميم  كذلك، 
�ملطلوبة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  �ح��ت��ي��اج��ات  ي��ل��ب��ي 
ل��اأن�����ش��ط��ة و�ال���ش��ت��ث��م��ار و�الأف�������ر�د، 
�لتف�شيلي  �مل���ايل  �ل��ن��م��وذج  ودر�����ش���ة 
ملنطقة �لقوز يف �شوء و�شعية �ل�شوق 
�لعقاري، وو�شع �لرنامج �لتف�شيلي 
�لطابقية،  و�مل�شاحات  لا�شتخد�مات 
و�إعد�د معاير تطوير �ملباين، وخطة 
ت��ط��وي��ر �ل���ف���ر�غ �ل���ع���ام، ف�����ش��ًا عن 
�لتنمية  و�أول���وي���ات  �لتنفيذ  ب��رن��ام��ج 
وم���ر�ح���ل���ه���ا �ل���ف���ر�غ���ي���ة و�مل���وؤ����ش���ر�ت 
�مل��ك��ان��ي��ة. ح��ي��ث مت���ت در�����ش���ة تفعيل 
���ش��ارع رق���م 6 ك��وج��ه��ة ج��اذب��ة وبيئة 
م�شاحات  وت��وف��ر  للم�شاة،  �شديقة 
��شتك�شافية  جت��رب��ة  تتيح  ل��ال��ت��ق��اء 
2026، من  ع���ام  وب��ح��ل��ول  مم��ي��زة. 
�لعام  �مل��خ��ط��ط  ي���دع���م  �أن  �مل��ن��ت��ظ��ر 
منطقة �لقوز �الإبد�عية مبر�فق من 

�شاأنها �حت�شان 6800 مبدع. 

ل �ملرن. - �لبنية �لتحتية و�لتنقُّ
حمفظة  م�شاريع  م�شتوى  على  �أم���ا 
�لبنية �لتحتية، فقد مت حتديد خدمة 
ج���دي���دة ل��ل��ح��اف��ات ت���رب���ط حمطة 
و�النتهاء  �ملنطقة  م��ع  �ل�شفا  م��رتو 
�خلارجي  �لتغليف  �أعمال  تنفيذ  من 
حيث  باملنطقة  و�خل��ا���س  للحافات 
�شيتم �إطاق �خلدمة يف �شهر يونيو، 
من  �النتهاء  مت  ذل��ك،  �إىل  باالإ�شافة 
بلوحات  �خل��ا���ش��ة  �ل��ت�����ش��ام��ي��م  ع��م��ل 
مت  كما  �ملنطقة،  يف  �ل�����ش��و�رع  ت�شمية 

حتديد �لهوية �خلارجية على مد�خل 
ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا. وفيما  �مل��ن��ط��ق��ة و�ل���ب���دء 
وتكامل  �ملرن  ل  �لتنقُّ مب�شروع  يتعلق 
تعزيز  �مل�شتهدف  ف��م��ن  �مل��و����ش��ات، 
تكامل و�شائل �لتنقل �ملرن و�لتي توفر 
بيئة حمفزة و�شديقة للم�شي وركوب 
�لدر�جات و�شيتم تنفيذ �مل�شروع على 
مرحلتن : على �ملدى �لق�شر و�لتي 
�ل�شفا  م����رتو  رب����ط حم��ط��ة  ت�����ش��م��ل 
مبنطقة  للحافات  �ل��ق��وز  وحم��ط��ة 
للم�شاة  �الإب��د�ع��ي��ة مب�����ش��ار�ت  �ل��ق��وز 
�لتنقل  وو�شائل  �لهو�ئية  وللدر�جات 
وتوفر  ك��ل��م،   3.5 ب��ط��ول  �ل��ف��ردي��ة 
عدد 3 مر�كز للتنقل، وج�شر للم�شاة 
و�لدر�جات �لهو�ئية على �شارع �ملنارة 
�لبعيد،  �مل��دى  وعلى  جمايل.  بطابع 
�شت�شمل تو�شعة نطاق توفر م�شار�ت 
�لهو�ئية وو�شائل  للم�شاة و�لدر�جات 
�لتنقل �لفردية بطول 13 كلم لربط 
جميع �لوجهات �لرئي�شية يف �ملنطقة، 
باالإ�شافة �إىل جتهيز �شاحات متعددة 
و�لفعاليات  لاأن�شطة  �ال�شتخد�مات 
و�إ�شافة مر�كز  و�لرئي�شية،  �ل�شريعة 
عنا�شر  وت���وف���ر  ج����دي����دة،  ل��ل��ت��ن��ق��ل 

للتظليل و�لزر�عات �لتجميلية.

�مل��ج��ت��م��ع  دع�����م  م�������س���اري���ع   -
�الإبد�عي.

و�شمن حمفظة م�شاريع دعم �ملجتمع 
"رحلة  �إط�����اق  ف��ق��د مت  �الإب����د�ع����ي، 
�ملبدع" على من�شة "��شتثمر يف دبي"، 
�الأعمال  مم��ار���ش��ة  ت�شهيل  �أج���ل  م��ن 
عر  �الإب��د�ع��ي��ة  للمو�هب  �لتجارية 
دقائق  غ�����ش��ون  ويف  و�ح������دة  وج���ه���ة 
�إط��اق ه��ذه �لرحلة  م��ع��دودة. ومنذ 
يف �أكتوبر 2021 مت ت�شجيل �رتفاع 
يف �أعد�د �لرخ�س �الإبد�عية �ل�شادرة 
بن�شبة  وذل�����ك  �مل��ن�����ش��ة،  خ����ال  م���ن 
منطقة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �مل��ئ��ة  يف   82
76 يف �ملئة على  �لقوز ككل، وبن�شبة 
�إم�����ارة دب����ي. وق���د �شاهمت  م�����ش��ت��وى 
رحلة �ملبدع يف �خت�شار عدد �ملحطات 
لتاأ�شي�س  �مل��ب��دع  ع��ن��ده��ا  ي��ق��ف  �ل��ت��ي 
�لعمل �الإبد�عي، و�لتي كانت ترت�وح 
فاأ�شبحت  حمطات،   10 �إىل   8 بن 
تتم عر حمطتن �أو ثاث حمطات. 
كما �شمت هذه �ملحفظة جمموعة من 
�حلو�فز و�المتياز�ت منها دعم تغير 
�الأغر��س  من  �الأر��شي  ��شتخد�مات 
�الإبد�عية،  �الأغر��س  �إىل  �ل�شناعية 
على  �مل�����ش��ت��اأج��ري��ن  ح�����ش��ول  وت�شهيل 
�مل���و�ف���ق���ات و�ل��رت�خ��ي�����س. ك��م��ا متت 
�إىل  �الإبد�عية  �لقوز  منطقة  �إ�شافة 
لد�ئرة  �لتابعة  �الإي��ج��اري��ة  �حلا�شبة 
�الأر�����ش���ي و�الأم����اك يف دب���ي، و�لتي 
ت��ت��ي��ح ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ن �ح��ت�����ش��اب زي����ادة 
�ل�شوق  �الإيجار يف  �الإيجار ومتو�شط 
�ل��ع��ق��اري ع��ن ط��ري��ق �إدخ�����ال بيانات 

�ملنطقة.

- عرو�س �ملبدعني.
"دبي  وّف��������رت  ذل�������ك،  �إىل  �إ�����ش����اف����ة 
وت�شهيات  خ�����دم�����ات  للثقافة" 
للمبدعن بالتعاون مع �شركائها من 
�لقطاعن �لعام و�خلا�س حتت �إطار 
تطبيق  �شمت  �ملبدع،  رحلة  منظومة 
�لت�شغيلية  �لعمليات  الإد�رة  "زوهو" 
�ملبدعن، و�ل�شر�كة مع بنك  الأعمال 
دبي �لتجاري لتوفر حلول م�شرفية 
�الأعمال  رو�د  �حتياجات  تلّبي  ذكية 
�الإبد�عية �لتمويلية وتنمية �أعمالهم. 
�إىل جانب �ل�شر�كة مع "لت�س وورك"، 
حلواًل  توفر  �إلكرتونية  من�شة  وه��ي 
عملية باأ�شعار معقولة الأماكن للعمل 

د�خل �الإمارة.

- تناف�سية .
بالتعاون  للثقافة"  "دبي  وت�����ش��ع��ى 
تطوير  م�������ش���روع  يف  ���ش��رك��ائ��ه��ا  م����ع 
حتقيق  �إىل  �الإبد�عية  �لقوز  منطقة 
ع���دد م��ن �الأه�����د�ف �ل��ت��ي م��ن �شاأنها 
�لقوز  تناف�شية  ت��ع��زي��ز  يف  �الإ���ش��ه��ام 
�الإبد�عية  لاأعمال  متكامل  كمركز 
جميع  م�����ن  �مل����ب����دع����ن  ي�����ش��ت��ق��ط��ب 
تكلفة  تقليل  ومنها:  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء 
�الأعمال وتب�شيط �الإجر�ء�ت ومتكن 
�الإير�د�ت من خال فتح قنو�ت تتيح 
زي���ادة �ل��رب��ح ل��اأع��م��ال �الإب��د�ع��ي��ة يف 

�للجنة �لعليا مل�سروع �لقوز �الإبد�عية ت�ستعر�س �إجناز�ت عام منذ �إطالقه وخطط �لتطوير �مل�ستقبلية

خالل تروؤ�سها اجتماع اللجنة .. لطيفة بنت حممد : نوظف طاقاتنا لرت�سيخ مكانة دبي مركزا اإبداعيا عامليا

دبي و�ملكتب �الإعالمي حلكومة دبي ودبي �لرقمية �إىل ع�سوية �للجنة  �سرطة  • �ن�سمام 
لعدة جهات ومتابعة �أد�ء �مل�سروع �سمولها  حيث  من  نوعها  من  �الأوىل  �لقيادية  �لبيانات  • لوحة 

�خلارجية ملد�خل منطقة �لقوز �الإبد�عية �لهوية  تنفيذ  يف  • �لبدء 
• �رتفاع عدد �لرخ�س �الإبد�عية �جلديدة بن�سبة 82 % يف منطقة �لقوز ككل منذ �إطالق رحلة �ملبدع على من�سة ��ستثمر يف دبي
• �إ�سافة �ملنطقة �إىل �حلا�سبة �الإيجارية �لتابعة لد�ئرة �الأر��سي و�الأمالك يف دبي لتمكني �حت�ساب متو�سط �الإيجار
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•• ال�صارقة –الفجر:

�خ��ت��ت��م��ت �أع���م���ال �مل���وؤمت���ر �ل����دويل 
جامعتا  ن���ظ���م���ت���ه  �ل���������ذي  �الأول 
�ل��ق��ا���ش��م��ي��ة و�ل���و����ش���ل ع���ل���ى م����د�ر 
يومن باحل�شور يف �لقاعة �لكرى 
وباالت�شال  �ل��ق��ا���ش��م��ي��ة  ل��ل��ج��ام��ع��ة 
�مل��رئ��ي وذل���ك مب�����ش��ارك��ة نخبة من 
�لباحثن و�الأكادميين من خمتلف 

�أنحاء �لعامل.
و�أ���������ش��������در �مل�������وؤمت�������ر ح�����زم�����ة من 
�أع��م��ال��ه �لتي  �ل��ت��و���ش��ي��ات يف خ��ت��ام 
حقيقية  �إ�شافة  جمملها  يف  تعتر 
�لدولة  قبل  م��ن  �مل��ب��ذول��ة  للجهود 
باملجتمع  للنهو�س  �ل�شارقة  و�إم��ارة 
�ال�شتجابة  خ����ال  م���ن  �الإن�������ش���اين 
�ملعا�شر  �لو�قع  مل�شتجد�ت  �حلكيمة 
وم������ا مت���خ�������س ع���ن���ه م�����ن ط������و�رئ 
وم�������ش���ت���ج���د�ت ف�����ش��ا ع����ن �إد�م������ة 
ي�شتمر  ح��ت��ى  �ل�����ش��ل��م��ي  ل��ل��ت��ع��اي�����س 
�ل�شلمي  و�الإع��م��ار  �لبناء  يف  �لنا�س 

�لر�قي.
وج��اء �مل��وؤمت��ر �ل��ذي حمل ع��ن��و�ن " 
�لعلوم  و�أث�����ره يف  �مل��ع��ا���ش��ر  �ل���و�ق���ع 
جل�شاته  ل���ت���ت���ن���اول   ،" �ل�����ش��رع��ي��ة 
�ل�شرعية  �ل���ع���ل���وم  �أث������ر  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
حيث  م����ن  �مل���ع���ا����ش���ر،  �ل�����و�ق�����ع  يف 
ح�شب  و�ل������ت������ط������ور  �ل�����ت�����اأ������ش�����ي�����ل، 
و�لثقافية  �لتكنولوجية  �مل�شتجد�ت 

و�القت�شادية. 
نخبة  �مل��وؤمت��ر  فعاليات  يف  و���ش��ارك 
م���ن �ل��ب��اح��ث��ن و�الأك���ادمي���ي���ن من 
ميثلون  �ل����ع����امل  �أن�����ح�����اء  خم��ت��ل��ف 
ومن  و�إ�شامية  عربية  دول��ة   22
ومعاهد  مرموقة  علمية  موؤ�ش�شات 
يف  ت�����اأث�����ر  ذ�ت  ب���ح���ث���ي���ة  وم�����ر�ك�����ز 
تقدمي  و���ش��ه��دت  �لبحثي،  �لن�شاط 
ثاثة وثاثون ورقة علمية حمكمة 

�شمن �شبعة حماور.
قيادة  �إىل  �ل�����ش��ك��ر  �مل���وؤمت���ر  ووج����ه 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم��������ار�ت  دول�����ة 
و�شعًبا  وح��ك��وم��ة  و���ش��ي��وًخ��ا  رئ��ي�����ًش��ا 
�ل�شادقة  �مل�����ش��ت��م��رة  ج��ه��وده��ا  ع��ل��ى 
�لعلوم  خدمة  يف  باقة  �ل�شَّ �ملخل�شة 
�ل�شمو  �شاحب  مقام  و�إىل  و�ملعارف 
حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ 
�الأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي 

ودعمه  رعايته  على  �ل�شارقة  حاكم 
للبحث �لعلمي .

�خلتامي  بيانه  يف  �مل��وؤمت��ر  وتو�شل 
�أكدت  �لتي  �لتو�شيات  �إىل عدد من 
�الإ�شامية  �ل�����ش��ري��ع��ة  ك��م��ال  ع��ل��ى 
للم�شتجد�ت  و��شتيعابها  و�شمولها 
�شاحيتها  من  �نطاقا  �ملعا�شرة، 

لكل زمان ومكان.
جل�شات  نهاية  يف  �لتو�شيات  ودع��ت 

�الن�����ش��ب��اط يف منهج  �إىل   �مل���وؤمت���ر 
وعلى  �ل�����ش��رع��ي��ة،  ب��امل�����ش��ادر  �لتلقي 
و�لعناية  و�ل�����ش��ن��ة،  �ل��ك��ت��اب  ر�أ���ش��ه��ا 
عند  و�ال���ش��ت��دالل  �لنظر  مبنظومة 
�لو�قع  م�شكات  فهم  يف  �الج��ت��ه��اد 
يف  حلولها  �إىل  و�لو�شول  �ملعا�شر، 
ملنطوق  م��ت��و�زن  �شحيح  فهم  �شوء 
و�لعقيدة  و�ل�شنة،  �لكتاب  ومفهوم 
و�الأخ��������اق، و�ل��ف��ق��ه و�أ����ش���ول���ه، يف 

معتدل  م��ن��ف��ت��ح  م�����ش��ت��م��ر  ت���ف���اع���ل 
�ملعا�شرة  �ل���و�ق���ع  م�����ش��ت��ج��د�ت  م���ع 

و�لاحقة.
�أهمية  �إىل  �ل���ت���و����ش���ي���ات  و�أك��������دت 
�حلر�س على �الإف��ادة من تطبيقات 
و�لتقنيات  �ال���ش��ط��ن��اع��ي  �ل����ذك����اء 
�حلا�شل  �لتطور  ملو�كبة  �حلديثة 
يف ه������ذ� �مل������ج������ال، وت���وظ���ي���ف���ه���ا يف 
ب�����ش��ف��ة عامة،  �ل���دول���ة  م��وؤ���ش�����ش��ات 

ب�شفة  �ل�شرعية  �لعلوم  خدمة  ويف 
خا�شة، و�لعناية بها �إعد�ًد� وتنقيًحا 
�لزلل،  ي���اأم���ن  ع��ل��ى وج����ه  ون�������ش���ًر�، 
وي��ق��ل��ل �خل���ط���اأ، وي�����ش��ت��ب��ع��د �خللط 
خال  من  و�ملتغر�ت،  �لثو�بت  بن 
و�ملجامع  �ملعترة  �لعلمية  �لهيئات 

�لفقهية �ملعتمدة.
م��ا يحمله  �إىل  �ل��ت��و���ش��ي��ات  ون��ب��ه��ت 
�ال�شتخد�م غر �ل�شحيح لتطبيقات 

�ل���ذك���اء �ال���ش��ط��ن��اع��ي م��ن خماطر 
و�ملجتمعات،  �الأف���ر�د  على  حقيقية 
وت���ن���ت���ه���ك خ�������ش���و����ش���ي���ة �الأف����������ر�د 
�لقيم  منظومة  وتدمر  و�ملوؤ�ش�شات، 
و�الأخاق، مثل �لتنمر �الإلكرتوين، 
و�الب������ت������ز�ز �الإل������ك������رتوين، و�إث�������ارة 
لل�شائعات،  و�ل����رتوي����ج  �ل�����ش��ب��ه��ات، 
و�ملمتلكات،  �حلقوق  على  و�لتعدي 
باعتبار هذه �لتجاوز�ت خروجا على 
�شو�بط �ل�شرع و�لقانون و�الأعر�ف 

�الجتماعية وقيمها �الإيجابية.
�ملوؤمتر  ت��و���ش��ي��ات  يف  �أي�����ش��ا  وج����اء 
قانونية  �أط�����ر  و����ش���ع  �إىل  �ل���دع���وة 
ورقابية ت�شمن �الإف��ادة من تقنيات 
وجتنب  �ال�����ش����ط����ن����اع����ي،  �ل�����ذك�����اء 
وحتمي  وتعزز  و�ملخاطر،  �ل�شلبيات 
�الأ�شول و�لعقائد و�لقيم و�الأخاق، 
�ل����احم����دود، �لذي  م���ن �الن���ف���ت���اح 
تنمحي فيه مامح �شخ�شية �مل�شلم 
وهوية جمتمعه. ونوعت �لتو�شيات 
�إىل �شرورة توعية �ملجتمع ب�شلبيات 
وو�شع  �حلديثة،  �لتقنية  وخماطر 
قو�عد ر��شدة لا�شتخد�م �ل�شحيح 
لتقنيات �لذكاء �ال�شطناعي، و�حلد 
م����ن خم����اط����ره وت����د�ع����ي����ات����ه، من 
وندو�ت  توعوية،  حما�شر�ٍت  خاِل 
ترز  علمية،  وم��وؤمت��ر�ت  تثقيفية، 
معها،  �ل���ن���اج���ح  �ل���ت���ف���اع���ل  �أه���م���ي���ة 

وت�شهم يف جتنب خماطرها.

•• دبا احل�صن-الفجر:

�أف���������اد �����ش����ع����ادة ط����ال����ب ع���ب���د�هلل 
ب��ل��دي��ة مدينة  �ل��ي��ح��ي��ائ��ي م��دي��ر 
ت�شعى  �لبلدية  "�أن  �حل�����شن  دبا 
ب�شكل د�ئم �إىل زيادة �مل�ش���������طحات 
�لفا�شلة،  �مل��دي��ن��ة  يف  �خل�����ش��ر�ء 
�لبنية  تط������وير  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
�لتح�����تية الأنظمة �لري يف �ملدينة، 
و�إعادة تاأهيل بع�س �الأماكن �لتى 
زر�ع���ة  �إع�����ادة  �ىل  حتت����اج  ك��ان��ت 
ب��ع�����س �الأ����ش���ج���ار �لتي  وت���ب���دي���ل 
وزي������ادة  �ل���ري���اح،  ب��ف��ع��ل  ت���اأث���رت 
م��������شاحات �لورود �ملو�شمية، حيث 
�لتى  �مل�ش��������احات  �إج���م���ايل  ب��ل��غ 
يناير  بد�ية  من  تغط�����يتها  متت 
حو�يل   2022 مايو  نهاية  حتى 
د�خ����ل  م���رب���ع  م����رت   20،000

�ملدينة �لفا�شلة".
�لبلدية  "�أن  ����ش���ع���ادت���ه  و�����ش����رح 
وتطوير  ت��ن��ف��ي��ذ  ع���ل���ى  حت���ر����س 
�ملتنوعة  �ل���زر�ع���ي���ة  �مل�����ش�����������������اري��ع 
تنفيذ�ً  وذلك  �لفا�ش�����لة،  باملدينة 
�ل�شمو  �شاحب  وتوجيهات  لروؤى 
�ل�����ش��ي��خ �ل���دك���ت���ور ���ش��ل�����������ط��ان بن 
�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حم��م��د 
�الأع��ل��ى ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة يف زيادة 
وحتقيق  �خل�����������ش�����ر�ء  �ل����رق����ع����ة 
مدن  كافة  يف  �لبيئية  �ال�شتد�مة 
�الإم������ارة �ل��ب��ا���ش��م��ة.  م�����ش��ي��ف��اً �أن 
بيئة  �إي��ج��اد  ع��ل��ى  تعمل  �ل��ب��ل��دي��ة 

و�البتكار  ل��اإب��د�ع  حم��ّف��زة  عمل 
وب�شتنة  حت���������ش����ر  جم��������ال  يف 
�لتطور  �شوء  يف  وت�شجر�لطرق 
�ملدينة  ت�����ش��ه��ده  �ل�����ذي  �ل�����ش��ري��ع 

�لفا�شلة".
�لبلدية  "�أن  �إىل  �ليحيائي  ون��وه 
خا�شة  ����ش���ن���وي���ة  خ���ط���ة  ل���دي���ه���ا 
بامل�شاريع �لزر�عية، �لتي يتم من 
خ��ال��ه��ا حت��دي��د �الأم����اك����ن �لتي 
�أنو�ع  و�ختيار  زر�ع���ة،  �إىل  حتتاج 
و�ل�شجر�ت  و�الأ���ش��ج��ار  �ل��زه��ور 
�ل�����ذي  �جل�����م�����ايل  �ل����ط����اب����ع  ذ�ت 

باملدينة  م��ك��ان  ك��ل  ي��ت��ن��ا���ش��ب م��ع 
تغطية  �إىل  باالإ�شافة  �لفا�شلة، 
�مل�شطحات  م��ن  ق��در ممكن  �أك��ر 
�خل�شر�ء خال كل خطة ت�شعها 

�لبلدية من كل عام". 
�الأ�شتاذة  �أو���ش��ح��ت  جهتها  وم���ن 
�ل��ن��ق��ب��ي رئي�س  ع���ب���د�هلل  �ب��ت�����ش��ام 
للطرق  �لتجميلية  �لزر�عة  ق�شم 
�لق�شم قام خال  "�أن  �لبلدية  يف 
�ل���ف���رتة �مل��م��ت��دة م���ن ي��ن��اي��ر �إىل 
ع���دد  ب��ت��ن��ف��ي��ذ   ، مايو2022 
�ملتنوعة  �ل��زر�ع��ي��ة  �مل�����ش��اري��ع  م��ن 

ت�شمنت  حيث  �لفا�شلة،  باملدينة 
زر�عة 10 "نخات" بطول 2.5 
�شجرة  و450  �أم����ت����ار،   3 �ىل 
ت�شكيلها  مت  "�جلهنمية"  م���ن 
متنوعة،  ���ش��ج��رة  و35  م�����ش��ب��ق��اً، 
�شارع  تاأهيل  �إع��ادة  �إىل  باالإ�شافة 
�أحو��شه،  وزر�ع���ة  �لفريد  �لعقد 
762 حو�س،  و�لتي يبلغ عددها 
�شتلة يف   3200 زر�ع��ة  حيث مت 
ه���ذه �الأح����و������س، ك��م��ا مت زر�ع���ة 
20،000 �شتلة متنوعة يف جميع 
�لرئي�شية  و�ل�������ش���و�رع  �مل���ي���ادي���ن 

باملدينة �لفا�شلة".
�مل�شاريع  "�أن هذه  �لنقبي  وذكرت 
12 عامل  م���ن  �أك�����ر  ب��ه��ا  ع��م��ل 
فنين   2 و  �مل�شاندة،  �لفئات  من 
وم���ر�ق���ب���ن، وم��ه��ن��د���س زر�ع�����ي، 
حيث ��شتخدم فيها 4 من �الآالت 
توريد  ومت  و�خل��ف��ي��ف��ة،  �ل��ث��ق��ي��ل��ة 
من  مكعب  م��رت   9000 ح���و�يل 
مت  كما  للزر�عة،  �ل�شالح  �لرمل 
توفرحو�يل 25 طن من �ل�شماد 
�لع�شوي �أثناء عمليات �لزر�عة".

و�أ�شارت �لنقبي "�أن ق�شم �لزر�عة 

�لتجميلية للطرق يف �لبلدية قام 
بالكامل  �آل��ي��ة  ري  �شبكة  بتنفيذ 
�حلديثة،  �لتقنيات  �أف�����ش��ل  وف��ق 
�شبكة  �أي�������ش���اً  مت���دي���د  مت  ح���ي���ث 
ب�شارع  ل���اأح���و�����س  ج���دي���دة  ري 
�لورود  وم�شاحات  �لفريد  �لعقد 
و�جل���ه���ن���م���ي���ات �جل�����دي�����دة ح���ول 
�أق�شى  ل�����ش��م��ان  وذل����ك  �مل��دي��ن��ة، 

��شتفادة من �شبكات �لري". 
عبد�هلل  �الأ�شتاذ  ق��ال  جهته  وم��ن 
حممد �لنقبي �ملكلف مبهام  ق�شم 
�لبلدية  و�مل��ن��ت��زه��ات يف  �حل��د�ئ��ق 

 1000 بزر�عة  قام  �لق�شم  " �أن 
�أرج�����اء  ك���اف���ة  يف  م��و���ش��م��ي��ة  وردة 
144 �شجرة،  �ملدينة، ومت تقليم 
ومت �إز�ل�����ة �ل��ن��ب��ات��ات �ل�����ش��ارة يف 
�الأح�����و�������س �ل����زر�ع����ي����ة، ك���م���ا مت 
�ليدوي  )م��ن  �ل��ري  نظام  تعديل 
وحديقة  ل�����ش��اط��ىء  �الآيل(  �إىل 
�حل������ي �ل����غ����رب����ي وح����دي����ق����ة حي 

�لدوب.
�لنقبي  عبد�هلل  �الأ�شتاذ  و�أ���ش��اف 
ت�شرف على عدد من  �لبلدية  "�أن 
�حل��د�ئ��ق �مل��وج��ودة د�خ���ل �ملدينة 

�حلد�ئق  ه����ذه  و�أن  �ل��ف��ا���ش��ل��ة، 
�ل�����دوب، وحديقة  ح���ي  )ح��دي��ق��ة 
ح�����ي �مل����ه����ل����ب، وح����دي����ق����ة �حل����ي 
يومياً  �ل���زو�ر  ت�شتقبل  �ل��غ��رب��ي(، 
وحتى  ع�������ش���ر�ً   4 �ل�������ش���اع���ة  م����ن 
تفتتح  بينما  م�شاء،   10 �ل�شاعة 
�أمام  �ل�شاطىء" �أبو�بها  "حديقة 
�شباحاً   8 �ل�����ش��اع��ة  م���ن  �ل������زو�ر 
10 م�����ش��اء، كما  �ل�����ش��اع��ة  وح��ت��ى 
زو�رها  �لعامة  �حلديقة  ت�شتقبل 
يومياً من �ل�شاعة 4 ع�شر�ً وحتى 

�ل�شاعة 11 م�شاء.

•• ال�صارقة-الفجر:

�ملنتندى �الإ�شامي بال�شارقة عند �ل�شاعة 10:30 من �شباح �ليوم �الإثنن 
لاإعان عن  �شحفياً  م��وؤمت��ر�ً  �شمنان،  – مبنطقة  يونيو( يف مقره   13(
"؛ �حلدث �لعلمي  " �ل��دورة �لعملية �ل�شيفية  22 من  تفا�شيل �ل��دورة �ل� 
لل�شريعة  �ل�شحمة  وبالعلوم  �الإ�شامية،  بالثقافة  يحتفي  �ل��ذي  و�لثقايف 

�لغر�ء ومعارفها ، على م�شتو� �لدولة و�ملنطقة، حيث يقدم درو�شه وع�شاته 
وعر�ته للمجتمع من د�خل �لدولة، وللمتق�شن و�لباحثن يف منافعها من 
خارج �لدولة عر تقنيات حديثة مبتكرة توظف الأول مره يف ن�شخة �لدورة 

لهذ� �لعام.
بو�شليبي،  ماجد  �لدكتور  �شعادة  من  كل  وم�شاركة  ح�شور  �ملوؤمتر  وي�شهد 
�لنعيمي  وفاطمة  �لعلمية؛  للدورة  �لعليا  �للجنة  رئي�س  �ملنتدى،  عام  �أمن 

بال�شارقة،  و�لثقافية  �الأكادميية  �ملوؤ�ش�شات  ممثلي  من  عدد  �لعام  �ملن�شق   ،
وهيئة �ل�شارقة لاإذ�عة و�لتلفزيون.

�لعام،  لهذ�  وحم��اوره��ا  و�شيوفها  �ل���دورة  �نطاق  موعد  �مل��وؤمت��ر  ويك�شف 
�لدورة  ُحلتها  يف  �ملطورة  و�لتقنيات   ، �لعلمية  و�أن�شطتها  فعالياتها  و�أب��رز 
�جلديدة، حيث تنقل �مل�شاركن فيها �إىل �أفق معرفية متخ�ش�شة يف �حل�شارة 

�الإ�شامية، وتاريخها �حلافل باالإرث �لعريق.

وتعد " �لدورة �لعلمية " مورد ثقايف ر�شن لتق�شي �لعلوم �ل�شرعية وتلقي 
�لثقافة �الإ�شامية، مبا�شرة من م�شاريخ �لوطن �لعربي، يف حلقات ودرو�س 
للعلوم �ل�شرعية، و�لتي ينظها �شنوياً " �ملنتدى �الإ�شامي "، �شمن م�شروع 
معريف وثقايف �شخم ممتد عر �شنو�ت طويلة لعمارة �مل�شاجد، ودعم م�شروع 
و�لتعاليم  �ل�شرعية  بالعلوم  وحت�شينه  �الإن�شان  بناء  يف  �حل�شاري  �الإم��ارة 

�ل�شمحة.

يعقد �ليوم و�قعيًا مبقره ب�سمنان �ل�سارقة

املنتدى االإ�سالمي يك�سف تفا�سيل الن�سخة الـ 22  للدورة العلمية ال�سيفية 

اختتام اأعمال املوؤمتر الدويل  الواقع املعا�سر واأثره يف العلوم ال�سرعية جلامعتي القا�سمية والو�سل 

خالل يناير �إىل مايو 2022

بلدية دبا احل�سن تزرع 20 األف مرت مربع من امل�سطحات اخل�سراء
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

�شامة  �إد�رة  �أجرته  ��شتطاع  ك�شف 
�الأعلى  للمجل�س  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل��ط��ف��ل، 
ل�����ش��وؤون �الأ����ش���رة ب��ال�����ش��ارق��ة، خال 
من  �ل�13  �ل�������دورة  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا 
للطفل،  �لقر�ئي  �ل�شارقة  مهرجان 
زو�ر  م���ن  �الأط����ف����ال  م���ن   82% �أن 
من  ��شتقبل جمهور�ً  �لذي  �ملهرجان 
يعرفون  ال  �ل��دول��ة،  مناطق  خمتلف 
�أرق��ام هو�تف �لطو�رئ، �لتي ال غنى 
عنها يف ح��ال ح��دوث �أي �أخ��ط��ار من 

�شاأنها �أن ُتهّدد �شامتهم.
�شمل عينة  �لذي  �ال�شتطاع  و�أظهر 
108 ط��ف��ل م���ن من  ل����  ع�����ش��و�ئ��ي��ة 
12-4�شنة  ح��ت��ى  �ل��ع��م��ري��ة  �ل��ف��ئ��ة 
تو�فدت  �لتي  �جلن�شيات  جميع  م��ن 
يف  �لطفل"  "�شامة  م��ن�����ش��ة  ع��ل��ى 
�أ�شارو�  �لذين  ن�شبة  تدين  �ملهرجان، 

�لتي  �لطو�رئ  باأرقام  معرفتهم  �إىل 
يتوّجب �الت�شال بها يف حال مو�جهة 
�أخطار مثل �حلريق، �أو عند �حلاجة 
�أّن  تبن  حيث  �الإ���ش��ع��اف،  طلب  �إىل 
ال يعرفون رقم  �الأطفال  %71 من 
يعرفون  ال  و74%  �ل��ط��ف��ل،  جن���دة 
يعرفون  ال  و94%  �ل�����ش��رط��ة،  رق��م 
يعرفون  و%89 ال  �الإ���ش��ع��اف،  رق��م 

رقم �لدفاع �ملدين. 

حملة توعوية مبتكرة
�إد�رة  مدير  �ليافعي،  هنادي  وقالت 
"�شّكل  ب��ال�����ش��ارق��ة:  �ل��ط��ف��ل  ���ش��ام��ة 
من�شة  ن�شاط  من  ج��زء�ً  �ال�شتطاع 
�شامة �لطفل يف �ملهرجان �لقر�ئي، 
�إىل  �حل��اج��ة  م���دى  نتائجه  و�أث��ب��ت��ت 
و�لتعاون  �ملجتمعية  �جلهود  تكثيف 
�الأطفال،  لدى  �لوعي  رفع  �أج��ل  من 
يحتفظون  جت��ع��ل��ه��م  ط���رق  و�ب��ت��ك��ار 

باالأرقام �لهامة للطو�رئ ال�شتخد�مها 
يف �الأوقات �لتي تتطلب ذلك، ون�شعى 
الإطاق  �لنتائج  م��ن  �ال�شتفادة  �إىل 
ت��رك��ز على  م��ب��ت��ك��رة،  ت��وع��وي��ة  حملة 
 " �ليافعي:  و�أ�شافت  �جل��ان��ب.   ه��ذ� 
باأطفالهم،  مهما بلغ �هتمام �الأهايل 

تبقى هناك م�شاحات كثرة ال بد من 
تغطيتها  على  و�لعمل  �إليها  �الإ�شارة 
ليكون �أطفالنا �أمنن �شاملن، خا�شًة 
�الأت�شال  تكنلوجيا  تنتجه  يف ظل ما 
و�أكدت  ووق��اي��ة.   و�شائل حماية  م��ن 
�ال�شتطاع  هذ�  "ي�شتكمل  �ليافعي: 

يف  �ل���ط���ف���ل  ����ش���ام���ة  �إد�رة  ج����ه����ود 
حول  �أطيافه  بكافة  �ملجتمع  توعية 
من  وحمايته  �لطفل  وق��اي��ة  �أه��م��ي��ة 
و�ال�شتغال،  و�الإ������ش�����اءة  �الإه����م����ال 
بحدود �ملتعارف عليه �شرعاً وقانوناً، 
للحفاظ على حقوقه وتن�شئته تن�شئة 

�شوية، ونعاون يف �شبيل حتقيق ذلك 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل�����ش��رك��اء  خم��ت��ل��ف  م���ع 
خا�س  وب�شكل  �ل�شلة،  ذ�ت  و�جلهات 
م�����ع �مل������د�ر�������س وري�����ا������س �الأط�����ف�����ال 
�لتي  �ل���رتف���ي���ه  و�الأن�����دي�����ة وم����ر�ك����ز 

يرتادها �الأطفال".

 108 ع��ّي��ن��ة ع�����س��و�ئ��ي��ة م���ن 
�أطفال

ويف �ملقابل �أظهرت �لنتيجة موؤ�شر�ت 
�أخ���������رى من  �إي����ج����اب����ي����ة يف حم�������اور 
من  ن�شبة  بلغت  ح��ي��ث  �ال���ش��ت��ط��اع، 
�أح���د �لو�لدين  ي��ع��رف��ون رق��م ه��ات��ف 
ي�شتخدمون  م���ن  ون�����ش��ب��ة   ،72%
 80% %72، ون�شبة  �الأم��ان  حز�م 
روؤو�شهم  �أو  �أيديهم  يخرجون  ال  ملن 
م��ن ن��اف��ذة �ل�����ش��ي��ارة، �إ���ش��اف��ة �إىل �أّن 
�لذين �شاركو� يف �ال�شتطاع �أظهرو� 
�ل�شوؤ�ل  على  �إجابتهم  يف  عالياً  وعياً 
�ل��ت�����ش��رف يف حال  ب��ك��ي��ف��ي��ة  �مل��ت��ع��ل��ق 
�الأغلبية  �أج��م��ع  وج��ود ح��ري��ق، حيث 
ن�شبة  لكن  ب��االإط��ف��اء،  �الت�شال  على 
م��ن ال ي��ع��رف��ون رق��م �الإط��ف��اء كانت 
�أورد  �ال�شتطاع،  وخ��ال  مرتفعة.  
�أخرى  �أ�شئلة  على  �إج��اب��ات  �الأط��ف��ال 
�أظ��ه��رت �رت��ف��اع �ل��وع��ي ح��ول كيفية 

�لت�شرف يف حال حتدث �أحد �لغرباء 
�الأدوي���ة،  �الأ���ش��رة  ت�شع  و�أي���ن  �إليهم، 
لعبو�  ما  �إذ�  لاأطفال  يحدث  وم��اذ� 
ب�����االأدو�ت �حل����ادة، وم��ا ه��و �لتطبيق 
�الإل����ك����رتوين �مل��ف�����ش��ل ل��دي��ه��م، وكم 
مي�����ش��ون م��ن �ل��وق��ت يف �ل��ل��ع��ب على 
�الألعاب  �أو  �لذكية  �للوحية  �الأجهزة 

�اللكرتونية. 
�أولياء  ومّثل �ال�شتبيان دعوة جلميع 
�الأم������ور ل���رف���ع �ل���وع���ي جت����اه ك���ل ما 
وتوعية  �الأط���ف���ال،  ب�����ش��ام��ة  يتعلق 
�ل���ط���ف���ل م���ن���ذ ����ش���غ���ره وح����ث����ه على 
حدوث  ح��ال  يف  �ل�شحيح  �لت�شرف 
�شامة  �أو  �شامته  ي��ه��دد  خطر  �أي 

من حوله.

•• القاهرة-الفجر:

للبحوث  تريندز  مركز  ��شتعر�س 
�لدر��شات  وم��رك��ز  و�ال���ش��ت�����ش��ار�ت، 
نا�شر  ب��اأك��ادمي��ي��ة  �ال�شرت�تيجية 
�ل��ع�����ش��ك��ري��ة �ل��ع��ل��ي��ا مب�����ش��ر، �آف���اق 
�ل�����ت�����ع�����اون �ل����ب����ح����ث����ي �مل���������ش����رتك 
مب�����ا ي���ح���ق���ق �أه����������د�ف �مل���رك���زي���ن 
�ملعرفة  وي��ن�����ش��ر  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
���ّن���اع �ل���ق���ر�ر  �مل���وث���ق���ة وي����خ����دم ����شُ
و�لباحثن  ع���ام  ب�شكل  و�مل��ج��ت��م��ع 

و�الأكادميين ب�شكل خا�س.
�لتعاون  ب�����ش��اأن  �ل��ت��ب��اح��ث  وج����رى 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي، و�ل���ت���اأك���ي���د ع��ل��ى دور 
يف  �لعلمي  و�لبحث  �لفكر  م��ر�ك��ز 
و�لعنف  �لكر�هية  مو�جهة خطاب 
�لت�شامح  ق��ي��م  ون�����ش��ر  و�الإره�������اب، 
�الإن�شانية،  و�الأُخ�������ّوة  و�ل��ت��ع��اي�����س 
وذلك خال زيارة قام بها وفد من 
"تريندز" برئا�شة �لدكتور حممد 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �لعلي،  عبد�هلل 
للمركز، �إىل مقر مركز �لدر��شات 
نا�شر  ب��اأك��ادمي��ي��ة  �ال�شرت�تيجية 
�لعا�شمة  يف  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 

�مل�شرية �لقاهرة.
وقد �أطلع �للو�ء �أركان حرب عادل 

�لدر��شات  م���رك���ز  م���دي���ر  �ل���دي���ب 
نا�شر  ب��اأك��ادمي��ي��ة  �ال�شرت�تيجية 
"تريندز"  وف��د  �لعليا،  �لع�شكرية 
على طبيعة عمل �ملركز �لذي يركز 
�لتف�شيلية  �لدر��شات  �إع��د�د  على 
و�ملو�شوعات  للم�شاكل  و�لتحليلية 
�لقومي،  ب����االأم����ن  ت��ت��ع��ل��ق  �ل���ت���ي 
�ال�شرت�تيجي  �ل���ف���ك���ر  وت���ن���م���ي���ة 
�ل��ع��اق��ات مع  وتنمية  وت��ط��وي��ره، 

�إ�شافة  �ملناظرة،  �لبحثية  �مل��ر�ك��ز 
ذ�ت  و�الأف����ك����ار  �ل������روؤى  ط����رح  �إىل 
وتوفر  �ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي،  �ل��ب��ع��د 
ق��اع��دة ب��ي��ان��ات وم��ع��ل��وم��ات ت�شهم 
�لعلمية  �الأن�������ش���ط���ة  حت���ق���ي���ق  يف 

و�لبحثية.
وثّمن �لدكتور حممد عبد�هلل �لعلي 
�ال�شرت�تيجية  �ل��در����ش��ات  م��رك��ز 
باأكادميية نا�شر �لع�شكرية �لعليا، 

وخدمته  و�لبحثي،  �ملعريف  ودوره 
ّناع �لقر�ر، وتقدميه  للباحثن و�شُ
ومقرتحات  وح���ل���واًل  ب���ن���اءة  روؤى 
و�لتغلب  �الأزم����ات  ملو�جهة  فعالة 
م ملحة  ع��ل��ى �ل��ت��ح��دي��ات. ك��م��ا ق����دَّ
م��وج��زة ع��ن ج��ه��ود م��رك��ز تريندز 
يف  ودوره  عمله  وطبيعة  �لبحثية 
م�شر�ً  �ملتطرف،  �لفكر  مو�جهة 
جمال  يف  وعامليته  تخ�ش�شه  �إىل 

�الإ�شام �ل�شيا�شي، وتفنيد خطاب 
�أب���رز  ج��م��اع��ات��ه. ك��م��ا ت��ط��رق �إىل 
و�لعلمية  �مل��ع��رف��ي��ة  �الإ������ش�����د�ر�ت 
و�لدر��شات  �ل��ب��ح��ث��ي��ة  و�الأور�ق 
"تريندز"،  �لتي ي�شدرها  �لنوعية 
ي�شعى  "تريندز"  �أن  و�أو������ش�����ح 
�مل�شتقبل  �شنع  يف  �مل�����ش��اه��م��ة  �إىل 
علمي  حم��ت��وى  وت��ق��دمي  باملعرفة 
و�لعمل  وم���وث���ق،  ر���ش��ن  وب��ح��ث��ي 

ع����ل����ى �إي������ج������اد ب����اح����ث����ن ����ش���ب���اب، 
و�الأكر  �مل�شتقبل  قادة  باعتبارهم 
قدرة على �البتكار و�لعطاء. ومن 
جانبه �أ�شاد مدير مركز �لدر��شات 
نا�شر  ب��اأك��ادمي��ي��ة  �ال�شرت�تيجية 
�لع�شكرية �لعليا، �للو�ء �أركان حرب 
"تريندز"  ب��ج��ه��ود  �ل��دي��ب،  ع���ادل 
�لعاملية  و�أهد�فه  وروؤيته  �لبحثية 
�ال�شت�شر�فية  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ه 

�لبحث  م�شرة  دع��م  �إىل  �ل��ه��ادف��ة 
�الإقليمي  �مل�شتوين  على  �لعلمي، 
�هتمامه  عالياً  ق��ّدر  كما  و�لعاملي. 
ب��ال�����ش��ب��اب �ل���ب���اح���ث���ن، وق������ال �إن 
يف  �ل��ف��ع��ال��ة  "تريندز"  م�����ش��ارك��ة 
ُعقد  �ل�������ذي  �ل����ت����ط����رف  م�����وؤمت�����ر 
بالقاهرة �أخر�ً بينت مدى �شو�ب 
وقد  وعامليتها.  و�أهميتها  روؤي��ت��ه 
�تفق كلُّ من "تريندز" و"�لدر��شات 

نا�شر  ب��اأك��ادمي��ي��ة  �ال�شرت�تيجية 
عدد  بح�شور  �لعليا"،  �لع�شكرية 
م����ن م���������ش����وؤويل �مل����رك����زي����ن، على 
بينهما،  فيما  �لتو��شل  ��شتمر�ر 
و�لعمل على توقيع مذكرة تفاهم 
للتعاون �مل�شتقبلي تخدم �جلانبن، 
ت�����ش��ه��م يف  وت���ق���دم روؤى م�����ش��رتك��ة 
قيم  وخ��دم��ة  �مل�شتقبل  ��شت�شر�ف 

�خلر و�الإن�شانية.

•• دبي-وام:

هيئة  �ملديرين يف  ورئي�س جمل�س  �لعام  �ملدير  �لطاير  �أك��د معايل مطر 
و�لذكاء �ال�شطناعي  �لتقنيات �حلديثة  �أن توظيف  و�ملو��شات  �لطرق 

�شاهم يف �الرتقاء بخدمة حافات �ملو��شات ورفع كفاءتها �لت�شغيلية.
ولفت معاليه �إىل �أن مركز متابعة �أد�ء �حلافات عن بعد �شاهم يف تقليل 
��شتهاك �لوقود و�الأعطال بن�شبة ترت�وح من 5 �إىل %10 فيما يتوقع 

�أن ي�شهم نظام "�شيتي برين" يف زيادة عدد �لركاب بن�شبة 17%.
فنيا  �لوطنية من �خلريجن �جلدد  �لكفاء�ت  لتاأهيل  وك�شف عن خطة 
وعمليا ل�شغل �ملنا�شب �مل�شتقبلية يف �إد�رة �ل�شيانة و�خلدمات من خال 
برنامج �شامل يت�شمن 11 م�شار� مدته 22 �شهر� يجري خالها تطوير 
�إد�رة  عمل  بطبيعة  و�لتخ�ش�شية  و�لفنية  و�الإد�ري��ة  �الإ�شر�فية  �ملهار�ت 

�شيانة �حلافات.
جاء ذلك خال لقاء معايل �لطاير بفريق �لعمل يف موؤ�ش�شة �ملو��شات 
�لعامة لاطاع على نتائج ت�شغيل مركز مر�قبة كفاءة �حلافات عن بعد 
يف حمطة �لقوز الإيو�ء �حلافات بالتعاون مع �شركة فامكو حيث جتري 
ب�شكل  فولفو  373 حافلة  �أك��ر من  وكفاءة عمل  �أد�ء  ومر�قبة  متابعة 
�جلديدة  �حل��اف��ات  يف  "�لتليماتيك�س" �ملجهز  نظام  خ��ال  م��ن  ف��وري 

لتعزيز �لعمليات �لت�شغيلية ودعم �آلية �ل�شيانة.
وي�شتمل �لنظام على 47 نوعا من �لتنبيهات تغطي �جلو�نب �مليكانيكية 
يف  �ل�شامة  �أج��ه��زة  وح��ال��ة  كيلومرت  لكل  �ل��وق��ود  و��شتهاك  للحافلة 
�لنظام  م�شاهمة  �لت�شغيل  من  �الأوىل  �ملرحلة  نتائج  و�أظ��ه��رت  �حلافلة 
يف تقليل ��شتهاك �لوقود بن�شبة %5 وتقليل معدل �أعطال �حلافات 
قيادة  م��ن  �ملتعاملن  �شكاوى  وخف�س   10% بن�شبة  �ل��رح��ات  خ��ال 

�لتخطيط  عملية  دع��م  يف  �لنظام  �شاهم  كما   ،15% بن�شبة  �ل�شائقن 
�لتقييم  �آلية  وحت�شن  للحافات  �لوقائية  و�ل�شيانة  �لدورية  لل�شيانة 
لل�شائقن بناء على �لكفاءة ورفع معاير �ل�شامة على �لطريق وزيادة 
تطبيق  يف  م�شتقبا  �لتو�شع  �ملوؤ�ش�شة  وتعتزم  �ملتعاملن  �شعادة  ن�شبة 

�لنظام لي�شمل 316 حافلة �إ�شافية.
�لعامة  �ملو��شات  �شبكة  تخطيط  تطوير  عر�س  �للقاء  خ��ال  وج��رى 
من خال نظام "�شيتي برين" �لذي تعتزم �لهيئة تنفيذه �لعام �جلاري 
�ملناطق  يف  �مل��رور  حركة  الإد�رة  نظام  وه��و  بابا  علي  �شركة  مع  بالتعاون 
�حل�شرية با�شتخد�م تقنيات �لذكاء �ال�شطناعي و�خلو�رزميات �ملتقدمة 
يجري من خالها حتليل عدد كبر من �لبيانات �ل�شخمة �ل��و�ردة من 
�لنقل  الأنظمة  �ملوحد  �لتحكم  ومركز  �مل�شغلة  و�حلافات  نول  بطاقات 
�ال�شتفادة منها  �إىل معلومات ميكن  �الأج��رة وحتويلها  وبيانات مركبات 

وخطوط  وم��و�ع��ي��د  ج���د�ول  تطوير  يف  �ل��ف��وري��ة  �لتنبيهات  خ��ال  م��ن 
�حلافات .

ويتوقع �أن ي�شهم نظام "�شيتي برين" يف زيادة عدد �لركاب بن�شبة 17% 
�لرحلة  وق��ت  وحت�شن   10% بن�شبة  �النتظار  وق��ت  متو�شط  وحت�شن 

ومتو�شط ��شتخد�م �حلافلة بن�شبة 5% .
و�أكد �لطاير ��شتمر�ر �لهيئة يف تنفيذ م�شاريعها �لتطويرية لقطاع �لنقل 
و�ل�شعادة  �لرفاهية  لتحقيق  �ملتكاملة  �لتحتية  �لبنية  وتوفر  �جلماعي 
�ل��ر�ح��ة مل�شتخدمي  و���ش��ب��ل  �أف�����ش��ل �خل��دم��ات  ت��وف��ر  دب���ي ع��ر  ل�شكان 

�حلافات.
حمطات   6 موؤخر�  �فتتحت  قد  دب��ي  يف  و�ملو��شات  �لطرق  هيئة  كانت 
و�ت�شاالت  و�جلافلية  �لغبيبة  هي  �لعامة  �ملو��شات  حلافات  جديدة 

و�الحتاد وعود ميثاء و�ل�شطوة .

طرق دبي: توظيف الذكاء اال�سطناعي �ساهم يف االرتقاء بخدمة احلافالت

�سمل عينة ع�سو�ئية ل� 108 �أطفال بني 4 و12 �سنة من زّو�ر مهرجان �ل�سارقة �لقر�ئي للطفل 

ا�ستطالع لـ)�سالمة الطفل( يك�سف اأّن 82 % من االأطفال ال يعرفون االأرقام املخ�س�سة للطوارئ 
هنادي �ليافعي: �لنتائج ُتوؤّكد �حلاجة �إىل تكثيف �جلهود �ملجتمعية و�لتعاون لرفع �لوعي لدى �الأطفال وحمايتهم

تريندز ودرا�سات نا�سر الع�سكرية العليا يبحثان يف القاهرة التعاون امل�سرتك
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يف  �لقمح  من  حم�شوله  يفح�س  �الأر���س  على  �ل�شرمي  قا�شم  جثم 
قرية نائية بجنوب لبنان، حيث ي�شعر عامل �لبناء �لذي حتول �إىل 
مز�رع باأنه حممي باكتفائه �لذ�تي رغم �رتفاع �أ�شعار �ملو�د �لغذ�ئية 
يف  �القت�شادي  و�النهيار  عاملية  قمح  �أزم��ة  و�شط  �ل�شماء  عنان  �إىل 
حتول  ب��االأزم��ات،  �ملبتلى  لبنان  يف  �الأ���ش��ر  من  �لعديد  ومثل  لبنان. 
 2019 يف  �للبنانية  �للرة  �شعر  تر�جع  بعد  �لزر�عة  �إىل  �ل�شرمي 
مما ت�شبب يف نق�س �أعمال �لبناء كما �رتفعت تكلفة �ملو�د �لغذ�ئية 
�لتي يحتاج ل�شر�ئها. وقال �ل�شرمي )42 عاما( لرويرتز يف منزله 
�إ�شر�ئيل  بالقرب من �حل��دود مع  بقرية حوال يف ق�شاء مرجعيون 
�شو  ن�شتغل  ق��درن��ا  مع�س  بد�يتها،  ب���االأّول  �ل��ف��رتة،  بهيدي  “�شعنا 
�لعاملي  �الأغذية  برنامج  �لزر�عة«. ويقول  قلبنا على جمال  عملنا؟ 
11 مثا منذ بد�ية �الأزم��ة يف  �مل��و�د �لغذ�ئية قفزت �إىل  �أ�شعار  �إن 
�لر�شمي  �ل�شعر  �شقف  تدريجيا  �للبنانية  �ل�شلطات  وز�دت  لبنان. 
رو�شيا  غ��زو  منذ  �لقمح  نق�س  م��ن  �خل��وف  وتنامى  �خلبز  لرغيف 
الأوكر�نيا وهو ما عطل �شحنات �حلبوب. لكن �آثار هذه �الأزمة بدت 
�ل�شمام  �شر�ئح  تتوهج  حيث  �ملتو��شع،  �ل�شرمي  بيت  يف  جد�  بعيدة 
�ملزروع يف حديقته و�ملو�شوع على �لطاولة حتت �شم�س �الأ�شيل بينما 
باأرغفة �خلبز �لتي خبزتها زوجته خديجة من قمح  ميتلئ �ملطبخ 

مزروع يف �أر�شهما.
 

�ل�شبت وفاة  �أم�س �الأول  �إميانويل ماكرون  �لفرن�شي  �لرئي�س  �أعلن 
عن  �ل��دف��اع  ق�شية  تبنى  �ل���ذي  �ل�شابط  مير  فرن�شو�  �جل���ر�ل 

�جلز�ئرين �لذين خدمو� �جلي�س �لفرن�شي خال حرب �جلز�ئر.
وذكر �لرئي�س ماكرون يف بيان نعى فيه مير باأن �جل��ر�ل قرر يف 
نهاية هذه �حلرب “1954-1962” �أن “يخرج بو�شائله �خلا�شة 

رجاله وعائاتهم يف خمالفة �شارخة للتوجيهات �لر�شمية«.
�إىل فرن�شا م��ن �جل��ز�ئ��ر حيث  350 �شخ�شا  �إر���ش��ال  وق��د جن��ح يف 
كان �آالف �حلركين ياحقون ويقتلون. وكتب ماكرون �أن �جلر�ل 
عن  للبحث  ج��ه��وده  كر�س  وعائاتهم  رج��ال��ه  �أن��ق��ذ  �أن  “بعد  مير 
و�أ�شبح  قرى فرن�شية ال�شتقبالهم ووجد يف نهاية �ملطاف لوزير”. 
�حلركيون �لذين ��شتقرو� هناك مز�رعن. وتابع �أنه و��شل “ل�شنو�ت 
رفاقه  ذ�ك���رة  وك��ذل��ك على حفظ  للم�شاعدة على دجم��ه��م،  ج��ه��وده 
�ل�شابقن يف �ل�شاح ويف �ل�شحافة ويف �ملوؤمتر�ت ون�شر كتابا حولهم 
ماكرون  �إمي��ان��وي��ل  ق��دم   ،2021 �أيلول-�شبتمر  يف   .»2005 يف 
لفرن�شو� مير و�شام جوقة �ل�شرف �لكبر خال حفل ��شتقبال يف 

�الإليزيه خم�ش�س للحركين.
 

�لرئي�شي  �ل�شن  بر  �إن  �الأح��د  �أم�س  �لوطنية  �ل�شحة  جلنة  قالت 
�شجل 275 �إ�شابة جديدة بفرو�س كورونا يوم �ل�شبت منها 134 

�إ�شابة م�شحوبة باأعر��س و141 با �أعر��س.
 79 منها  جديدة  �إ�شابات   210 �ل�شابق  �ليوم  يف  �ل�شن  و�شجلت 

�إ�شابة م�شحوبة باأعر��س و131 با �أعر��س.
�لوفيات  ح�شيلة  ت��ظ��ل  وب��ه��ذ�  ج��دي��دة  وف��ي��ات  �ل��ب��اد  ت�شجل  ومل 
و�شجل بر �ل�شن �لرئي�شي حتى �الآن 224781 �إ�شابة   .5226

بفرو�س كورونا م�شحوبة باأعر��س.
�إ���ش��اب��ة حم��ل��ي��ة ج��دي��دة م�شحوبة   34 ب��ك��ن  و���ش��ج��ل��ت �ل��ع��ا���ش��م��ة 
حملية  �إ�شابة  و31  �ل�شابق  �ليوم  يف  �إ�شابة   36 مقابل  باأعر��س 

جديدة با �أعر��س مقابل 25 �إ�شابة يف �ليوم �ل�شابق.
باأعر��س  �إ�شابات حملية جديدة م�شحوبة  �شنغهاي ع�شر  و�شجلت 
مقابل �شبع يف �ليوم �ل�شابق و19 �إ�شابة حملية جديدة با �أعر��س 

مقابل ت�شع  �إ�شابات يف �ليوم �ل�شابق.

عوا�صم

بريوت

باري�ص

بكني

»اإ�سرائيل اليوم«: منزل ح�سن ن�سر 
اهلل �سُي�ساء بالغاز االإ�سرائيلي

•• القد�س-وكاالت

�القت�شاد  ال���ش��ت�����ش��ار�ت  �نرجي”  “�إكو  ع���ام  م��دي��ر  م����ور،  ع��م��ي��ت  �أب���ل���غ 
�ال�شرت�تيجي، وحما�شر كبر يف جامعة ر�يخمن، �إىل �شحيفة “�إ�شر�ئيل 
�شيبد�أ  للغاية،  �شديدة  كهرباء  �أزم��ة  من  يعاين  �ل��ذي  “لبنان،  �أن  �ليوم” 
بالغاز  منها  �ملئة  يف   80 نحو  ينتج  �ل��ذي  �الأردن  من  �لكهرباء  با�شتر�د 
�لطبيعي من �إ�شر�ئيل، هكذ�، وللمفارقة، فاإن �الأ�شو�ء يف منزل ح�شن ن�شر 

�هلل �شت�شتعل عملياً بو��شطة �لغاز �الإ�شر�ئيلي«.
وكان �الأمن �لعام حلزب �هلل ح�شن ن�شر�هلل هدد يف نهاية �الأ�شبوع بق�شف 
من�شة “�إنرجيان باور” �لتي و�شلت �إىل حقل كاري�س يف �ملياه �الإقليمية، 

معتر�ً �أنه “يجب منع �لعدو من �إنتاج �لغاز يف كاري�س«.
وح�شب مور، فاإن �ملفارقة �شتكر عندما يبد�أ لبنان بتلقي �لغاز من م�شر: 
“�شركة �لكهرباء �للبنانية �شتبد�أ قريباً من خال �شفقة مع �شركة �لغاز 
�مل�شرية بتلقي غاز طبيعي من �إ�شر�ئيل مل�شلحة حمطة توليد �لطاقة يف 
طر�بل�س. و�شي�شل �لغاز عر �الأردن و�شوريا بحجم 0.5 مليار مرت مكعب 

يف �ل�شنة، بكلفة نحو 100 مليون دوالر«.
�للبنانين  غ�شب  تثر  �لتي  “�ملن�شة  �إن  �الإ�شر�ئيلية  �ل�شحيفة  وتقول 
كورونا  ب�شبب  ول��ك��ن  �شنتن،  قبل  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  �إىل  ت�شل  �أن  يفرت�س  ك��ان 
�الآن  �أخرى  �ملو�شوع مرة  �أثر  ملاذ�  �لو�جب هو:  و�ل�شوؤ�ل  تاأخر و�شولها، 
بالذ�ت«. ويف �لوقت �لذي ترتفع فيها �لتهديد�ت من لبنان، يرى �شيا�شيون 
وخر�ء يف �شوق �لغاز �أن هدفها �شيا�شي حلكومة لبنان �النتقالية ولت�شريع 
�ملفاو�شات �جلارية منذ �شنتن على �ملنطقة مو�شع �خلاف بن �إ�شر�ئيل 
ولبنان. من ناحية �إ�شر�ئيل، تقول “�إ�شر�ئيل �ليوم” �إن من�شة “كاري�س” 
ن�شبت يف منطقة تخ�شع لل�شيطرة �الإ�شر�ئيلية �لكاملة، جنوب “منطقة 
بو�شاطة  ول��ب��ن��ان،  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  ب��ن  �مل��ف��او���ش��ات  يف  تبحث  �ل��ت��ي  �خلاف” 

�الأمريكين منذ �أكر من �شنتن.
�حتمال  ذ�ت  منطقة  عن  �حلديث  يدور  �جليولوجية،  �لتقدير�ت  وح�شب 
ع���ال الك��ت�����ش��اف �ل��غ��از �ل��ط��ب��ي��ع��ي. وي�����ش��ل �ل��و���ش��ي��ط �الأم���ري���ك���ي، عامو�س 

هوك�شتاين غد�ً �إىل لبنان كي ي�شرع �ملفاو�شات بن �لدولتن.

�سحف عربية: لبنان.. اأزمات »اأخطبوطية«

لوفيغارو: اأردوغان ي�سرب ب�سمال �سوريا... ع�سفورين بحجر واحد

�ستة قتلى يف هجوم على مزرعة باملك�سيك اجلامعة العربية ترحب بقرار الرنويج »و�سم« املنتجات االإ�سرائيلية
•• مك�صيكو �صيتي-اأ ف ب

يف  �ل�شبت  �الأول  �أم�س  �آخ���ر�ن  �ثنان  و�أ�شيب  �أ�شخا�س  �شتة  ُقتل 
هجوم م�شلح على عّمال د�خل مزرعة للّدو�جن يف والية غريرو 
�ملّدعي  مكتب  ذك���ر  م��ا  وف���ق  �ملك�شيك،  ���ش��رق  ب��ج��ن��وب  �مل�شطربة 
�الإقليمي. وقال مكتب �ملّدعي يف غريرو على تويرت �إّن �ل�شلطات 
حُتّقق يف “�الأحد�ث �لتي وقعت يف بيتاكويا�س “غريرو” حيث 
من  و�مر�أة”،  وُقِتل خم�شة رجال  نارّية  باأ�شلحة  �شخ�شان  �أ�شيب 
و�شائل  ذك��رت  جهتها  م��ن  �لتفا�شيل.  م��ن  م��زي��ًد�  ُيعطي  �أن  دون 
�إعام حمّلية �أّن “�ملر�أة” هي يف �لو�قع فتاة يف �لر�بعة ع�شرة من 
وبيع  الإنتاج  مزرعة  يف  عاملن  على  �لنار  م�شّلح  و�أطلق  عمرها. 
�لفدر�يل  مك�شيكو-�أكابولكو  طريق  جانب  على  و�ق��ع��ة  �ل��دج��اج، 

�ل�شريع يف منطقة بيتاكويا�س قرب نقطة تفتي�س ع�شكرية.

�ملحتلة باجلامعة �لعربية �القتحامات �ليومية للمتطرفن 
�إىل  باالإ�شافة  وباحاته،  �مل��ب��ارك  �الأق�شى  للم�شجد  �ليهود 
��شتمر�ر  �أن  م��ن  حم���ذر�ً  و�مل�شيحية،  �الإ�شامية  �ملقد�شات 
ي�شعب  دينية  حرب  �إىل  �ل�شر�ع  �شتحول  �القتحامات  هذه 

�ل�شيطرة عليها.
وطالب دول �لعامل و�ل�شعوب �ملحبة للعدل و�حلرية و�ل�شام 
�إىل مقاطعة �الحتال وم�شتوطناته �ال�شتعمارية للت�شدي 
و�لعمل  �لعن�شرية  �لعدو�نية  و�ملمار�شات  �ملخططات  لهذه 
على �إنفاذ قر�ر�ت �ل�شرعية �لدولية وتطبيق مبادئ �لقانون 
�لفل�شطيني من  �ل�شعب  �إنهاء �الحتال ومتكن  �لدويل يف 

ممار�شة حقوقه يف �حلرية و�ال�شتقال.
�أم�س  �لفل�شطينية  و�مل��غ��رتب��ن  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  ورح��ب��ت 

�الأح����د، ب��ق��ر�ر �حل��ك��وم��ة �ل��روي��ج��ي��ة و���ش��ع ع��ام��ة مميزة 
“و�شم” على منتجات �مل�شتوطنات �الإ�شر�ئيلية يف “�الأر��شي 
مبرتفعات �جلوالن و�ل�شفة �لغربية، مبا يف ذلك  �ملحتلة” 

�لقد�س �ل�شرقية.
�أوردت������ه وك���ال���ة �الأنباء  ب��ي��ان ���ش��ح��ف��ي  �ل�������وز�رة، يف  وق���ال���ت 
و�ملعلومات �لفل�شطينية )وفا(، �إن �لقر�ر �لرويجي “خطوة 
�إىل  و�شوال  �ل�شحيح،  �الجت��اه  يف  مهمة  و�أخاقية  قانونية 
دخولها  ومنع  �الإ�شر�ئيلية،  �مل�شتعمر�ت  منتجات  مقاطعة 

و�مل�شتوطنن �إىل �لدول �الأوروبية و�لعامل«.
ج�شيمة  خمالفة  من  �ال�شتيطان  ي�شكله  “ما  �إىل  و�أ���ش��ارت 
ل��ل��ق��ان��ون �ل����دويل، و�الت��ف��اق��ي��ات �مل��وق��ع��ة، وي��رت��ق��ي مل�شتوى 

جرمية حرب، وجرمية �شد �الإن�شانية«.

•• القاهرة-وكاالت

�لرويجية  �حلكومة  ب��ق��ر�ر  �لعربية  �ل���دول  جامعة  رحبت 
و�شع عامة “و�شم” على منتجات �مل�شتوطنات �الإ�شر�ئيلية 
�لغربية  و�ل�شفة  �جل���والن  مبرتفعات  �ملحتلة  �الأر����ش��ي  يف 
و�ل��ق��د���س �ل�����ش��رق��ي��ة. و�أع����د �الأم����ن �ل��ع��ام �مل�����ش��اع��د ل�شوؤون 
�لعربية  ب��اجل��ام��ع��ة  �ملحتلة  �ل��ع��رب��ي��ة  و�الأر�����ش���ي  فل�شطن 
�لدكتور �شعيد �أبو علي يف ت�شريح له �أم�س، �لقر�ر �لرويجي 
خطوة قانونية و�أخاقية مهمة يف �الجتاه �ل�شحيح و�شواًل 
�إىل مقاطعة منتجات �مل�شتعمر�ت �الإ�شر�ئيلية ومنع دخولها 
�أد�ن  مت�شل،  �شعيد  وعلى  و�ل��ع��امل.  �الأوروب��ي��ة  �ل���دول  �إىل 
�لعربية  و�الأر����ش��ي  فل�شطن  ل�شوؤون  �مل�شاعد  �لعام  �الأم��ن 

•• عوا�صم-وكاالت

فاقمت �لتطور�ت �الأمنية �لتي خلفها 
“�نرجن  �الإن����ت����اج  ���ش��ف��ي��ن��ة  و����ش���ول 
باور” �ليونانية �إىل حقل “كاري�س” 

بعد  بلبنان  تع�شف  �لتي  �ل�شيا�شية  �الأزم���ات  �آث��ار  من 
ميلي�شيا  ��شتمر�ر  ومع  �للبنانية،  �لنيابية  �النتخابات 

حزب �هلل يف �لهيمنة على �لدولة وم�شادرة قر�ر�تها.
�ل�شوء  �الأح���د،  �أم�����س  ���ش��ادرة  عربية  �شحف  و�شلطت 
على “�أزمات �أخطبوطية” مير بها لبنان، و�النهيار�ِت 
يف  �ل�شاخنة  و�ل�شفائح  �ملت�شارعة  و�ملعي�شية  �مل��ال��ي��ة 
�ملنطقة، بعد دخول ميلي�شيا حزب �هلل على خط �أزمة 

�لتنقيب يف حقل “كاري�س«.

�أزمة �سيا�سية
ملف  يف  �أزم����ة  �ن����دالع  �إن  “�لر�أي”  �شحيفة  وق��ال��ت 
�أمر�ً  باتت  �لنيابية  �النتخابات  بعد  ت�شكيِل حكومة ما 
بدهياً يف �شوء �حل�شابات �لتي جعلْت هذ� �ال�شتحقاق 
�لرئا�شية  لانتخابات  �خللفية”  “�حلديقة  مبثابة 
�لتي يتم �لتعاطي معها على �أنها لن حت�شل مبوعدها 

�لد�شتوري 31 �أكتوبر )ت�شرين �الأول( كحد �أق�شى.
�ل�شهر  �الأ�شبوع  ه��ذ�  لبنان  يدخل  حن  “يف  و�أ�شافت 
حتى  يلوح  ال  )�آي���ار(،  مايو   15 �نتخابات  بعد  �لثاين 
�ك��ت��م��ال جتديد  �أن  �إىل  ي��وؤ���ش��ر  م��ا  �الأف����ق  �ل�����ش��اع��ة يف 
ي��ق��ف على  �مل��و����ش��ف��ات،  ك��ام��ل��ة  �ل�شلطة ع��ر ح��ك��وم��ٍة 
م�����ش��ارف �خ����رت�ق����ات ول����و م���ن ب���و�ب���ة ت��ك��ل��ي��ف و�شيك 
�رت�شام  ظ��ل  يف  �ل��ت��األ��ي��ف،  ���ش��ت��ت��وىل  �ل��ت��ي  لل�شخ�شية 
عمليِة ع�س �أ�شابع بن �لرئي�س جنيب ميقاتي �الأوفر 
ولكن لي�س ب�شروط  َت�َشلُّم �لدفة حكومياً  ملعاودة  حظاً 
و�أ�شارت  عون«.  مي�شال  �لرئي�س  فريق  وبن  �الآَخرين، 

•• باري�س-وكاالت

علقت �شحيفة “لوفيغارو” �لفرن�شية على �لهجوم �لرتكي 
�أردوغان  �لرئي�س رجب طيب  باأن  �شوريا،  �شمال  �ملتوقع يف 
له  �أوك��ر�ن��ي��ا توفر  ب�شكل دقيق: �حل��رب يف  �الأم���ور  يح�شب 
�لتح�شر  ي��ت��ز�م��ن  �إذ  ب��ي��ادق��ه،  ل��ت��ق��دم  ��شتثنائية  ف��ر���ش��ة 
�أعلن  �ل��ت��ي  ���ش��وري��ا  �شمال  يف  �ل��رتك��ي��ة  �لع�شكرية  للعملية 
ع��ن��ه��ا �ل�����ش��ه��ر �مل��ا���ش��ي، م���ع �جل����دل �ل�����ش��اخ��ن ح���ول دخول 
بتهمة  �أنقرة  تعار�شه  ما  وهو  �لناتو،  �إىل  وفنلند�  �ل�شويد 
�إيو�ء “�إرهابين” من “حزب �لعمال �لكرد�شتاين” �ملقرب 
د�نفورث  �ل�����ش��وري��ة. وق���ال نيكوال�س  �ل��ك��ردي��ة  �ل��ق��و�ت  م��ن 
�ملتخ�ش�س يف �ل�شوؤون �لرتكية: “يبدو �أن �أردوغان، مقتنع 
يبدو  وبالتايل  �الأمنية،  تركيا  خماوف  يتجاهل  �لناتو  باأن 

�أنه يفرت�س �أن لديه �الآن نفوًذ� لفر�س تنازالت معينة«.
�أما رو�شيا، �لتي ت�شكل عقبة تقليدية �أخرى �أمام �لعمليات 
�خلطة  على  �عرت��س  �أي  تبد  مل  فهي  �شوريا،  يف  �لرتكية 
الفروف  �شرغي  �لرو�شي  �خلارجية  وزي��ر  وق��ال  �لرتكية. 
نقل  ب�شاأن  للتفاو�س  �الأ���ش��ب��وع  ه��ذ�  الأن��ق��رة  زي��ارت��ه  خ��ال 
“ياأخذ يف �العتبار خماوف  �إن��ه  �الأ���ش��ود،  �لبحر  �لقمح من 
على  تاأكيد�ً  يعد  ما  وهو  �شوريا”،  �شمال  يف  �الأمنية  تركيا 

“�ل�شرق �الأو�شط” �إياد �أبو�شقر�، �أنه قّلما �أقام �حلزب 
وزناً يذكر للدولة �للبنانية. وقال �إن “قر�ر�ت �حلرب 
و�ل�شلم، بدء�ً من �لقتال يف �شوريا و�لعر�ق و�ليمن �إىل 
�شن عمليات تكتيكية �شد �إ�شر�ئيل، كانت من �خت�شا�س 
عموم  حروبها  وحلبة  طهر�ن،  عا�شمتها  �أخ��رى  دول��ة 
م��ن��ط��ق��ت��ن��ا، وه����ذ� ك��ل��ه ب��ا���ش��م حت��ري��ر �ل��ق��د���س و�إز�ل�����ة 

�إ�شر�ئيل من �لوجود يف غ�شون �أيام بل �شاعات«.
و�أ�شار �إىل �أن هذ� �لو�قع ي�شر �إىل ما هو �أكر و�أخطر 
�أنه “يوؤ�شر  من �شعف عجز �لدولة �أو غيابها، م�شيفاً 

�للجان   2022 ب��رمل��ان  �نتخاب  �شّكل  بعدما  �أن���ه  �إىل 
ور�ءها  �ختباأت  ف�شحًة  ومقرريها،  وروؤ�شائها  �لنيابية 
عو�مل  ف��اإن  �حلكومي،  بامللف  �ل�شلة  ذ�ت  �لتعقيد�ت 
بينها  �ملُلزمة، من  �لنيابية  عدة قد توؤخر �ال�شت�شار�ت 

ق�شية �لرت�شيم �لبحري بن لبنان و�إ�شر�ئيل.

�ختطاف �لدولة
وحول موقف حزب �هلل من ق�شية �خلاف مع �إ�شر�ئيل 
على تر�شيم �حلدود �لبحرية، ر�أى �لكاتب يف �شحيفة 

�أن���ه م��ع �حل���رب يف �أوك���ر�ن���ي���ا، ت��غ��رت �أول���وي���ات فادمير 
بوتن حيث متت يف �الأ�شابيع �الأخرة �إعادة ن�شر جزء من 

�لوحد�ت �لرو�شية يف �شوريا �إىل جبهة دونبا�س.
وتابعت “لوفيغارو” �لقول �إنه من خال �شن توغل جديد 
عر �حلدود، وهو �لر�بع خال �شت �شنو�ت، ت�شتهدف �أنقرة 
ومنبج،  �أع����ز�ز  ج��ن��وب  رف��ع��ت  ت��ل  ��شرت�تيجين:  موقعن 
�ل�شعب”  حماية  “وحد�ت  ميلي�شيات  تتهم  حيث  ���ش��رًق��ا، 
�لكردية �لقريبة من “حزب �لعمال �لكرد�شتاين” مبهاجمة 
�إىل  �أردوغ����ان  يهدف  �مل��ط��اف،  نهاية  ويف  �ل��رتك��ي.  �جلي�س 
طردهم ب�شكل نهائي من حدوده من خال تو�شيع “�ملنطقة 
�الأمنية” بعمق 30 كيلومرًت�، و�لتي ياأمل يف يوم من �الأيام 
�أن ير�ها تتعدى حو�يل 450 كيلومرت�ً من عفرين، �لتي 

�حتلها يف عام 2018، �إىل �لقام�شلي، يف �ل�شرق.
�إنه  �إذ  �شيا�شية،  �عتبار�ت  مع  ا  �أي�شً تن�شجم  ح�شاباته  لكن 
�شوريا �شرب ع�شفورين  �لتدخل يف  ه��ذ�  خ��ال  ينوي من 
�شوري  الج���ئ  م��ل��ي��ون   3.7 م��ن  �لتخل�س  و�ح����د:  ب��ح��ج��ر 
وهي  �شوريا.  �شمال  يف  �ملختلطة  �ملنطقة  هذه  و”تعريب” 
موجة  بتهدئة  د�خ��ل��ًي��ا  ل��ه  ت�شمح  دميغر�فية”  “هند�شة 
كر�هية �الأجانب، �لتي عززتها �الأزمة �القت�شادية، و��شتعادة 

�شورته مع �قرت�ب �نتخابات عام 2023.

حلالة  ت�����ش��وي��غ��اً  ع��م��د�ً  تغييبها  �إىل 
م��ط��ل��وب��ة د�خ�����ل ل��ب��ن��ان وخ����ارج����ه«. 
�لبحرية  �حل�����دود  “ق�شية  وت���اب���ع 
الإير�ن،  لبنان  تبعية  حل�شم  �أ�شحت 
و�مل�شترت  �لعلني  �ل��ت��ف��او���س  ظ��ل  يف 
�الإي����ر�ين، و�شقف نفوذ ط��ه��ر�ن يف  �ل��ن��ووي  �مللف  على 
�ملنطقة، و�ل�شكل �لنهائي للخر�ئط �لتي �شتحل حمل 

خر�ئط 1920 ثم 1948«.

هاج�س �حلرب
فار�س  “�لنهار”  �شحيفة  يف  �لكاتب  ق��ال  جانبه  م��ن 
خ�شان، �إنه “ما �إن �أنهى �الأمن �لعام حلزب �هلل ح�شن 
�شها  خ�شّ �لتي  �الأخ���رة  �لتلفزيونية  كلمته  ن�شر�هلل 
مللف ��شتخر�ج �لغاز من �حلقول �ملتد�خلة مع �حلدود 
من  على  و�ح��د  �شوؤ�ل  �نهال  حتى  �جلنوبية،  �لبحرية 

يتّم �إدر�جهم يف خانة �لعارفن هل �شتقع �حلرب؟«.
�ملوقف  �أّن  يعتقدو�  �أن  ميكن  �ل�شّذج  “وحدهم  وق��ال: 
�للبناين يّتخذه رئي�شا �جلمهورية و�حلكومة بالتفاهم 
معرفة  �الأق���ل  حّتى  �إّن  �إذ  �ل��ن��ّو�ب،  جمل�س  رئي�س  م��ع 
بحقيقة �شناعة �لقر�ر يف لبنان، يدركون �أّن حزب �هلل 
�للبناين  �مل��وق��ف  �أن  و�أو���ش��ح  �الأخ����رة«.  �لكلمة  ميلك 
ال  هوك�شتاين،  �آم��و���س  �الأمريكي  �لو�شيط  عر�س  من 
�لقر�ر يف  �ّتخاذ حزب �هلل،  قبل  �أن يكون نهائياً  ميكن 
�الجتاه �لذي �شوف ُيجر لبنان على �عتماده، خا�شة 
�أن �ملنطقة متّر باأدق ظروفها، �إذ �إّن �لعاقات �الإير�نية 
�ملا�شية،  �لقليلة  �الأّي���ام  يف  كثر�ً  ت��ده��ورت  �لغرب  مع 
و�لت�شعيد �الإ�شر�ئيلي �شّد �ملو�قع �الإير�نية يف �شوريا 
و�شل �ىل م�شتويات غر م�شبوقة ت�شّبب يف �شّل مطار 
دم�شق، و�ملناور�ت �لع�شكرية �الإ�شر�ئيلية �لتي �شهدتها 

قر�س حاكت حرباً برّية �شرو�شاً �شد حزب �هلل.

مناورات »االأ�سد االأفريقي« باملغرب.. �سياق دويل خا�س ودعم اأمريكي
•• عوا�صم-وكاالت

ي�����ش��ت��ق��ب��ل �مل����غ����رب خ�����ال �الأي������ام 
�لع�شكرية  �لوفود  �ملقبلة  �لقليلة 
�لدولية �لتي �شت�شارك يف مناور�ت 
يف   ”2022 �الإف��ري��ق��ي  “�الأ�شد 
�ملقرر  ع�����ش��رة،  �ل��ث��ام��ن��ة  ن�����ش��خ��ت��ه 
و�الأول  يونيو   20 ب��ن  �إج��ر�وؤه��ا 
بن  م�شرتك  بتنظيم  يوليو،  من 

�ملغرب و�لواليات �ملتحدة.
ه����ذه  ت�������ش���ه���د  �أن  �مل�����ق�����رر  وم�������ن 
�ل��ن�����ش��خ��ة، وف���ق���ا مل�������ش���ادر �إع����ام 
دول�����ة،   13 م�������ش���ارك���ة  م���غ���رب���ي���ة، 
و�لواليات  �ملغرب  �إىل  فباالإ�شافة 
فرن�شا  من  كل  �شت�شارك  �ملتحدة، 
وهولند�  وب��ري��ط��ان��ي��ا  و�إي��ط��ال��ي��ا 
وتون�س  و�ل�����ر�زي�����ل  و�إ����ش���ب���ان���ي���ا 
و�ل�����ش��ن��غ��ال وت�����ش��اد وغ��ان��ا وحلف 
���ش��م��ال �الأط��ل�����ش��ي )�ل��ن��ات��و(. كما 
ب�شفة  دول���ة   28 ح���و�يل  تن�شم 
 30 ح��و�يل  من  ع�شكري  مر�قب 

دولة من �إفريقيا و�لعامل.
�ل���ت���ي تعتر  �مل�����ن�����اور�ت  وت�����ش��م��ل 
�الأمركية  للقيادة  ت��دري��ب  �أك��ر 
�لثانية  ل���ل���م���رة  �إف����ري����ق����ي����ا،  يف 
�ملحب�س  م��ن��ط��ق��ة  �ل����ت����و�يل،  ع��ل��ى 
�ملغربية  �جل��ن��وب��ي��ة  �مل���ن���اط���ق  يف 
و�أغادير  �لقنيطرة  �إىل  باالإ�شافة 

وطانطان وتارود�نت.
�مل������ن������اور�ت �ل���ت���ي �ن��ط��ل��ق��ت منذ 
تدريبات  وت�شمل   ،2007 �ل��ع��ام 
�جلماعات  مكافحة  عمليات  على 
�لرية  و�ل��ت��م��ري��ن��ات  �الإره���اب���ي���ة، 
و�جلوية و�لبحرية، و�إز�لة �لتلوث 
)�لنووي و�الإ�شعاعي و�لبيولوجي 

و�لكيميائي(.
ك��م��ا ت�����ش��ع��ى ه����ذه �ل��ن�����ش��خ��ة �إىل 
�لبيني  �لت�شغيل  قابلية  تطوير 
�لقو�ت  ب��ن  و�الإج���ر�ئ���ي  �لتقني 
�مل�����ش��ل��ح��ة �مل��ل��ك��ي��ة وق�����و�ت �ل����دول 
�مل�شاركة و�لتدريب على تخطيط 
وت��ن��ف��ي��ذ �ل��ع��م��ل��ي��ات �مل�����ش��رتك��ة يف 

�إطار متعدد �جلن�شيات.
ون��ق��ا ع���ن ب��ي��ان ���ش��ح��ف��ي �شادر 
يوم  ُن�شر  �الأم��رك��ي،  عن �جلي�س 
 2021 ن��وف��م��ر   12 �جل��م��ع��ة 
ع���ل���ى م���وق���ع���ه ع���ل���ى �الإن�����رتن�����ت، 
غوليلمي،  ج��ي��م�����س  �ل���ر�ئ���د  ق���ال 
م�������ش���وؤول �مل��ن��ط��ق��ة �خل���ارج���ي���ة يف 
»�شيكون   :«  SETAF-AF
�أف�شل   2022 �الإفريقي  �الأ���ش��د 
�ملا�شي، و�شيكون  �لعام  و�أكر من 

�أف�شل مترين حتى �الآن«.

تقليد وتكري�س ل
مغربية �ل�سحر�ء

�ل���������ش����وؤون  وي���ع���ت���ر �خل����ب����ر يف 
و�ال�شرت�تيجية،  �ل���ع�������ش���ك���ري���ة 
ملوقع  ت�شريحه  �شقر، يف  حممد 
هذه  �أن  عربية”  ن��ي��وز  “�شكاي 
�ملناور�ت �لتي تنظم ب�شكل �شنوي 
�لزمن،  م��ن  عقد  م��ن  �أك���ر  منذ 
و�عتياديا  تقليديا  حدثا  �أ�شبحت 
نظر�  �مل��غ��رب،  يف  �شنة  ك��ل  ينظم 
ل����ل����و�����ش����ع �جل���ي���و����ش���رت�ت���ي���ج���ي 
للمملكة، ولتبنيه ملكافحة �الإرهاب 

كا�شرت�تيجية �أ�شا�شية«.
منطقة  ���ش��م  “ومع  وي�����ش��ي��ف، 
�مل��ح��ب�����س �ل��ت��ي ت�����ش��م��ل ج����زء� من 
�إىل  �أقاليم �شحر�وية م�شرتجعة 

�ملناور�ت �لع�شكرية للمرة �لثانية 
�العرت�ف  يتكر�س  �ل��ت��و�يل،  على 
�ل����������دويل، مب�����ا ف���ي���ه �الع��������رت�ف 

�الأمركي مبغربية �ل�شحر�ء«.

�سياق دويل و�إقليمي �سعب
وت���اأت���ي م���ن���اور�ت ه���ذه �ل�����ش��ن��ة يف 
�نق�شاما  �أظهر  �شياق دويل �شعب 
دول����ي����ا ح�������اد� يف �مل�����و�ق�����ف ح���ول 
�لرو�شية  �الأوك����ر�ن����ي����ة  �حل������رب 

و�شياقا �إفريقيا خمتلفا.
وهذ� ما يوؤكده �خلبر �لع�شكري 
�لفرن�شي،  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  و�مل���ح���ل���ل 
�إميانويل ديبوي، يف حديثه ملوقع 
قائا:”�إن  “�شكاي نيوز عربية” 
هذه  فيه  �شتنظم  �ل��ذي  �لتوقيت 
�مل�����ن�����اور�ت ي���ع���رف �زدو�ج�����ي�����ة يف 
�ملو�قف وتوتر� يظهر بن �ل�شركاء 
“�الأ�شد  ت���دري���ب  يف  �مل�������ش���ارك���ن 
لديهم  ل��ي�����س  الأن����ه  �الإفريقي”، 
فيما  �لدبلوما�شية  �ملو�قف  نف�س 
م�شاندة،  ع��دم  �أو  م�شاندة  يخ�س 
�ختيار  �أو  �ن��ت��ق��اد  ع���دم  �أو  �ن��ت��ق��اد 
�ن���ت���ق���اد م��ل��ث��م الأط�������ر�ف �حل���رب 

�الأوكر�نية �لرو�شية«.
م���ن ج��ان��ب��ه، ي���رى حم��م��د �شقر 
�أنه من بن مظاهر تاأثر �حلرب 
�الأوك���ر�ن���ي���ة �ل��رو���ش��ي��ة ع��ل��ى هذه 
�ملناور�ت �لتي تنظم حتت �إ�شر�ف 
�الأمركية  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �ل���ق���ي���ادة 
“�إعان  )�أف���ري���ك���وم(،  الإف��ري��ق��ي��ا 
�لتكنولوجيات  ب��ع�����س  جت���ري���ب 
و�لتاأكيد  �جل���دي���دة،  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
على �أهمية �لتن�شيق بن �لوحد�ت 
�لع�شكرية �ملختلفة �شو�ء �لرية �أو 

بدليل  منها.  �لبحرية  �أو  �جلوية 
مدينة  يف  �شتتم  �لتي  �لتدريبات 
�ل�شو�حل  على  �لو�قعة  �لقنيطرة 

�الأطل�شية �ملغربية«.

تقارب ع�سكري عميق
وي����ع����ت����ر �خل�����ب�����ر �ل���ع�������ش���ك���ري 
�ل���ف���رن�������ش���ي �أن������ه �أم��������ام ك����ل هذه 
�ملقابل  يف  “يجري  �ل���ت���وت���ر�ت، 
و��شنطن  ب���ن  ع�����ش��ك��ري  ت���ق���ارب 
و�ل���رب���اط، ت��ع��زز ب��ات��ف��اق ع�شكري 
 .2030 �إىل   2020 م��ن  ميتد 
�شهر  يف  �ل����ط����رف����ن  ب�����ن  ُوّق���������ع 
خارطة  وي�شكل   2020 �أك��ت��وب��ر 
طريق يف جمال �لتعاون �لدفاعي 

و�لع�شكري«.
�أح���د �جل��و�ن��ب �خلا�شة  �أن  و�أك���د 
يف  “يتج�شد  �خل�����ارط�����ة  ل����ه����ذه 
�الإفريقي  �الأ���ش��د  �أه��م��ي��ة مت��ري��ن 
و�ع����رت�ف �ل��والي��ات �مل��ت��ح��دة باأن 
�مل���غ���رب حم����اور م���وث���وق ب���ه فيما 
يخ�س ملف حماربة �الإرهاب �أحد 
للمناور�ت  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة  �ل��ره��ان��ات 
�لتحقق  �إىل  �أ�شا�شا  ت��ه��دف  �ل��ت��ي 
�لع�شكرية  �لعمليات  �شحة  م��ن 
م�شتوى  على  فعاليتها  وجت��ري��ب 
ج��زء من  وه��ي  �جليو�س.  تدريب 
ب��ن��ي��ة �ج��ت��م��اع �ل��ت��ح��ال��ف �ل���دويل 
الأول  عقد  �ل���ذي  “د�ع�س”  �شد 
م����رة يف �ل����ق����ارة �الإف���ري���ق���ي���ة، يف 
م�شرتكة  بقيادة  مر�ك�س  مدينة 
�ملتحدة  و�ل����والي����ات  �مل���غ���رب  ب���ن 
�لرباط  ت�شعى  حيث  �الأمريكية. 
�ل��دويل على  �الهتمام  تركيز  �إىل 
�إع�������ادة متو�شع  خ��ط��ر  م���و�ج���ه���ة 

�لقارة  �إىل  و�ن��ت��ق��ال��ه  �ل��ت��ن��ظ��ي��م 
�أم�����ا حم��م��د �شقر  �ل�������ش���م���ر�ء«. 
�شتزيد  �ملناور�ت  هذه  �أن  فيو�شح 
م������ن خ��������رة �جل����ي���������س �مل���غ���رب���ي 
�لتجربة  م��ن  �أك����ر  و�شي�شتفيد 
�ملجال  �لر�ئدة يف هذ�  �الأمركية 
له  �شت�شمح  �أن��ه��ا  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
من  ����ش��ت��ورده��ا  �أ�شلحة  بتجريب 
�أجانب  و����ش���رك���اء  م���وردي���ن  ع����دة 
و���ش��ت��زي��د م��ن جت��رب��ت��ه يف تنظيم 

قو�ته و�لتن�شيق فيما بينها«.
ووف������ق������ا الإمي������ان������وي������ل دي�����ب�����وي، 
باالأ�شا�س  �مل�����ن�����اور�ت  ت�����ش��ت��ه��دف 
تو�جهها  �لتي  �الأمنية  �لتحديات 
منطقة  وخ�������ش���و����ش���ا  �ل������ق������ارة، 
ح�شور  يت�شاعد  ح��ي��ث  �ل�����ش��اح��ل 

�ملنظمات �الإرهابية.
�لعاملي  �الإره���اب  موؤ�شر  وبح�شب 
�ل�شاحل  ب��ل��د�ن  “متثل   ،2022
�إجمايل  م���ن  ب��امل��ائ��ة   48 ن�����ش��ب��ة 
�لوفيات �لناجمة عن �الإره��اب يف 
�لعامل، كما �أن �أربعة دول من �أ�شل 
�أعلى زيادة يف  �لتي �شجلت  ع�شرة 
باالإرهاب  �ملرتبطة  �لوفيات  عدد 
�إف���ري���ق���ي���ا جنوب  يف  �أي�������ش���ا  ت��ق��ع 
ومايل،  �لنيجر  وه��ي  �ل�شحر�ء، 

ونيجريا وبوركينا فا�شو«.
حديثه  دي��ب��وي  يختم  وب��ال��ت��ايل، 
مناور�ت  من  “فالهدف  بالقول، 
ن�شخته  يف  �الإفريقي”  “�الأ�شد 
تعزيز  ع���ل���ى  م���ف���ت���وح  �حل����ال����ي����ة 
�الإره����اب يف  �ل��ت��ع��اون يف مكافحة 
�لقارة �الإفريقية، وملف ليبا رغم 
�أنه ال  �إال  �ل�شائكة  �مللفات  �أنه من 

يدخل يف �شلب هذه �ملناور�ت«.

بـــــايـــــدن: احلــكــومــة 
تعايف  �ستمول  االحتادية 
احلرائق  من  مك�سيكو  نيو 

•• وا�صنطن-رويرتز

 ق������ال �ل���رئ���ي�������س �الأم����ري����ك����ي جو 
�إن  �ل�شبت  �الأول  �أم�س  ي��وم   بايدن 
�الأمريكية  �الحت����ادي����ة  �حل��ك��وم��ة 
حلر�ئق  �لكامل  �لت�شدي  �شتمول 
مك�شيكو  ن��ي��و  والي�����ة  يف  �ل���غ���اب���ات 
وذل���ك و���ش��ط غ�شب �ل��ن��اج��ن من 
للم�شوؤولن  بايدن  وق��ال  �حلريق. 
�مل��ن��ت��خ��ب��ن ورج�������ال �ال����ش���ع���اف يف 
�إحاطة بعد �لظهر يف مدينة �شانتا 
ير�جع  حيث  �ل��والي��ة،  عا�شمة  يف 
�جل���ه���ود �مل���ب���ذول���ة مل��ك��اف��ح��ة �أك���ر 
�لتاريخ  يف  �ل��والي��ة  ت�شهده  حريق 
�مل�شجل “تقع على عاتقنا م�شوؤولية 
�لتعايف«.  ع��ل��ى  �ل���والي���ة  م�����ش��اع��دة 
و�أ�شاف بايدن “�أعلن �ليوم تغطية 
للتكاليف  �الحت�����ادي�����ة  �حل���ك���وم���ة 
ب�شكل كامل” رغم �أنه قال يف وقت 
�شابق �ليوم �إنه �شيحتاج �إىل مو�فقة 
�لتمويل.  بع�س  على  �لكوجنر�س 
ودم��������ر �حل������ري������ق، �ل��������ذي �أج���ج���ه 
�جل��ف��اف و�ل��ري��اح، مئات �مل��ن��ازل يف 

�جلبال �شمال �شرق �شانتا .
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عربي ودويل

نافذة 
م�سرعة

   �آر�ء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة �كت�ساف كيف يفكر �الآخر

•• ماتيو بوك كوتيه

�إيقاع  على  �لفرن�شية  �ل�شيا�شية  �حل��ي��اة  ت�شر     
�النتخابات �لتي تتتاىل ولكنها ال تت�شابه. فر�شت 
�الن��ت��خ��اب��ات �ل��رئ��ا���ش��ي��ة �إي��ق��اع��ه��ا يف �ل��ف��رتة من 
قلب  يف   .2022 �أب��ري��ل  �إىل   2021 �أغ�شط�س 
�لذي  �ل�شعبوي  �أو  �ل��ه��ووي  �لتهديد  �ل�����ش��ردي��ة: 
لوبان،  زم��ور، ثم مارين  �إري��ك  �لبد�ية  ج�شده يف 
�النتخابات  من  �لثانية  �جلولة  �إىل  تاأهلت  �لتي 
�لرئا�شية، وح�شلت على 42 باملائة من �الأ�شو�ت.
   لكن هذه ��شبحت �الآن �شردّية قدمية. لقد بد�أت 
�خرى يف �فق �النتخابات �لت�شريعية، حيث يحتل 
�جلديد،  و�الج��ت��م��اع��ي  �لبيئي  �ل�شعبي  �الحت����اد 
�حت���اد ق���وى �ل��ي�����ش��ار �مل��ت��ج��م��ع حت��ت ر�ي���ة �لي�شار 
�لر�ديكايل، �أذهان �جلميع. جان لوك ميلين�شون، 
زعيمه، ياأمل يف �حل�شول على �الأغلبية. وحينها، 
رئي�ًشا  تعيينه  على  ماكرون  �إميانويل  �إجبار  ي��ود 
�لفرن�شي  �لرئي�س  قال  �ن  �شبق  لو  حتى  للوزر�ء، 

�إنه �شرف�س �لقيام بذلك.
�الأغلبية  �ن���ت���خ���اب  �أن  �ىل  �الإ������ش�����ارة  جت�����در     
لوك  ج��ان  الن  حمتمل  غ��ر  يظل  �مليان�شونية 

هدفه  للغاية.  ر�ديكالية  حملة  يقود  ميلين�شون 
مفهوم: جعل �لكتلة �لي�شارية �لقطب �لديناميكي 
لفرتة �خلم�س �شنو�ت �لقادمة. وميكنه �لو�شول 
تعد  مل  �لتي  �الإع���ام  و�شائل  بتو�طوؤ  هناك  �إىل 

قادرة على �إخفاء حتيزها.
 �نه يحلم، على �أقل تقدير، بامتاك و�شائل �شّل 
�لرملان ودفع �لباد �إىل �أزمة نظام تكون يف �شالح 

�أفكاره.
   �ليمن، يف ه��ذه �ل�شورة، ال يعرف م��اذ� يفعل. 
جزء كبر من �ليمن �شي�شّوت الإميانويل ماكرون، 
بد�فع �ل�شرعية وعرقلة �لي�شار �لر�ديكايل. وجزء 
مكانة،  ع��ن  يبحث  باجلمهورين،  �ملرتبط  �آخ���ر، 

دون �أن يجدها. 
ميكن  �أن��ه  لوبان  ملارين  �لوطني  �لتجمع  ويعتقد 
�شيبقى معزوال جد�.  لكنه  بعدة مقاعد،  يفوز  �أن 
�ما بالن�شبة �إىل حزب ��شتعادة فرن�شا بقيادة �إريك 

زمور، �شرى ما �إذ� كان �شيح�شل على نائب.
�الأحد،  م�شاء  �ملعلومات  من  �ملزيد  لنا  �شتتوفر    
�جلولة  عند  يونيو   19 ي��وم  ���ش��يء  ك��ل  و�شنعرف 

�لثانية.
ترجمة خرة �ل�شيباين

م�ساء االأحد اجلولة االأوىل...!

*عامل �جتماع وحما�شر يف �ملدر�شة �لعليا للدر��شات �لتجارية مونرتيال. 
من موؤلفاته “�مر�طورية �ل�شو�بية �ل�شيا�شية “ و”�لتعددية �لثقافية كدين 

�شيا�شي«.

 ال�سرطة الهندية تكثف االعتقاالت لوقف اال�سطرابات الدينية 
•• �رسيناجار-رويرتز

قال م�شوؤولون �أم�س �الأحد �إن �ل�شرطة يف �ل�شطر �لهندي من �إقليم ك�شمر �ألقت �لقب�س على �شاب 
لن�شره مقطع فيديو يهدد بقطع ر�أ�س متحدث �شابق با�شم �حلزب �حلاكم كان قد �أدىل بت�شريحات 
م�شيئة للنبي حممد. و�أز�لت �ل�شلطات مقطع �لفيديو، �لذي مت تد�وله على موقع يوتيوب، يف �إطار 
م�شعى �أو�شع نطاقا لكبح �ال�شطر�بات �لدينية �لتي �نت�شرت يف جميع �أنحاء �لباد. وخرج م�شلمون 
�إىل �ل�شو�رع لاحتجاج على �لتعليقات �ملعادية لاإ�شام �لتي �أدىل بها �ثنان من �أع�شاء حزب رئي�س 

�لوزر�ء ناريندر� مودي �لقومي �لهندو�شي )بهار�تيا جاناتا( قبل �أ�شبوع.
و�أوقف �حلزب �ملتحدثة با�شمه نوبور �شارما عن �لعمل و�أقال م�شوؤوال �آخر هو نافن كومار جيند�ل 
�أي�شا �لعديد من �لدول �الإ�شامية مما  �أغ�شبت  ب�شبب ت�شريحاتهما �مل�شيئة للنبي حممد و�لتي 
يف  �ل�شابقن  �مل�شوؤولن  هذين  �شد  دع��اوى  وُرفعت  م��ودي.  حلكومة  كبر�  دبلوما�شيا  حتديا  �شكل 

حزب بهار�تيا جاناتا.

�لن�س  ه��ذ�  ويتعلق  �ل�شبت.  �لر�شمية  �جل��ري��دة 
�ل�شفن  �إىل  ب��اال���ش��اف��ة  �الأج���ان���ب  ب��ال��ع�����ش��ك��ري��ن 
للجنود  “بتناوب”  بدخول  وي�شمح  و�لطائر�ت. 
“يف تبادل  �لرو�س للم�شاركة مع جنود نيكار�غو� 
�مل�شاعدة  وع��م��ل��ي��ات  �جل��ي�����س  وت���دري���ب  �خل����ر�ت 
�الإن�شانية«. كما ي�شر �إىل �إجر�ء تدريبات بحرية 
�مل����خ����در�ت و�جلرمية  م��ه��رب��ي  مل��ح��ارب��ة  وج���وي���ة 

�ملنظمة �لدولية.
ويتطرق �ملر�شوم كذلك �إىل �الأعمال �لتي ُيفرت�س 
�ملتحدة  �ل���والي���ات  م��ن  ق���و�ت  تنفذ مب�����ش��ارك��ة  �أن 
و�ملك�شيك ودول �أمركا �لو�شطى وفنزويا وكوبا 

•• ماناغوا-اأ ف ب

طلب رئي�س نيكار�غو� د�نيال �أورتيغا من �لرملان 
�مل�شادقة على مر�شوم ي�شمح بدخول قو�ت �أجنبية، 
تدريبات  الإج����ر�ء   ، و�أم��رك��ي��ة  رو���ش��ي��ة  �شيما  وال 
�الإن�����ش��ان��ي��ة ومكافحة  �مل�����ش��اع��دة  ع��ل��ى  م�����ش��رتك��ة 

تهريب �ملخدر�ت.
“على  �الأ�شبوع  ه��ذ�  �لرئا�شي  �ملر�شوم  ه��ذ�  �أحيل 
وجه �ل�شرعة” على جمل�س �لنو�ب �لذي يهيمن 
�أعمال يوم  و�أدرج يف جدول  �لرئي�س،  �أن�شار  عليه 
ن�شرته  �ل��ذي  �ل��رمل��ان  برنامج  بح�شب  �لثاثاء، 

�لرئي�س  يطلب  كما  �ل��دوم��ي��ن��ي��ك��ان.  وج��م��ه��وري��ة 
نيكار�غو�  جنود  ذه��اب  على  �لرملانين  مو�فقة 

�إىل هذه �لبلد�ن نف�شها.
�ملتحدة  نيكار�غو� و�لواليات  �لعاقة بن  �شهدت 
ت���وت���ر�ً م��ن��ذ �أن ف��ر���ش��ت و����ش��ن��ط��ن ع��ق��وب��ات على 
ت��غ��ي��ر�ت �شيا�شية  �إح�����د�ث  �أورت���ي���غ���ا حل��ث��ه ع��ل��ى 
�شبعة  بينهم  من  معار�شاً،   182 �شر�ح  و�إط��اق 

مر�شحن رئا�شين �شابقن.
عام  �نتخابات  قبل  �ل�شابقون  �ملر�شحون  و�وق��ف 
2021 �لتي فاز بها د�نيال �أورتيغا “76 عاًما”، 

لتكون ر�بع والية له على �لتو�يل.

رئي�س نيكاراغوا ينوي ا�ستقبال قوات رو�سية واأمريكية 

فوز�  �مل��ع��ار���ش��ة  حققت  م��ا  و�إذ�  �أخ����رى.  ��شتطاعات 
�لرئي�س  ف�����ش��ي��ك��ون ع��ل��ى  ك��ب��ر� يف ه���ذه �الن��ت��خ��اب��ات 
وتقدمي  �إليها  ينتمي  ل��ل��وزر�ء  رئي�س  تعين  م��اك��رون 
�لنظام  ُيعرف يف  ��شتقالة �حلكومة �حلالية �شمن ما 
بن  �ل�شيا�شي”  “�لتعاي�س  ب���  �ل��ف��رن�����ش��ي  �ل�شيا�شي 
�النتخابية  �حل��م��ات  ومت��ي��زت  و�مل��ع��ار���ش��ة.  �لرئي�س 
طو�ل �الأ�شبوعن �ملا�شين وفق �ملخت�شن بحالة فتور 
و�شط تكهنات بارتفاع ن�شبة �لعزوف عن �لت�شويت بن 
�لناخبن خال هذه �النتخابات �لتي تو�شف عادة يف 

فرن�شا باجلولة �لثالثة لانتخابات �لرئا�شية.
والية  م��اك��رون  �لرئي�س  منحو�  قد  �لفرن�شيون  وك��ان 
ث��ان��ي��ة و�أخ������رة خ����ال �الن��ت��خ��اب��ات �ل��رئ��ا���ش��ي��ة �لتي 
بر�جمه  ولتنفيذ  �ملا�شي،  �أبريل  �شهر  �لباد  �شهدتها 
وبر�مج حكومته فهو يحتاج تاأمن �أغلبية يف �لرملان. 
وجترى �جلولة �لثانية من �النتخابات �لت�شريعية يوم 

�الأحد �ملقبل.

عر  و�ال�شتقر�ر  �ل�شام  يعتر  �ل��دويل  �ملجتمع  �إن 
م�شيق تايو�ن من �الأمور �حليوية، معرباً عن قلقه 
يف  �مل�����ش��رتك��ة  �جل���وي���ة  �ل����رح����ات  �إز�ء 
�الآون���ة �الأخ���رة م��ن جانب طائر�ت 
من  بالقرب  ورو�شية  �شينية  مقاتلة 
�شغوطها  ب��ك��ن  وت��و����ش��ل  �ل��ي��اب��ان. 
�ل��ع�����ش��ك��ري��ة ع��ل��ى ت����اي����و�ن، م���ا يزيد 

�لتوتر�ت �الإقليمية.
�لرئي�س  ل��ف��ت  ن��ف�����ش��ه،  �ل���وق���ت  ويف 
�النتباه  ب�����اي�����دن،  ج����و  �الأم����ري����ك����ي 
خال  م��ن  للق�شية  �مل��ا���ش��ي  �ل�شهر 
�إعان �لتز�مه بالدفاع عن �جلزيرة 
�ل�شن  ح���اول���ت  �إذ�  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 

�ل�شيطرة عليها بالقوة.

•• باري�س-وام:

�أبو�بها  �الأح���د   �أم�����س  �شباح  �الق���رت�ع  مكاتب  فتحت 
�مل��ح��ل��ي يف فرن�شا  ب��ال��ت��وق��ي��ت  �ل��ث��ام��ن��ة  �ل�����ش��اع��ة  ع��ن��د 
�النتخابات  م��ن  �الأوىل  �جل��ول��ة  يف  �ل��ت�����ش��وي��ت  ل��ب��دء 
فرن�شي  ناخب  مليون   48،7 نحو  ودع��ي  �لت�شريعية. 
�لوطنية  577 ع�شو� يف �جلمعية  للت�شويت الختيار 
وياأمل �لتحالف �حلكومي بزعامة  “جمل�س �لنو�ب”، 
�إميانويل  �لرئي�س  يقوده  �لذي  �حلاكم  �لنه�شة  حزب 
با�شتمر�ر  ت�شمح  حكومية  �أغ��ل��ب��ي��ة  ب��ت��اأم��ن  م��اك��رون 

�حلكومة �حلالية وتنفيذ بر�جمها.
بن  ت�شاو  ح�شول  �ل���ر�أي  ��شتطاعات  �آخ��ر  وتوقعت 
�لي�شار  �أح��ز�ب  وحتالف  �حلكومية  �الأغلبية  مر�شحي 
و�خل�شر  �خلا�شعة  غر  فرن�شا  حزبي  زعيم  بزعامة 
ب� 28 % من مقاعد �لرملان لكل منهما، مع ترجيح 
ط��ف��ي��ف ل��ك��ت��ل��ة �ل��رئ��ي�����س م���اك���رون ب��ن��ق��ط��ة و�ح�����دة يف 

•• طوكيو-وكاالت

�الأحد  �أم�س  كي�شي  نوبو  �لياباين  �ل��دف��اع  وزي��ر  دع��ا 
فيما  �لنف�س”  “�شبط  �إىل  �ل�شن 
�ل�شن  ب��ح��ر  يف  ب���ال���ن���ز�ع���ات  ي��ت��ع��ل��ق 
�جلنوبي،  �ل�����ش��ن  وب��ح��ر  �ل�����ش��رق��ي 
معرباً عن قلقه �إز�ء ما تقوم به بكن 
حالياً من “حماوالت �أحادية �جلانب 

لتغير �لو�شع �لر�هن«.
�ليابانية  “كيودو”  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
لاأنباء عن �لوزير قوله لل�شحافين 
ع���ق���ب �الج����ت����م����اع �ل�������ش���ن���وي حل����و�ر 
�إن����ه  ����ش���ن���غ���اف���ورة،  ����ش���اجن���ري- ال يف 
فنجي  وي  �ل�����ش��ي��ن��ي  ل��ن��ظ��ره  ق����ال 

•• باري�س-وكاالت

باأ�شو�تهم  �ل��ف��رن�����ش��ي��ون  ي����ديل 
لانتخابات  �الأوىل  �مل��رح��ل��ة  يف 
فيه  تو�جه  �ق��رت�ع  يف  �لت�شريعية 
غالبية �لرئي�س �إميانويل ماكرون 
���ش��غ��وًط��ا م��ت��ز�ي��دة، و���ش��ط م�شاع 
م�شاكنة  �مل��ع��ار���ش��ة حل��ك��وم��ة  م��ن 
�لذي  �لرئي�س  ت�شاك�س  �شيا�شية 
�أظ�����ه�����رت �����ش���ت���ط���اع���ات �ل�������ر�أي 

تر�جًعا الئتافه.
ي�شاري  �ئ����ت����اف  حت�����دي  وي������رز 
ب��ف��وزه يف  �ملنت�شي  م��اك��رون  �أم����ام 
�الأخ����رة،  �لرئي�شية  �الن��ت��خ��اب��ات 
غالبية  ع��ل��ى  ح�����ش��ول��ه  وك���ذل���ك 
يف  ب���اخل���ارج  �لفرن�شين  �أ����ش���و�ت 
�الق���رت�ع  بينما  �الأوىل،  �مل��رح��ل��ة 
م���ه���دد ب��ن�����ش��ب��ة �م��ت��ن��اع ك���ب���رة يف 

�شفوف �لفرن�شين.
جميع  جتديد  �لفرن�شين  وعلى 
م��ق��اع��د �جل��م��ع��ي��ة �ل��وط��ن��ي��ة، �أي 
�النتخابات  ه���ذه  يف  ن��ائ��ًب��ا   577
�لتي تتم على دورتن، �ليوم �الأحد 
ولت�شكيل حكومة  يونيو،   19 ويف 
�إىل  �لفائز  �حلزب  يحتاج  �أغلبية، 

تاأمن 289 مقعًد�.
 ،2017 ع��������������ام  يف  وك���������م���������ا 
�لذين  �لفرن�شيون  �شّوتالناخبون 
كبر  ب�شكل  �خل����ارج  يف  يعي�شون 
�لفرن�شي،  �لرئي�س  تيار  ملر�شحي 
�إمي����ان����وي����ل م������اك������رون، وج�������اء يف 
مر�شحو  مبا�شرة  �لثانية  �ملرتبة 
�ل�شعبي  “�الحتاد  �لي�شار  حتالف 
و�الإي�����ك�����ول�����وج�����ي و�الج���ت���م���اع���ي 
ل��وك ميان�شون  جل��ان  �جلديد” 

يف �أغلبية �لدو�ئر �النتخابية.
وياأمل ماكرون يف جتديد غالبيته 
�أن ترتك  �شاأنها  �لتي من  �ملطلقة 
�شل�شلة  ل��ب��دء  �حل��ري��ة  مطلق  ل��ه 
�إ���ش��اح��ات خ��ال والي��ت��ه �لثانية 
م����ن خ��م�����س ����ش���ن���و�ت، ح���ي���ث كان 
�أغلبية  �لو�شطي  �ئ��ت��اف��ه  ميلك 
�ل���رمل���ان،  يف  م���ق���ع���ًد�   350 م���ن 

•• الفجر -تون�س

�لهياكل  ت��ن�����ش��ي��ق��ي��ة  �أع���ل���ن���ت      
تقّرر  �أن��ه  لها،  ب��اغ  �لق�شائية، يف 
بكافة  �ل��ع��م��ل  تعليق  يف  �ل��ت��م��دي��د 
�ملحاكم �لعدلية و�الإد�ري��ة و�ملالية 
�أ�شبوع  مدة  �لق�شائية  و�ملوؤ�ش�شات 

�آخر بد�ية من �ليوم �الثنن.
بال�شكر  �لتن�شيقية  وت��وج��ه��ت     
جل��م��ي��ع �ل���ق�������ش���اة ل��ت��ج��ن��ده��م يف 
�مل�شتقل  �لق�شاء  قيم  ع��ن  �ل��دف��اع 
�لق�شائي  �ل�����ش��ف  وح�����دة  ���ش��م��ن 
و�إجناح  �لثبات  مزيد  �إىل  ودعتهم 

حتركاتهم يف �ملدة �لقادمة.
   كما �أعلنت �أنه �شتتم �لدعوة �إىل 
جل�شة عامة نهاية �الأ�شبوع التخاذ 
بخ�شو�س  �ل����ازم����ة  �ل�����ق�����ر�ر�ت 

مو��شلة �لتحركات.

بينها  عديدة  عقبات  يو�جه  فيما 
حتالف غر م�شبوق من �الأحز�ب 

�لي�شارية بقيادة ميان�شون.
تعقيًبا على ذلك، يقول �الأكادميي 
و�ملحلل �ل�شيا�شي، �آرثر ليديكرك، 
�نتخابات �خل��ارج تو�شح  نتائج  �إن 
�شياأتي  �ل��رئ��ي�����ش��ي  �ل���ت���ح���دي  �أن 
 ،»NUPES« حت�����ال�����ف  م������ن 
ب��ن �حلزب  �ئ��ت��اف يجمع  وه���و 
�خل�شر،  وح�������زب  �ال������ش�����رت�ك�����ي، 
�ملتطرف،  و�لي�شار  و�ل�شيوعين، 
�ل�������ذي ج������اء زع���ي���م���ه ج������ان ل���وك 
يف  �ل��ث��ال��ث  �مل���رك���ز  يف  ميلين�شون 
�النتخابات  م��ن  �الأوىل  �جل��ول��ة 

�لرئا�شية.
نيوز  ل�”�شكاي  ليديكرك  و�أ���ش��ار 
“��شتطاعات  �أن  �إىل  عربية” 
�لتحالف  �أن  تظهر  ��ا  �أي�����شً �ل����ر�أي 
�شيح�شل على ما ي�شل �إىل ٪27 
م��ن �الأ���ش��و�ت. م��ن غ��ر �ملحتمل 
�لقوي  �الأد�ء  ه����ذ�  ي���رتج���م  �أن 
يرتكز  �ل���رمل���ان،  يف  �أغ��ل��ب��ي��ة  �إىل 
�مل��ت��ط��رف يف بع�س  �ل��ي�����ش��ار  دع���م 
�ل���دو�ئ���ر �الن��ت��خ��اب��ي��ة، وم���ع ذلك 
�أك��ر قوة  ه��ذه �مل��وؤ���ش��ر�ت جتعلها 

م���ع���ار����ش���ة، م��ت��ق��دم��ة ع��ل��ى حزب 
�لتجمع �لوطني �ليميني �ملتطرف 
.”21%“ ل��وب��ان  م��اري��ن  بقيادة 
وف�����ي�����م�����ا ي����خ����ت���������س ب����احل����ك����وم����ة 
�أن  ليديكرك  يو�شح  �جل��دي��دة، 
�ال�شتفادة  �إىل  �شعى  “ميان�شون 
من �الإحباط �ملنت�شر من ماكرون، 
�لفرن�شين  �لناخبن  من  وطلب 
ل����ل����وزر�ء فيما  رئ��ي�����ًش��ا  �ن��ت��خ��اب��ه 
�ل��ث��ال��ث��ة من  �أط��ل��ق عليه �جل��ول��ة 
وعلى  �ل���رئ���ا����ش���ي���ة،  �الن���ت���خ���اب���ات 
�ل�����ش��ي��ن��اري��و غر  �أن  م���ن  �ل���رغ���م 
ف��اإن خطته  �إىل حد كبر،  مرجح 

�إج�����ب�����ار م�����اك�����رون على  ����ش���ت���ك���ون 
�شكل  وه��و  “�لتعاي�س”،  حكومة 
يكون فيه �لرئي�س ورئي�س �لوزر�ء 
�أو بدون  �أح��ز�ب خمتلفة. مع  من 
من�شب رئي�س �لوزر�ء، لن يخجل 
�حتجاجات  �إث��ارة  من  ميان�شون 
لعرقلة  ط���رق  و�إي���ج���اد  �ل�������ش���و�رع 

�أجندة ماكرون �ل�شيا�شية«.
وبعدما �تهمته �ملعار�شة باجلمود 
منذ �إع��ادة �نتخابه يف 24 �أبريل، 
�لثاثاء  ب��زي��ارت��ن  م��اك��رون  ق���ام 
و�خلمي�س ومبقابلة مع �ل�شحافة 
�لفرن�شين  ل���ي���دع���و  �مل���ح���ل���ي���ة، 
م�شتقّرة  “غالبية  �خ��ت��ي��ار  �إىل 
يريد  �إنه  ماكرون  وقال  وجّدية«. 
�النتخابات  دورت��ْي  بعد  يجمع  �أن 
يونيو،  و19   12 يف  �لت�شريعية 
و�القت�شادية  �ل�شيا�شية  �ل��ق��وى 
�لباد  يف  و�لنقابية  و�الجتماعية 
ومو�طنن يتّم �ختيارهم بالقرعة، 
�إ����ش���اح���ات  ل��ل��ب��ح��ث يف �إط�������اق 
متعّلقة بالقدرة �ل�شر�ئية و�لبيئة 

و�ملوؤ�ش�شات �لعامة و�لتقاعد.
�إعطائه  �إىل  �ل��ف��رن�����ش��ي��ن  ودع�����ا 
�جلمعية  يف  و��شحة”  “�أغلبية 

�لت�شدد  بخطر  ملوًحا  �لوطنية، 
�لر�ديكايل  �ل��ي�����ش��ار  ج���ان���ب  م���ن 
�ل����ذي ي�شكل  �مل��ت��ط��رف  و�ل��ي��م��ن 

“��شطر�بات” لفرن�شا.
ن�شرت  للر�أي  ��شتطاعات  �أ�شارت 
ن��ت��ائ��ج��ه��ا يف �ل����ف����رتة �الأخ�������رة، 
الئتاف  �ل��ت��اأي��ي��د  يف  ت��ر�ج��ع  �إىل 
�أن��ه �شيت�شدر  م��اك��رون، و�أظ��ه��رت 
فعًا نتائج �النتخابات �لت�شريعية، 
�الحتفاظ  ي�شمن  �أن  ب��دون  لكن 
�جلمعية  يف  �مل��ط��ل��ق��ة  ب��ال��غ��ال��ب��ي��ة 
 289 �لتي ت�شم  �ملقبلة  �لوطنية 

مقعًد�.
�أج���������ر�ه معهد  و�أظ�����ه�����ر حت��ق��ي��ق 
ماكرون  �ئ���ت���اف  �أن  “�إيفوب” 
�إىل  مقعًد�   275 على  �شيح�شل 
 170 م��ق��اب��ل  يف  م��ق��اع��د   310
�جلديد  ل���ائ���ت���اف   205 �إىل 
�ملعار�شة  �أم��ام  ميان�شون  بقيادة 
وحزب  )�جل��م��ه��وري��ون(  �ليمينية 
�لوطني،  �ل��ت��ج��م��ع  ل��وب��ن  م��اري��ن 
�لرئا�شية،  �لغالبية  مع�شكر  و�أك��د 
مع  “بجدية”  �لتعامل  يتم  �أن���ه 

�شعود �الئتاف �لي�شاري.
�أجر�ه  ل��ل��ر�أي  ��شتطاًعا  �أن  �إال   
نتائجه  ون�����ش��رت   BVA م��ع��ه��د 
من   38% �أن  �أظ���ه���ر  �جل��م��ع��ة 
�لفرن�شين فقط قالو� �إنهم تابعو� 
بانتظام �حلملة �النتخابية، وتثر 
هذه �الأجو�ء خماوف من ت�شجيل 
�ملرجح  فمن  عالية.  �متناع  ن�شبة 
رقًما  �الأوىل  �ل�����دورة  ت�شجل  �أن 
�ملقاطعة  جل��ه��ة  ج���دي���ًد�  ��ا  ق��ي��ا���ش��يًّ
بن�شبة تر�وح بن %52 و56% 
 ،)2017 يف   51،3% )م��ق��اب��ل 
�شوبر�  �إي���ب�������ش���و����س  مل��ع��ه��د  وف����ًق����ا 

�شتريا.
��شتطاعات  �لفرن�شيون يف  وعّر 
�الأخ���رة عن قلقهم حيال  �ل���ر�أي 
تباطوؤ �لعجلة �القت�شادية و�رتفاع 
�أ���ش��ع��ار �ل�����ش��ل��ع �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة وم����و�رد 
�لع�شكرية  �لعملية  ب�شبب  �لطاقة 

�لرو�شية يف �أوكر�نيا.

   وذك���رت �أن �ل��ق��ر�ر ج��اء بالنظر 
�إىل عدم تفاعل �لرئا�شة �لتون�شية 
ووز�رة �لعدل مع حتركات �لق�شاة 
وم����ع �الأزم�������ة �مل�����ش��ت��ف��ح��ل��ة وع���دم 
�ل�����رت�ج�����ع ع���ل���ى ق���������ر�ر�ت �إع���ف���اء 

�لق�شاة و�إلغاء �ملر�شوم عدد 35. 
�إ�شر�با  ن���ّف���ذو�  �ل��ق�����ش��اة      وك���ان 
و�الإد�ري���ة  �لعدلية  �ملحاكم  بكافة 
�لق�شائية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  و�مل��ال��ي��ة 
يونيو   06 م��ن  ب��د�ي��ة  �أ�شبوع  مل��دة 
�ح���ت���ج���اج���ا ع���ل���ى م���ر����ش���وم و�أم�����ر 
�إعفاء  مب��ق��ت�����ش��اه��م��ا  مت  رئ���ا����ش���ي 
�عترته  م����ا  وه�����و  ق���ا����ش���ي���ا،   57

“�إلغاًء  �ل�شت  �لق�شائية  �لهياكل 
�لق�شاء  ��شتقال  مقومات  لكافة 
ل�شمان  وت���ق���وي�������ش���ا  و�ل���ق�������ش���اة 
�حلقوق و�حلريات وترويعا لكامل 
�جل�شم �لق�شائي، دون كفالة �حلد 
�الأدنى من حق �لدفاع وحق �لطعن 
لاأعر��س  ����ش��ت��ب��اح��ة  ���ش��ّك��ل  مب���ا 

ولاأرز�ق«.
   وبلغت ن�شبة جناح �ال�شر�ب، وفق 

�جلمعية، ن�شبة 99 يف �ملائة.
   هذ� و�أكد رئي�س جمعية �لق�شاة 
�لتون�شين �أن�س �حلمادي ��شتعد�د 
�لق�شاة للقبول باأي و�شاطة تدفع 

�شعيد  قي�س  �لرئي�س  تر�جع  نحو 
35 و�الأم�����ر  ع���ن �مل���ر����ش���وم ع����دد 
بعزل  �ملتعلق   516 عدد  �لرئا�شي 

57 قا�شيا 
ت�شريح  يف  �حل����م����ادي،  و����ش���ّدد     
عددها  يف  �ملحلية  �ملغرب  جلريدة 
رف�شه  على  �الأح��د،  �أم�س  �ل�شادر 
�أزمة  ��شتثمار  يريد  �شخ�س  لكل 
�ل�شلطة  م���ن  ل��ل��ت��ق��رب  �ل��ق�����ش��اة 
نقبل  “ال  م�����ش��ي��ف��ا  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، 
�إخ�شاع  غايتها  �أط���ر�ف  بو�شاطة 

�ل�شلطة �لق�شائية وتركيعها«.
�ملحامن  ع��م��ي��د  �أن  و�أو������ش�����ح     

�بر�هيم بودربالة لي�س خموال وال 
مفو�شا لتوجيه �لتعليمات للق�شاة 
�أن  �إىل  م�شر�  �لعمل،  با�شتئناف 
�جلهات  بو�شاطة  يقبلون  �لق�شاة 
وطنية  م��ن��ظ��م��ات  م���ن  �مل���ح���اي���دة 
ك��������رى.    ون���ف���ى رئ��ي�����س جمعية 
ق�شاة  تعر�س  �لتون�شين  �لق�شاة 
�اللتحاق  م��ن  ومنعهم  للهر�شلة 
جل�شاتهم،  لعقد  عملهم  مب��ق��ر�ت 
�إطار  تاأتي يف  �إ�شاعات  �أنها  معتر� 
ح����رب ن��ف�����ش��ي��ة ت��خ��و���ش��ه��ا وزي����رة 
�لعدل لتهديد �لق�شاة وتخويفهم، 

وفق ت�شريحه.

بدء اجلولة االأوىل من االنتخابات الت�سريعية الفرن�سية

اليابان تدعو ال�سني ل�سبط النف�س ب�ساأن النزاعات احلدودية

املقاطعة والي�سار املوحد.. عقبات تالحق ماكرون يف الربملان

تن�سيقية �لهياكل �لق�سائية:

تون�س: التمديد يف اإ�سراب الق�ساة مدة اأ�سبوع اآخر

احلمادي: »نقبل باأي و�ساطة تدفع نحو تراجع �سعّيد عن قرار العزل«
�لق�شاة ميددون ��شر�بهم
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عربي ودويل

حلقة  ــوان  ــاي ت
ــني  و�ـــــســـــل ب
ال�سراع  م�سارح 
ـــــة  ـــــي االأوروب
واالآ�ـــســـيـــويـــة 
وخطر الت�سعيد 
ـــــــووي ـــــــن ال

ت�سعى �إىل و�سع ختمها على �ملنطقة

املحيط الهادي: رغم ال�سكوك، ال�سني عازمة على الفوز
•• الفجر -�صاندرين تي�صونري –ترجمة خرية ال�صيباين

��ستغرقت  زي��ارة  �ل�سيني  �خلارجية  وزي��ر  �أنهى     
4 يونيو.  10 �أيام لثماين دول يف �ملحيط �لهادي يف 
�ملنطقة  على  �ل�سني  ختم  و�سع  �إىل  �جلولة  وتهدف 
بكني  وحم��ور  �لليرب�لية  �ل��دول  بني  �ل�سرخ  بينما 

ولئن  و�آ�سيا.  �أوروبا  �أكرث و�سوًحا يف  �أ�سبح  -مو�سكو 
فان  �ل�سيني،  �لعر�س  ب�ساأن  مت�سككة  �ملنطقة  تظّل 

بكني تبقى �ملعّلمة يف لعبة �ل�سرب.
�ملتحدة  و�لواليات  �أ�سرت�ليا  بني  �وكو�س،  حتالف     
 ،2021 �سبتمرب  منذ  �ل�سكة  على  �ملتحدة،  و�ململكة 
�لعّمايل  �نتخاب  �سيغّيه  ما  حول  �لتكهنات  وتنت�سر 

�أنطوين �ألبانيز يف 21 مايو يف �ل�سيا�سة �الأ�سرت�لية 
يف �ملنطقة. وبينما ال يجد �لغزو �لرو�سي الأوكر�نيا 
من  بالكلمات  �الأمريكي  �لرئي�س  ويلعب  خم��رًج��ا، 
مماثل،  غزو  �سد  تايو�ن  عن  للدفاع  �لتلميح  خالل 
يف  �جلديدة  �الإد�رة  ت�سع  �ن  تنتظر  مل  �ل�سني  فاإن 
�أ�س�س عملها يف �ملحيط �لهادي الإر�سال وزير  كانبي� 

�خلارجية و�نغ يي يف مهمة �إىل ثماين دول جزرية.
   من �لناحية �ال�سرت�تيجية، ت�سكل �جلزر �لتي متت 
زيارتها �سل�سلة من �حلو�جز �ملكّملة لتلك �لتي حتيط 
�ليابان،  ور�ء  وما  �ل�سني  بحر  يف  �ل�سيني  بالف�ساء 
بركة  �إىل  �لو�سول  من  �ل�سني  منع  �إىل  تهدف  وكلها 

نو�سرتوم �الأمريكية.

�الإطار �القت�شادي بن �ملحيطن �لهندي و�لهادئ �خر �جناز �مريكي يف �ملنطقة�تفاق �وكو�س غر �ملعطيات

 وت�شكل بابو� غينيا �جلديدة �لطرف 
�ل�شمايل لكل من �حلاجز �الأول، �لذي 
و�لثاين،  �جلديدة،  كاليدونيا  ي�شمل 
وفانو�تو  �شليمان  ج��زر  ي�شمل  �ل��ذي 
وكل نيوزيلند�. وتعتر هذه �حلو�جز 
�ملرتبطة  �الأ�شرت�لية،  للقارة  م��اًذ� 
بو��شطة  �مل��ت��ح��دة  ب��ال��والي��ات  ج��ي��ًد� 
�وكو�س. �إن م�شاألة �العرت�ف بتايو�ن 
��ا ���ش��دع جديد  م��ن ع��دم��ه ه��ي �أي�����شً
�أما  �مل��ن��ط��ق��ة.  �إىل  �ل�����ش��ن  ���ش��ّدرت��ه 
بالن�شبة للتعاون جنوب-جنوب، فهو 
ينطوي على �ن ثاين �أكر �قت�شاد يف 
نامية،  دول��ة  �شورة  يف  يتنكر  �لعامل 
وهذ� ال يقنع �أحد�ً ولكنه يلعب على 
ح�شا�شيات �شكان جزر �ملحيط �لهادي 

جتاه �لتاريخ �ال�شتعماري.

�خلارج �لقريب
بابو�  م����ن  �الآخ�������ر  �جل����ان����ب  ع���ل���ى    
�أ�شبحت  �الإن��دون��ي�����ش��ي��ة،  �ل��غ��رب��ي��ة، 
عن  م�شتقلة  �جل��دي��دة  غينيا  ب��اب��و� 
بعد   ،1975 ع����ام  م��ن��ذ  �أ����ش���رت�ل���ي���ا 
�أملانية  ذل���ك،  ع��ل��ى  ع���اوة  ك��ان��ت،  �أن 
وبريطانية. ومع ذلك، فاإن �لرو�بط، 
وخ��ا���ش��ة �الأم��ن��ي��ة، ال ت���ز�ل ه�شة مع 
ه��ذه �الأر����س �لتي رمب��ا �نحدر منها 
�ألف   50 ق��ب��ل  �الأ���ش��ل��ي��ون  �ل�����ش��ك��ان 
ن�شيب  �ل����دويل  �ل��ب��ن��ك  يعطي  ع���ام. 
�الإجمايل  �ملحلي  �ل��ن��اجت  م��ن  �ل��ف��رد 
�أمريكي  2800 دوالر  ما يقرب من 
باملعادن،  غ��ن��ي��ة  وه���ي   .2020 ع���ام 
من ذلك �لذهب، و�لهيدروكربونات، 
وب����اب����و� غ��ي��ن��ي��ا �جل����دي����دة ه����ي قبل 
ر ل���ل���م���و�د �خل����ام؛  ك���ل ����ش���يء ُم�������ش���ِدّ
�أكر  هم  و�ليابان  و�ل�شن  �أ�شرت�ليا 
وت�شل  لها.  جت��اري��ن  �شركاء  ثاثة 
�الأ�شرت�لية  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة  �مل�������ش���اع���د�ت 
دوالر  م��ل��ي��ون   500 م���ن  �أق�����ل  �إىل 
2022-23. و�ملوقع  �أ�شرت�يل لعام 
و�إثبات  �خلام،  و�مل��و�د  �ال�شرت�تيجي، 
“�أ�شرت�ليا،  �لرباعية  �شد  وج��وده��ا 
�ل��والي��ات �ملتحدة”  �ل��ي��اب��ان،  �ل��ه��ن��د، 

كلها دو�فع �شينية.
   �ملحطة قبل �الأخرة لو�نغ يي، بابو� 
�نتخابات  خ�شم  يف  �جل��دي��دة  غينيا 
�لوزر�ء  رئي�س  منها  �شيخرج  وطنية 
�ملقبل. لذلك ر�أى �ملر�قبون �ملحليون 
�شيئ  ب�شكل  �للحظة  �خ��ت��ي��ار  مت  �أن���ه 
رئي�شية  ع��اق��ة  �ل��ب��اد يف  الإ����ش���ر�ك 
ج���دي���دة م���ع �ل�����ش��ن. ع���ام 2019، 
�لقريبة  بوغانفيل،  ج��زي��رة  �شوتت 
جغر�فًيا من جزر �شليمان، بن�شبة 98 
وقدمت  �ال�شتقال.  ل�شالح  باملائة 
�لواليات �ملتحدة مبلغ 2 مليون دوالر 
وتركت  �ال�شتفتاء،  لتمويل  �لناق�شة 
�ل�شر�ع  و�أدى  �للعبة.  خ��ارج  �ل�شن 
بابو�  ب��ن  ع��اًم��ا  ع�����ش��ري��ن  د�م  �ل����ذي 
و�لذي  وبوغانفيل،  �جل��دي��دة  غينيا 
�إىل  �ملعدنية،  �مل��و�رد  �إد�رة  على  تركز 

مقتل �أكر من 20 �ألف �شخ�س.
عام  م��ن��ذ  �ل��رت��غ��ال  ع���ن  م�شتقلة    
1975، حتررت تيمور �ل�شرقية عام 
�لعنف  2002 من ثاثة عقود من 
�الأمم  عملية  بف�شل  �الإن��دون��ي�����ش��ي 
و��شتهلكت  �مل�شر.  لتقرير  �ملتحدة 
جزيرة خ�شب �ل�شندل �ل�شابقة هذه، 
مع  �تفاق  �إىل  للتو�شل  طويًا  وقًتا 
بحر  يف  نفطها  ال�شتغال  �أ�شرت�ليا 
تيمور، وهو م�شدر رئي�شي الإجمايل 
ناجتها �ملحلي. بلغ ن�شيب �لفرد من 
 .2020 عام  دوالًر�   1450 �لدخل 
وت�شمل �التفاقات مع �ل�شن �لزر�عة 

وم�شاعد�ت لطبية وبناء م�شت�شفى.

قتال من �أجل بكني؟
�لثاين  �شليمان �حلاجز     متد ج��زر 
جنوب  �إىل  �ل���و����ش���ول  مي��ن��ع  �ل�����ذي 
نيوزيلند� عر جزر بانك�س وفانو�تو. 
�أقل  وُت��ع��ّد ج��زر �شليمان و�ح���دة م��ن 
بلغ  حيث  �ملنطقة،  يف  من���و�ً  �ل��ب��ل��د�ن 
�ل���ن���اجت �ملحلي  �ل���ف���رد م���ن  ن�����ش��ي��ب 
�أمريكًيا  دوالًر�   2250 �الإج���م���ايل 
مليون   174 وت��ل��ق��ت   ،2020 ع���ام 
�مل�شاعد�ت  م����ن  �أ������ش�����رت�يل  دوالر 
وتعتر  �ل����ف����رتة.  ل��ن��ف�����س  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة 
�لفرد  ن�شيب  يبلغ  �ل��ت��ي  �أ���ش��رت�ل��ي��ا، 
من �لناجت �ملحلي �الإجمايل فيها 52 
�ألف دوالر، �مل�شدر �لرئي�شي لو�رد�ت 
�ملقابل،  يف  بعيد.  ح��د  �إىل  �الأرخ��ب��ي��ل 
ب���امل���ائ���ة من   65 �ل�����ش��ن  ت�����ش��ت��ق��ب��ل 
و�ملاأكوالت  �الأخ�����ش��اب  م��ن  �شادر�تها 
�ل��ن��خ��ي��ل وغرها  وزي�����ت  �ل��ب��ح��ري��ة 
����ش���اح���ة معركة  �خل�������ام.  �مل�������و�د  م����ن 
��شتقلت  �الأ���ش��ط��وري��ة،  ج��و�د�ل��ك��ان��ال 
�لعظمى  بريطانيا  عن  �شليمان  جزر 
1978، لكنها ظلت ملكية  منذ عام 

�ملناخ بجدية كافية، وف�شلو� يف تقدمي 
�الأط��������ر�ف طويل  م��ت��ع��دد  م�������ش���روع 
الخ���رت�ع  ب��اأك��م��ل��ه��ا  للمنطقة  �مل����دى 
�أوقيانو�شيا �خل�شر�ء. �تفاق باري�س، 
�لذي و�شل يف وقت متاأخر جًد� عام 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  رف�شته   ،2015
�الإقليمية  و�ملوؤ�ش�شات  �ل��ت��ايل،  �لعام 
ه���ي م��ن��ت��دي��ات ل��ل��ن��ق��ا���س �أك����ر منها 
للعمل �مل�شرتك، و�لعمل �لغربي يقع 
ب�شهولة �شحية للتقلبات �النتخابية، 
�ل��ه��ج��رة ب�شبب  ���ش��ي��ا���ش��ة  و�أ���ش��ه��ره��ا 
�ملناخ يف �أ�شرت�ليا. ويتعار�س �لت�شلح 
�أوك��و���س مع  �لنووي �ل��ذي خطط له 

معاهدة ر�روتوجنا لعام 1985.
   يف م��ق��ال ح��دي��ث، �أ���ش��ارت �شحيفة 
ينبغي  ال  �أن����ه  �إىل  ت��امي��ز  ن��ي��وي��ورك 
�خل��ل��ط ب��ن �مل�����ش��ال��ح �الأم��ري��ك��ي��ة يف 
�لتاأثر  و�ل���ن���ف���وذ  �ل���ه���ادئ  �مل��ح��ي��ط 
�أم��ث��ل��ة متعددة  وق���دم���ت  �حل��ق��ي��ق��ي، 
وال  �ملنطقة.  يف  �ل�شن  تر�ّشخ  على 
عدم  �م������ام  ن��ن��ده�����س  �ن  �إال  مي���ك���ن 
يف  �الأم��ري��ك��ي��ة  �ل�شيا�شة  ��شتمر�رية 
ع�شر  �لتا�شع  �لقرن  �شّخرت  حميط 
بتطهره  وذل������ك  ل����غ����زوه،  ب���اأك���م���ل���ه 
م���ن �ل����وج����ود �الإ����ش���ب���اين ع��ل��ى وجه 
�خل�شو�س. وكما ي�شر ت�شارلز �إديل، 
�ملنطقة  “عانت هذه  �أف��رز،  لفورين 
�إهمال  من  �ل�شا�شعة  �ال�شرت�تيجية 
حيث  �الأخرة”  �ل���ع���ق���ود  يف  ك��ب��ر 
يف  م�شغولة  �ملتحدة  �ل��والي��ات  كانت 
�أم��اك��ن �أخ���رى. وب��ن �ل��ع��ر�ق و�ملناخ 
�الأمريكين  �أن  �الأول، موؤكد�  �نت�شر 
�إق��ل��ي��م��ي��ا يف زم���ن �حلرب  ي��ت��دخ��ل��ون 
فقط. ويف هذ� �ل�شدد، فاإن �ملماطلة 
�الأمنية  “�التفاقيات”  جت��دي��د  يف 
غريبة  وب��������االو  م���ي���ك���رون���ي���زي���ا  م����ع 
تبلغ ميز�نيتها  تاأتي من قوة  عندما 
مليار   800 ح�������و�يل  �ل���ع�������ش���ك���ري���ة 
�أوقيانو�شيا،  دوالر. لقد كانت �شعوب 
�ملتحدة  �الأمم  م��وؤمت��ر  يف  �حل��ا���ش��رة 
مونتري  يف  �لتنمية  مت��وي��ل  ح���ول 
تتوقع   ،2002 مار�س  يف  باملك�شيك 

�شيًئا �آخر.
   م��ت��ن��اف�����ش��ون يف �مل��ح��ي��ط �ل���ه���ادئ، 
�لغربية  و�ل����ل����ي����ر�ل����ي����ات  �ل�������ش���ن 
�ال�شتقاقي  ب���امل���ع���ن���ى  م��ت��ن��اف�����ش��ون 
�إنهم ي�شرتكون يف نف�س  للم�شطلح: 
�ملياه. وحتت غطاء لعب لعبة متعددة 
�شك  ب���ا  �الأوىل  ت���اأم���ل  �الأق����ط����اب، 
�ملحيط  من  �ملتحدة  �لواليات  “طرد 
�الأخ���رون  ي��ن��وي  ح��ن  يف  �لهادئ”، 
�حلفاظ على تفوقهم �لتاريخي على 
م�شاحة �شا�شعة، دون �أن تكون و�شائل 
�ملناور�ت  �إن  و����ش��ح��ة.  �لطموح  ه��ذ� 
“�أكر  باعتبارها  بال�شن  تندد  �لتي 
تكون  ل��ن  �لعاملي”  ل��ل��ن��ظ��ام  ت��ه��دي��د 
هناك  ي��ز�ل  ال  باللعبة.  للفوز  كافية 
لتايو�ن  �شيني  غ���زو  �أ����ش���و�أ:  م�����ش��ار 
مما  �ل�شلطة،  يف  بينغ  ج��ن  �شي  م��ع 
ل�  غ��رب��ي  دع��م ع�شكري  �إىل  ���ش��ي��وؤدي 
“�جلزيرة �ملتمردة”، بتدخل �أمريكي 
ب����دون����ه، وه����ي ح��ل��ق��ة و����ش���ل بن  �أو 
م�شارح �ل�شر�ع �الأوروبية و�الآ�شيوية 
وخ��ط��ر �ل��ت�����ش��ع��ي��د �ل����ن����ووي. وحول 
يكون  �أن  �الأف�شل  م��ن  �مل�شاألة،  ه��ذه 

�لفاعلون و��شحن.
*تخرجت من كلية �ل�سوؤون �لدولية 
و�لعامة يف جامعة كولومبيا، يف 
م�سيتها 25 عاًما من �لعمل يف 
�ل�سوؤون �ملالية و�لدبلوما�سية 
�ملتعددة �الأطر�ف و�ال�ست�سار�ت 
وتعليم �لعالقات �لدولية. من بني 
كتبها، “�الأمم �ملتحدة و�الأعمال: 
وعملت م�ست�سارة  �سر�كة تعافت”. 
لوكاالت �الأمم �ملتحدة و�سركات ب�ساأن 
تو�سعها �مل�ستد�م يف �لبلد�ن �ل�ساعدة 
و�لنامية.

�إليز�بيث  �مل��ل��ك��ة  جت��ل�����س  د���ش��ت��وري��ة 
�لثانية على عر�شها.

م�شاعدة  م����ع����اه����دة  و����ش���م���ح���ت     
يف  �أ���ش��رت�ل��ي��ة  ق���و�ت  بن�شر  ع�شكرية 
�لعا�شمة هونيار� يف نوفمر �ملا�شي، 
�شغب حارقة  �أع��م��ال  �ن��دل��ع��ت  ح��ي��ث 
�لوزر�ء،  رئي�س  با�شتقالة  للمطالبة 
لقيامه  بالف�شاد،  له  �تهامات  و�شط 
�ل��ع��اق��ات مع  36 ع��اًم��ا م��ن  بقطع 
ت���اي���و�ن ل�����ش��ال��ح ب��ك��ن. ع����اوة على 
وحدوًيا  منعطًفا  �لعنف  �تخذ  ذل��ك، 
ح��ي��ث ك��ان��ت م��ق��اط��ع��ة م��االي��ت��ا، على 
وج����ه �خل�����ش��و���س، ه���ي �ل���ت���ي ث���ارت 
�ملوؤيدة  �ملركزية  �حلكومة  نزعة  �شد 
�أول  �شليمان  لل�شن، مما جعل جزر 
�ل��ه��ادئ يتقاتل  �مل��ح��ي��ط  �أرخ��ب��ي��ل يف 
ب�شاأن م�شاألة مكانة �ل�شن �مل�شتقبلية 
يف �ملنطقة.    ولئن �نق�شمت وجهات 
�لنظر، فذلك يرجع جزئًيا �إىل ثقل 
�لتاريخ. فاأن�شار �شيادة جزر �شليمان 
يتذكرون �خل�شائر �لب�شرية �لفادحة 
ع�شر،  �لتا�شع  �لقرن  يف  دفعت،  �لتي 
�لذين  �الأ����ش���رت�ل���ي���ن  ل���ل���م���ز�رع���ن 
مي����ار�����ش����ون �ل���ت���ج���ن���ي���د �ل���ع���ن���ي���ف يف 
�ل�شود�ء.  �لطيور  �ل�شاقة،  �ال�شغال 
رئي�س  �أك����د  �أب���ري���ل،   29 وه���ك���ذ�، يف 
مع  �أمني”  “�تفاق  ت��وق��ي��ع  �ل�����وزر�ء 
�ملتحدة على  �لواليات  وردت  �ل�شن، 
�لفور بزيارة رئي�س �شوؤون �ملحيطن 
�ل��ه��ن��دي و�ل��ه��ادئ �الأم��ري��ك��ي، كورت 
كامبل، �إىل هونيار�. وحتى نيوزيلند� 
جزر  يف  �شريكها  ذّك���رت  �لت�شاحلية 
���ش��ل��ي��م��ان ب���وج���وب م��ن��اق�����ش��ة �الأم����ن 
�إج�����ر�ء  �أي  �ت���خ���اذ  ق��ب��ل  �الإق���ل���ي���م���ي 

�نفر�دي.

�ل�سديقة فانو�تو
�لفرن�شية  �مل�������ش���رتك���ة  �ل�������ش���ي���ادة     
ن���ي���و ه���ري���د����س،  �ل���ري���ط���ان���ي���ة يف 
 .1980 ع�����ام  ف���ان���و�ت���و  �أ����ش���ب���ح���ت 
�شبق  �الأ���ش��رت�يل  �ل�شيني  و�لتناف�س 
وقد  �ملحلية،  �ل�شيا�شة  يف  تر�ّشخ  �ن 
خال  من  �شخاءها  �ل�شن  �أظ��ه��رت 
يبدو  و�لتي  �الإن�����ش��اء�ت،  من  �لعديد 
ع�شكرية  ����ش��ت��خ��د�م��ات  لبع�شها  �أن 
�لناجت  م��ن  �ل��ف��رد  ن�شيب  حمتملة. 
 2870 ب���ل���غ  �الإج������م������ايل  �مل���ح���ل���ي 
من  م�شتفيد�   ،2020 ع���ام  دوالًر� 

هذه �مل�شاحة، �لبالغة ثاثة ماين 
مربع،  ك��ي��ل��وم��رت  �مل���ل���ي���ون  ون�������ش���ف 
تفاو�س  فهي  �حلكومة  �أم��ا  حممية. 
�ملحيطة  �مل��ن��ط��ق��ة  �أر�������س يف  ل�����ش��ر�ء 
كانت  و�إذ�  �مل��ي��اه.  م��ن  �شكانها  لنقل 
�ل�شن ترى كريباتي كموقع مثايل 
�لطائر�ت يف �جلزر  لتطوير مهابط 
�ل�شن  �ل�شغرة، كما فعلت يف بحر 
�جلنوبي، فاإن كريباتي، �لتي �أعادت 
 ،2019 ع��ام  �ل�شن  م��ع  �ل��ع��اق��ات 

تفكر ...

مو�جهة
كاليدونيا  ت���ك���ون  �أن  مي���ك���ن  ال     
�نتخاب  �أع���������ادت  �ل���ت���ي  �جل�����دي�����دة، 
تزيد عن  بن�شبة  م��اك��رون  �إمي��ان��وي��ل 
61 ب��امل��ائ��ة، ج���زًء م��ن ه���ذه �جلولة 
�الأحز�ب  ت�شتعد  حيث  �الأوقيانو�شية 
�مل�شتقبلي  �ل��و���ش��ع  ملناق�شة  �ملحلية 
لتقرير  �ل���ث���ال���ث  �ال����ش���ت���ف���ت���اء  ب���ع���د 
ه����ذه  دي���������ش����م����ر.   12 يف  �مل���������ش����ر 
�ملناق�شات �ل�شائكة، �لتي �شتتبلور بعد 
�شيقودها  �لت�شريعية،  �الن��ت��خ��اب��ات 
�ل���وزي���ر �جل���دي���د الأق���ال���ي���م م���ا ور�ء 
بيفيه، حيث  ب����ر�ون  ي��ائ��ي��ل  �ل��ب��ح��ار، 
�لوقت  يف  قوية.  ذكريات  �شلفه  ترك 
�ال�شتقال  �أح�����ز�ب  ت��ت��ج��ه  �حل�����ايل، 
�لتابعة  �ال�شتعمار  �إن��ه��اء  جلنة  �إىل 
�إيجاد  حم���اول���ة  يف  �مل��ت��ح��دة  ل����اأمم 
�لدعم للت�شكيك يف نتائج �ال�شت�شارة 
�لدولة  جمل�س  رف�����س  بعد  �لثالثة، 
ق��ب��ول �الع���رت�����س. وب��ق��در م��ا يكون 
بع�س  يف  م�شطرًبا  �ل�شيني  �لبعبع 
�الأحيان، فاإن �ل�شن يجب �أن حت�شر 
دوره��ا يف م�شرتي �لنيكل فقط. كما 
بولينيزيا،  ع���ر  ي���ي  و�ن�����غ  مي���ر  مل 
يف  �لطموحة  �مل�شاريع  تعرت  حيث 

م�شتنقعات �لتاأثر�ت �لبيئية.
�لغربية،  �ل����ق����وى  و����ش���ل���ت  ك���ي���ف     
�لقرن  م��ن��ذ  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  �ل��ر����ش��خ��ة 
وجودها  ت����رى  �أن  ع�����ش��ر،  �ل�����ش��اد���س 
م���ن عقدين؟  �أق����ل  ن����ز�ع يف  م��و���ش��ع 
�ملحتملة،  �لتف�شر  ع��و�م��ل  ب��ن  م��ن 
�لقوى  ت��ل��ك  �أن  �إىل  �الإ����ش���ارة  جت���در 
و�أن  ب�شكل من�شق،  د�ئًما  تت�شّرف  مل 
ت��ط��ور�ت ع��ام 2021 ك��ان��ت، يف هذ� 
�ل�����ش��دد، م�����ش��ري��ة وح��ا���ش��م��ة. لقد 
تهديد  م��ع  �لتعامل  يف  ا  �أي�شً ف�شلو� 

�لبحرية  �ملاأكوالت  منتجات  �شادر�ت 
وغ��ره��ا م��ن �مل���و�د �خل���ام �لطبيعية 
تعّد  ب��ي��ن��م��ا  و�ل���ي���اب���ان،  ت��اي��ان��د  �إىل 
للو�رد�ت  �لرئي�شي  �مل�����ش��در  �ل�شن 
تبلغ  �أن  �ملتوقع  ومن  �أ�شرت�ليا.  قبل 
�ملالية  لل�شنة  �الأ���ش��رت�ل��ي��ة  �مل�شاعدة 
دوالر  مليون   46 عند   23-2022
�ملز�يدة  ي�شّهل  رق��م  وه��و  �أ����ش���رت�يل، 
�تفاقية  م��ن  يت�شح  ك��م��ا  �ل�شينية، 
جديدة بن فانو�تو و�ل�شن لتمديد 
�شانتو  ج��زي��رة  يف  ل��ل��ط��ائ��ر�ت  مهبط 
�مل�شاعد�ت  ط��ائ��ر�ت  ب��ه��ب��وط  ي�شمح 

�الإن�شانية.
�إع���ان حالة  بعد  م��اي��و،  نهاية     يف 
فانو�تو  ق����درت  �مل��ن��اخ��ي��ة،  �ل���ط���و�رئ 
تكلفة �لتعامل معها بنحو 1.2 مليار 
دوالر. ومع ذلك، ال يظهر �ملناخ على 
�ل��ن��ق��اط �خلم�س  �ل��ت��ح��دي��د يف  وج���ه 
باعتبارها  ب��ه��ا  �ال�شت�شهاد  مت  �ل��ت��ي 
�ملعزز  “�ملوثوق”  ل��ل��ت��ع��اون  م��ر���ش��اة 
�لتبادل  ي�شمل  و�ل��ذي  �لبلدين،  بن 
�للغوي، وتر�شيخ فانو�تو على “طرق 

�حلرير �جلديدة«.

ند�ء �لبحر
يف  نف�شها  �ل�شن  جت��د  فيجي،  يف     
وتقوم  �أجن��ل��و-���ش��اك�����ش��وين.  �إق��ل��ي��م 
�لتي خّلفها  �الآث��ار  ذل��ك  �شاهد� على 
�ملا�شي، و�لتجارة و�مل�شاعد�ت �لثنائية 
�لريطانية  �مل�����ش��ت��ع��م��رة  ه�����ذه  يف 
 1970 ع��ام  منذ  �مل�شتقلة  �ل�شابقة، 
�لهادئ.  �ملحيط  ج��زر  منتدى  ومقر 
�ل���ن���اجت �ملحلي  �ل���ف���رد م���ن  ن�����ش��ي��ب 
�الإج���م���ايل �ل���ذي ي��زي��د ع��ن 5000 
�الأرخبيل  ي�شع   ،2020 ع��ام  دوالر 
يف �أ�شفل �لبلد�ن ذ�ت �لدخل �ملتو�شط 
�لواليات  �ل���دويل.  �لبنك  يف  �الأع��ل��ى 
�ملتحدة هي �أكر �شريك جتاري، تليها 
�أ�شرت�ليا. وت�شّدر فيجي �ملياه �ملعباأة 
و�ملاأكوالت �لبحرية و�ل�شكر و�لذهب. 
ومتثل �ل�شن �أقل من 4 باملائة من 
 ،23-2022 يف  �ل�������ش���ادر�ت.  ه���ذه 
 40 �إىل  �الأ�شرت�لية  �ملعونة  �شت�شل 
�أر�شلت  كما  �أ���ش��رت�يل.  دوالر  مليون 
���ش��ي��دين وزي����ر خ��ارج��ي��ت��ه��ا �ىل عن 
�ملكان قبل �أيام قليلة من و�شول و�نغ 
الأنها  �ل�شابقة  �الإد�رة  �نتقاد  مع  يي، 
�لهادئ.  �ملحيط  ج��زر  عن  “تخلت” 

�ل�شكان  ي��ن��ق�����ش��م  ذل�����ك،  غ�����ش��ون  يف 
�ال�شتثمار  ف���و�ئ���د  ح����ول  �مل��ح��ل��ي��ون 
�ل�شيني، يف بلد يعمل فيه �ملغرتبون 
�ل�شينيون، على �لرغم من �أنهم �أقل 

تاأثًر� من �ل�شتات �لهندي.
30 مايو، ف�شل و�ن��غ يي     ولكن يف 
يف �إقناع ع�شرة من نظر�ئه يف �ملحيط 
�فرت��شية،  �جتمعو� يف قمة  �لهادئ، 
م�شرتكة”  “روؤية  يف  ب�����االحت�����اد 
بريطانية  د�ئ���ًم���ا  �مل��ن��ط��ق��ة.  لتنمية 
للتو  وّقعت  قد  فيجي  كانت  للغاية، 
ع��ل��ى �مل�������ش���روع �ل�����ذي �أط���ل���ق يف 23 
ق��ب��ل �لواليات  م��اي��و يف ط��وك��ي��و م��ن 
كتلة  �لرباعية:  وجمموعة  �ملتحدة 
�القت�شادي  �الإطار  ت�شمى  �قت�شادية 
�لهندي-و�لهادئ.  �مل��ح��ي��ط��ن  ب���ن 
وميتد �القرت�ح �ل�شيني من �لتجارة 
�جلمارك  �إىل  �ل�����ش��ي��ر�ين  و�الأم�����ن 
�ل�شحة  ع��ن  ناهيك  و�لتكنولوجيا، 
و�مل����ن����اخ. ول��ل��م��م��اط��ل��ة، �أع��ل��ن��ت دول 
�أن  يجب  بينها  �تفاق  �أي  �أن  �ملنطقة 

مير عر �ملنتدى.
فيجي،  م��ن  �ل�شرقي  �ل�شمال  �إىل     
و�ل��ي�����س وفوتونا،  ع��ر���س  ع��ن��د خ��ط 
�لغربية،  ���ش��ام��و�  ج����زر  �إد�رة  مت���ت 
باتفاق   ،1962 ع��ام  منذ  �مل�شتقلة 
ث��اث��ي ب��ن �أمل��ان��ي��ا و�مل��م��ل��ك��ة �ملتحدة 
و�لواليات �ملتحدة حتى عام 1919، 
ع���ن���دم���ا �أ����ش���ب���ح���ت ن���ي���وزي���ل���ن���د� قوة 
�ل�شرقية  �شامو�  ت��ز�ل  وال  مفّو�شة. 

تقريًبا  �ل�شن  غياب  مع  �جلنوبية، 
ع����ن جت���ارت���ه���ا يف �ل����وق����ت �حل�����ايل. 
بثلثي  تونغا مدينة  ف��اإن  ذل��ك،  وم��ع 
ديونها لبكن، وال �شيما ب�شبب �إعادة 
على  �لتوقيع  مت  طرقها.  �شبكة  بناء 
�تفاقيات تعاون جديدة حول �لروة 
�ل�شمكية و�القت�شاد �الأزرق و�ل�شرطة 

خال �لزيارة �ل�شينية.

كيلومرت  �الف   3
من �ملر��سي �ملحتملة

�أفقًيا  �ملنت�شر  كريباتي،  �أرخبيل     
ن���ط���اق و�����ش���ع وي���ت���ك���ون ب�شكل  ع��ل��ى 
خا�س من جزر جيلرت �ل�شابقة، هو 
ن�شيب  بلغ  حيث  �ملنطقة  يف  �الأف��ق��ر 
�الإجمايل  �ملحلي  �ل��ن��اجت  م��ن  �ل��ف��رد 
 .2020 ع������ام  دوالًر�   1،650
يزيد  م��ا  ل��ه  �أ���ش��رت�ل��ي��ا  و�شتخ�ش�س 
قليًا عن 24 مليون دوالر �أ�شرت�يل 
��شتقلت   .23-2022 ل���ل���ف���رتة 
عن  كريباتي )ُتنطق “كريبا�س”( 
�مل��م��ل��ك��ة �مل��ت��ح��دة م��ن��ذ ع���ام 1979، 
�ل�شابقة  �إلي�س  �نف�شلت جزر  �أن  بعد 

لت�شكل توفالو �حلالية.
�لو�قع غرب جزر  �الأرخبيل    يتكون 
 33 ماركي�شا�س وجنوب ه��او�ي، من 
جزيرة مرجانية مع م�شاحة �شغرة 
جًد� من �لياب�شة. حتمل �ملياه �لغنية 
ب�����ش��ي��د معجزة  وع������وًد�  ب���االأ����ش���م���اك 
لبكن، حيث �إن 11 باملائة فقط من 

�أم����ري����ك����ي����ة، ع���ل���ى �ل�����رغ�����م م�����ن �أن 
�نتخابات  يف  ي�شاركون  ال  مو�طنيها 
�ل��ف��رد من  �ل��رئ��ي�����ش��ي. ن�شيب  �ل���ر 
�شامو�  �الإج���م���ايل يف  �مل��ح��ل��ي  �ل��ن��اجت 
دوالر   4000 م���ن  �أك�����ر  �ل��غ��رب��ي��ة 
�مل�شاعد�ت  و���ش��ت�����ش��ل   .2020 ع���ام 
دوالر  م��ل��ي��ون   27 �إىل  �الأ���ش��رت�ل��ي��ة 
وتتجه   .23-2022 يف  �أ����ش���رت�يل 
�ل�شادر�ت �أواًل �إىل �شامو� �الأمريكية 
و�لواليات  نيوزيلند�  تليها  �ملجاورة، 
تاأتي  �ل����و�رد�ت  و�أ���ش��رت�ل��ي��ا.  �ملتحدة 
و�ل�شن.  و�شنغافورة  نيوزيلند�  من 
عربات  م��ن  �ل�����ش��ادر�ت  ثلث  ويتكون 
وياأتي  �مل���وق���ع،  يف  جم��م��ع��ة  م���درع���ة 
ترتيب �ملنتجات �لزر�عية يف �خللف. 
ومن خال �لتوقيع على �تفاقية مع 
جزر �شامو� حول �لتعاون �القت�شادي 
و”حديقة  ث��ق��ايف  وم��رك��ز  و�ل��ت��ق��ن��ي، 
�شد�قة”، تقرتب �ل�شن من �لوجود 

�الأمريكي.
�لد�شتورية  �مل��ل��ك��ي��ة  �جل���ن���وب،  يف     
 1970 ع���ام  م��ن��ذ  م�شتقلة  ل��ت��ون��غ��ا 
ويقرتب  �ل���ك���وم���ن���ول���ث.  يف  وع�����ش��و 
�ل���ن���اجت �ملحلي  �ل���ف���رد م���ن  ن�����ش��ي��ب 
�الإجمايل من 5000 دوالر، و�شتكون 
مليون   20 �الأ���ش��رت�ل��ي��ة  �مل�����ش��اع��دة 
 .23-2022 لعام  �أ���ش��رت�يل  دوالر 
�ملنتجات  �أ�شا�شي  ب�شكل  تونغا  ت�شّدر 
�ل���والي���ات  �إىل  و�ل�����ش��ي��د  �ل���زر�ع���ي���ة 
�ملتحدة ونيوزيلند� و�أ�شرت�ليا وكوريا 

كيف و�سلت �لقوى �لغربية، �لر��سخة يف �ملنطقة منذ �لقرن �ل�ساد�س ع�سر، �ن ترى وجودها مو�سع نز�ع يف �قل من عقدين؟

�إن �ملناور�ت �لتي تندد بال�سني باعتبارها »�أكرب تهديد للنظام �لعاملي« لن تكون كافية للفوز باللعبة

وزير �خلارجية �ل�شيني و�نغ يي بعد موؤمتر �شحفي مع رئي�س وزر�ء فيجي فر�نك باينيمار�ما يف �شوفابابو� غينيا �جلديدة و�ل�شن تتعهد�ن بتو�شيع �لتعاون

�ل�شن ... �البحار يف كل �الجتاهات

حتليل

م�ساحة  على  التاريخي  تفوقه  على  احلفاظ  الغرب  ينوي 
وا�سحـة الطموح  هذا  و�ســائل  تكون  اأن  دون  �ســا�سـعة، 
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عربي ودويل
 زعيم املعار�سة الفنزويلية يتعر�س لهجوم 

•• كراكا�س-اأ ف ب

�إنه  غ��و�ي��دو  خ��و�ن  �لفنزويلية  �ملعار�شة  زعيم  ق��ال 
تعر�س لهجوم نفذته “جمموعات عنيفة” مرتبطة 
�لباد،  يف  جولة  خ��ال  م���ادورو  نيكوال�س  بحكومة 
�إد�ن��ة من �لواليات �ملتحدة. ولفت غو�يدو  �أثار  مما 
يف مقطع فيديو ن�شره على موقع �إن�شتغر�م �إىل “�أنه 
كان كميًنا”. ووق��ع �حل��ادث خال �جتماع عقده يف 
�ملعار�شة  �ل�شيا�شية  مطعم مع ن�شطاء من �الأحز�ب 
�لزر�عية  كوجيدي�س  بوالية  كارلو�س  �شان  بلدة  يف 
للحادث  تد�ول مقاطع فيديو و�شور  )و�شط(. ومت 
�أحد  يف  وظ��ه��ر  �الج��ت��م��اع��ي.  �لتو��شل  م��و�ق��ع  على 

م��ق��اط��ع �ل��ف��ي��دي��و خ����و�ن غ���و�ي���دو ي��ت��م دف��ع��ه خارج 
�ملعار�شة  زعيم  و�تهم  وتد�فع.  �شياح  و�شط  �ملطعم 
قادة �ملنطقة يف �حلزب �ال�شرت�كي �ملوحد �حلاكم 

باأنهم “قادو� جمموعات عنيفة �شغرة«.
و�ع����رب ك��ب��ر �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ن �الأم��رك��ي��ن �ملكلف 
تويرت  عر  نيكولز  بر�ين  �لاتينية  �أمركا  �شوؤون 
�لذي  �ملرر”  غر  �لهجوم  من  �لبالغ  “�لقلق  عن 
“تقدمي  �شرورة  و�ك��د  و�أن�شاره.  غو�يدو  ��شتهدف 
حتدث  �لق�شاء«.  �إىل  �لهجوم  ه��ذ�  ع��ن  �مل�شوؤولن 
مع  هاتفياً  �الأرب��ع��اء  بايدن  جو  �الأم��رك��ي  �لرئي�س 
من  �الأمركيتن،  قمة  هام�س  على  غ��و�ي��دو  خ��و�ن 
منه  ��شتبعدت  �ل��ذي  �الجتماع  هذ�  �إىل  دعوته  دون 

و��شنطن  وت���ع���رتف  �أي�����ش��ا.  �ل��ف��ن��زوي��ل��ي��ة  �ل�����ش��ل��ط��ة 
لكنه  ل��ف��ن��زوي��ا،  م��وؤق��ت  �مل��ع��ار���ش��ة كرئي�س  ب��زع��ي��م 
�لبيت  �ال�شرت�كي. وقال  بالزعيم  �الإطاحة  ف�شل يف 
بن  �ملفاو�شات  ��شتئناف  ي��وؤي��د  ب��اي��دن  �إن  �الأب��ي�����س 
م����ادورو و�مل��ع��ار���ش��ة م��وؤك��د�ً ����ش��ت��ع��د�د ب���اده العادة 
�لنظر بالعقوبات �ملفرو�شة على فنزويا، �إذ� �حرزت 
���ش��ح��اف��ي��ون يف و�شائل  وق����ال  ت��ق��دم��اً.  �مل��ف��او���ش��ات 
�إعام حكومية �إن غو�يدو تعر�س للهجوم من قبل 
�أن�شاره، وو�شف زعيم �ملعار�شة هذه �ملعلومات باأنها 
“�أخبار كاذبة«. ووقع حدث مماثل يف نهاية �الأ�شبوع 
مار�كايبو  �إىل  غو�يدو  بها  قام  زي��ارة  خال  �ملا�شي 

بوالية زوليا 

 �سول تعزز قدراتها الدفاعية للت�سدي لتهديدات ال�سمال 
•• �صول-رويرتز

قال وزير �لدفاع �لكوري �جلنوبي يل جوجن �شوب �أم�س �الأحد �إن باده �شتعزز ب�شكل كبر 
قدر�تها �لدفاعية و�شتعمل عن كثب مع �لواليات �ملتحدة ملو�جهة تهديد�ت كوريا �ل�شمالية 
�شبه  �لو�شع يف  �إن  �شنغافورة  �آ�شيوي يف  �أمني  �جتماع  وقال يل يف  و�ل�شاروخية.  �لنووية 
�لنووية  �إنهاء بر�جمها  �ل�شمالية على  �لكورية ي�شكل تهديد� عامليا وحث كوريا  �جلزيرة 
�ل�شمالية  كوريا  �أن  من  �ل�شهر  ه��ذ�  �ملتحدة  �ل��والي��ات  وح��ذرت  �لفور.  على  و�ل�شاروخية 
على  �ملتحدة  �الأمم  �أخ��رى  م��رة  �شتحث  �إنها  وتقول  �شابعة  نووية  جتربة  الإج��ر�ء  ت�شتعد 
فر�س عقوبات على بيوجنياجن �إذ� فعلت ذلك. وقال يل يف كلمة �ألقاها يف حو�ر �شاجنريا، 
وهو قمة �أمنية �إقليمية كرى، “�شتعزز حكومتنا �لقدر�ت من �أجل تنفيذ �لردع �الأمريكي 
�ملو�شع ب�شكل �أف�شل و�شتعزز ب�شكل كبر قدر�ت �لقو�ت �مل�شلحة �لكورية �جلنوبية على �لرد 

لوقف �لتهديد�ت �لكورية �ل�شمالية �لنووية و�ل�شاروخية.

تنديد �أممي و�أوروبي بحكم �ملحكمة �الإ�سر�ئيلية 

اأكرب تهجري للفل�سطينيني يف عقود يلوح يف االأفق
• �حلكم ينهي معركة قانونية تعود �إىل �لثمانينيات

• �إ�سر�ئيل: �ملنطقة �لو�قعة بال�سفة �لغربية لي�ست ماأهولة ب�سكل د�ئم
• مز�رعون ورعاة فل�سطينيون يقولون �إن لهم �سالت تاريخية باملنطقة

•• م�صافر يطا-رويرتز

فل�شطيني   1200 نحو  ي��و�ج��ه 
بال�شفة  يطا  م�شافر  منطقة  يف 
�لتهجر  خطر  �ملحتلة  �لغربية 
الإف�����ش��اح �مل���ج���ال مل��ن��ط��ق��ة �إط���اق 
قانونية  معركة  بعد  للجي�س  ن��ار 
�ل�شهر  و�ن��ت��ه��ت  ع��ق��ود�  ��شتمرت 
حمكمة  �أع�������ل�������ى  يف  �مل������ا�������ش������ي 

�إ�شر�ئيلية.
وفتح �حلكم �لطريق �أمام و�حدة 
م���ن �أك����ر ع��م��ل��ي��ات �ل���ن���زوح منذ 
�حتال �إ�شر�ئيل لل�شفة �لغربية 
�ل�شكان  ل��ك��ن   .1967 ح���رب  يف 
ي��رف�����ش��ون �مل���غ���ادرة ع��ل��ى �أم���ل �أن 
مينع �شمودهم و�ل�شغط �لدويل 
عمليات  ت��ن��ف��ي��ذ  م���ن  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل 

�لطرد.
�أب��و �شبحة  �أي���وب  وق��ال��ت و�شحة 
�إحدى �شكان �لفخيت، وهي و�حدة 
من عدة قرى �شغرة يقول رعاة 
لهم  �إن  فل�شطينيون  وم��ز�رع��ون 
���ش��ل��ة ت���اري���خ���ي���ة ب���ه���ذه �الأر�������س 
“�لباد هاي بدهم ياأخذوها منا 

ع�شان يبنو� م�شتوطنات«.
و�أ�شافت “م�س ر�يحن نطع من 
�لقرن  ث��م��ان��ي��ن��ي��ات  ويف  هون”. 
م�شافر  �إ�شر�ئيل  �أعلنت  �ملا�شي، 
مغلقة  ع�����ش��ك��ري��ة  م��ن��ط��ق��ة  ي��ط��ا 
�إط���اق  “منطقة  ب��ا���ش��م  ُع���رف���ت 
�ملحكمة  وقالت يف   .”918 �لنار 
تبلغ  �ل����ت����ي  �مل�������ش���اح���ة  ه������ذه  �إن 
7400 فد�ن على طول �حلدود 
�لغربية  و�ل�شفة  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  ب��ن 
كانت “بالغة �الأهمية” الأغر��س 
�لفل�شطينين  و�إن  �ل���ت���دري���ب 
�شكان  هم  هناك  يعي�شون  �لذين 

مو�شميون فقط.
ب�����ش��وت منك�شر  و���ش��ح��ة  وق���ال���ت 
�إح�����دى �خليام  وه���ي ج��ال�����ش��ة يف 
�أ�شاءها  و�ل��ت��ي  �ملتبقية  �لقليلة 

•• عوا�صم-وكاالت

�إحياء �مللف �لنووي  تدخل عملية 
�الإير�ين “�الأجو�ء �الأخرة” قبل 
��شتنفاد �لفر�س �لدبلوما�شية مع 

�لنظام �الإير�ين.
ووفق �شحف عربية �شادرة �أم�س 
�جلمعة، ثمة قناعة لدى �لعديد 
من �لعو��شم �لعربية باأن �إير�ن ال 
ت�شعى �إىل �إحياء �التفاق �لنووي، 
�أن  �أج��ل  �لوقت من  �إىل ك�شب  بل 
ت�شل �إىل مرحلة ي�شبح فيها من 
�مل�شتحيل منعها من �إنتاج قنبلتها 

�لنووية �الأوىل.

�بتز�ز
�ندبندنت  ل�شحيفة  ت��ق��ري��ر  يف 
�إير�ن  ب��ن  �مل��و�ج��ه��ة  ف��اإن  عربية، 
�لذرية  �لدولية للطاقة  و�لوكالة 
�أن  �إىل  الف��ت��ا  ف���رتة،  منذ  تختمر 
�ل���رمل���ان �الإي������ر�ين رمب���ا يحاول 
�شكلي،  ت��ع��ن��ت  �إط�����ار مم��ار���ش��ة  يف 
�مل���ط���ال���ب من  ب��ع�����س  ي�����ش��در  �أن 
الإب���ر�ز  رئي�شي  �إب��ر�ه��ي��م  حكومة 
تعنت وت�شدد د�خلين يف مو�جهة 
�أجل  �ل��غ��رب، وذل��ك لل�شغط م��ن 
�ب����ت����ز�ز و�����ش���ن���ط���ن ودف���ع���ه���ا �إىل 
�مل��و�ف��ق��ة ع��ل��ى �مل��ط��ل��ب �الإي�����ر�ين 
ب��اإز�ل��ة �حل��ر���س �لثوري  �خل��ا���س 

من قائمة �ملنظمات �الإرهابية.
تذهب  “رمبا  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أ����ش���اف 
ل��ل��غ��رب �إىل  �ب���ت���ز�زه���ا  �إي������ر�ن يف 
معاهدة  ت��رك  باإمكانية  �لتلويح 
�لتي  �ل����ن����ووي  �الن���ت�������ش���ار  ح���ظ���ر 
وّقعت عليها عام 1970. �مل�شاألة 

�لفل�شطينين  و�أن  �ل�شلة” 
�نتهكو� �أمر �الإغاق بالبناء دون 

ت�شاريح على مر �ل�شنن.
�مل��ت��ح��دة، ترف�س  ل����اأمم  ووف��ق��ا 
�الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة معظم  �ل�����ش��ل��ط��ات 
للح�شول  �لفل�شطينين  طلبات 
على ت�شاريح بناء يف “�ملنطقة ج”، 
�الأر����س ت�شكل  وه��ي م�شاحة م��ن 
ت�شيطر  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�����ش��ف��ة  ث��ل��ث��ي 
عليها �إ�شر�ئيل ب�شكل كامل وحيث 
تقع معظم �مل�شتوطنات �ليهودية. 
�لغربية  �ل�����ش��ف��ة  م���ن���اط���ق  ويف 
�لفل�شطينيون  ميار�س  �الأخ���رى، 

حكما ذ�تيا حمدود�.
�ملتحدة  �الأمم  ب��ي��ان��ات  و�أظ���ه���رت 
�أي�شا �أن �إ�شر�ئيل حددت ما يقرب 
ج(  )�ملنطقة  م��ن  باملئة   30 م��ن 
ع�شكرية.  ن���ار  �إط����اق  ك��م��ن��اط��ق 
 38 �ملناطق  ه��ذه  حتديد  وو�شع 
من �أكر �لتجمعات �لفل�شطينية 
للتهجر  �شعفا يف خطر متز�يد 

�لق�شري.
��شتمرت  ذل��������ك،  غ�������ش���ون  ويف 
�مل���ن���ط���ق���ة يف  �مل�������ش���ت���وط���ن���ات يف 
�لتو�شع، مما ز�د من تقييد حركة 
�ملتاحة  و�مل�شاحة  �لفل�شطينين 
�الأغنام  ورع���ي  ل��ل��زر�ع��ة  لل�شكان 

و�ملاعز.
وقال حممود علي �لنجاجرة من 
وه��ي قرية �شغرة  �مل��رك��ز،  قرية 
�أخرى معر�شة للخطر “�لزيتون 
م�شر� �إىل ب�شتان  هذ� كله �إيل”، 
ع��ل��ى م�����ش��اف��ة ق���ري���ب���ة. و�أ����ش���اف 

“وين نطلع من هون؟«.
�لبالغ  �ل��زي��ت��ون  �أ���ش��ج��ار  وك��ان��ت 
قبل  زرعها  �لتي   3500 عددها 

عامن قد بد�أت يف �لنمو.
“بدنا  لرويرتز  �لنجاجرة  وق��ال 
ن�شوف  ���ش��وي  ن�شتنا  ب�����س  ن��ع��م��ر 
نطلع  وال  �مل��وت  على  هالو�شع... 

من هون«.

يف �مللف �لنووي �الإير�ين، م�شرة 
�لتعقيد�ت  ه����ذه  �إن���ه���اء  �أن  �إىل 
يتوقف على عدة عو�مل حددتها 

بالتايل:
�إد�رة  وج�������ود  �الأول:  �ل����ع����ام����ل 
قادرة  هي  فا  م���رتددة،  �أمريكية 
لاتفاق  ج���دي���دة  ���ش��ي��اغ��ة  ع��ل��ى 
�إعادة  على  ق��ادرة  �لنووي وال هي 

�تفاق �أوباما �ل�شابق.
ل��ي�����ش��ت هناك  �ل����ث����اين:  �ل���ع���ام���ل 
�إقليمية وم�شد�قية من  �شمانات 
�جل��ان��ب �الإي����ر�ين �ل��ذي م��ا يز�ل 
حتى هذه �للحظة يعبث باملنطقة 
ولبنان  �ل���ع���ر�ق  �إىل  ���ش��وري��ة  م��ن 
“�شفر”  وبالتايل هناك  و�ليمن، 

م�شد�قية باجلانب �الإير�ين.
�ل���ع���ام���ل �ل����ث����ال����ث: ه����و �ل����روؤي����ة 
�الإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ة ل��ل��م��ل��ف �ل���ن���ووي 
�أبيب  ت��ل  تعتقد  حيث  �الإي�����ر�ين، 
�أن تتخلى عن  �إي��ر�ن ال ميكن  �أن 
وبالتايل  �ل���ن���ووي���ة  �ل��ط��م��وح��ات 
بالقوة  �ل��ط��م��وح  ه���ذ�  و�أد  ي��ج��ب 
ذلك  ع��ن��د  ع�شكريا،  و����ش��ت��ه��د�ف��ه 
ميكن �حلديث عن نهاية �مل�شروع 
وخل�س  �الإي���������������ر�ين.  �ل������ن������ووي 
�لتقرير �إىل �لقول :هذه �لعو�مل 
تفا�شيل  �إىل  باالإ�شافة  �لثاثة 
من  و�قت�شادية،  و�شيا�شية  تقنية 
�خلطوط �لعامة يف �مللف �لنووي 
�إي���ر�ن غر  �الإي����ر�ين وعليه ف���اإن 
ال  �ل�شعيفة  و�أم��ري��ك��ا  �مل��وث��وق��ة 
�مللف  حت�����ش��م��ان  �أن  ل��ه��م��ا  مي��ك��ن 
�لنووي، ومن هنا ياأتي دخول تل 
وب��ق��وة و�لدفع  �أب��ي��ب على �خل��ط 

باجتاه �ملو�جهة �لع�شكرية«. 

�جانا  “حزن كتر  و�ح��د  م�شباح 
�ل�شنة هاي«.

هذ�  يف  �لتجمعات  ه���ذه  وتعي�س 
�جل������زء م����ن ج���ن���وب �خل���ل���ي���ل يف 
�ملعتاد.  يف  �الأر������س  حت��ت  ك��ه��وف 
�ملا�شين،  �لعقدين  م��دى  وعلى 
ب�����د�أو� �أي�����ش��ا يف ب��ن��اء �أك�����و�خ من 
�ل�����ش��ف��ي��ح وغ�����رف ���ش��غ��رة فوق 

�الأر�س.
�ل�����ق�����و�ت  �إن  و�����ش����ح����ة  وق�����ال�����ت 
د�أب��ت على هدم هذه  �الإ�شر�ئيلية 
�شنو�ت،  م��ن��ذ  �جل���دي���دة  �الأك�����و�خ 
على  ح�����ش��ل��و�  �أن  ب��ع��د  �الآن  ل��ك��ن 
دعم �ملحكمة، من �ملرجح �أن تبد�أ 

عمليات �لتهجر.
حتولت  خ�����ط�����و�ت،  ب���ع���د  وع����ل����ى 
بعد  حطام  �إىل  عائلتها  متعلقات 
لهدم  باجلر�فات  �جلنود  و�شول 

بع�س �الأكو�خ.
�جل��دل خال  �لكثر من  وتركز 
طويا  ����ش��ت��م��رت  �ل��ت��ي  �لق�شية 
�لفل�شطينيون  ك��ان  �إذ�  م��ا  ح��ول 

وق�����ال �مل���ت���ح���دث ب��ا���ش��م �الحت����اد 
�الأوروبي يف بيان “�إن�شاء منطقة 
�إطاق نار ال ميكن �عتباره �شببا 
�ل�شكان  لنقل  �إل��ز�م��ي��ا  ع�شكريا 

�لو�قعن حتت �الحتال«.
عام  وز�ري  �ج���ت���م���اع  ن�������س  ويف 
ك�شف  �مل�شتوطنات  حول   1981
�قرتح  �إ�شر�ئيليون،  باحثون  عنه 
وزير �لزر�عة يف ذلك �لوقت �آرييل 
�أ���ش��ب��ح فيما بعد  �ل���ذي  ����ش���ارون، 
�جلي�س  يو�شع  �أن  للوزر�ء،  رئي�شا 
�لتدريب  م��ن��اط��ق  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
لنزع  �خل���ل���ي���ل  ت�����ال  ج���ن���وب  يف 

�الأر��شي من �لفل�شطينين.
وقال �شارون “نريد �أن نقدم لكم 
�لتدريب”  م��ن��اط��ق  م���ن  �مل���زي���د 
�لعرب  �لقروين  “النت�شار  نظر� 

من �لتال باجتاه �ل�شحر�ء«.
و�أبلغ �جلي�س �الإ�شر�ئيلي رويرتز 
منطقة  �إعانها  مت  �ملنطقة  ب��اأن 
متنوعة  “ملجموعة  ن���ار  �إط����اق 
ذ�ت  �لعملياتية  �الع��ت��ب��ار�ت  م��ن 

�لعاقة  يف  د�ل��ة  لي�شت  �الإير�نية 
�لدولية  و�ل���وك���ال���ة  ط���ه���ر�ن  ب���ن 
ل���ل���ط���اق���ة �ل�����ذري�����ة وت���ق���اري���ره���ا 
خا�شعة  ه�����ي  ب�����ل  �ل���ف�������ش���ل���ي���ة، 
ل���ت���اأث���ر�ت �ل���ع���اق���ة ب���ن �إي�����ر�ن 
و�ملطلب  �مل����ت����ح����دة  و�ل������والي������ات 
�الأخرة،  �ل��ذي رف�شته  �الإي��ر�ين 
و�أعاق ��شتكمال جوالت مفاو�شات 

فيينا �الأخرة«.

�لدبلوما�سية قائمة
�لكاتب يف �شحيفة �ل�شرق �الأو�شط 
قال  فح�س،  م�شطفى  �للندنية، 
نتيجة  �إىل  �لو�شول  �إمكانية  �إن 
نهائية للمفاو�شات �أ�شبحت �أكر 
�لو��شح  “من  م�شيفاً  �شعوبة، 
�لطرفن،  من  تاأتي  �ل�شعوبة  �أن 
�الإير�ين و�الأمريكي، حيث يحاول 
�ملفاو�شات  �أخ��ذ  كل ط��رف منهما 
يف م�شار خمتلف كلياً عن �الآخر، 
ما �أدى �إىل تر�جع �الآمال يف �إعادة 
�ل���ق���دمي، وذلك  �إح���ي���اء �الت���ف���اق 
�لتعجيزية  �إي��ر�ن  مطالب  ب�شبب 
�أخ��رى عدم  من جهة، وم��ن جهة 
وخارجياً  د�خلياً  و��شنطن  ق��درة 

على تلبيتها«.
تكون  �أن  ي�شتبعد  �ل��ك��ات��ب  �أن  �إال 
�ل��والي��ات �مل��ت��ح��دة ق��د تخلت عن 
�إير�ن  مع  �لدبلوما�شية  �لفر�س 

نوعية يف  نقلة  �ل�شورية  �الأر��شي 
�لقوتن  ب��ن  �ل�شامتة  �مل��و�ج��ه��ة 

�الإقليميتن«.
“ثمة  �لقول  �إىل  �لكاتب  وخل�س 
قناعة لدى �لعديد من �لعو��شم 
�الإير�ين،  بال�شاأن  �ملعنية  �لعربية 
ال �شيما يف دول �خلليج، باأن �إير�ن 
ال ت�شعى �إىل �إحياء �التفاق �لنووي 
لعام 2015 بل �إىل ك�شب �لوقت 
مرحلة  �إىل  ت�����ش��ل  �أن  �أج����ل  م���ن 
منعها  �مل�شتحيل  من  فيها  ي�شبح 
من �إنتاج قنبلتها �لنووية �الأوىل. 
�أن  بعد  لبقائه  �لنظام  ره��ان  �إن��ه 
من  خامنئي.  علي  �ملر�شد  يرحل 
هنا دقة �ملوقف �الإ�شر�ئيلي �لذي 
�لتفرج على والدة  ت��رف  ال ميلك 
ق���وة �إق��ل��ي��م��ي��ة ن���ووي���ة م��ع��ادي��ة يف 
طهر�ن! و�ل�شوؤ�ل: يف حال �لف�شل 
�لنووي  �ل���رن���ام���ج  �إج���ه���ا����س  يف 
�ل��ع�����ش��ك��ري �الإي������ر�ين، ه��ل تنتقل 
“�حلرب  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل م��ن و���ش��ع��ي��ة 
بن �حلروب” �إىل و�شعية �حلرب 
ن��ف�����ش��ه��ا؟ وه�����ل ت���ق���ف �ل����والي����ات 

�ملتحدة خلفها؟«.

تعقيد�ت
�ل�شعودية،  ع��ك��اظ  �شحيفة  �أم����ا 
ت��ق��ري��ر م���ط���ول لها  ف����اأب����رزت يف 
و�لتد�خات  �ل�شائكة  �لتعقيد�ت 

على �شور جوية ومقتطفات من 
به  ��شت�شهد   1985 ع���ام  ك��ت��اب 

�جلانبان كدليل.
و�لكتاب يحمل عنو�ن “�لعي�س يف 
تاأليف  من  �خلليل”  جبل  مغارة 
عامل �الأنروبولوجيا �الإ�شر�ئيلي 
�أم�شى  �ل����ذي  ح��ب��ك��وك،  ي��ع��ق��وب 
در������ش����ة حياة  ����ش���ن���و�ت يف  ث����اث 

�ملنطقة  يف  ي���ع���ي�������ش���ون  �ل�����ذي�����ن 
�شكان  �أو  د�ئ���م���ون  م��ق��ي��م��ون  ه���م 

مو�شميون.
وخ���ل�������ش���ت �مل���ح���ك���م���ة �ل���ع���ل���ي���ا يف 
“ف�شلو�  �ل�شكان  �أن  �إىل  �إ�شر�ئيل 
�إقامة  بوجود  �إثبات مز�عمهم  يف 
منطقة  �إع���ان���ه���ا  ق��ب��ل  ثابتة” 
�ملحكمة  و�ع��ت��م��دت  ن���ار.  �إط����اق 

يف  يعمل  ك��ان  حيث  �الإ�شر�ئيلية، 
ذلك �لوقت.

�نتقاد�ت دولية
و�الحت����اد  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  ن����ددت 
وحثتا  �ملحكمة  بحكم  �الأوروب�����ي 
�إ�شر�ئيل على وقف عمليات �لهدم 

و�لتهجر.

�لفل�شطينين  و�لرعاة  �ملز�رعن 
يف م�شافر يطا.

�لتعليق  ع����ن  ح���ب���ك���وك  و�م���ت���ن���ع 
لكنه  كتابه.  �إىل  روي���رتز  و�أح���ال 
ق��ال �إن��ه ح��اول تقدمي ر�أي خبر 
نيابة عن �ل�شكان بناء على طلب 
ومنعته  حم���ام���ي���ه���م،  �أح������د  م����ن 
�لدفاع  وز�رة  ب��ذل��ك  �ل��ق��ي��ام  م��ن 

ب��اإي��ق��اف عمل  ط��ه��ر�ن �ل��ت��ي ردت 
�لتابعة  �مل��ر�ق��ب��ة  ك��ام��ر�ت  بع�س 
للمنظمة �لدولية للطاقة �لذرية 
كموؤ�شر ت�شعيدي يبد�أ يف طهر�ن 
�أربيل وقد ينتهي  مرور�ً مب�شّرة 

على حدود لبنان �لبحرية«.

حرب خفية
�لكاتب  ت��وق��ف  ذل����ك،  م������و�ز�ة  يف 
علي  �ل��ع��رب��ي،  �لنهار  �شحيفة  يف 

�تفاق  �إىل  �ل���ت���و����ش���ل  �أج������ل  م����ن 
جديد �أو �إحياء �لقدمي مع بع�س 
“لكن  بالقول  وختم  �لتعديات. 
ومطالبها  �إي��ر�ن  �شلوك  �أن  يبدو 
�إد�رة  د�خل  �أ�شدقاءها  حتى  دفعا 
ب���اي���دن وب��ع�����س �الأوروب����ي����ن �إىل 
و�للجوء  م��رون��ت��ه��م  ع��ن  �لتخلي 
�ل�شغط  �أور�ق  �����ش���ت���خ���د�م  �إىل 
طهر�ن  ت��ت��خ��ل��ى  ح���ت���ى  �ل���ك���ث���رة 
ع��ن م��ط��ال��ب��ه��ا �ل��ت��ع��ج��ي��زي��ة، لكن 

�إ�شر�ئيل  حما�شرة  بهدف  �إي���ر�ن 
�لرد على طموحاتها  ومنعها من 
�الإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل���ن���ووي���ة ع��ل��ى حد 

�شو�ء«.
�ل���ع���م���ل���ي���ات  “�شكلت  وت�������اب�������ع 
�لتي  �الأخ����������رة  �الإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ة 
������ش����ت����ه����دف����ت م����ن���������ش����اآت ن����ووي����ة 
وع�شكرية  �أم���ن���ي���ة  و���ش��خ�����ش��ي��ات 
�لنووي  بالرنامج  �إم��ا  مرتبطة 
على  �الإي����ر�ن����ي����ة  ب��االأن�����ش��ط��ة  �أو 

�شر�ع  ن�شوب  فر�س  عند  حمادة، 
و�إ�شر�ئيل،  �إي�����ر�ن  ب��ن  ع�����ش��ك��ري 
يف  �مل��ف��او���ش��ات  نتائج  خلفية  على 
“�حلرب  “��شتدت  وق���ال  ف��ي��ي��ن��ا، 
�إ�شر�ئيل  ب����ن  �حلروب”  ب����ن 
و�إير�ن، على خلفية �قتناع �الأوىل 
من  ب�شرعة  ت��ق��رتب  �لثانية  ب���اأن 
مرحلة �متاك �لقدرة على �إنتاج 
�إغفال  مي��ك��ن  وال  ن���ووي���ة.  قنبلة 
�حل����رب �خل��ف��ي��ة �ل��ت��ي ت��ق��وم بها 

ثمة قناعة باأن طهر�ن ت�سعى لك�سب �لوقت  

�سحف عربية: االتفاق النووي.. اإيران تبتز واإ�سرائيل متحفزة

ال�سني: �سنقاتل حتى النهاية ملنع ا�ستقالل تايوان  •• �صنغافورة-اأ ف ب

ملنع  �لنهاية”  “�شتقاتل حتى  �أن باده  �أم�س �الأحد  �لدفاع �ل�شيني   �أعلن وزير 
ب�شاأن  �ملتحدة  �لواليات  �لتوتر مع  ت�شاعد  و�شط  �ال�شتقال،  �إعان  تايو�ن من 
�جلزيرة. ياأتي هذ� �الإعان رد� على �الأرجح على تنديد وزير �لدفاع �الأمركي 
و�ملزعزع  “�ال�شتفز�زي  �ل�شيني  �ل��ع�����ش��ك��ري  ب��ال��ن�����ش��اط  �ل�����ش��ب��ت  �أو����ش���ن  ل��وي��د 

لا�شتقر�ر” قرب تايو�ن.
ب��ن �لقوتن  �مل��ت�����ش��اع��دة  �ل��ك��ام��ي��ة  �إط����ار �حل���رب  �أح����دث ت�شريحات يف  وه���ذه 
�لعظمين يف ما يتعلق باجلزيرة �لتي تتمتع بحكم ذ�تي و�لتي تعترها بكن جزء� 
من �أر��شيها. و�أدت عمليات �لتوغل �لتي نفذتها �لطائر�ت �لع�شكرية �ل�شينية يف 

منطقة �لدفاع �جلوي �لتابعة لتايو�ن �إىل زيادة �لتوتر يف �الأ�شهر �الأخرة.
�شنغافورة  �الأمنية يف  �شانغري-ال”  “حو�ر  �لدفاع وي فنغي يف قمة  وقال وزير 

“�شنقاتل باأي ثمن و�شنقاتل حتى �لنهاية. هذ� هو �خليار �لوحيد لل�شن«.
�ل�شن  لتق�شيم  حم��اول��ة  يف  ت��اي��و�ن  ��شتقال  �إىل  ي�شعون  “�لذين  �أن  و�أ���ش��اف 
ينبغي  “ال  �ل�شيني  �لدفاع  وزي��ر  وتابع  جيدة«.  نهاية  �إىل  ي�شلو�  لن  بالتاأكيد 
الأحد �أن يقلل من ت�شميم �لقو�ت �مل�شلحة �ل�شينية وقدرتها على حماية وحدة 

ب�شّمها  متوعدة  �لتاريخية،  مقاطعاتها  �إح��دى  ن�شمة  مليون   24 �شكانها  ع��دد 
بالقوة �إذ� لزم �الأمر.

�أنه  من  �الأمنية  �لقمة  هام�س  على  �جلمعة  باأو�شن  �جتماعه  خال  وي  وح��ّذر 
“�إذ� جتر�أ �أي �شخ�س على ف�شل تايو�ن عن �ل�شن، فلن يرتدد �جلي�س �ل�شيني 
بح�شب �ملتحدث با�شم وز�رة �لدفاع  بكل تاأكيد يف بدء حرب مهما كلف �الأمر”، 
�ل�شينية. وتعّهد �لوزير �ل�شيني خال �الجتماع �أن بكن “�شت�شحق �إىل �أ�شاء 

�أي خمطط ال�شتقال تايو�ن«.
وقال �أو�شن لوي �إن على بكن “�لكف” عن �ي ن�شاط مزعزع لا�شتقر�ريف هذه 

�ملنطقة، بح�شب �لبنتاغون.
من جانبها، �أعلنت �خلارجية �لتايو�نية رف�شها ل�”مز�عم” بكن “�ل�شخيفة«.

وبد� �لرئي�س �الأمركي جو بايدن خال زيارة لليابان �ل�شهر �ملا�شي كاأنه يتخلى 
عن �ل�شيا�شة �الأمركية �ملتبعة منذ عقود عندما قال يف رد على �شوؤ�ل �إن و��شنطن 

�شتد�فع عن تايو�ن ع�شكريا �إذ� تعّر�شت لهجوم �شيني.

�أر��شيها«. وح�س وي و��شنطن على “�لكف عن ت�شويه �شمعة �ل�شن و�حتو�ئها 
و�لكف عن �لتدخل فى �ل�شوؤون �لد�خلية لل�شن و�لتوقف عن �الإ�شر�ر مب�شالح 
�إىل عاقة  د�عيا  �لنقاط،  بع�س  �أكر ت�شاحلية يف  �عتمد نرة  لكنه  �ل�شن”. 

“م�شتقرة” بن �ل�شن و�لواليات �ملتحدة، يعتر �أنها “حيوية لل�شام �لعاملي«.
�أو�شن  �نتقد  �شنغافورة،  �الأمنية يف  �شانغري-ال”  “حو�ر  قمة  �أم��ام  ويف خطاب 

“�الإكر�ه” �ل�شيني “�ملتز�يد” لتايو�ن.
“�شهدنا  و�لعامل  �آ�شيا  دف��اع من  وزر�ء  �ل��ذي ح�شره  �ملنتدى  �أم��ام  �و�شن  وق��ال 
قرب  لا�شتقر�ر  و�ملزعزعة  �ال�شتفز�زية  �لع�شكرية  �الأن�شطة  يف  مطرد�  �زدي��اد� 
قرب  قيا�شية  ب��اأع��د�د  �شينية(  )ع�شكرية  ط��ائ��ر�ت  حتليق  ذل��ك  ي�شمل  ت��اي��و�ن.. 
تايو�ن يف �الأ�شهر �الأخرة، وبوترة يومية تقريبا«. لكنه �شدد على �أهمية �إبقاء 
“كافة قنو�ت �الت�شال مفتوحة مع قادة �لدفاع �ل�شينين” لتجّنب �أي خطو�ت 
�شنغافورة  قمة  هام�س  على  بينهما  لقاء  �أول  �ل��وزي��ر�ن  �أج���رى  حم�شوبة.  غ��ر 
�جلمعة، ووقع �شجال بينهما حول تايو�ن. تعتر �ل�شن هذه �جلزيرة �لتي يبلغ 

“�لغمو�س  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ة  �شيا�شته  �أن  ع��ل��ى  م���ذ�ك  ���ش��دد  �الأب��ي�����س  �ل��ب��ي��ت  ل��ك��ن 
�ال�شرت�تيجي” ب�شاأن �إن كانت �شتتدخل �أم ال مل تتغر. هذ� �ل�شجال هو �الأحدث 

بن و��شنطن وبكن.
ي��ع��د ب��ح��ر �ل�����ش��ن �جل��ن��وب��ي ن��ق��ط��ة ���ش��اخ��ن��ة �أخ����رى يف �مل��ن��ط��ق��ة. ت��ط��ال��ب بكن 
بروناي  م��ن  ك��ل  م��ع  خ��اف  يف  ب��امل��و�رد،  �لغني  �لبحر  على  �لكاملة  بال�شيطرة 
وماليزيا و�لفيليبن وتايو�ن وفيتنام، علما باأنه يعد ممر� لتجارة بحرية بقيمة 

تريليونات �لدوالر�ت �شنويا.
�أن �ل�شن حترتم حرية �ملاحة وهاجمت و��شنطن دون �ال�شارة  �أكد وي �الأحد 
“قوة عظمى ما متار�س منذ فرتة طويلة هيمنة ماحية  �ليها مبا�شرة. وقال 

حتت �شتار حرية �ملاحة«.
�شبه  يف  �ل�شام  تريد  �ل�شمالية،  لكوريا  �لرئي�شي  �حلليف  �ل�شن  �إن  وي  وق��ال 
)حل(  “مفتاح  �أن  �و�شح  م��وؤخ��ر�ً.  �أ�شلحة  جت��ارب  �شل�شلة  بعد  �لكورية  �جلزيرة 

�مل�شكلة �الآن هو تلبية �مل�شالح �الأمنية جلميع �الأطر�ف«.
ويف �لكلمة �لتي �لقاها يف �لقمة �أم�س �الأحد، قال وزير دفاع كوريا �جلنوبية يل 
جونغ �شوب �إن �شيول �شتعزز قدر�تها �لدفاعية و�شتعمل مع �لواليات �ملتحدة �شد 

�لتهديد �لقادم من �ل�شمال.
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وزير الدفاع ال�سيني: العالقات مع الواليات املتحدة يف مرحلة حرجة 
•• �صنغافورة-رويرتز

قال وزير �لدفاع �ل�شيني وي فنغ خه  �أم�س �الأحد �إن حت�شن 
للواليات  يعود  �أمر  �ملتحدة  و�لواليات  �ل�شن  بن  �لعاقات 

�ملتحدة مو�شحا �أن �لعاقات متر مبرحلة حرجة.
وقال وي �إن �ل�شن ترف�س ب�شدة ما ورد يف كلمة وزير �لدفاع 
لل�شمعة  “ت�شويه  م��ن  �ل�شبت  ي��وم  �أو���ش��ن  ل��وي��د  �الأم��ري��ك��ي 

و�التهامات بل و�لتهديد�ت �الأمريكية«.
و�لذي  ب�شنغافورة  �شاجنريا  ح��و�ر  �أم��ام  كلمة  وي يف  وق��ال 
�جلانب  من  “نطلب  �آ�شيا  يف  �لرئي�شي  �الأمني  �لتجمع  يعد 
�الأمريكي �لكف عن ت�شويه �شمعة �ل�شن و�حتو�ئها. و�لكف 

ع��ن �ل��ت��دخ��ل يف �ل�����ش��وؤون �ل��د�خ��ل��ي��ة ل��ل�����ش��ن. وال مي��ك��ن �أن 
�الأمريكي  �جلانب  يتمكن  مل  ما  �لثنائية  �لعاقات  تتح�شن 

من فعل ذلك«.
يف عدد  “مقلقة”  زي��ادة  �إن هناك  �ل�شبت  ي��وم  �أو���ش��ن  وق��ال 
�ملو�جهات بن �لطائر�ت و�ل�شفن �ل�شينية مع طائر�ت �لدول 
�إىل جانب  �شتقف  �مل��ت��ح��دة  �ل���والي���ات  �أن  و�أ����ش���اف  �الأخ�����رى. 

حلفائها مبا يف ذلك تايو�ن.
وركز �جتماع �شاجنريا على �لغزو �لرو�شي الأوكر�نيا، و�أ�شار 
وي �إىل �أن �ل�شن تدعم حمادثات �ل�شام وتعار�س “تقدمي 

�أ�شلحة وممار�شة �أق�شى قدر من �ل�شغوط«.
�جلذري  �ل�شبب  ه��و  “ما  �ل�����ش��ن  م��وق��ف  �إب����د�ء  دون  وق���ال 

�لطرف  ذل��ك؟ من  ور�ء  �ملدبر  �لعقل  �الأزم���ة؟ من هو  لهذه 
�أك��ر؟ من �لذي  �أك��ر؟ ومن �لذي �شي�شتفيد  �خلا�شر ب�شكل 
يروج لل�شام ومن �لذي ي�شكب �لوقود على �لنار؟ �أعتقد �أننا 

جميعا نعرف �الإجابات على هذه �الأ�شئلة«.
من  �ل�شن  موقف  �إن  وى  ق��ال  ت��اي��و�ن،  لق�شية  تناوله  ويف 
�جلزيرة، �لتى تعترها بكن �أحد �أقاليمها، مل يتغر. و�أ�شاف 
�ل�شلمي”  �لتوحيد  “�إعادة  �إىل  ت�شعى  �ل�شينية  �حلكومة  �أن 

مع تايو�ن لكنها حتتفظ “بخيار�ت �أخرى«.
وقال وى “�شتحقق �ل�شن دون �شك �إعادة توحيدها.

لتق�شيم  حم��اول��ة  يف  ت��اي��و�ن  ��شتقال  �إىل  ي�شعون  »و�ل��ذي��ن 
�ل�شن لن يحققو� بالتاأكيد غايتهم«.

 اأوكرانيا: 300 األف طن 
من احلبوب دمرتها احلرب

•• كييف-رويرتز

�إن ما  ت��ار����س في�شوت�شكي  �الأوك�����ر�ين  �ل���زر�ع���ة  وزي���ر  ن��ائ��ب  ق���ال 
ق��د ي�شل �إىل 300 �أل���ف ط��ن م��ن �حل��ب��وب رمب��ا ك��ان خم��زن��اً يف 
�إنها ُدمرت جر�ء �لق�شف �لرو�شي مطلع  م�شتودعات تقول كييف 
�الأ�شبوع �ملا�شي. و�أ�شاف في�شوت�شكي يف ت�شريحات بثها �لتلفزيون 
�لوطني �أن �ل�شجات تفيد باأنه عند بد�ية �حلرب يوم 24 فر�ير 
�ل�شلع  �أك���ر حم��ط��ات  �مل�شتودعات يف و�ح���دة م��ن  ك��ان��ت  -���ش��ب��اط، 
�لزر�عية يف �أوكر�نيا يف ميناء ميكواليف على �لبحر �الأ�شود حتتوي 

على 250-300 �ألف طن من �حلبوب، معظمها قمح وذرة.

و�إعادة بناء جي�شيهما �ملنهكن قبل 
فرتة طويلة من ذلك �ملوعد. لدى 
بوتن نظرة �شاخرة �إىل قوة �لغرب. 
هو يعتقد �أن �النق�شامات �الأوروبية 
مع  �شتت�شع  ل��اأط��ل�����ش��ي  و�ل��ع��اب��رة 
�أ�شعار  ��شتمر�ر �حلرب. قد ت�شجع 
و�ال�شطر�بات  �مل��رت��ف��ع��ة  �ل��ط��اق��ة 
و�لت�شخم  �ل��و����ش��ع��ة  �الق��ت�����ش��ادي��ة 
�أولئك �لذين يريدون وقفاً مبكر�ً 

الإطاق �لنار.
�الإ�شتونية  �ل�����وزر�ء  رئي�شة  ق��ال��ت 
�إن���ه  6 ي��ون��ي��و  ك��اج��ي��ا ك���اال����س يف 
ذل���ك �خلطاأ  �رت���ك���اب  “ال مي��ك��ن��ن��ا 
�شيطرة  �إىل  �إ����ش���ارة  يف  جمدد�ً” 
رو���ش��ي��ا ع��ل��ى �أر��������س ج��ورج��ي��ة يف 
مين�شك  �تفاقيتي  و�إىل   2008
فرن�شا  ع��ل��ي��ه��م��ا  ف��او���ش��ت  �ل��ل��ت��ن 
وتابعت:   .2014 ���ش��ن��ة  و�أمل���ان���ي���ا 

“علينا �ال�شتعد�د حلرب طويلة«.

•• وا�صنطن-وكاالت

عن تقييم م�شار �حلرب يف �أوكر�نيا، 
�أن  “�إيكونومي�شت”  جملة  كتبت 
�لر�بع  �شهرها  دخلت  �لتي  �حلرب 
للربح  �لب�شيطة  �ملفاهيم  تتحدى 
�ل���ق���و�ت  �أن  ُي��ع��ت��ق��د  و�خل���������ش����ارة. 
ع���ل���ى معظم  ت�����ش��ي��ط��ر  �ل���رو����ش���ي���ة 
بعدما  �شيفرودونيت�شك  مدينة 
ه����زم����ت �ل���ه���ج���م���ات �الأوك����ر�ن����ي����ة 
�مل���������ش����ادة. �مل���ق���اوم���ة �الأوك����ر�ن����ي����ة 
حم�شورة �الآن يف منطقة �شناعية 
مع  �ملدينة.  غرب  �أق�شى  يف  و�قعة 
�مليد�نية  �ل�شيطرة  ت��ت��ب��دل  ذل���ك، 
عليها. بن �أو��شط �أبريل )ني�شان( 
رو�شيا  حققت  )�أي��ار(  مايو  ونهاية 
قليًا  ي��زي��د  مب��ا  �شافية  مكا�شب 
وفقاً  مربعاً  كيلومرت�ً   450 ع��ن 
�لتي  كون�شالتينغ  روت�شان  ل�شركة 
تو�شيف  ي�شعب  �حل���رب.  تتعقب 
�ملذهلة.  ب��اجل��ائ��زة  �مل��ك��ا���ش��ب  ه���ذه 
ب�شكل مرجح، يبدو �أن ال رو�شيا وال 
�أوكر�نيا قادرتان على حتقيق خرق 
حا�شم. مع ذلك، تاأمل �لدولتان يف 
حرب  خ���ال  م��ن  بع�شهما  ���ش��ح��ق 

��شتنز�ف.

حجم �خل�سائر �لرو�سية
ك���ان���ت خ�������ش���ائ���ر رو����ش���ي���ا ف���ادح���ة. 
�نخف�شت  م��اي��و،  �أو�����ش���ط  ب��ح��ل��ول 
 58% ن��ح��و  �إىل  �ل���غ���ازي���ة  �ل���ق���وة 
من حجمها �الأ�شا�شي قبل �حلرب، 
�الأول  بحلول  مل�شوؤول غربي.  وفقاً 
م���ن ي��ون��ي��و )ح�����زي�����ر�ن( �حل����ايل، 
مئوية  ن���ق���اط  ب�����ش��ع  �ن��خ��ف�����ش��ت 

تكون  �أن  �مل��ح��ت��م��ل  م����ن  �أخ��������رى. 
�أي  �ل��رو���ش��ي��ة،  �لتكتيكية  �لكتائب 
للجي�س  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة  �ل��ت�����ش��ك��ي��ات 
ب�600  ب��د�أت �حلرب  �لرو�شي، قد 
موؤخر�ً،  كتيبة؛  لكل  تقريباً  رج��ل 
�شوهد بع�شها مع 60 رجًا فقط، 
وهي بالكاد �أكر من ف�شيلة. كانت 
�الأ������ش�����ر�ر �ل���ت���ي حل��ق��ت ب���ال���دروع 
در�مية ب�شكل خا�س. فقدت رو�شيا 
761 دب��اب��ة ب��احل��د �الأدن����ى، �أكر 
�لهجوم على  من ثلثها منذ بد�ية 

دونبا�س يف 18 �أبريل.
باإقحام  �الآن  �ل��رو���س  �ل��ق��ادة  يقوم 
�مل���ع���رك���ة.  �ل����ق����دمي����ة يف  �مل�����ع�����د�ت 
ر�شد  مت  �الأخ�������رة،  �الأ���ش��اب��ي��ع  يف 
وهي  دونبا�س،  يف  تي-62  �لدبابة 
�شنة  �خلدمة  دخلت  �لتي  �لدبابة 
يف  ل��ل��ت��ط��وي��ر  وخ�����ش��ع��ت   1961
على  دروع  و���ش��ع  مت  �ل��ث��م��ان��ي��ن��ات. 
ر�أ�س  على  مرجتلة  �أقفا�س  �شاكلة 
بع�س تلك �لدبابات لتوفر حماية 
فعالة  غ��ر  �الأرج���ح  وع��ل��ى  بد�ئية 
للدبابات.  �مل�����ش��ادة  �ل��ذخ��ائ��ر  �شد 
�شركة  م����ن  ب����ول����وك  ت������وم  ي����ق����ول 
�لدفاعية  ل��ا���ش��ت��خ��ب��ار�ت  جين�س 
�إن ه���ذه �ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت �ل���ز�ئ���دة عن 
يف  للميلي�شيات  خم�ش�شة  �حلاجة 
رو�شية  ق��وة  ت�شكل  �لتي  دونيت�شك 
ل��ه��ا باحلفاظ  ي�����ش��م��ح  وك��ي��ل��ة مب���ا 
�جلي�س  وحترير  دفاعي  خط  على 

�لرو�شي لتويل مهام �أكر �أهمية.

حجم �خل�سائر �الأوكر�نية
تابعت �ملجلة �أن ما يعرف عن حالة 
�أق����ل بكثر.  �الأوك���ر�ن���ي���ة  �ل���ق���و�ت 

مع وعد بدفع رو�تب �شخمة ت�شل 
وهي  ���ش��ه��ري��اً  دوالر  �آالف   5 �إىل 
�أ�شعاف  ثمانية  �إىل  �شتة  ت�����ش��اوي 
ر�تب مازم متو�شط �لرتبة. لكن 

م�شكلة �أوكر�نيا خمتلفة.
�ملجندين  من  و�ف��ر  م�شدر  لديها 
�مل��ت��ح��م�����ش��ن �إمن����ا ل��ي�����س م���ا يكفي 
يقول  ل���ت���دري���ب���ه���م.  �ل���ن���ا����س  م����ن 
كون�شالتينغ  رو������ش�����ان  م���وؤ����ش�������س 
�ملجندين  ع��دد  �إن  موزيكا  ك��ون��ر�د 
�ملحتملن يف �لقو�ت �مل�شلحة كبر 
الئحة  هنالك  �أن  درج���ة  �إىل  ج���د�ً 
�أن  �شهر يجب  م��ن  �ن��ت��ظ��ار الأك���ر 
ي���دون���و� �أ���ش��م��اءه��م ف��ي��ه��ا ق��ب��ل �أن 
�أنه  �إىل  هذ  ي�شر  جتنيدهم.  يتم 
�شعباً  ���ش��ي��ك��ون  �مل��ن��ظ��ور  �مل����دى  يف 
�جلديدة  �ل�شتة  �الألوية  بناء  ج��د�ً 
)25 �ألف رجل( �لتي حتدث عنها 
م�شوؤول �أوكر�ين موؤخر�ً ل�شحيفة 
�إنها  ق��ائ��ًا  تاميز”  “فاينن�شال 
ل�����ش��ن هجوم  ����ش���روري���ة  ���ش��ت��ك��ون 
�ل�شرق  يف  �أر�����س  ال�شتعادة  م�شاد 

و�جلنوب.

كمية �الأ�سلحة
�ملعد�ت  �أن تكون  �لظاهر، يجب  يف 
�أمريكا  �أر�شلت  �أقل حجماً.  م�شكلة 
و�أ�شرت�ليا و�لدول �الأوروبية �ملزيد 
�الأخرى  و�الأ���ش��ل��ح��ة  �ملدفعية  م��ن 
�إىل �أوكر�نيا خال �ل�شهر �ملا�شي. 
و�أملانيا  وبريطانيا  �أمريكا  وع��دت 
�شو�ريخ  ق���اذف���ات  ب��اإر���ش��ال  �أي�����ش��اً 
ميكن �أن ت�شرب على م�شافة �أبعد 
بثاث مر�ت تقريباً من تلك �لتي 
تغطيها.  �أن  �ملدفعية  تلك  باإمكان 

�أي  �لغربيون  �مل�شوؤولون  يقول  ال 
�ملعنويات  يقو�س  �أن  ميكن  ���ش��يء 
�أقل  �أدل�����ة  �الأوك����ر�ن����ي����ة، وه��ن��ال��ك 
�ملفتوحة  �مل�������ش���ادر  �إىل  م�����ش��ت��ن��دة 
�لتو��شل  و���ش��ائ��ل  ع��ل��ى  )ك��ال�����ش��ور 
�الجتماعي( تظهر خ�شائرها. لكن 
تعر�شت  �أوك��ر�ن��ي��ا  �أن  ه��و  �لو��شح 

�أي�شاً ل�شربات مكثفة.
�ل���رئ���ي�������س  ق�������ال  م�����اي�����و،   31 يف 
زيلين�شكي  فولودمير  �الأوك���ر�ين 
جندي   100 �إىل   60 ب��ن  م��ا  �إن 
�شقوط  م��ع  ي��وم��ي��اً  يقتلون  ك��ان��و� 
�أكر من 500 جريح، وهي وترة 
خ�����ش��ائ��ر ت���ق���ارن م���ع وت����رة بع�س 
�لثانية.  �ل��ع��امل��ي��ة  �حل���رب  م��ع��ارك 
هذه  �إن  غربيون  م�شوؤولون  يقول 

�الأرقام دقيقة ب�شكل عام.
معدالت  �أن  �إىل  �أح���ده���م  وي�����ش��ر 
�خل�شائر �لرو�شية و�الأوكر�نية هي 
مت�شاوية �الآن تقريباً. �إن �مل�شرحة 
�لفورية  �لوجهة  وهي  بخموت،  يف 
قتلو�  �لذين  �الأوكر�نين  للجنود 
يف �ل�شرق تلقت �الأ�شبوع �ملا�شي مل 
تعد قادرة على �ال�شتيعاب مع بقاء 

جثث يف �ل�شو�رع وفقاً لاأنباء.
�حلرب  �أن  �إيكونومي�شت  �أ���ش��اف��ت 
تتحول �إىل �شر�ع ��شتنز�ف �شيفوز 
فيها �لطرف �لقادر على �إنتاج تدفق 
و�ملعد�ت  للجنود  ����ش��ت��د�م��ة  �أك���ر 
و�لذخرة. رف�س �لرئي�س �لرو�شي 
تعبئة  �إع������ان  ب���وت���ن  ف���ادمي���ر 
عامة لاحتياط و�ملجندين لغاية 
�ل��ي��وم، ل��ك��ن ه��ن��ال��ك دل��ي��ل �إىل �أن 
وز�رة �لدفاع حتاول جذب �لرجال 
�لعمل  �إىل  �لع�شكرية  ذوي �خلرة 

•• النجف-اأ ف ب

ف��وق �أر����سٍ زر�ع��ي��ة مرت�مية على 
جنوب  يف  �لنجف  مدينة  �أط���ر�ف 
�شكني،  مل�����ش��روع  �ل���ع���ر�ق حم���اذي���ة 
�أياماً  �لعديل  �لطب  ف��رق  �أم�شت 
ط��وي��ل��ًة يف �حل��ف��ر، ب���ت���اأنٍّ وه���دوء، 
ال�شتخر�ج عظام �شحايا قتلو� قبل 
على يد نظام  30 عاماً  �أك��ر من 

�لرئي�س �شد�م ح�شن.
ي���ك���اد �ل���ع���ر�ق���ي���ون ي���ع���ت���ادون هذ� 
�مل�شهد. فرت�ب �لباد من �شمالها 
من  كبر  بعدد  مليء  جنوبها  �إىل 
�ل���ت���ي حفرت  �مل���ق���اب���ر �جل��م��اع��ي��ة 
�مل���ت���ت���ال���ي���ة منذ  خ�����ال �حل��������روب 
�حل�����رب �ل���ع���ر�ق���ي���ة �الإي���ر�ن���ي���ة يف 
�شد�م  ن��ظ��ام  وق��م��ع  �لثمانينيات، 
�شيطرة  فرتة  �إىل  و�شواًل  ح�شن، 

تنظيم د�ع�س �الإرهابي.
ُيفتح  و�الأخ������������رى،  �ل���ف���ي���ن���ة  ب����ن 
بع�شها، ما مينح بارقة �أمل الآالف 
ت������ز�ل جتهل  �ل���ت���ي ال  �ل���ع���ائ���ات 
م�شر �أبنائها. فالعر�ق و�حد من 
�ل���دول �ل��ت��ي ت�شّم �أك���ر ع��دد من 
�لدولية  �للجنة  وف��ق  �مل��ف��ق��ودي��ن، 

لل�شليب �الأحمر.
و�لتعرف  �ملقابر  فتح  مهمة  لكن 
ومعقدة  مكلفة  �ل�����ش��ح��اي��ا،  ع��ل��ى 
تقنياً وتتطلب وقتاً طويًا، و�شط 
�أجو�ء مناخية قا�شية تعّقد عملية 

ح��ف��ظ �ل��ع��ظ��ام. ك��م��ا �أن���ه���ا عملية 
حتتاج متويًا ال توؤمنه �حلكومة، 
مل  بلد  يف  �شيا�شياً  ق��ر�ر�ً  و�أحياناً، 
�لنز�ع �لطائفي  تندمل فيه جر�ح 

بعد.
مل تفقد �نت�شار حممد �الأمل بعد 
�شقيقها.  �خ��ت��ف��اء  على  ع��ام��اً   40
�أفر�د  بن  �مل���ر�أة  كانت  �لنجف،  يف 
ع����ائ����ات ع�����دة جت���م���ع���و� الإع���ط���اء 
عينة دّم بغية مطابقتها مع عظام 
�شحايا �ملقرة �جلماعية �لتي دفن 
فيها 100 من �شحايا �النتفا�شة 
و�كت�شفت   ،1991 يف  �ل�شعبانية 

يف �أيار-مايو.
�إىل  �نت�شار  عائلة  غ���ادرت  حينما 
�شوريا يف حزير�ن-يونيو 1980، 
من  يبلغ  ك��ان  �ل��ذي  �شقيقها  بقي 
�لعر�ق ليكمل  20 عاماً يف  �لعمر 
كلية  يف  �جل���ام���ع���ي���ة  �م���ت���ح���ان���ات���ه 

�لطب.
�نتظرناه، ومل  “�نتظرناه،  وتقول 
�ل�شاب  �أن  �لعائلة  �أُب��ل��غ��ت  ياأِت”. 
ح���ام���د �ق��ت��ي��د م���ن ب��ي��ت ع��م��ت��ه يف 
“�أخذوه،  ب��اك��ي��ًة  وت�شيف  ب��غ��د�د. 
با�شرت  ومّذ�ك �نقطعت �أخباره”. 
�لعائلة �لبحث عنه منذ عودتها يف 

2011، دون نتيجة.
�شغرة  دم  بنقطة  �لفح�س  ي��ب��د�أ 
وتو�شع  �ل��ق��ت��ل��ى  ذوي  م��ن  ت��وؤخ��ذ 
على  مل�شقة  بي�شاء  قما�شة  على 

وتعمل  �لدخول”.  “ممنوع  عليها 
ج��ر�رت��ان على رف��ع �الأت��رب��ة حتت 
�أحد  مي�شح  بحذر،  حارقة.  �شم�س 
فّنيي موؤ�ش�شة �ل�شهد�ء �حلكومية 

�لرت�ب عن جمجمة وعظام.
�الأر�����س زر�عية  �أن  ك��ام��ل  وي�����ش��رح 
حن  �إىل  ل���ل���ب���ن���اء  م�����ع�����ّدًة  ك����ان����ت 
�ك��ت�����ش��اف �مل���ق���رة. وي�����ش��ي��ف “قد 
ت��ك��ون �ل��رف��ات �الأق����رب �ىل �شطح 
�شابقا  نب�س  �إىل  تعر�شت  �الأر����س 
يعني  م��ا  مز�رعن”،  �أي���دي  على 
ب��ح��ال��ة �شليمة،  ت��ك��ون  �أن��ه��ا ق��د ال 
جثث  م����ن  �أج��������ز�ء  ت���ك���ون  ق����د  �أو 
�خ��ت��ل��ط��ت م��ع رف����ات ج��ث��ة �أخ����رى، 
عليها.  �ل��ت��ع��رف  عملية  ي��ع��ّق��د  م��ا 
�شوؤون وحماية  د�ئ��رة  ومل حت�شل 
�ملقابر �جلماعية، وهي و�حدة من 
“على  �مللف،  يف  �ملخت�شة  �جلهات 
للقيام  �حلكومة”  من  متويل  �أي 
بعملهابن 2016 و2021، وفق 
�ملا�شي،  �ل��ع��ام  م���و�زن���ة  ك��ام��ل. يف 
ح�شلت �لد�ئرة على ملياري دينار 
“جاءت  دوالر”،  مليون  “حو�يل 

متاأخرة«.
�لعديل  �لطب  د�ئ���رة  مدير  وق��ال 
وكالة  م���ع  م��ق��اب��ل��ة  ع��ل��ي يف  زي����د 
�ل���ع���ر�ق���ي���ة يف ���ش��ب��اط- �الأن�����ب�����اء 
كذلك  تفتقر  �ل��د�ئ��رة  �إن  فر�ير، 
�ملو�د  ل�شر�ء  �لكافية  “�ملبالغ  �إىل 
�لفح�س”،  �إج�����ر�ء  يف  �مل�شتعملة 

�ملفقود  �����ش���م  ع��ل��ي��ه��ا  خ����ّط  ورق�����ة 
و��شم قريبه، “من �أجل مطابقتها 
�ل��ت��ي يقوم  م��ع عينة م��ن �جل��ث��ث 
من  ثاٍن”  ف���ري���ق  ب��ا���ش��ت��خ��ر�ج��ه��ا 
�ل��ط��ب �ل��ع��ديل، ك��م��ا ي�����ش��رح و�شام 
ر��شي، �أحد �لفنين �لعاملن على 

�الأر�س.
ببيانات  ورق�����ة  �ل���ع���ائ���ات  مت����اأ 
�شكله،  ع��م��ره،  ب��امل��ف��ق��ود:  متعلقة 
�الختفاء،  مكان  �الخ��ت��ف��اء،  ت��اري��خ 
ت����اري����خ �آخ������ر م�������ش���اه���دة، ظ����روف 

�الختفاء...
�ملقرة �جلماعية  �كت�شاف  وي�شّكل 
تطول  ق��د  عملية  يف  �أوىل  خ��ط��وة 

�أ�شهر�ً و�شنو�ٍت.
�شهد�ء  �شوؤون  ق�شم  مدير  ويقول 
“موؤ�ش�شة  يف  �جل��م��اع��ي��ة  �مل��ق��اب��ر 
“يف  ك���ام���ل  ����ش���رغ���ام  �ل�شهد�ء” 
كثرة،  معوقات  �أم��ام��ن��ا  �حلقيقة 

�أهمها مالية«.
وت���ع���رق���ل �مل����رك����زي����ة �ل���ك���ب���رة يف 
�ملهمة  �ل���ن���ووي  ف��ح�����س �حل��م�����س 
�أي�شاً. ففي حن ال تقت�شر �ملقابر 
يف  و�ح��دة  منطقة  على  �جلماعية 
عينات  فح�س  يتم  �ل�شا�شع،  �لبلد 
ذوي���ه���م يف  ودّم  �ل�����ش��ح��اي��ا  ع���ظ���ام 

بغد�د فقط.
�ملقرة  م���ك���ان  �أغ���ل���ق  �ل��ن��ج��ف،  يف 
 1500 ن��ح��و  م�شاحتها  �ل��ب��ال��غ��ة 
كتب  �شفر�ء  باأ�شرطة  مربع  مرت 

ع���ل���ى �الأرج������������ح، ل�����ن ت�����اأت�����ي ه���ذه 
لوقف  �لكافية  بال�شرعة  �الأ�شلحة 
ل�شيفرودونيت�شك  رو���ش��ي��ا  غ���زو 
و�لبلد�ت �ملجاورة مثل ليزي�شان�شك 
�لتي ز�رها زيلين�شكي يف 5 يونيو. 
يقول �لبنتاغون �إن تدريب �لقو�ت 
قاذفات  ��شتخد�م  على  �الأوكر�نية 

هيمار�س �شي�شتغرق �أ�شابيع.
�أو  �إذ� ��شتمرت �حلرب الأ�شهر  لكن 
حتى �شنو�ت كما يتوقع م�شوؤولون 
�أمريكيون و�أوروبيون �الآن، �شتلعب 
هذه �الأ�شلحة �الأجنبية دور�ً حيوياً. 
نفدت  لقد  �أوكر�نيا،  �إىل  بالن�شبة 
�ل�شوفياتية  �لذخرة  �أن��و�ع  بع�س 
�أو ه��ي ق��ري��ب��ة م��ن ذلك،  �مل��ع��اي��ر 
م��اي��ك��ل كوفمان  ي��ق��ول��ه  م���ا  ع��ل��ى 
�لبحرية.  �لتحليات  م��رك��ز  م��ن 
خمازن هذه �لذخرة يف دول حلف 
�شوف  بولونيا  مثل  �ل�شابق  و�ر�شو 

رغم �أنها مزودة بتقنيات حديثة.
�ل�شحايا  ع���ن  �ل��ب��ح��ث  وي��ت��ط��ل��ب 
على  مثا  �ل�شلطات  تعمل  وق��ت��ا. 
ل�شحايا  ب��ي��ان��ات  ق���اع���دة  �إن�������ش���اء 
�لذين  ن��ي��ن��وى  ب���ادو����س يف  ���ش��ج��ن 
د�ع�س  ت��ن��ظ��ي��م  ي����د  ع���ل���ى  ق���ت���ل���و� 
ودف��ن��و� يف   ،2014 �الإره���اب���ي يف 
�ملو�شل،  يف  �ل�شجن.  ق��رب  ح��ف��رة 
ي��ط��ال��ب م��دي��ر �ل��ط��ب �ل��ع��ديل يف 
بتو�شيع  �ل��ع��ن��زي  ح�����ش��ن  ن��ي��ن��وى 
قاعدة �لبيانات لت�شمل كل �شحايا 
�أكر  خ��ّل��ف  فالتنظيم  �ملحافظة. 
من 200 مقرة جماعية، بح�شب 

�الأمم �ملتحدة.
“�جلثث  �ل������ع������ن������زي  وي��������ق��������ول 
ب���������االآالف.... وي���وم���ي���اً ي��اأت��ي��ن��ا ما 
عن  ت�شاأل  عائلة  �لثاثن  يقارب 

�أقرباء لها«.
كبرة  م��ق��رة  “لدينا  وي�����ش��ي��ف 
مقرة  ه��ي  بعد  تفتح  مل  لاأ�شف 
نينوى  �أبناء  خرة  فيها  �خل�شفة. 
و�أطباء وعلماء قتلهم  من �شباط 
�لتنظيم”. ويتوّقع �أنها ت�شّم نحو 

�أربعة �آالف جثمان.
�أم �أحمد و�حدة من �آالف �الأمهات 
�ملو�شليات �للو�تي ال يزلن يبحثن 
عن �أبنائهّن. �أخذ عنا�شر �لتنظيم 
�ل�شرطين  وفار�س  �أحمد  ولديها 
ومّذ�ك   ،2014 يف  منزلهما  من 
�نقطعت �أخبارهما. تدخل جار�تها 
�أبنائهّن  ���ش��ور  وم��ع��ه��ّن  م��ن��زل��ه��ا 
ع��ل��م��ن بوجود  ح���امل���ا  �مل���ف���ق���ودي���ن، 

�شحفين يف �ملكان.
وت��ق��ول �مل���ر�أة “مل �أت���رك ب��اب��اً ومل 
�إليه.  �أذه���ب  مل  مكاناً  �أو  �أط��رق��ه، 
و�شلت �إىل بغد�د “400 كلم عن 
�ملو�شل” الإكمال معامات، وحتى 
�ملفقودين  وب���ن  ج����و�ب«.  ال  �الآن 
لعائاتهم.  م��ع��ي��ل��ن  ك���ان���و�  م���ن 
وت�شعى د�ليا �ملعماري “27 عاماً” 
�لتي فقدت و�لدها على يد تنظيم 
د�ع�س  مع جمموعة حماميات يف 
�ىل  منظمتها “�خلط �الإن�شاين”، 
��شتكمال  يف  �ل��ع��ائ��ات  م�����ش��اع��دة 
قب�س  ل����ه����ا  ت����ت����ي����ح  م�����ع�����ام�����ات 
“��شتجابة  وت���ق���ول  ت��ع��وي�����ش��ات. 
جد�...  بطيئة  �ملركزية  �حلكومة 
يقولون لنا “�أوالدكم ماتو� رحمهم 
�خل�شفة  يف  “�أوالدكم  �هلل”، 
�لنا�س  لكن  تفتح”.  لن  و�خل�شفة 

�شيبقون متعلقن باأمل«.

تنفد �أي�شاً. �إذ� كان باإمكان �جلي�س 
�الأوكر�ين �أن يتحول �إىل �الأ�شلحة 
ذلك  ف�شي�شمح  �ملعاير  �الأطل�شية 
ب�����ش��م��ان حملة  �ل��غ��رب��ي��ة  ل���ل���دول 
�ل��رغ��م من  “على  ب��ك��ث��ر.  �أط����ول 
يف...  �ملحلي  �لع�شكري  �لتو�زن  �أن 
ال  لرو�شيا،  م��وؤ�ت��ي��اً  يبدو  دونبا�س 
�ل��ع��ام��ة للتو�زن  ت���ز�ل �الجت��اه��ات 
كما  �أوكر�نيا”،  ت��وؤ�ت��ي  �لع�شكري 
��شتدمي  �إذ�  ل��ك��ن،  ك��وف��م��ان،  ي��ق��ول 

�لدعم �لغربي.

مزية لرو�سيا
�الأوروبية  �ل��دول  من  �لعديد  ثمة 
�أ�شلحتها  ب��ع�����س  ت��ن��ق�����س  �ل���ت���ي 
مثل  �أوك������ر�ن������ي������ا  �إىل  �مل����ر�����ش����ل����ة 
وقد  للدبابات.  �مل�شادة  �ل�شو�ريخ 
ي�شتغرق تعزيز �الإنتاج �شنو�ت. كما 
�أوكر�نيا  �ل�شهل على  �أنه لي�س من 

��شتيعاب �الأ�شلحة �جلديدة. مع �أن 
�أعجبو�  �لغربين  �لدفاع  م�شوؤويل 
�الأوكر�نية  �ل��ق��و�ت  متكن  ب�شرعة 
�ملعد�ت �جلديدة،  �لتعامل مع  من 
�الأنظمة  ع�شر�ت  �شيانة  �أن  يبقى 
�لقو�ت  ت��ل��ك  عليها  �مل��ع��ت��ادة  غ��ر 
خ��ال ف��رتة �حل��رب لي�شت �شهلة. 
�لعديد  �أن  �إيكونومي�شت  وعلمت 
�إر�شالها  �أعيد  �ملدفعية  �لقطع  من 
ال  �إ�شاحها.  الإع���ادة  بولونيا  �إىل 
تز�ل رو�شيا تتمتع باملزية يف جمال 
�أن  ب��اي��دن  �إد�رة  تعتقد  �الأ���ش��ل��ح��ة. 
40 مليار  �لبالغة  �مل�شاعدة  حزمة 
�لرئي�س  عليها  وق��ع  و�ل��ت��ي  دوالر 
�شت�شمح  م��اي��و   21 يف  �الأم��ري��ك��ي 
من  عالية”  “وترة  مب��و����ش��ل��ة 
نهاية  حتى  �لع�شكرية  �مل�شاعد�ت 
�شيحتاج  عملياً،  تقريباً.   2022
الإر�حة  �لقتال  وقف  �إىل  �لطرفان 

اإيكونومي�ست: حرب ا�ستنزاف يف اأوكرانيا... من �سيفوز؟

فرق �لطب �لعديل مي�سي �أيامًا طويلًة يف �حلفر  

املقابر اجلماعية تروي فظاعة النزاعات يف العراق

اأول لقاء بني وزيري الدفاع االأ�سرتايل وال�سيني منذ 3 �سنوات 

ال�سلطات الربيطانية تقيل اإماما بعد تظاهرات �سد فيلم 

•• �صنغافورة-اأ ف ب

�لتقى وزير� �لدفاع �الأ�شرت�يل و�ل�شيني  �أم�س �الأحد 
�أوىل  “خطوة  يف  ���ش��ن��و�ت  ث���اث  م��ن��ذ  �الأوىل  ل��ل��م��رة 

مهمة” بعد فرتة طويلة من �لتوتر.
وجرت �ملحادثات بن ريت�شارد مارلي�س ونظره �ل�شيني 
هام�س  على  �شاعة  من  الأك��ر  ��شتمرت  �لتي  فينغ  وي 

قّمة “حو�ر �شانغري-ال” �الأمنّية يف �شنغافورة.
“كانت  �شنغافورة  يف  �ل�شحافين  �أم��ام  مارلي�س  وق��ال 
فر�شة الإجر�ء حمادثات �شريحة و�شاملة جد� تناولت 

عدد� من �لق�شايا �لتي تهم �أ�شرت�ليا«.
�أ�شاف مارلي�س �لذي ي�شغل من�شب نائب رئي�س وزر�ء 

وجود  �لوقت  ه��ذ�  يف  حًقا  �ملهم  “من  كذلك  �أ�شرت�ليا 
خطوط حو�ر مفتوحة«.

معقدة.  و�ل�����ش��ن  �أ���ش��رت�ل��ي��ا  ب��ن  “�لعاقات  وت��اب��ع 
وب�شبب هذ� �لتعقيد حتديًد�، من �ملهم حًقا �أن ننخرط 

يف حو�ر يف هذ� �لوقت«.
ومل تعلق �ل�شن على هذ� �الجتماع. وتوترت �لعاقة 
بن �لبلدين يف �لعامن �ملا�شين بعد �أن دعت كانبر� 
كورونا،  ف��رو���س  ن�شاأة  يف  م�شتقل  حتقيق  �إج���ر�ء  �إىل 
�خلام�س  �جليل  �شبكات  وحظرت  حظرها  �ىل  �إ�شافة 

لعماق �الت�شاالت �ل�شيني هو�وي.
بفر�س  الأ�شرت�ليا  جت��اري  �شريك  �أك��ر  �ل�شن  وردت 

ر�شوم جمركية على �لعديد من �ل�شلع �ال�شرت�لية.

 •• لندن-اأ ف ب

م�����ش��وؤوال م�شلما من  �ل��ري��ط��ان��ي��ة  �حل��ك��وم��ة  �أق���ال���ت 
من�شبه على ر�أ�س جمموعة عمل ر�شمية، بعدما �تهمته 

بت�شجيع تظاهر�ت �شد فيلم عن �بنة �لنبي حممد.
عر�س  لوقف  ��شطرت  “�شينيوورلد”  �شبكة  وك��ان��ت 
مطلع  �ل�����ش��االت  يف  ب���د�أ  �ل���ذي  �جلنة”  “�شيدة  فيلم 
ح��زي��ر�ن-ي��ون��ي��و ب��ع��د ه���ذه �حل��م��ل��ة �ل��ت��ي ق��ام��ت بها 

جمموعات �عترت �لفيلم “م�شيئا«.
�إم��ام وحم��ام يف ليدز ب�شمال  ق��ارئ عا�شم وه��و  وكتب 
�إن  فيه  ق��ال  �الث��ن��ن  في�شبوك  على  تعليقا  �إجن��ل��رت�، 
لكن �ملجموعة �لتي  �لفيلم “يوؤذي م�شاعر �مل�شلمن”. 

يتوىل من�شب نائب رئي�شها مل تتظاهر.
ون�شر �الإمام �إحد�ثيات مكان للتظاهر يف ليدز يف �لليلة 

نف�شها يف نف�س �لليلة.
يتعار�س  �ملن�شور  ه��ذ�  �أن  �لريطانية  �ل�شلطات  ور�أت 
م����ع ع���م���ل���ه ك���ن���ائ���ب ل���رئ���ي�������س جم���م���وع���ة ع���م���ل حول 
مهامه،  فوري”  “مبفعول  و�أن���ه���ت  �الإ���ش��ام��وف��وب��ي��ا 

تظاهرة  �إىل  “�أدت  �لفيلم  ���ش��د  �حل��م��ل��ة  �أن  م��ع��ت��رة 
حتر�س على �لكر�هية �لدينية«.

و�أ�شافت مررة قر�رها �أن “هذه �مل�شاركة يف حملة حتد 
من حرية �لتعبر تتعار�س مع دوره يف تقدمي �مل�شورة 

�حلكومة«.
و�أ�شارت �إىل �أن �حلملة �شد �لفيلم �شجعت �لعد�ء بن 

�لطائفتن �ل�شيعية و�ل�شنية.
وبد�أ عر�س �لفيلم �لذي يتناول �شرة فاطمة �لزهر�ء 
�ب��ن��ة �ل��ن��ب��ي حم��م��د وزوج����ة ر�ب���ع �خل��ل��ف��اء �لر��شدين 
يف  حزير�ن-يونيو  م��ن  �لثالث  يف  طالب  �أب��ي  ب��ن  علي 

بريطانيا.
و�أوقفت �شبكة “�شينيوورلد” �لريطانية لدور �ل�شينما 
بعد تظاهر�ت  �إيلي كينغ،  �أخرجه  �لذي  �لفيلم  عر�س 
نّظمها م�شلمون خارج دور �لعر�س �لتي قدم فيها. ورد�ً 
�لتنفيذي  �ملنتج  عر  �لغارديان،  ل�شحيفة  �شوؤ�ل  على 
للفيلم مالك �شليباك عن �أ�شفه “ال�شت�شام” �ل�شبكة 
“لل�شغط«. وتعذر �الت�شال باالإمام للتعليق على قر�ر 

�ل�شلطات.
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املال والأعمال
م�سر تن�سئ منطقة جديدة لتخزين النفط اخلام جنوب القاهرة

للمجتمع يجعلهم ي�شعرون باأنهم 
يف  �لر�ئعة  �لعمل  بيئة  من  ج��زء 

جمارك دبي«.

•• دبي -وام:

ح�شلت جمارك دبي على �عتماد 
�أف�شل بيئة عمل للعام �لثاين على 
�الأمريكية  �ملنظمة  م��ن  �ل��ت��و�يل 
بناًء  ورك”  ت���و  ب��ل��ي�����س  “غريت 
مبوؤ�شر  �خلا�شة  �ال�شتبانة  على 
م��ن خال  ع��امل��ي��اً  �ملعتمد  �ل��ث��ق��ة 
للموظفن  �لعمل  جتربة  تقييم 

يف �لد�ئرة.
و�أظهرت نتائج �ال�شتبانة ت�شنيف 
بيئات  �أف�������ش���ل  ���ش��م��ن  �ل����د�ئ����رة 
�لعمل على م�شتوى �الإمار�ت من 
�أ�شل 20 جهة حكومية وخا�شة، 
�لكبرة،  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ف��ئ��ة  �شمن 
تقدمي  يف  جل���ه���وده���ا  ت����ق����دي����ر�ً 
جتربة عمل مثالية وفقاً الأف�شل 
�ملمار�شات، لت�شبح �لد�ئرة �شمن 

قائمة �أف�شل بيئات �لعمل عامليا.
جهة  �أول  دب�����ي  ج����م����ارك  وت���ع���د 
�عتمادها  مت  ع���امل���ي���اً  ج��م��رك��ي��ة 
كمكان ُمف�شل للعمل، بعد تقييم 
�خل�����ر�ء يف” غ��ري��ت ب��ل��ي�����س تو 
�ل��د�ئ��رة على  �إذ ح�شلت   ،“ ورك 
يناير  يف  �الأوىل  للمرة  �ل�شهادة 
بناء   ،2021 ع���ام  ع���ن  �مل��ا���ش��ي 
ومنها  �ل��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  تقييم  ع��ل��ى 
�ملوؤ�ش�شة  وق��ي��م  و�الب��ت��ك��ار  �لثقة 
�الإيجابية  و�ل��ن��ت��ائ��ج  و�ل���ق���ي���ادة، 
خال  من  �لد�ئرة  حققتها  �لتي 
�الت�شال و�لتو��شل �لد�خلي بن 
فريق �لقيادة و�ملوظفن، و�شعور 
�لعمل  جت����اه  ب��ال��ف��خ��ر  �مل���وظ���ف 

�لذي يوؤديه.
�أح����م����د حمبوب  ����ش���ع���ادة  وق�������ال 
م�شبح �ملدير �لعام جلمارك دبي، 

لتعزيز  ل��ل��د�ئ��رة،  �ملثالية  �لعمل 
الأف�شل  �ل��ث��ق��ة وف��ق��اً  م�����ش��ت��وي��ات 
لهم  مقدما  �لعاملية،  �مل��م��ار���ش��ات 
وتفانيهم  �إخا�شهم  �ل�شكر على 

يف �أد�ء عملهم.
�ملغربل  �إبر�هيم  قال  جانبه،  من 
مدير عام “ غريت بلي�س تو ورك 
“ يف �ل�شرق �الأو�شط “ �إن جمارك 
دب���ي ه��ي �أول ج��ه��ة ج��م��رك��ي��ة يف 
�لعامل يتم �عتمادها كمكان ر�ئع 
�ل����د�ئ����رة يف  ���ش��رع��ت  �إذ  ل��ل��ع��م��ل، 
رحلتها �إحد�ث تغير�ت يف ثقافة 
�نعك�س على  �ل��ذي  �الأم��ر  �لعمل، 
�إىل  �ل�شعي  يف  موظفيها  جتربة 
حتقيق �لتميز يف عملهم، م�شر�ً 
�إىل �أن بع�س �جلهات �جتهت �إىل 
ح�شولها  مب��ج��رد  رحلتها  �إن��ه��اء 
على �شهادة �العتماد، �أما جمارك 

�لرئي�س �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة �ملو�نئ 
و�جل���م���ارك و�مل��ن��ط��ق��ة �حل����رة: “ 
�العتماد  ه��ذ�  على  ح�شولنا  �إن 
�لدويل �ملرموق للعام �لثاين على 
�لتو�يل يدعونا للفخر و�العتز�ز 
مبا نقوم به، �الأمر �لذي ين�شجم 
مع �جلهود �لتي نبذلها يف �لد�ئرة 
�شاحب  روؤي������ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ���ش��ع��ي��اً 
ر��شد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
بيئات  ت��ط��وي��ر  يف  �هلل”  “رعاه 
للموظف  ج��اذب��ة  وجعلها  �لعمل 
و�الرتقاء باملورد �لب�شري وتوفر 
له.”  و�ل�شعادة  �لر�حة  �شبل  كل 
ودع�����ا م���دي���ر ع����ام ج���م���ارك دبي 
�ملوظفن لا�شتمر�ر يف �حلفاظ 
ن���ه���ج �ل��ت��م��ي��ز ودع������م بيئة  ع���ل���ى 

متيزها.
��شتطاعت  ل���ق���د   “ و�أ�������ش������اف 
وطيدة  عاقة  ُبناء  دبي  جمارك 

ي�شعرون  جعلتهم  موظفيها  مع 
يقومون  �ل���ذي  بالعمل  بالفخر 
به مع �لتاأكيد على �أن رد �جلميل 

دبي فقد حر�شت على بذل �ملزيد 
�شهادة  ح�شولها  فور  �جلهد  من 
رحلة  يف  و����ش��ت��م��رت  �الع���ت���م���اد، 

جمارك دبي �سمن قائمة اأف�سل بيئات العمل عامليا

برئا�شة  �لبرتولية  للمناطق �جلغر�فية  �لعليا  �للجنة  �جتماع  و��شتعر�س 
�لوزير �مل�شري خمطط �إقامة �ملنطقة �لبرتولية �جلديدة بالتبن و�ألقى 
و�ملنتجات  �خل��ام  �ل��ب��رتول  وتدفيع  تخزين  حمطة  م�شروع  على  �ل�شوء 
جنيه  مليار   1.8 تقديرية  بتكلفة  �ل��ب��رتول  �أن��اب��ي��ب  ل�شركة  �لبرتولية 
وتهدف للقيام بن�شاط �لتخزين بامل�شتودعات وكذلك تدفيع �خلام �لقادم 
من منطقة �ل�شخنة عر منطقة �لتبن بو��شطة خطوط �أنابيب �ل�شبكة 
�أ�شيوط  �مل��ازوت من  فائ�س  باأ�شيوط وتدفيع  �لبرتول  تكرير  �إىل م�شفاة 

�إىل منطقة �ل�شخنة عر �لتبن.
و�أكد �ملهند�س طارق �ملا خال �الجتماع �أن �ملنطقة �جلديدة تاأتي ��شتكماال 
ل�شبكات �لبنية �الأ�شا�شية للبرتول و�لغاز �لتي مت تطويرها خال �ل�شنو�ت 
�ل�شت �ملا�شية و�لتي تعد من �أهم عو�مل �لتميز مل�شر يف جمال �لطاقة على 

�مل�شتوى �الإقليمي .

•• القاهرة- وام:

ك�شفت م�شر عن �لبدء يف �إجر�ء�ت وخطو�ت �إقامة �ملنطقة �لبرتولية يف 
منطقة �لتبن بالقاهرة �لكرى “�ملنطقة �حلديثة” على م�شاحة 1000 

فد�ن.
وقال �ملهند�س طارق �ملا وزير �لبرتول و�لروة �ملعدنية �مل�شري - يف بيان 
�مل�شروعات يف  �ملنطقة ع��دد� من  �أن ت�شم  �إن��ه من �ملخطط  �أ�شدره �م�س- 
لنقل  �لقومية  لل�شبكة  �الأ�شا�شية  بالبنية  �جل��دي��دة  �لتو�شعات  مقدمتها 
نقل  حركة  تخدم  �إ�شافية  جديدة  ك�شر�ين  �لبرتولية  �ملنتجات  وتدفيع 
�لتبن  منطقة  ع��ر  م�شر  �شعيد  و�إىل  م��ن  �لبرتولية  و�ملنتجات  �خل��ام 
ل�شركة �أنابيب �لبرتول عاوة على �أن�شطة ل�شركات برتوجت وبرتوجا�س 

وغاز م�شر و�حلديثة للغاز و�لتعاون للبرتول.

بهدف تعزيز �لتعاون �مل�سرتك وتبادل �خلرب�ت و�الطالع على �أف�سل �ملمار�سات

وفد من جمل�س �سيدات اأعمال عجمان يزور جمموعة غرا�سيا الزراعية 

مب�ساركة �أكرث من 100 عار�س من كربى �ل�سركات �لعاملية و�ملحلية

معر�س »هايف لالأثاث« ينطلق اليوم االثنني يف »اإك�سبو ال�سارقة«
بكرى  لالتقاء  لهم  �لفر�شة  �إتاحة  خال  من  �ملحلين،  �مل�شنعن  دعم 
�لتجارية،  �ل�شفقات  وعقد  �لعاملية  و�الأث���اث  �لد�خلي  �لت�شميم  �شركات 
م�شر�ً �إىل �أن �حلدث �إىل جانب دوره �لتجاري �ملهم فاأنه �شيتيح �لفر�شة 
ل�شكان �إمارة �ل�شارقة وزو�رها لاطاع على �أحدث منتجات �الأثاث ولو�زم 
�لت�شميم  عامل  �إليه  تو�شل  ما  و�أه��م  �آخ��ر  على  و�لتعرف  �لع�شري  �لبيت 

و�لديكور.

�سمعة ر�ئدة
ملعر�س  �ملوؤ�ش�س  �ل�شريك  موالين  جوتام  �أكد  جانبه  من 
�أن �ل�شمعة �لر�ئدة و�لتجربة �لكبرة  “هايف لاأثاث” 
كرى  تنظيم  يف  �ل�����ش��ارق��ة  �إك�شبو  م��رك��ز  ميتلكها  �ل��ت��ي 
من  يحققه  وم��ا  ع��ام،  ب�شكل  و�لعاملية  �ملحلية  �لفعاليات 
جمال  يف  �ملتخ�ش�شة  �مل��ع��ار���س  ��شت�شافة  يف  جن��اح��ات 
�لعار�شن  ث��ق��ة  م��ن  ع���زز  و�مل��ف��رو���ش��ات،  �الأث����اث  �شناعة 
وهذ� ما �أدى  و�هتمامهم بامل�شاركة يف “هايف لاأثاث”، 
يف  �مل�شاركة  و�لدولية  �ملحلية  �جلهات  عدد  ت�شاعف  �إىل 

هذ� �حلدث مقارنة بن�شخته �الأوىل.
�أ�شار ماني�س بهاتيا �ملدير �لتنفيذي للمعر�س،  �إىل ذلك 
ملنتجات  ع��ر���ش��اً  �شيت�شمن  لاأثاث”  “هايف  �أن  �إىل 
يف  �ل��ع��امل  م�شتوى  على  �ل��ر�ئ��دة  �لعاملية  �ل�شركات  �أه��م 
�شناعة �الأثاث و�ملفرو�شات، باالإ�شافة �إىل عدد كبر من �ل�شركات �ملحلية، 
و��شعة  باقة  وتقدم  �لتجارية  عاماتها  كرى  خال  من  �شت�شارك  و�لتي 
�أحدث و�أرق��ى �ملفرو�شات ومنتجات �الأث��اث �ملنزيل �لع�شري، وتقنيات  من 
�ملنازل �لذكية، و�ملنتجات عالية �جلودة، و�أدو�ت �ملطبخ، و�الأجهزة �ملنزلية 

�حلديثة، ومعد�ت و�أدو�ت �حلد�ئق.
و�شيفتح �ملعر�س �أبو�به للزو�ر يومياً من �ل�شاعة 10 �شباحاً �إىل �ل�شاعة 5 
م�شاًء، مع توفر م�شاحات كبرة ملو�قف �ل�شيار�ت �شو�ء مقابل �ملركز �أو يف 

�ملبنى �ملا�شق له جمانا للزو�ر.

•• ال�صارقة-الفجر:

“هايف  معر�س  فعاليات  �الثنن  �ليوم  �ل�شارقة  �إك�شبو  مركز  يف  تنطلق 
�لتجزئة  جت��ار  كبار  على  يركز  �ل��ذي  نوعه  من  �الأول  �حل��دث  لاأثاث”، 
 16 حتى  فعالياته  ت�شتمر  �ل���ذي  �حل���دث  و�شي�شهد  باملنطقة،  و�جلملة 
ي��ون��ي��و �جل����اري، م�����ش��ارك��ة �أك���ر م��ن 100 ع��ار���س م��ن ك���رى �ل�شركات 

�لعاملية و�ملحلية �لر�ئدة يف قطاع �شناعة وجتارة �الأثاث 
و�ملفرو�شات. وي�شكل �حلدث �لذي يقدم جمموعة و��شعة 
م��ن �أح����دث و�أرق�����ى م��ن��ت��ج��ات �الأث�����اث �مل��ن��زيل �لع�شري 
من�شة  �لع�شرية،  و�ل��دي��ك��ور�ت  �ل��د�خ��ل��ي��ة  و�لت�شاميم 
وتبادل  �ل��ت��ج��اري،  و�لتو��شل  للتعاون  منا�شبة  جت��اري��ة 
�خل����ر�ت ب��ن ممثلي �ل�����ش��رك��ات �أن��ف�����ش��ه��م و�ل�����زو�ر من 
و�جلملة  �لتجزئة  جت��ارة  وك��ب��ار  �الخت�شا�س،  �أ���ش��ح��اب 

باملنطقة و�لعاملن يف قطاع �لفنادق و�لبناء و�ل�شيافة.

دعم �سناعة �الأثاث 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �مل��دف��ع  حممد  �شيف  �شعادة  و�أع���رب 
�إك�����ش��ب��و �ل�����ش��ارق��ة ع��ن ت��رح��ي��ب �مل��رك��ز با�شت�شافة  مل��رك��ز 
�أجندة �لفعاليات  �لذي ُيغني  “هايف لاأثاث”،  معر�س 
�شنوياً  �ملركز  ينظمها  �لتي  �ملتميزة  و�لعاملية  �الإقليمية 

ب�شكل عام، وي�شكل �إ�شافة نوعية للجهود �لتي يبذلها “�إك�شبو �ل�شارقة” يف 
دعم �شناعة �الأثاث و�ملفرو�شات باالإمارة، و�لتي تعد من �ل�شناعات �ملهمة 
يف دولة �الإمار�ت �إذ ت�شاهم بن�شبة 3.6 % يف قطاع �ل�شناعات �لتحويلية 
يف �لدولة، وتعتر من �ل�شناعات �لر�ئجة و�لر�بحة يف �الإمار�ت وذلك يف 
ظل �لنمو �ملتو��شل لقطاع �لبناء و�لت�شييد و�لذي بدوره يعزز �لطلب على 

�شر�ء �الأثاث و�لديكور و�الإ�شاءة وم�شتلزماتها.  
من  �ملزيد  ال�شتقطاب  مهمة  من�شة  ي�شكل  �ملعر�س  �أن  �إىل  �ملدفع،  و�أ���ش��ار 
يف  دوره  جانب  �إىل  و�ملفرو�شات  �الأث���اث  �شناعة  يف  �لعاملة  �ال�شتثمار�ت 

•• عجمان-الفجر:

�شيد�ت  جم���ل�������س  ج����ه����ود  ����ش���م���ن 
زيار�ته  بتكثيف  ع��ج��م��ان  �أع���م���ال 
و�خلا�شة  �حلكومية  �جلهات  �إىل 
و�لتعاون  �لعاقات  تعزيز  بهدف 
�مل�����������ش�����رتك وت�������ب�������ادل �خل��������ر�ت 
�ملمار�شات  �أف�شل  على  و�الإط����اع 
�لد�عمة لتوجيه ومتكن �أ�شحاب 
على  و�ملقبلن  �الأعمال  و�شاحبات 
ومبتكرة،  جديدة  م�شاريع  تنفيذ 
ق�����ام وف�����د م����ن �مل���ج���ل�������س  ب���زي���ارة 
جم���م���وع���ة غ���ر�����ش���ي���ا �ل����زر�ع����ي����ة � 
و�لتن�شيق  �لتعاون  بهدف  �أبوظبي 
�مل�شرتك يف جمال م�شاريع �الأمن 

�لغذ�ئي وريادة �الأعمال.

يف �مل�شاريع �لزر�عية.
و�أ���ش��اف��ت �ل��دك��ت��ورة �آم��ن��ة خليفة 
ظل  يف  �أهميتها  تكت�شب  “�لزيارة 
�عمال  ����ش���ي���د�ت  جم��ل�����س  ت���وج���ه 
�شيد�ت  فر�س  زي���ادة  �إىل  عجمان 
م�شاريع جديدة  فتح  �الأعمال من 
عر  �ل���زر�ع���ي  ب��ال��ق��ط��اع  مرتبطة 
و�إ�شتخد�م  �البتكار  على  �العتماد 
�ل���زر�ع���ة �حل��دي��ث��ة ال�شيما  ط���رق 
مبادر�ته  �شمن  ي�شع  �ملجل�س  �أن 
�لهادفة  و�إح�شد”  �إزرع  “مبادرة 
لتحقيق  �ل�����ش��ي��د�ت  ت�����ش��ج��ي��ع  �إىل 
�الك��ت��ف��اء �ل��ذ�ت��ي و�ال���ش��ت��ف��ادة من 
للزر�عة  �ل��ب��ا���ش��ت��ي��ك��ي��ة  �ل��ب��ي��وت 
�لتكنولوجيا  ع���ل���ى  و�الع����ت����م����اد 

�لزر�عية �حلديثة«.

مييز  ما  �أن  موؤكدة  �مل�شاريع،  تلك 
جمموعة غار�شيا �إرتباطها �ملبا�شر 
لاأمن  �لوطنية  باال�شرت�تيجية 

�لغذ�ئي و�ملائي.
دور  ل���ه���ا  �مل���ج���م���وع���ة  �أن  و�أك��������دت 
�إر���ش��ادي وت��وع��وي كبر يف توجيه 
و�ملقبلن  �الع��م��ال  ور�ئ����د�ت  رو�د 
نحو  خا�شة  م�شاريع  تنفيذ  على 
و�ل�شناعات  �ل��زر�ع��ي  �ال�شتثمار 
�مل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ق��ط��اع، م����وؤك����دة �ن 
�أع���م���ال عجمان  ���ش��ي��د�ت  جم��ل�����س 
تربطه عاقة وطيدة مع جمموعة 
�ملجل�س  ن���ف���ذ  ب���ح���ي���ث  غ���ار����ش���ي���ا 
بالتعاون مع �ملجموعة �لعديد من 
�لتوعوية حول  �ل���دور�ت و�ل��ور���س 
�ال�شتثمار  وجدوى  �الأعمال  ريادة 

و�ل�شمولية  �ل���ت���ك���ام���ل���ي���ة  ع���ل���ى 
م�شاريعها  ت�����ن�����وع  خ�������ال  م������ن 
�الأنظمة  على  و�العتماد  “�ملز�رع، 
�حلديثة،  �لزر�عية  و�لتكنولوجيا 
و�لتدريب �ملهني، �لتعليم، �لتجارة 
�ل����ع����ام����ة، �ل���������روة �حل���ي���و�ن���ي���ة، 
�لتكميلية،  و�ل�����ش��ن��اع��ات  �ل���غ���ذ�ء 
غر��شيا  و�ح����ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات،  �إد�رة 

�ل�شياحية«.
�آمنة  �ل��دك��ت��ورة  �أث��ن��ت  م��ن جانبها 
جمموعة  ت�شملة  ما  على  خليفة، 
ترتقي  م�������ش���اري���ع  م����ن  غ���ار����ش���ي���ا 
مب��ف��اه��ي��م �ال����ش���ت���ث���م���ار �ل����زر�ع����ي 
�لزر�عية  �مل�شاريع  ت��ط��ور  و�آل��ي��ات 
و��شتغال  �البتكار  على  �ملعتمدة 
وجناح  �إ�شتد�مة  يف  �لتكنولوجيا 

�آمنة  �ل����دك����ت����ورة  �ل����وف����د  ت����ر�أ�����س 
جمل�س  رئ��ي�����ش��ة  ع��ل��ي  �آل  خ��ل��ي��ف��ة 
و�إ�شتقبل  عجمان،  �أعمال  �شيد�ت 
�أحمد  ح���ام���د  �مل�����ش��ت�����ش��ار  �ل����وف����د 
�حلامد موؤ�ش�س جمموعة غر��شيا 
وف�����د جمل�س  و����ش���م  �ل����زر�ع����ي����ة، 
�شيد�ت �أعمال عجمان، منى �شقر 
�الإد�رة  جمل�س  ع�شو  �ملطرو�شي 
وع��ب��ر ع��ي��د �ل��ف��رج م��دي��ر مكتب 

جمل�س �شيد�ت �عمال عجمان.
تفقدية  ج���ول���ة  �ل����زي����ارة  ���ش��م��ل��ت 
جمموعة  م�����ش��اري��ع  ع��ل��ى  للتعرف 
تقدمه  وم����ا  �ل���زر�ع���ي���ة  غ��ر����ش��ي��ا 
�هتمام  يج�شد  ع��امل��ي  من���وذج  م��ن 
�الإم�������ار�ت ب��امل�����ش��اري��ع �ل���زر�ع���ي���ة ، 
غار�شيا  جم��م��وع��ة  ت��ع��ت��م��د  ح��ي��ث 

•• الدوحة-رويرتز

�شر�كة  �تفاق  للطاقة  قطر  وقعت 
�أجل  من  �أم�س  �إنرجيز  توتال  مع 
للغاز،  �ل�شمال  حقل  �شرق  تو�شعة 
�أك��ر م�شروع للغاز  وه��و ج��زء من 
فيما  �ل��ع��امل،  يف  �مل�شال  �لطبيعي 
�الأيام  �إن  �لتنفيذي  رئي�شها  ق��ال 
�ملقبلة �شت�شهد �الإعان عن مزيد 

من �ل�شركاء.
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي �شعد  �ل��رئ��ي�����س  وق����ال 
ي�����ش��غ��ل كذلك  و�ل�������ذي  �ل���ك���ع���ب���ي، 
�لقطري  �ل���دول���ة  وزي�����ر  م��ن�����ش��ب 
�ختيار  عملية  �إن  �لطاقة،  ل�شوؤون 
�لتوقيعات  و�إن  �كتملت  �ل�شركاء 

�كتمال  مبجرد  �أن��ه  �لكعبي  وذك��ر 
�ال����ش���ت���ث���م���ار�ت، ف��م��ن �مل��ت��وق��ع �أن 
ي�����ش��ك��ل �مل���������ش����رتون �الآ����ش���ي���وي���ون 
للم�شروع  بالن�شبة  �ل�شوق  ن�شف 

و�مل�شرتون يف �أوروبا �لبقية.
�إك�شون  �شركات  �إن  م�شادر  وقالت 
فيليب�س  وك��ون��وك��و  و���ش��ل  م��وب��ي��ل 
م�شروع  يف  كذلك  �شت�شارك  و�إيني 
م�شادر  ذك������رت  ك���م���ا  �ل���ت���و����ش���ع���ة. 
مكانة  �شيعزز  �مل�شروع  �أن  مطلعة 
قطر كاأكر م�شدر للغاز �لطبيعي 
�مل�����ش��ال يف �ل���ع���امل و���ش��ي�����ش��اع��د يف 
�شمان �إم��د�د�ت طويلة �الأم��د من 
الإيجاد  ت�شعى  �لتي  الأوروب���ا  �لغاز 

بديل للغاز �لرو�شي.

تو�شعة  م�شروع  يف  وتنقية  �إ���ش��ال��ة 
تكون  �أن  على  �ل�شمال  حقل  �شرق 
�لوحدتان �الأخريان �شمن �ملرحلة 

�لثانية، جنوب حقل �ل�شمال.
ل��دى قطر نهجا  �إن  �لكعبي  وق��ال 
م����وح����د� ي���ع���ت���ر ج���م���ي���ع وح�����د�ت 
�الإ����ش���ال���ة �الأرب������ع وح�����دة و�ح�����دة. 
ومت����ن����ح ح�������ش���ة ت����وت����ال �إن���رج���ي���ز 
�إ�شالة  باملئة يف وحدة   25 �لبالغة 
�فرت��شية نحو 6.25 يف �ملئة من 

�إجمايل �لوحد�ت �الأربع.
نعد  مل  �أننا  “�أعلنا  بويانيه  وق��ال 
ج��دي��د يف  م�����ش��روع  �أي  يف  ن�شتثمر 
رو�شيا، لذ� فاإن توقيع هذ� �مل�شروع 

يف قطر مهم بالن�شبة لنا«.

�الأ�شبوع  بحلول  ُتعلن  قد  �لتالية 
�أن���ه ل��ن حت��وز �أي  �ملقبل. و�أ���ش��اف 
ح�شة  ت��ف��وق  ح�شة  �أخ���رى  �شركة 
باتريك  وق�����ال  �إن���رج���ي���ز.  ت���وت���ال 
بويانيه �لرئي�س �لتنفيذي لتوتال 
تبلغ  ���ش��رك��ت��ه  ح�����ش��ة  �إن  �إن��رج��ي��ز 
�إ�شالة وتنقية  باملئة يف وح��دة   25
تو�شعة  خ��ط��ة  وت�شمل  ب��امل�����ش��روع. 
حقل �ل�شمال �شت حمطات الإ�شالة 
�شتزيد  �ل��ط��ب��ي��ع��ي  �ل���غ���از  وت��ن��ق��ي��ة 
�مل�شال  �لطبيعي  �لغاز  �إنتاج  طاقة 
ل���دى ق��ط��ر م���ن 77 م��ل��ي��ون طن 
بحلول  مليونا   126 �إىل  �شنويا 
�لنفط  �شركات  وق��دم��ت   .2027
�ل��ع��امل��ي��ة ع��رو���ش��ا الأرب�����ع وح����د�ت 

عمران جروب االإماراتية للروافع الربجية تفوز بعقود بقيمة »80« مليون دوالر

قطر للطاقة توقع اتفاقا مع توتال اإنرجيز ب�ساأن تو�سعة �سرق حقل ال�سمال للغاز 

موؤ�سرات بور�سة الكويت تغلق على هبوط مع انخفا�س االأ�سواق العاملية  

•• دبي-الفجر:

�أعلن �ل�شيد �شاح حممد �ل�شريك و�ملدير يف “�شركة عمر�ن جروب “ - 
�إحدى �أهم و�أكر �ل�شركات �المار�تية �لعاملة يف جمال �لرو�فع �لرجية 

بعقود  �لفوز  �ملنطقة-  يف  و�مل�شاعد 
توريد ر�فعات برجية عماقة بقيمة 
)50( مليون دوالر مل�شاريع �شيجري 
�الم����ار�ت  يف  تنفيذها  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل 
�لقادمة،  �ل��ث��اث��ة  �الأ���ش��ه��ر  خ���ال 
ت��ق��وم حالياً  �ل�����ش��رك��ة  �أن  �ل��ع��ل��م  م��ع 
بتوريد وتركيب رو�فع برجية لعدد 
من �أهم �مل�شاريع �جلاري �لعمل بها 
نظر  منقطع  وب��ن��ج��اح  ب���االإم���ار�ت، 

وبرو�فع هي �ال�شخم بالعامل.
وق�������ال �ل�������ش���ي���د �����ش����اح حم���م���د يف 
ت�شريحات �شحافية بهذه �ملنا�شبة: 
�ل�شخمة  �مل�شاريع  ب��ه��ذه  �ل��ف��وز  �إن 
��شتثمرنا  حيث  خططنا،  ثمار  ك��ان 
تقريباً  دره��م  مليون   )150( مبلغ 
ونعمل  �ملا�شية،  �أ�شهر  �ل�شتة  خال 
ت�شل  �إ�شافية  �إ�شتثمار�ت  �شخ  على 
�إىل )100( مليون درهم يف �لن�شف 
مبعد�ت   ،2022 ع���ام  م��ن  �ل��ث��اين 
�شخمة  ��شرت�تيجية  ومناولة  رف��ع 
باملنطقة  �ال���ش��و�ق  �حتياجات  تلبي 
�شت�شمل  و�ل��ت��ي  ك��ب��رة  وب��ت��و���ش��ع��ات 
عر�س  و����ش���االت  �إد�رة  م��ب��ن��ى  ع��ل��ى 
�شيانة  وجم����م����ع  ذك����ي����ة  وخم��������ازن 

 •• الكويت-رويرتز

�أغلقت موؤ�شر�ت بور�شة �لكويت �أم�س �الأحد على هبوط حاد متاأثرة باالأ�شو�ق 
�لعاملية �لتي �نخف�شت موؤ�شر�تها �جلمعة بعد �إعان �أرقام �لت�شخم �الأمريكية 

يف مايو �أيار.
و�أغلق موؤ�شر �ل�شوق �الأول �لكويتي منخف�شا 2.1 باملئة و�ل�شوق �لرئي�شي 50 
بن�شبة 1.6 باملئة و�ل�شوق �لرئي�شي 1.1 باملئة وموؤ�شر �ل�شوق �لعام 1.9 باملئة. 
وكانت �الأ�شهم �الأمريكية �أغلقت على �نخفا�س حاد يوم �جلمعة و�شجلت �أكر 
تقرير  �أظهر  حيث  �لثاين،  كانون  يناير  منذ  �ملئوية  بالن�شبة  �أ�شبوعي  هبوط 
باملئة  و�ح��د  بن�شبة  �رتفع  �مل�شتهلكن  �أ�شعار  موؤ�شر  �أن  �الأمريكية  �لعمل  وز�رة 

�ل�شهر �ملا�شي بعد �رتفاعه 0.3 باملئة يف �أبريل ني�شان.
وقال ر�ئد دياب نائب رئي�س ق�شم �لبحوث يف كامكو �إنف�شت لرويرتز �إن هبوط 
بالبيانات  �شلبا  �ل��ك��وي��ت  ب��ور���ش��ة  يف  �مل�شتثمرين  معنويات  ت��اأث��ر  �شببه  �ل��ي��وم 
�الأمركية وتز�يد �لقلق من حدوث مزيد من رفع �لفائدة يف �لواليات �ملتحدة. 

وم�شجد ومر�فق خدمية �أخرى، وذلك على م�شاحة )200( �ألف مرت 
دوالر يجري  بقيمة )30( مليون  �آخ��ر  �أن هناك عقد�ً  و��شاف  مربع.  
عماقة  برجية  رو�ف��ع  لتوريد  �لنهائية  مبر�حله  وهو  عليه،  �لتفاو�س 
�ل�شويد، �شيتم �العان عنه  �مل�شاريع �ال�شرت�تيجية و�حليوية يف  الأحد 

قريباً.

حتديات
تو�جهها  �ل���ت���ي  �ل���ت���ح���دي���ات  وع����ن 
ع�����م�����ر�ن ج��������روب خ�������ال �ل����ف����رتة 
�إن من  ب���ال���ق���ول:  �أج�����اب  �حل���ال���ي���ة، 
�لتي تو�جهنا حالياً  �لتحديات  �أهم 
�حلادة  و�الرت��ف��اع��ات  �لتقلبات  ه��ي 
�حلا�شلة يف �أ�شعار �ل�شحن �لبحري، 
و�ملحروقات وتو�بعها وقطع �لغيار، 
قيا�شية  م�شتويات  �إىل  و�شلت  �لتي 
مما  متوقعة،  وغ��ر  م�شبوقة  غ��ر 
وعملية  �أع���م���ال���ن���ا  وي����رب����ك  ي���ع���وق 

�لت�شعر يف �الأ�شو�ق �لعاملية«.
خال  �ل�شركة  �أعمال  نتائج  وح��ول 
عام 2021، وتوقعات �لعام �حلايل، 
“�إن  ب��ال��ق��ول:  �أج���اب �شاح حممد 
�ل�شنة  خ��ال  �ل�شركة  �أعمال  نتائج 
ب�شكل  ك��ان��ت ج��ي��دة   2021 �مل��ال��ي��ة 
 %  )12( بلغت  من��و  وبن�شبة  ع��ام، 
مقارنة ب�شنة 2020، و�إننا �شنعمل 
على حتقيق هدف منو بن�شبة تقدر 
 2022 ع�����ام  �مل����ائ����ة  يف   )15( ب����� 

مقارنة ب�شنة 2021«.

�حل��رب على  تاأثر  يز�لون متخوفن من  �مل�شتثمرين ال  �إن  �أي�شا  دي��اب  وق��ال 
رو�شيا وتعطل �شا�شل �الإمد�د باالإ�شافة �إىل �أزمة �لغذ�ء �لعاملية م�شر� �إىل �أن 

بور�شة �لكويت “هي جزء من �لعامل«.
وقال �إن �أ�شا�شيات �القت�شاد �لكويتي ال تز�ل متينة و�أ�شعار �لنفط �لعالية ترفع 
�لتوقعات بتحقيق فائ�س يف �مليز�نية وهو ما يدعم مزيد� من �الإنفاق �حلكومي 
على �مل�شاريع و�لذي ت�شتفيد منه �شركات �لقطاع �خلا�س و�مل�شتثمرون م�شر� 
�إىل �أن �إقبال �مل�شتثمرين �الأجانب على �ل�شر�ء مبني على حقائق قوة �القت�شاد 
�أوالد علي  باملئة و�شركة  �لكويتي ثاثة  �لتمويل  �أ�شهم بيت  �لكويتي. وهبطت 
و�لبنك  باملئة   1.2 �ملتنقلة  لات�شاالت  وزي��ن  باملئة   1.9 لل�شيار�ت  �ل��غ��امن 

�الأهلي �ملتحد �لبحريني 3.4 باملئة.
كما هبطت �أ�شهم �أجيليتي للمخازن �لعمومية 1.6 باملئة و�ال�شتثمار�ت �لوطنية 

4.8 باملئة وعقار�ت �لكويت 4.6 باملئة.
 169.6 �ملتد�ولة  �الأ�شهم  دينار وكمية  51.8 مليون  �لتد�والت  وبلغت قيمة 

مليون �شهم.
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•• راأ�س اخليمة-وام:

�أكدت در��شة �أعدتها �إد�رة �لدر��شات و�لتعاون �لتجاري يف �لغرفة على �أن قيمة 
�ل�شادر�ت �ل�شناعية الأع�شاء غرفة ر�أ�س �خليمة �زد�دت يف نهاية عام 2021 
عن عام 2019 -فرتة ما قبل �جلائحة- بن�شبة 8 باملئة بن هذين �لعامن، 
�الإمارة  �إجمايل �شادر�ت  �ل�شناعية من  �ل�شادر�ت  زي��ادة يف ح�شة  ر�فق ذلك 
و�لتي �رتفعت من 58 باملئة يف عام 2019 لت�شل �إىل 64 باملئة يف عام 2021، 
�الإم���ارة. وتعد  �مل�شهد �القت�شادي يف  �ملحوري يف قيادة  يف موؤ�شر على دوره��ا 
جتربة �لقطاعات �لت�شديرية الإمارة ر�أ�س �خليمة من �لتجارب �لناجحة �لتي 
عملت ك�شمام �أمان لاقت�شاد �شاهم يف زيادة �شابته يف �لت�شدي للتد�عيات 
�خلطرة الآثار �جلائحة �لعاملية و�ملحافظة على �ال�شتقر�ر �القت�شادي ال بل 
�شادت قبل بدء  �لتي  �مل�شتويات  �ملطلق عن  �لنمو  �إىل  �لتعايف  وجت��اوز مرحلة 

باملئة   85 على  �ملوؤهلة  �ال�شتثمارية  �ملناطق  ��شتحوذت  كما  عامل.  �أل��ف   42
�لتي  �إجمايل �ال�شتثمار�ت يف موؤ�شر على دور �ال�شرت�تيجيات �ل�شناعية  من 
عامل  �أ�شبح  حتى  �ل�شناعة  قطاع  يف  �الأجنبي  �ال�شتثمار  حتفيز  يف  �شاهمت 
�ال�شتقر�ر �لرئي�س القت�شاد �الإمارة �ملبني على �لقطاعات ذ�ت �لقيمة �مل�شافة 
و��شتعر�شت  �مل�شتد�م.  �القت�شادي  �لنمو  �ملزيد من  نحو  �ملرتفعة  و�الإنتاجية 
يف  �ل�شلع  جمموعات  ح�شب  �مل�شدرة  �ل�شناعية  �ل�شلع  ف�شول  �أه��م  �لدر��شة 
�لنظام �ملن�شق ون�شب م�شاهمة كل ف�شل من �الإجمايل، حيث كان ل�شبع ف�شول 
رئي�شية وهي على �لتو�يل -�ملنتجات �ملعدنية و�لنقل ومعادن عادية ومنتجات 
�ل�شناعات �لكيماوية �أو �ل�شناعات �ملرتبطة بها وم�شنوعاتها وم�شنوعات من 
و�أجز�ءها  و�ل�شورة  �ل�شوت  ت�شجيل  و�أج��ه��زة  و�آالت  خ��زف  �أو  ج�س  �أو  حجر 
ومنتجات نباتية و�للوؤلوؤ �لطبيعي ولد�ئن وم�شنوعاتها مطاط وم�شنوعاته- 

�مل�شاهمة �لكرى وبن�شبة 82 باملئة .

�جلائحة. وكان ل�شادر�ت �لع�شويات �ملحلية �حل�شة �لكرى بحو�يل 52 باملئة 
من �إجمايل �ل�شادر�ت �ل�شناعية يف حن كانت ح�شة �ملناطق �حلرة 34 باملئة، 
-�جلزيرة  من  كل  مناطق  ت�شم  و�لتي  �ملوؤهلة  �ل�شناعية  للمناطق  ك��ان  كما 
�حلمر�ء و�لغيل وخورخوير- �مل�شاهمة �لكرى يف �ل�شادر�ت �ل�شناعية حيث 
وقد  �ل�شناعية،  �ل�����ش��ادر�ت  �إج��م��ايل  م��ن  باملئة   69 ب���  �ملناطق  ه��ذه  �شاهمت 
عززت هذه �ل�شادر�ت من �لعاقات �لتجارية مع �شركاء �الإمارة عامليا �لذين 
ت�شدرتهم جمموعة �لدول �الأ�شيوية-غر �لعربية م�شتحوذًة على 26 باملئة 
من �ل�شادر�ت �ل�شناعية لاإمارة وو�شل عدد �لدول �مل�شتوردة ملنتجات �الإمارة 
�ل�شناعية �إىل 151 دولة كان على ر�أ�شها على �لتو�يل كل من م�شر و�لهند 
باقي  ثم  ورو�شيا  وعمان  و�لعر�ق  و�لكويت  و�مريكا  وبنجادي�س  و�ل�شعودية 
�ملبدئية  قيمتها  و�شلت  وحملية  خارجية  با�شتثمار�ت  مدعومة  �لعامل،  دول 
عند ت�شجيل �ل�شركات �إىل 2 مليار و395 مليون درهم �شغلت ما يقارب على 

»كهرباء ال�سارقة« تفوز باملركز االأول يف جائزة االإمارات الإعادة تدوير اأحبار الطابعات

»ديوا« تعتمد اأحدث االأنظمة الذكية لتقليل الفاقد يف �سبكة املياه

بو�سلة اجلزائر تتجه نحو اإفريقيا لك�سب رهان ال�سادرات
من �أجل تعميق �لتكامل �القت�شادي للقارة �الإفريقية 
متكاملة  �إفريقيا  يف  �ملتمثلة  �الإفريقية  للروؤية  وفقاً 

ومزدهرة وم�شاملة” كما وردت يف �أجندة 2063.
وتعتر منطقة �لتجارة �حلرة �الإفريقية �شوقا و�عدة 
ن�شمة  م��ل��ي��ار   1.2 م��ن�����ش��ورة،  �أرق����ام  بح�شب  ب�شمها، 
حملي  ون���اجت  �أم��رك��ي،  دوالر  مليار   3000 وبقيمة 
�إىل  يحولها  م��ا  دوالر،  مليار   2500 ي��ع��ادل  �إج��م��ايل 
ت��ب��ح��ث ع���ن تعزيز  �إف��ري��ق��ي��ة  ف�����ش��اء م��ه��م الأي دول����ة 
تو�جدها �القت�شادي يف ربوع �لقارة، ويف ظل مناف�شة 

قوية بن كرى �القت�شاديات �لدولية للتوغل فيها.
�أن  �إىل  �الأخ��رة  �ل�شنو�ت  �لر�شمية يف  �الأرق���ام  وت�شر 
ن�شبة �ملبادالت �لتجارية بن �جلز�ئر و�لدول �الإفريقية 
 2017 2020، وخال �شنة  باملائة يف   5 مل تتجاوز 
كانت ن�شبة �ملبادالت �لتجارية مع �لدول �الإفريقية يف 
حدود 3.7 باملائة ثم �رتفعت �إىل 4 باملائة يف 2018 

و4.5 باملائة يف 2019.
ويرى �خلبر يف �ال�شتثمار�ت و�ملحلل �القت�شادي، عبد 
�لقادر �شليماين �أن “�جلز�ئر ترى من خال ولوجها 
لتدعيم  ق��اط��رة  �الإف��ري��ق��ي��ة  �حل����رة  �ل��ت��ج��ارة  ملنطقة 
�ملحلية  للمنتجات  مكانة  و�إي��ج��اد  �خلارجية  �لتجارة 
�لطاقوية  �شبه  وم��و�د  �لتحويلية  �لغذ�ئية،  �مل��و�د  من 
د�خل �أ�شو�ق �لقارة«. ويو�شح �شليماين يف حديث ملوقع 
�إفادة �لبلد�ن  “باإمكان �جلز�ئر  �أنه  �شكاي نيوز عربية 
�لزر�عية  �إمكانياتها  �إىل  بالنظر  �قت�شاديا  �الإفريقية 
�لهائلة وجتربتها �لفريدة من نوعها يف جتارة �ملقاي�شة 
�حلدودية، �إ�شافة �إىل �شركاتها �لنا�شئة �لتي ميكن من 

خالها ت�شدير �خلدمات �لتكنولوجية و�البتكار«.

•• اجلزائر-وكاالت
�لتجارة  منطقة  �أ���ش��و�ق  �إىل  للدخول  �جلز�ئر  تتاأهب 
�حلرة �الإفريقية بد�ية من يوليو �ملقبل، يف ظل توجه 
�ملنتجات  وت�����ش��دي��ر  �ال���ش��ت��ث��م��ار�ت  ت�شجيع  ع��ل��ى  ق��ائ��م 
�آمال  و�شط  �القت�شاد،  لتنويع  خطة  �إط��ار  يف  �ملحلية، 
برفع �ل�شادر�ت خارج �ملحروقات �إىل 7 مليار�ت دوالر 

يف 2022.
�ل�شاحة  على  �القت�شادي  �ل��ت��و�ج��د  تركيز  �أج��ل  وم��ن 
�إجر�ء�ت  عدة  �إط��اق  على  �جلز�ئر  عملت  �الإفريقية، 
2018 ع��ل��ى �ت��ف��اق �الن�����ش��م��ام �إىل  ك��ال��ت��وق��ي��ع ���ش��ن��ة 
لها  �شي�شمح  �ل��ذي  �الإفريقية  �حل��رة  �لتجارة  منطقة 

بتعزيز �لتبادالت �لتجارية مع 54 دولة.
حدودية  برية  معابر  فتح  يف  �أي�شا  خطو�تها  ومتثلت 
بحري  خ��ط  وت�شغيل  “�ملقاي�شة”،  جت���ارة  لت�شهيل 
�ملنتوجات  ت���و�ج���د  ل��ت��ع��زي��ز  م��وري��ت��ان��ي��ا  م���ع  جت�����اري 
خطوط  فتح  �إىل  �إ�شافة  �إفريقيا،  غرب  يف  �جلز�ئرية 
و�لتوجه  �إف���ري���ق���ي���ة،  ع���و�����ش���م  ن��ح��و  ج���دي���دة  ج���وي���ة 
�لتي  �ل��ق��ارة  دول  بع�س  يف  للبنوك  ف���روع  �إن�����ش��اء  نحو 
ت�شتقبل �ل�شلع �جلز�ئرية من �أجل مر�فقة �مل�شدرين 
�جلز�ئرين. وقعت �جلز�ئر على �تفاق منطقة �لتجارة 
�ال�شتثنائية  �ل��ق��م��ة  �أ���ش��غ��ال  �الإف��ري��ق��ي��ة خ���ال  �حل���رة 
�شنة  �لرو�ندية  �لعا�شمة  بكيغايل  �الإفريقي  لاحتاد 
2018، فيما �شادقت ب�شفة ر�شمية على �التفاق ذ�ته 

يف مايو 2021.
وم���ن �أب����رز م��ا ي��ه��دف �إل��ي��ه ه���ذ� �ل��ف�����ش��اء: خ��ل��ق �شوق 
�الأ�شخا�س  بتنقل  مي�شرة  و�خل��دم��ات  لل�شلع  م��وح��دة 

•• ال�صارقة -وام:

وغاز  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  ف���ازت 
على  �الأول  ب���امل���رك���ز  �ل�������ش���ارق���ة 
�خلام�س  وللعام  �لدولة  م�شتوى 
�إد�رة  ج���ائ���زة  يف  �ل����ت����و�يل  ع��ل��ى 
�أحبار  ت��دوي��ر  و�إع�����ادة  �ل��ن��ف��اي��ات 
�لطابعات عن فئة �ملوؤ�ش�شات و�لتي 
عمل  جم��م��وع��ة  ���ش��ن��وي��اً  تنظمها 
 Emirates للبيئة  �الإم����ار�ت 
 E n v i r o n m e n t a l
الإجنازها   /Group /EEG
جتميع و�إعادة تدوير عدد 365 
�الأحبار وذل��ك خال  من عبو�ت 
موؤخر�  �مل��ج��م��وع��ة  نظمته  ح��ف��ل 
يف جممع دبي للمعرفة مبنا�شبة 

يوم �لبيئة �لعاملي.
و�أك������دت �مل��ه��ن��د���ش��ة ف��اط��م��ة علي 
�أ�شغر مدير �إد�رة تقنية �ملعلومات 
ومياه  كهرباء  بهيئة  و�الت�����ش��ال 
�لهيئة  ف���وز  �أن  �ل�����ش��ارق��ة  وغ����از 
تتويجاً  ج������اء  �جل�����ائ�����زة  ب����ه����ذه 
جلهودها يف جمال �حلفاظ على 
�لبيئة و�إطاق �ملبادر�ت �ملختلفة 
م�شتوى  رف�����ع  يف  ت�����ش��ه��م  �ل���ت���ي 

•• الريا�س-الفجر:

و�شناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  ب��������د�أت 
�ل�شارقة  بجائزة  ممثلة  �ل�شارقة 
من�شاآت  لرت�شيح  ج��ول��ة  للتميز، 
م�شتوى  ع��ل��ى  �خل���ا����س  �ل��ق��ط��اع 
�خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول 
و�لتعريف  ب��اجل��ائ��زة،  للم�شاركة 
“جائزة �ل�شارقة للتوطن  بفئتي 
�خلليجية وجائزة �ل�شارقة للتميز 
ت�شجيع  عن  ف�شا  �خلليجية”، 
�ل�شركات يف هذه �لدول �ل�شقيقة 
خمتلف  يف  و�لتميز  �الإب���د�ع  على 

�لقطاعات �القت�شادية.
و����ش��ت��ه��ل��ت �جل���ائ���زة ج��ول��ت��ه��ا من 
عا�شمة �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
�ل������ري������ا�������س، ب�����وف�����د �����ش����م ن����دى 
جلائزة  �ل��ع��ام  �ملن�شق  �ل��ه��اج��ري، 
�ل�شارقة للتميز، و�أمل �حلو�شني، 
�الإع������ام يف غرفة  ق�����ش��م  رئ��ي�����س 
�ل�شارقة، وذلك من خال �جتماع 
�شم م�شوؤولن من غرفة �لريا�س 
�شارك فيه كل من �شامي �لعيبان 
�ال����ش���رت�ك���ات،  �إد�رة  ع����ام  م���دي���ر 

للعام  للفوز  �أهلها  و�ل��ذي  �لرقم 
�خلام�س على �لتو�يل.

وقال �أحمد ح�شن عبد�هلل رئي�س 
�ل��ت�����ش��غ��ي��ل و�ل���دع���م �لفني  ق�����ش��م 
باإد�رة تقنية �ملعلومات و�الت�شال 
ب���ه���ي���ئ���ة ك����ه����رب����اء وم�����ي�����اه وغ�����از 
على  ح�شلت  �لهيئة  �إن  �ل�شارقة 
هذه �جلائزة بعد مناف�شة كبرة 
�مل�شاركة  �جل���ه���ات  م���ن  ع���دد  م���ع 
�الأحبار  ت��دوي��ر  �إع���ادة  ع��ن حملة 
�ل���ت���ي ن��ظ��م��ت��ه��ا جم��م��وع��ة عمل 
ما  �شارك  حيث  للبيئة  �الم���ار�ت 
حمات  يف  جهة   41 من  يقارب 
و�لذين  �ل�شنوية  �لنفايات  �إد�رة 
�ن�شمو� طوًعا �إىل مبادر�ت �إد�رة 
باملجموعة  �خل��ا���ش��ة  �ل��ن��ف��اي��ات 
وعملو� بجد طو�ل �لعام لتحقيق 
ب���اه���رة يف خم��ت��ل��ف فئات  ن��ت��ائ��ج 
حمات  ت�شمنت  و�لتي  �جلائزة 
�لتدوير  و�إع����ادة  �ل��ن��ف��اي��ات  �إد�رة 
على م�شتوى دول��ة �الإم���ار�ت مبا 
يف ذلك جمع �لورق و�لبا�شتيك 
وع����ل����ب �الأل�����وم�����ن�����ي�����وم و�حل�����ر 
و�لعبو�ت  �مل��ح��م��ول��ة  و�ل��ه��و�ت��ف 

�لزجاجية.

�ل���ت���ج���ارة  و�جل������و�ئ������ز يف غ������رف 
باالإ�شافة  �خلليجية  و�ل�شناعة 
تعريفية  ل����ق����اء�ت  ت��ن��ظ��ي��م  �إىل 
�لتجارية  �ل��غ��رف  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

�الأحبار �لتي نظمتها �إد�رة تقنية 
�ملعلومات و�الت�شال بهيئة كهرباء 
يف  �شاهمت  �ل�شارقة  وغ��از  ومياه 
عبو�ت  م��ن   365 ع���دد  جت��م��ي��ع 
�الأح���ب���ار الإع�����ادة ت��دوي��ره��ا وقد 
بهذ�  مناف�شيها  �لهيئة  ت�شدرت 

بن  �لبيئة  على  �حل��ف��اظ  ثقافة 
ون�����ش��ر هذه  �ملجتمع  ف��ئ��ات  ك��اف��ة 
�لثقافة بن �ملوظفن يف �جلهات 
�خلا�شة  و�ل�����ش��رك��ات  �حل��ك��وم��ي��ة 
عامة  ب���������ش����ورة  �مل���ج���ت���م���ع  ويف 
..الفتة �إىل �أن حملة �إعادة تدوير 

�ل����وع����ي �ل���ث���ق���ايف و�مل�����ع�����ريف بن 
�لتعاون  باأهمية  �ملجتمع  �أف����ر�د 
و�ت���خ���اذ ك��اف��ة �الج�������ر�ء�ت �لتي 
تر�عي �جلو�نب �لبيئية. و�أ�شارت 
م�شوؤولية  �لبيئة  حماية  �أن  �إىل 
تاأ�شيل  �ل�شروري  ومن  جماعية 

و�أو����ش���ح���ت ن����دى �ل���ه���اج���ري، �أن 
عدد  عقد  ي�شمل  �جلولة  برنامج 
�مل�شوؤولن  م��ع  �الج��ت��م��اع��ات  م��ن 
و�لتميز  �جل���ودة  ب����اإد�رة  �ملعنين 

خم�ش�شة  وه��������ي  �خل���ل���ي���ج���ي���ة 
و�ملن�شاآت  �ل���ك���ب���رة  ل��ل��م��ن�����ش��اآت 
�ل�������ش���غ���رة و�مل���ت���و����ش���ط���ة �الأك�����ر 
توظيفا للمو�طنن و�خلليجين.

وع��ب��د �ل��رح��م��ن �ل�����ش��اي��ق��ي مدير 
�لعكا�شي  وحم��م��د  �جل���ودة،  �إد�رة 
�الإج��������ر�ء�ت بغرفة  ق�����ش��م  م��دي��ر 

�لريا�س.
تف�شيليا  �شرحا  �الجتماع  وتناول 
عن �شروط �ال�شرت�ك باجلائزتن 
�لتقدمي  وم��و�ع��ي��د  ومعايرهما 
�ملوقع  خ�����ال  م����ن  و�ل��ت�����ش��ج��ي��ل 
بجائزة  �خل����ا�����س  �الإل������ك������رتوين 
جانب  �إىل  ل��ل��ت��م��ي��ز،  �ل�������ش���ارق���ة 
�ملمنوحة  و�مل��ز�ي��ا  �لتقييم  �آل��ي��ات 
�ل�شارقة  ج���ائ���زة  يف  ل��ل��ف��ائ��زي��ن 
ل��ل��ت��م��ي��ز �خل��ل��ي��ج��ي��ة وه���ي جائزة 
�لكبرة  ل��ل��م��ن�����ش��اآت  خم�����ش�����ش��ة 
و�ملن�شاآت �ل�شغرة و�ملتو�شطة من 
�خلا�شة  �ل�شركات  قطاعات  كافة 
يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي، 
للتوطن  �ل���������ش����ارق����ة  وج������ائ������زة 

جمل�س  وك���������ان  �ل�������ش���ق���ي���ق���ت���ن. 
للتميز  �ل�����ش��ارق��ة  ج���ائ���زة  �أم���ن���اء 
ق���د �أع���ل���ن م���وؤخ���ر� ع���ن ف��ت��ح باب 
بالن�شخة  للم�شاركن  �لت�شجيل 
�جلديدة، وذلك من خال �ملوقع 
www. ل��ل��ج��ائ��زة  �الإل���ك���رتوين 
فئات  لت�شعة   ،shjseen.ae
�ل�����ش��ارق��ة للتوطن  ه��ي )ج���ائ���زة 
�ل�شارقة  وج����ائ����زة  �خل��ل��ي��ج��ي��ة، 
ل���ل���ت���م���ي���ز �خل���ل���ي���ج���ي���ة، وج����ائ����زة 
�ل�شارقة للتميز، وجائزة �ل�شارقة 
و�ملتو�شطة،  �ل�شغرة  للم�شاريع 
�الأعمال،  ل��رو�د  �ل�شارقة  وجائزة 
وج����ائ����زة �ل�������ش���ارق���ة �خل�������ش���ر�ء، 
للم�شوؤولية  �ل�����ش��ارق��ة  وج���ائ���زة 
�ملجتمعية، وجائزة �ل�شارقة لرو�د 
وجائزة  �الإع���اق���ة،  ذوي  �الأع���م���ال 
مطابقة  من�شاأة  الأف�شل  �ل�شارقة 
للمعاير �الأمنية(، و�شيتم خال 
�ل�����ش��ه��ر �جل�������اري ت��ن��ظ��ي��م ن����دوة 
تعريفية يف مقر �لغرفة ت�شتهدف 
�لقطاع �خلا�س يف دولة �الإمار�ت 
ع��ل��ى معاير  �ل�����ش��وء  ل��ت�����ش��ل��ي��ط 
�لفئات و�آليات �مل�شاركة باجلائزة.

معاير �جلودة يف �أو�شاط جمتمع 
�الأعمال �خلليجي، عر �لت�شجيع 
�ملوؤ�ش�شية،  �حلوكمة  �عتماد  على 
�جلودة،  معاير  باأرقى  و�الل��ت��ز�م 
وتطبيق �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية، 
و�ال���ش��ت��ث��م��ار �مل�����ش��ت��د�م يف �مل����و�رد 
�الإبد�ع  ثقافة  وتعزيز  �لب�شرية، 
و�البتكار، وتطوير قيم �مل�شوؤولية 
�ل�شديقة  و�ملمار�شات  �ملجتمعية 

للبيئة.
ويف ختام �الجتماع �شّلمت �لغرفة 
�لريا�س،  غ��رف��ة  �إىل  ت��ك��رمي  درع 
عن  فيها  �مل�شوؤولن  �أع���رب  حيث 
لغرفة  و�متنانهم  �شكرهم  عميق 
�لتي  �ل��زي��ارة  ه��ذه  على  �ل�شارقة 
�مل�شتمر  �لتو��شل  �شياق  يف  ت��اأت��ي 
�لتي  �ملتميزة  �لعاقات  �إط��ار  ويف 
تربط دولتي �ل�شعودية و�الإمار�ت 

�شيزورها وفد  �لتي  �ل��دول  يف كل 
�جل��ائ��زة، م��وؤك��دة ح��ر���س �لغرفة 
�مل�����ش��اه��م��ة �ل��ف��اع��ل��ة يف ن�شر  ع��ل��ى 
وتر�شيخ  �ملوؤ�ش�شي  �لتميز  ثقافة 

تركيب �أكر من مليوين عد�د تتم 
قر�ءتها تلقائياً وتوفر للمتعاملن 
معلومات حول �أمناط ��شتهاكهم 
��شتهاكهم  �إد�رة  م��ن  لتمكينهم 
فعال.  ب�����ش��ك��ل  و�مل����ي����اه  ل��ل��ك��ه��رب��اء 
مركز  بت�شغيل  �لهيئة  ب���د�أت  كما 
�خلا�س  و�ل��ت�����ش��خ��ي�����س  �ل��ت��ح��ل��ي��ل 
�ل��ذك��ي��ة وت��ت��م مر�قبة  ب��ال��ع��د�د�ت 
وق��ر�ءة 879 �أل��ف ع��د�د ذك��ي عن 
دق��ي��ق��ة مم���ا ميّكن   15 ك���ل  ُب���ع���د 
قر�ء�ت  توفر  حت�شن  من  �لهيئة 
 .?99.9 �إىل  ل��ت�����ش��ل  �ل����ع����د�د�ت 
وق�����د �أت�������اح �ل��ت��ح��ك��م ع����ن ُب���ع���د يف 
�لعد�د�ت �لذكية حتديد ومعاجلة 
ت�شرب  ح��ال��ة  �أل����ف   457،233
للمياه و16،103 خلل و7،974 
ح���ال���ة يف زي������ادة �الأح����م����ال خال 
�ل�شنو�ت �لثاث �الأخرة. وبنهاية 
ح�شابات  ع����دد  ب��ل��غ   2021 ع����ام 
 960،032 �ل��ه��ي��ئ��ة  ل���دى  �مل���ي���اه 
ح�شابا بنهاية عام 2021 مقارنة 
بنهاية  ح�����ش��اب��ات   666،006 ب��� 
 .44% ق���دره���ا  ب���زي���ادة   2016
ع���دد ح�شابات  �إج���م���ايل  ب��ل��غ  وق���د 
 2،021،508 و�مل��ي��اه  �ل��ك��ه��رب��اء 

ح�شابات بنهاية 2021.

•• دبي-وام:

دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  ت�شتثمر 
“ ديو� “ �شبكتها �لذكية �ملتقدمة 
�ل�شناعية  �لثورة  تقنيات  و�أح��دث 
ومتيزها  ريادتها  لتعزيز  �لر�بعة 
�لعاملي يف جمال خف�س �لفاقد يف 

�شبكات �ملياه .
نظر�تها  ع��ل��ى  �ل��ه��ي��ئ��ة  وت��ف��وق��ت 
وحققت  �ل����ع����امل  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى 
�مل�شجلة على  �لن�شب  �أدن��ى  �إح��دى 
ن�شبة  �ل���ع���امل يف جم���ال  م�����ش��ت��وى 
و�شجلت  �مل��ي��اه  �شبكات  يف  �ل��ف��اق��د 
عام 2021 ن�شبة %5.3 مقارنة 
�ل�شمالية  �أم��ري��ك��ا  يف   15% م��ع 
مما يوؤكد مكانتها بو�شفها و�حدة 
�خلدماتية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  �أب����رز  م��ن 
ح���ول �ل���ع���امل و�أك���ره���ا مت���ي���ز�ً يف 

جميع �ملجاالت .
�إد�رة  �أن���ظ���م���ة  �ل���ه���ي���ئ���ة  وت���ت���ب���ن���ى 
 DMA  « و�أن����ظ����م����ة  �ل�������ش���غ���ط 
�ل���ت���ي يوجد  �مل��ن��اط��ق  ل��ت��ح��دي��د   «
�الأمتتة  وم�شاريع  ت�شريبات  فيها 
�لتقنيات  �ل����رق����م����ي  و�ل����ت����ح����ول 
�ل�شوت،  /م�����ش��ج��ات  �ل�����ش��م��ع��ي��ة 
م�����ك�����ر�ت �ل���������ش����وت �الأر������ش�����ي�����ة، 
�لت�شريب،  نقطة  حت��دي��د  �أج��ه��زة 
غاز  وتقنية  �لبحرية/  �ل�شماعات 
�أنابيب  يف  �مل�����ش��ت��خ��دم��ة  �ل��ه��ل��ي��وم 
غر  �لت�شريبات  لر�شد  �ل��ت��وزي��ع 
عام  ومنذ  �مل��ي��اه.  �شبكة  يف  �ملرئية 
مت   2021 ع����ام  وح���ت���ى   2013
ر�شد 7008 ت�شريبات مما �أ�شهم 
مليون   4069.93 ت���وف���ر  يف 
بقيمة  وف���ور�ت  يعادل  مبا  جالون 

162.8 مليون درهم.
معايل  �أك�����د   .. �ل�����ش��دد  ه����ذ�  ويف 
�لع�شو  �ل���ط���اي���ر  حم���م���د  ���ش��ع��ي��د 

مليون   68.45 وف���ور�ت مب��ق��د�ر 
جالون و2.74 مليون درهم.

برنامج  ��شتثمار�ت  جمموع  ويبلغ 
 7 للهيئة  �لتابع  �لذكية  �ل�شبكة 
�ل�شبكة  وت���وف���ر  دره�����م.  م��ل��ي��ار�ت 
ت�شمل  متقدمة  خ�شائ�س  �لذكية 
بن  �لتبادلية  �لت�شغيل  �إم��ك��ان��ي��ة 
�لكهرباء  ���ش��ب��ك��ة  �أن���ح���اء  خم��ت��ل��ف 
�لذكية  �ل�شبكة  وت�����ش��ك��ل  و�مل���ي���اه. 
��شرت�تيجية  يف  �أ���ش��ا���ش��ي��اً  م��ك��ون��اً 
حتتية  ب���ن���ي���ة  ل���ت���ط���وي���ر  �ل���ه���ي���ئ���ة 
�ملر�فق و�خلدمات  متقدمة الإد�رة 
عر �أنظمة ذكية ومرت�بطة تعتمد 
و�أحدث  �الإحالية  �لتقنيات  على 
�لر�بعة.  �ل�شناعية  �لثورة  تقنيات 
�أهم  �أح��د  �لذكية  �ل�شبكة  وتعتر 
ع��و�م��ل جن��اح �مل���دن �ل��ذك��ي��ة حيث 
وتو�فرية  ��شتمر�رية  ت�شمن  �أنها 
و�ملت�شلة  �مل���ت���ك���ام���ل���ة  �خل����دم����ات 
وتت�شمن  �ل�������ش���اع���ة.  م�����د�ر  ع��ل��ى 
��شرت�تيجية �ل�شبكة �لذكية للهيئة 
حم����اور  ���ش��ت��ة   2035-2021
�لتاأ�شي�شية  �ملمكنات  حم��ور  وه��ي 
لل�شبكة  �الآيل  �لت�شغيل  وحم���ور 
�لطاقة  ح���ل���ول  وحم�����ور  �ل���ذك���ي���ة 
وحمور  �الأخ�شر  و�لتنقل  �لذكية 
�شبكة �ملياه �لذكية وحمور �لذكاء 
�خلدمات  وحم����ور  �ال���ش��ط��ن��اع��ي 
ويف  �مل�شافة.  �لقيمة  ذ�ت  �ملبتكرة 
�الأه�������د�ف ق�شرة  �إط�����ار حت��ق��ي��ق 
�ملدى ال�شرت�تيجية �لهيئة لل�شبكة 
�لذكية 2014-2035 ��شتكملت 
�لهيئة بن عامي 2015 و2020 
�لكهرباء  ع��د�د�ت  جميع  ��شتبد�ل 
و�مل����ي����اه ب����ع����د�د�ت ذك���ي���ة ح��ي��ث مت 

لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملنتدب 
�لهيئة  �أن  دب����ي  وم���ي���اه  ك���ه���رب���اء 
�لعاملية  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل  تطبق 
لرفع  م�������ش���روع���ات���ه���ا  ج���م���ي���ع  يف 
و�لت�شغيلية،  �الإن��ت��اج��ي��ة  �ل��ك��ف��اءة 
وح���ق���ق���ت �إجن���������از�ت م��ل��م��و���ش��ة يف 
تطوير �شبكة �ملياه لتعزيز كفاءتها 
�لتدفق  كميات  ورفع  و�عتماديتها 
�لتنمية  �حتياجات  لتلبية  �مل��ائ��ي 
�لطلب  بحجم  و�ل��وف��اء  �ل�شاملة 
الأكر  خدماتها  وت��وف��ر  �مل��ت��ز�ي��د 
وفق  دب���ي  م��ل��ي��ون متعامل يف  م��ن 
و�لتو�فرية  �جل��ودة  معاير  �أعلى 
وتبلغ  و�ل����ك����ف����اءة،  و�الع���ت���م���ادي���ة 
للهيئة  �ملركبة  �الإنتاجية  �ل��ق��درة 
13،417 ميجاو�ت من �لكهرباء 
�ملياه  م��ن  ج��ال��ون  م��ل��ي��ون  و490 

�ملحاة يومياً.
“ نعمل يف �لهيئة  وق��ال معاليه : 
وتوجيهات �شاحب  روؤي��ة  �إط��ار  يف 
�آل  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  جمل�س 
�هلل” لرت�شيخ �لقدر�ت �لتناف�شية 
الإمارة دبي وتعزيز مكانتها �لعاملية 
ونلتزم  �الأ�����ش����ع����دة.  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى 
باال�شتعد�د للم�شتقبل بالتخطيط 
�لعلمي و�الب��ت��ك��ار و�الع��ت��م��اد على 
�أحدث �لتقنيات يف جماالت �الإنتاج 
و�لنقل و�لتوزيع و�لتحكم ب�شبكات 
�مل���ي���اه ون���و�����ش���ل ت��ط��وي��ر جت���ارب 
و�عتمادية  ك��ف��اءة  ل��رف��ع  م��ب��ت��ك��رة 
لتلبية  و�مل���ي���اه  �ل��ك��ه��رب��اء  ���ش��ب��ك��ات 
ي�شهم  مب��ا  دب��ي  يف  �ملت�شارع  �لنمو 
�الجتماعي  و�الزده������ار  �ل��ن��م��و  يف 

نظام  ع��ل��ى  �لذكي”  �مل��ي��اه  ت��وزي��ع 
عن  و�ل��ت��ح��ك��م  للمر�قبة  م��رك��زي 
ب��ع��د ع��ل��ى م���د�ر �ل�����ش��اع��ة ومعد�ت 
و�أن��ظ��م��ة ذك��ي��ة م��ب��ت��ك��رة ووح����د�ت 
على  تركيبها  ي��ت��م  ط��رف��ي��ة  حت��ك��م 
ن��ق��اط �ت�����ش��ال �أن��اب��ي��ب �ل��ن��ق��ل مع 
�لتوزيع ومن ثم ربطها مع �أنظمة 
�الإ�شر�ف و�لتحكم عن بعد للمياه 
�إد�رة هيدروليكي  /��شكاد�/ ونظام 
حتديد  دق���ة  يح�ّشن  مم��ا  م��ت��ط��ور 
م��و�ق��ع �الأع���ط���ال وع��زل��ه��ا عاوة 

على خف�س �لنفقات.
وكذلك تطبق �لهيئة تقنية �لكرة 
�لذكية لر�شد ت�شريبات �ملياه غر 
�لتي  �مل��ي��اه  نقل  �أنابيب  يف  �ملرئية 
ي�شعب عادًة �كت�شافها �أو �لو�شول 
�إىل مو�قعها. وحققت �لتقنية منذ 
 2021 �إب���ري���ل  يف  تطبيقها  ب���دء 

نقل  �أن��اب��ي��ب  �شبكة  ي�شمل  وه����ذ� 
و�خلز�نات  �ل�شخ  حم��ط��ات  �مل��ي��اه 
 2300 �أكر من  �لتي متتد على 
ك���م م���ن خ����ال ت��رك��ي��ب م���ا يزيد 
على 8500 جهاز ذكي يف �مليد�ن. 
بتنفيذ  ح���ال���ي���اً  �ل���ه���ي���ئ���ة  وت����ق����وم 
�ملرحلة �لثانية من �لنظام لي�شمل 
�إ�شافة  �ملياه  توزيع  �أنابيب  �شبكة 
�إىل مو��شلة تو�شيع �شبكة خطوط 

�لنقل ب�شكل م�شتمر.
�ملعتمد  هيدرونت  م�شروع  وي�شهم 
و�لتعلم  �ال�شطناعي  �لذكاء  على 
�ل��ع��م��ي��ق �ل����ذي ط��ورت��ه �ل��ه��ي��ئ��ة يف 
�شنوياً  دره���م  مليون   5.3 ت��وف��ر 
يف  �ملياه  �شبكة  مر�قبة  خ��ال  من 
بها عن بعد.  و�لتحكم  دب��ي  �إم���ارة 
ومي��ت��از �مل�����ش��روع ب��اإم��ك��ان��ي��ة دجمه 
مع �أحدث �أنظمة /�شكاد�/ وقدرته 

وي�شهم  لاإمارة.”  و�الق��ت�����ش��ادي 
للمياه  �لذكي  �لتوزيع  �إد�رة  نظام 
�لت�شريبات  /SDMS/ يف ر�شد 
�ل�����وق�����ت �حل���ق���ي���ق���ي وحت���دي���د  يف 
يف  �الأع��ط��ال  و�إد�رة  بدقة  موقعها 
�لبنية �لتحتية ل�شبكة توزيع �ملياه 
 4600 �إىل  ط��ول��ه��ا  ي�����ش��ل  �ل��ت��ي 

كيلومرت.
ويف �إطار جهودها لتحقيق �لتحول 
�لتقنيات  �أحدث  �لذكي و��شتخد�م 
�لت�شغيلية  �لتكنولوجيا  جمال  يف 
2014 بت�شغيل  �لهيئة عام  بد�أت 
�ملرحلة �الأوىل من نظام �الإ�شر�ف 
و�لتحكم وجمع �لبيانات للمياه /

�مل�شتد�م  �لهيئة  مبنى  يف  �شكاد�/ 
�ل��ق��وز مب��ا ميّكنها م��ن مر�قبة  يف 
و�لتحكم  دب��ي  يف  �ملياه  نقل  �شبكة 
�ل�شاعة  م���د�ر  وع��ل��ى  بعد  ع��ن  بها 

ع��ل��ى ت��وف��ر ب��ي��ان��ات حل��ظ��ي��ة عن 
�إ�شاح  �إىل  �إ�شافة  �ل�شبكة  حالة 
دون  ث���و�ٍن  غ�شون  يف  �لت�شريبات 
كفاءة  يعزز  مب��ا  ب�شري  تدخل  �أي 
�ملياه  �أن��اب��ي��ب  وع����زل  �مل��ي��اه  �شبكة 
توفر  ج��ان��ب  �إىل  دب���ي  �إم�����ارة  يف 
�جلهد و�ل��وق��ت. وق��د ف��از �مل�شروع 
»فكرة  فئة  عن  �لف�شية  باجلائزة 
�لعام للفريق« �شمن جو�ئز “قمة 

�الأفكار �الأمريكية 2020«.
�ملياه  ت��وزي��ع  �إد�رة  “نظام  ويعمل 
مر�قبة  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  �لذكي” 
�لتابعة  �ملياه  توزيع  �شبكة  و�إد�رة 
ل���ه���ا وحت�������ش���ن �أمت�����ت�����ة وك����ف����اءة 
�ل��ع��م��ل��ي��ات و�ع���ت���م���ادي���ة �إم������د�د�ت 
على  �لهيئة  متيز  وتر�شيخ  �مل��ي��اه 
م�شتوى �لعامل يف ن�شبة �لفاقد يف 
�شبكات �ملياه. ويعتمد “نظام �إد�رة 

لرت�سيح من�ساآت �لقطاع �خلا�س للم�ساركة باجلائزة

»غرفة ال�سارقة« ت�ستهل جولتها اخلليجية من الريا�س للتعريف بفئات جائزة ال�سارقة للتميز
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الفجر الريا�ضي

•• بغداد-الفجر:

ق�����دم رئ���ي�������س �ل���ل���ج���ن���ة �الأومل���ب���ي���ة 
�لعر�قية �ل�شيد رعد حمود تعازيه 
�لريا�شية  ل��او���ش��اط  �ل�����ش��ادق��ة 

لوفاة  وذل��ك  �لعر�ق،  يف  و�لكروية 
و�لكروية  �لريا�شية  �ل�شخ�شية 
�ل�شبت  �الأول  �أم�س  �لبدري  موؤيد 
يف �لواليات �ملتحدة �الأمركية عن 

عزر ناهز 88 عاما. 

وو���ش��ف ح��م��ودي �ل��ر�ح��ل �لبدري 
ب����ال����رم����ز �ل�����ك�����روي و�الإع�����ام�����ي 
�ل���ع���ر�ق���ي، و�ل���ع���ام���ة �الأب�������رز يف 
م�شيد�  �لعربي،  �ل��ك��روي  �لتعليق 
ق���دم���ه م���ن خ���دم���ات كروية  مب���ا 

�إد�ري���������ة و�إع����ام����ي����ة و�أك���ادمي���ي���ة 
�لكروين  و�مل�����ش��ه��دي��ن  ل���ل���ع���ر�ق 

�لعربي و�الآ�شيوي. 
�لر�حل  �أن  �إىل  ح���م���ودي  ول���ف���ت 
�لو�لد  دور  م��ار���س  ك���ان  �ل���ب���دري 

كروية  الأج��ي��ال  و�لنا�شح  و�مل��رب��ي 
ع�����دي�����دة م�����ن الع�����ب�����ي �الأن�����دي�����ة 

و�ملنتخبات �لوطنية. 
�الأو�شاط  ع��م��ل يف  �ل��ب��دري  وك���ان 
�ل������ك������روي������ة ن����ح����و �����ش����ت����ن ع���ام���ا 

�أم�����ش��اه��ا يف ت��دري�����س ق��و�ن��ن كرة 
ب��غ��د�د للرتبية  �ل��ق��دم يف ج��ام��ع��ة 
�ل��ب��دن��ي��ة وع���ل���وم �ل��ري��ا���ش��ة، كما 
و�شغل  �ل��ك��رة  الحت���اد  رئي�شا  عمل 
�لكروية  �مل��ن��ا���ش��ب  م���ن  �ل���ع���دي���د 

و�الآ�شيوية،  و�ل��ع��رب��ي��ة  �مل��ح��ل��ي��ة 
وب���رز يف جم��ال �الإع����ام كما قدم 
منذ  �أ�شبوع،  يف  �لريا�شة  برنامج 
و�لذي  �مل��ا���ش��ي،  �ل��ق��رن  �شتينيات 
�الإعامي  �ملعطى  يف  ري���ادة  حقق 

�ل�شعيد  على  �لعر�قي  �لريا�شي 
�لتلفزيوين. 

رئي�س االأوملبية العراقية ي�سف الراحل موؤيد البدري 
بالرمز الكروي واالإعالمي حمليا وعربيا واآ�سيويا

•• ال�صارقة-وام:

�جلن�شيات  خمتلف  م��ن  در�ج   1000 م��ن  �أك���ر  مب�شاركة 
�الأول جولة  �أم�س  �ل�شارقة  كورني�س  �شهد  �ل�شنية  و�ملر�حل 

جمل�س  نظمها  �ل��ه��و�ئ��ي��ة،  ب���ال���در�ج���ات  جميلة  �ح��ت��ف��ال��ي��ة 
للدر�جات  �ل��ع��امل��ي  �ل���ي���وم  �ل��ري��ا���ش��ي مب��ن��ا���ش��ب��ة  �ل�����ش��ارق��ة 
رئي�س  بوع�شيبة  من�شور  �شعادة  �لفعالية  ح�شر  �لهو�ئية. 
�حلو�شني  ��شماعيل  و�مل�شت�شار  ل��ل��در�ج��ات  �الإم����ار�ت  �حت��اد 

�أمن عام �الإحتاد �لعربي للدر�جات و�ل�شيد جمال �ل�شعفار 
و�ل�شيد يا�شر عمر �لدوخي مدير �إد�رة �لفعاليات �لريا�شية 
�ل��ري��ا���ش��ي��ن و�ملهتمن  ب��امل��ج��ل�����س وع����دد م���ن  و�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�حلز�مي  ه��ال  عي�شى  �شعادة  و�أع���رب  �ل��در�ج��ات.  بريا�شة 

�لتي  �لفعالية  بنجاح  �شعادته  عن  �لريا�شي  �ملجل�س  رئي�س 
تاأتي تز�مناً مع �ليوم �لعاملي للدر�جات �لهو�ئية وذلك �شمن 
�الإمارة  يف  �لريا�شة  هذه  قيمة  تعزيز  على  �ملجل�س  حر�س 

ون�شرها وتو�شيع قاعدة ممار�شيها وعك�س دور �ملجل�س.

األف دراج من خمتلف اجلن�سيات ي�ساركون فى 
احتفالية باليوم العاملي للدراجات بال�سارقة

••  لوزان-الفجر:

�الأوملبية  – و�للجنة  – �أن��وك  �لوطنية  �الأوملبية  �للجان  �حت��اد  �أعلن 
�الألعاب  دورة  من  �لثانية  �لن�شخة  ب��ايل  �إ�شت�شافة  عن  �الندوني�شية 

�لعاملية �ل�شاطئية من 5 �إىل 12 �أغ�شط�س 2023. 
تعقب �لدورة �إجتماعات �جلمعية �لعمومية �ل�شابعة و�لع�شرين الأنوك 

من 13 �إىل 15 �أغ�شط�س. 
وكانت �جلمعية �لعمومية الأنوك يف �كتوبر 2021 منحت �ندوني�شيا 

��شت�شافة دورة �اللعاب �لعاملية �ل�شاطئية �لثانية يف 2023. 
و�شبق �أن ��شت�شافت �لعا�شمة �لقطرية �لدوحة عام 2019 �لن�شخة 
�الأوىل من �لدورة، و�شارك فيها نحو 1600 ريا�شي وريا�شية مثلو� 
وهو �لرقم �ملتوقع �أي ي�شارك يف  �لعامل،  يف  وطنية  �أوملبية  جلنة   97

ن�شخة بايل �ل�شنة �ملقبلة. 
ت�����ش��ك��ل �ل�����دورة م��ه��رج��ان��ا الأل���ع���اب �ل�����ش��و�ط��ىء و�ل��ري��ا���ش��ات �ملائية، 
�ليد،  ك��رة  �ك��و�ث��ل��ون،  ه��ي:  تخ�ش�شات   10 يف  مناف�شات  و�شتت�شمن 
�لكاتا  �مل�شارعة،  �مل��اء،  كرة   ،)4*4( �لطائرة  �لكرة  تن�س،  �لقدم،  كرة 
5 كلم، ف�شا عن  �لفردية، كايت بوردينغ و�ل�شباحة �ملفتوحة مل�شافة 
ريا�شات �أخرى ميكن �أن تقرتحها �للجنة �ملنظمة للدورة يف �الأ�شابيع 

�ملقبلة. 
عام  �الأوىل  �ل�شاطئية  �الآ�شيوية  �الألعاب  دورة  ��شت�شافت  بايل  وكانت 

�لعاملية. �لدورة  ال�شت�شافة  �الأ�شا�شية  �ملن�شاآت  ومتتلك   ،2008

•• دبي-الفجر:

بطي  ب��ن  �شهيل  �ل�شيخ  ���ش��ع��ادة  ز�ر   
لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  مكتوم،  �آل 
�لتنمية �لريا�شية يف �لهيئة �لعامة 
ل��ل��ري��ا���ش��ة، م��ق��ر �حت�����اد �الإم�������ار�ت 
�للعبة  و�ق��ع  د�ر���ش��ة  بهدف  للرجبي 
و�شبل تطويرها عر �ال�شتفادة من 
منتخبات  حققتها  �لتي  �الإجن����از�ت 

�لرجبي خال �لفرتة �ملا�شية.
كًا  �ل��زي��ارة  خ��ال  �شعادته  و�لتقى 
من قي�س �لظالعي، رئي�س �الحتادين 
نائب  للرجبي  و�ل��ع��رب��ي  �الآ���ش��ي��وي 
�الإم���ار�ت���ي، وحممد  �الحت���اد  رئي�س 
�ل����زع����اب����ي، �الأم�������ن �ل����ع����ام الحت����اد 
و�أع�شاء جمل�س  للرجبي،  �الإم��ار�ت 
و�لفني  �الإد�ري  و�ل��ط��اق��م  �الإد�رة 
ب�����االحت�����اد، وم���وظ���ف���ي �الحت����ادي����ن 
�الآ����ش���ي���وي و�ل��ع��رب��ي ل��ل��رج��ب��ي، كما 
ر�فقه بزيارته عبد �لعزيز �حل�شان 
�لدر��شات  ق�شم  رئي�س  �ل�شام�شي، 

و�لبحوث يف �لهيئة.
�لعمل  "نثمن  �ل�شيخ:  �شعادة  وق��ال 
�لكبر �لذي يقوم به �الحتاد لتطوير 
�للعبة، حيث باتت �الإمار�ت عا�شمة 
و�آ�شيوياً،  ع��رب��ي��اً  �ل��رج��ب��ي  لريا�شة 
�لرجال  �الإم��ار�ت من  �أبطال  وحقق 
و�ل�����ش��ي��د�ت ح�����ش��ور�ً م��ت��م��ي��ز�ً على 
�لتتويج يف هذه �لريا�شة"،  من�شات 
�لعامة  �لهيئة  �أن  ���ش��ع��ادت��ه  م���وؤك���د�ً 
للريا�شة تقدر �جلهود �لكبرة �لتي 
�شر�كات  لتحقيق  �الحت����اد  ي��ق��وده��ا 
�حلكومية  �جل����ه����ات  م����ع  و�����ش���ع���ة 
وم��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ق��ط��اع �خل���ا����س مبا 
�للعبة وتطورها  ��شتقر�ر  ي�شاهم يف 
ب�شكل م�شتمر يف �لدولة، �الأمر �لذي 
ين�شجم مع تطلعات قيادتنا �لر�شيدة 
�ال�شرت�تيجية  �الأه�������د�ف  وي���دع���م 
�إىل  بال�شكر  �شعادته  للهيئة. وتوجه 
�ل�����ش��رك��اء �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ن ورع����اة 
�الحت�����اد ع��ل��ى �ل�����دور �ل��ك��ب��ر �لذي 
ي����وؤدون����ه ل��ت��ط��وي��ر �ل���ري���ا����ش���ة، مما 

باأهمية  �ل��ك��ب��ر  �إمي���ان���ه���م  ي���رتج���م 
�ملجتمع  يف  �لريا�شي  �لفكر  تر�شيخ 

وحتقيق �الإجناز�ت �لريا�شية.
�لهيئة  "و�شعت  ���ش��ع��ادت��ه:  و�أ���ش��اف 

�لثاث  �ل���رك���ائ���ز  ���ش��م��ن  �ل�����ش��ر�ك��ة 
دعم  �إىل  ونتطلع  عملها،  ملنظومة 
�شر�كات  خل��ل��ق  �الحت�������اد�ت  ج��م��ي��ع 
خمتلف  م��ع  �الأم���د  وطويلة  مثمرة 

�آلية  تطوير  بهدف  �ملعنية  �جلهات 
�لفر�س  زي�������ادة  وب���ال���ت���ايل  �ل���ع���م���ل 
ح�شور  وتعزيز  �الإجن���از�ت  بتحقيق 
�لبطوالت  خم��ت��ل��ف  يف  �الإم����������ار�ت 

�الإقليمية و�لدولية".
�شهيل  �ل�شيخ  �شعادة  ز�ر  ذل���ك،  �إىل 
بن بطي �آل مكتوم ماعب �لرجبي 
ومقر �الحتادين �لعربي و�الآ�شيوي، 

ع��ل��ى و�ق����ع م��ن�����ش��اآت �للعبة  م��ط��ل��ع��اً 
و�ل����ت����ط����ور �ل��������ذي ح���ق���ق���ت���ه خ���ال 
�ل�����ش��ن��و�ت �مل��ا���ش��ي��ة و�خل��ط��ط �لتي 
�إىل حتقيقها خال  �الحت��اد  يتطلع 

�لفرتة �ملقبلة.
�لزعابي  ت��وج��ه حممد  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
بال�شكر ل�شعادة �ل�شيخ مبدياً تقديره 
�لعامة  �لهيئة  م��ن  �مل��ب��ذول  للجهد 
وتقدمي  �ل��وع��ي  ن�شر  يف  ل��ل��ري��ا���ش��ة 
�لن�شاط  الإث��������ر�ء  �ل�������ازم  �ل����دع����م 
م�شيفاً:  �ل�����دول�����ة،  يف  �ل���ري���ا����ش���ي 
�شعادة  حر�س  �لزيارة  هذه  "تعك�س 
�الحتاد�ت  �لتو��شل مع  �ل�شيخ على 
�لريا�شية، و�الطاع على �إجناز�تها 
�إ�شافة  تو�جهها،  �لتي  و�لتحديات 
�إىل �هتمامه مبتابعة ن�شاط �الحتاد 
لريا�شة  �ملنتمية  �خلا�شة  و�الأندية 
�لرجبي، حيث تويل �لهيئة �هتماماً 
كبر�ً بك�شف �لتحديات �لتي تو�جه 
�حللول  و�إي��ج��اد  �لريا�شات  خمتلف 

لها".

�مليز�نية  ب���ن���ود  �ل���ط���رف���ان  ون��اق�����س 
�مل�شاركات  وو�ق���ع  ل��احت��اد،  �ل��ع��ام��ة 
�خل��ارج��ي��ة يف �ل��ع��ام �حل���ايل، و�شبل 
�لتي  �الإجن����������از�ت  م����ن  �ال����ش���ت���ف���ادة 
لت�شجيع  �ل��رج��ب��ي  يف  حتقيقها  مت 
�مل����و�ه����ب �ل��ري��ا���ش��ي��ة �ل�����ش��اب��ة على 
مم��ار���ش��ت��ه��ا وخ��ل��ق ج��ي��ل ج��دي��د من 
�شعادة  �ط���ل���ع  ح��ي��ث  �ل���ري���ا����ش���ي���ن، 
�ل�شيخ �شهيل بن بطي �آل مكتوم على 
�أهم �الإجن��از�ت �لتي حققها �الحتاد 
�لذهبية  �مل��ي��د�ل��ي��ة  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 
ل�شباعيات  �الآ���ش��ي��وي��ة  �ل��ب��ط��ول��ة  يف 
�لرجبي �إ�شافة �إىل حتقيق منتخب 
�ل�شيد�ت لف�شية �لبطولة �الآ�شيوية 
�لعربية  �ل����ب����ط����ول����ة  وب�����رون�����زي�����ة 
خال  مت  كما  �ل��رج��ب��ي.  ل�شباعيات 
�لتعاون  ���ش��ب��ل  م��ن��اق�����ش��ة  �الج��ت��م��اع 
ل��ت��ع��زي��ز ف���ر����س ����ش��ت�����ش��اف��ة دول����ة 
و�لبطوالت  لاجتماعات  �الإم���ار�ت 
ريا�شة  يف  و�ل�����دول�����ي�����ة  �ل����ق����اري����ة 

�لرجبي.

�سهيل بن بطي �آل مكتوم يطلع على �إجناز�ت �الحتاد يف حتقيق بطوالت عربية و�آ�سيوية للدولة

الهيئة العامة للريا�سة واحتاد االإمارات للرجبي يعززان فر�س التعاون يف ا�ست�سافة االأن�سطة الدولية

بايل ت�ست�سيف دورة 
االألعاب العاملية ال�ساطئية 

الثانية يف 2023 

�أمركا  خام�شة  و�ل��ب��رو  �الآ���ش��ي��وي��ة  �لت�شفيات  خام�شة  �أ���ش��رت�ل��ي��ا  ت��ت��ب��ارز 
2022 يف كرة  �ل�31 قبل �الأخ��رة ملونديال قطر  �لبطاقة  �جلنوبية على 
�لقدم، �ليوم �الثنن على ��شتاد �أحمد بن علي يف �لدوحة �شمن ملحق دويل. 
�ملوؤلفة  �إىل منتخبات �ملجموعة �لر�بعة  وين�شم �لفائز بينهما يف �لنهائيات 

من فرن�شا حاملة �للقب و�لدمنارك وتون�س.
ويقام �مللحق �الأخر �لثاثاء على �مللعب عينه �ملجهز بتكييف يف ظل حر�رة 
�أوقيانيا  بطلة  نيوزيلند�  ب��ن  �ل��دوح��ة،  يف  مئوية  درج���ة  �الأرب��ع��ن  تناهز 
و�لكاريبي(.  و�لو�شطى  �ل�شمالية  )�أم��رك��ا  كونكاكاف  ر�بعة  وكو�شتاريكا 
يف  و�ل��ي��اب��ان،  و�أمل��ان��ي��ا  �إ�شبانيا  م��ع  �خلام�شة  �ملجموعة  �إىل  �لفائز  وين�شم 
�الأول- ك��ان��ون  و18  �ل��ث��اين-ن��وف��م��ر  ت�شرين   21 ب��ن  �مل��ق��ررة  �ل��ب��ط��ول��ة 
دي�شمر. وتاأمل �لبرو، �مل�شنفة 22 عاملياً و�لتي يقودها �ملدرب �الأرجنتيني 
ريكاردو غاريكا منذ 2015، يف �لو�شول �ىل كاأ�س �لعامل مرة �شاد�شة، بعد 
مر�شحة  وهي  �ملوّحدة.  �جلنوبية  �الأمركية  �لت�شفيات  يف  خام�شة  حلولها 
�لتي  �لبناء  ومرحلة  العبيها  خل��رة  نظر�ً  �أ�شرت�ليا،  لتخطي  �ل��ورق  على 

و1978  و1970   1930 يف  م��ر�ت  خم�س  �شاركت  "�شوكروز".  يعي�شها 
و1982 و2018، �أبرزها يف 1970 عندما بلغت ربع �لنهائي مع جنمها 

تيوفيلو كوبيا�س وخ�شرت �أمام �لر�زيل �لتي �حرزت �للقب 4-2.
للمرة  �لنهائيات  بلوغ  �ىل  عاملياً،   42 �مل�شنفة  �أ�شرت�ليا،  ت�شعى  جهتها  من 
ويف   1974 مونديال  يف  �الوىل  للمرة  �شاركت  �أنها  علماً  �أي�شاً،  �ل�شاد�شة 

�لن�شخ �الأربع �الأخرة، وبلغت �لدور �لثاين مرة وحيدة يف 2006.
�لدوحة يف ملحق حتديد  �لثاثاء يف   1-2 ب�شعوبة  �الإم���ار�ت  على  تغلبت 

خام�س �لقارة �الآ�شيوية، بهديف جاك�شون �يرفاين و�أيدن هرو�شتيت�س.
ومتلك �أ�شرت�ليا خرة كبرة يف �مللحق، بعدما خا�شته �أكر من مّرة عندما 
ت�شفيات  يف  �آخ��ره��ا  ر�ه��ن��اً،  �آ�شيا  �أو  �شابقاً  �أوقيانيا  ت�شفيات  تخو�س  كانت 
بعد  و1-2   1-1( �الآ���ش��ي��وي  �مللحق  يف  �شوريا  �أم���ام  وجت��اوزت��ه   2018

�لتمديد( ثم �لعاملي �أمام هندور��س )�شفر-�شفر و1-3(.
نيوزيلند�  بتخطيها  �مللحق،  عر  �الأخ���رة  �لنهائيات  بلغت  �لبرو  �أن  كما 
من  �الأول  �ل���دور  يف  �شابقاً  �ملنتخبان  و�ل��ت��ق��ى  و-2�شفر(.  )�شفر-�شفر 
نهائيات رو�شيا 2018، ففازت �لبرو -2�شفر بهديف �أندي كارّيو، �ملهاجم 
�حلايل لنادي �لهال �ل�شعودي، وباولو غريرو. �آنذ�ك، وّدع �ملنتخبان من 

�لدور �الأول يف جمموعة تاأهل عنها منتخبا فرن�شا و�لدمنارك.
و�عتر غر�هام �أرنولد بعد �لفوز على �الإمار�ت �أن منتخب "�شوكروز" يجب 

�أن يكون �لطرف "غر �ملر�ّشح" و"ظهره �إىل �حلائط".
قال �أرنولد �لذي يفتقد جمدد�ً العب و�شطه توم روغيت�س �لغائب الأ�شباب 
�أنه مبقدورهم حتقيق �لفوز  "لقد غر�شت يف هوؤالء �ل�شبان فكرة  �شخ�شية 
عر �لقتال و�جلري و�ل�شر��شة حتى لو مل يقّدمو� م�شتوى جيد�ً"، منتظر�ً 

�لبرو". �أمام  كبر�ً  "حت�شناً 
بعد  �ل�شعودي،  �لفي�شلي  �لنادي  مع  �ملحرتف  بويل  مارتن  العبه  و�أ���ش��اف 
"عمل ن�شف  ت��األ��ق ح��ار���س م��رم��اه ماثيو ر�ي���ن  �ل��ف��وز على �الم����ار�ت حيث 

مكتمل. نحن بحاجة لنف�س �لغبار عن �أنف�شنا و�ال�شتعد�د لبرو".
وعن تبديل �ملدرب �رنولد ب�شكل مفاجئ مركز �جلناح �الأي�شر ماثيو ليكي 
�إىل قلب �لهجوم، قال �ملخ�شرم ليكي )31 عاماً( جنم  �ملبار�ة �الأخ��رة  يف 
يفّكر  م��اذ�  �أع��رف  �ملقبلة. ال  �ملبار�ة  �شيح�شل يف  "�شرى ما  �شيتي  ملبورن 

�أرين، لكني م�شتعد للعب دور مركزي جمدد�ً، وهناك دوماً �جلناح".
و��شاف ليكي عن مبار�ة �لبرو "هي مبار�ة و�حدة و�ذ� فزنا نتاأهل �إىل كاأ�س 
�لعامل، و�نا متاأكد �ن كل العب �شيقّدم كل ما ميلك للذهاب جمّدد�ً �إىل كاأ�س 
�لعامل". بدوره، توقع �لبرويف ريناتو تابيا العب و�شط �شلتا فيغو �الإ�شباين 
"مبار�ة  كويفا  كري�شتيان  �ل�شعودي  �لفتح  الع��ب  �لو�شط  يف  يعاونه  �ل��ذي 
وقا�س"، وذل��ك يف موؤمتر �شحايف يف  "خ�شم قوي بدنياً  �شعبة جد�ً" �أم��ام 

بر�شلونة بعد �لفوز على نيوزيلند� ودياً -1�شفر.

اأ�سرتاليا وبريو تطاردان البطاقة قبل االأخرية اإىل كاأ�س العامل
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•• دبي-الفجر:

�شهدت "�جلولة �لعاملية للريا�شات �اللكرتونية – دبي" جناًحا كبًر� و�إقبااًل 
من  �الأك��ر  �ملعر�س  �شمن  �أقيمت  �لتي  �لبطولة  ملتابعة  و��شًعا  جماهرًيا 
بالتعاون مع جمل�س  �إم جي(  )�إي  �ل��ذي نظمته جمموعة  �ملنطقة  نوعه يف 
�لر�ئدة  دب��ي  ملكانة  ت��اأك��ي��د�ً  �ل��ع��امل��ي،  �ل��ت��ج��اري  دب��ي  �لريا�شي يف مركز  دب��ي 
كمركز عاملي ل�شناعات تكنولوجيا �مل�شتقبل ووجهة ر�ئدة لتطوير �لريا�شات 

�الفرت��شية و�ملحتوى �لرقمي على م�شتوى �ملنطقة و�لعامل. 
للريا�شات  �لعاملية  �جلولة  بطولة  بلقب  بيجاما�س(  �إن  )نينجا  فريق  وف��از 
�اللكرتونية – دبي بعد تغلبه على فريق )ماوز( يف �ملبار�ة �لنهائية بجولتن 
�لنهائي بعد فوزهما على �لفرق  �إىل  مقابل جولة و�ح��دة، وتاأهل �لفريقان 
�مل�شاركة يف �لبطولة و�لتي مت تق�شيمها �إىل جمموعتن �شمت كل جمموعة 

�أنحاء  يف �لريا�شات �اللكرتونية �ملحرتفة من جميع  �الأف�شل  هي  فرق   4
ر�يدرز،  �شتار  مويف  جي،  �أو  كومبلك�شيتي،  )ن�شر،  فرق  �شمت  و�لتي  �لعامل 
على  وح�شل  �لبطولة  كاأ�س  �لفائز  �لفريق  وت�شلم  فالكونز(،  وتيم  تايلو، 

�جلائزة �لكرى �لتي بلغ جمموعها 250 �ألف دوالر �أمريكي.
وت�شمن مهرجان �الألعاب �اللكرتونية �الأ�شخم من نوعه يف �ملنطقة تنظيم 
�الأ�شاطر،  دوري  بينها  من  �اللكرتونية  و�مل�شابقات  �لفعاليات  من  �لعديد 
وفالور�نت،  وفورتنايت،   ،7 وتيكن  �ل��ق��دم،  لكرة  وفيفا  دي��وت��ي،  �أوف  وك��ول 

باالإ�شافة �إىل �ألعاب �لو�قع �الفرت��شي )يف �آر( �ملتنوعة.
من  �حلية  �ملو�شيقى  وع��رو���س  فعاليات  من  جمموعة  �ملعر�س  ت�شمن  كما 
�لياباين  و�مل��غ��ن��ي  �أنيميز  �ل�شهر  �ل��ي��اب��اين  �لبيانو  ع���ازف  ع��ر���س  �أ�شهرها 
م�شاهر  من  �ملوؤثرين  وبع�س  �ملو�شيقين  مع  مبا�شرة  ول��ق��اء�ت  �أكيبو�شي، 
)كوزباي(  م�شابقة  �إط����اق  �مل��ع��ر���س  خ���ال  ومت  �الل��ك��رتون��ي��ة،  �الأل���ع���اب 

ال�شتعر��س �الأزياء �لتنكرية الأ�شهر �ل�شخ�شيات �ل�شينمائية �لعاملية تناف�شو� 
على جمموع جو�ئز بلغ �أكر من 10 �آالف دوالر �أمريكي، كما �شم �ملعر�س 
�الألعاب  �لر�شمية الأف�شل فرق  �لب�شائع  و��شعة من متاجر  �أي�شاً جمموعة 
جي(  �إم  )�إي  ح�شابات  على  �لبطولة  مناف�شات  كافة  ب��ث  ومت  و�ل��اع��ب��ن. 

�لر�شمية على موقعي تويت�س ويوتيوب.
�الإم����ار�ت  �حت���اد  رئي�س  ون��ائ��ب  ج��ي  �إم  �إي  موؤ�ش�س  �ل��ق��رق،  �هلل  عبد  وق���ال 
�ملوؤ�ش�شات �لوطنية �لذين  "ن�شكر كل �شركاوؤنا من  للريا�شات �الإلكرتونية: 
بهذه  و�إظ��ه��اره  جن��اح��ه  يف  و�شاهمو�  �حل���دث  ه��ذ�  لتنظيم  ك��ث��ًر�  �شاعدونا 
�ل�شورة �مل�شرفة وعلى ر�أ�شهم جمل�س دبي �لريا�شي �لذي قدم لنا كل �شبل 
على  �حلجم  بهذ�  دولًيا  حدًثا  نقدم  �أن  ن�شتطيع  حتى  و�لت�شهيات  �لدعم 
�إم جي  �إي  �أول معر�س  با�شم دبي، ونحن �شعد�ء لنجاح  م�شتوى عاملي يليق 
لاألعاب �الإلكرتونية يف �ملنطقة على �الإطاق، لقد كان هذ� �ملعر�س من �أروع 

مهرجانات �الألعاب �الإلكرتونية على �الإطاق يف �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
�ملعر�س، مبا يف ذلك  �إىل  �ملو�هب  و�أف�شل  �أملع  وعمل فريقنا با كلل جللب 
�لعاملية  �شاركو� يف �جلولة  �لذين  �ملحرتفن  �الإلكرتونية  �لريا�شات  العبي 
�ملو�شيقية  �ملنطقة و�ملو�هب  للريا�شات �اللكرتونية، و�ملوؤثرين �ملف�شلن يف 
�ل�شهرة عاملياً مثل �أنيميز و�أكيبو�شي، وكانت م�شابقة �ملاب�س �لتنكرية هي 
�الأبرز يف �ملعر�س، ومثل �ملعر�س جتربة ��شتثنائية ال ُتن�شى وعامة فارقة يف 

تطور م�شهد �الألعاب �الإلكرتونية يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة".
�لريا�شات  �أن��ظ��م��ة  م��ن  و����ش��ع��ة  �إن�����ش��اء جم��م��وع��ة  "يعد  �ل���ق���رق:  و�أ����ش���اف 
�الأ�شا�شي ل�شركتنا، حيث نركز  �لهدف  �لعاملي هو  �مل�شتوى  �الإلكرتونية ذ�ت 
يركز على تطوير قطاع �لريا�شات �الإلكرتونية، ونعمل على تنظيم �لعديد 
من �لبطوالت �لعاملية يف �لريا�شات �اللكرتونية على مد�ر �لعام للم�شاهمة 

يف دعم �لقطاع �لريا�شي و�ل�شياحي".

•• عّمان-الفجر

�أعلن �الحتاد �لدويل لكرة �ل�شلة تعين �شمو �الأمر في�شل بن �حل�شن رئي�شا 
ملجل�س حماية �لاعبن و�لاعبات يف �ملنظمة. 

 �ملجل�س �جلديد هو كناية عن هيئة ��شت�شائية م�شتقلة معنية بامل�شائل �ملتعلقة 
بحماية خمتلف �لفئات �مل�شاركة يف ريا�شة كرة �ل�شلة. 

وي�شغل �الأمر في�شل منا�شب عديدة، فهو ع�شو يف �للجنة �الوملمبية �لدولية، 
ورئي�س �للجنة �الوملبية �الردنية، وع�شو يف �ملكتب �لتنفيذي للمجل�س �الوملبي 

�ال�شيوي ورئي�س جلنة �ل�شام من خال �لريا�شة يف �ملجل�س �الوملبي ... 

وقال �المر في�شل بن �حل�شن: نعي�س يف عامل متطور على �شعيد �لريا�شة 
يف  فعالة  �أدو�ت  �حلماية  ومعاير  مبادىء  �أ�شبحت  وقد  �الأوملبية،  و�الألعاب 
�شمان ممار�شة �جلميع �لريا�شة بطريقة �آمنة، وحماية �لاعبن من جميع 
�أ�شكال �العتد�ء�ت و�شوء �ملعاملة �لتي ميكن �أن يتعر�شو� له �أثناء م�شرتهم 

�لريا�شية. 
من  جلميع  ومن�شفة  حمرتمة  بيئة  �لريا�شة  تكون  �أن  �شمان  �إن  وت��اب��ع: 
ميار�شها يتطلب وقتا وجهد� ويحتاج الإتخاذ قر�ر�ت ملو�جهة حتديات �حلا�شر 

وتعبيد �لطريق مل�شاركة �شباب �مل�شتقبل. 
لكرة  �ل���دويل  �الحت���اد  يتخذها  �لتي  �ال�شتباقية  �خل��ط��و�ت  ب��ال��ق��ول:  وختم 

�ل�شلة ل�شمان بيئة �آمنة يف �للعبة هي خطو�ت �شحيحة للم�شتقبل، وجاءت 
يف �لتوقيت �ملنا�شب. 

من جهته، قال �أمن عام �الحتاد �لدويل لكرة �ل�شلة �ندريا�س ز�كلي�س: �تخذ 
فيبا خطوة مهمة من خال ت�شكيل هيئة ��شت�شارية م�شتقلة ملعاجلة �لق�شايا 

�ملتعلقة باحلماية. 
�لدويل  �الحت��اد  �خت�شا�س  �شمن  �ل�شلة  ك��رة  جمتمع  �شامة  تعتر  وتابع: 
ملجل�س  ميكن  �لتنفيذي.  جمل�شه  �إىل  بالن�شبة  �أول��وي��ة  ومتثل  �ل�شلة  لكرة 
�أجل لعب  �أع�شاء �الحتاد �لدويل ودعمهم من  �حلماية �العتماد على خرة 

دور مهم يف حماية �أع�شائنا مع �لرتكيز على �لاعبن. 

•• رام اهلل-الفجر:

ينظم �الحتاد �لفل�شطيني لل�شباحة و�لريا�شات �ملائية دورة حتكيمية يف 
غزة �ل�شهر �ملقبل باإ�شر�ف ودعم من �الحتاد �لدويل لل�شباحة – فينا – 

ت�شتمر �شتة �يام. 
وقال رئي�س �الحتاد �لفل�شطيني فو�ز زلوم: قررنا �أن يكون �ل�شهر �ملقبل 
�ملياه  حكام  ت�شتهدف  متقدم  مب�شتوى  حتكيمية  دورة  لتنظيم  موعد� 
فيها  ويحا�شر  لل�شباحة  �ل��دويل  �الحت��اد  من  ودع��م  باإ�شر�ف  �ملفتوحة 

�حلكم �لدويل عبد�ملنعم عليو من �شلطنة عمان �ل�شقيقة. 

�لتحكيمية �الوىل و�لتي هي تعد  �إ�شتكماال للدورة  �لدورة  تاأتي  وتابع: 
�شتخت�س  لل�شباحة.  �ل���دويل  �الحت���اد  يدعهما  �لتي  �ل����دور�ت  �أه��م  م��ن 
�إد�رة  بكيفية  �جلن�شن  م��ن  حكما   28 �ل���دورة  يف  ي�شارك  �لتي  �ل���دورة 
�لبطوالت �ملحلية و�القليمية و�لتعريف بالدور �لذي ي�شطلع به حكم 
�ل�شباحة، ف�شا عن تزويد �حلكام باأحدث �لتعديات و�لقو�نن �لو�ردة 

من فينا. 
وقدم رئي�س �الحتاد �لفل�شطيني �شكره و�متنانه لرئي�س �الحتاد �لدويل 
و�هتمامهم  لرعايتهم  �الع�شاء  وباقي  �مل�شلم  ح�شن  �ل�شيد  لل�شباحة 
و�لدعم  �ال�شر�ف  يف  وم�شاهمتهم  �لفل�شطينية  بال�شباحة  �ال�شتثنائي 

مثل  دوري  ب�شكل  يقيمها  �لتي  �لفل�شطيني  �الحت��اد  وفعاليات  الن�شطة 
و�ل����دور�ت  �ل��ع��م��ل  وور�����س  �لتن�شيطية،  و�ل������دور�ت  �ملحلية  �ل��ب��ط��والت 
�لتدريبية و�لتحكيمية، �شيما �ن هذه �لدور�ت تاتي �شمن خطة �الحتاد 
�لدويل يف جميع �أنحاء �لعامل لدعم وتطوير ريا�شة �ل�شباحة �شو�ء على 

�مل�شتوى �لفني �أو �الإد�ري. 
بطولة  �أق��ام  �ملائية  و�لريا�شات  لل�شباحة  �لفل�شطيني  �الحت��اد  �أن  وذك��ر 
فل�شطن لل�شباحة بدعم من �الحتاد �لدويل لل�شباحة �شارك فيها 210 
�شباحن من جميع �لفئات �لعمرية "2006 �إىل 2014" من �لذكور 

و�الإناث، وطبقت فيها قو�نن �الحتاد �لدولية. 

جناح كبي للجولة �لعاملية للريا�سات �الإلكرتونية بدبي

فريق »نينجا« يتوج بلقب البطولة االأ�سخم على م�ستوى املنطقة

االحتاد الدويل لكرة ال�سلة يعني االأمري في�سل 
رئي�سا ملجل�س حماية الالعبني والالعبات 

دورة حلكام ال�سباحة بغزة بدعم من »فينا«  فيدرر يوؤكد عزمه على العودة 
لبطوالت التن�س يف 2023

 
قال جنم �لتن�س �ل�شوي�شري �ملخ�شرم روجر فيدرر �إنه "بالتاأكيد" ينوي �لعودة 
�أي خطط  �أن��ه مل ي�شع بعد  �أو�شح  2023 لكنه  �لبطوالت يف  �إىل  وبكل قوة 
فعلية فيما ور�ء م�شاركته يف كاأ�س ليفر وبطولة بازل يف مدينته يف وقت الحق 

من �لعام �جلاري.
ومل ي�شارك فيدرر �لذي �شيكمل عامه 41 يف �أغ�شط�س -�آب �ملقبل يف �أي بطولة 
منذ يوليو -متوز من �لعام �ملا�شي، عندما خرج من بطولة وميبلدون يف دور 

�لثمانية بعد �لهزمية �أمام �لبولندي هوبرت هوركات�س.
�إىل جانب �الإ�شباين  �أنه �شيلعب  �أكد فيدرر  �لعام �جل��اري  ويف وقت �شابق من 

ر�فائيل ناد�ل يف كاأ�س ليفر يف لندن ثم يناف�س يف بطولة بازل د�خل �لقاعات.
ورد�ً على �شوؤ�ل حول رغبته يف �لعودة �إىل �لبطوالت يف �لعام �ملقبل قال فيدرر 
يف ت�شريحات �شحافية: "نعم، بالتاأكيد، كيف و�أين، ال �أعرف حتى �الآن، لكن 

هذ� هو �الجتاه".
وتابع: "مل �أخطط ملا بعد كاأ�س ليفر وبطولة بازل، �ملو�شم �نتهى على �أي حال، 
من �ملهم بالن�شبة يل �لعودة �إىل �شابق لياقتي حتى يت�شنى يل �لتدرب ب�شورة 
�شاأ�شارك  �لتي  �لبطوالت  حتديد  بو�شعي  �شيكون  بذلك  �لقيام  وبعد  كاملة، 

فيها".
�أ�شطر خلو�س خم�س  "كاأ�س ليفر هي بد�ية جيدة حيث لن  و�أ�شاف فيدرر: 
مباريات يف �شتة �أيام، والبد �أن �أكون قادر�ً على �لقيام بهذ� يف بطولة بازل، لكني 

متفائل باأنني قطعت �شوطاً طويًا ومل �أعد بعيد�ً كثر�ً".
للمرة  �ملفتوحة  فرن�شا  بلقب  ن���اد�ل  ت��وج  �جل���اري  �ل�شهر  م��ن  �شابق  وق��ت  ويف 
"ب�شفة  قائًا:  �الإ�شباين  بالنجم  فيدرر  و�أ���ش��اد  �لقيا�شي  رقمه  معزز�ً   ،14
عامة �إجناز�ت ر�فا هائلة، �الآن فاز ر�فا بلقب فرن�شا �ملفتوحة 14 مرة، هذ� ال 
ي�شدق، �شعرت ب�شعادة من �أجله بعد جناحه يف �لفوز مرة �أخرى، حتية لر�فا.. 

�إجناز هائل".
ولعب فيدرر �إىل جانب ناد�ل يف مبار�تهما �الأوىل و�لوحيدة �شوياً يف �لزوجي 

يف �لن�شخة �الأوىل من كاأ�س ليفر يف بر�غ يف 2017.



االثنني   13  يونيو    2022  م   -    العـدد   13568  
Monday    13    June    2022   -  Issue No   13568

18

الفجر الريا�ضي

باده  منتخب  ديباي  ممفي�س  �لهولندي  �ال�شباين،  بر�شلونة  مهاجم  ح��رم 
بعدما  �لكاملة  بالعامة  �لر�بعة  �ملجموعة  �شد�رة  على  قب�شته  �إحكام  من 
�أهدر ركلة جز�ء يف �لوقت �لقاتل ليخرج بتعادل على �أر�شه �أمام بولند� 2-2 
�شمن   1-1 بلجيكا  �شيفتها  �أم��ام  قاتًا  تعاداًل  ويلز  �نتزعت  فيما  �ل�شبت، 

�جلولة �لثالثة من �مل�شتوى �الأول لدوري �الأمم �الأوروبية.
ورفعت هولند� ر�شيدها يف �ل�شد�رة �إىل 7 نقاط متقدمة بفارق ثاث عن 
بلجيكا �لثانية بالت�شاوي مع بولند� �لثالثة، فيما تتذيل ويلز �لرتتيب بنقطة 

يتيمة.
وهو �لتعر �الّول للمنتخب �لهولندي بعد فوزين تو�لياً على بلجيكا 1-4 

وويلز 2-1، فيما عّو�س "�ل�شياطن �حلمر" خ�شارتهم �أمام �جلار �لهولندي 
بفوز كا�شح بولند� 6-1، علماً �أن رفاق �ملهاجم روبرت ليفاندوف�شكي كانو� 

فازو� �فتتاحاً على ويلز 1-2.
يف �ملبار�ة �الأوىل، قلبت هولند� تاأخرها بهدفن �إىل تعادل 2-2، فيما 
�أهدر ديباي ركلة جز�ء �شددها يف �لقائم �الأمين يف �لدقيقة �الوىل 
من �لوقت �ملحت�شب بدل �ل�شائع كانت كفيلة مبنح �لنقاط �لثاث 
لفريقه. وهي �ملو�جهة �لثالثة بن �ملنتخبن يف دوري �المم و�الأوىل 
�ل�شابقتن  �مل��رت��ن  يف  �لغلبة  ك��ان��ت  ح��ي��ث  ب��ال��ت��ع��ادل،  تنتهي  �ل��ت��ي 
لهولند� على �أر�شها وخارجها يف �لعام 2020، بد�ية -1�شفر يف 4 

�أيلول-�شبتمر ثم 2-1 يف 18 ت�شرين �لثاين-نوفمر.
وحققت هولند� �شل�شلة من 10 مباريات ر�شمية مل 

فازت  حيث  �خل�شارة،  طعم  خالها  ت��ذق 
3 تعادالت، فيما  7 مقابل  يف 

كاأ�س  نهائي  2021 يف ثمن  27 حزير�ن-يونيو  �إىل  لها  �آخ��ر خ�شارة  تعود 
�أوروبا �أمام ت�شيكيا �شفر2-.

�ملجن�س  �إىل  ز�ليف�شكي  نيكوال  من  متريرة  بعد  �لت�شجيل  بولند�  �فتتحت 
�أخ��ر�ً مد�فع ��شتون فيا �النكليزي ماتي كا�س ليتخل�س من د�يل بايند 
وي�شدد بقدمه �ليمنى �أر�شية يف �شباك حار�س فر�يبورغ �الأملاين مارك فليكن 
)19(. و�شهد �ل�شوط �لثاين ت�شجيل ثاثة �أهد�ف يف غ�شون 5 دقائق، فلم 
يكد مهاجم نابويل �الإيطايل بيوتر زيلين�شكي ي�شاعف �لنتيجة )49(، حّتى 
�شعقت هولند� مناف�شتها بهدفن يف 3 دقائق تناوب عليهما د�يف كا�شن من 
دومفري�س  ودنزل  �لطاير" )51(  "على  ت�شديدة 
بكرة �شاروخية )54(، قبل �أن يهدر ديباي 
ل��ب��اده م��ن ركلة  �ل��ث��ال��ث  �ل��ف��وز  فر�شة 
�لكرة  مل�شة  بعد  كا�س  بها  ت�شبب  ج��ز�ء 

بيده د�خل �ملنطقة �ملحرمة.
�نتزعت ويلز تعاداًل  �لثانية،  �ملبار�ة  يف 

من �شيفتها بلجيكا 1-1.
وتقدمت بلجيكا عر يوري تييلمان�س 
�لبديل  بف�شل  وي��ل��ز  وع��ادل��ت   ،)51(

برينان جون�شون )87(.
�لفيديو  ك����اردي����ف، ح����رم ح��ك��م  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى 
�آر" �أ�شحاب �الر�س من هدف  "يف �ي  �مل�شاعد 
�ل��ب��د�ي��ة ب�شبب  5 دق��ائ��ق م��ن ���ش��اف��رة  بعد 
�ثر ركلة ركنية من �جلهة  ت�شلل  حالة 
للمد�فع  �شيئ  وت�شتيت  �لي�شرى 
لت�شل  ب���وي���ات���ا  دي����دري����ك 
�إي����ث����ان  �إىل  �ل�����ك�����رة 
�شددها  �لذي  �أمبادو 
يف  �لطاير"  "على 
�����ش����ب����اك �حل�����ار������س 

كوين كا�شتيلز.
م������ع ب������د�ي������ة �ل�������ش���وط 
منتخب  ت���ق���دم  �ل����ث����اين، 
�حلمر"  "�ل�شياطن 
ل��ع��ب��ة ج��م��اع��ي��ة و�شلت  ب��ع��د 
ميت�شي  �إىل  �ل��ك��رة  �إث��ره��ا  على 
�ملرمى  �إىل  وظ����ه����ره  ب���ات�������ش���و�ي 
�شدد  �لذي  تييلمان�س  �إىل  ليمررها 
�ل�شباك  يف  �ليمنى  ق��دم��ه  ب��ب��اط��ن 

�لويلزية )51(.
بف�شل  �ل���ت���ع���ادل  وي���ل���ز  و�أدرك��������ت 
�آرون  �لبديل  هجمة مرتدة قادها 
�إىل  ق��دم��ه  ل��ي��م��رر بكعب  ر�م�����ش��ي 
�لذي  جون�شون  �الآخ���ر  �ل��ب��دي��ل 
�ل�شباك  يف  ب��ي��م��ن��اه  ت���اب���ع 
حكم  ل���ي���ع���م���د   ،)87(
�لهدف  �لغاء  �إىل  �لتما�س 
ب���د�ع���ي �ل��ت�����ش��ل��ل ق��ب��ل �أن 
�ل�شاحة  حكم  ويحت�شبه  يعود 

بعد �الحتكام �إىل "يف �يه �آر".

جلاأ مدرب �إيطاليا روبرتو مان�شيني، �إىل عامل بناء �شابق يلعب بالدرجة 
�لثانية، �شمن حلول لتجديد دماء �ملنتخب �لذي ف�شل يف �لتاأهل لكاأ�س 

�لعامل لكرة �لقدم 2022 بعد �أقل من عام على تتويجه بطًا الأوروبا.
�لذي عمل  غاتي،  فيدريكو  �ل�شاب  للمد�فع  �لفر�شة  مان�شيني  ومنح 
�أمام  �أ�شا�شياً  للم�شاركة  قليلة،  �شنو�ت  قبل  باملتاجر  و�لبيع  بالبناء 
ولفرهامبتون  فريق  ملعب  يف  �الأوروب��ي��ة  �الأمم  دوري  يف  �إجن��ل��رت� 

و�ندر�رز، رغم �أنه مل يخ�س �أي مبار�ة يف دوري �لدرجة �الأوىل.
و�أكمل غاتي، �لذي �أعاره يوفنتو�س �إىل فروزينوين بالدرجة �لثانية، 

�إيطاليا  ف���ازت  ح��ن  �أوروب����ا  بطولة  لنهائي  ت��ك��ر�ر  يف  باأكمله  �للقاء 
بركات �لرتجيح يف وميبلي، ونال �إ�شادة مل�شتو�ه رغم قلة خرته.

ومت�شك مان�شيني بالت�شكيلة �لتي فازت ببطولة �أوروبا يف يوليو -متوز 
�ملا�شي، لكن تكرر كابو�س �لغياب عن كاأ�س �لعامل للمرة �لثانية 

ع��ل��ى �ل���ت���و�يل، ع��ق��ب ه��زمي��ة ���ش��ادم��ة م��ن مقدونيا 
�ل�شمالية يف ملحق �ل�شعود لنهائيات قطر.

لكن  لا�شتقالة  �شديدة  �شغوطاً  مان�شيني  وو�ج��ه 
�إنرت ميان  �أكد �لثقة يف مدرب  �الحت��اد �الإيطايل 
جديدة،  مرحلة  لقيادة  �ل�شابق  �شيتي  ومان�ش�شرت 
�ملد�فع  دف��ع  ما  �ل��دم��اء  بتجديد  مطالبات  و�شط 

�ملخ�شرم جيورجيو كيليني لاعتز�ل دولياً.
�شد�رة  وتاأكيد  مولينو  �إ�شتاد  يف  �لتعادل  وعقب 
�ملجموعة عانق مان�شيني وم�شاعده د�نييلي دي 
رو�شي �لوجه �جلديد غاتي بعد �إكمال مبار�ته 

عن�شر�ً  ليكت�شب  ب��ام��ت��ي��از،  �الأوىل  �ل��دول��ي��ة 
و�عد�ً مبنظومته �جلديدة.

جيد�ً  �لنوم  ي�شتطع  مل  باأنه  غاتي  �ع��رتف 
"ومل  ثباته  على  لكنه حافظ  �مل��ب��ار�ة،  قبل 

ينظر يف وجه �أحد".
�ألعب  "كنت  -�آر.�إي���������ه.�آي-:  ملحطة  وق���ال 
ل��ذ� فاإن  �مل��و���ش��م،  �لثانية ه��ذ�  �ل��درج��ة  يف 
دوري  ي�شاركون يف  �لوجود �شمن العبن 
�أب���ط���ال �أوروب�����ا ي��دم��ر �الأع�����ش��اب، لكنني 
�ألعب  �لتوتر، ولعبت مثلما  تخل�شت من 
يف �ل��درج��ات �الأدن���ى ومل �أن��ظ��ر �إىل وجه 

�أحد".
باأنني  �شعور  ل��دي  "كان  و�أ���ش��اف: 
�أمن ج���ي���د�ً يف  ل���ذ� مل  ���ش��اأ���ش��ارك، 

ي�شتمر  �أن  و�أمت��ن��ى  �ملا�شية،  �الأي���ام 
هذ� �ل�شعور يف �الأيام �لقادمة".

مباريات  ث���اث  يف  �إي��ط��ال��ي��ا  تخ�شر  ومل 
على  ف����ازت  �إذ  �الآن،  ح��ت��ى  �الأمم  ب����دوري 

�مل�شتوى  يف  �شر�شة  مبجموعة  و�أملانيا  �إجنلرت�  مع  وتعادلت  �ملجر 
�الأول.

و�شيلعب غاتي ب�شفوف يوفنتو�س يف �ملو�شم �ملقبل، �شمن م�شروع �آخر 
لتجديد دماء �لفريق بعد مو�شم �شيء. ويف موؤمتر �شحايف �شابق قال 

منحني  ه��ذ�  �ملا�شي،  �أن�شى  لن  �لوظائف،  من  كثر  يف  "عملت  غاتي: 
و�أعمال  �لنو�فذ  �إ�شاح  ويف  متاجر  يف  عملت  �شعبة،  ظ��روف  يف  �لقوة 
�لنهاية"، منذ  �لقدم يف  ك��رة  �الأم��ور يف  �حل��ظ حت�شنت  �لبناء، وحل�شن 

تعاقد معه يوفنتو�س مطلع �لعام مقابل 5.5 مليون يورو.

عجزت �إنكلرت� عن حتقيق ثاأرها من �إيطاليا �لتي حرمتها �ل�شيف �ملا�شي 
�ل�شبت  بالتعادل معها �شفر-�شفر  وذل��ك  �أوروب��ا،  كاأ�س  �الأول يف  لقبها  من 
�لثالثة  �ملجموعة  مناف�شات  م��ن  �لثالثة  �جل��ول��ة  �شمن  ولفرهامبتون  يف 
للم�شتوى �الأول من دوري �الأمم �الأوروبية، فيما ال تز�ل �أملانيا تبحث �أي�شاً 

عن فوزها �الأول بتعادلها مع م�شيفتها �ملجر 1-1.
على ملعب "مولينو" و�أم��ام ثاثة �آالف متفرج فقط من �الأوالد �لذين ال 
تتجاوز �أعمارهم �ل�14 عاماً ب�شبب �ل�شغب يف نهائي كاأ�س �أوروبا على ملعب 
نهائي  �لثاأر خل�شارتهم  بفر�شة  �الإنكليز  فرط  �ملا�شي،  �ل�شيف  "وميبلي" 

�لبطولة �لقارية �أمام "�أتزوري" بركات �لرتجيح.
ومبو�جهة منتخب حمطم معنوياً جر�ء ف�شله للمرة �لثانية يف �لتاأهل �ىل 
�ملدرب  خدمات  على  �الإب��ق��اء  مع  جديدة  بناء  عملية  �أطلق  ما  �لعامل  كاأ�س 
روبرتو مان�شيني، عجز �ملنتخب �الإنكليزي عن حتقيق فوزه �الأول يف �لن�شخة 

�لثالثة من �لبطولة �لقارية �جلديدة.
ف��وزه �الأول بعدما  �إذ بقي يبحث عن  �أف�شل  �الأمل��اين  ومل تكن حال غرميه 

�كتفى بالتعادل يف �ملجر يف مبار�ة وجد فيها نف�شه متخلفاً منذ �لدقيقة 6 
بهدف زولت ناغي بعدما تابع حماولة ر�أ�شية لزميله روالند �شاالي �شدها 
ثاث  بعد  �لتعادل  هوفمان  يونا�س  ي��درك  �أن  قبل  نويل،  مانويل  �حلار�س 
نيكو  من  طويلة  متريرة  بعد  ر�ئعة  بطريقة  �حل��ار���س  تخطيه  �إث��ر  دقائق 

�شلوتربك قبل �أن ي�شدد يف �ل�شباك.
�ملجر  على  ف��وز  م��ن  نقاط   5 بر�شيد  �ل�����ش��د�رة  يف  وح��ي��دة  �إيطاليا  وبقيت 
وتعادلن مع �أملانيا و�إنكلرت�، فيما حتتل �ملجر �ملركز �لثاين باأربع نقاط �أمام 

�أملانيا )3( و�إنكلرت� �الأخرة )2(.
وتقفل هذه �لنافذة �لدولية �ملرهقة بجولة ر�بعة �لثاثاء حيث حتل �إيطاليا 
�شيفة على �أملانيا، فيما تلعب �إنكلرت� على �أر�شها �شد �ملجر �لتي فازت على 

رجال �ملدرب غاريث �شاوثغيت -1�شفر يف �جلولة �الأوىل.
�ل��ت��ي فر�شت على �ملنتخبات  �ل��دول��ي��ة  �ل��ن��اف��ذة  �ل��ع��ادة يف ه��ذه  وك��م��ا ج��رت 
خو�س �أربع مباريات يف فرتة زمنية ق�شرة، خا�س �ملنتخبان �للقاء بت�شكيلة 
عن  �لغائبن  �أب��رز  كاين  ه��اري  وك��ان  �ل�شابقة  �جلولة  مع  مقارنة  خمتلفة 

�ملنتخب �مل�شيف بجلو�س مهاجم توتنهام على مقاعد �لبدالء.
وبعد فر�شة �إيطالية منذ �لدقيقة �لثانية عر د�فيدي فر�تيزي �إثر متريرة 
مو�جهة  يف  �شا�شوولو  و�شط  الع��ب  و�شعت  بيليغريني  لورنت�شو  من  بينية 
�حلار�س �آرون ر�م�شد�يل لكنه �شدد �لكرة خارج �خل�شبات �لثاث، رد �الإنكليز 
بفر�شة �أخطر لكن �لعار�شة نابت عن �حلار�س �لقائد جانلويجي دوناروما 

ل�شد ت�شديدة ماي�شون ماونت )9(.

ورغم �الأف�شلية �مليد�نية �الإنكليزية، كان رجال مان�شيني قريبن جد�ً من 
ت�شجيل هدف �لتقدم عر �شاندرو تونايل بعد عر�شية من ماتيو بي�شينا، لكن 
ر�م�شد�يل تاألق و�أنقذ �ملوقف )25(، ثم تدخل جمدد�ً قبيل نهاية �ل�شوط 
�الأول ل�شد ت�شديدة �شاروخية من بي�شينا بعد متريرة من بيليغريني )44( 
و�أخرى "على �لطاير" من مانويل لوكاتيلي بعد خطاأ دفاعي فادح )45+1( 
بعدما �شبقهما جانلوكا �شكاماكا بت�شديدة فوق �لعار�شة من م�شافة قريبة 

بعد متريرة �أخرى من �ملتاألق بي�شينا )41(.
�لذي  �شرتلينغ  لرحيم  خطرتن  بركلتن  �لثاين  �ل�شوط  �إنكلرت�  وب��د�أت 
�أطاح باالأوىل فوق �لعار�شة وهو يف مكان مثايل للت�شجيل )52(، فيما �شدد 

�لثانية يف دوناروما )55(.
�الإنكليزي،  �جل��ان��ب  م��ن  كاين  دخ��ول  �شملت  �لتبديات  م��ن  �شل�شلة  وبعد 
كانت �إيطاليا قريبة من �لهدف بت�شديدة من ز�وية �شيقة للبديل ديغناند 
عاماً   18 �لعمر  من  �لبالغ  �الأ�شل  �لعاجي  حماولة  لكن  غنونتو  ويفلريد 

هزت �ل�شباك �جلانبية )70(.

ديباي يحرم هولندا العالمة الكاملة 
وبلجيكا تتعرث اأمام ويلز 

مان�سيني يلجاأ اإىل عامل بناء �سابق 
لرتميم منتخب اإيطاليا

كاأ�س  �إىل  �لتاأهل  �أعتاب  على  و�الأردن  و�لبحرين  فل�شطن  منتخبات  باتت 
�آ�شيا 2023 بعد خروجها منت�شرة من �جلولة �لثانية للدور �حلا�شم من 

�لت�شفيات �لقارية، فيما �أحيا �ملنتخب �لكويتي �آماله.
على  تو�لياً  �لثاين  ف��وزه  �لفل�شطيني  �ملنتخب  حقق  �لثانية،  �ملجموعة  يف 
ح�شاب �ليمن بخما�شية نظيفة، ليقرتب من بلوغ �لنهائيات للمرة �لثالثة 

يف تاريخه.
وعلى ملعب �الحتاد �ملنغويل يف �لعا�شمة �أوالن باتور، تناوب على ت�شجيل 
خما�شية "�لفد�ئي" عدي دباغ )14(، حممد با�شم )45+1(، حممد يامن 

)48(، و�شالح �شحادة )58 و65(.
و�شارك �ملنتخب �لفل�شطيني للمرة �الأوىل يف �لنهائيات عام 2015 عندما 
2019 يف  ع��ام  �الأخ����رة  �لن�شخة  غ���ر�ر  �مل��ج��م��وع��ات، على  دور  م��ن  خ��رج 
�الإمار�ت. فيما خا�س �ليمن باكورة م�شاركاته يف 2019 عندما ووّدع من 

دور �ملجموعات بثاث هز�ئم.
وبهذ� �لفوز، حافظ منتخب فل�شطن على �شد�رة �ملجموعة �لثانية بر�شيد 
6 نقاط من مبار�تن، يف مقابل 4 نقاط للفيليبن �لتي فازت بهدف نظيف 
على منغوليا �ل�شبت �أي�شاً، ونقطة لليمن �لثالث، يف حن بقيت منغوليا يف 

ذيل �لرتتيب خالية �لوفا�س.
حيث  �لثاثاء،  �ملجموعة  مناف�شات  من  و�الأخ���رة  �لثالثة  �جلولة  وتقام 
تلتقي فل�شطن مع �لفيليبن يف لقاء حتتاج منه �ىل نقطة ل�شمان �لتاأهل 

كبطلة �ملجموعة، و�ليمن مع منغوليا.
ويتناف�س 24 منتخباً على 11 بطاقة متبقية موؤهلة �إىل �لبطولة �لقارية 

بعد �أن �شمن 13 �لتو�جد يف �لنهائيات.

بنظام  وت��ق��ام  جم��م��وع��ات،  �شت  على  �لثالث  �ل���دور  منتخبات  تق�شيم  ومّت 
وعلى  �جل��اري  حزير�ن-يونيو  و14  و11   8 �أي��ام  بلد�ن  �شتة  يف  �لتجمع 

ثاث جوالت فقط، ال �ل�شت �لتقليدية ذهاباً و�إياباً.
جانب  �إىل  جمموعة،  كل  يف  �الأول  �ملركز  �شاحب  �آ�شيا  كاأ�س  �إىل  ويتاأهل 

�أف�شل خم�شة منتخبات حت�شل على �ملركز �لثاين.
ويف �ملجموعة �خلام�شة، حّول �ملنتخب �لبحريني لكرة �لقدم تخلفه �ىل فوز 
ثمن 2-1 على ح�شاب �ملنتخب �ملاليزي �مل�شيف على ��شتاد بوكيت جليل 

�لوطني يف كو�الملبور.
ركلة  م��ن   81( يو�شف  وع��ب��د�هلل   )57( ح��رم  علي  �لبحرين  ه��ديف  �شجل 

جز�ء(، فيما �شجل هدف ماليزيا حممدو �شمارة )55(.
وتربعت �لبحرين على �ل�شد�رة بر�شيد 6 نقاط بعدما �شبق لها �لفوز يف 
�جلولة �الأوىل على بنغاد�س -2�شفر، فيما تر�جعت ماليزيا للمركز �لثاين 
بر�شيد 3 نقاط بفارق �ملو�جهة �ملبا�شرة �أمام تركمان�شتان �لتي حققت �أول 
ثاث نقاط بعد فوزها على بنغاد�س بهدفن الألتي مر�د �نادوردييف )7( 

و�أر�شان ماير�ت �أماتوف )77(، مقابل هدف ملحمد �إبر�هيم )12(.
وباتت �لبحرين بحاجة �إىل نقطة فقط من �للقاء �ملقبل �أمام تركمان�شتان 

يف �جلولة �لثالثة �الأخرة �ملقررة �لثاثاء.
تغلبه  بعد  �آم��ال��ه  �مل�شيف  �ل��ك��وي��ت  منتخب  �أح��ي��ا  �الأوىل،  �ملجموعة  ويف 
على  �ل�شعب  بفوزه  �لنهائيات  من  �الأردن  �ق��رتب  فيما   ،1-4 نيبال  على 

�إندوني�شيا -1�شفر.
1-2 يف �جلولة  �إندوني�شيا  �أم��ام  "�الأزرق" تعر�س خل�شارة مفاجئة  وك��ان 

�الفتتاحية فيما جتاوز �الأردن عقبة نيبال بهدفن.

و�لكويت  �إندوني�شيا )3(  �أمام  نقاط   6 �لرتتيب بر�شيد  �الأردن  ويت�شدر 
)3( ونيبال )ال �شيء(.

ويف حال فوز �لكويت على �الأردن و�إندوني�شيا على نيبال يف �جلولة �لثالثة 
�الأخرة �لثاثاء، فاإن ثاثة منتخبات �شتت�شاوى نقاطا، وعندها �شيوؤخذ 
و�إن  �ملتعادلة.  �لفرق  بن  �ملبا�شرة  �ملباريات  �الأه��د�ف يف  ف��ارق  �العتبار  يف 
��شتمر �لتعادل، فاإن �لفي�شل �شيكون �الأهد�ف �مل�شجلة يف �ملباريات �ملبا�شرة 
بينها، ثم فارق �الأهد�ف يف مباريات �ملجموعة كافة، و�إال فاالأهد�ف �مل�شجلة 

فيها.
ويف حال ��شتمر�ر �لتعادل، يوؤخذ بالنقاط �لتاأديبية )�لبطاقة �ل�شفر�ء = 
نقطة و�حدة، �لبطاقة �حلمر�ء بعد �لبطاقة �ل�شفر�ء = 3 نقاط، �لبطاقة 
�حلمر�ء  �لبطاقة  تليها  �ل�شفر�ء  �لبطاقة  نقاط،   3  = �ملبا�شرة  �حلمر�ء 

�ملبا�شرة = 4 نقاط(.
�لثاثة.  �ل��ف��رق  ب��ن  �لقرعة  ف�شيكون  �ل��ت��ع��ادل،  لك�شر  �حل��ل��ول  �آخ���ر  �أًم���ا 
منح  دون  متاما  �ملجريات  على  �لكويت  منتخب  �شيطر  �الأوىل،  �مل��ب��ار�ة  يف 
�لت�شفيات،  به خارج  �أخ��رى تطيح  للمبادرة خ�شية مفاجاأة  �لفر�شة  نيبال 
و70(  نا�شر )48  ويو�شف  �لر�شيدي )28(  �أهد�فه كل من فهد  و�شجل 
ومبارك �لفنيني )73(، فيما �أحرز در�شان غورونغ هدف �ل�شرف لل�شيف 

.)4+90(
وتنف�س �ملدرب �لت�شيكي فات�شاف الفيكا �لذي تعاقد معه �الحتاد �لكويتي 
يعي  �أن��ه  غر  �ل�شعد�ء  �لت�شفيات،  ختام  مع  تنتهي  �أ�شهر   4 مل��دة  �ل�شابق 
�أمام  �الأمرين  �الأردن  �لذي عانى  �الأردن  �أم��ام  ينتظره  �الأ�شعب  باأن  متاما 
�لفوز يف  �لنعيمات هدف  يزن  له  �إندوني�شي منظم وعنيد و�شجل  منتخب 

�لدقيقة 48.
وبات "�لن�شامى" بقيادة �ملدرب �لعر�قي عدنان حمد على بعد تعادل فقط 
مع �لكويت يف �جلولة �الأخرة ل�شمان �لتاأهل �إىل �لنهائيات �لتي �عتذرت 
�ل�شن عن عدم ��شت�شافتها ب�شبب تف�شي فرو�س كورونا ومل يجر �ختيار 

�لبديل حتى �ل�شاعة.
�إندوني�شيا بقيادة �ملدرب �لكوري �جلنوبي �ملعروف �شن  من جهتها، بقيت 
تاي يونغ �لذي حقق مع منتخب باده �لفوز �لتاريخي على �أملانيا بهدفن 
يف مونديال رو�شيا 2018، يف معمعة �ل�شر�ع على �لتاأهل بانتظار نتيجتي 

�جلولة �خلتامية.
بن  �ملبا�شر  �لتاأهل  بطاقة  على  �لتناف�س  �نح�شر  �لثالثة،  �ملجموعة  ويف 
كل  حقق  بعدما  �خلتامية  موقعتهما  قبل  وتاياند  �مل�شيفة  �أوزبك�شتان 
بف�شل  -4�شفر  �ملالديف  ح�شاب  على  �الأوىل  تو�لياً،  �لثاين  ف��وزه  منهما 

ثاثية �إلدور �شومورودوف، و�لثانية على �شريانكا -2�شفر.
�ملنتخبات  ب��ن  حتى  �ل��ت��اأه��ل  ح�شابات  خ���ارج  و�شريانكا  �مل��ال��دي��ف  وب��ات��ت 

�لو�شيفة بعد تلقيهما هزميتن على �لتو�يل.
و�الأمر ذ�ته ينطبق على �ملجموعة �لر�بعة �لتي �نح�شر فيها �لتناف�س بن 
�لهند �مل�شيفة وهونغ كونغ بتحقيقهما فوزهما �لثاين تو�لياً على ح�شاب 
�الأخرة  �جل��ول��ة  ل��ق��اء  قبل  ت��و�ل��ي��اً  -3�شفر  وكمبوديا   1-2 �فغان�شتان 

بينهما.
�مل�شيفة  �أم����ام  طاجيك�شتان  ت�����ش��در  م��ع  �ل�����ش��اد���ش��ة  يف  �الأم����ر  يختلف  وال 
�الأخرة،  نقاط قبل مو�جهتهما يف �جلولة  �شت  قرغي�شتان ولكل منهما 

وذلك بفوز �الأوىل على �شنغافورة -1�شفر و�لثانية ميامنار -2�شفر.

�لكويت حتيي �آمالها 

فل�سطني والبحرين واالأردن على بعد نقطة من نهائيات اآ�سيا

اإيطاليا واملجر تفر�سان التعادل على اإنكلرتا واأملانيا 
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جمعية دار الرب تعني عبداهلل ال�سحي م�ست�سارًا اإعالمياً
 �أعلنت جمعية د�ر �لر تعين �مل�شت�شار 
و�خل��ب��ر �الإع��ام��ي ع��ب��د�هلل �ل�شحي، 
ملا  نظر�ً  وذلك  لها،  �إعامياً  م�شت�شار�ً 
وكفاءة  خ���رة  م��ن  �ل�شحي  ب��ه  يتمتع 
بالعمل  ومت���ر����ش���ه  ع���ال���ي���ة،  م��ه��ن��ي��ة 
مو�كبة  ع���ل���ى  وق����درت����ه  �الإع�����ام�����ي، 
�جلمعية  ب��اأد�ء  و�الرت��ق��اء  �مل�شتجد�ت، 
وت�شويق  �الإع���ام���ي���ة،  �ل��ن��اح��ي��ة  م���ن 
�الإيجابي  دوره���ا  ي��ع��زز  مب��ا  �أن�شطتها 
�الإن�شانية  باملبادر�ت  �ملجتمع  �إث��ر�ء  يف 
عبد�هلل  �مل�شت�شار  وت��وج��ه  و�خل��ري��ة. 
�إىل جمل�س  �ل�شحي بال�شكر و�لتقدير 
�إد�رة �جلمعية، على �لثقة �لغالية �لتي 

�أوالها �إياه، مبا يعزز روؤيتها يف ��شتد�مة �لتطور و�لتميز يف �لر�مج و�الأهد�ف، 
ومتا�شياً مع توجهات جمل�س �الإد�رة لتحقيق �لنتائج �ملرجوة، و�لعمل على كل 

ما يعزز متكن دورها �ملجتمعي، ومكانتها �ملرموقة يف خدمة �أفر�د �ملجتمع. 

بلووم القاب�سة تتعاقد مع روتانا الإدارة وت�سغيل 
م�سروع ال�سقق الفندقية بلووم اأرجان من روتانا 

�أعلنت �شركة بلووم �لقاب�شة، �ل�شركة �لر�ئدة يف جمال �لتطوير �لعقاري، 
مل�شروع  �لرئي�شي  �مل�شغل  لتكون  �لفنادق،  الإد�رة  روت��ان��ا  �شركة  تعين  عن 
فيو يف جزيرة  ب��ارك  �لو�قع يف  روتانا  �أرج��ان من  بلووم  �لفندقية  �ل�شقق 
�ل�شعديات باأبوظبي. وي�شم �مل�شروع جمموعة متنوعة من �ل�شقق ترت�وح 
بن �ال�شتوديوهات و�ل�شقق �ملكونة من غرفتي نوم. كما تتميز هذه �ل�شقق 
من  بالقرب  �لثقافية  �ملنطقة  قلب  يف  �ال�شرت�تيجي  مبوقعها  �لفندقية 

جامعة نيويورك �أبوظبي.

�أب��وظ��ب��ي فعالية  ي��ا���س ووت����روورل����د  ن��ظ��م��ت 
و�لتي  �الأول  �أم�����س  ي���وم  وذل���ك  ك��ب��اي��ان  ليلة 
�أجو�ء  �الأع��م��ار  خمتلف  من  لل�شيوف  وف��رت 
من  �مل�شتوحاة  بالفعاليات  حافلة  ترفيهية 
�أد�ئية  �إىل جت���ارب  �إ���ش��اف��ًة  �ل��ف��ل��ب��ن،  �أج����و�ء 
�لن�شاطات  من  وغرها  �لليزر  وعرو�س  حية 

�لرتفيهية.
باأجمل  �مل���م���ي���زة  �الأم�������ش���ي���ة  ه����ذه  و�ن��ط��ل��ق��ت 
�الأن���غ���ام ح��ي��ث مت��ك��ن �ل�����ش��ي��وف م���ن �إط���اق 
�أجمل  �ل��غ��ن��اء وت����اأدي����ة  مل��و�ه��ب��ه��م يف  �ل��ع��ن��ان 
مع  و�لتمايل  �لكاريوكي،  حمطة  يف  �الأغ��اين 
�ملو�شيقى  فرقة  قدمتها  �لتي  �ملو�شيقى  �أنغام 
�لفلبينية. كما متكن ع�شاق �حلما�س و�لرتفيه 
من �الن�شمام �إىل فرقة �شبا�س �شكو�د �لتي 
توك  تيك  ورق�شات  �أل��ع��اب  �أجمل  ��شت�شافت 
و�كتملت  �ل��و�ح��ة.  �أك���و�خ  بجانب  �الحتفالية 
ت�شابيز  مطبخ  ب��زي��ارة  �مل��ث��رة  �لتجربة  ه��ذه 
�ألذ �الطباق �لفلبينية مثل دجاج  �ل��ذي  قدم 

�أدوبو، وحلم �جلينلينغ �للذيذ. 
عام  مدير  و�تكنز،  ر�ي��ن  قال  �ملنا�شبة،  وبهذه 
�الآخر،  تلو  عاماً  �أبوظبي:  ووت��روورل��د  يا�س 
حتتفل يا�س ووتروورلد  بفعالية ليلة كبايان 
�ملائية  �الأل��ع��اب  م��دن  من  وباعتبارنا  �ملميزة. 
�لغني،  �الإم����ار�ت����ي  �ل�����رت�ث  م���ن  �مل�����ش��ت��وح��اة 
تنوع  م��ن  �الإم�����ار�ت  ف��اإن��ن��ا نفخر مب��ا متتلكه 
خمتلف  بن  ح�شاري  وتعاي�س  وعرقي  ثقايف 
�شك  وال  �أر�شها.  على  تعي�س  �لتي  �جلن�شيات 
�أن �حتفاالت هذه �ل�شنة متيزت بالعديد من 
�جلديدة،  �لرتفيهية  و�الأن�����ش��ط��ة  �لفعاليات 
�إىل جانب  �ل�شهية  �لفلبينية  وجتارب �لطعام 
�أج��م��ل �ل���دي���ك���ور�ت و�مل���غ���ام���ر�ت �مل��ائ��ي��ة �لتي 

�شتبقى يف �لذ�كرة. 

جمعية االإمارات لل�سرطان تنظم حملة للتربع بالدم  يف  راأ�س اخليمة  
ديرفيلدز مول يقدم فعاليات �سائقة وور�س عمل 

جمانية وفنون حرفية عرب برنامج مكافاآت العمالء 
�أبوظبي، عن  �لت�شوق و�لرتفيه يف  �أبرز مر�كز  �أحد  �أعلن ديرفيلدز مول، 
توجيه �لدعوة �إىل جميع �أع�شاء �لنادي �ل�شهر دير كلوب، برنامج مكافاآت 
�لعماء �ملخ�ش�س لاأطفال �الأول من نوعه يف دولة �الإمار�ت لا�شتمتاع 
بباقة �شائقة من �لفعاليات �لرتفيهية.  وينطلق �لرنامج من 10 يونيو 
ولغاية 8 يوليو، حيث ميكن لاأطفال ممن مل تتجاوز �أعمارهم 12 �شنة 
جميع  ل��دى  ر�ئ��ع��ة  خ�شومات  على  و�حل�شول  بياناتهم  ت�شجيل  وذوي��ه��م 
�جلهات �مل�شاركة يف �لرنامج، بدء�ً من متاجر �لتجزئة و�شاالت �الألعاب 
لاأطفال  �ملخ�ش�شة  �الأن�شطة  م�شاحة  �إىل  �ملجاين  �لو�شول  عن  ف�شًا 

وح�شور ور�س عمل �شناعة �لفخار وفن ت�شكيل �لورق وغرها �لكثر. 

 جولدن مايل غالرييا و�سريكل مول يدعوان 
الزوار اإىل اإعادة ا�ستك�ساف مزايا رايب ماركت

ي��و����ش��ل ر�ي���ب م��ارك��ت، �ل�شوق 
ي�شم  �ل���ذي  �ل��ر�ئ��د  �ملجتمعي 
و�شّناعاً  ���ش��اع��دي��ن  ح��رف��ي��ن 
يف  ف���ع���ال���ي���ات���ه  �أع�����م�����ال،  ورو�د 
عطلة نهاية �الأ�شبوع يف جولدن 
�لتجاري  �ملركز  غالريا،  مايل 
ويف  ج��م��ر�  نخلة  يف  �ملجتمعي 
�لت�شوق  وج��ه��ة  م���ول،  ���ش��رك��ل 
نخيل  ل�شركة  �لتابعة  �ل�شهرة 
يف ق���ري���ة ج���م���ر� ����ش���رك���ل، يف 
�آف����اق  خ��ط��وة ت��ه��دف �إىل ف��ت��ح 
ودعم  �ملت�شوقن  �أم���ام  ج��دي��دة 
�ملحلين.  و�ل�شناعات  �لتجار 

و�حلرف  �لطازجة  �مل��اأك��والت  من  متنوعة  جمموعة  �ل�شوق  ه��ذ�  ويعر�س 
�حلياة  بنمط  �حتفاًء  �ملختلفة،  �لعائلية  �لرتفيهية  و�الأن�شطة  �ليدوية 
�ملحلية.     ي�شتقبل ر�يب ماركت �لزو�ر و�ملت�شوقن كل يوم �شبت على مد�ر 

�شباحاً   9 �ل�شاعة  م��ن  �ل�شيف  ه��ذ� 
جولدن  يف  م�شاًء    7 �ل�شاعة  ولغاية 
من  �ملمتدة  �ملباين  يف  غالريا  مايل 
10، يف ح��ن يفتح  رق��م  �إىل   7 رق��م 
�الأحد  م��ول يومي  �أب��و�ب��ه يف �شركل 
12 و26 يونيو �جلاري من �ل�شاعة 
10 �شباحاً ولغاية �ل�شاعة  7م�شاًء. 
�ل�����ش��وق جت����ارب ناب�شة  وي���وّف���ر ه���ذ� 
�ل�شركات  دع���م  يف  ُت�����ش��ه��م  ب��احل��ي��وي��ة 
�مل���ح���ل���ي���ة، �ب�����ت�����د�ًء م����ن �مل���ج���وه���ر�ت 
و�مل��اب�����س، و�شواًل  ي���دوي���اً  �مل�����ش��غ��ول��ة 
�إىل منتجات �لعناية بالب�شرة و�أدو�ت 
وغرها  �لفنية  و�الأع��م��ال  �لتجميل 

�لكثر ...   

اأمانات تعنّي ال�سيد خلف �سلطان 
الظاهري ع�سوًا يف جمل�س االإدارة

�أعلنت �شركة �أمانات �لقاب�شة �أمانات 
�ل�شركات  �أك����ر  وه���ي  �ل�����ش��رك��ة،  �أو 
قطاعي  يف  �ل��ع��ام��ل��ة  �ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
�ل���رع���اي���ة �ل�����ش��ح��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م على 
�ل�شاحة �خلليجية، عن تعين �ل�شيد 
خلف �شلطان ر��شد �شعيد �لظاهري 
�ل�شركة.  �إد�رة  جم��ل�����س  يف  ك��ع�����ش��و 
يتمتع �ل�شيد خلف �لظاهري بخرة 
ك���ب���رة م���ن خ����ال دوره ك��ع�����ش��و يف 
ي�شغل  �الإد�رة.  جمال�س  من  �لعديد 
رئي�س  من�شب  ح��ال��ي��اً  خ��ل��ف  �ل�شيد 
جمل�س �إد�رة �شركة �أبوظبي �لوطنية 
�أبوظبي  �الإ�شامي و�شركة  للتمويل 
ع�شو  �أن���ه  كما  ل��ل��ع��ق��ار�ت،  �لوطنية 
�أبوظبي  ���ش��رك��ة  �إد�رة  جم��ل�����س  يف 
�لعربي  و�مل�شرف  للفنادق،  �لوطنية 
�خلارجية،  و�ل���ت���ج���ارة  ل��ا���ش��ت��ث��م��ار 
و�لبنك   ، �ل���ت���ك���اف���ل  د�ر  و����ش���رك���ة 

�ال�شامي للتنمية.

حملة  ل��ل�����ش��رط��ان  �الإم������ار�ت  جمعية  نظمت 
�لريا�شية  �ل�شالة  يف  ب��ال��دم  للترع  و��شعة 
مبنطقة �لظيت يف مدينة ر�أ�س �خليمة، حتت 
وذلك  �ل�شرطان  مر�شى  الأج��ل  معاً  ع��ن��و�ن  
�شقر،  وم�شت�شفى  �ل���دم  بنك  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
52 �شخ�شاً،  بالدم  �ملترعن  بلغ عدد  حيث 
�شر�ي  ب��ن  حم��م��د  م��ه��رة  �أ�ش������رفت  وق������د 
مديرة مكتب جمعية �الإم��ار�ت لل�شرطان يف 
مب�شاركة  �حلملة  على  �خليمة  ر�أ����س  �إم����ارة 
ع���دد م��ن م��ت��ط��وع��ي �جل��م��ع��ي��ة. وت���اأت���ي هذه 
تقوم  �لتي  �الإن�شاين  �لو�جب  �شمن  �حلملة 
�ملتو��شلة  م��ب��ادر�ت��ه��ا  ���ش��م��ن  �جل��م��ع��ي��ة  ب���ه 
�ملر�شى  ح��ي��اة  الإن��ق��اذ  ب��ال��دم  �ل��ت��رع  باأهمية 

و�مل�شابن.

 يا�س ووتروورلد اأبوظبي ت�ست�سيف فعالية ليلة كبايان 

�لت�شميم  �أرفع دور  و�لتعاون مع 
من  معها  يعمل  و�ل��ت��ي  �ل��ع��امل��ي��ة 
�أج����ل ت��ط��وي��ر م���ه���ار�ت وق����در�ت 
�ل�����ع�����ام�����ات حتت  �حل�����رف�����ي�����ات 
�شوق  �إىل  ل��ي��ق��������دم��ن  مظلت������ه 
ت�شاهي  م����ن����ت����ج����ات  �مل�����و������ش�����ة 
جودتها  يف  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل���ع���ام���ات 
�مل�شتوحاة من �حلياة  وجماليتها 

ي�شارك  �ملعا�شر، حيث  �الإمار�تي 
للت�شميم  م���ي���ان  �أ�����ش����ب����وع  يف 
�الأه���ّم  �ل��ع��امل��ي  2022، �حل���دث 

�لرت�ثية  بعر�قة �حلرف  �ملمزوج 
على  �ل�����ش��وء  وت�شّلط  �الأ���ش��ي��ل��ة، 
�لتابعات  �حل��رف��ي��������������ات  ق������در�ت 

ع����ل����ى �أج������ن������دة ع�������امل �ل���ف���ن���ون 
حتى  ي�شتمر  و�ل��ذي  و�لت�شميم، 
�الأعمال  ل��ي��ع��ر���س  ي��ون��ي��و،   12
�ملعا�شرة،  �ل���ف���ن���ي���ة  �ل����رت�ث����ي����ة 
�الإمار�تي  و�مل�شتمدة من �لرت�ث 
�لعامات  �أرق������ى  ب���ن  �ل���ق���دمي، 
�لتجارية يف عامل �ملو�شة و�الأزياء 
�لثقافات �الأ�شيلة  �مل�شتوحاة من 

�الإمار�تية. 
وب��ح�����ش��ور �ل�����ش��ي��خ ف��اه�����������������م بن 
د�ئرة  رئي�س  �لقا�شمي،  �ش��لطان 
بال�شارقة،  �حلكومي�ة  �لعاق�ات 
ك�������رم،  ب��ن  ري���������م  �ش��������عادة   و 
باملر�أة  لارتقاء  من��������اء  مدي�����رة 
�ملجل�س  م�����ش��������������������ارك��ة  خ���ال  م���ن 
وحي��دة،  عربية  ر�ش������مّية  كجه�����ة 

للحرف  �إرث������ي  ي�����ش��ج��ل جم��ل�����س 
�إجناز�ً  ل�نماء،  �لتابع  �ملعا�شرة، 
للرت�ث  ج����دي����د�ً  ن���وع���ي���اً  ع���امل���ي���اً 

جمموعات���ه  �إرث�����������������ي  �أط��ل�����������������ق 
و�ملبتكرة  �جل�����دي�����دة  �خل���م�������س 
�ل����ت����ي حت���ت���ف���ي ب��������روح �الإب���������د�ع 

لل�شعوب.
�أ�شبوع  يف  �إرث����ي  م�����ش��ارك��ة  وت��ع��د 
مبجموعات  للت�شميم،  م��ي��ان 
ومبتكرة،  ج���دي���دة  وت�����ش��ام��ي��م 
د�ر  وه�����������������������م  م��وق��ع�����������������������������ن  يف 
ليتا  وق�ش�������ر  ل��ل��م��ز�د�ت  كامبي 
جلهود  تتويج���������اً  �الإيطال�������ي، 
بال�ش������ر�كة  تتمثل  �لتي  �ملجل�س 
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�أبوظبي  �ل�شيف يف  ملو�شم  �لت�شويق  بد�ية  يا�س مول �شفارة  يطلق 
من خال ��شت�شافة �شهر يا�س لاألعاب �الإلكرتونية �ملرتقب بحلول 
لاعبن  �مل�شتوى  رفيعة  �أل��ع��اب  جت��رب��ة  ي��وف��ر  حيث  ي��ول��ي��و،  �شهر 

�ملتمر�شن و�ملتحم�شن و�ملبتدئن على حد �شو�ء. 
جزيرة  ت�شهد  �الألعاب،  لقطاع  �الأب��رز  �الإقليمية  �لوجهة  وب�شفتها 
�لثالثة،  بن�شخته  �الإلكرتونية  لاألعاب  يا�س  مهرجان  ع��ودة  يا�س 
منقطعة  بتجربة  �ل�شهر  م��د�ر  على  �الأل��ع��اب  ع�شاق  �شيحظى  حيث 
�لنظر مع جمموعة �أو�شع من �ملناف�شات �حلما�شية و�ألعاب �لفيديو 

�لغامرة.
وبعد �نطاقه عام 2018 وت�شاعف عدد زو�ره يف �لن�شخة �لثانية 
2019، ي�شعى مهرجان يا�س لاألعاب �الإلكرتونية هذ� �لعام  عام 
�الأذو�ق عر توفر جمموعة فريدة وممتعة من  تلبية جميع  �إىل 

من�شات �الألعاب، و�ملناف�شات �حلما�شية، و�لريا�شات �الإلكرتونية.
من  ي��وم��اً  ع�شر  الأح��د  �ل��دخ��ول  ��شت�شافته مهرجاناً جم��اين  وم��ع 
7 - 17 يوليو، �شي�شبح ممر �لبوليفارد يف يا�س مول مبثابة جّنة 
حقيقية لاعبن مع �حت�شانه �لعديد من من�شات �الألعاب �لفريدة 
من  لل�شيوف  وميكن  خرتهم.  م�شتويات  �ختاف  على  لاعبن 
 10 �ل�شاعة  ب��ن  ي��وم��ي��اً  �مل��ه��رج��ان  �رت��ي��اد منطقة  �الأع��م��ار  جميع 
�ملناف�شات  م��ن  �ف��رت����ش��ي  ب��ع��امل  لا�شتمتاع  م�����ش��اًء  و10  �شباحاً 
�مل�شوقة و�ختبار مهار�تهم �إىل �أق�شى �حلدود. و�شيتمكن �لزو�ر على 
�متد�د فرتة �ملهرجان من �مل�شاركة يف فعالية �للعب من �أجل �خلر 
Gaming4Good، وهي مبادرة م�شوؤولية �جتماعية ميكنهم فيها 
�لترع �أو �شر�ء �الألعاب و�أجهزة �للعب �مل�شتعملة على �أن يعود ريعها 

�إىل مركز �الإمار�ت للتوحد.

�سهر يا�س لالألعاب االإلكرتونية ينطلق يف يوليو املقبل



تك�سبان 100 األف دوالر بف�سل فر�ساة �سعر ثورية
ك�شفت فنانة �لتجميل �الأ�شرت�لية كلوي موريلو عن فر�شاة �شعر 
ثورية تعمل على ت�شريح �ل�شعر بكل �شهولة �أنتجتها �شركة "�أغلي 
�شو�ن". و�شرعان ما لقيت �لفر�شاة رو�جاً كبر�ً در �أرباحاً تقدر ب� 
100 �لف دوالر. وو�شفت �ملر�أة �لبالغة من �لعمر 31 عاًما، فر�شاة 
باأنها  دوالًر�،   39.95 �شعرها  يبلغ  و�لتي  �ل�شل�شة  �لت�شابك  فك 

�أف�شل فر�شاة ��شتخدمتها على �الإطاق.
ال  �لفر�شاة  �إن  موريلو،  قالت  ت��وك،  تيك  على  فيديو  مقطع  ويف 
جتذب �ل�شعر �أو ت�شحبه، حتى عندما يكون مبلًا �أو معقود�ً بعد 

�ال�شتحمام.
��شرت�لين  �م��ر�أت��ن  قبل  فري" م��ن  "�شكرمي  فر�شاة  �إن�����ش��اء  مت 
�ل�شوق  يف  فجوة  الحظتا  بعدما  �شو�ن،  �أغلي  �شركة  مع  بالتعاون 
 ،2017 �أمل. ويف عام  �أو  �إزع��اج  �أي  ت�شبب  �لتي ال  �ل�شعر  لفر��شي 
�الآن  �أ�شبحت  �لتي  للفر�شاة  �لتجارية  �لعامة  �مل��ر�أت��ان  �أطلقت 

و�حدة من �أكر �ملنتجات مبيعاً.
مت ت�شميم فر�شاة �شكرمي فري، لفك ت�شابك �ل�شعر بلطف، وهي 
م�شنوعة من �شعر�ت طبيعية تنعم �ل�شعر دون �إحد�ث خدو�س يف 
�ل�شعر  �أنها م�شممة ملنع تق�شف  �ل�شعر. كما  �أو �شد  �لر�أ�س  فروة 

وتك�شره مع تقليل �لتجعد �أي�شاً.
�لفعل  �لكثر من ردود  ت��وك،  �أث��ار مقطع موريلو على تيك  وقد 
وده�شن  �لفر�شاة  جربن  �إن��ه��م  �ملتابعات  م��ن  �لكثر  قالت  حيث 
مبقدرتها على ت�شريح �ل�شعر وفك �لت�شابك ب�شهولة ودون �أي �أمل، 

وفق ما �أوردت �شحيفة ديلي ميل �لريطانية. 

تفقد �ساقها ب�سبب جرح ب�سيط قبل 17 عامًا
��شطر �الأطباء لبرت �شاق �مر�أة بريطانية على �إثر تعر�شها جلرح 

ب�شيط خال حادث وقع قبل نحو 17 عاماً.
ريبيكا همفريز )33 عاماً( من ويكفيلد، ق�شت معظم حياتها يف 
�أمل ورغبت باالنتحار عندما مل يعتقد �أحد �أنها كانت تعاين من 
عند  حياتها  غر  بجرح  ريبيكا  و�أ�شيبت  قدمها.  يف  �شغر  جرح 
عاماَ   15 �لعمر  من  تبلغ  كانت  عندما  �لنافذة  حافة  من  �لقفز 

بينما كانت تزين غرفة نومها.
و�شرخت ريبيكا بعد �أن حتطمت مزهرية من �خلزف، وت�شخمت 
قدمها �إىل حجم كرة �لرجبي. وكان �جلرح م�شاًبا بعدوى �شديدة، 
حيث �أخرها �الأطباء �أنه �شيتعن برتها، ولكن بعد �حل�شول على 
ر�أي ثاٍن، قررت �ملر�هقة رف�شه هذ� �حلل. و كان هذ� �لقر�ر بد�ية 

17 عاًما من �لعذ�ب.
و حتى وقت قريب، كان �الأطباء يرف�شون ت�شديق وجود �أي خطاأ 
يف قدم ريبيكا كلما �أ�شرت على مدى �ل�شرر �لذي �أ�شابها. و�أ�شبح 

�الأمل ال يطاق لدرجة �أن ريبيكا مل ت�شتطع حتى مل�س قدمها.
ومت ت�شخي�س �إ�شابة ريبيكا يف �لنهاية مبتازمة �الأمل �ملو�شعية 
�الأطر�ف.  �أح��د  �شديد غر مرر يف  �أمل  �ملعقدة، وهي عبارة عن 
�لتي ال  �ملئات من مو�عيد �الأطباء، و�لعاجات  وعلى �لرغم من 
�لتحفيف  على  ق��ادر�ً  و�مل�شكنات ال �شيء كان  نهاية لها، و�الأدوي��ة 

من �أمل ريبيكا.
من  وق���ت  ويف  وظيفتها  ع��ن  �لتخلي  ع��ل��ى  ريبيكا  �الأمل  و�أج����ر 
17 عاًما،  و�أخ��ًر�، بعد  �نتحارية.  �أ�شبحت لديها ميول  �الأوق��ات 
و�فق �الأطباء على برت �شاقها يف �أبريل -ني�شان �ملا�شي. و مبجرد 

�أن ��شتيقظت ريبيكا بعد �لعملية قالت �إن �آالمها قد ولت.

   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:

يرتك عمله املكتبي لي�سافر حول العامل
طولها  ملحمية  مغامرة  يف  لي�شافر  وظيفته  من  و��شتقال  �ململ،  �ملكتبي  عمله  عن  �لتخلي  بريطاين  رج��ل  ق��رر 
100000 ميل حول �لعامل. و�شي�شتخدم جر�نت �شيمب�شون �الأمو�ل �لتي ح�شل عليها كمبلغ �إجمايل بعد �أن �أ�شبح 
ز�ئد�ً عن �حلاجة من وظيفة �شابقة يف عام 2020 لتمويل هذه �لرحلة. وحتى �الآن، �شافر غر�نت، من غا�شكو، 

�إىل تاياند و�شريانكا و�أ�شرت�ليا، و�لتقط �شور� مثرة على طول �لطريق.
وقال جر�نت "كان من �ملفرت�س �أن �أ�شافر يف مايو -�أيار 2020 لكن كان علي �إلغاء كل �شيء ب�شبب كوفيد. كنت �أعلم 
�أنني �شاأ�شطر �إىل �النتظار لفرتة �أطول قليًا حتى �أمتكن من �ل�شفر لكنني قررت �أنني لن �أق�شي �ملزيد من وقتي 
�أولويتي هي �شعادتي  �أ�شتمتع بها. كانت �الأولوية �الأوىل بالن�شبة يل يف �لعمل هي �ملال، ولكن �الآن  يف وظيفة مل 
�ل�شخ�شية وحريتي يف متابعة م�شاعري �الإبد�عية". و�أ�شاف جر�نت "عندما ��شتقلت الأول مرة، كان �أفر�د عائلتي 
قلقن الأن لدي فو�تر و�إيجار�ت الأدفعها الأنني كنت �أعي�س يف �شقتي �خلا�شة، لكنهم الحظو� مدى �شعادتي و�تفقو� 
 100000 �أن �أقطع �أكر من  20 دولة، ويجب  �أربع قار�ت و�أكر من  �أنه �لقر�ر �ل�شحيح. لقد �شافرت عر  على 
ميل على �الأقل". ومل تعد رحات جر�نت جمرد متعة عادية - فقد قرر حتويل مغامرته �إىل مهنة. و��شرتى �أول 
كامر� حقيقية يف �شبتمر -�أيلول 2021 وقرر �لبدء يف ممار�شة مهنة يف �لت�شوير �لفوتوغر�يف للرحات. وبد�أ 
جر�نت يف جني �الأمو�ل من �لتقاط �ل�شور، وياأمل يف ك�شب �ملال بدو�م كامل، ويف غ�شون ذلك، لي�س لديه �أي خطط 

الإيقاف مغامرته �لكبرة، بح�شب موقع ميرتو �لريطاين.
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اعتداء »وح�سي« على �سيدات يف مطعم 
فجر �عتد�ء جمموعة من �لرجال على ن�شاء كن د�خل معطم غ�شبا عارما يف 
�ل�شن، خا�شة �أن لقطات فيديو وثقت �العتد�ء �لذي و�شف ب�"�لوح�شي". 
تانغ�شان �شمال �شرقي  �أ�شخا�س يف مدينة   8 �ل�شينية  �ل�شلطات  و�عتقلت 
�ل�شن، بعدما تعر�شت جمموعة من 3 ن�شاء كن يتناولن �لطعام يف مطعم 

العتد�ء، وفق ما ذكرت �شحيفة "ديلي ميل" �لريطانية.
�ل�شبيهة  �ل�شينية  "ويبو"  من�شة  على  �نت�شرت  �لتي  �للقطات،  وتظهر 
ب�"تويرت"، رجا يقرتب من طاولة باملطعم وي�شع يده على ج�شد �مر�أة يف 
فعل حتر�س، لكن �ملر�أة دفعته بعيد� قبل �أن يعتدي عليها بال�شرب، �إال �أنه 

قاومته برمي زجاجة ماء على ر�أ�شه.
�الأيدي،  مكتوفتي  �لطاولة  على  معها  كانتا  �للتان  �شديقتاها  تقف  ومل 
ت��دخ��ل ع��دد من  ث��م  �أي�����ش��ا،  ب��ال��زج��اج��ات  �ملعتدي  �إح��ده��ن ب�شرب  فقامت 
�شحل  ج��رى  فيما  �لثانية،  �ل�شيدة  و�شربو�  معه  كانو�  �لذين  �أ�شدقائه 
�ل�شيدة �الأوىل على �الأر�س خارج �ملطعم، حيث تعر�شت لل�شرب �لوح�شي 

بالركل وحتطيم �الأو�ين على ج�شدها.
جد�،  عنيف  ب�شكل  �أر�شا  �ملطعم  خ��ارج  �ل�شيدة  �شديقات  �إح��دى  وطرحت 
�مل����ر�أة. ورغ���م حم���اوالت �لبع�س  ت��وق��ف �الع��ت��د�ء على  �أن  بعدما ح��اول��ت 
�خلجولة وقف �العتد�ء، فاإن �ملعتدي �الأول يف �ملطعم و��شل �شربه للمر�أة 

�لتي حاول �لتحر�س بها بالد�خل، حيث ركل وجهها بقدمه.

القب�س على جنم بارز .. والتهمة خمزية
�ألقت �ل�شلطات �الإ�شبانية �لقب�س على مو�طنن �أملانين، من بينهما جنم 
يف  جن�شيا  عليها  �عتديا  �أنهما  فتاة  �دع��اء  بعد  "�لبوند�شليغا"،  دوري  يف 

جزيرة �إيبيز� �الإ�شبانية.
يف  �لوطني  �حلر�س  �أن  �إىل  "�شن" �لريطانية  �شحيفة  يف  تقرير  و�أ�شار 
�عتقل  �ل��ذي  �الأمل���اين،  �ل���دوري  يف  �ل��ب��ارز  �لنجم  ��شم  يك�شف  مل  �إ�شبانيا، 
لا�شتباه يف تورطه بق�شية �غت�شاب فتاة �إ�شبانية تبلغ من �لعمر 18 عاما، 

د�خل فيا يف منطقة �شان خو�شيه.
ونقلت �ل�شحيفة عن م�شادر و�شفتها باملطلعة، قولها �إنه مت نقل �ملر�هقة 

�إىل �إحدى م�شت�شفيات �إيبيز� بعد �حلادثة، �لتي وقعت �شباح �الأربعاء.
�أم��ام قا�شي  �ملعتقان قد مثا  �ملتهمان  كان  �إذ�  �مل�شادر فيما  ومل تو�شح 
�الإفر�ج  تقرر  �أن  ميكن  �لتي  باملحكمة،  �أولية  ��شتماع  جل�شة  يف  �لتحقيق 
�لاعب  �أن  �مل�شادر  وذك��رت  �حتياطيا.  حب�شهما  �أو  مالية  بكفالة  عنهما 
�الأملاين �ملتهم، �لبالغ من �لعمر 25 عاما، مدد عقده مع ناديه �لذي يعد 

و�حد� من �أكر فرق �أملانيا جناحا، منذ فرتة قريبة.

ي�سطحب جهاز اإك�س بوك�س 
لت�سلية نف�سه طيلة رحلة الطريان

وجد رجل على من رحلة طر�ن 
طويلة �إىل تاياند طريقة لت�شلية 

نف�شه طيلة �لرحلة.
�إك�س  جهاز  حتميل  �مل�شافر  وق��رر 
يف  و�إخ��ر�ج��ه��ا  حقيبته  يف  ب��وك�����س 
من�شور  ويف  �ل���رح���ل���ة.  م��ن��ت�����ش��ف 
ع��ل��ى ري����دت، ���ش��ارك �أح���د �لركاب 
�ل���ق���ري���ب���ن �����ش����ورة ت���و����ش���ح كيف 
�أح�������ش���ر ����ش���اغ���ل �مل���ق���ع���د �مل���ج���اور 
وح���دة �الأل��ع��اب �خل��ا���ش��ة ب��ه �أثناء 
مرور  �شحيفة  بح�شب  �ل��رح��ل��ة، 

�لريطانية.
�ل��رج��ل وهاتفه  �ل�����ش��ورة  وُت��ظ��ه��ر 
على من�شدة �شينية �لطعام، وهو 
يف  �مل��م��ي��زة  �لتحكم  وح���دة  مي�شك 
يده. ويف تعليق على �ل�شورة، كتب 
�ملقعد  يف  ج���اري  "�أح�شر  �لنا�شر 
على من �لطائرة جهاز �إك�س بو�س 
للعب �أثناء �لرحلة �لتي ��شتغرقت 

12 �شاعة �إىل بانكوك".
وقوبلت �ل�شورة باإ�شادة كبرة من 
قبل �ملوجودين على �ملوقع، �لذين 
�مل�����ش��اف��ر، وو�شفه  ب��ف��ك��رة  �أ����ش���ادو� 
بينما  "�أ�شطورة"  ب���اأن���ه  �أح���ده���م 

و�شفه �آخر باأنه "مري�س".
وق�����ال �أح�����د �مل��ع��ل��ق��ن ع��ل��ى ريدت 
�الأل����ع����اب  ن�����وع  ه����و  "هذ�  م����ازح����اً 
�أن  �ل�����ت�����ي مي���ك���ن���ن���ي  �مل����ح����م����ول����ة 

�أمار�شها".
رج����ًا  "ب�شفتي  �آخ������ر  و�أ������ش�����اف 
�للعب  ي��ري��د  �ل��ع��م��ر  منت�شف  يف 
ول���ك���ن غ��ال��ًب��ا م���ا ي��ج��د �أن�����ه لي�س 
ل��دي��ه �ل���وق���ت، ف���اأن���ا �أح�����رتم هذه 

�خلطوة".

حقيقة هدم 120 
مقربة يف القليوبية

�����ش����ادت ح���ال���ة م����ن �ل��غ�����ش��ب بن 
�أهايل مدينة �خلانكة يف حمافظة 
نظر�  �لقاهرة،  �شمايل  �لقليوبية 
 120 ب����ه����دم  �ل�������ش���ل���ط���ات  ل���ق���ي���ام 

مقرة.
�الإد�رة  م�����ش��وؤويل  �الأه����ايل  و�ت��ه��م 
بهدم  �خل��ان��ك��ة  م��دي��ن��ة  يف  �ملحلية 
و�العتد�ء  ح��ق  وج���ه  دون  �مل��ق��اب��ر 

على حرمة �ملوتى.
فيما �أكد م�شوؤول يف مدينة �خلانكة 
ملوقع "�شكاي نيوز عربية" �أن تلك 
�ملقابر كانت خمالفة و�أنه مل يكن 

مدفون بها �أي موتى.
مدينة  جمل�س  رئي�س  نائب  وق��ال 
�ملقابر  �إن  جمعة،  �أح��م��د  �خلانكة 
�ل��ت��ي مت ه��دم��ه��ا ك��ان��ت ع��ب��ارة عن 
دفن ومقامة  بها حجر�ت  �أحو��س 
باأر�س  مرت  �آالف   3 م�شاحة  على 
�لوحدة  ن��ط��اق  يف  �لن�شر  جمعية 

�ملحلية للخانكة.
كانت  �مل��ق��اب��ر  تلك  �أن  على  و���ش��دد 
�أر�س  على  �أقيمت  الأن��ه��ا  خمالفة 
�لبناء  ل��ق��ان��ون  باملخالفة  زر�ع��ي��ة 
�ملو�فقات  ب�شاأنها  و�شدرت  �ملوحد، 
جانب  م�����ن  ل���ه���دم���ه���ا  �ل�����ازم�����ة 
حمافظ �لقليوبية ورئي�س جمل�س 

مدينة �خلانكة و�الأجهزة �ملعنية.
من  مت��ت  �ل��ه��دم  عملية  �أن  و�أك����د 
عليها  �أ�شرف  مكرة  حملة  خ��ال 
�الإد�ر�ت  م�شوؤويل  بح�شور  بنف�شه 
و�لوحد�ت �ملحلية وكذلك م�شوؤول 
�ملقابر  على  ك�شف  �ل���ذي  �ل�شحة 
وت���اأك���د م��ن ع���دم وج����ود م��وت��ى �أو 

رفات موتى بها.

طنا كوكايني يف �سناديق هليون 
من  ط��ن��اً   2،2 �ل��ب��روف��ي��ة  �ل�شلطات  �شبطت 
من  كان  هليون  �شناديق  يف  خمباأة  �لكوكاين 
�أعلنت  �إىل هولند�، على ما  �ملقرر نقلها بحر�ً 
و�أو�شحت  �ل�����ش��ب��ت.  �الأول  �أم�������س  �ل�����ش��رط��ة  
م�شتبه  بروفين  �شبعة  �أوقفت  �أنها  �ل�شرطة 
�شدرت  ف��ي��م��ا  �ل��ت��ه��ري��ب،  عملية  يف  ب�شلتهم 
�لتابعية  م���ن  �ث��ن��ن  ب��ح��ق  ت��وق��ي��ف  م���ذك���ر�ت 
�ملخدر�ت  مكافحة  ق�شم  قائد  وقال  �الألبانية. 
يف �ل�شرطة �لكولونيل �شيز�ر �ت�شيفاريا لوكالة 
فر�ن�س بر�س "�شبطنا 2،2 طناً من �لكوكاين 
ك����ان م���ن �مل���ق���رر ن��ق��ل��ه��ا ب���ح���ر� �ىل روت������رد�م 
ليما.  من  بالقرب  كاياو  مرفاأ  بهولند�" عر 
و�أفاد باأن �شخ�شن من �جلن�شية �الألبانية كانا 
يدير�ن �لعملية، م�شر�ً �إىل �أن "لهذه �ل�شبكة 
و�ألبانيا".  و�الإك������و�دور  كولومبيا  يف  ���ش��ات 
و���ش��ب��ط��ت �ل�����ش��رط��ة �ل��ب��روف��ي��ة م��ن��ذ بد�ية 
�ملخدر�ت.  م��ن  ط��ن��اً   35 نحو  �جل��اري��ة  �ل�شنة 
�ملنتجة  وتعّد �لبرو و�حدة من كرى �لدول 
للكوكاين يف �لعامل، �إذ يبلغ �إنتاجها نحو 400 

طن �شنوياً، وفقاً للبيانات �لر�شمية.

حكم مثري للجدل على قاتل م�ساب باألزهامير
�شهدت �ليابان موؤخر� جرمية قتل غريبة من نوعها ر�حت 
�شحيتها مر�هقة تبلغ من �لعمر 16 عاما، على يد جدها 
�ألزهامير.  مبر�س  �مل�شاب  عاما   88 �لعمر  م��ن  �لبالغ 
وبعد �أن �عرتف �شو�شومو توميز�و� �ل�شهر �ملا�شي، �أمام 
قبل  ت��وم��وم��ي  حفيدته  بقتل  �ل��ي��اب��ان  غ��رب  يف  حمكمة 

عامن، �أكد �أنه ال يتذكر �رتكابه للجرمية.
من  ترئته  ت��وم��ي��ز�و�  حم��ام��و  طلب  �ملحاكمة،  وخ���ال 
لكنهم مل  �ألزهامير،  لكونه يعاين مر�س  �لقتل  جرمية 
ينجحو� يف �إقناع �ملحكمة �لتي �أ�شدرت حكما بال�شجن 4 

�شنو�ت ون�شف �لعام، بتهمة �لقتل �لعمد.
و��شتمعت �ملحكمة �إىل �أن توميز�و� �لذي كان يعي�س مع 

تومومي يف منزله مبدينة فوكوي.
ويف ليلة 9 �شبتمر 2020، دخل �جلد وحفيدته يف جد�ل 
من  �النتهاء  وف��ور  ب�شكن،  طعنا  �ملر�هقة  بقتله  �نتهى 
�أن��ه وجد  و�أخ��ره  �لقتيلة  ب�شقيق  �ت�شل �جلد  �جلرمية 

جثتها ملطخة بالدماء.
حيث  �ملحكمة،  يف  جدال  �لعقلية  توميز�و�  حالة  و�أث��ارت 
و�ع��ي��ا عندما  ك��ان  �أن��ه  �لقتيلة  �ل��ذي ميثل  �لفريق  �أك��د 

�رتكب جرميته، كما �أن فعلته كانت ق�شد� وعن عمد.
�أكدو�  تقرير�  للتقييم  توميز�و�  �أخ�شعو�  �أطباء  و�أ�شدر 
�لقدرة  ول��دي��ه  �أف��ع��ال��ه،  يف  �لتحكم  على  ق���ادر  ب��اأن��ه  فيه 
"�شي  للحكم على �ل�شو�ب و�خلطاأ، ح�شبما نقلت �شبكة 

�إن �إن" �الإخبارية �الأمركية.

يتاجرون باملاريجوانا عرب الربيد
�أعلنت �ل�شرطة �الأملانية تنفيذ �أو�مر �عتقال �شدرت �أم�س  
�الأول بحق �أربعة �أ�شخا�س لا�شتباه يف قيامهم باالإجتار 

باملاريجو�نا عر �ل�شحن �لريدي.
رجل  ه��م  �الأرب��ع��ة  بهم  �مل�شتبه  �أن  �ل�شرطة  و�أو���ش��ح��ت 
وزوج��ت��ه و�ب��ن��ه��م��ا، و���ش��دي��ق ل��ه��م، وُي��ْع��َت��َق��د �أن��ه��م كانو� 
من  -�أي��ار  مايو  منذ  �ملاريجو�نا  بتوريد  طلبات  يتلقون 

�لعام �ملا�شي.
وبح�شب �ل�شرطة، كان �لرجال �لثاثة "31 و32 و63" 
عاماً و�ملر�أة "63 عاماً" يقومون باإر�شال �ملاريجو�نا �إىل 
و30   5 بن  ت��رت�وح  كانت  بكميات  �لريد  طالبيها عر 

غر�ماً.
وكانت �لعديد من هذه �ل�شحنات لفتت �الأنظار يف مر�كز 
ت��وزي��ع �ل��ري��د. و�أم��ك��ن م��ن خ��ال �مل�����ش��ادرة �لريدية 
من  ك��ي��ل��وغ��ر�م��اً   18 نحو  حت��وي  خطابا   1292 �شحب 

�ملاريجو�نا قبل ت�شليمها.
�أم�س �الأول، �شادرت �ل�شرطة  وخال عمليات مد�همات 
ك��م��ي��ات �أك����ر م���ن �مل���خ���در�ت ح��ي��ث ع���رت �ل�����ش��رط��ة يف 
�ملاريجو�نا  م��ن  ك��ي��ل��وغ��ر�م��اً   37.5 ع��ل��ى  �أم��اك��ن  �شبعة 
�ك�شتا�شي  قر�س  و1100  �حل�شي�س  من  كيلوغر�م  و1.5 

باالإ�شافة �إىل �أ�شلحة وذخرة.
�أرب��ع��ة مر�فق ل��زر�ع��ة �لقنب ت��د�ر ب�شكل  �إغ��اق  كما مت 
�شائلة مبئات  �أم��و�اًل  �أي�شاً  �ل�شرطة  �حرت�يف كما حرزت 

�آالف �ليوروهات ودر�جة بخارية.

منزل الرعب.. اللغز االأكرث غمو�سا يف اأملانيا
1922 تعر�شت  ع��ام  م��ار���س  �شهر  ل��ي��ايل  �أح���د  يف 
�أملاين لقتل وح�شي د�خل حظرة يف  عائلة مز�رع 
منزلهم، يف حادثة �عترت و�حد� من �أكر �الألغاز 
�شهرة يف تاريخ �أملانيا، لكونها مل حتل حتى يومنا 

هذ�.
ورغ����م م����رور �أك����ر م���ن ق����رن م���ن �ل���زم���ان على 
ت�شتطع  مل  �الأمل��ان��ي��ة  �ل�شلطات  �أن  �إال  �جل��رمي��ة، 
�لو�شول �إىل �لقاتل، لت�شبح �لق�شية �للغز �الأكر 
حرة يف �أملانيا، بح�شب تقرير ل�شحيفة "�ل�شن" 

�لريطانية، �ل�شبت.
�أنه  ب��د�  م��ا  يظهر  �أن  قبل  طويلة  ع��ق��ود  وم�شت 
لكن  �حلقيقة،  ك�شف  �إىل  ي��ق��ود  ق��د  خيط  ط��رف 

�شرعان ما تبدد هذ� �العتقاد.
 ،1999 ع��ام  هاتفية يف  هنا عن مكاملة  و�حل��دي��ث 
ومل  م�شنة،  �شيدة  من  �الأمنية  �ل�شلطات  تلقتها 

توؤد �ملكاملة �إىل �شيء.
�لطلبة  م��ن  جم��م��وع��ة  ح��اول��ت   ،2007 ع���ام  ويف 
�لك�شف عن �لقاتل با�شتخد�م �لتكنولوجيا، لكنهم 

�أبقو� على �ال�شم طي �لكتمان.

وحت���دث���ت ن���ظ���ري���ات ع���دي���دة ع���ن م��رت��ك��ب��ي هذه 
�إج��اب��ة قاطعة،  �إىل  �أنها مل ت�شل  �جل��رمي��ة، غر 
�أح����د� على  �الأمل��ان��ي��ة مل تعتقل  �ل�����ش��رط��ة  �أن  ك��م��ا 

خلفية �جلرمية.
وزوجته  ع���ام���ا(،   63( غ���روب���ر  �أن���دري���ا����س  وق��ت��ل 
ك��ازي��ل��ي��ا )72 ع���ام���ا(، و�ب��ن��ت��ه��م��ا ف��ي��ك��ت��وري��ا )35 
عاما(، وطفلها كازيليا، وجوزيف �لبالغ عامن يف 
�لقريبة من مدينة ميونيخ، وقتلت يف  مزرعتهم 

�جلرمية خادمة �أي�شا.
�أي����ام، �إذ  وع��ر �جل���ر�ن على �جل��ث��ث بعد �أرب��ع��ة 
تخلفت كازيليا �حلفيدة عن �لذهاب �إىل �ملدر�شة 

وتر�كم �لر�شائل يف �شندوق �لعائلة.
وعندما بد�أت �ل�شرطة �لتحقيق، �تخذت �لق�شية 
منحى خطر�، عندما ظهرت دالئل ت�شر �إىل �أن 
�رتكاب  قبل  �ملنزل  علية  يف  �ختباأ  قد  كان  �لقاتل 
�أن��دري��ا���س قبل �جل��رمي��ة باأيام  �جل��رمي��ة. ووج���د 

�شحيفة مل ي�شرتها بنف�شها.
و�أبلغ �جلر�ن �أن ر�أى �آثار جديدة توؤدي �إىل �ملنزل 

على �لثلج، يف وقت مل يكن هو قد غادره.

لور� ديرن لدى ح�سورها �لعر�س �الأول لفيلم  Jurassic World: Dominion  يف لو�س �أجنلو�س.رويرتز

�سيلينا غوميز توّجه ر�سالة لطيفة اإىل بريتني �سبريز 
�لنجمة �لعاملية  �شيلينا غوميز  كانت و�حدة من �ل�شيوف �مل�شاهر يف حفل زفاف 
�لفنانة �الأمركية  بريتني �شبرز  و �شام �أ�شغري  يوم �جلمعة، ون�شرت على و�شائل 
�لتو��شل �الجتماعي ر�شالة لطيفة تعر عن فخرها بدعوتها حل�شور هذ� �ليوم 

�لكبر يف حياة �شبرز.
�شاركت جنمة �لبوب   �لبالغة من �لعمر 29 عاًما �شورة من �حلدث تظهر فيها مع 
�شبرز و مادونا  ودرو بارميور و باري�س هيلتون  ودوناتيا فر�شات�شي. و�عتمدت 
�شبرز لف�شتان زفافها ثوًبا من فر�شات�شي ف�شحرت �حلا�شرين باإطالتها، مع 
�الأ�شقر  �شعرها  تركت  و�لد�نتيل.  �ل�شاتان  من  وحجاب  �ملا�س  من  �إك�ش�شو�ر�ت 

يتدىل على كتفيها.
�أك��ون ج��زًء� من يوم  �أن  "مروك بريتني !! ي�شرفني  كتبت غوميز يف ر�شالتها، 

زفافك. �أحبك!!"
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اإجهاد الأم �سبب مل�ساكل الطفل ال�سلوكية
اأج�����رى ب���ح��ث��ون م���ن ج���م��ع��ة لي��ب��زي��غ الأمل����ن���ي���ة درا����س���ة ع���ن ت�أثري 
ال�سغوط�ت التي تتعر�ض له� الأم على منو الأطف�ل خالل ال�سنوات 
طويلة  العواقب  لتقييم  البحث  و�سعى  حي�تهم.  من  الأوىل   10 ال��� 

املدى لإجه�د الأمه�ت على �سحة الأطف�ل.
واأظهرت النت�ئج التي ن�سره� موقع "دايلي �س�ين�ض" اأن وجود اأ�سق�ء 
ذل��ك ل مينع م��ن تعّر�ض الطفل  الأم، لكن  اإج��ه���د  ت���أث��ري  يقلل م��ن 

مل�س�كل �سلوكية ب�سبب هذه ال�سغوط.
اأن الأمه�ت الالتي ع�نني من م�ستوي�ت ع�لية من  الب�حثون  ووجد 
التوتر، مثل: القلق، وفقدان الفرح، كن اأكرث اإبالغ�ً عن حدوث م�س�كل 
�سلوكية لأطف�لهن يف �سن 7 اإىل 10 �سنوات. ويبداأ هذا الإجه�د منذ 
مرحلة احلمل. واأظهرت النت�ئج اأن وجود بيئة تخفف التوتر ي�س�عد 
على تقليل هذه امل�س�كل ال�سلوكية، مثل املراكز الجتم�عية يف احلي، 
اأكرب هم  اأخ��وات  اأو  اإخوة  اأن الأطف�ل الذين لديهم  اأ�سق�ء. وتبني  اأو 
اجتم�عية  كف�ءة  اإىل  ذل��ك  وي�سري  ال�سلوكية،  للم�س�كل  تعّر�س�ً  اأق��ل 
اأعلى بف�سل الأ�سق�ء الأكرب �سن�ً، لكنه مل يعّدل الآث�ر ال�سلبية ل�سغط 
الدرا�سة:  من�سقة  هيرببيث  جوندا  وق�لت  الطفل.  �سلوك  على  الأم 
"من خالل التف�عل مع اأ�سق�ئهم الأكرب �سن�ً يطّور الأطف�ل مه�رات 
حلل  وم��ه���رات  منظور  تبني  على  ال��ق��درة  وينّمون  اأف�سل،  ع�طفية 
امل�سكالت، والتي ترتبط بكف�ءة اجتم�عية اأعلى وفهم ع�طفي". كم� 
"قد يوفر وجود الأ�سق�ء الأكرب �سن�ً فر�س�ً للتعلم لالآب�ء، الذين قد 

يطورون ب�لت�يل توقع�ت خمتلفة ومه�رات اأبوية اأف�سل".

الأ�سربين مينع اأورام القولون من التكاثر
يغري  الأ���س��ربي��ن  اأن  ك�ليفورني�  ج�معة  م��ن  ج��دي��دة  درا���س��ة  ك�سفت 
وامل�ستقيم مبرور  القولون  به� خالي� �سرط�ن  التي تتطّور  الطريقة 

الوقت، مم� يجعله� اأقل قدرة على البق�ء والتك�ثر.
وُن�سرت نت�ئج الدرا�سة يف جملة "اإي ليف"، وق�لت "لقد ك�ن معروف�ً 
لدى العلم�ء اأن الأ�سربين ي�س�عد يف احلم�ية من الإ�س�بة ب�سرط�ن 
ك�ن  الأ�سربين  ت�أثري  وراء  الدقيق  ال�سبب  لكن  وامل�ستقيم،  القولون 
الدرا�سة:  يف  الرئي�سية  الب�حثة  كوم�روف�  ن�ت�لي�  واأو�سحت  لغزاً". 
اأن  يجب  الأ�سربين  ب�سبب  لل�سرط�ن  البطيء  التطور  اأن  "اعتقدن� 
ين�س�أ بطريقة م� من تطور بطيء للخالي� نحو ورم خبيث". و"م� 
اأده�سن� هو اأن هذه الآلية ميكن اأن تف�سر م�ستوى احلم�ية امللحوظ 

يف الب�سر ب�سكل جيد".
اخلالي�  انق�س�م  معدل  م��ن  يقلل  الأ���س��ربي��ن  اأن  الأب��ح���ث  واأظ��ه��رت 

ال�سرط�نية ويزيد من معدل موت خالي� الورم.
الذين  اأن  ك�سفت  ق��د   2011 ع���م  اأُج��ري��ت  �سريرية  جت��رب��ة  وك���ن��ت 
انخف�ض  ع�مني  مل��دة  يومي�ً  الأ�سربين  من  ملليغرام   600 تن�ولوا 
واأيدت   .63% بن�سبة  وامل�ستقيم  ال��ق��ول��ون  ���س��رط���ن  خطر  لديهم 
درا�س�ت اأخرى هذه النت�ئج، لكن مل تكن اآلية هذه احلم�ية معروفة.

الكثري من الإ�سربي�سو لي�س يف �سالح القلب
وج���دت درا���س��ة ج��دي��دة اأن ���س��رب م��� ب��ني 3 و5 ف��ن���ج��ني م��ن قهوة 
لدى  خ��سة  ال��ك��ول�����س��رول،  م�ستوى  ب���رت��ف���ع  يرتبط  الإ���س��ربي�����س��و 
الرج�ل. واأظهرت بي�ن�ت جديدة اأن الطريقة امل�ستخدمة يف حت�سري 
هذه النوعية من القهوة توؤثر على كمية بع�ض العن��سر التي تبقى يف 

الكوب وترتبط ب�رتف�ع الكول�سرول.
م�سروب  اإن  هيلث"،  ويل  "فري  موقع  ن�سره�  التي  الدرا�سة  وق�لت 
مثل  كيمي�ئية  م��واد  م��ن  متو�سطة  ن�سبة  على  يحتوي  الإ�سربي�سو 
ال�س�ر. كم�  الكول�سرول  بزي�دة  والتي ترتبط  ك�في�ستول، وك�هويل 
املركب�ت مق�رنة  اأعلى من هذه  الفرن�سية على ن�سبة  القهوة  حتتوي 

ب�لقهوة املفلرة.
وق�م ب�حثون من الرنوج مبراجعة بي�ن�ت 20 األف �سخ�ض اأعم�رهم 
فوق ال� 40، وتبني اأن من يتن�ولون 3 اإىل 5 اأكواب من الإ�سربي�سو 
واأن  للكول�سرول،  الإجم�يل  امل�ستوى  ارتف�ع يف  لديهم  بينهم  يومي�ً 
 6 تن�ول  اأن  الدرا�سة  ال��رج���ل. وبينت  ل��دى  اأو�سح  ك���ن  الت�أثري  ه��ذا 
الإجم�يل  الكول�سرول  ب���رت��ف���ع  ارت��ب��ط  املغلية  ال��ق��ه��وة  م��ن  اأك����واب 
بتقليل  الدرا�سة  نت�ئج  ون�سحت  الرج�ل.  لدى  ولي�ض  الن�س�ء،  لدى 
وب�لت�يل  الأك���رث،  على  يومي�ً  فنج�نني  اإىل  الإ�سربي�سو  ا�ستهالك 

تقليل ن�سبة املركب�ت غري ال�سديقة للقلب.
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الأزواج الذين يت�ساركون 
الفرا�س اأقل عر�سة لالكتئاب

هي  بل  فح�سب،  ال�سحي  ال���زواج  على  ال�سرير  م�س�ركة  اأهمية  تقت�سر  ل 
اأن  وج��دت  لدرا�سة  وفق�ً  ه��ذا  �سليمني.  وعقل  جل�سم  املفت�ح  تعترب   � اأي�سً
الب�لغني الذين ين�مون مًع� يتمتعون بعدد ل يح�سى من الفوائد ال�سحية 

اجل�سدية والعقلية مق�رنة مبن ين�مون مبفردهم.
بل  النوم فح�سب،  ج��ودة  يح�سن  مًع� ل  النوم  اأن  اأمريكيون  ب�حثون  وجد 
يقلل اأي�س�ً من خم�طر الكتئ�ب والقلق والتوتر والإره�ق. وي�سعر الأزواج 
الذين ي�س�ركون الفرا�ض مًع� ب�أنهم اأقرب اإىل ال�سريك ع�طفي�ً، واأكرث اأم�ن�ً 

يف عالقتهم ولديهم ر�سى اأف�سل عن احلي�ة ب�سكل ع�م.
ت�سمن البحث حتليل بي�ن�ت من 1000 رجل وامراأة من ولية بن�سلف�ني�. 

مت �سوؤالهم عن اأ�سئلة مف�سلة حول نومهم و�سحتهم ونوعية حي�تهم.
اأكرث عر�سة  اأب��داً مع �سريك ك�نوا  اأن الأ�سخ��ض الذين مل ين�موا  وتبني 
ال�سريك. وح�سل  الفرا�ض مع  اأولئك الذين �س�ركوا  ب���لأرق من  لالإ�س�بة 
اأقل  اأف�سل وك�نوا  نوم  � على جودة  اأي�سً ال�سرير  يت�س�ركون  الذين  الأزواج 

عر�سة لالإره�ق.
ارتبط النوم مبفرده بدرج�ت اكتئ�ب اأعلى، وانخف��ض الدعم الجتم�عي، 
اأن  اإىل  ال�س�بقة  الأبح�ث  اأ�س�رت  وقد  والعالقة.  احلي�ة  عن  الر�س�  و�سوء 
النوم مع �سريك روم�ن�سي ي�سمح للج�سم ب�ل�سرخ�ء واحل�سول على نوم 

عميق لفرة اأطول.
املع�جلة  يف  م��ه��م���ً  "REM" دوراً  ال�����س��ري��ع��ة  ال��ع��ني  ح��رك��ة  ن���وم  ي��ل��ع��ب 
�سحي،  ب�سكل  والدم�غ  الع�سالت  ومنو  الهرمون�ت  وم�ستوي�ت  الع�طفية 
واإذا مت تعطيل هذا ب�سكل منتظم فقد يوؤدي ذلك اإىل جمموعة من امل�س�كل 

ال�سحية.

العثور على طفلة حية 
بعد 41 عاما من فقدانها

اخلمي�ض   تك�س��ض  ولي��ة  �سلط�ت  اأعلنت 
امل��سي  العثور على امراأة اأمريكية على 
اأرب��ع��ة عقود  اأك���رث م��ن  قيد احل��ي���ة بعد 
ر�سيعة،  ك����ن���ت  ح��ي��ن��م���  ف��ق��دان��ه���  ع��ل��ى 
وطلبت امل�س�عدة يف ك�سف اللغز الذي ل 

يزال يحيط مبقتل والديه�.
تك�س��ض  ال��ع���م يف  امل��دع��ي  م�س�عد  وق����ل 
"مت  �سحفي  م��وؤمت��ر  يف  ويب�سر  ب��رن��ت 
وه��ي على  ه��ويل،  الطفلة  حتديد مك�ن 
و�سحته�  ع���م���   42 وتبلغ  احل��ي���ة  قيد 
بذلك،  ���س��ع��داء  "نحن  واأ����س����ف  جيدة" 
ج����رمي����ة يجب  ل���دي���ن����  ت�������زال  ل���ك���ن ل 

حله�".
الث�ين  -ك�نون  ين�ير  اإىل  احل�دثة  تعود 
جثتي  على  العثور  مت  عندم�   ،1981
قتل  جرمية  �سحية  وقع�  وام���راأة  رج��ل 
مزدوجة على م� يبدو، يف منطقة غ�ب�ت 
يتم  ومل  تك�س��ض.  ب��ولي��ة  هيو�سنت  يف 
التعرف على هويتيهم� ملدة اأربعني ع�م�ً. 
واأت�ح التقدم يف علم الأن�س�ب اجليني يف 
ع�م 2021، التعرف لهوية ال�سحيتني 
وه��م��� تين� وه���رول��د ك��ل��وز، زوج����ن من 
فلوريدا ك�نت لهم� طفلة �سغرية تدعى 

هويل.

�ص 23

املفيدة الأك�سدة  مب�س�دات  غني   -  1
البوليفينول  الأك�����������س�����دة  مب�������س����د  غ���ن���ي����  ي���ع���ت���رب  ك����م�����، 
)Polyphenol( الذي يحمي خالي� اجل�سم من تراكم 
اجل���ذور احل���رة ال�����س���رة، وال��ت��ي ت��رف��ع م��ن خطر الإ�س�بة 

ب�لأمرا�ض املزمنة مثل ال�سكري.
 University( ووجدت درا�سة علمية ق�مت به� ج�معة
of Scranton( اأن الف�س�ر يحتوي على كمي�ت ع�لية من 
م�س�د الأك�سدة البوليفينول، واملرتبط ب�لعديد من الفوائد 
ال�سحية اأهمه� حت�سن تدفق الدم يف اجل�سم وتعزيز �سحة 
ب�لأمرا�ض  الإ�س�بة  خطر  من  والتقليل  اله�سمي  اجله�ز 

املزمنة مثل �سرط�ن الثدي.

الغذائية ب�لألي�ف  غني   -  2
يف موازاة ذلك، يحتوي كل 100 غرام من الف�س�ر على 15 
الغذائية، وه��ي مفيدة و���س��روري��ة جداً  الأل��ي���ف  غ��رام م��ن 
للج�سم، حيث تعمل على خف�ض خطر الإ�س�بة ب�لعديد من 
الأمرا�ض مثل ال�سمنة وال�سكري من النوع الث�ين وامل�س�همة 

يف فقدان الوزن الزائد وحت�سني عمل اجله�ز اله�سمي.

الزائد الوزن  فقدان  يف  ي�س�عد   -  3
مب� اأن الف�س�ر ع�يل جًدا ب�لألي�ف الغذائية، فذلك يعني اأنه 
ي�س�عد يف ال�سعور ب�ل�سبع لفرة اأطول، وب�لت�يل يقلل من 

كمية ال�سعرات احلرارية املتن�ولة لحًق� خالل اليوم.
بدوره� ق�مت اإحدى الدرا�س�ت العلمية بعمل جتربة متثلت 
يف تن�ول الف�س�ر اأو رق�ئق ال�سيب�ض، ولحظت اأن 15 �سعرا 

حراري� من الف�س�ر ك�ن اأكرث اإ�سب�ع�ً من تن�ول 150 �سعرا 
حراري� من رق�ئق ال�سيب�ض.

اأبرزها الف�سار.. هذه اأ�سرار ت�ساعدك على فقدان الوزن
ي�سعى كثريون ملح�ولة اإنق��ض الوزن، وهذا ل يعني ب�ل�سرورة 
اللتزام بق�ئمة طع�م �س�رمة بل على العك�ض هن�ك وجب�ت 
لذيذة ت�س�عدك على خ�س�رة بع�ض الكيلوغرام�ت وحت�سني 

�سحتك الع�مة.
وهن� اأبرز الوجب�ت اخلفيفة وال�سحية التي ت�سعرك ب�ل�سبع، 
 eat" وت�س�عد على التخل�ض من الوزن، وفق م� نقله موقع

:"this Not that
الف�س�ر  -  1

 Nutrition ك�سفت اإحدى الدرا�س�ت التي اأجرته� جملة
خفيفة،  كوجبة  الف�س�ر  امل�س�ركني  تن�ول  اأن   Journal
�سعرات  ت��ن���ول��وا  فيم�  اأك����رث،  و���س��ب��ع  اأق����ل،  ب��ج��وع  ي�سعرهم 

حرارية اأقل مق�رنة بتن�ول رق�ئق البط�ط�ض.
والأفوك�دو الدج�ج  �سلطة   -  2

وج��دت اإح��دى درا���س���ت التغذية اأن تن�ول الأف��وك���دو خالل 
وجبة واحدة يف اليوم ملدة 12 اأ�سبوع�، ي�س�عد يف التخل�ض 
من الدهون احل�سوية يف البطن، وهي الدهون التي ي�سعب 

ا�ستهدافه� واملرتبطة بزي�دة خم�طر امل�سكالت ال�سحية.
امل�سوي احلم�ض   -  3

اإىل  الو�سول  على  �سي�س�عدك  كمية من احلم�ض  حتمي�ض 
اأه��داف��ك يف اإن��ق������ض ال����وزن، ففي اإح���دى ال��درا���س���ت، فقد 
اأربع  وال��ب��ق��ول��ي���ت  الف��سولي�  ت��ن���ول��وا  ال��ذي��ن  الأ���س��خ������ض 

مرات يف الأ�سبوع 2.5 رطل اأكرث خالل ثم�نية اأ�س�بيع من 
اأقرانهم الذين ل ي�أكلون البقولي�ت.

التف�ح  -  4
يعترب م�سدرا رئي�سي� لالألي�ف الغذائية امل�سبعة وم�س�دات 
لل�سمنة، فيم�  ت�أثريات م�س�دة  له�  التي قد يكون  الأك�سدة 
ت�سري الدرا�س�ت اإىل اأنه من خالل تن�ول تف�حة يومًي� ملدة 

الوزن. فقدان  على  ت�س�عد  اأ�سبوًع�،   12 اإىل   4
امل�سلوق البي�ض   -  5

يحتوي على ن�سبة ع�لية من الربوتني، وهو عن�سر غذائي 
مهم يف برامج احلمية، وتظهر الدرا�س�ت اأنه ميكن اأن يع�لج 

ال�سمنة ومتالزمة التمثيل الغذائي.
القري�ض جنب   -  6

وجد ب�حثو ج�معة ولية فلوريدا اأن تن�ول 30 غراًم� من 
الربوتني من اجلنب القري�ض قبل النوم بحوايل 30 دقيقة 
الغذائي  والتمثيل  الع�سالت  ج��ودة  على  اإيج�بي  ت�أثري  له 

وال�سحة الع�مة.
الد�سم قليل  الزب�دي   -  7

ال���وزن،  ل��ف��ق��دان  امل��الئ��م��ة  ال��وج��ب���ت اخلفيفة  اأك���رث  يعترب 
لي�سبح  وال��ف��راول��ة  ك�لتوت  الفواكه  بع�ض  اإ�س�فة  وميكن 

وجبة غنية.
الأحمر والفلفل  والكرف�ض  واخلي�ر  اجلزر   -  8

تعترب اخل�س�ر مثل اجلزر والفلفل الأحمر والكرف�ض غنية 
كم� حتتوي جميعه� على  ال�سعرات احلرارية،  وقليلة  ب�مل�ء 
مهمة  عن��سر  يجعله�  مم���  ب�ل�سبع  ال�سعور  ت��ع��زز  األ��ي���ف 

فقدان الوزن.

املغرب مينع بّث فيلم 
�سيدة اجلنة املثري للجدل

الفيلم  ع�����ر������ض  امل������غ������رب  م����ن����ع 
"ذا  اجلنة"  "�سيدة  ال��ربي��ط���ين 
يعترب  ال����ذي  ه�فن"  اأوف  ل��ي��دي 
ال�سينم�ئي  املركز  وق�ل  "م�سيئ�". 
"عدم  اإن����ه ق����رر  امل��غ��رب��ي يف ب��ي���ن 
ومنع  الفيلم  لهذا  الت�أ�سرية  منح 
الثق�يف  اأو  ال����ت����ج�����ري  ع���ر����س���ه 
ق�سة  وت���دور  الوطني".  ب���ل��راب 
ال��ف��ي��ل��م ال����روائ����ي ال��ط��وي��ل حول 
ابنة النبي حممد -�سلى اهلل عليه 
و�سلم- ف�طمة الزهراء -ر�سي اهلل 
عنه�- كم� يتن�ول م� ي�سفه الفيلم 
ب�"ال�سراع" على خالفة النبي بعد 
املغربي  ال�سينم�ئي  واملركز  وف�ته. 
م��ك��ّل��ف مب��ن��ح رخ�����ض ال��ع��ر���ض يف 
الق�ع�ت لالأفالم امل�سورة يف املغرب 
ت�م  اح������رام  اإط�������ر  "يف  وخ����رج���ه 
للن�سو�ض الت�سريعية والتنظيمية 
املوؤطرة للقط�ع ال�سينم�ئي" و"م� 
اململكة  ث���واب���ت  م���ع  ت��ت��ع���ر���ض  مل 
وي�أتي  ومقد�س�ته�".  امل��غ��رب��ي��ة 
قرار املركز بعد اأن ا�ستنكر ال�سبت 
املجل�ض العلمي الأعلى، وهو الهيئة 
اإ�سدار  ع���ن  امل�����س��وؤول��ة  ال��ر���س��م��ي��ة 
الفت�وى، حمتوى الفيلم "ب�سدة". 
وندد املجل�ض الذي يراأ�سه الع�هل 
يف  ال�س�د�ض  حممد  امل��ل��ك  املغربي 
حلق�ئق  الف��سح  ب�"التزوير  بي�ن 

ث�بتة يف الت�ريخ الإ�سالمي".
وا�ستنكرت الهيئة الدينية "التزوير 
وامل�سلمني،  لالإ�سالم  ي�سيء  ال��ذي 
وت��رف�����س��ه ك��ل ال�����س��ع��وب، ل��ك��ون��ه ل 
يخدم م�س�حلهم العلي� بني الأمم 

يف هذا الع�سر ب�لذات".
من  الث�لث  يف  الفيلم  ع��ر���ض  ب���داأ 
واألغت  امل��ت��ح��دة،  اململكة  يف  يونيو 
الربيط�نية  "�سينيوورلد"  �سبكة 
ب���رجم���ت���ه بعد  ال�����س��ي��ن��م���  ل�������دور 
خ�رج  م�سلمون  نّظمه�  تظ�هرات 

دور �سينم� ُبّث فيه�.

ا�سطدام مروع 
لـ »�سبايدرمان«  يف مبنى

ل�سخ�سية  ع�������ر��������ض  ان�����ت�����ه�����ى 
�س�لة  اف��ت��ت���ح  يف  "�سب�يدرم�ن" 
يف  لن�����د  ب����دي����زين  "اأفينجرز" 
ك�����ل����ي����ف����ورن����ي�����، ع����ل����ى ن����ح����و غري 
م���ت���وق���ع، ب��ع��دم��� ف�����س��ل يف اإجن�����ز 

قفزة ك�ن يقدمه� اأم�م اجلمهور.
ا�سطدام  ف��ي��دي��و  م��ق��ط��ع  واأظ���ه���ر 
ك�ن  ال��ذي  ب�ملبنى  "�سب�يدرم�ن" 
و�سط  ف��وق��ه،  يهبط  اأن  ي��ف��ر���ض 
ذهول اجلمهور الذي ك�ن ح��سرا 
املثرية.  اللقطة  ملت�بعة  امل��ك���ن  يف 
"ديزين  ك�سفت  ال�سطدام،  وبعد 
"�سب�يدرم�ن  اأن  للجمهور  لند" 
روبوت"،  واإمن�����  حقيقي�  ي��ك��ن  مل 
"يون�يتد  وك����ل���ة  ذك����رت  ح�����س��ب��م��� 

بر�ض اإنرن��سون�ل" لالأنب�ء.

ي�ساهي ال�سيب�س لذة وقليل ال�سعرات.. ما ل تعرفه عن الف�سار

يعترب الف�سار "بوب كورن" الوجبة املثالية عند م�ساهدة 
وقليلة  و�سهية  خفيفة  وج��ب��ة  ع��ن  ال��ب��ح��ث  اأو  فيلم 

ال�سعرات، مقارنة بنظرياتها من رقائق البطاطا املقلية 
"ال�سيب�س".

ال�سحية،  والأطعمة اخلفيفة  امل�سليات  ويعد من 
فهو غني باملغذيات املختلفة، لكن للأ�سف يف بع�س 

وال�سكر  الدهون  من  بالكثري  حت�سريه  يتم  الأحيان 
وامللح، الأمر الذي قد ي�سبب ال�سرر لل�سحة.

الف�سار،  لتناول  ال�سحية  الفوائد  بع�س  هناك  كذلك، 
بالإ�سافة اإىل احتوائه على ن�سبة عالية من الألياف، اإذ 

يحتوي اأي�سًا على الأحما�س الفينولية، وهي نوع من 
م�سادات الأك�سدة.

بالإ�سافة اإىل ذلك، يتكون الف�سار من حبوب 
مهمة  غ��ذائ��ي��ة  جمموعة  وه��ي  ك��ام��ل��ة، 

مبر�س  الإ�سابة  خطر  من  تقلل  قد 
وارتفاع  القلب  واأمرا�س  ال�سكري 

وفق  الب�سر،  ل��دى  ال��دم  �سغط 
موقع WebMd الطبي.

التي  الأط��ع��م��ة  م���ن  وي��ع��د 
الكاملة،  احلبوب  حتت  تندرج 

القيم  م��ن  ال��ع��دي��د  ميتلك  ه��و  ب��ال��ت��ايل 
 387 على  منه  غرام   100 يحتوي  اإذ  الهامة،  الغذائية 

�سعرا حراريًا، بالإ�سافة اإىل العديد من الفيتامينات.

احلليب،  خ��سة  الأل��ب���ن،  منتج�ت  من  اأك��رب  كمي�ت  يتن�ولون  الذين  اأن  جديدة  درا�سة  اأظهرت 
يواجهون خطراً اأكرب لالإ�س�بة ب�سرط�ن الربو�ست�ت� مق�رنة مع الذين يتن�ولون كمي�ت اأقل.

ومل جتد الدرا�سة اأي ارتب�ط بني زي�دة خطر الإ�س�بة ب�سرط�ن الربو�ست�ت� وتن�ول الك�ل�سيوم غري 
امل�سنوع من منتج�ت الألب�ن، م� ي�سري اإىل اأن مواد اأخرى غريه يف هذه العالقة.

واأجريت الدرا�سة يف ج�معة لوم� ليندا بك�ليفورني�، وق�لت نت�ئجه� اإن "الرج�ل الذين ي�ستهلكون 
430 غرام�ً من منتج�ت الألب�ن يومي�ً، اأي م� يع�دل كوب�ً من احلليب، واجهوا زي�دة ب�  حوايل 
20.2 غرام�ً  %25 يف خطر الإ�س�بة ب�سرط�ن الربو�ست�ت� مق�رنة مع الرج�ل الذين تن�ولوا 

فقط منه� يومي�ً، اأي م� يع�دل ن�سف كوب".
اأن��واع احلليب ك�مل  بني  ه�م�ً  اإك�سرب�ض"، فرق�ً  "ميدك�ل  ن�سره� موقع  التي  الدرا�سة  ومل جتد 

الد�سم، وقليل  الد�س�مة اأو غري الد�سم..
زادت كمية احلليب  كلم�  اأن خطر �سرط�ن الربو�ست�ت� يتخذ منحى حتذيري�ً  الب�حثون  ولحظ 

التي يتن�وله� الرجل يومي�ً عن ثلثي كوب.
الورقية  واخل�سروات  املك�سرات،  يف  يوجد  ال��ذي  الك�ل�سيوم،  م�س�در  تنويع  على  النت�ئج  وحّثت 

اخل�سراء، مثل اخل�ض، وال�سب�نخ، وامللفوف، والف��سولي� البي�س�ء.

درا�سة تك�سف عالقة الإفراط يف تناول 
احلليب ب�سرطان الربو�ستاتا

باحثون 
ي�سّلطون 

ال�سوء على 
"حا�سة �ساد�سة" 
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�ش�ؤون حملية

خريجو برنامج املاج�ستري يف اأمرا�س وجراحة اللثة يف اجلامعة �سيحظون بفر�سة التقدم للح�سول على ع�سوية الكلية امللكية الأ�سرتالية 

جامعة حممد بن را�سد للطب والعلوم ال�سحية توّقع مذّكرة تفاهم مع الكلية امللكية الأ�سرتالية جلّراحي الأ�سنان لتعزيز التعاون الأكادميي 

عرثت على �سل�سلة ذهب يف منطقة الخت�سا�س

مركز �سرطة الق�سي�س يكرم طالبة لأمانتها و�سط زميالتها

انعكا�سات اجلائحة على الأطفال

»اأبوظبي للطفولة املبكرة« و»جامعة نيويورك اأبوظبي« جتريان درا�سة حول تاأثري جائحة كورونا على الأطفال والأ�سر

•• دبي- الفجر

للطب  را���س��د  ب��ن  حممد  ج�معة  اأ�سبحت 
يف  ج�معة  اأول  دب��ي  يف  ال�سحية  وال��ع��ل��وم 
مع  تف�هم  م��ذك��رة  توقع  الأو���س��ط  ال�سرق 
الكلية امللكية الأ�سرالية جلّراحي الأ�سن�ن، 
الطرفني  بني  الأك���دمي��ي  التع�ون  لتعزيز 
وتوفري فر�ض التدريب املتخ�س�ض لأطب�ء 
خالل  من  اجل�معة  خريجي  من  الأ�سن�ن 
ع�سوية الكلية امللكية الأ�سرالية جلّراحي 

الأ�سن�ن وبرامج الزم�لة.
الدكتور  الأ�ست�ذ  من  ك��ٌل  التف�قية  ووّق��ع 
ن���ئ��ب م��دي��ر اجل�معة  زي��د ه���ين بق�عني، 
بريندان  وال�����س��ي��د  الأك����دمي���ي���ة،  ل��ل�����س��وؤون 
امللكية  للكلية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  ب��ي��ك، 
ومبوجب  الأ�سن�ن.  جل��ّراح��ي  الأ�سرالية 
بعد  اجل�معة  خريجو  �سيتمكن  التف�قية، 
يف  ُيعقد  موحد  نه�ئي  لمتح�ن  اخل�سوع 
وجراحة  اأم��را���ض  اخت�س��ض  يف  اجل�معة 
ال��ل��ث��ة، وال��ن��ج���ح ف��ي��ه، م��ن احل�����س��ول على 

درجة امل�ج�ستري يف اأمرا�ض وجراحة اللثة 
على  للح�سول  للتقدم  ت�أهلهم  ج�نب  اإىل 
ع�سوية الكلية امللكية الأ�سرالية جلّراحي 
الأ�سن�ن. ويعد برن�مج الدرا�س�ت العلي� يف 
اأمرا�ض وجراحة اللثة يف اجل�معة معتمداً 
بوزارة  الأك���دمي��ي  العتم�د  مفو�سية  من 

الربية والتعليم يف دولة الإم�رات. 

الأ�ست�ذ  ق���ل  امل��و���س��وع،  ه��ذا  على  وتعليق�ً 
ال��دك��ت��ور زي��د ه���ين ب��ق���ع��ني، ن���ئ��ب مدير 
"يوؤكد  الأك����دمي���ي���ة:  ل��ل�����س��وؤون  اجل���م��ع��ة 
را�سد  بن  بني ج�معة حممد  التع�ون  هذا 
امللكية  والكلية  ال�سحية  وال��ع��ل��وم  للطب 
الأ�سرالية جلّراحي الأ�سن�ن على التزامن� 
الرا�سخ بتوفري الفر�ض التعليمية ملجتمع 
اأخ�س�ئيي طب الأ�سن�ن مع اأبرز املوؤ�س�س�ت 
ال��ع��ل��م��ي��ة يف ال���ع����مل واك��ت�����س���ب اخل����ربات 
التقني�ت  مع  ين�سجم  مب�  امل��ه���رات  و�سقل 

املتطورة."
واأ�س�ف: "�ست�سمن مذكرة التف�هم تزويد 
تقدم�ً  املم�ر�س�ت  ب�أكرث  اجل�معة  خريجي 
يف جم����ل ط���ب الأ����س���ن����ن ع��ل��ى ي���د خرباء 
الكلية امللكية. كم� �ستوفر فر�ض التوا�سل 
مع املخت�سني من حملة �سه�دات الع�سوية 
والزم�لة من كلية اجلراحني ومن جميع 
الرتق�ء  ي�����س���ه��م يف  ال���ع����مل، مم����  اأن���ح����ء 
ب��ج��ودة خ��دم���ت ال��رع���ي��ة اخل������س��ة ب�لفم 

والأ�سن�ن يف دولة الإم�رات". 

عطية،  م��وؤم��ن  الدكتور  ق���ل  ج�نبه،  وم��ن 
رئ��ي�����ض ق�����س��م ع���ل���وم ت�����س��خ��ي�����ض اأم���را����ض 
"ي�سّرن�  اجل����م���ع���ة:  يف  ال���ف���م  وج����راح����ة 
الأ�سرالية  امل��ل��ك��ي��ة  ال��ك��ل��ي��ة  م��ع  ال��ت��ع���ون 
التقدم  فر�سة  لتوفري  الأ�سن�ن  جلراحي 
امللكية  ال��ك��ل��ي��ة  ع��ل��ى ع�����س��وي��ة  ل��ل��ح�����س��ول 
وجراحة  اأم��را���ض  يف  امل�ج�ستري  خلريجي 

ال��ل��ث��ة ك��ج��زء م���ن ام��ت��ح���ن م�����س��رك بني 
هذه  و�ست�سمح  امللكية.  والكلية  اجل�معة 
اجل�معة  يف  الربن�مج  خلريجي  التف�قية 
امل�ستمر  امل��ه��ن��ي  ال���ت���دري���ب  يف  ب���مل�����س���رك��ة 
موؤ�س�سة  يف  وزم��الء  اأع�س�ء  ي�سبحوا  واأن 
على  وق���ئ��م��ة  ع�ملية  مع�يري  ب���أع��ل��ى  تعمل 
والتدريب  الأ���س��ن���ن  ط��ب  تعليم  الأدل���ة يف 
واملم�ر�سة ال�سريرية ".   من ج�نبه اأعرب 
الكلية  رئي�ض  م�ير،  اإي���ن  الدكتور  الأ�ست�ذ 
عن  الأ�سن�ن  جلراحي  الأ�سرالية  امللكية 
"ي�سرن�  وق�ل:  التف�قية.  بتوقيع  �سع�دته 
التع�ون مع ج�معة حممد بن را�سد للطب 
العالق�ت  �سيعزز  والذي  ال�سحية  والعلوم 
الكلية  "لدى  املوؤ�س�ستني."  واأ�س�ف:  بني 
امللكية الأ�سرالية جلراحي الأ�سن�ن زمالء 
وي�سعدن�  الع�مل  اأنح�ء  جميع  يف  واأع�س�ء 
يف  امل�ج�ستري  برن�مج  بخريجي  نرحب  اأن 
اجل�معة �سمن  اللثة يف  اأمرا�ض وجراحة 
جلراحي  الأ�سرالية  امللكية  الكلية  اأ�سرة 

الأ�سن�ن. "

•• دبي-الفجر:

ط�لبة  الق�سي�ض،  �سرطة  م��رك��ز  ف���ج���أت 
يف مدر�سة ك�مربدج، بتكرمي خ��ض و�سط 
على  وحر�سه�  لأم�نته�  تقديراً  زميالته� 
بعد  ���س���ح��ب��ت��ه���  اإىل  ذه���ب  �سل�سلة  اإع������دة 
الأوىل  ال��ط��وار  منطقة  يف  عليه�  عثوره� 
�سرطة  م���رك���ز  اخ���ت�������س��������ض  م��ن��ط��ق��ة  يف 

الق�سي�ض.
ن�ئب  املدح�ين،  �س�مل  �سعيد  العقيد  وك��رم 
مدير املركز، الط�لبة جنت الع�فيه موهى 
حممد، بح�سور الرائد ن��سر عبد العزيز 
اخل���ج��ة رئ��ي�����ض ق�سم ال�����س��وؤون الإداري�����ة، 
اإ�سع�د  ق�����س��م  رئ���ي�������ض  ����س����ه���م���راد  ول���ي���ل���ى 
واأع�س�ء  ال�سب�ط  م��ن  وع���دد  املتع�ملني، 

هيئة التدري�ض يف املدر�سة.
التكرمي  اإن  امل�����دح������ين،  ال��ع��ق��ي��د  وق�������ل 
لن�سكركم"  "ن�سلكم  م��ب���درة  �سمن  ي���أت��ي 
وال�سرك�ء  املتع�ونني  تكرمي  اإىل  اله�دفة 

اخل���رج��ي��ني، ب���ل��و���س��ول اإىل امل��ك��رم��ني يف 
اأم�كنهم وتكرميهم بني زمالئهم، م�سيداً 
ب����أم����ن���ة ال��ط���ل��ب��ة ج��ن��ت ال��ع���ف��ي��ة موهى 
على  وحر�سه�  ت�سرفه�  وح�سن  حم��م��د، 
التوا�سل مع مركز ال�سرطة لإع�دة �سل�سلة 
اإىل  املجتمع  اأف��راد  داعي�ً  ذهب ل�س�حبته�، 

اتخ�ذه� قدوة ومث�ًل لل�سدق والأم�نة.
ال�سيد حممد  الط�لبة  وال��د  ع��رب  ب���دوره، 
�سرطة  بتكرمي  �سع�دته  عن  الدين  ج��سم 
بذلك  ال��ق��ي���م  على  وحر�سه�  لبنته  دب��ي 
بواجبه  ق���م  اأن��ه  اإىل  م�سرياً  مدر�سته�،  يف 
�سرطة  م���رك���ز  اإىل  ال�����س��ل�����س��ل��ة  ت�����س��ل��ي��م  يف 
حتى  عليه�  اب��ن��ت��ه  ع��ث��ور  ب��ع��د  الق�سي�ض 
تقدمت  م�لكته�. ومن ج�نبه�،  ت�ستعيده� 
ال��ط���ل��ب��ة ج��ن��ت ال��ع���ف��ي��ة م���وه���ى حممد، 
ب�ل�سكر اجلزيل اإىل القي�دة الع�مة ل�سرطة 
الق�سي�ض،  ���س��رط��ة  م��رك��ز  يف  ممثلة  دب���ي 
موؤكداً اأن هذا التكرمي يعد و�س�م�ً ومفخرة 

له� بني زمالئه� يف املدر�سة.

•• اأبوظبي - الفجر

املبكرة  ل��ل��ط��ف��ول��ة  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  اأج������رت 
اأبوظبي،  ن��ي��وي��ورك  ج���م��ع��ة  م���ع  ب���ل��ت��ع���ون 
درا�سة م�سحية بعنوان »احلي�ة يف ظل ج�ئحة 
اإم�رة  يف  واأ�سرهم  ال�سغ�ر  لالأطف�ل  كورون� 
التغريات  اأهم  الوقوف على  اأبوظبي« بهدف 
الأطف�ل  حي�ة  على  اجل�ئحة  فر�سته�  التي 
جت�رب  على  والتعرف  الإم�����رة،  يف  واأ���س��ره��م 
الأط��ف���ل واأول���ي����ء اأم��وره��م خ��الل اجل�ئحة 
قد  التي  الفر�ض  اأو  التحدي�ت  ذل��ك  يف  مب��� 
للتنفيذ  ق�بلة  بتو�سي�ت  للخروج  تواجههم، 
قط�ع  ومم�ر�س�ت  �سي��س�ت  حت�سني  يف  ت�سهم 
ت��ن��م��ي��ة ال��ط��ف��ول��ة امل���ب���ك���رة، وت��ع��زي��ز خطط 
اجله�ت  تتبن�ه�  ال��ت��ي  ال���س��ت��ج���ب��ة  وب��رام��ج 
اأو  م��ت��غ��ريات  اأي  ت���أث��ري  م��ن  للحد  املختلفة 
على  م�ستقباًل  تطراأ  قد  ا�ستثن�ئية  ظ��روف 

م�سرية منو وازده�ر الأطف�ل.
و����س���ه���دت ال����درا�����س����ة -ال����ت����ي ت���ع���د م����ن بني 
التي  الع�مل  م�ستوى  على  الن�درة  الدرا�س�ت 
ع��ل��ى الأطف�ل  ان��ع��ك������س���ت اجل���ئ��ح��ة  ت��ب��ح��ث 
دون �سن الت�سع �سنوات بح�سب تقرير اأعدته 
 Life in Lockdown«« اليوني�سف 
من    835 اآراء  ا���س��ت��ط��الع   -  )2021(¹
اأولي�ء اأمور الأطف�ل الذين تراوح اأعم�رهم 
ب��ني 0-8 ���س��ن��وات، وم��ق���ب��الت م��ب������س��رة مع 
�سنوات،   8-4 بني  اأعم�رهم  ت��راوح  اأط��ف���ل 
من خالل ا�ستبي�ن مت تنفيذه على مرحلتني 
وف����رباي����ر   2020 )����س���ب���ت���م���رب  زم���ن���ي���ت���ني 
حتدث  قد  التي  التغريات  ملعرفة   )2021
الدرا�سة على  رك��زت  الوقت، حيث  م��رور  مع 

ق��ي������ض ت���أث��ري اجل���ئ��ح��ة ع��ل��ى ع���دة جوانب، 
والتعليم  والبدنية  النف�سية  ال�سحة  اأهمه� 
وال��ت��ف���ع��الت الج��ت��م���ع��ي��ة وال��ع��م��ل ووقت 

ا�ستخدام ال�س��س�ت.
الدميوغرافية  ب���خل�����س���ئ�����ض  ي��ت��ع��ل��ق  ومب���� 
ن�سبته  م���  امل��ت��زوج��ون  مّثل  ال��درا���س��ة؛  لعينة 
الدرا�سة،  يف  امل�س�ركني  اإجم�يل  من   96%
بلغت  %75، يف حني  الأمه�ت  ن�سبة  وبلغت 

ن�سبة امل�س�ركني احل��سلني على موؤهل علمي 
ع�ٍل حوايل %69. ويف ال�ستبي�ن املخ�س�ض 
من   56% ن�سبة  الفتي�ت  مثلت  لالأطف�ل، 
 55% اإجم�يل الأطف�ل امل�س�ركني، وحوايل 
اأعم�رهم  ت�����راوح  ال���ذي���ن  الأط����ف�����ل  ن�����س��ب��ة 
ال�ستبي�ن  حظي  حني  يف  �سنوات،   3-0 بني 
اأ���س��ح���ب الهمم،  11 ط��ف��اًل م��ن  مب�����س���رك��ة 
للم�س�ركني  اجل��غ��رايف  ب�لتوزيع  يتعلق  ومب��� 

تعي�ض يف  ال��ت��ي  الأ���س��ر  مثلت  ال���س��ت��ب��ي���ن  يف 
حيث  م�س�ركة  ن�سبة  اأع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي  مدينة 
امل�س�ركة،  الأ���س��ر  اإج��م���يل  م��ن   52% بلغت 
مدينة  يف  تعي�ض  التي  لالأ�سر   46% بينم� 
العني، و%2 يف منطقة الظفرة، كم� �س�رك 
املواطنني،  غ��ري  م��ن   69% ال���س��ت��ب��ي���ن  يف 

و%31 من املواطنني.
 وك�سفت الهيئة عن اأبرز النت�ئج التي خل�ست 
اإليه� الدرا�سة، حيث اأظهرت حدوث تغيريات 
واأ�سرهم  ل��الأط��ف���ل  احل��ي���ة  اأمن����ط  ه�مة يف 
منه� م� هو اإيج�بي ومنه� م� هو �سلبي، حيث 
الوالدين  �سعور  يف  ازدي�����داً  النت�ئج  اأظ��ه��رت 
مرور  مع  ك��ورون���  بفريو�ض  الإ�س�بة  بخطر 
ال��وق��ت ذات���ه وج���ود حت�سن ع�م  ال��وق��ت، ويف 
ال�سحية  الطع�م  تن�ول  ب��ع���دات  يتعلق  فيم� 
ووزن اجل�سم وجودة النوم والن�س�ط البدين 
والرف�هية لدى كٍل من الوالدين والأطف�ل، 
كم� اأظهرت النت�ئج ارتف�ع�ً ملحوظ�ً يف مدى 
حت�سن احل�لة ال�سحية والرف�هية والن�س�ط 
التي  ال�سغوط  وتراجع  الآب���ء  لدى  البدين 

يتعر�سون له� مق�رنة ب�لأمه�ت.
الأ�ست�ذ  الدكتور جو�سلني بيالجنر،  وو�سف 
نيويورك  بج�معة  النف�ض  علم  يف  امل�س�عد 
ب�لت�ريخية لأنه�  امل�سحية  الدرا�سة  اأبوظبي، 
وال�سعور  ال�سحة  على  احل��ف���ظ  اأن  اأظ��ه��رت 
الرئي�سية  التحدي�ت  م��ن  النف�سي  ب���لأم���ن 
التي تواجه الأطف�ل ال�سغ�ر واأ�سرهم يف ظل 
اأثرا  التحدي�ت  ه��ذان  اأن  م�سيف�ً  اجل�ئحة، 
ب�سكل كبري على حي�ة هذه الأ�سر التي ليده� 

اأطف�ل �سغ�ر.
فون  اأنتجي  ال��دك��ت��ورة  اأ���س���رت  ج�نبه�  وم��ن 

�سوت�سودوليتز، الأ�ست�ذ امل�س�عد يف علم النف�ض 
الدرا�سة  اأن  اإىل  اأبوظبي،  نيويورك  بج�معة 
تع�لج فجوة معرفية ه�مة تتعلق بفهم ت�أثري 
لديه�  التي  الأ�سر  على  كوفيد19-  ج�ئحة 
اأن  م�سيفة  اأبوظبي،  اإم���رة  يف  �سغ�ر  اأطف�ل 
النت�ئج الرئي�سية التي خل�ست اإليه� الدرا�سة 
اأظهرت حدوث تغيريات ه�مة يف منط حي�ة 
اجل�ئحة.   ب�سبب  واأ�سرهم  ال�سغ�ر  الأطف�ل 
كم� اأظهرت الدرا�سة اأن اأولي�ء الأمور وجدوا 
اأطف�لهم  دع��م  يف  ال��وق��ت  م���رور  م��ع  �سهولة 
التي  الظروف  ب�سبب  بعد  عن  التعليم  اأثن�ء 
يف  ملحوظ�ً  وانخف��س�ً  اجل�ئحة،  فر�سته� 
ف�ساًل  ب�أطف�لهم.  ال��وال��دي��ن  ع��الق��ة  ج���ودة 
عن اأن مقدار الوقت الذي يق�سيه الوالدان 
ال�س��س�ت ظل ث�بت�ً، ولكنه ارتفع ب�سكل  اأم�م 
الذين  �سيم�  ل  لالأطف�ل،  ب�لن�سبة  ملحوظ 
تراوح اأعم�رهم بني 0-3 �سنوات، وبح�سب 
الأطف�ل  م��ع  اأج��ري��ت  ال��ت��ي  امل��ق���ب��الت  نت�ئج 
الوقت،  م��رور  مع  قلق�ً  اأق��ل  الأط��ف���ل  اأ�سبح 
ويف الوقت الذي فر�ست فيه اجل�ئحة العديد 
من ال�سغوط�ت على ال�ستقرار الوظيفي يف 
اأن  عن  الدرا�سة  ك�سفت  الع�مل  دول  خمتلف 
%20 من الآب�ء والأمه�ت واجهوا �سعوب�ت 
اأثن�ء اجل�ئحة، لكن  ب�سبب فقدان وظ�ئفهم 
هذا الرقم ك�ن ث�بت�ً مع مرور الوقت، اإ�س�فة 
ذكره�  التي  القت�س�دية  ال�سعوب�ت  اأن  اإىل 
الآب�ء والأمه�ت الذين لديهم اأطف�ل تراوح 
مع  ث�بته  ظلت  �سنوات   8-4 ب��ني  اأع��م���ره��م 
مرور الوقت، بينم� �سجلت ارتف�ع�ً ملحوظ�ً 
ب�لن�سبة لأولي�ء اأمور الأطف�ل الذين تراوح 

اأعم�رهم بني 0-3 �سنوات. 

طالب مدار�س يزورون 
ا�سطبالت فر�سان �سرطة اأبوظبي

•• اأبوظبي-الفجر:

زار وفد من طلبة مدر�سة جرن ي�فور ومدر�سة الظ�هر للتعليم الأ�س��سي 
اإدارة الدوري�ت اخل��سة بقط�ع الأمن اجلن�ئي يف �سرطة اأبوظبي، واطلعوا 
على اأهداف دوري�ت الفر�س�ن  وجهوده� يف حفظ الأمن  ب�لأحي�ء ال�سكنية 

يف اإم�رة اأبوظبي. 
اهتم�م  الفر�س�ن  دوري����ت  ف��رع  مدير  اخليلي  خليفة  را���س��د  ال��رائ��د  واأك���د 
"الدوري�ت بن�سر التوعية لدى اجلمهور ب�لركيز على رفع احل�ض الأمني 

لديهم، ليكونوا عوًن� لل�سرطة يف الق�س�ء على الظواهر ال�سلبية.
وتعرف الطالب خالل جولة تعريفية  من  امل�س�عد اأول ف�ر�ض اأمل حممد 
دعم  ال��دوري���ت يف  اإىل مه�م  ن�سيب،  �س�مل  روي��ة  ف�ر�ض  وامل�س�عد  ال�سحي، 
خمتلف اجله�ت ال�سرطية يف امليدان �سمن منظومة العمل املتك�مل لتعزيز 
الطم�أنينة لدى اجلمهور وخدمة ملنظومة الأمن يف الإم�رة والوق�ية من 

اجلرمية وبث الطم�أنينة يف املجتمع.

وفد من �سرطة الفجرية يطلع على اجلهود 
التطويرية يف مرور �سرطة اأبوظبي

•• اأبوظبي-الفجر:

اطلع وفد من �سرطة الفجرية على اجلهود التطويرية واأف�سل املم�ر�س�ت 
واملق�رن�ت  املعي�رية املطبقة يف مديرية املرور والدوري�ت بقط�ع   العملي�ت 

املركزية ب�سرطة اأبوظبي . 
وبحث العميد حممد �س�حي احلمريي مدير مديرية املرور والدوري�ت ، 
مع الوفد  الزائر  برئ��سة العقيد �سيف را�سد الزحمي  مدير اإدارة �سرطة 
دب� الفجرية �سبل تعزيز التع�ون  وتب�دل اخلربات  يف املج�لت  ذات الهتم�م  

امل�سرك واملرتبطة بجهود تعزيز  ال�سالمة  املرورية .
املتبعة  ون��ظ���م عمل  امل��م���ر���س���ت  ���س��رح ح���ول  اف�سل   اإىل   ال��وف��د  وا�ستمع 
وال�سي��س�ت  للمديرية   التنظيمي  الهيكل  و  والواجب�ت  وامله�م  الدوري�ت 
والأهداف  القي��ض  وموؤ�سرات  الأمنية،  ال�ستج�بة  دوري�ت  بعمل  املرتبطة 
والإح�س�ئي�ت  والدرا�س�ت  الداعمة  والأنظمة  وال��ربام��ج  ال�سراتيجية، 

واخلطط املرورية.
الدوري�ت  وت�سليم  ا�ستالم  اآلية  على  اجلولة   خ��الل  الزائر  الوفد  واطلع 
الأمنية يف فرع �سوؤون الآلي�ت، والربامج والأنظمة امل�ستخدمة، كم� اطلعوا 
على الدورية الذكية والأنظمة والأجهزة املزودة به�، و اآلية العمل والأنظمة 

املتبعة يف ق�سم املدينة الآمنة، ومه�م  من�سة العملي�ت يف اإدارة العملي�ت.



مـــنــ�عــــات

23

ل يعلم اجلميع اأن لدينا حا�سة اإ�سافية ت�سمى احل�س الداخلي، اإىل 
جانب حوا�سنا اخلم�س: اللم�س والب�سر وال�سمع وال�سم والتذوق.

وهذا هو ال�سعور باحلالة الداخلية جل�سمنا، حيث ي�ساعدنا على 
تنظم  التي  الداخلية  الإ�سارات  وتف�سري  ال�سعور 

اجلوع  مثل  اأج�سامنا،  يف  احليوية  الوظائف 
ومعدل  اجل�سم  ح��رارة  ودرج��ة  والعط�س 

�سربات القلب.

وعلى الرغم من اأنن� ل نالحظ ذلك كثريا، اإل اأنه �سعور 
يعمل  اجل�سم  يف  نظ�م  كل  اأن  ي�سمن  لأن��ه  الأهمية  ب�لغ 
اإىل  الأمثل. ويقوم بذلك عن طريق تنبيهن�  النحو  على 
ال��وق��ت ال��ذي ق��د يكون فيه ج�سمن� غ��ري م��ت��وازن - مثل 

جعلن� نتن�ول م�سروب� عندم� ن�سعر ب�لعط�ض.
ويعترب احل�ض الداخلي مهم� اأي�س� ل�سحتن� العقلية. هذا 
لأنه ي�س�هم يف العديد من العملي�ت النف�سية - مب� يف ذلك 
الع�طفية،  والرف�هية  الجتم�عية  والقدرة  القرار  �سنع 
وفق� لتقرير من اإعداد جينيفر موريف، حم��سرة يف علم 
برنتي�ض،  وفري�  بلندن،  ه��ول��واي  روي���ل  بج�معة  النف�ض 
اأورموند �سريت ل�سحة  دكتوراه يف معهد غريت  ط�لبة 

الطفل، ج�معة ك�ليفورني�.
واأب����ل����غ ع���ن ا����س���ط���راب داخ���ل���ي يف ال���ع���دي���د م���ن ح����لت 

والقلق  الكتئ�ب  العقلية - مب� يف ذلك  ال�سحة 
وا���س��ط��راب���ت الأك����ل. وق��د يف�سر 

م�س�ركة  ���س��ب��ب  اأي�������س���� 
ال���������ع���������دي���������د م����ن 

ال�سحة  ح�لت 
ال���ع���ق���ل���ي���ة يف 
اأع����������را�����������ض 
مم�����ث����ل����ة - 
النوم  م��ث��ل 
ب  مل�سطر ا

اأو التعب.
وعلى الرغم 
اأهمية  م����ن 

ك  ا ر د لإ ا
ال���������داخ���������ل���������ي 

جوانب  جلميع 
������س�����ح�����ت�����ن������، ل 

ُي�������ع�������رف �����س����وى 
القليل عم� اإذا ك�ن 

والن�س�ء  ال���رج����ل 
مدى  يف  يختلفون 

دق�������ة اإح�������س��������س���ه���م 
الداخلية  ب���لإ���س���رات 

لأج�س�مهم.
ف��������إن  الآن،  وح������ت������ى 

ال��ت��ي بحثت  ال��درا���س���ت 
ال����رج�����ل  ك�������ن  اإذا  ف���ي���م���� 

والن�س�ء املتوافقون مع اجلن�ض 
)ال�سخ�ض الذي تتوافق هويته اجلن�سية مع 

اإ�س�رات  ويف�سر  ي�ست�سعر  البيولوجي(  جن�سه 
ب�سكل  وامل���ع���دة  وال��رئ��ت��ني  ال��ق��ل��ب  م��ن  التح�س�ض 
خم��ت��ل��ف، وج����دت ن��ت���ئ��ج خم��ت��ل��ط��ة. وم���ن املهم 
لأنه�  موجودة،  الختالف�ت  ك�نت  اإذا  م�  معرفة 

العقلية  ال�سحة  يف  لالختالف�ت  فهمن�  حت�سن  قد 
والبدنية.

على  ول��ل��ح�����س��ول 
اأو�سح،  ����س���ورة 

دم���������������������������������ج 
ن  حثو لب� ا
ب������ي�������ن�������ت 

م��ن 93 
درا����س���ة 

تبحث 
يف 

الإدراك ال��داخ��ل��ي ل��دى ال��رج���ل وال��ن�����س���ء. ورك����زوا على 
الن��ض  اإدراك  كيفية  يف  نظرت  التي  الدرا�س�ت 
لإ����س����رات ال��ق��ل��ب وال���رئ���ة وامل���ع���دة عرب 

جمموعة من امله�م املختلفة.
بع�ض  طلبت  املث�ل،  �سبيل  وعلى 
امل�س�ركني  م����ن  ال�����درا������س������ت 
بينم�  قلبهم،  دق����ت  ح�س�ب 
امل�س�ركني  اآخ��رون من  طلب 
ال�سوء  ك����ن  اإذا  م���  حت��دي��د 
الوام�ض حدث عندم� تقل�ست 
ك�ن  اإذا  م���  اخ��ت��ربوا  اأو  م��ع��دت��ه��م، 
ب���إم��ك���ن��ه��م اك��ت�����س���ف اخ���ت���الف يف 
جه�ز  يف  التنف�ض  اأث��ن���ء  اأنف��سهم 

يجعل الأمر اأكرث �سعوبة.
الداخلي  احل�����ض  اأن  التحليل  ووج���د 
يختلف يف الواقع بني الرج�ل والن�س�ء. 
وك�نت الن�س�ء اأقل دقة ب�سكل ملحوظ يف 
حد  )واإىل  القلب  على  تركز  التي  امل��ه���م 
مق�رنة  ال��رئ��ة(  على  تركز  التي  امل��ه���م  م��� 
ب�لرج�ل. ول يبدو اأن هذه الختالف�ت 
مي��ك��ن ت��ف�����س��ريه��� م���ن خ���الل عوامل 
�سعوبة حم�ولة  م��دى  مثل   - اأخ���رى 
الختالف�ت  اأو  املهمة،  اأثن�ء  امل�س�ركني 
اأو  م��ث��ل وزن اجل�����س��م  ال��ف�����س��ي��ول��وج��ي��ة، 

�سغط الدم.
وعلى الرغم من اكت�س�ف اختالف�ت كبرية 
بني مه�م �سرب�ت القلب، اإل اأن نت�ئج امله�م 
اأقل و�سوح�. وقد يكون هذا  الأخرى ك�نت 
الدرا�س�ت  م��ن  فقط  �سغرية  ن�سبة  ب�سبب 
ال��رئ��ة وامل��ع��دة. وقد  اإدراك  ن��ظ��رت يف  ال��ت��ي 
اإذا ك�ن  يكون من ال�س�بق لأوان��ه معرفة م� 
الرج�ل والن�س�ء يختلفون يف اإدراكهم لهذه 

الإ�س�رات.

ال�سحة النف�سية
على  مل�س�عدتن�  مهمة  ال��ن��ت���ئ��ج  ت��ك��ون  ق��د 
فهم �سبب انت�س�ر العديد من ح�لت ال�سحة 
بني  والك��ت��ئ���ب(  ال��ق��ل��ق  )م��ث��ل  ال�س�ئعة  العقلية 

الن�س�ء اأكرث من الرج�ل منذ �سن البلوغ وم� بعده.
واق���رح���ت ال��ع��دي��د م��ن ال��ن��ظ��ري���ت ل�����س��رح ذل���ك - مثل 
اأو  للتوتر  والتعر�ض  وال�سخ�سية  والهرمون�ت  ال��وراث��ة 

حمنة الطفولة.
ولكن نظرا لأنن� نعلم اأن احل�ض الداخلي مهم للرف�هية، 
تف�سر جزئي�  قد  الداخلي  الإدراك  الختالف�ت يف  فرمب� 
���س��ب��ب م��ع���ن���ة ال��ن�����س���ء م���ن ال��ق��ل��ق والك���ت���ئ����ب اأك����رث من 
ميكن  ال��داخ��ل��ي  الإدراك  �سعوب�ت  لأن  وذل���ك  ال��رج���ل. 

امل��ج���لت، مب��� يف ذلك  العديد م��ن  ت��وؤث��ر على  اأن 
واملعرفية،  والج��ت��م���ع��ي��ة  ال��ع���ط��ف��ي��ة  ال��وظ���ئ��ف 
للعديد من ح�لت  وكله� عوامل خطر معروفة 

ال�سحة العقلية.
وقد تكون معرفة الختالف�ت يف كيفية اإح�س��ض 
مهم�  اأم��را  التداخل  ب�إ�س�رات  والن�س�ء  الرج�ل 

اأي�س� لعالج املر�ض العقلي.
وب��ي��ن��م��� ت�����س��ري ال���درا����س����ت اجل���دي���دة اإىل 

يح�سن  ال��داخ��ل��ي  الإدراك  حت�سني  اأن 
الدرا�س�ت  ت�سري  العقلية،  ال�سحة 

قد  ال������رج�������ل  اأن  اإىل  اأي���������س����� 
التح�س�ض  اإ�س�رات  ي�ستخدمون 
املث�ل  �سبيل  ع��ل��ى   - ال��داخ��ل��ي 

اأك���رث م��ن الن�س�ء  ال��ق��ل��ب -  م��ن 
عند مع�جلة عواطفهم.

كم� اأبلغ عن اختالف�ت 
اأخ��رى، حيث ت�سري 
اإىل  ال�������درا��������س��������ت 

يهتّمن  ال��ن�����س���ء  اأن 
ب�إ�س�رات التداخل اأكرث من الرج�ل.

وقد يعني هذا اأن العالج�ت التي ت�ستهدف اأو ت�سعى 
ب�سكل  تعمل  ق��د  الداخلي  الإدراك  حت�سني  اإىل 
الأ�س�ليب  اأن  اأو  الأ�سخ��ض،  بع�ض  مع  اأف�سل 
الآخرين.  مع  اأف�سل  ب�سكل  تعمل  قد  املختلفة 

وهذا �سيء �ستحت�ج الأبح�ث امل�ستقبلية للتحقيق 
فيه.

الختالف�ت  ه���ذه  اأن  ن��ع��ل��م  ب��ي��ن��م���  ل��ك��ن 
م����وج����ودة، م���� زل���ن���� ل ن���ع���رف م� 

الب�حثني  ول��دى  ي�سببه�.  ال��ذي 
النظري�ت، مب� يف ذلك  بع�ض 

الف�سيولوجية  ال���ت���غ���ريات 
وال����ه����رم����ون����ي����ة امل���م���ي���زة 

معظم  ب���ه����  مي����ر  ال����ت����ي 
ال������رج�������ل وال����ن���������س�����ء. 

وق�������د ي�����ك�����ون اأي�������س���� 
الختالف�ت  ب�����س��ب��ب 
ال�����رج������ل  ع��������دد  يف 
يتم  الذين  والن�س�ء 

يف  التفكري  تعليمهم 
اإ�س�رات  اأو  ع��واط��ف��ه��م 

الأمل.وقد  مثل  التح�س�ض، 
جلميع  الأف�سل  الفهم  يكون 

القدرة  على  توؤثر  التي  العوامل 
اأمرا مهم� لتطوير عالج�ت  البينية 
اأف�سل يف يوم من الأي�م للعديد من 

ح�لت ال�سحة العقلية.

قد تكون مفتاح رفاهيتنا اإذا ا�ستمعنا اإليها!

باحثون ي�سّلطون ال�سوء على "حا�سة �ساد�سة" 

ميكن اأن يزيد امل�ستويات بن�سبة 50 % ..

 اأف�سل وقت يف اليوم لتناول فيتامني )د(!

اإل  غذائي،  كمكمل  )د(  بفيت�مني  يو�سى  وبينم� 
اليوم،  تن�وله يف وق��ت حم��دد م��ن  اإذا ج��رى  اأن���ه 
ف�����س��ي��ك��ون اأك����رث ف��ع���ل��ي��ة. وم���ن الأف�����س��ل تن�ول 

العديد من مكمالت الفيت�مين�ت مع الوجب�ت.
وقد يكون تن�ول فيت�مني )د( مع اأكرب وجبة يف 

اليوم هو الأكرث ف�ئدة.

ووجدت درا�سة اأن اأولئك الذين تن�ولوا فيت�مني 
)د( مع اأكرب وجبة لهم يف اليوم، زادت م�ستوي�ت 
فيت�مني )د( يف نظ�مهم بن�سبة %50. والغر�ض 
الأ�س��سي من فيت�مني )د(، كم� تقول NHS، هو 
امل�س�عدة يف "تنظيم كمية الك�ل�سيوم والفو�سف�ت 

يف اجل�سم".

�ست�س�عد  الغذائية  العن��سر  ف�إن  لذلك،  ونتيجة 
واأ�سن�نه  ال�سخ�ض  عظ�م  �سحة  على  احلف�ظ  يف 

وع�سالته.
واإذا ك�ن ال�سخ�ض يع�ين من نق�ض فيت�مني )د(، 
فقد يكون لذلك عواقب �سلبية. وميكن اأن يوؤدي 

اإىل ت�سوه�ت العظ�م، يف �سكل ك�س�ح الأطف�ل.

العظ�م  اأمل  اأن يحدث  ذل��ك، ميكن  وع��الوة على 
ب�سبب ح�لة تعرف ب��سم لني العظ�م عند الب�لغني.
وعلى الرغم من اأن الأ�سخ��ض املعر�سني خلطر 
كبري لعدم احل�سول على م� يكفي من فيت�مني 
اأعم�رهم بني  ت��راوح  الذين  الأط��ف���ل  )د(، مثل 
ب��ستخدامه  يو�سى  والأطف�ل،  �سهرا  و48   12

على مدار ال�سنة.
الكثري من فيت�مني )د(  تن�ول  ي��وؤدي  اأن  وميكن 
على مدى فرة طويلة اإىل م�س�كل خطرية، مب� 
يف ذلك تلف القلب والكلى والعظ�م. وهذا ب�سبب 
وهي  اجل�����س��م،  يف  الك�ل�سيوم  م��ن  الكثري  ت��راك��م 

ح�لة تعرف ب��سم فرط ك�ل�سيوم الدم.

اأف�سل طريقة لزي�دة م�ستوي�ت فيت�مني  وتكمن 
تن�ول  يف  ال�������س���ت����ء،  ف�����س��ل  خ����الل  خ������س��ة  )د(، 

الأطعمة الغنية ب�لفيت�مني.
ال��زي��ت��ي��ة وال��ل��ح��وم احلمراء  وت��ع��ت��رب الأ����س���م����ك 
كله�  املدعمة  الأط��ع��م��ة  وبع�ض  البي�ض  و�سف�ر 

م�س�در غذائية لفيت�مني )د(.

تو�سي هيئة اخلدمات ال�سحية الوطنية NHS بتناول مكملت فيتامني )د( خلل اأ�سهر ال�ستاء اأو من �سبتمرب اإىل اأبريل، لأن اجل�سم ل ي�ستطيع اإنتاج ما يكفي 
من الفيتامني من �سوء ال�سم�س القليل.
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العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 

اإع����������لن
تعلن دائرة التنمية الإقت�س�دية ب�أن / ال�س�دة :برفكت بوينت لل�سي�نة 

CN قد تقدموا اإلين� بطلب: املب�ين رخ�سة رقم : 3667769 
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

ا�س�فة ط�رق علي �س�لح �س�مل الفردي %100
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

حذف ن��سر من�سور علي ن��سر النعيمي
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�س�دية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  ف�إن  واإل  الإعالن 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 

اإع����������لن
تعلن دائرة التنمية الإقت�س�دية ب�أن / ال�س�دة :�س�لون جولدن م��سك 

CN قد تقدموا اإلين� بطلب: للرج�ل رخ�سة رقم : 2540245 
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

ا�س�فة �س�ين اخر حممد نزير %100
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

حذف حممد عبداهلل هالل احلم�دي
تعديل نوع الرخ�سة/ من جت�رية اىل مهنية

تعديل �سكل ق�نوين/من موؤ�س�سة فردية اىل موؤ�س�سة مهنية
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�س�دية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  ف�إن  واإل  الإعالن 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 

اإع����������لن
تعلن دائرة التنمية الإقت�س�دية ب�أن / ال�س�دة :ور�سة 20 تو 20 لت�سليح 

CN قد تقدموا اإلين� بطلب: ال�سي�رات رخ�سة رقم : 4382150 

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

ا�س�فة عبداهلل ح�سني ابراهيم حممد احلم�دي %100

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

حذف حمدان ع�مر عبداهلل مغ�م�ض احلم�دي

فعلى كل من له حق اأو اعرا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�س�دية خالل اأربعة ع�سر يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن واإل ف�إن 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 

اإع����������لن
ال�س������دة/�سمن  ب�ن  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN وج�مي لبيع ال�سمن رخ�سة رقم:2772807 
قد تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�س�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 

اإع����������لن
ال�س������دة/ات�ض  ب�ن  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN ات�ض لتج�رة الطيور رخ�سة رقم:3690545 
قد تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�س�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 

اإع����������لن
ال�س������دة/جورج  ب�ن  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

خي�سينج لال�ست�س�رات القت�س�دية
CN قد تقدموا الين� بطلب  رخ�سة رقم:4133299 

الغ�ء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�س�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 

اإع����������لن
ال�س������دة/ك�فية  ب�ن  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN ف�يف ديقريز رخ�سة رقم:2498926 
قد تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�س�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/بوليف�رد 

CN دراي كلني رخ�سة رقم:1065713 
قد تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�س�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 

اإع����������لن
ال�س������دة/تنت  ب�ن  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN م��سر لزينة ال�سي�رات رخ�سة رقم:2114967 
قد تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�س�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 

اإعلن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التج�ري:�سلو�سني ذ.م.م
عنوان ال�سركة:امل�سفح م 7، 0 مبنى ال�سيد �س�لح ن��سر فرج بن كده واخرين

CN رقم القيد يف ال�سجل القت�س�دي: 2539072 
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

1 - حل وت�سفية ال�سركة
لل�سركة  ق�نوين  كم�سفي  احل�س�ب�ت،  لتدقيق  دلت�  ال�س�دة/مكتب  تعيني   -  2
بت�ريخ:2022/06/07  وذلك بن�ء على قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري 

الع�دية املوثق لدى ك�تب العدل ب�لرقم:2205022091
 ت�ريخ التعديل:2022/06/10

املعني  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن.

 قطاع ال�صوؤون التجارية

العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/كيو �سكيب كومتك 

CN قد تقدموا الين� بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:1013833 
تعديل اإ�سم جت�ري من/ كيو �سكيب كومتك - ذ م م 

Q SCAPE KOMTEC - L L C 

اإىل /رينوف� للمق�ولت الع�مة ذ.م.م 
RENNOVA GENERAL CONTRACTING L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�س�دية خالل يوم واحد من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن 
اأو دعوى بعد انق�س�ء  واإل ف�إن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/ور�سة ال�سفينة لت�سليح ال�سي�رات ذ.م.م

قد تقدموا الين� بطلب  CN  رخ�سة رقم:1053691 

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / اإ�س�فة عفراء على حممد املن�سورى %100

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / حذف �س�لح �سعيد املن�سورى

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / حذف ن�س�ل ف�روق جراد

تعديل �سكل ق�نوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جت�ري من/ ور�سة ال�سفينة لت�سليح ال�سي�رات ذ.م.م

AL SAFEENA AUTO REEPAIR WORKSHOP L.L.C

اإىل /ور�سة ال�سفينة لت�سليح ال�سي�رات - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

AL SAFEENA AUTO REEPAIR WORKSHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�س�دية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل �سبعة اأي�م من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن واإل ف�إن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

فقدان �سهادات ا�سهمالعدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 
فقدت �سهادات ا�سهم �سادرة من م�سرف اأبوظبي الإ�سلمي لكل من

187 �سهم رقم ال�سهادة 1059725 ال�سهم  عدد  الفردان  علي  نا�سر  اأحمد   .1

188 �سهم رقم ال�سهادة 1059734 ال�سهم  عدد  اإبراهيم  حممد  2.ن�سره 

187 �سهم رقم ال�سهادة 1059730 ال�سهم  عدد  الفردان  علي  نا�سر  اأحمد  ملياء   .3

4. عبري اأحمد نا�سر علي الفردان عدد ال�سهم 188 �سهم رقم ال�سهادة 1059731

ال�سهادة  رقم  �سهم   188 ال�سهم  عدد  الفردان  علي  نا�سر  اأحمد  را�سد   .5

1059732

1059733 ال�سهادة  رقم  �سهم   187 ال�سهم  عدد  الفردان  علي  نا�سر  اأحمد  خوله   .6

188 �سهم رقم ال�سهادة  ال�سهم  عدد  الفردان  علي  نا�سر  اأحمد  اأ�سماء   .7

1059726

ال�سهادة  رقم  �سهم   187 ال�سهم  عدد  الفردان  علي  نا�سر  اأحمد  عبداهلل   .8

1059727

ال�سهادة  رقم  �سهم   188 ال�سهم  عدد  الفردان  علي  نا�سر  اأحمد  نا�سر   .9

1059728

فقدان �سهادات ا�سهمالعدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 
فقد ال�سيد / مطر مبارك مطر حميد املن�سوري )امارات اجلن�سية( 

�سهادات ا�سهم �سادرة من )�سركة منازل العقارية �س.م.خ(..

�سهما  10،827 الأ�سهم  عدد   105061 ال�سهادة  1-رقم 

�سهم.  90،000 الأ�سهم  عدد   106805 ال�سهادة  2-رقم 

  الرجاء ممن يجدهم ت�سليمهم لل�سركة املذكورة اعله او الت�سال 

على تلفون رقم   0525653676 م�سكورا.

فقدان �سهادات ا�سهمالعدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 
فقدت �سهادات ا�سهم �سادرة عن )م�سرف ابوظبي ال�سلمي( بال�سماء التالية:

املن�سوري مطر  مبارك  مطر   -1
رقم امل�ساهم ADIB10200522  بعدد 151 �سهما.

املن�سوري حميد  مطر  مبارك  علي   -2
رقم امل�ساهم ADIB10200533  بعدد 151 �سهما.

املن�سوري مطر  مبارك  مطر  مبارك   -3
رقم امل�ساهم ADIB10200524  بعدد 151 �سهما.

املن�سوري حميد  مطر  مبارك    -4
رقم امل�ساهم ADIB10200531  بعدد 151 �سهما.

�سليم حممد  فليوه   -5
رقم امل�ساهم ADIB10200532  بعدد 151 �سهما.

املن�سوري مطر  مبارك  �سعيد    -6
رقم امل�ساهم ADIB10200527  بعدد 151 �سهما.

املن�سوري الغفاري  مطر  مهرة    -7
رقم امل�ساهم ADIB10200523  بعدد 150 �سهما.

املن�سوري مطر  مبارك  �سعيد  حممد    -8
رقم امل�ساهم ADIB10200530  بعدد 150 �سهما.

املن�سوري مطر  مبارك  �سعيد  �سيخة    -9
رقم امل�ساهم ADIB10200529  بعدد 151 �سهما.

الرجاء ممن يجدهم ت�سليمهم لأقرب فرع من فروع م�سرف ابوظبي 
الإ�سلمي. او الت�سال على تلفون رقم 0525653676 م�سكورا

العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف التنفيذ رقم  2536/2020/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الث�لثة رقم 185 

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  كلي،  جت���ري   2018/1780 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�س�در  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
)13146682.76 درهم( �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف

ط�لب التنفيذ: بنك دبي التج�ري - �ض م ع  
عنوانه : اإم�رة دبي - �س�رع بور�سعيد - بجوار ديرة �سيتي �سنر - بن�ية بنك دبي التج�ري / بوك�لة املح�ميني را�سد بوج�سيم 

وعب��ض امل�لكي - وميثله : عب��ض م�ستت فندي امل�لكي  
املطلوب اإعالنه : �سركة الإحت�د للبن�ء والإ�ستثم�ر - ذ م م  

عنوانه : اإم�رة دبي / ديرة - املطينة / مكتب )512-513( ملك �سركة الغرير لال�ستثم�ر / مق�بل الريف مول / �ض 
ب 5238 دبي / ه�تف رقم 045118999 بريد الكروين mail@ascon.uae مك�ين : 3072396004 - 

mail@ascon.uae  -  0097147073156  -  00971504511983
مو�سوع الإعالن : املنفذ �سدهم : خ�لد عبدهلل احمد الغرير - �سيد حممد �سالح الدين - ع�رف بخ�ري رحمن - �سركة 

الإم�رات للوك�لت التج�رية - ذ م م  - ابراهيم عبدهلل احمد الغرير - مريا ق��سم كليم اهلل 
الت�لية ان اقت�سى احل�ل �سيجرى  05:00:00م ويف الي�م الثالث  ال�س�عة   2022/6/22 املوافق  اأنه يف يوم الربع�ء 
بيع العق�ر املو�سحة اأو�س�فه اأدن�ه لدى اجلهة التي اأنيط به� البيع )�سركة الإم�رات للمزادات وعلى موقعه� الإلكروين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت���أم��ني  اي���داع  ال�سراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
ب�إعرا�سه معززا مب� يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على  ال�س��سي قبل دخول 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة ب�مل�دة 301 من ق�نون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عط�وؤه ايداع ك�مل 
الثمن وامل�س�ريف خالل ع�سرة اأي�م الت�لية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
الي�م الع�سرة الت�لية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزي�دة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم ب�إيداع ك�مل الثمن املعرو�ض 

وامل�سروف�ت خزينة املحكمة وفيم� يلي بي�ن اأو�س�ف املمتلك�ت :
6346.58 مر  379-531 - امل�س�حة :  91 - رقم البلدية :  2 - رقم الر���ض  ار���ض ف�س�ء - املنطقة : �سيح �سعيب 

مربع - التقييم : 8197674 درهم. 
مالحظ�ت :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70496

العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف التنفيذ رقم 7457/2021/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الث�منة رقم 229 

وقدره  مبلغ  ب�سداد  �سدهم  املنفذ  ب���ل��زام  اداء  ام��ر   2021/4446 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����س���در  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
وامل�س�ريف. الر�سوم  �س�مال  درهم   42714194

ط�لب التنفيذ : بنك راأ�ض اخليمة الوطني )�ض م ع( - عنوانه : اإم�رة دبي - منطقة اخلليج التج�ري - �س�رع الأبراج - مبنى 014 
- الط�بق 14 - مك�ين 2563786091  

املطلوب اإعالنهم : 1- اح�س�ن ح�سن دروي�ض - �سفته : منفذ �سده   
�سده    منفذ   : �سفته   - )فرع(  م(  م  )ذ  التج�رية  ميج��ست�ر  �سركة   -3  ، �سده  منفذ   : �سفته   - دروي�ض  ح�سن  2-ط�لب 

�سده     منفذ   : �سفته   - دروي�ض  ح�سن  ميمونه   -5  ، �سده   منفذ   : �سفته   - م(  م  ذ  )�ض  لل�سن�عة  ايليج�نت   -4
�سده     منفذ   : �سفته   - م(  م  )ذ  التج�رية  ميج��ست�ر  �سركة   -7  ، �سده   منفذ   : �سفته   - دروي�ض  �سليم�ن  مي�ه  ح�سن   -6

�سده    منفذ   : �سفته   - م  م  ذ  �ض  اند�سريز  تيكنوف�   -9   ، �سده  منفذ   : �سفته   - لل�سن�ع�ت  دروي�ض   -8
�سده     منفذ   : �سفته   - ليمتد  اند�سريز  ب�كجينغ  تكنوف�   -11  ، �سده  منفذ   : �سفته   - م(  م  ذ  )�ض  لل�سن�ع�ت  ايليج�نت   -10

مو�سوع الإعالن : قررت حمكمة دبي الإبتدائية بت�ريخ 2022/5/27 اخط�ركم ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )42709174( 
درهم خالل 15 يوم من ت�ريخ التبليغ واإل بيع العق�رات املحجوز عليه� :

 2 ال�سف�  وادي  املنطقة  ا�سم   - ف�س�ء   1710 رقم  الر�ض   -1
الو�سل  منطقة   - دبي   - مبنية   1372 رقم  الأر�ض   -2
الو�سل  منطقة   - دبي   - مبنية   1370 رقم  الأر�ض   -3

را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  حدائق  مبنطقة   - ف�س�ء   311 رقم  الأر�ض   -5  ، �سعيب  �سيح   58  -4
املط�ر  مدينة  دبي   - ف�س�ء   99 رقم  الأر�ض   -6

الث�ين  لالإ�ستثم�ر  دبي  جممع  مبنطقة   319 رقم  الأر�ض   -7
 202 رقم  الأر�ض  على  بوديوم  فيوز  برج   : املبنى  ا�سم   -  601 رقم  الوحدة   -8

 202 رقم  الأر�ض  على  بوديوم  فيوز  برج   : املبنى  ا�سم   -  L  164 رقم  الوحدة   -9
 202 رقم  الأر�ض  على  بوديوم  فيوز  برج   : املبنى  ا�سم   -  L  133 رقم  الوحدة   -10
 202 رقم  الأر�ض  على  بوديوم  فيوز  برج   : املبنى  ا�سم   -  L  132 رقم  الوحدة   -11

 202 رقم  الأر�ض  على  بوديوم  فيوز  برج   : املبنى  ا�سم   -  104 رقم  الوحدة   -12
الع�ئدة لكم بطريق املزايدة وفق� ملقت�سي�ت للم�دة رقم 152/2 من الالئحة التنظيمية لق�نون الإجراءات املدنية رقم 75 ل�سنة 

وتعديالته.   2018
رئي�ص ال�صعبة  

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70353

Date 13/ 6/ 2022  Issue No : 13568
Notification by publication of a defendant

Sharjah federal court- civil executive court
MCFADDEN INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP (LLC)

Payment notice in lawsuit No. SHCEXCIPOR2020/0002637 - Commercial partial
To : The convicted : MCFADDEN INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP (LLC)
Address : Dubai - Al Garhoud- Al Ahli Building - Office 308- TEL. 0505680406 042502908 
As dated the attached judgment has been issued against you in favor of the plaintiff Samer 
Qasim Abdullah Al Saudi, Iraqi national 
MOHAMED RASHID GHALBAN INSULATION CONT. LLC 
In the aforementioned lawsuit
And since the aforementioned plaintiff has submitted an application for the execution of the 
aforementioned judgment and the fee specified for that has been paid, and since the judgment 
requested to be executed is as follows : Total amount including fees and expenses: 221815.0
Therefore, you must implement the decision within 15 days from the date of your 
announcement. In the event of your failure to do so, the court will take the compulsory 
enforcement measures prescribed by law against you.
Judge / Hossam El Din Hassan Mustafa Mohamed Khader
Sharjah federal court
civil executive court

United Arab Emirates
Ministry of Justice

العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 70392
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

 يف التنفيذ رقم 6308/2021/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الث�لثة رقم 185 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�س�در يف الدعوى رقم 2021/2479 امر اداء ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )350،250.87 درهم( �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف. 

ط�لب التنفيذ : �سنت جوب�ن جيربوك ال�سرق الو�سط - م م ح  
عنوانه : الإم�رات - اإم�رة دبي - مدينة : دبي - اأبوهيل - ديره  

املطلوب اإعالنه : 1- مينالين ملواد البن�ء )�ض ذ م م(  - �سفته : منفذ �سده   
مو�سوع الإعالن : قد اأق�م عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  ف���ن  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط�لب  اىل  دره��م   350250.87 وق��دره  به 
�ستب��سر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من 

ت�ريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
 يف التنفيذ رقم 216/2021/211 تنفيذ عقاري

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
رقم  ب�لإ�ستئن�ف  وامل��ع��دل   ، جزئي  عق�ري   442/2019 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�س�در  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
512/2020 ا�ستنئ�ف عق�ري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )1056049.75 درهم( ، �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف. 

ط�لب التنفيذ : �س�داب احمد حممد اإفتخ�ر اأحمد - واآخرون  
اإم���رة دبي - دبي - بردبي - اخلليج التج�ري - �س�رع  ال�سع�دة - مبنى ا�سبكت ت�ور - مكتب رقم  عنوانه : الإم���رات - 

  2527587343 مك�ين  رقم   -  1206
املطلوب اإعالنه : 1- امل��سة ورولد وايد للعق�رات ليمتد - �سفته : منفذ �سده   

م��و���س��وع الإع�����الن : ق��د اأق�����م عليك��� ال���دع���وى ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اأع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط�لب  اىل  درهم   1056049.75

يوم� من   15 املذكور خالل  ب�لقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم  الج��راءات  �ستب��سر  املحكمة  ف�ن  وعليه 
ت�ريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197
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العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0003627 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : زاهر فوزي ح�سون - جمهول حمل الإق�مة  
بن�ء على طلب املدعي : ح�س�م زي�د اجلالب 

- قيمة الدفعة املقدمة 6000 درهم اإم�راتي 
- قيمة دفعة ايج�ر العق�ر حمل عمل الرخ�سة التج�رية بقيمة 8000 درهم اإم�راتي 

- غرامة العدول عن العقد والتي تع�دل قيمة العربون املدفوع بقيمة 6000 درهم اإم�راتي 
- والف�ئدة الق�نونية مب� يع�دل %10 من قيمة املط�لبة من ت�ريخ املط�لبة وحتى مت�م ال�سداد. 

- العطل وال�سرر عن النكول عن العقد ، لعدم التزام املدعي عليه بتنفيذ م� يوجبه عليه الق�نون والعرف 
والإتف�ق وفق م� تراه عدالتكم. - الزام املدعي عليه بك�فة الر�سوم وامل�س�ريف التي تكبده� جهة الإدع�ء. 

انت مكلف ب�حل�سور بجل�سة 2022/6/21  اأم�م مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�س�رقة املحكمة الإبتدائية 
املدنية يف مت�م ال�س�عة 8.30 �سب�ح� - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 05( �سخ�سي� او بوا�سطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفق� به� ك�فة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 

ع�سرة اي�م من ت�ريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمه� اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بت�ريخ  2022/6/7 م.   

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية    
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001927/ 

اإىل املحكوم عليه : العرب مول - ذ م م 
حيث انه بت�ريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�س�لح املدعي 

املنفذ ع�طف ندمي ل�سي�نة وتنظيف املب�ين موؤ�س�سة فردية  
يف الق�سية امل�س�ر اليه� اأعاله 

ومب� اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومب� ان احلكم املطلوب   تنفيذه ك�لآتي : املجموع الكلي �س�مال الر�سوم وامل�س�ريف 59119 

درهم ، ب�لإ�س�فة اىل الف�ئدة الق�نونية بواقع %5 من ت�ريخ الدع�ء وحتى مت�م ال�سداد.   
لذلك انت مكلف بتنفيذ م� ج�ء يف ال�سند التنفيذي امل�س�ر اليه اأعاله خالل )15( يوم� من 
ت�ريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخط�ر. ويف ح�لة تخلفك )م( عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة ق�نون�.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - جمموعة ماكفادن العاملية للمقاولت - �ص ذ م م  
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0002637/ 

اإىل املحكوم عليه : جمموعة م�كف�دن الع�ملية للمق�ولت - �ض ذ م م 
العنوان : دبي القرهود بن�ية الأهلي مكتب 308 اله�تف 0505680406 042502908 

حيث انه بت�ريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�س�لح املدعي 
املنفذ �س�مر ق��سم عبداهلل ال�سعودي ، اجلن�سية عراقي 

�سركة حممد را�سد غلب�ن ملق�ولت العزل - �ض ذ م م - يف الق�سية امل�س�ر اليه� اأعاله 
ومب� اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومب� ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه ك�لآتي : املجموع الكلي �س�مال الر�سوم وامل�س�ريف 221815.0   
لذلك انت مكلف بتنفيذ م� ج�ء يف ال�سند التنفيذي امل�س�ر اليه اأعاله خالل )15( يوم� من ت�ريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخط�ر. ويف ح�لة تخلفك )م( عن ذلك ف�أنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  ف�إن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف ح�لة تخلفك  املحكمة  اأم�م   - ال�س�عة   -

التنفيذ اجلربي املقررة ق�نون�.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 
اعالن مدعي عليه بالن�صر   

يف الدعوى SHCFICIPTO2022 / 0001966 اأمر اأداء عري�صة
اىل املدعي عليه : حممد ندمي �سفدر ملق�ولت التك�سية والأر�سي�ت 
نعلمكم ب�ن املدعي بره�ن ح�سني منور ح�سني - ب�ك�ست�ين اجلن�سية 

قد اق�م الدعوى املذكورة اأعاله : 
احلكم 

اأنه بت�ريخ 2022/3/13 
بعد الإطالع على الوراق 

قرار املحكمة ن�أمر ب�لزام املقدم �سده� ان ت�سلم الط�لب جواز ال�سفر اخل��ض به. 
حرر بت�ريخ 2022/6/9  / حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سع�دة املتع�ملني
القا�صي
حميد الدين �صليمان خمي�ص            

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 
اإعالن حل�صور اجتماع اخلرية احل�صابية

اأبوظبي  - ب�صيطة  جتاري  يف الدعوى رقم 1069 ل�صنة 2022 
لدى حمكمة اأبو ظبي التجارية - ابتدائي

املرفوعة من املدعية/ �سي ام ال اإنرن��سيون�ل دبي �ض.ذ.م.م
�سد املدعى عليه� الأوىل/ ائتالف �سرك�ت ت�ف، �سي �سي �سي اأرابتك واآخرون

بوا�سطة وكيل  اأو  اأرابتك احل�سور مبن ميثله� ق�نون�ً،  �سي  �سي  �سي  ت�ف،  �سرك�ت  ائتالف  الأوىل/  املدعى عليه�  على 
معتمد لجتم�ع اخلربة املقرر عقده يف مت�م ال�س�عة 03:30 م�س�ء يوم اخلمي�ض املوافق 16/06/2022 عن بعد 
املحدد  املوعد  يف  والتواجد  املنظومة  على  الت�سجيل  راج��ني   )ZOOM( زووم  املرئي  الت�س�ل  منظومة  خالل  من 

والدخول من خالل الرابط :
 https://us04web.zoom.us/j/788066909207pwd=r290rBbQvG0zBQWYdii9iFsNafhJ1D.1

 k_elkady@hotmail.com : وتقدم ك�فة امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميه� على الربيد الإلكروين
اخلرب احل�س�بي/ خ�لد حممد الق��سي - موبيل 0506965124

اخلبري احل�صابي املنتدب يف الدعوى 
خالد حممد حممد القا�صي 
رقم القيد : 798  

اإعالن اإجتماع خربة 

70021 العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2022/132530(
املنذر / ا�ض بي كيه للعق�رات

املنذر اليه : بي اي جي ا�ض لال�ستثم�ر �ض.ذ.م.م
ف�ن املنذر ينبه علي املنذر اليه ب�لتي

1( �سداد ال�سيك�ت امل�ستحقة ال�سيك رقم 000030 املوؤرخ بت�ريخ 28/02/2022 بواقع مبلغ 2250 
30/03/2022 بواقع مبلغ  بت�ريخ  امل��وؤرخ   000041 ال�سيك رقم  و  الوطني  درهم علي الم���رات دبي 
7500 درهم علي بنك الم�رات دبي الوطني والذي ميثالن قيمة اليج�ر من ت�ريخ 26/02/2022 ايل 

ت�ريخ 15/05/2022 حتى ت�ريخ وذلك خالل 30 يوم� من ا�ستالمه هذا النذار ال�سداد
يف ح�لة عدم دفع اليج�ر وت�سليم العني للمنذر خ�ليه من ال�سواغل مع �سداد  امل�ست�جره  العني  اخالء   )2

فواتري الكهرب�ء وامل�ء وتزويدن� ب�ملخ�ل�سه.
بخالف ذلك �سي�سطر املنذر لتخ�ذ ك�فة الجراءات الق�نونيه بحفظ حقوقه والزام املنذر اليه جربا  و   )3

ب�سداد املبلغ املط�لب به والر�سوم وامل�س�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ه مع الخالء الت�م
مع حفظ ك�فة احلقوق الخرى للمنذر اي� ك�ن نوعه� ال�س�بقه واحل�ليه وامل�ستقبليه.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2022/134132(
املنذرة : �سلط�ن اأحمد حممد لوت�ه

املنذر اإليه : الزهرة الدار للخدم�ت الفنية والتنظيف
امل�ستحق�ت الإيج�رية  الوف�ء و�سداد  اإليه� لتكليفة ب�سرعة  املنذر  اإىل  ب�إنذاره هذا  املنذر يتوجه 
املر�سدة مبلغ وقدره )16000 درهم( بذات الطريقه عن الع�م امل��سي مم� تر�سد معه مبلغ 
وقدره )2666 درهم( وامل�ستحقه بت�ريخ 5/5/2022 لتغطي بدل الإيج�ر عن الفره من 
اإ�سدار  ر�سوم  درهم(  ب�لإ�س�فه اىل مبلغ وقدره )230   ،4/7/2022 وحتي   5/5/2022
اإيج�ري وذلك خالل )30 يوم( من ت�ريخ هذا الإنذار واإل يف ح�لة عدم جت�وبكم مع ذلك الأمر 
ف�سوف يتخذ املنذر ك�فة الأجراءات الق�نونية املن��سبة حلفظ ك�فه حقوقه واملط�لبة ب�لإخالء 
الف�تورة  بت�سليم  ب�سداد  الت�م والفعلي واملط�لبة  الإخالء  ت�ريخ  الإيج�رية حتى  القيمة  وبدفع 

النه�ئية من الكهرب�ء واملي�ه )ديوا( مع حتميلكم ك�فه الر�سوم وامل�س�ريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2022/134130(
املنذرة : �سلط�ن اأحمد حممد لوت�ه

املنذر اإليه : جنمة الغرب للخدم�ت الفنية ذ م م
املنذر يتوجه ب�إنذاره هذا اإىل املنذر اإليه� لتكليفه� ب�سرعة الوف�ء و�سداد امل�ستحق�ت الإيج�رية 
املر�سدة من العقد ال�س�بق مبلغ وقدره )6355 درهم( ، ب�لإ�س�فة اىل مبلغ وقدره )2666 
 2/4/2022 من  الفره  عن  الإيج�ر  بدل  لتغطي   2/4/2022 بت�ريخ  وامل�ستحقه  دره��م( 
اإيج�ري ، وذلك  اإ�سدار  1/6/2022، ب�لإ�س�فه اىل مبلغ وقدره )230 درهم( ر�سوم  وحتي 
خالل )30 يوم( من ت�ريخ هذا الإنذار واإل يف ح�لة عدم جت�وبكم مع ذلك الأمر ف�سوف يتخذ 
املنذر ك�فة الأجراءات الق�نونية املن��سبة حلفظ ك�فه حقوقه واملط�لبة ب�لإخالء وبدفع القيمة 
من  النه�ئية  الف�تورة  بت�سليم  ب�سداد  واملط�لبة  والفعلي  الت�م  الإخ��الء  ت�ريخ  حتى  الإيج�رية 

الكهرب�ء واملي�م ) ديوا ( مع حتميلكم ك�فه الر�سوم وامل�س�ريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 
حماكم دبي - الكاتب العدل

اإعالن بالن�صر - رقم )2022/129273(
املخطر / امل�سري ايه م.د.م.�ض وميثله� / عبد الرحمن اإبراهيم امل�سري- اجلن�سية الدومينيك� ب�سفته مديراً.

العنوان : ام�رة دبي - منطقة القرهود - بجوار حمطة مرو جي جي كو املخرج الث�ين - بن�ية بو�سقر القدمية - الدور 
الول - مكتب رقم 304 ه�تف مكتب رقم 042833355 ه�تف متحرك 0504505098 �ض ب 20877 رقم 

fahad.selim.advcate@gmail.com مك�ين 329393656 - بريد الكروين
بوك�لة املح�مي /فهد عبداهلل للمح�م�ة وال�ست�س�رات الق�نونية

�سد / املخطر اليه� : خط الزين لت�أجري ال�سي�رات مل�لكه� /امريح�سن حممد جميل البلو�سي
العنوان : ام���رة دبي - دبي - منطقة القوز 3 - مكتب رقم 136 - ملك �سندوق دبي للدعم امل���يل -رق��م مك�ين : 

 0523860707  : ه�تف   83186  23116
املو�سوع اخط�ر عديل ب�سداد املب�لغ املر�سدة يف ذمتكم

يخطر املخطر املخطر اليه مب� يلي :
اول : ب�سداد املب�لغ امل�ستحقة واملر�سدة يف ذمته� ل�” امل�سري ايه م.د.م.�ض “ الب�لغة مبلغ وقدره )29،450 درهم(

ث�ني� : يف ح�ل عدم التزام املخطر اليه ب�سداد قيمة مبلغ املط�لبة يف غ�سون 5 اأي�م �سي�سطر املخطر اتخ�ذ الجراءات 
الق�نونية �سد املخطر اليه. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف التنفيذ رقم  6609/2021/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الث�منة رقم 229 

به وق��دره )12،039،530.1 درهم(  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  2020/301 جت�ري كلي،  الدعوى رقم  ال�س�در يف  : تنفيذ احلكم  التنفيذ  مو�سوع 
�س�مال للر�سوم وامل�س�ريف

ط�لب التنفيذ: من�سور فروزمند - عنوانه : اإم�رة دبي - بردبي - �س�رع ال�سيخ زايد - منطقة برج خليفة - بوليف�رد بالزا 1 - الط�بق اخل�م�ض 
والع�سرون - مكتب رقم )2503( رقم مك�ين 2589188092 - وميثله : ع�مر �سيد حممد �سيد حمي رو�سن املرزوقي  

املطلوب اإعالنه : نفيت��ض كونتينينت�ل )�ض.م.ح( ذات م�سوؤولية حمدودة )امل�سم�ة �س�بق� ط�قة ال�سرق الو�سط �ض م ح(  
عنوانه : على وكيلهم الق�نوين / الظ�هري الدولية للمح�م�ة والإ�ست�س�رات الق�نونية - وعنوانه : دبي - �س�رع ال�سيخ زايد - منطقة برج خليفة - 

 info@dubailegaleagle.com )1911-1902 - 1901( مكتب رقم )بزن�ض ب�ي - بن�ية بري�سم ت�ور - الط�بق )19
مو�سوع الإعالن : املنفذ �سده : �سعيد حممد �سبهري زاد - اأنه يف يوم الربع�ء املوافق 2022/6/22 ال�س�عة 05:00:00م ويف الي�م الثالث 
اأنيط به� البيع )�سركة الإم���رات للمزادات وعلى موقعه�  اأدن�ه لدى اجلهة التي  اأو�س�فه  الت�لية ان اقت�سى احل�ل �سيجرى بيع العق�ر املو�سحة 
الإلكروين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع ت�أمني ليقل عن 20% من الثمن ال�س��سي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على البيع التقدم ب�إعرا�سه معززا مب� يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة ب�مل�دة 
املدنية وعلى من يعتمد عط�وؤه ايداع ك�مل الثمن وامل�س�ريف خالل ع�سرة اأي�م الت�لية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري  301 من ق�نون الإجراءات 
ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل الي�م الع�سرة الت�لية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزي�دة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم ب�إيداع 
ك�مل الثمن املعرو�ض وامل�سروف�ت خزينة املحكمة وفيم� يلي بي�ن اأو�س�ف املمتلك�ت : املنطقة : اخلليج التج�ري - وحدة عق�رية مكتب رقم الر�ض 
17 رقم البلدية : 471 -346 - امل�س�حة : 271.86 مر مربع رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : ون بزن�ض ب�ي ب�ي امني�ت رقم الوحدة : 1204 

التقيم : 3،660،482.12 درهم.  مالحظ�ت :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70498 العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
 يف التنفيذ رقم 7457/2021/207 تنفيذ جتاري

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الث�منة رقم 229 
املنفذ �سدهم  ب�لزام  اداء  2021/4446 امر  ال�س�در يف الدعوى رقم  التنفيذ : تنفيذ احلكم  مو�سوع 

ب�سداد مبلغ وقدره 42714194 درهم �س�مال الر�سوم وامل�س�ريف. 
ط�لب التنفيذ : بنك راأ�ض اخليمة الوطني )�ض م ع( - عنوانه : اإم�رة دبي - منطقة اخلليج التج�ري - �س�رع 

الأبراج - مبنى 014 - الط�بق 14 - مك�ين : 2563786091  
املطلوب اإعالنه : ايليج�نت لل�سن�ع�ت )�ض ذ م م( - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع الإعالن : قررت حمكمة دبي الإبتدائية )27-5-2022( اخط�ركم ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)42709174( درهم خالل 15 يوم من ت�ريخ التبليغ واإل بيع العق�ر 
مبنى  عليه�  يوجد  الث�ين  لال�ستثم�ر  دبي  جممع   193 رقم  1-الر�ض 

بطريق  لكم  والع�ئد  مب�ين  جممع  عليه�  يوجد  الث�ين  لال�ستثم�ر  دبي  جممع   319 رقم  الر�ض   -2
املزايدة وفق� ملقت�سي�ت ن�ض امل�دة 152 من ق�نون الإجرارات املدنية.

رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70353

العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف التنفيذ رقم 4403/2022/253 تنفيذ �صيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الت��سعة رقم 230  

مو�سوع التنفيذ : املط�لبة بقيمة ال�سيك�ت املرجتعة رقم )63/22( وال�س�در عن املنفذ �سده� / 
 امل�سحوب على بنك الإم�رات دبي الوطني بقيمة )38333.33( �س�مل الر�سوم والأتع�ب وامل�س�ريف. 
ط�لب التنفيذ : حممد عبداهلل حممد الب�ستكي - عنوانه : الإم���رات - اإم�رة دبي - الو�سل - 

بردبي - دبي - �س�رع ال�سيخ زايد - مبنى اميجيت - �سقة ميزانني 
املطلوب اإعالنه : 1- جيو�ض ن�ومي كومي - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع الإعالن : قد اأق�م عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره 47377.66 درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر 
15 يوم� من ت�ريخ  الج��راءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 

ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 

اعالن حكم بالن�صر 
يف  الدعوى 1761/2021/11 مدين جزئي

تف��سيل الإعالن ب�لن�سر 
املخت�ر  الطبيعي لبنه / مهدي بن  ال��ويل  ع���رف - ب�سفته  ري���ن بن مهدي   -1 اإىل حمكوم عليه 
ع�رف - جمهول حمل الإق�مة - مب� ان حمكوم له : �سالح زرغورا�ض - ب�سفته ويل طبيعي لبنه / 
ب�دي�ض ت�سليم زرق الراأ�ض - نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�سته� املنعقدة بت�ريخ  2021/10/19 
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�س�لح/ �سالح زرغورا�ض - ب�سفته ويل طبيعي لبنه / ب�دي�ض ت�سليم زرق 
الراأ�ض - ب�لزام املدعي عليه� الث�نية ب�ن توؤدي للمدعي ب�سفته مبلغ 100،000 درهم )م�ئة الف 
درهم( تعوي�س� عم� اأ�س�به من ا�سرار بدنية م�دية وادبية والف�ئدة الق�نونية بواقع 5% �سنوي� من 
ت�ريخ �سريورة احلكم نه�ئي� وحتى مت�م ال�سداد والزمته� ب�مل�س�ريف وخم�سم�ئة درهم مق�بل اتع�ب 
حم�م�ة ورف�ست م� عدا ذلك من طلب�ت.  حكم� مبث�بة احل�سوري ق�بال لال�ستئن�ف خالل ثالثني 
يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر هذا العالن �سدر ب��سم �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�ص الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70533 العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 

اعالن �صحيفة طعن بالن�صر 
يف الطعن رقم 576/2022/445 طعن جتاري  

املنظورة يف : دائرة اإدارة الطعون الوىل رقم 232 
مو�سوع الطعن : قبول النق�ض �سكال ومو�سوع� ونق�ض احلكم املطعون فيه اإح�لته اىل حمكمة الإ�ستئن�ف 

لإ�سدار حكمه� على �سوء م� تقرره حمكمة النق�ض والزام املطعون �سده ب�لر�سوم وامل�س�ريف والتع�ب. 
الط�عن : حمد خ�لد عبداهلل العم�د ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته م�لك موؤ�س�سة امل��ض للعق�رات - واآخرون  
042246603  - ف�ك�ض  11  - ه�تف  7 - فيال رقم  عنوانه : دبي - بردبي - ذا فيال - جممع رقم 

)3436275772( مك�ين   -  0545502000 متحرك   -  042246605
  drtaleb2014@gmail.com

وميثله : اأحمد علي حممد من�سور الزيودي  
املطلوب اإعالنه : 1- تنمي�ت جروب ليمتد - �سفته : مطعون �سده

مو�سوع الإعالن : نبلغكم بن�سخة من �سحيفة الطعن املقدمة من الط�عن ولكم احلق يف تقدمي مذكرة 
ب�لدف�ع خالل خم�سة ع�سر يوم� من ت�ريخ تبليغكم لالإعالن.  

رئي�ص ال�صعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70197 العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 
اعالن حم�صر حجز بالن�صر 

يف التنفيذ رقم 262/2019/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الث�منة رقم 229  

ب�سداد   ، كلي  2018/247 جت�ري  رقم  الدعوى  ال�س�در يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )1710176.52 درهم( �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف. 

ط�لب التنفيذ : �سركة �ست�ر وود لل�سن�ع�ت - �ض ذ م م - عنوانه : اإم�رة دبي - منطقة اخلليج 
التج�ري - �س�رع اخلليج التج�ري 2 - فيجن ت�ور - ك�مل ط 17 مكتب املح�مي ح�سني لوت�ه 

مق�بل فندق اوبروي
املطلوب اإعالنه : 1- جلف تكنيك�ل كون�سرك�سن �ض ذ م م - �سفته : منفذ �سده   

ب�نه مت احلجز على اموالكم اخل��سة وهي عب�رة عن عق�رات رقم  الإع��الن : نعلنكم  مو�سوع 
الأر�ض 368 - منطقة ور�س�ن  1( و )وحدة رقم park Comer - 207 - والع�ئدة للمنفذ 
�سده املذكور اأعاله وذلك يف حدود املبلغ املنفذ به وقدره )1710176.52( درهم. بن�ء على 

قرار املحكمة ال�س�در بت�ريخ 2022/6/2 
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70519

العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 
املدعي : اتول ك�نوبه�ي ب�تيل

املدعى عليها : �سركة/ برمييري ري�ل ا�ستيت بريو )�ض ذ م م(
والتي حتمل رخ�سة التج�رية رقم 568595

املو�سوع : تكليف بح�سور اجتماع اخلربة
يف الدعوى رقم 15 / 2022 / 23 اإجراءات اإفل�س

بن�ًء على قرار حمكمة دبي البتدائية يف الدعوى رقم 23/2022/15 اإجراءات اإفال�ض بت�ريخ 30 م�يو 2022 
اإفال�ض، وامل�س�ر  اإجراءات   23/2022/15 والذي قررت فيه املحكمة املوقرة انتدابن� كخبري ح�س�بي يف الدعوى 
اإليه� اأعاله.  وحيث انه قد تعذر التوا�سل معكم ب�ستى الطرق لإخط�ركم مبوعد اجتم�ع اخلربة الأول، واحل�سول 
املوقرة. وعليه نعلنكم  التمهيدي لهيئة املحكمة  الواردة بن�ض احلكم  امل�ستندات املطلوبة ملب��سرتن� م�أموريتن�  على 
مبوجب هذا الخط�ر ب�سرورة ح�سوركم او من ميثلكم ق�نون�ً لجتم�ع اخلربة الق�دم، واملقرر انعق�ده يوم اليوم 
اخلمي�ض الق�دم املوافق 16 يونيو 2022 يف مت�م ال�س�عة الث�لثة ع�سراً. على ان يتم التوا�سل على اله�تف رقم : 
aalalifatma@hotmail.com للح�سول على رابط الجتم�ع.  044558555  او الربيد الكروين : 

اخلبري احل�سابي املنتدب
د/ فاطمة مرزوق ال علي

رقم القيد مبحاكم دبي : 180

اإعالن اإجتماع خربة 

70197

العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 
اعالن بالن�صر 

 998/2022/100 احوال نف�ص م�صلمني 
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- اأحمد علي احمد  - جمهول حمل الإق�مة 
مب� ان املدعي : حن�ن عبداهلل احمد  

اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� دعوى طالق خلع� مع ابراء املدعي عليه  قد 
من موؤخر ال�سداق ونفقة املتعه ونفقة العدة كبدل عن الطالق خلع� ، و اثب�ت 

ح�س�نة البن للمدعية.  
وحددت له� جل�سة يوم الربع�ء املوافق 2022/6/15 ال�س�عة 9.30 �سب�ح� 
القرهود   ال�سخ�سية يف منطقة  الأح��وال  بعد يف مبنى  التق��سي عن  ق�عة  يف 
لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل. 
رئي�ص الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021 العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف التنفيذ رقم 2758/2022/253 تنفيذ �صيكات

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الت��سعة رقم 230 
1 - رقم )003903( وال�س�در عن بنك الإم�رات  مو�سوع التنفيذ : املط�لبة بقيمة ال�سيك�ت املرجتعة 
بقيمة  الوطني  دبي  الإم���رات  بنك  وال�س�در عن  2-رقم )003904(  بقيمة )40000(  الوطني  دبي 

)40000( 3- رقم )003905( وال�س�در عن بنك الإم�رات دبي الوطني بقيمة )34282( 
ط�لب التنفيذ : ع�س�م قب�ين للتج�رة �ض ذ م م )ح�لي�( موؤ�س�سة ع�س�م قب�ين للتج�رة )�س�بق�(  

عنوانه : الإم�رات - اإم�رة ال�س�رقة  
املطلوب اإعالنهم� : 1- �سركة الفجرية الوطنية للمق�ولت )ذ م م(

�سدهم�  منفذ   : �سفتهم�   - زهره  حن�  يو�سف   -2
مو�سوع الإعالن : قد اأق�م عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
117731 درهم يف خزينة املحكمة. وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم 

اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70533 العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
 يف التنفيذ رقم 759/2022/253 تنفيذ �صيكات

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الت��سعة رقم 230 
18 �سيك بقيمة )287259 درهم( وال�س�در عن بنك  مو�سوع التنفيذ : املط�لبة بقيمة ال�سيك�ت املرجتعة وعدده� 

ابوظبي التج�ري �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف. 
ط�لب التنفيذ : م�ستودع ال�س�رقة لالأدوية - ذ م م  

عنوانه : الإم�رات - اإم�رة ال�س�رقة - املج�ز - ال�س�رقة - �س�رع املج�ز - مبنى الربج الأول - قن�ة الق�سب�ء  
املطلوب اإعالنهم : 1- �س�ن انتوين انتوين - �سفته : منفذ �سده ، 2-ج��سون �ستيفن مورامين �ستيفن انتوين موراي�ض 
ار�س�د ح�سني مظفر  �س�رق علي كونراكتور   -4  ، : منفذ �سده   م �ض - �سفته  د  م  اك��وا هيلثكري   -3  ، - منفذ �سده 

كونراكتور - �سفته : منفذ �سده 
مو�سوع الإعالن : قد اأق�م عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 293964.00 
بحقك يف ح�لة عدم  التنفيذية  الج���راءات  �ستب��سر  املحكمة  ف�ن  وعليه  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل ط�لب  دره��م 

اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
 يف التنفيذ رقم 842/2022/208 تنفيذ مدين

املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�س�د�سة رقم 227 
به وقدره  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، 2021/903 مدين جزئي  الدعوى رقم  ال�س�در يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 

)98510 درهم( �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف. 
ط�لب التنفيذ : الكب�ن وم�س�ركوه للمح�م�ة وال�ست�س�رات الق�نونية وميثله / املح�مي الدكتور ري��ض الكب�ن  

اأومني�ت/ خلف�لإم�رات  اإم���رة دبي / منطقة اخلليج التج�ري / �س�رع ال�سيخ زايد / برج برزم / بج�نب برج  عنوانه : 
للعطالت / الط�بق رقم )29( / مكتب رقم )2906( ه�تف رقم : 044539090 ف�ك�ض رقم 04/4539191 

موب�يل رقم : 0506447968 وميثله / �سيف �س�لح حممد دروي�ض املطوع  
املطلوب اإعالنه : 1- �سركة اأي�ض ك�رنت للمق�ولت )�ض ذ م م( وميثله� / حممد جنيب براء - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع الإعالن : قد اأق�م عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 98510 درهم 
ب�لقرار  التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام  �ستب��سر الج��راءات  ، �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف. وعليه ف�ن املحكمة 

املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

يرجى الت�سال علىلإعالناتكم فـي 
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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•• اأبوظبي-الفجر: 

ا�ست�س�فت جمعية ال�سحفيني الإم�راتية 
يف فرعه� ب�أبوظبي ندوة حول دعم ال�سب�ب 
العربي يف جم�ل الإعالم اأقيمت مبن��سبة 
زي���������رة جم���م���وع���ة م����ن ط���ل���ب���ة الإع�������الم 
الإع������الم بج�معة  ك��ل��ي��ة  م���ن  امل��ت��م��ي��زي��ن 
الدولة.   الإعالمية يف  للموؤ�س�س�ت  دم�سق 
ويف ب��داي��ة ال��ل��ق���ء رح���ب الأ���س��ت���ذ ح�سني 
اإدارة جمعية  رئي�ض جمل�ض  ن�ئب  املن�عي 
الزائر،  ب���ل��وف��د  الإم���رات��ي��ة  ال�سحفيني 
ت�سعى  ال��ت��ي  امل���ب����درات  ه���ذه  م��ث��ل  مثمن� 
اإىل ال���س��ت��ف���دة م��ن امل���ق���درات واخل���ربات 
دولة  ال��ت��ي متتلكه�  ال��ك��ب��رية  الإع��الم��ي��ة 
الإم���رات، ومتمني� للوفد الطالبي زي�رة 

ن�جحة بكل املق�يي�ض.  
وال�سحفي  ال���ك����ت���ب  ال����ن����دوة  يف  ����س����رك 

ر�سيد  ع����ب����داهلل  الأ�����س����ت�����ذ  الإم��������رات�������ي 
�سركة  م��وؤ���س�����س��ة  ملحم  اأم���ل  وال��دك��ت��ورة 
امل�����ب������درة،  ����س����ح���ب���ة   AM Media
وال���دك���ت���ور حم��م��د ال��ع��م��ر ن����ئ���ب عميد 
والدكتور  دم�سق،  بج�معة  الإع���الم  كلية 
خ��ل��ف ال��ط���ه���ت الأ���س��ت���ذ بق�سم الإع���الم 
الإم�رات،  بج�معة  الإبداعية  وال�سن�ع�ت 
اإدارة  جمل�ض  اأع�س�ء  من  ع��دد  وبح�سور 
جمعية ال�سحفيني وفرع اأبوظبي وق�م�ت 
اإم���رات��ي��ة وع��دد من  اإعالمية واأك���دمي��ي��ة 

طالب الإعالم الإم�راتيني. 
وتوجه الدكتور حممد العمر ن�ئب عميد 
وامل�سرف  دم�سق  بج�معة  الإع����الم  كلية 
جلمعية  ب�ل�سكر  ال��ط��الب��ي  ال��وف��د  ع��ل��ى 
ال�سب�ب  دعم  على  الإم�راتية  ال�سحفيني 
العربي املتميز يف جم�ل الإعالم، معتربا 
ومتميزة  �س�نحة  فر�سة  ال��زي���رة  ه��ذه  اأن 

�ست�سيف بال �سك اأف�ق� معرفية وخربات 
للطلبة امل�س�ركني. 

ع��ب���رة ع��ن ح��وار تف�علي  الور�سة  وك���ن��ت 
اأم����ل م��ل��ح��م التي  اأدارت������ه الإع��الم��ي��ة د. 
ب�حلديث  ال����ور�����س����ة  حم��������ور  اف���ت���ت���ح���ت 
ال��ت��ع��ل��ي��م اجل�معي  ت��ط��وي��ر  اأه��م��ي��ة  ع���ن 
التعليم  ب����ني  ال���ف���ج���وة  ردم  خ�����الل  م����ن 
ال���ن���ظ���ري وم��ت��ط��ل��ب���ت �سوق  ال��ت��ق��ل��ي��دي 
ال��ع��م��ل ال��ت��ي ت��ت��ط��ور ب������س��ت��م��رار، وركزت 
اأه��م��ي��ة ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي العملي يف  ع��ل��ى 
مركز  اإن�����س���ء  اق��رح��ت  كم�  ال�سي�ق  ه��ذا 
كلي�ت  اجل�معي يف  التعليم  لقي��ض جودة 
تطوير  يف  للم�س�همة  العربية  الإع����الم 
ب�ل�ست�س�رات  ورف��ده���  اجل�معية  املن�هج 
والتقني�ت العملية التي تواكب التطورات 
ان  اق��رح��ت  الإع���الم كم�  ي�سهده�  ال��ت��ي 

يكون املركز يف الإم�رات. 

وتطرقت الور�سة اإىل العديد من املح�ور 
مثل  الآراء  امل�����س���رك��ون  فيه�  ت��ب���دل  ال��ت��ي 
م�����س��ت��ق��ب��ل ال�����س��ح���ف��ة ال���ورق���ي���ة يف ظل 
الإلكرونية  لل�سح�فة  الكبري  ال��ت��م��دد 
الذاتي،  املهني  التطوير  واأه��م��ي��ة  ع���مل��ي���ً، 
و�سرورة اهتم�م طلبة الإعالم ب�لت�أ�سي�ض 
العلوم،  خمتلف  ع��ل��ى  والط����الع  امل��ع��ريف 
ت���غ���ريات ���س��وق الإع����الم  ب���لإ���س���ف��ة اإىل 
والتحدي�ت التي تواجه خريجي الإعالم 

عند الن�سم�م اإىل املعمل. 
ب���دوره���م ت��ب���دل امل�����س���رك��ون م��ن الطلبة 
الإعالميني،  م��ع  النظر  ووج��ه���ت  الآراء 
ح��ي��ث مت اإث����راء احل����وار م��ن خ���الل طرح 
الأ���س��ئ��ل��ة امل��ل��ح��ة وال��ن��ق������س���ت ال��ت��ي ك�نت 
الحتي�ج�ت  ع��ن  رئي�سي  ب�سكل  تتحدث 
املطلوبة يف �سوق العمل خ��سة مع وجود 

عدد كبري من اخلريجني. 

بح�سور وفد طلبي من جامعة دم�سق 

جمعية ال�سحفيني ت�ست�سيف ندوة دعم ال�سباب العربي يف جمال الإعالم 

••اأبوظبي-الفجر: 

اأب���ح���ر ال��ك���ت��ب والإع����الم����ي الإم�����رات����ي 
“موعدن�  الأول  كت�به  يف  ب���روت  في�سل 
والأفك�ر  ال��وج��دان  م��ع  املك�ن”،  ه��ذا  يف 
والأح�������الم وامل�����س���ع��ر، م���ت���دث���راً ب�حلب 
عرب  ال��ن��ج���ة  بتالبيب  ممك�س�ً  والأم�����ل، 
ق�ئاًل:”  املنجي�ت”  “ال�سبع  خ���ط��رت��ه 
تربي  البن�ت”  الكون هن  اأجمل خلق يف 
واخلري  احل��ي���ة،  ف��ت���ت  ت�س�ركه  ال��رج��ل، 
مل��ن ٌب�����س��ر ب���أن��ث��ى.. ه��ن ع����زوة ال��رج��ل يف 
ٌخ��ل��ق��ن من  ال�����س��م���ت.  تكتمل  وج���وده���ن 
مالئكة  الن�ئب�ت..  م��ر  عنك  يلوذ  �سلع 
الدهر،  ال�سغر، ومتكئ�ً حني يخذلك  يف 

فيهن وطن وفيهن �سكن وم�ستقر«.
“ال�سبع  خ����ط���رت���ه  ب�������روت  وي�����س��ت��ك��م��ل 
عليك  ج�����ر  اإن  ب�لقول:”  املنجي�ت” 
وق�ربت  ب�ل�سن،  وطعنت  وغ��در،  ال��زم���ن 
طيب  مني  وخ��ذ  ا�سمعني  ال��ع��م��ر،  اأرذل 
العرب، فلن جتد اإل البن�ت، فيهن ال�سبع 
الأخت  ه��ي  واجل���دة،  الأم  ه��ي  املنجي�ت. 
واخل������ل�����ة.. الب���ن���ة وال���ع���م���ة وال����زوج����ة، 
ال�سبع  ه��ن  ب��ل  ���س���ل��ة،  ك��ل  م�ستقر  ه��ن 

املنجي�ت«.
يف  “موعدن�  ب��ك��ت���ب  مت�����س��ك  وع���ن���دم���� 

الأخري  غالفه  اإىل  تذهب  املك�ن”  ه��ذا 
م���ن القيود  ال��ك���ت��ب م��ت��ح��رراً  ف��ت��ط���ل��ع 
من  ك��ل  ب���أن  اأ�سمن  ق�ئاًل:”  امل�سروطة 
اإم�  منه،  ج��زءاً  �سيجد  الكت�ب  ه��ذا  يقراأ 
اأو  ت�����س���وؤل  على  اإج���ب��ة  اأو  ح���ل��ة  بو�سف 

ت�أكيد معلومة«.
املك�ن”  ه����ذا  يف  “موعدن�  ك���ت����ب  وم����ع 
واأحالمن�  اأنف�سن� وطموح�تن�  نغو�ض يف 
 211 ون��ر���س��د جت���رب��ن��� متن�ثرة يف  ب��ل 

خ�طرة ت�س�ركية.
ون�سجت خواطر ب�روت كثري من مفردات 
والذهنية  وال��ن��ف�����س��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  ح��ي���ت��ن��� 
وال�سلوكية يت�سدره� ح�سور املراأة مد�سن�ً 
ع���مل��ه اخل��������ض ب����أن���ه ل ح��ي���ة م���ع غي�ب 
ومت�س�رك�ً  جميع�ً  ع��ن���  م��ع��رباً   ، الأن��ث��ى 

همومن� وم�س�عرن� جت�ه الأنثى.
األوان�ً من م�س�عرن� جت�ه   و�سطر ب�روت 
ال�سمت، الغرور، ال�سوق، عوا�سف احلي�ة، 
مع�دلة  ال�سع�دة،  ق�سة  الأفك�ر،  مرجم 
النج�ح، احلب، احلزن ، القلق ، والتغري، 

الرقب ،ال�ست�سالم، والنهو�ض .
وتكونت عن�وين خواطر ب�روت من كلمة 
ال�سعر  من  ثلة  الكت�ب  م�سمن�ً  واثنتني، 
احلر منه� “بق�ي� فت�ة “، “وقت امل�س�ء”، 

و”انظميني �سعراً«.

وج�ءت خواطر ب�روت ممزوجة ب�ملو�سيقى 
اللفظية يف اجلن��ض وال�سجع، واملح�سن�ت 
املعنوية يف الطب�ق، عن بيئته املحلية عرب 
م��ن ثق�فة  املنبثقة  الإم���رات��ي��ة  امل��ف��ردات 
يف  ال�سحراء  وجين�ت  وال�سرب  العط�ء 
وال�سفح  والت�س�مح  والنهو�ض  ال�سالبة 

وذلك عرب نظم نحوي وبالغي جيد.
ب�روت  في�سل  والإعالمي  الك�تب  وطرح 
“موعدن� يف  231 �سفحة من كت�به  يف 
متنوعة  وم�س�عر  ت�����س���وؤلت  امل��ك���ن  ه��ذا 
لدمج  حم�ولة  يف  ومتف�ءلة  ومت�س�ربة 
كت�بة  مب��ج���ل  ال��ب�����س��ري��ة  التنمية  ع��ل��وم 
نف�سه  الك�تب  تعبري  ح�سب  اخلواطر”، 

يف كت�به.
هذا  يف  “موعدن�  ك���ت����ب  غ����الف  وع����رب 
املك�ن” ال�س�در عن دار “اأو�سنت م�كويل 
واملك�ن  ال��زم���ن  ع��ن  ت��ت�����س���ءل  للن�سر”، 
لتدرك املوعد مع الك�تب فك�نت الر�س�لة 
الطريق  ه���و  “الت�أمل”  امل��ك��ت��وب��ة  غ���ري 
بقيم  وم���دي���ً  معنوي�ً  ال��ع��ن��وان  لتحقيق 

تعزز جدارة احلي�ة.
الك�تب  ير�سدن�   ،“ النج�ح  “وقود  وم��ع 
تق�ض  ف��ال  ال��ن��ج���ح،  وق���ود  الأمل  اأن  اإىل 
يومك تندب حظك، بل قم وانف�ض غب�ر 
وا�سنع من مع�ن�تك ق�سة جن�ح،  الأمل، 

اأبط�ًل، بل هم من  ف�لأبط�ل ل يولدون 
ي�سنعون م�سريهم. 

يقول  ب�لقليل”  “ا�ستمتع  خ���ط��رة  ويف 
عن  ننقطع  ب�أن  نحت�ج  “اأحي�ن�ً  الك�تب: 
منلكه،  ال��ذي  ب�لقليل  ون�ستمتع  ال��ع���مل، 

فال �سيء يدوم«.
التنمية  ر�سيد  دع��م  يف  امل��وؤل��ف  وي�ستمر 
ال��ب�����س��ري��ة ذات��ي���ً ع��رب خ���ط��رة “مرجم 
ل�سخ�ض  “اأحت�ج  ف��ي��ق��ول:  الأفك�ر” 
اأريده  الأحك�م،  اأفك�ري ل يطلق  يرجم 
ينظر  �سيء  على  العزم  اأعقد  اأن  مبجرد 
ويقول  ال��رغ��ب��ة  مت��ل��وؤه���  ب�بت�س�مة  اإىل 

:”�سو تنتظر”؟.
�سفح�ت  يف  البي�س�ء  امل�س�ح�ت  و�سكلت 
اوك�سجني  ل���س��ت��ن�����س���ق  منطقة  ال��ك��ت���ب 
احل����ي�����ة ب���ل��ن��ظ��ر ت�������رة وال�������س���م���ت ت�����رة 
ال��ق���ب��ل��ة للحلم  ب���ل��ف�����س���ءات  وال�����س��ع��ور 
العب�رات والكلم�ت  ت�رات عديدة لت�سبح 
املعدودات يف عدد من ال�سفح�ت مالمح 
والثقة  الطموح  ا�ستع�دة  نحو  للطريق 
يف ال��ق��درات ال��ذات��ي��ة وامل�����س���واة يف تلقي 
اإىل  ل��ل��ع��ودة  وال�����س��ق��وط  وال��ت��ع��رث  الأمل 
املع�ن�ة  بطعم  النج�ح  وحتقيق  ال�سعود 
لل�سمت  ال�����س��دف��ة.وك���ن  بطريق  ولي�ض 
تواجداً كبرياً يف خواطر املوؤلف ليتحدث 

والتلميح  ب�لرمز  واأخ���رى  �سراحة  عنه 
ق�ئال: “ هن�ك ف�س�ئل كثرية يف حي�تن� 
فقد  �سمتن�،  اإذا  اإل  بلوغه�  ن�ستطيع  ل 
و�سيلة  اأف�����س��ل  اأن���ه  ال�سمت  م��ن  تعلمت 
ي�سئ  عمن  اأ�سفح  واأن  املعلومة  لإي�س�ل 
من  ال���ت���زل���ف  ل��ف��ت���ت  األ���ت���ف���ت  ول  اإيل، 

البع�ض«.
رقم  ال��ق���ع��دة  اأن  اإىل  ال��ك���ت��ب  ويخل�ض 
اأن�����ه ل توجد  ق����ن���ون احل�����ب:  واح�����د يف 
ب�أنن�  ي���خ���ربن����  ف��ي��م���   ، ل��ل��ح��ب  ق����واع����د 
�سنتف�ج�أ من حجم التغيري الذي حتدثه 
لأحزانه،  خم�طبته  الطيبة.ويف  الكلمة 
ك�ن نور المي�ن عنوان ر�س�لته ق�ئال:” 
اتركوين اأغرق يف حزين..ل عزاء يل اإل 
فجر  وب��زوغ  والنه�ر  الليل  بتن�وب  اأملي 
ب���أن م� كتبه اهلل يل  اليقني لتنري قلبي 
هو خري«.ويف “ اأنت قوي” ك�ن الت�س�وؤل 
طريق ب�روت يف لق�ئه معن� ق�ئاًل:” هل 
تعلم اأنك اأقوى من اأن ت�ستند على اأحد؟ 
واأجمل من اأن تنتظر الثن�ء على جم�لك، 
واأحلم من اأن ترد على كل اإ�س�ءة؟، جميب�ً 
“اأنت  على الت�س�وؤلت امل�سروعة ب�لقول: 
اأيقونة يف ع�ملك، ول ح�جة لك يف ب�قي 
العوامل، كن كم� اأنت، وليذهب املنتقدون 

للجحيم«.

كاتب اإماراتي يتدثر باحلب ومي�سك بالأمل مع اأجمل املخلوقات

باروت يتحرر من القيود بـ )موعدنا يف هذا املكان(

ال�سعودية  الأف����الم  و���س���ن��ع��ة  املمثلة  ت��ف��وز 
�سمر �ِس�سة بج�ئزة النخلة الذهبية ك�أف�سل 
ممثلة عن دوره� يف فيلم الإث�رة كي�ن، �سمن 
م�س�بقة الأفالم الطويلة ب�لدورة الث�منة ل� 
يف  اأقيمت  التي  ال�سعودية،  اأف��الم  مهرج�ن 

2022 مبركز  9 يونيو  2 اإىل  الفرة من 
امل���ل���ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ث��ق���يف ال��ع���مل��ي اإث�����راء 
ح�سول  اإىل  ب���لإ���س���ف��ة  وه����ذا  ب���ل��ظ��ه��ران، 
الفيلم على ج�ئزة النخلة الذهبية ك�أف�سل 

ت�سميم �سوت ب�ملهرج�ن.

عر�سه  كي�ن  فيلم  �سهد  اأن  بعد  ذل��ك  ي���أت��ي 
الع�ملي الأول يف مهرج�ن البحر الأحمر يف 
دي�سمرب  يف  اأقيمت  التي  الفتت�حية  دورت��ه 

امل��سي.  
مهرج�ن اأفالم ال�سعودية اأحد برامج املب�درة 
الوطنية لتطوير �سن�عة الأفالم ال�سعودية 
ال�سعودية  العربية  اجلمعية  اأطلقته�  التي 
املهرج�ن  ي�سعى  ب�لدم�م.  والفنون  للثق�فة 
ومعززاً  الأف�����الم  ل�سن�عة  حم��رك���ً  ل��ي��ك��ون 
للحراك الثق�يف يف اململكة، وتوفري الفر�ض 
وال�س�ب�ت  ال�سب�ب  من  ال�سعودية  للمواهب 

املهتمني ب�سن�عة الأفالم�اأفالم.
كي�ن فيلم روائ���ي ط��وي��ل، ت��دور اأح��داث��ه يف 
اإط�����ر م��ن الإث������رة ح���ول زوج���ني �سعوديني 
الظروف  وتقودهم�  لهم�،  اأ�سدق�ًء  ي��زوران 
لق�س�ء ليلة مليئة ب�لقلق والتوتر يف فندق، 
اأ�سب�ح  م���ع  م��واج��ه��ة  يف  نف�سيهم�  ل��ي��ج��دا 

امل��سي.
الط�هر،  واأمي��ن  �ِس�سة  �سمر  الفيلم بطولة   
واإن��ت���ج م�سرك بني  واإخ���راج حكيم جمعة، 

فيلم كلينك واإم بي �سي �ستوديوز. 
اأحدث اأعم�ل �سمر �ِس�سة م�س�ركته� يف بطولة 
الفيلم الروائي الق�سري م�سكون، الذي �سهد 
البحر  م��ه��رج���ن  يف  الأول  ال��ع���مل��ي  ع��ر���س��ه 
اأقيمت  التي  الفتت�حية  دورت���ه  يف  الأح��م��ر 

ت��ع���ون �سعودي  امل������س��ي، وه���و  يف دي�����س��م��رب 
اأمريكي م�سرك، من اإخراج ال�سعودية لين� 
مالئكة واملر�سح لالأو�سك�ر الأمريكي ديفيد 
دارغ، و�س�ركت �سمر يف بطولته مع الرح�لة 
واملمثلة الأمريكية ب�ري�ض فريا. والفيلم من 

.Arabia Plusاإنت�ج كالرا ديبريا و
�سمر �ِس�سة ممثلة وك�تبة وخمرجة �سعودية، 
الذين  ال�سب�ب  الفن�نني  جيل  اإىل  تنتمي 
العربية  ب���مل��م��ل��ك��ة  ال��ف��ن��ي  امل�����س��ه��د  ���س��ك��ل��وا 
ال�����س��ع��ودي��ة يف الآون����ة الأخ�����رية. ���س���رك��ت يف 
ال�سينم�ئية  الأف�����الم  م��ن  ال��ع��دي��د  ب��ط��ول��ة 
وامل�سل�سالت الدرامية، من بينه� اأفالم خَمَرج 
5 من ت�أليف واإخراج خ�لد ن�در�س�ه، والذي 
الدولية،  املهرج�ن�ت  من  العديد  يف  �س�رك 
وجدة بعد منت�سف الليل للمخرج عبد الإله 
القر�سي، و�سم�ض املع�رف، وم�سل�سلي كوكب 
اآخر للمخرج ف�ر�ض ُقد�ض، وب�سر1 للمخرج 

علي ال�سمني.
رئي�سية  اأدواراً  �سمر  اأدت  امل�سرح،  ع���مل  ويف 
الواحد  الف�سل  م�سرحي�ت  م��ن  العديد  يف 
ب�ملرة،  تن�سوين  ح���رام  م�سرحية  بينه�  م��ن 
وامل���ون���ول���وغ امل��و���س��ي��ق��ي ح��ف��ل��ة ط��ف�����ض، كم� 
ال�سعودية  وامل��خ��رج��ة  امل��م��ث��ل��ة  م��ع  ت��ع���ون��ت 
ف���ط��م��ة ال���ب���ن���وي يف م�����س��رح��ي��ت��ي ال���دائ���رة 

امل�ستقيمة، واأن� اأنت.

عن دورها يف فيلم الإثارة »كيان«

�سة تفوز بجائزة اأف�سل ممثلة مبهرجان اأفالم ال�سعودية �سمر �سِ
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التنويع مهّم ول ميكن للفنان اأن يتم�سك بلون غنائي واحد

ق  كلودا ال�سمايل: اأي فنان ُيوفَّ
باأغنية جميلة ل بد واأن ينجح

كيف   •
تتحدثني 
عن اأغنيتك 
اجل����������دي����������دة 

»حبيبي ُطّل قب�يل« ؟
ب�للهجة  الأغ���ن���ي���ة   -
كلم�ت  م��ن  اللبن�نية 
واأحل�ن  قبي�سي  كم�ل 
م������������������زن الأي����������وب����������ي 
جيجي  ف������دي  وت���وزي���ع 
ال����ذي اج��ت��م��ع��ت م��ع��ه يف 
ال����س���ت���دي���و اخل����������ض به 
و���س��ّج��ل��ن��� الأغ���ن���ي���ة، وهي 
»ميوزك  �سركة  اإنت�ج  من 
دبي  يف  و�سّورُته�  بوك�ض« 
ب�س�م  امل���خ���رج  اإدارة  حت���ت 

الرك.
الأغنية  زال�����ت  م����  ه���ل   •
ال��ل��ب��ن���ن��ي��ة م��ط��ل��وب��ة ك��م��� يف 

ال�س�بق ؟
الأغنية  على  طلب  ه��ن���ك   -
ال��ع��راق��ي��ة م��ن��ذ اأك����رث م��ن 3 
قّدمت  اأن  و���س��ب��ق  ����س���ن���وات. 
ال���ل���ون ال���ع���راق���ي م���ن خالل 
ال��غ��وايل«، وهي  اأغنية »راح���وا 
واأحبوه�.  الن��ض  عند  تركْت �سدى طيب�ً 
الع�يل  والإح�س��ض  ب�ل�سجن  يتمّيز  العراقي  اللون 
الذي ي�سيب ب�ل�سميم، كم� اأن املوال العراقي موؤّثر 

جداً وُيْبكي الن��ض.
ب�أ�سوات  تنت�سر  العراقية  الأغنية  اأن  الالفت   •
عراقيني  فن�نني  ه��ن���ك  اأن  �سحيح  ع��راق��ي��ة.  غ��ري 
م��وه��وب��ني ول��ك��ن امل��ع��روف��ني م��ن��ه��م خ�����رج الوطن 

عددهم حمدود جداً ؟
ق ب�أغنية جميلة ل بد  اأي فن�ن ُيوفَّ - هذا �سحيح. 
جمياًل،  �سوت�ً  ميلك  ك�ن  اإذا  خ�سو�س�ً  ينجح،  واأن 
ولكن من امل�ستحيل اأن ينجح ال�سوت غري العراقي 

بغن�ء اللون العراقي كم� ابن العراق.
ال��ع��راق��ي وم�جد  نبيل وح����مت  �سيف  م��ث��اًل  ه��ن���ك 
امل��ه��ن��د���ض وك���ظ��م ال�����س���ه��ر وغ��ريه��م، وتقدميهم 
ل��الأغ��ن��ي��ة ال��ع��راق��ي��ة ل مي��ك��ن م��ق���رن��ت��ه ب��غ��ن���ء اأي 
فن�ن غري عراقي له� مع اأنه� ميكن اأن تنجح معه، 
الذي  العراقي  الفن�ن  على  ينطبق  نف�سه  والأم���ر 

يغني بغري لهجته املحلية.

؟ ت�سّفقني  الأ�سوات  لأي  • ع�دة 
- لالأ�سوات التي اأحبه�، ول يوجد ا�سم معني. َمن 
يغني ب�سكل �سحيح ويتمتع ب�حل�سور اأت�بعه ب�سكل 

جيد من خالل اأي و�سيلة َيْظهر عربه�.
؟ حمددة  اأ�سم�ء  توجد  • ل 

- بل توجد اأ�سم�ء. مثاًل اأحب اإلي�س� وهي ل تزعجني 
واأت�بعه� منذ اأول ظهوره� وحتى النه�ية وهي طيبة 
على  »كله�  ومه�سومة  اإح�س��سه�،  ويلفتني  القلب 
ننكر  اأن  ميكن  ول  ن�جحة  فن�نة  اأنه�  كم�  بع�سه�« 

هذا الأمر، ونحن نفتخر به�.
كم� اأحب هيف�ء وهبي مع اأن هن�ك اختالف�ً يف الآراء 
حوله�، ف�لبع�ض ينتقد �سوته�، ولكنه� ل تزعجني 
اإليه�  اأن��ظ��ر  وكلم�  وم�س�هدته�،  مت�بعته�  واأح����ّب 
اأبت�سم من كل قلبي، ويلفتني جم�له� و�سكله�. ولكن 
ك�أ�سوات قديرة بني الرج�ل يعجبني معني �سريف 

وملحم زين ووائل كفوري.
؟ امل�سري  ب�للون  كفوري  وائل  غن�ء  اأحببِت  • هل 

- هو َفَعَل ذلك من ب�ب التنويع. كثريون مل يحبوا 
بالد  وجمهور  واللبن�نيون  امل�سري،  ب�للون  غن�ئي 
له  غن�ئي  وا�ستغربوا  ب�لعت�ب�  لونني  يف�سّ ال�����س���م 
واعتربوا اأن �سوتي ين��سب اللون اجلبلي والبلدي، 

واآخرون رحبوا بغن�ئي اللون امل�سري.
بلون  يتم�سك  اأن  للفن�ن  ميكن  ول  م��ه��ّم  التنويع 
غ��ن���ئ��ي واح����د، واأخ�����ذُت يف الع��ت��ب���ر رغ��ب��ة ال�سعب 
ك�نوا  وه���م  بلهجته  اأغ��ن��ي  واأن�����  ب�سم�عي  امل�����س��ري 
اأن���� �سد  ���س��ن��وات ط��وي��ل��ة.  م��ن��ذ  ب��ذل��ك  يط�لبونني 
ب�أغنية جزائرية  اأعجبُت  الفني، ويف ح�ل  ب  التع�سّ
املو�سيقى  اأحببت  اإذا  اأغنيهم�  اأن  ميكن  مغربية  اأو 

والكالم.
اللون  غ��ن���ء  يف  املن�ف�سة  اإن  ال��ق��ول  ميكن  ه��ل   •

البلدي حم�سورة بينك وبني جنوى كرم ؟
- ل توجد من�ف�سة بينن�، وهي مل تكن موجودة يف 
املق�رنة  ميكن  ول  خمتلف�ن  �سوتين�  لأن  الأ�س��ض، 

بينن�.
؟ البلدي  اللون  غن�ء  لن�حية  • اأق�سد 

- �سب�ح غّنت املوال واجلبلي والبلدي وهي ملكة يف 
هن�ك  تكن  مل  م��وج��ودة  ك�نت  وعندم�  له�،  غن�ئه� 
يغني  لبن�ين جميل  اأّي �سوٍت  كلودا.  ل جنوى ول 
وجنوى  بكلودا  �سبيه�ً  �سيكون  اللبن�ين،  الفولكلور 

و�سب�ح لأنه لون بلدن�.
يغّنيه  فن�ن  فكل  ال�سعبي،  اللبن�ين  اللون  اأم���   •
وغن�ء  غن�ئي  ب��ني  التفريق  وميكن  طريقته،  على 

جنوى لهذا اللون.

فيلم  15 ع�م� عر�ض  قبل 
ب����دور  و�سلمى"  "عمر 
ال�سينم�ئية،  ال���ع���ر����ض 
حيث مت عر�سه يف يونيو 
وح���ق���ق   ،2007 ع��������م 
ذلك  يف  ك����ب����رًيا  جن�����ًح����� 
�سن�ع  جعل  مم���  ال��وق��ت، 
ال���ع���م���ل ي����ق����دم����ون ج���زء 
هذا  ويف  وث������ل�����ث،  ث������ين 
النجم  حت����دث  ال�������س���ي����ق، 
الفيلم  ع���ن  ح�����س��ن��ي  ت���م��ر 
الت�لية �ستتعرف  وب�ل�سطور 
اجليل" عن  "جنم  ق����ل  م����ذا 

اأهم اأفالمة؟.
�س�بق  ل��ق���ء  "ت�مر" خ��الل  ك�سف 
تقدمه  "معكم" التي  برن�مج  له يف 
اجلزء  اأن  ال�����س���ذيل،  منى  الإع��الم��ي��ة 
هو  و�سلمى"،  "عمر  فيلم  م��ن  الأول 
حمطة كبرية ومهمة يف حي�ته الفنية، 
الفيلم  ُع��ر���ض  "عندم�  ق����ئ���اًل:  وت���ب��ع 

ب��سم عمر،  ي��ن���دون يل  الأط��ف���ل  جميع 
والعمل م� زال حمقق جن�ح يف كل البالد 

العربية، وع�ي�ض يف قلوب اجلمهور".
اأم� عن اجلزء الث�لث، فق�ل ت�مر ح�سني، 
خالل برن�مج "�ست احل�سن" التي ك�نت 

تقدمه الإعالمية �سريه�ن اأبو احل�سن،
 اإن��ه غري را�سي عن هذا اجل��زء ب�لرغم 
حققه،  ال�������ذي  ال���ك���ب���ري  ال����ن����ج�����ح  م�����ن 
يتم  اأن  املفر�ض  ك���ن من  اأن��ه  مو�سًح�، 
ت�سويره يف اخل���رج ولكن مت تغري ذلك 

لأ�سب�ب م�دية، 
اإعج�ب  ن����ل  "الفيلم  ق����ئ���اًل:  واأ����س����ف 
اجلمهور، لكن اأن� غري را�سي عنه وك�ن 

من املمكن اأن يكون اأف�سل من ذلك".
من:  ك��ل  بطولة  و�سلمى"  "عمر  فيلم 

ت�مر ح�سني، 
ال��دي��ن، م��روة عبد املنعم، عزت  م��ي ع��ز 
اأبو عوف، ليلى اأحمد زاهر، ملك اأحمد 
و�سين�ريو  ح�����س��ن��ي،  ت���م��ر  ق�����س��ة  زاه�����ر، 

وحوار اأحمد عبد الفت�ح.

على  حر�سه  من  العك�ض  على 
الركيز ب�ل�سينم� يف ال�سنوات 
الفن�ن  ���س��ي��وا���س��ل  امل������س��ي��ة، 
الظهور  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ك����رمي 
يف ال���درام���� ال��رم�����س���ن��ي��ة من 
يكتبه  ج��دي��د  م�سل�سل  خ��الل 
عبدالرحيم  ال�����س��ي��ن���ري�����س��ت 
كم�ل و�سيخرجه بير ميمي. 
�سركة  تنتجه  ال��ذي  امل�سل�سل 
لنوعية  ���س��ي��ن��ت��م��ي  ���س��ي��رنج��ي 
ذات  ال���ت����ري���خ���ي���ة  الأع������م�������ل 
اإنت�جي�،  ال�سخمة  امل��ي��زان��ي��ة 
بفريق  فيه  ال�ستع�نة  و�سيتم 
امله�م  ب��ع�����ض  لتنفيذ  اأج��ن��ب��ي 
خالل ت�سوير املع�رك وتقني�ت 
ويتوقع  ال��ت�����س��وي��ر،  ب��ع��د  م���� 
مطلع  ال��ت�����س��وي��ر  ي����ب����داأ  اأن 
على  ميمي  ويعكف  �سبتمرب. 
�سيتم  التي  الديكورات  درا�سة 
امل�سل�سل،  ل��ت�����س��وي��ر  ب���ن����وؤه���� 
اإ�س�فة اإىل اختي�ر بقية فريق 
ال��ع��م��ل ال�����ذي ���س��ي�����س��م ع���ددا 
ال�������س���رف، فيم�  م���ن ���س��ي��وف 
يجري التكتم على التف��سيل 
اخل��سة ببقية الأبط�ل حلني 
ب����دء ال��ت�����س��وي��ر، خ������س��ة مع 
وج����ود اأ���س��م���ء ع��دي��دة يردد 

اأنه� ر�ّسحت للم�سل�سل.

كرمي عبدالعزيز يوا�سل
 الظهور يف دراما رم�سان

بعد 15 عاما على عر�سه

 تامر ح�سني: فيلم "عمر 
و�سلمى" حمطة مهمة يف حياتي

اإىل  ال�سمايل  كلودا  اللبنانية  الفنانة  ع��ادت 
ال�ساحة الفنية بقوة، خ�سو�سًا واأنها تتعامل مع 
�سركة »ميوزك بوك�س« التي ُتْنِتج اأعمالها، وقد 
بعنوان  اللبناين  باللون  اأغنية  اأخ��ريًا  طرحت 

»حبيبي ُطل قبايل«.
عملها  ع��ن  احل���وار  ه��ذا  يف  حت��دث��ت  ال�سمايل 

اجلديد وجمموعة من املوا�سيع الفنية:
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درا�سة: اأ�سلوب احلياة 
ال�سحي ي�ساعد على الوقاية 

من �سكري احلمل
اأثن�ء  ���س��واء  وال��ط��ف��ل،  الأم  �سحة  على  كبري  ب�سكل  احلمل  �سكري  ي��وؤث��ر 
احلمل اأو بعد الولدة، ويعترب الع�ر�ض ال�سحي الأكرث �سيوع� اأثن�ء فرة 

احلمل.
وبحثت درا�سة اأجريت يف ج�معة هل�سنكي يف اآث�ر التدخل يف منط احلي�ة 
الإ�س�بة  خلطر  املعر�س�ت  الن�س�ء  ل��دى  احلمل  �سكري  من  الوق�ية  على 

ب�سكري احلمل.
اأثن�ء  ال�سكري  مر�ض  من  للوق�ية  فنلندية  درا���س��ة  يف  م�س�رك�ت  وتلقت  
اأثن�ء  وا�ست�س�رات غذائية  احلمل )RADIEL(، مت�رين بدنية مكثفة 

احلمل وخالل ال�سنة الأوىل التي تلي الولدة.
التي   )PRS( اجلين�ت  متعددة  املخ�طر  درجة  بح�س�ب  الدرا�سة  وق�مت 
اجلينية  امل��ت��غ��ريات  ب��ستخدام  ال�����س��ك��ري،  مل��ر���ض  اجليني  اخل��ط��ر  ت�سف 
ال�سكري،  داء  من  الث�ين  ب�لنوع  الإ�س�بة  خطر  من  تزيد  ب�أنه�  املعروفة 
م�ستوي�ت  ب�رتف�ع   2 النوع  من  ال�سكري  ملر�ض  اخلطر  درج��ة  وارتبطت 

اجللوكوز يف منت�سف احلمل واأواخره وكذلك بعد ع�م واحد من الولدة.
�سكري  "ك�ن  هوفينني:  اإميلي�  الن�س�ء  واأمرا�ض  التوليد  اأخ�س�ئية  تقول 
احلمل ومر�ض ال�سكري ومر�ض ال�سكري بعد ع�م واحد من الولدة اأكرث 

�سيوع� اأي�س� بني اأولئك الذين ح�سلوا على درج�ت اأعلى".
بني  العالقة  على  اأي�س�  اأث���رت  اجلينية  املخ�طر  اأن  ال��درا���س��ة  واكت�سفت 
وكذلك مر�ض  �سكري احلمل  احلي�ة ومر�ض  ب�س�أن منط  امل�سورة  تقدمي 

ال�سكري.
يف  املكثفة  ال��ت��دخ��الت  م��ن  ا�ستف�د  بحثن�،  اإىل  "ا�ستن�دا  هوفينن:  ت��وؤك��د 
اأ�سلوب احلي�ة فقط الن�س�ء املعر�س�ت خلطر وراثي اأعلى لالإ�س�بة مبر�ض 
من  فريدة  وحتى  مهمة  النت�ئج  ف���إن  له�  ووفق�   ،"2 النوع  من  ال�سكري 

نوعه� على م�ستوى الع�مل.
تو�سح هوفينن: "تقدم درا�ستن� تف�سريا واحدا حمتمال للنت�ئج املتن�ق�سة 

للدرا�س�ت ال�س�بقة التي تبحث يف الوق�ية من �سكري احلمل حتى الآن".
ووفق� للب�حثني، ف�إن ت�سنيف املخ�طر اجلينية �سيجعل من املمكن حتديد 
املوارد  توجيه  اإىل  ب�لإ�س�فة  للخطر   � تعر�سً الأك��رث  احل��وام��ل  الأم��ه���ت 
لهذا  و�سيكون  التحديد،  وج��ه  على  ف�علية  الأك���رث  الوق�ئية  وال��ت��داب��ري 
اأهمية كبرية من حيث املوارد املجتمعية املحدودة و�سحة هوؤلء الأمه�ت 

واأطف�لهن.
اأنه يف ح�لة مر�ض  اأن ندرك  املهم  "يف الوقت نف�سه، من  تقول هوفينن: 
ال�سكري، ف�إن خلفيتن� اجلينية ل حتدد م�ستقبلن�، ومب�س�عدة اأ�سلوب حي�ة 

�سحي، ميكنك عك�ض ت�أثري املخ�طر اجلينية الع�لية ملر�ض ال�سكري".

التم؟ عليه  يطلق  الذي  الطائر  هو  • ما 
الوز البي�ض المريكي

اآلة  على  ال�سفحات  اإح��دى  يف  �سورة  ت�سغري  مت   •
الأ�سلي ثم مت ت�سغري  %60 من حجمها  اإىل  ت�سوير 
ن�سبة  ه��ي  ف��م��ا   %  20 بن�سبة  ال��ن��اجت��ة  ال�����س��ورة 

الت�سغري النهائية من حجم ال�سورة الأ�سلي ؟
48%

الكيميائي؟ امل�سطلح  يف  امل�ستخدمة  الذرة  كلمة  ا�سل  • ما 
يون�ين وتعني الغري ق�بل للق�سمة

؟ ال�سم  هذا  تاأخذ  ان  قبل  مر�سيد�س  �سيارة  ا�سم  كان  • ماذا 
جيلينيك

اجلذر  عملي�ت  اإيج�د  وراء  واأنه  ب�لري��سي�ت  بعلومه  ا�ستهر  اخلوارزمي  الإ�سالمي  الع�مل  اأن  تعلم  • هل 
ويعطي املع�دلت الري��سية الأخرى واأنه هو مبتكر علم اجلرب. 

هو  الفل�سفية  الكتب  من  وغريهم�  والفلك  والطب  الكيمي�ء  كتب  له  ترجمت  من  اأول  اأن  تعلم  هل   •
اأبي �سفي�ن الأمري الأم��وي الذي زهد ب�خلالفة حب� ب�لعلم وان�سرف يوؤلف  خ�لد بن يزيد بن مع�وية بن 

ويرجم كتب الكيمي�ء والعلوم املختلفة.
بن  احل�سن  وا�سمه  الدين  بقوم  امللقب  امللك  نظ�م  هو  الإ�سالم  يف  املدار�ض  بنى  من  اأول  اأن  تعلم  هل   •
العلم فبنى  امل��دار���ض لطالب  بنى  م��ن  اأول  وه��و  اأت���ب��ك.  ب���  م��ن لقب  اأول  وه��و  العب��ض  ب��ن  ا�سحق  ب��ن  علي 
نظ�مية بغداد، ونظ�مية ني�س�بور، ونظ�مية طو�ض ونظ�مية اأ�سبه�ن. وك�ن اأول من ويل التدري�ض يف املدر�سة 

النظ�مية ببغداد اأبو ا�سح�ق ال�سريازي �سيخ ال�س�فعية � يف وقته. 
.1898 ع�م  يف  م�ري  البولونية  وزوجته  بي�ركوري  الفرن�سي  الفيزي�ئي  اإكت�سفه  الراديوم  اأن  تعلم  • هل 

الربت  الفيزي�ئي  اجلن�سية  والمريكي  الأ�سل  الأمل���ين  الع�مل  اإكت�سفه�  الن�سبية  نظرية  اأن  تعلم  هل   •
اآني�ست�ين الذي ن�سر هذه النظرية يف الع�م 1905 م.

.1939 الع�م  يف  الث�نية  الع�ملية  احلرب  يف  ك�ن  مرة  لأول  الرادار  ا�ستخدام  اأن  تعلم  • هل 
اأبداً. يبدو  فال  ال�سم�ض  خلف  القمر  نور  يحتجب  اأن  يعني  القمر  خ�سوف  اأن  تعلم  • هل 

احلرية
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ال�سوفان
ال�������س���وف����ن  اإن 
م�����ن ال���وج���ب����ت 
الأ�������س��������������س������ي������ة 
ن����ظ�����م  اأي  يف 
وذلك  تخ�سي�ض 
����س���ع���رات���ه  لأن 
احلرارية قليلة، 
اأن  اإىل  م�����س��رًيا 
الواحد  ال���ك���وب 
م�����ن�����ه ي���ح���ت���وي 

على 130 �سعًرا حرارًي�.
كم� اأنه غني ب�لألي�ف الغذائية والربوتين�ت مع ن�سبة قليلة من الدهون.

خم�طر  وتقليل  ال��دم  �سكر  م�ستوى  تنظيم  على  اي�س�  ال�سوف�ن  وي�س�عد 
ال�س�ر  ال��ك��ول��ي�����س��رول  م��ن  التخّل�ض  ع��ل��ى  ي�س�عد  ك��م���  ال�����س��ك��ري  م��ر���ض 

ب�جل�سم. 
ويعد ال�سوف�ن خ�لًي� من اجللوتني ولذلك فهو اآمن ملن يع�نون ح�س��سية 

اجللوتني.
واأثبتت بع�ض الدرا�س�ت اأن ال�سوف�ن يحتوي على مواد حتمي من ال�سرط�ن 
وخ��سة �سرط�ن الثدي كم� يحتوي على م�س�دات لالأك�سدة حتمى القلب 

من املواد ال�س�رة امل�سببة لالأمرا�ض، كم� يقوي املن�عة.
وميكن تن�ول ال�سوف�ن مع حليب خ�يل الد�سم اأو حليب ال�سوي� كم� ميكن 

ا�ستخدامه يف عمل املخبوزات اأو مع اخل�سروات. 

او �سغرياً من بط�سه وك�ن له مقوله دائم�ً يردده�  ك�ن احد امللوك ظ�مل� اإىل درجة كبرية ومل يكن يرحم كبرياً 
ان افراد �سعبه م� هم ال كالب�ً لديه فث�ر احد �سب�ب اململكة ويدعى ع�بد ثورة كبرية و�سرخ يف الن��ض يحفزهم 
على التخل�ض من هذا الك�بو�ض ومن الظلم والطغي�ن ويقول لهم انهم لو ع��سوا حتت حكم هذا امللك فلن يكون 
خلفهم جياًل اآخر لأن امللك �سيبيد ال�سعب كله من اجلوع والعط�ض واملر�ض.. ث�ر ال�سعب �سد امللك ثورة ع�رمة لكن 
امللك بقواده ا�ستط�عوا ان يخر�سوا الن��ض ويهددوهم ب�حلديد والن�ر واأر�سل امللك قواده للبحث عن ال�س�ب الذي 
حر�سهم لكن ع�بد ك�ن قد هرب حتت احل�ح امه اإىل خ�رج اململكة فه�م على وجهه يف ال�سحراء حتى ك�د يهلك 
ولول ان احد القوافل حلقته م� ك�ن بقي له يوم�ً اآخر، ترك رئي�ض الق�فلة ع�بد حتت ايدي ابنته الكبرية لتعتني 
به فق�مت على عالجه حتى ا�سرد ع�فيته واكمل معهم رحلتهم.. وعندم� �س�أله رئي�ض الق�فله عن وجهته ق�ل له 
اين ل اجته اإىل اية مك�ن بل كنت ف�راً من ظلم امللك، زاد ترحيب رئي�ض الق�فلة بع�بد وا�ست�س�فه حتى و�سل اإىل 
اخته وهن�ك زاد اكرام الرجل لع�بد ثم عر�ض عليه ان يتزوج ابنته ويعي�ض بني اهل قبيلته فوافق ع�بد على الفور 
مل� اح�ض به من قبول جت�ه الفت�ه.. ولكن �سع�دته مل ت�ستمر كثرياً فهن�ك ك�ن احد �سب�ب القبيلة يكيد له وقد امتالأ 
قلبه كره� ب�سبب زواج ع�بد من ابنة رئي�ض القبيلة وقد ك�ن ال�س�ب يريده� لنف�سه لذلك ا�ستدرك ال�س�ب ع�بد 
اإىل مب�رزة بينهم� فلم ي�ستطيع ع�بد ان يرف�ض ذلك وال ات�سف ب�جلنب واخلوف فنزل وب�رزه وا�ستط�ع ان يقتله 
فزاد مقداره يف القبيلة واأ�سبح له مك�نة عظيمة فع��ض �سنوات رزق فيه� ب�أولد حني ا�ستط�ع احد افراد القبيلة ان 
يذهب بتج�ره اإىل مدينة ع�بد ويعود ب�أخب�رهم التى تثبت ان امللك م� زال يفتك ب�أهل مدينته، اح�ض ع�بد بقب�سة 
يف قلبه واأ�سر ان يعود اإىل اململكة لريى امه ويعود به� ولكن زوجته خ�فت عليه فق�ل له� ان �س�ء ربي يل العودة 
فلن اأت�أخر وان مل ي�س�أ ف�أذكري حك�يتي لأولدي. ودع ع�بد زوجته واجته اإىل مدينته من فوره فو�سله� ليل اليوم 
الث�لث فت�سلل اإىل بيت امه ودق ب�به� ففتحته والرعب ميالأ قلبه� وعندم� �س�هدته مل ت�سدق عين�ه� لكنه� راحت 
يف بك�ء �سديد وهى تتمتم انه� ك�نت حت�ض بعودته وانه� �سراه قبل موته�.. ا�سفق عليه� ولده� وهدء من روعه� 
لكنه� ك�دت ت�سرخ وهى تقول انه ل مير يوم�ً دون ان يعرب هذا املك�ن جنود امللك وانه� ت�ستحلفه ب�هلل ان يعود 
حيثم� ك�ن فق�ل انه لن يرك املك�ن حتى ت�أتي معه وخوف�ً عليه مللمت ا�سي�ءه� الب�سيطة وركبت معه جواده وخرج� 
من املدينة حتت �ست�ر الليل يحفظهم� الذي ل يغفل ول ين�م، وو�سل به� �س�ملة اإىل حيث توجد زوجته واأولده 

لتعي�ض معه م� بقي له� من عمر تنعم ب�حلرية والكرامة.  

عائلة تتجول يف �سارع غمرته املياه يف هافانا نتيجة اأمطار غزيرة من بقايا اإع�سار اأجاثا. ا ف ب

خميلنيت�سكي،  يفغيني  ال��دك��ت��ور  اأع��ل��ن 
اأو  ال�سينية  الأ�سعة  اأن  الأ�سعة،  اأخ�س�ئي 
ب�لرنني  الت�سوير  اأو  املقطعي  الت�سوير 
يف  م��ف��ي��دا  ي��ك��ون  اأن  مي��ك��ن  املغن�طي�سي 
ح�لت معينة. وي�سري كبري خرباء الأ�سعة 
حديث  يف  ال��رو���س��ي��ة،  ال�����س��ح��ة  وزارة  يف 
اإىل  لالأنب�ء،  الرو�سية  نوفو�ستي  لوك�لة 
اأن الإ�سع�ع املوؤين ميكن اأن يكون مفيدا يف 
بع�ض احل�لت، مثل ت�سخي�ض الإ�س�ب�ت 
اأو  ال�سينية  الأ�سعة  بوا�سطة  والأم��را���ض 
ب�لرنني  الت�سوير  اأو  املقطعي  الت�سوير 
من�ق�سة  "اأ�سبحت  ويقول،  املغن�طي�سي. 
اأمرا  اليومية  حي�تن�  يف  الإ���س��ع���ع  ت���أث��ري 
طبيعي�. ولكن املوقف من الإ�سع�ع املوؤين 

ب�عتب�ره �س�را ب�سكل قطعي، ل اأ�س��ض له. 
لأنه قد يكون اأي�س� مهم� وحيوي�".

وي�سري الأخ�س�ئي، اإىل اأنه ميكن احلديث 
الت�سخي�ض  ف��وائ��د  ع��ن  م��وؤك��دة  ب�����س��ورة 
ال�سينية  الأ���س��ع��ة  ب������س��ت��خ��دام  وال���ع���الج 
والعالج  املغن�طي�سي  ب�لرنني  والت�سوير 
الإ�سع�عي التي تعد فوائده� اأكرب بكثري 

من اأ�سراره�.
الت�سوير  ب�����إج����راء  ي��ن�����س��ح  ل  ب���ل��ط��ب��ع   
ولكن  ���س��ه��ر.  ك��ل  الكمبيوتري  املقطعي 
فيجب  طبية،  م��وؤ���س��رات  هن�ك  ك�نت  اإذا 
والعالج  الت�سخي�ض  ط��رق  اإه��م���ل  ع��دم 
ي�����س��ك��ل خطرا  ق���د  ذل����ك  لأن  احل���دي���ث���ة، 
ج��دي��� وح��ت��ى مم��ي��ت���. ووف��ق��� ل���ه، يدر�ض 

امل��وؤي��ن يف  الإ���س��ع���ع  ف��وائ��د  اأي�س�  العلم�ء 
خ�س�ئ�ض  تكوين  وكذلك  البذور،  اإنب�ت 
جلرع�ت  تعر�سه�  عند  للخالي�  وق�ئية 
ع�لية من الإ�سع�ع، بعد التعر�ض الأويل 

جلرع�ت منخف�سة من الإ�سع�ع.
وي�سيف، ومع ذلك ل ميكن الت�أكيد 

ب�سورة ق�طعة، على اأن احلد الأدنى 
من جرع�ت الإ�سع�ع التي ميكن 

يف  ال�������س���خ�������ض  ي���ت���ل���ق����ه����  اأن 
احل��ي���ة ال��ي��وم��ي��ة ل ت���وؤدي 
اإىل اأي عواقب �سلبية، لأن 
امل�سخية  الت�أثريات  ح��دود 

ل��������الأورام ع��ل��ى اجل�����س��م مل 
حتدد بعد.

اخت�سا�سي اأ�سعة يك�سف متى يكون الإ�سعاع مفيدا


