
بوتن: الغرب لن ينجح يف تفتيت رو�سيا 

مو�سكو تعلن وقف اإطالق النار يف ماريوبول لإجالء املدنيني

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

   

حممد بن زايد يقدم واجب 
العزاء يف وفاة مي را�سد الفتان

•• دبي-وام:

قدم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �أم�س و�جب �لعز�ء يف وفاة مي 
�لفريق  معايل  �شقيقة  و  عيد  بن  ر��شد  عبد�هلل  ح��رم  �لفتان  ر��شد 

م�شبح ر��شد �لفتان.
�شائال  �لفقيدة  تعازيه ومو��شاته لأ�شرة  �شموه عن خال�س  �أع��رب  و 
�أهلها  يلهم  و�أن  ر�شو�نه  و  بو��شع رحمته  يتغمدها  �أن  تعاىل  �مل��وىل 

وذويها جميل �ل�شرب و�ل�شلو�ن.
وقدم و�جب �لعز�ء �إىل جانب �شموه .. �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
�لرئا�شة و �شمو  �ل��وزر�ء وزي��ر �شوؤون  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ز�يد �آل نهيان و معايل �ل�شيخ حممد 
وز�رة  يف  �خلا�شة  �ل�شوؤون  م�شت�شار  نهيان  �آل  طحنون  بن  حمد  بن 

�شوؤون �لرئا�شة.

الإمارات تت�سامن مع نيجرييا 
وتعزي يف �سحايا انفجار من�ساأة نفطية

•• اأبوظبي-وام:

ت دولة �لإمار�ت عن تعازيها �ل�شادقة وت�شامنها مع جمهورية  عربرّ
يف  نفطية  من�شاأة  �نفجار  �شحايا  يف  �ل�شديقة  �لحت��ادي��ة  نيجرييا 

جنوب �شرق �لبالد، ما �أ�شفر عن وقوع ع�شر�ت �لقتلى.
�ل����دويل ع��ن خ��ال�����س تعازيها  و�أع���رب���ت وز�رة �خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون 
ومو��شاتها �إىل حكومة نيجرييا و�شعبها �ل�شديق و�إىل �أهايل وذوي 

�ل�شحايا يف هذ� �مل�شاب �جللل. 

حممد بن را�سد وحممد بن زايد ي�ستعر�سان 
جهود التطوير يف �سوء الأهداف التنموية للمرحلة املقبلة

ل  احلوثي  اليمنية:  امل�ساحلة 
يريد ال�سالم ويعي�ش على احلرب

•• عدن -وكاالت:

�أكد رئي�س هيئة �لت�شاور و�مل�شاحلة 
�أن  �ل����غ����ي����ث����ي،  �ل���ي���م���ن���ي���ة حم����م����د 
ميلي�شيات �حلوثي ل تريد �شالماً 

وتعي�س على �حلرب.
خا�شة  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  و�أ�����ش����اف 
�أن  �لث������ن������ن،  �أم�����������س  ����ش���ح���ف���ي���ة 
ت�شتمر،  �أن  للهدنة  تريد  �ل�شرعية 
�شامل  ل�����ش��الم  م��ق��دم��ة  ت��ك��ون  و�أن 
�إىل  لف��ت��اً  جميعاً،  �ليمنن  يجمع 
�أن �خلروقات �لأخرية تدل على �أن 

�حلوثي ل يرغب يف �ل�شالم.
لكافة  كدولة  ج��اه��زون  �أنهم  و�أك��د 
�ل�شيناريوهات، فاإذ� �ختار �حلوثي 
خ����ي����ار �حل�������رب ف���ل���ن ت����ك����ون ه���ذه 
ك�����ش��اب��ق��ات��ه��ا لأن���ن���ا جميعا  �حل����رب 

�شف و�حد.
�لدويل  �ملجتمع  �أن  على  �شدد  كما 
�أك�������ر جدية  م���ط���ال���ب مب����و�ق����ف 
وو�شوحاً مع �حلوثي �إذ� مل ين�شع 

لل�شالم.

ماكرون يوؤكد اأن الـ 5 �سنوات 
املقبلة �ستقوم على اأ�س�ش خمتلفة

•• باري�س-وكاالت:

و�جه �إميانويل ماكرون �لذي �أُعيد 
�قرت�ع  يف  لفرن�شا  رئي�شا  �نتخابه 
تاريخي، بد�يًة من �أم�س �نق�شامات 
للمرة  �ن��ت��خ��اب��ه  ع��ن��د  ك��م��ا  �شيا�شية 
هذ�  وي��ع��ت��رب   .2017 يف  �لأوىل 
ماكرون  �أن  �إذ  ت��اري��خ��ًي��ا،  �لإجن�����از 
ُيعاد  وليته  منتهية  رئي�س  �أول  هو 
دون  منق�شم  ب��ل��د  ظ���لرّ  يف  �ن��ت��خ��اب��ه 
حزب  من  حكومته  رئي�س  يكون  �أن 
خمتلف، منذ �ختيار رئي�س �لدولة 
بالقرت�ع �لعام �ملبا�شر يف 1962.

�ن��ت�����ش��اره يف  ب��ع��د  خ��ط��اب  �أول  ،يف 
باري�س �أمام برج �إيفل، وعد ماكرون 
فرن�شا،  ل��ق��ي��ادة  �أ���ش��ل��وب��ه  ب�تجديد 
للجميع.  رئي�شا  �شيكون  �أنه  موؤكًد� 
وق����ال: ه���ذه �مل��رح��ل��ة �جل��دي��دة لن 
�نتهت،  �أع����و�م  خلم�شة  تتمة  ت��ك��ون 
�إمنا �خرت�عا جماعيا لأ�شلوب على 
�أ�ش�س جديدة خلم�س �شنو�ت �أف�شل 

يف خدمة بلدنا و�شبابنا.

�أطفال يقفون بجو�ر �أفر�د �خلدمة �لأوكر�نية يف ملجاأ مب�شانع �ل�شلب يف ماريوبول باأوكر�نيا. )رويرتز(
نقلت رويرتز.

�لإثنن،  رو�شيا،  �أعلنت  ذل��ك،  �إىل 
وقف �لأعمال �لع�شكرية من جانب 
ب���اإج���الء مدنين  ل��ل�����ش��م��اح  و�ح����د، 
ع��ال��ق��ن م���ع ج��ن��ود �أوك���ر�ن���ي���ن يف 
لل�شناعات  �آزوف���������ش����ت����ال  جم���م���ع 
مدينة  يف  �مل���ح���ا����ش���ر  �مل���ع���دن���ي���ة 

ماريوبول �ل�شاحلية.
وق��ال��ت وز�رة �ل��دف��اع �ل��رو���ش��ي��ة يف 

�لن�شاء  هم  باخلروج  لهم  �مل�شموح 
و�لأطفال وموظفو �مل�شنع.

ون��ق��ل��ت وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب��ر���س عن 
�إذ� مل يكن هناك  �لبيان �لرو�شي: 
نطلب  فنحن  �مل�شنع،  يف  مدنيون 
ب���و����ش���وح م���ن ���ش��ل��ط��ات ك��ي��ي��ف �أن 
تعطي �لأمر للمجموعات �لقومية 

)�لأوكر�نية(، بالإفر�ج عنهم.
وم�����ش��ن��ع �آزوف�����ش��ت��ال �ل�����ش��خ��م هو 
�لقو�ت  عليه  ت�شيطر  ج��ي��ب  �آخ���ر 
�لأوك��ر�ن��ي��ة يف م��اري��وب��ول، �ملدينة 
�لتي  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �ل�����ش��اح��ل��ي��ة 
وباتت  �ل��رو���ش��ي،  �لق�شف  دم��ره��ا 
خا�شعة ب�شكل �شبه كامل ل�شيطرة 

�لرو�س بعد �أ�شابيع من �حل�شار.
و�أك������������د �ل����رئ����ي���������س �لأوك��������������ر�ين 
حو�يل  �أن  زيلين�شكي،  فولودميري 
�أل�����ف م����دين وم���ئ���ات �جل���رح���ى ل 
يف  �مل�شنع  يف  يتح�شنون  ي��ز�ل��ون 
ظ����روف ك��ارث��ي��ة، وي��ع��ان��ون نق�س 
وكالة  و�مل����ي����اه.ون����ق����ل����ت  �ل���ط���ع���ام 
وز�رة  ع����ن  �ل���رو����ش���ي���ة  �لإع����������الم 
�إن مو�شكو تعتزم  �خلارجية قولها 
�مل��ت��ع��ل��ق��ة مبدينة  �ل��ق�����ش��اي��ا  ب��ح��ث 
ماريوبول و�مل�شنع �ملحا�شر، خالل 
�لعام لالأمم  حمادثات مع �لأم��ن 
�لذي  غوتريي�س  �أنطونيو  �ملتحدة 

�شيزور مو�شكو هذ� �لأ�شبوع.

•• عوا�صم-وكاالت:

فالدميري  �ل��رو���ش��ي  �لرئي�س  ق��ال 
بوتن، �أم�س، �إن �لغرب لن ينجح يف 
وتفتيت  لتفكيك  �لر�مية  م�شاعيه 

رو�شيا.
�لنيابة  م���ع  ب��اج��ت��م��اع  ك��ل��م��ة  ويف 
رو�شيا  �إن  ب���وت���ن  ق�����ال  �ل����ع����ام����ة، 
كبرية  و�شغوط  لعقوبات  تتعر�س 
�لرئي�س  و�����ش����دد  �ل������غ������رب.   م����ن 
كل  �شن�شتخدم  �أن���ه  على  �ل��رو���ش��ي 
تاأثري  من  للحد  �لدولة  �إمكانيات 
ف�شل  �لغرب  �أن  م�شيفا  �لعقوبات، 

يف تق�شيم �ملجتمع �لرو�شي.
ملو�جهة  �إج����ر�ء�ت  �إىل  بوتن  ودع��ا 
�لنازين �لذين يرتكبون جر�ئمهم 

منذ �شنو�ت يف دونبا�س.
�لرو�شية  �لت���ه���ام���ات  �إط������ار  ويف 
ل���ل���غ���رب ب����دع����م �أوك�����ر�ن�����ي�����ا، ق���ال 
رو�شيا  �شفري  �أن��ط��ون��وف  �أن���ات���ويل 
�لر�شمي  للتلفزيون  و��شنطن  يف 
مو�شكو  �إن  �لثنن،  ي��وم  �لرو�شي، 
حذرت �لوليات �ملتحدة من �إر�شال 

�ملزيد من �لأ�شلحة لأوكر�نيا.
و�أف������اد �أن���ط���ون���وف يف م��ق��اب��ل��ة مع 
�لتلفزيونية:   24 رو���ش��ي��ا  ق���ن���اة 
�شددنا على عدم قبول هذ� �لو�شع 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  ُتغرق فيه  �ل��ذي 

باإنهاء  وطالبنا  بالأ�شلحة  �أوكر�نيا 
ذلك.

مبذكرة  بعثت  مو�شكو  �أن  و�أ���ش��اف 
تعرب  و����ش��ن��ط��ن  �إىل  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
عن دو�عي قلق رو�شيا، مو�شحا �أن 
من �شاأن مثل ه��ذه �لإم���د�د�ت من 
�أن  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  من  �لأ�شلحة 
تفاقم �لو�شع وتزيد �ملخاطر �لتي 
ح�شبما  �ل�����ش��ر�ع،  عليها  ي��ن��ط��وي 

بيان �إن قو�تها ومقاتلن �أوكر�نين 
م��و�ل��ن مل��و���ش��ك��و ي��ت��ع��ه��دون بوقف 
�لأعمال �لعد�ئية من جانب و�حد 
بتوقيت   14:00 �ل�����ش��اع��ة  ع��ن��د 
و�شحب  غ(،  ت   11،00( مو�شكو 
�لوحد�ت �إىل م�شافة �آمنة، و�شمان 
�لذي  �لجت���اه  م��غ��ادرة مدنين يف 

يختارونه.
�لأ�شخا�س  �أن  �ل����وز�رة  و�أو���ش��ح��ت 

•• نيودلهي-اأ ف ب:

�لأوروبية  �ملفو�شية  رئي�شة  رت  حذرّ
�أور�شول فون دير لين �لثنن من 
يهدد  لأوكر�نيا  �لرو�شي  �لغزو  �أن 
�أمن �لهند �لإقليمي، وذلك خالل 
نيودلهي تهدف  �إىل  زيارة جتريها 

لتعزيز �لعالقات �ل�شرت�تيجية.
وت���ع���د ف����ون دي����ر لي����ن �لأخ�����رية 
�شمن جمموعة من �لدبلوما�شين 
لل�شغط  ���ش��ع��و�  �ل��ذي��ن  �ل��غ��رب��ي��ن 
على �لهند للتخلي عن حيادها �إز�ء 
ت�شتورد  نيودلهي  باأن  علما  �لنز�ع، 

معظم �أ�شلحتها من رو�شيا.
وي��و�ج��ه �لحت��اد �لأوروب���ي و�لهند 
على حد �شو�ء حتديات ناجمة عن 
دير  ف��ون  و�أ���ش��ارت  �ل�شن،  �شعود 
لين �إىل �شبح �ل�شر�كة بن بكن 
ومو�شكو للتحذير من �أن تد�عيات 

�حلرب تتجاوز حدود �أوروبا.

•• بريوت-وكاالت:

�للبناين  �ل��ط��اق��ة  وزي����ر  ت��ع��ر���س 
ل��الع��ت��د�ء م��ن قبل  ول��ي��د فيا�س 
حمتجن، حيث قام �أحدهم بدفعه 

�إىل �حلائط �إثر �شجال معهم.
�لوزير  فيديو  مقاطع  و�أظ��ه��رت 
نا�شطن  مع  يتحدث  وهو  فيا�س 
وحم��ت��ج��ن، ق��ام��و� ب��ل��ق��ائ��ه خارج 

�أحد �لأماكن �ملخ�ش�شة لل�شهر.
ودخ����ل �مل��ح��ت��ج��ون يف ���ش��ج��ال مع 
بتحميله  ق���ام���و�  ح��ي��ث  ف���ي���ا����س، 
�لتزويد  م�شتوى  تردي  م�شوؤولية 
ب��ال��ك��ه��رب��اء، و����ش���وء �ل��ت��ع��ام��ل مع 

�أزمة �لطاقة يف لبنان.
3 عقود على  لبنان منذ  وي��و�ج��ه 
قطاع  يف  متفاقمة  م�شكلة  �لأق���ل 
�لكهرباء، ما �أجرب غالبية �ل�شكان 
ع���ل���ى دف������ع ف�����ات�����ورت�����ن، و�ح������دة 
للدولة و�أخرى مرتفعة لأ�شحاب 
ت���ع���و����س نق�س  �ل���ت���ي  �مل�����ول�����د�ت، 
�لقطاع  �إ�شالح  ويعد  �لإم���د�د�ت، 
�أح�����د م��ط��ال��ب �مل��ج��ت��م��ع �ل����دويل 

�لرئي�شية لدعم لبنان.
من جهة �أخرى، دعا مفتي  لبنان 
�أم�س  دري��ان  �للطيف  عبد  �ل�شيخ 
و�ل�شمال  طر�بل�س  �أب��ن��اء  �لإث��ن��ن 

وع��ك��ار �إىل �ل���ه���دوء و�ل�����رتوي يف 
مالب�شات  يف  �ل��ت��ح��ق��ي��ق  �ن���ت���ظ���ار 

كارثة غرق زورق �شمال �لبالد.
�للبنانية،  �لأن���ب���اء  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
�م�س عن دريان �أن �لدولة م�شوؤولة 
�لذي  �خلطري  �لو�شع  ت��ردي  عن 
�مل����و�ط����ن م����ا جعله  �إل����ي����ه  و����ش���ل 
يحاول �أن يغادر بلده �إىل �ملجهول، 
�لعي�س  �شبل  لتاأمن  طريقة  ب��اأي 
�ملعي�شية  �مل��ع��ان��اة  ب�شبب  �ل��ك��رمي 

�لتي تالحقه يومياً.
�ل�����ش��ع��ب خا�شة  و�أ����ش���اف غ��ال��ب��ي��ة 
يرزحون  و�ل�شمال  طر�بل�س  �أبناء 

ر�ي�شينا  ح��و�ر  �أم��ام موؤمتر  وقالت 
�شنويا  يعقد  �ل���ذي  �جليو�شيا�شي 
مل  �حل��رب  نتيجة  �إن  نيودلهي  يف 
بل  �أوروب���ا فح�شب  حت��دد م�شتقبل 
�ملحيط  بعمق على منطقة  �شتوؤثر 

�لهندي-�لهادئ.

�أبرمتا  �أن رو�شيا و�ل�شن  و�أ�شافت 
�تفاقا يبدو من دون قيود. �أعلنتا �أن 
�ل�شد�قة بينهما غري حمدودة.. ما 
�لعالقات  من  توقعه  ميكننا  �ل��ذي 
�ل��دول��ي��ة �جل���دي���دة �ل��ت��ي دع���ا لها 

�لطرفان؟.

حتت وطاأة �جلوع و�لفقر و�لبطالة 
و�لإهمال و�حلرمان، ومن �ملوؤ�شف 
�لدولة غائبة ل متار�س دورها ول 
�أبناءها بال�شكل �ملطلوب،  حتت�شن 
على  حقيقيا  خ��ط��ر�  ي�شكل  وه���ذ� 
�ل�شلم �لأهلي و�لأمن �لجتماعي.

ودعا دريان �أبناء طر�بل�س و�ل�شمال 
وع���ك���ار �إىل �ل���ه���دوء و�ل�����رتوي يف 
لك�شف مالب�شات  �لتحقيق  �نتظار 
�لكارثة �لتي ل ميكن �أن متر دون 
ت�شبب  من  كل  ومعاقبة  حما�شبة 
�أدت  �لتي  �لنكر�ء  �جلرمية  بهذه 

�ىل �شقوط �ل�شحايا.

مواقــيت ال�صالة
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•• دبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �ل��ت��ق��ى 
نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  حممد 
�ل����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل، �أم�س 
يف ��شرت�حة �شموه باملرموم، �أخاه 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�يد 
للقو�ت  �لأع����ل����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 

�مل�شلحة.
���ش��م��وه��م��ا �حلديث  ت���ب���ادل  وق����د 
�ملتحققة  �لإجن������از�ت  �أه����م  ح���ول 
خ�������الل �ل�����ف�����رتة �مل����ا�����ش����ي����ة ويف 
�لتاريخية  �ل�شت�شافة  مقدمتها 
�ل����دورة  دب����ي،   2020 لإك�����ش��ب��و 
�لأك���رب يف ت��اري��خ �حل���دث �لعاملي 
�ل���ع���ري���ق، و����ش��ت��م��ر�ر �ل���دول���ة يف 
موؤ�شر�ت  م���ن  �ل���ع���دي���د  ت�����ش��در 
�لتناف�شية �لعاملية، رغم �لظروف 
�لعامل  بها  مر  �لتي  �ل�شتثنائية 

خالل �لعامن �ملا�شين.
���ش��م��وه��م��ا جممل  و�����ش���ت���ع���ر����س 
ت�شهدها  �لتي  �لتنموية  �جلهود 
دول��ة �لإم���ار�ت يف �شوء �خلطط 
�لتطويرية  و�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
للخم�شن  �����ش���ت���ع���د�د�ً  حممد بن ر��شد وحممد بن ز�يد خالل تبادلهما �لأحاديث �لأخوية ب�شاأن �لوطن و�ملو�طن    )و�م(�مل��ع��ت��م��دة 

رئي�شة �ملفو�شية �لأوروبية خالل لقائها رئي�س وزر�ء �لهند )رويرتز(

ميكن �أن ت�شل �شرعة �ل�شاروخ �لعابر للقار�ت �شارمات �إىل 7 كيلومرت�ت يف �لثانية

م�شيعون يطلقون �لنار يف �لهو�ء خالل جنازة �أحد �شحايا �نقالب �لقارب.  )� ف ب(

ملح اإىل �سبح ال�سراكة بني بكني ومو�سكو 

الحتاد الأوروبي يحّذر الهند من تداعيات حرب اأوكرانيا على اآ�سيا 

مفتي لبنان: اأبناء طرابل�س وال�سمال حتت اجلوع والفقر

حمتجون يعتدون على وزير الطاقة اللبناين

لدعم  اأ�سهر  ج�سر جوي اإماراتي خالل 3 
اإثيوبيــا واإغـاثة �ســكان اإقليـم تيغراي

•• اأبوظبي-وام:

تعد دولة �لإم��ار�ت من �أو�ئ��ل �ل��دول يف تقدمي �جلهود �لإغاثية �إىل كافة �لدول 
�لأفريقية �ل�شقيقة و�ل�شديقة، �إمياناً من �لقيادة �لإمار�تية �لر�شيدة باأن �لعامل 
ر  ُي�شخرّ و�أن  �مللحة  �لإن�شانية  �لق�شايا  و�ح��د�ً جتاه  �أن يت�شامن ويقف �شفاً  يجب 

كافة �جلهود لإغاثة �ملحتاجن حول �لعامل.
تعزيز  يف  و�مل�شاهمة  �لإث��ي��وب��ي  �ل�شعب  لدعم  �لإم����ار�ت  دول��ة  ��شتجابة  �إط���ار  ويف 
�جلهود �ملبذولة للتخفيف من حدة �لو�شع �لإن�شاين �ل�شعب خا�شة ل�شكان �إقليم 
تيغر�ي، مت ت�شيري ج�شر جوي ��شتمل على مد�ر �لثالثة �شهور �ملا�شية من فرب�ير 
وحتى �ليوم على 18 طائرة من �لإمد�د�ت �لإغاثية، منها 9 طائر�ت �إىل �لعا�شمة 

�لإثيوبية �أدي�س �أبابا حتمل 420 طناً من �ملو�د �لإغاثية و�لغذ�ئية، 
)�لتفا�شيل �س2(

�ص 07

�ص 13

�ص 19

اأخبار الإمارات

عربي ودويل

الفجر الريا�ضي

“بيت اخلري” ت�ضدر كتابا يحتفي 
بزايد اخلري ودوره الإن�ضاين

�ضهران على حرب اأوكرانيا..  ما 
م�ضتقبل ال�رصاع الذي اأرهق العامل ؟

مان �ضيتي وريال مدريد.. 
مواجهة بني التاريخ واحلا�رص 
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ــال  ــم اأع يف  ــيــاًل  قــت  168
ــور   ــدارف ــدة ب ــدي عــنــف ج

•• اخلرطوم-اأ ف ب:

ا  �شخ�شً  168 ع��ن  يقلرّ  ل  م��ا  ُقتل 
يف �أع���م���ال ع��ن��ف يف �إق��ل��ي��م د�رف����ور 
�مل�����ش��ط��رب غ���رب �ل�����ش��ود�ن و�لذي 
ي�شهد نز�عا منذ عقود، وفق ما �أفاد 
�آدم ريغال �ملتحدث با�شم �لتن�شيقيرّة 
���ة ل��الج��ئ��ن و�ل���ن���ازح���ن يف  �ل���ع���امرّ
�أعمال  �أنرّ  ث  د�رفور. و�أو�شح �ملتحدرّ
�لعنف هذه بد�أت �جلمعة يف كرينك 
ع��ل��ى ُب��ع��د ح���و�ىل ث��م��ان��ن ك��ل��م من 
�جلنينة، عا�شمة غرب د�رفور، وما 

ز�لت م�شتمرة.
ثمانية  �أنرّ  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق��ي��ة  ��������دت  و�أكرّ

�أ�شخا�س كانو� قد ُقتلو� �جلمعة.
�ل�شتباكات  �أنرّ  ري���غ���ال  و�أ�����ش����اف 
خلرّفت كذلك 46 جريًحا و�أنرّ عدد 

ح لالرتفاع. �ل�شحايا مر�شرّ
قبيلة  �شيوخ  �أح���د  ق��ال  جهته،  م��ن 
عدة  ج��ث��ام��ن  ر�أى  �����ه  �إنرّ �مل�����ش��ال��ي��ت 
�للجنة  ودع����ت  ك��ري��ن��ك.  ق��ري��ة  يف 
�لأحد  �لأح��م��ر  لل�شليب  �ل��دول��ي��ة 
و����ش���ول  ت����اأم����ن  �إىل  �ل�������ش���ل���ط���ات 

�جلرحى �إىل م�شت�شفيات �ملنطقة.

احلرب يف اأوكرانيا:

هل ي�سكل ال�ساروخ الرو�سي �ساتان 2 تهديدا حقيقيا؟
•• الفجر -خرية ال�صيباين

ومن  ع�شالتها.  رو�شيا  ت�شتعر�س  �لأوك���ر�ين،  �مل�شرح  على  �شعوبات  تو�جه 
�أول جتربة ناجحة لإطالق  �أب��ري��ل، ع��ن   20 ي��وم �لأرب��ع��اء  خ��الل �لإع���الن 
�شاروخ بالي�شتي عابر للقار�ت �ر ��س28- �شارمات -�أطلق عليه �لغربيون ��شم 
�شاتان 2 -مل يرتدد �لرئي�س �لرو�شي فالدميري بوتن يف �إثارة �شبح �لتهديد 
�لتلفزيون  �ألقاه يف  �لكرملن خالل خطاب  �شيرّد  �أخ��رى. وقال  �لنووي مرة 
�لرو�شي: �إنه حًقا �شالح فريد من نوعه ... �شيدفع �لذين يحاولون تهديد 
ب��الدن��ا بخطاب �أه���وج وع���دو�ين �ىل �لتفكري م����رت����ن.              )�لتفا�شيل 
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اأخبـار الإمـارات
ج�سر جوي اإماراتي خالل 3 اأ�سهر لدعم اإثيوبيا واإغاثة �سكان اإقليم تيغراي

�ملو�د  من  طناً   420 حتمل  �أب��اب��ا  �أدي�����س  �لإثيوبية  �لعا�شمة  �إىل 
تيغر�ي  �إقليم  يف  ميكيلي  مدينة  �إىل  و9  و�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة،  �لإغ��اث��ي��ة 
حتمل 280 طناً. وقد ��شتفاد من هذ� �لدعم ما يقرب من 1.2 
من  �ألفاً   960 ت�شرر�ً، منهم  �لأك��ر  �لفئات  �شخ�س من  مليون 
دولر  مليون   85 �لإم���ار�ت  دول��ة  مت  قدرّ كما  و�لن�شاء.  �لأط��ف��ال 
�أمريكي لدعم �لعمليات �لإغاثية يف �إثيوبيا بالتعاون مع �ملنظمات 
60 مليون دولر،  �لعاملي بقيمة  �لأغذية  �لدولية، مثل: برنامج 
11 مليون دولر، و�شندوق  و�للجنة �لدولية لل�شليب �لأحمر ب� 
�ل�شامية  و�ملفو�شية  دولر،  مالين   6 ب�  للطفولة  �ملتحدة  �لأمم 
و�لهيئة  دولر،  م��الي��ن   5 ب���  �لالجئن  ل�����ش��وؤون  �ملتحدة  ل���الأمم 
�لطبية �لدولية ب� 1.3 مليون دولر، وغريها من �ملنظمات ب� 1.7 

مليون دولر �أمريكي.

•• اأبوظبي-وام:

تعد دول��ة �لإم���ار�ت من �أو�ئ��ل �ل��دول يف تقدمي �جلهود �لإغاثية 
�إىل كافة �لدول �لأفريقية �ل�شقيقة و�ل�شديقة، �إمياناً من �لقيادة 
�شفاً  ويقف  يت�شامن  �أن  يجب  �ل��ع��امل  ب��اأن  �لر�شيدة  �لإم��ار�ت��ي��ة 
�جلهود  كافة  ر  ُي�شخرّ و�أن  �مللحة  �لإن�شانية  �لق�شايا  جتاه  و�ح��د�ً 

لإغاثة �ملحتاجن حول �لعامل.
�لإثيوبي  �ل�����ش��ع��ب  ل��دع��م  �لإم�������ار�ت  دول����ة  ����ش��ت��ج��اب��ة  �إط�����ار  ويف 
�لو�شع  حدة  من  للتخفيف  �ملبذولة  �جلهود  تعزيز  يف  و�مل�شاهمة 
ج�شر  ت�شيري  مت  تيغر�ي،  �إقليم  ل�شكان  خا�شة  �ل�شعب  �لإن�شاين 
جوي ��شتمل على مد�ر �لثالثة �شهور �ملا�شية من فرب�ير وحتى 
9 طائر�ت  �لإغاثية، منها  �لإم���د�د�ت  18 طائرة من  �ليوم على 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شاد�شة  �ل��دورة  نتائج  لتقييم  للكتاب  ز�ي��د  �ل�شيخ  جائزة  �أمناء  جمل�س  �جتمع 
طحنون  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  م��ع��ايل  بح�شور  �لت�شعة،  �جل��ائ��زة  ف���روع  يف  ع�شرة 
�لثقايف  �مل�شت�شار  ن�شيبة،  زكي  �لدكتور  ومعايل  �لأمناء  جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل 
رئي�س  �مل��ب��ارك،  خليفة  حممد  معايل  م��ن  وك��ل  �ل��دول��ة،  رئي�س  �ل�شمو  ل�شاحب 
د�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة – �أبوظبي، و�شعادة �شعود �حلو�شني، وكيل د�ئرة �لثقافة 
�أمن عام �جلائزة رئي�س  – �أبوظبي، و�شعادة �لدكتور علي بن متيم،  و�ل�شياحة 
مركز �أبوظبي للغة �لعربية، و�شعادة عبد�هلل ماجد �آل علي، �ملدير �لعام لالأر�شيف 

�لوطني بالإنابة.
الع على تو�شيات �لهيئة �لعلمية للجائزة  و�عتمد �ملجل�س يف �جتماعه بعد �لطرّ
�أ�شماء �لفائزين �لذين �شيتم �لإعالن عنهم يف نهاية �شهر �أبريل �جلاري على �أنرّ 

يتم تكرميهم خالل حفل خا�س بالتز�من مع �نعقاد �لدورة �ل� 31من معر�س 
�لثقافية«  �ل��ع��ام  »�شخ�شية  بلقب  �لفائز  و�شيح�شد  للكتاب،  �ل���دويل  �أب��وظ��ب��ي 
»ميد�لية ذهبية« حتمل �شعار �جلائزة و�شهادة تقدير، بالإ�شافة �إىل مبلغ مايل 
بقيمة مليون درهم، يف حن يح�شل �لفائزون يف �لفروع �لأخرى على »ميد�لية 

ذهبية« و»�شهادة تقدير«، وجائزة مالية بقيمة 750 �ألف درهم �إمار�تي.
ويعد جمل�س �لأمناء �جلهة �مل�شوؤولة عن و�شع �ل�شيا�شات �لعامة للجائزة وحتديد 
�ملتعلرّقة بفئات  �لقر�ر�ت  �تخاذ جميع  �لتنظيمي، كما ي�شمل نطاق عمله  هيكلها 
�لرت�شيحات  من  �لأك��رب  �لعدد  �لعام  ه��ذ�  دورة  و��شتقبلت  و�لفائزين.  �جل��ائ��زة 
بفروعها �لت�شعة منذ تاريخ �نطالقها، �إذ بلغ عدد �لرت�شيحات �أكر من 3 �آلف 
لت  �شكرّ بزيادة  20 دولة عربية  بينها  55 دولة من  تها �جلائزة من  تلقرّ م�شاركة 
%28 عن �لعام �ملا�شي �لذي �شهد ��شتقبال 2349 تر�شيحاً، وجنح 26 عماًل 

يف �لو�شول �إىل �لقو�ئم �لق�شرية �لتي �أعلنتها �جلائزة �ل�شهر �ملا�شي.

جائزة ال�سيخ زايد للكتاب تعتمد اأ�سماء الفائزين بدورتها ال�ساد�سة ع�سرة

•• اأبوظبي-وام:

�لعمل دعم وتطوير  �لإم���ار�ت  دول��ة  تو��شل 
�ملو�طنن من خالل جمموعة  �إ�شكان  قطاع 
من �مل�شاريع و�ملبادر�ت و�لتي تهدف مبجملها 

�إىل تعزيز �ل�شتقر�ر �لأ�شري وحتقيق �مل�شتوى �لالئق للمعي�شة. وبرزت 
تهدف  �لتي  و�مل�شاريع  �مل��ب��ادر�ت  �جل��اري جمموعة من  �لعام  بد�ية  منذ 
�إ�شكان حكومي للمو�طنن ي�شنف �شمن �لأكر تطور�ً على  �إىل توفري 
تبلغ  حيث  �ملجال،  ه��ذ�  يف  عامليا  �لدولة  تفوق  وتعزيز  �لعاملي،  �مل�شتوى 
ن�شبة متلك �ملو�طنن لل�شكن ما يزيد على 85.9 باملائة وهي من �لن�شب 

�لأعلى عاملياً.
�لبد�ية مع برنامج ز�يد لالإ�شكان، حيث �عتمد جمل�س �لوزر�ء يف فرب�ير 
درهم  مليار   12 تبلغ  بكلفة  للربنامج  �إ�شكان  قرو�س  ميز�نية  �ملا�شي 
خالل �ل�شنو�ت �لقادمة بهدف ت�شريع �إجناز �لطلبات، و�لنتهاء من كافة 

قو�ئم �لنتظار خالل �لفرتة �لقادمة.
وك�شفت وز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية، �أن برنامج �ل�شيخ ز�يد لالإ�شكان، 
ب�شدد تخ�شي�س 1292 م�شكناً للم�شتفيدين �شمن �لأحياء �ل�شكنية يف 
2022، فيما يتابع  �لعام �جل��اري  دبي، ور�أ���س �خليمة، وعجمان خالل 
�لربنامج حالياً تنفيذ 9558 وحدة �شكنية منف�شلة يف خمتلف �إمار�ت 

�لدولة.
و�أ�شدر �لربنامج منذ �إن�شائه يف عام 1999 �أكر من 74 �ألفاً و504 

قر�ر�ت دعم �شكني بقيمة جتاوزت 41 مليار درهم، �شملت مناطق �لدولة 
ك��اف��ة، وت��وزع��ت ب��ن ق��رو���س وم��ن��ح تنوعت م��ا ب��ن ب��ن��اء م�شكن جديد 
و��شتكمال و�شيانة م�شكن، و�إ�شافة على م�شكن، و�شر�ء م�شكن، وكذلك 
�ألف   37 بت�شليم  �لربنامج  ق��ام  كما  بقر�س،  و�ل��وف��اء  حكومي،  م�شكن 
�ل�شمو  �شاحب  �عتمد  دب��ي  �إم��ارة  م�شتوى  وعلى  للم�شتفيدين.  م�شكن 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�إ�شكانية  �أم�س، حزمة  دبي،  لإم��ارة  ب�شفته حاكماً  “رعاه �هلل”،  �ل��وزر�ء 
درهم،  مليار   6.3 ق��دره��ا  �إجمالية  بتكلفة  ب��دب��ي  للمو�طنن  ج��دي��دة 
بالتز�من مع قرب  وذل��ك  4610 مو�طنن،  ل�  و�أر��شي  م�شاكن  وت�شم 
حلول عيد �لفطر �ملبارك و�شمن برنامج �إ�شكان �ملو�طنن يف دبي �لهادف 
�إىل مو��شلة �جلهود �ملكثفة لتنفيذ �ل�شرت�تيجية �لتنموية و�حل�شرية 

لإمارة دبي لتكون �ملدينة �لأف�شل للعمل و�حلياة يف �لعامل.
�أر�س   4610 �مل�����ش��اري��ع  م��ن  �حل��ال��ي��ة  �حل��زم��ة  تت�شمن   .. وت��ف�����ش��ي��اًل 
�لثانية،  �خل��و�ن��ي��ج  منطقة  يف  م�شاكن   1110 �إن�����ش��اء  منها  وم�شاكن، 

وتخ�شي�س 3500 قطعة �أر�س يف منطقتي �أم نهد �لر�بعة و�لعوير.
ويعك�س �عتماد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم للحزمة 
�جلديدة حر�س �شموه على توفري كافة �شبل �لدعم للمو�طنن وتعزيز 

�ل�شتقر�ر �لأ�شري و�حلياة �لكرمية لهم مبا يتما�شى مع منظومة �لرفاه 
�ملجتمعي وجودة �حلياة �لتي حتر�س دولة �لإمار�ت على �إر�شاء دعائمها 

وتر�شيخ مقوماتها ملو�طنيها.
برفع  وج��ه  قد  �آل مكتوم،  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  وك��ان �شاحب 
للفئات  فو�ئد  دون  من  دره��م  مليون  �إىل  لت�شل  �ل�شكني  �لقر�س  قيمة 
بقيمة  تاريخية  �إ�شكانية  ميز�نية  م��وؤخ��ر�  �شموه  �عتمد  كما  �مل�شتحقة، 
65 مليار درهم للع�شرين عاما �لقادمة للمو�طنن يف �إمارة دبي، ووجه 
�أ�شعاف،  �أربعة  دبي  �لإ�شكان يف  برنامج  �مل�شتفيدين من  مب�شاعفة عدد 
وم�شاعفة �لأر��شي �ملخ�ش�شة لإ�شكان �ملو�طنن يف دبي لت�شل �إىل مليار 
و700 مليون قدم مربع تكفي ل�شد �حتياجات �ملو�طنن للع�شرين عاًما 

�لقادمة.
�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ�شدر  فقد   .. �ل�شارقة  �إىل  وبالنتقال 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة، �ملر�شوم 
�لأمريي رقم “33” ل�شنة 2022 ب�شاأن �إن�شاء برنامج �إ�شكان �ل�شارقة 
�لإ�شكان يف  د�ئ��رة  �ل�شارقة حمل  �إ�شكان  برنامج  للمر�شوم يحل  . ووفقا 
وموجود�ت  و�أ���ش��ول  حقوق  كافة  �لربنامج  �إىل  وي���وؤول  �ل�شارقة،  �إم���ارة 

و�لتز�مات د�ئرة �لإ�شكان.

وكان �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان 
بن حممد �لقا�شمي، قد �عتمد يف وقت �شابق 
كلفة �إن�شاء جممع �شكني يف منطقة �حلر�ي 
مبدينة خورفكان، ي�شم 434 م�شكناً بكلفة 
دره��م، ومبدة  مليون   430 تقارب  �إجمالية 
و�لتنموية  �حليوية  �مل�شاريع  حزمة  �شمن  وذلك  �شنتن؛  تبلغ  تعاقدية 
�لتي ت�شهدها �إمارة �ل�شارقة، و�لتي من �شاأنها دعم �أبناء �ل�شارقة، وتوفري 
�شبل �لعي�س �لكرمي لهم. و�شت�شم �مل�شاكن تق�شيمات خمتلفة ومتفاوتة 
تنوعت ما بن طابق �أر�شي يعلوه طابقان ون�شف طابق خدمات، وم�شاكن 
لالأ�شر غري �ملتنامية، ويعد هذ� �مل�شروع �شمن �شل�شلة �مل�شاريع �لتي وجه 
بها �شاحب �ل�شمورّ حاكم �ل�شارقة، �شابقاً يف مكرمة �إن�شاء 4400 م�شكن 
�أبوظبي �إجناز�تها يف جمال دعم وتعزيز ملف  حكومي. بدورها تو��شل 
 12491 �أن  لالإ�شكان  �أب��وظ��ب��ي  هيئة  ك�شفت  حيث  �مل��و�ط��ن��ن،  �إ���ش��ك��ان 
مو�طناً ومو�طنة ��شتفادو� من حزم ومنافع �لهيئة خالل عام 2021، 
�شكنية  و�أر������س  �شكنية وم�شاكن ج��اه��زة  ق��رو���س  ب��ن  م��ا  ت��وزع��ت  �ل��ت��ي 
ذوي  م��ن  ومتقاعدين  متوفن  �أ���ش��ر  �إع��ف��اء  �إىل  بالإ�شافة  للمو�طنن، 

�لدخل �ملحدود من �شد�د م�شتحقات �لقرو�س �ل�شكنية.
وت�شعى �لهيئة من خالل م�شاريعها �لإ�شكانية �إىل �إر�شاء جمتمعات �شكنية 
م�شتد�مة ومتكاملة تتميز باأعلى معايري �جلودة و�لكفاءة وتر�عي عو�مل 
�حتياجات  يلبي  مبا  �حلكومية،  �لإ�شكان  م�شاريع  يف  و�ل�شالمة  �لأم��ن 

�لأجيال �حلالية و�مل�شتقبلية وتعزيز �لتنمية �مل�شتد�مة.

اإ�سكان املواطنني.. عودة قوية للم�ساريع ال�سخمة يف 2022

حممد بن را�سد وحممد بن زايد ي�ستعر�سان جهود التطوير يف �سوء الأهداف التنموية للمرحلة املقبلة
•• دبي-وام:

�لتقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�أم�����س يف ����ش��رت�ح��ة �شموه  �ل�����وزر�ء ح��اك��م دب���ي رع���اه �هلل،  رئ��ي�����س جمل�س 
�آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �أخ��اه �شاحب  باملرموم، 

�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة.
وقد تبادل �شموهما �حلديث حول �أهم �لإجن��از�ت �ملتحققة خالل �لفرتة 
�ملا�شية ويف مقدمتها �ل�شت�شافة �لتاريخية لإك�شبو 2020 دبي، �لدورة 
�لأكرب يف تاريخ �حلدث �لعاملي �لعريق، و��شتمر�ر �لدولة يف ت�شدر �لعديد 
بها  مر  �لتي  �ل�شتثنائية  �لظروف  رغم  �لعاملية،  �لتناف�شية  موؤ�شر�ت  من 

�لعامل خالل �لعامن �ملا�شين.
و��شتعر�س �شموهما جممل �جلهود �لتنموية �لتي ت�شهدها دولة �لإمار�ت 
يف �شوء �خلطط و�ل�شرت�تيجيات �لتطويرية �ملعتمدة ��شتعد�د�ً للخم�شن 
عاماً �ملقبلة، و�لتي تتكامل فيما بينها من �أجل حتقيق رفعة �لوطن و�شمان 
�أف�شل �أ�شكال �حلياة �لكرمية للمو�طن وتوفري جميع متطلباته، وت�شخري 
كل �لإمكانات وح�شد كافة �لطاقات ملو��شلة م�شرية �لنماء �ملباركة و�شوًل 

�إىل �أرفع م�شتويات �لريادة يف خمتلف �ملجالت.
ح�شر �للقاء �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 
دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة دبي و�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة و�شمو �ل�شيخ �أحمد 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، رئي�س جمل�س دبي لالإعالم، و�شمو �ل�شيخ 
�آل نهيان، ومعايل �ل�شيخ حممد بن حمد بن  حمد�ن بن حممد بن ز�يد 

طحنون �آل نهيان، م�شت�شار �ل�شوؤون �خلا�شة يف وز�رة �شوؤون �لرئا�شة.
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اأخبـار الإمـارات
دبي تتاألق باأجواء رم�سانية رائعة يف �سوارعها و وجهاتها ال�سهرية

لدى  �ملف�شلة  و�لوجهات  �لت�شوق  مر�كز  تزينت  و  �لعام.  من  �ملميز  �لوقت 
و  ر�ئ��ع��ة  و�إ����ش���اء�ت  ج��ذ�ب��ة  رم�شانية �شخمة  ب��دي��ك��ور�ت  دب��ي  وزو�ر  �شكان 
 “ “و  �ملرفاأ  بييت�س”و”�شوق  و”ذ�  و”�شيتي ووك”  “ل مري”  �شملت  �لتي 
مول”و”مريكاتو  �شيتي  ف�شتيفال  دبي  و”  “بلوو�تر”  “ و  �ل�شيف  وجهة 
�شنرت”  �شيتي  بالز�  �لإمار�ت”و”ف�شتيفال  و”مول  مول”  مول”و”نخيل 

و”مردف �شيتي �شنرت ديرة” و”�بن بطوطة مول«.
وذلك  �ملبارك  رم�شان  �شهر  خالل  مميزة  ليلية  �أ�شو�ق  خم�س  �إط��الق  ومت 
يف “دبي ف�شتيفال �شيتي مول”و”�ل�شيف” و”مول �لإمار�ت” و”مريكاتو 
مول” و”بلوو�ترز” حيث ميكن للعائالت و�لأ�شدقاء خو�س جتربة غامرة 
متزج بن �لت�شوق و�ل�شتمتاع باأ�شناف �لطعام �للذيذ و�لأن�شطة �لرتفيهية 

و�لثقافية.
“ر�يب  بالتعاون مع  �شيتي مول”  “دبي ف�شتيفال  �لليلي يف  �ل�شوق  ويقدم 

تعك�س  مميزة  فعاليات  �لإمار�ت”  “مول  ي�شم  و  �حلي.  و�لأن�شطة  �لفنية 
روح �لرت�ث �لإمار�تي �ملحلي من خالل �شوق “رم�شانيات زمان �أول” �لذي 
يقدم �أن�شطة ترفيهية مميزة وور�س عمل و �لكثري من �ملنتجات و �لأطعمة 

�ملحلية �لتي تنا�شب خمتلف �أفر�د �لعائلة و�جلمهور.
بينما قدم “مريكاتو مول” �شوقن يف رم�شان خالل �شاعات عمله �لر�شمية 
�أحدث  لت�شويق  متنقل  ���ش��وق  وه���و  رم�شان’’  ي��ا  “بحبك  ب��ع��ن��و�ن  �لأول 
�مل�شتلزمات �لرم�شانية و�لثاين “�شوق �مل�شك “ �لذي قدم �أحدث جمموعات 

�لعبايات و�لقفطان .
ت�شم �لأ�شو�ق  مقابل “جمري� بيت�س ريزيدن�س”  “بلوو�ترز”  و يف جزيرة 
�لرم�شانية خمتلف �أنو�ع �ملاأكولت �ملحلية �إ�شافة �إىل جمموعة متنوعة من 
�لعود و�لقانون وفن نق�س �حلناء  �لور�س و�لفعاليات �لرتفيهية مع عازيف 

و�أن�شطة �لأطفال مثل �لر�شم وق�ش�س �حلكو�تي.

•• دبي-وام:

�لرم�شانية  و�لزينة  ب��الأ���ش��و�ء  �مل��ب��ارك  رم�شان  خ��الل  دب��ي  مدينة  تتاألق 
�ملبهرة يف �أبرز مناطقها و�شو�رعها �لرئي�شية ووجهاتها �مل�شهورة مثل “برج 
ومر�كز  �ل��وج��ه��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د  و  دبي”  و”عن  دبي”  و”برو�ز  خليفة” 

�لت�شوق �ملختلفة.
وقدمت موؤ�ش�شة دبي للمهرجانات و�لتجزئة �شمن حملة “رم�شان يف دبي” 
جتارب ر�ئعة مع �لعديد من �لأن�شطة �لرتفيهية و�لثقافية بالإ�شافة �إىل 
�شمن  وغ��ريه��ا  و�ل�شحور  �لإف��ط��ار  لوجبات  �ملميزة  �لرتويجية  �لعرو�س 

�أجو�ء رم�شانية مذهلة ميكن جلميع �أفر�د �ملجتمع �ل�شتمتاع بها.
و��شتقبلت “ دبي “ �شهر رم�شان يف �أبهى حلة من خالل �ملج�شمات وت�شاميم 
بهذ�  لالحتفال  �ملدينة  يف  �لأماكن  من  �لعديد  على  توزعت  �لتي  �لإ�شاءة 

باي ذ� باي” لزور�ه جتربة فريدة من نوعها يف �ملطاعم �لتي تقدم وجبات 
ركوب  جتربة  و  �لعربية  �ملو�شيقية  �لرتفيه  وجل�شات  و�ل�شحور  �لإف��ط��ار 

�جلمال وغري ذلك من �لأن�شطة.
لل�شعب  �لأ�شيلة  �لتقاليد  �مل��ول  د�خ��ل  �لإمار�تية”  تعر�س”�لقرية  فيما 
�لإمار�تي خالل �شهر رم�شان مثل ور�س �لعمل و ق�ش�س �حلكو�تي لالأطفال 

وجتهيز�ت تر�ثية وفنون �خلط �لعربي.
�أنو�ع  يعر�س �شوق �ل�شيف �لرم�شاين �لليلي جميع  “وجهة �ل�شيف”  و يف 
�ملنتجات �ملختلفة خالل �لفرتة من وقت �لإفطار حتى منت�شف �لليل ومن 
�لأطفال  ومنتجات  رم�شان  وفو�ني�س  �لرم�شانية  �مل��ن��زل  دي��ك��ور�ت  بينها 
 “ يف  �لطلق  �ل��ه��و�ء  يف  مميز  فني  معر�س  يقدم  فيما  رم�شان..  وحلويات 
للثقافة  دبي  هيئة  مع  بالتعاون  �لفنية  �لإب��د�ع��ات  من  “جمموعة  �ل�شيف 
و�لعرو�س  �ملعا�شرة  �لفنية  �لرتكيبات  �إىل  �إ�شافة  و”�أر�بي�شك”  و�لفنون 

وزارة الت�سامح تنظم ملتقى »زايد نبع اخلري للإن�سانية«

نهيان بن مبارك: �سنعمل معا على حتقيق اآمال ال�سيخ زايد مل�ستقبل العامل، من خالل العمل الإن�ساين والتطوع والعطاء

- �سيظل اإرث زايد واإن�سانيته نربا�سا لنا جميعا من اأجل غد اأف�سل ي�سم اجلميع. 
- متطوعو اإك�سبو 2020 قدموا منوذجًا يف العطاء جعل من االإمارات مثاال

 يحتذى  يف العمل االإن�ساين الذي يعترب جزءًا اأ�سيًل من اإرث زايد.

�سلطان اجلابر يلتقي رئي�ش الوزراء امل�سري وعددا من الوزراء لبحث 
تعزيز العالقات ال�سرتاتيجية وفر�ش التعاون امل�سرتك بني البلدين

و�لبنية  �مل���ت���ق���دم���ة،  و�ل�������ش���ن���اع���ات 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة، و�ل�������ش���ي���اح���ة، و�ل����زر�ع����ة، 
�لتي  �ل��و�ع��دة  �مل��ج��الت  وغريها من 
�لقت�شادي  �لنمو  حتقيق  يف  ت�شهم 
�لدكتور  معايل  �لتقى  كما  �مل�شتد�م. 
�لوزر�ء  من  عدد  مع  �جلابر  �شلطان 
�مل�شرية،  �حل��ك��وم��ة  يف  و�مل�����ش��وؤول��ن 
م����ع معايل  �ج���ت���م���اع���اً  ح���ي���ث ع���ق���د 
�ل����دك����ت����ورة ه���ال���ة �ل�����ش��ع��ي��د وزي�����رة 
�لقت�شادية،  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �لتخطيط 
و�آخر  �لأع��م��ال  �شري  مناق�شة  ومت��ت 
�ل�شتثماري  �ل�����ش��ن��دوق  م�شتجد�ت 
وعقد  �مل���������ش����رتك.  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي 
�آخ�����ر م���ع معايل  م��ع��ال��ي��ه �ج��ت��م��اع��اً 
�لدكتور حممد �شاكر، وزير �لكهرباء 
فر�س  ملناق�شة  �مل��ت��ج��ددة،  و�ل��ط��اق��ة 
و�لطاقة  �لطاقة  جم��ال  يف  �ل��ت��ع��اون 
طاقة  �أو  ري��اح  طاقة  �شو�ء  �ملتجددة، 
�شم�شية، و�إيجاد فر�س لال�شتثمار�ت 

�مل�شرتكة �مل�شتد�مة.

�ل���ر����ش���ي���دة يف دول������ة �لإم����������ار�ت هي 
��شتك�شاف فر�س �لتعاون و�ل�شتثمار 
�مل�������ش���رتك يف جم������الت ح���ي���وي���ة من 
�شمنها �لطاقة �لتقليدية و�ملتجددة، 

�ل���ع���الق���ات �ل���ت���اري���خ���ي���ة و�لأخ����وي����ة 
معاليه  و�أك��د  �لبلدين.  بن  �لوثيقة 
خ�����الل ل���ق���ائ���ه م����ع رئ���ي�������س �ل�������وزر�ء 
�لقيادة  ت��وج��ي��ه��ات  �أن  ع��ل��ى  �مل�����ش��ري 

�لعالقات  تعزيز  �شبل  �لنقا�س  تناول 
�ل�شقيقن  �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ن  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة 
وفر�س �ل�شتثمار و�لتعاون �مل�شرتك 
يف �ملجالت �لتي من �شاأنها �أن توطد 

•• القاهرة -وام: 

�شلطان  �ل����دك����ت����ور  م����ع����ايل  �ل���ت���ق���ى 
�ل�شناعة  وزي����ر  �جل���اب���ر  �أح���م���د  ب���ن 
معايل  مع   ، �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا 
رئي�س  م��دب��ويل  م�شطفي  �ل��دك��ت��ور 
�لعربية.  م�����ش��ر  ج��م��ه��وري��ة  وزر�ء 
مرمي  �شعادة  م��ن  ك��اًل  �للقاء  ح�شر 
لدى  �ل��دول��ة  �شفرية  �لكعبي  خليفة 
و�شعادة   ، �لعربية  م�شر  جمهورية 
وز�رة  وكيل  �ل�شويدي  �شوينع  عمر 
�ملتقدمة،  و�لتكنولوجيا  �ل�شناعة 
�ل�شويدي  ح�����ش��ن  حم��م��د  و����ش���ع���ادة 
�أبوظبي  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�لرحمي  جميل  حممد  و  �لقاب�شة 
م�شدر.  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�لجتماع  ب���د�ي���ة  يف  م��ع��ال��ي��ه  ون���ق���ل 
دولة  و�شعب  وحكومة  ق��ي��ادة  حتيات 
�لإمار�ت �إىل جمهورية م�شر �لعربية 
كما  و�شعباً،  وحكومة  قيادة  �ل�شقيقة 

�لعطاء  �أن   “ ���ش��ع��ادت��ه  و�أ����ش���اف 
طبقا لنهج �ل�شيخ ز�يد ي�شتهدف 
�جلميع دون ��شتثناء�ت، فقد كان 
“ م�شتلهما  �هلل  “ رح��م��ه  ي��وؤك��د 
�ملال  �أن  �لإ���ش��الم��ي،  ت��ر�ث��ن��ا  قيم 
م��ال �هلل و�ل���رزق رزق �هلل وخري 
�أنفعهم  �هلل  �إىل  و�أحبهم  �لنا�س 
ل��ل��ن��ا���س، وت��اأ���ش��ل��ت ق��ي��م ز�ي����د يف 
�أبنائه  ل���دى  �لإن�������ش���اين  �ل��ع��ط��اء 
�لر�شيدة  �لإم�����ار�ت  ق��ي��اد�ت  م��ن 
�لتطوع  فاأ�شبح  �لكرمي،  و�شعبها 
وفطرة  وف���ر����ش���ا  ع�����ادة  ع��ن��ده��م 
�إن�شانية يباهون بها �لعامل، ولذ� 
�إرث ز�يد �شيظل خالد� فينا  فاإن 

جميعا« .
م�����ن ج���ان���ب���ه���ا ق����ال����ت م���اري���ي���ت 
جامعة  رئي�س  نائب  وي�شرتمان، 
“ ت�شعدنا   : �أب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك 
نبع  ز�ي���د  “ ملتقى  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
�خلري لالإن�شانية” و�لذي يتز�من 
مع عدد من �لأحد�ث �لتي حتييها 
�جل���ام���ع���ة لإل����ق����اء �ل�������ش���وء على 
ز�ي��د بن  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  روؤي���ة 
فيما  وحتديد�ً  نهيان  �آل  �شلطان 
�لإم�����ار�ت يف جمال  ب���دور  يتعلق 
�لأع���م���ال �خل��ريي��ة، وخ���الل هذ� 
�لأ���ش��ب��وع، ز�ر وف��د م��ن �جلامعة 
و�لأبحاث  للدر��شات  ز�ي��د  مركز 
يف ذك����رى ه���ذ� �ل���ي���وم، مم���ا وفر 
للتعرف  فر�شة  �ل��وف��د  لأع�����ش��اء 
�لو�لد  �إجن����از�ت  م��ن  بع�س  على 
�مل��وؤ���ش�����س لحت���اد دول���ة �لإم����ار�ت 
�أطلقنا  ك��م��ا  �ل��ط��ي��ب��ة،  و���ش��ريت��ه 
�ل�شرت�تيجي  �ل��ع��ط��اء  م���ب���ادرة 
قطاع  ت��ن��م��ي��ة  �إىل  ت�����ش��ب��و  �ل���ت���ي 
منطقة  يف  �خل��������ريي  �ل����ع����ط����اء 
�أفريقيا  و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق 
تعمل  �جل��ام��ع��ة  و�إن  وت��ن��م��ي��ت��ه، 
�لإن�شانية  �مل��ع��ارف  تو�شعة  ع��ل��ى 

وتكوين قياد�ت م�شتقبلية للعمل 
�لتطوعي يف �لإمار�ت و�لعامل« .

و�ختتم معاليه كلمته بالدعوة �إىل 
�لعزيزة  دولتنا  بحر�س  �لعتز�ز 
�لإ�شهام �لإيجابي يف خدمة  على 
فالإمار�ت  مكان،  كل  يف  �لإن�شان 
�لعون  ت��ق��دمي  �إىل  د�ئ��م��ا  �شباقة 
ميثل  ومب��ا  للجميع،  و�مل�����ش��اع��دة 
�لقومي،  دخلها  م��ن  ن�شبة  �أع��ل��ى 
ب��ن دول �ل��ع��امل ك��ل��ه، وه���ذ� �إمنا 
�لفيا�س  �ل��ن��ب��ع  �أن  ع��ل��ى  ي���وؤك���د 
ز�يد  �ل�شيخ  �ل��و�ل��د  ل��ه  للمغفور 
ي��ز�ل م�شدر خري عميم  كان ول 
لالإن�شانية كلها، معرب� عن �آماله 
�ل�شادقة باأن ي�شتلهم �جلميع من 
�مل��وؤ���ش�����س، �لقدرة  �ل��ق��ائ��د  ذك���رى 
�ملخل�س  �ل��ع��م��ل  ع��ل��ى  و�ل��ع��زمي��ة 
من �أجل تاأكيد �إ�شهامات �لإمار�ت 
يف ن�شر �ل�شالم و�ملحبة و�لتكافل 

و�لت�شامن يف كافة ربوع �لعامل.
�لدكتور  ���ش��ع��ادة  ق���ال  جهته  م��ن 
“ �إن   : �ل��ك��ع��ب��ي  م���ط���ر  حم���م���د 
رم�شانية  ليلة  يف  ينطلق  �مللتقى 
ت�����ش��احم��ي��ة وف������اء ل��ل��م��غ��ف��ور له 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
باعتباره   “ ث�����ر�ه  �هلل  ط��ي��ب   “
�لرمز و�لقيمة �لوطنية و�لعاملية 
�لتي يجب على �لأجيال �حلالية 
و�أقو�له  �أف��ع��ال��ه  على  تتعرف  �أن 
قيمة  �إع������الء  يف  �ل��ع��امل��ي  ودوره 
وباعتباره  و�ل��ع��ط��اء،  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
دولتنا  ت��اري��خ  يف  م�شيئة  عالمة 
و�مل��ن��ط��ق��ة و�ل���ع���امل، ك��ي ترت�شخ 
له  �ملغفور  ونهج  قيم  �لنفو�س  يف 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
�لبذل  ب��ق��ي��م  �ل���ري���ة  و����ش���ريت���ه 
�خلري  وحب  و�لت�شامح  و�لعطاء 
�للون  بن  متييز  دون  لالآخرين 

و�جلن�س و�لعقيدة«.

قائال “ �إنني �أدعوكم جميعاً �ليوم 
ملوؤ�ش�س  �لعطرة  �لذكرى  هذه  يف 
�ل�شتمر�ر  �إىل  �لعظيم،  �ل��دول��ة 
�لتطوعي  �لعمل  �إىل  �مل��ب��ادرة  يف 
جمالته،  وخدمة  �أهد�فه  وتبني 
�أو  و�ل��ت��وع��ي��ة،  �لتعليم  يف  ���ش��و�ء 
�ل�����ش��ح��ة وم��ك��اف��ح��ة �لأوب����ئ����ة �أو 
�لجتماع وحماربة �لفقر و�جلوع 
يف  �أو  و�ل���ب���ي���ئ���ة،  �لق���ت�������ش���اد  �أو 
جمالت �لفنون و�لآد�ب �أو بر�مج 
�لطفولة و�ل�شباب، �أو يف جمالت 
�أو يف جندة  �ل��ري��ا���ش��ة و�ل����رت�ث، 
�لنافع  و�لعمل  �حل���روب  �شحايا 
مع �لآخرين، وهذه كلها جمالت 
حيوية وهامة تظل د�ئماً بحاجة 
ما�شة، �إىل �إ�شهامات جميع �أفر�د 

�ملجتمع«.
�أدعوكم  “ �إنني  معاليه  و�أ���ش��اف 
يف  من���اذج  ت��ك��ون��و�  �أن  �إىل  جميعا 
�إخو�نكم  ع��ل��ى  �ل��ك��ام��ل  �لن��ف��ت��اح 
و�لعامل،  �ل��وط��ن  يف  وزم��الئ��ك��م 
و�لتعاي�س  �ل��ت�����ش��ام��ح  وز�رة  و�إن 
�شندوق  مع  بالتعاون  �لآن  تقوم 
�ل����وط����ن، و�ن���ط���الق���اً م���ن جناح 
برنامج �لتطوع يف �إك�شبو 2020 
مل�����ش��روع متكامل  ب���الإع���د�د  دب���ي 
ل��ل��ع��م��ل �ل���ت���ط���وع���ي، ن�����ش��ع��ى من 
خالله �إىل �لبناء على ما يتحقق 
يف جمتمع �لإمار�ت من �إجناز�ت 

مهمة يف هذ� �ملجال..
�مل�شروع  ه����ذ�  يف  ن���ق���وم  و����ش���وف   
معاين  �إىل  �له���ت���م���ام  ب��ت��وج��ي��ه 
�ل���ت���ك���ام���ل و�ل�����رت�ح�����م و�لخ������اء 
�لعمل  ع���ن  ف�����ش��اًل  و�ل����ت����ع����اون، 
�ملجتمع،  و�لتن�شيق مع موؤ�ش�شات 
مبجالت  �ل���ت���ع���ري���ف  �أج������ل  م����ن 
�ملتطوعن  وب���ج���ه���ود  �ل���ت���ط���وع، 
�إىل  �ل�شعي  وكذلك  و�ملتطوعات، 
�ل�شاعدة،  �لأج���ي���ال  ����ش��ت��ق��ط��اب 

وبكل عزٍم وت�شميم، على حتقيق 
�لو�لد  له  �ملغفور  وتوقعات  �آم��ال 
�لعامل،  مل�شتقبل هذ�  ز�يد  �ل�شيخ 
تاأكيد  م���ن  ذل����ك  ي��ت�����ش��م��ن��ه  مب���ا 
معاين �لعمل �لإن�شاين على �أر�س 
م���ن �حلر�س  �إط�����ار  يف  �ل����و�ق����ع، 
�لآخرين،  �ح����رت�م  ع��ل��ى  �ل��ك��ام��ل 
وحتقيق �لتعاون و�لعمل �مل�شرتك 
�إىل  �جل��اد  و�ل�شعي  �جلميع،  بن 
�لإن�شانية  �لأخ��وة  �أو��شر  تعميق 
للمتطوعن  و�أق�����ول  �ل���ع���امل،  يف 
يح�شرون  �ل���ذي���ن  و�مل��ت��ط��وع��ات 
م��ع��ن��ا ه���ذ� �ل��ل��ق��اء �إن ع��م��ل��ك��م يف 
�نعكا�س قوي  �لإن�شان هو  خدمة 
هو  بل  �مل�شوؤولية،  بهذه  لوعيكم 
يدعو  ملا  مبدعة  ��شتجابة  كذلك 
�لدولة  ق��ادة  منا�شبة  كل  يف  �إليه 
�شاحب  يف  مم���ث���ل���ن  �ل������ك������ر�م، 
ز�يد  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و 
“حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل 
وب��دع��م ق��وي م��ن �شاحب  �هلل”، 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  و�أخ����ي����ه  �هلل”، 
�آل نهيان  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، و�إن قادة 
د�ئما  لنا  يوؤكدون  �لكر�م  �لدولة 
و�لإن�شاين  �ملجتمعي  �لعطاء  �أن 
�أ�شا�شي ومهم يف م�شرية  �أمر  هو 
بعزم  �لأج��ي��ال  تتو�رثه  �ملجتمع، 
وت�شميم يف هذه �لدولة �لعزيزة، 
ثابت  جمتمع  �إىل  �لطريق  وه��و 
�مل�شاركة  ف��ي��ه  ت��ت��ح��ق��ق  �لأرك�������ان 
�أبناوؤه  وي���ق���وم  للجميع  �مل��ث��م��رة 
يف  �إخوتهم  مع  �لن�شط  بالتفاعل 

�لإن�شانية يف كل مكان«.
ووجه معاليه حديثه للمتطوعن 

�لعام بوز�رة �لت�شامح و�لتعاي�س .
وق����ال م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
مبارك �آل نهيان يف م�شتهل كلمته 
بكم يف هذ�  و�أرح���ب  “ �أحييكم   :
�لحتفال �ل�شنوي �ملتجدد، �لذي 
�لت�شامح و�لتعاي�س  تنظمه وز�رة 
كل عام، �حتفاًء بالذكرى �لعطرة 
ملوؤ�ش�س �لدولة �لعظيم، �ملغفور له 
�لو�لد �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 
و�أرحب  نهيان “طيب �هلل ثر�ه”، 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل��ه��ي��ئ��ات  مب��م��ث��ل��ي 
رعاية  يف  م��ع��ن��ا  ت�������ش���ارك  �ل���ت���ي 
ه���ذ� �ل��ل��ق��اء وه���ي ه��ي��ئ��ة �لهالل 
�لأحمر �لإمار�تي، وموؤ�ش�شة ز�يد 
و�لإن�شانية،  �خل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال 
و����ش���ن���دوق �ل���وط���ن، وق�����ادة فرق 
دبي،   2020 �إك�شبو  يف  �لتطوع 
وج���ام���ع���ة ن���ي���وي���ورك �أب���وظ���ب���ي، 
�لتنمية  موؤ�ش�شات  �إىل  بالإ�شافة 
�ملجتمع  تنمية  ودو�ئ��ر  �لأ�شرية، 
�لرتكيز  �أح��ي��ي  ك��م��ا  �ل���دول���ة،  يف 
�لعمل  �لعام على  �حتفال هذ�  يف 
جت�شيد�  ب��اع��ت��ب��اره  �ل��ت��ط��وع��ي، 
�لأ�شيلة،  و�لقيم  للمبادئ  قويا 
�لتي �أر�شاها يف ربوع هذه �لدولة 
�لقائد و�لزعيم �ملغفور له �لو�لد 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 

“ رحمه �هلل » .
وع�������رب م���ع���ال���ي���ه ع�����ن ت���ق���دي���ره 
�لعميق، للمتطوعن و�ملتطوعات 
دبي   2020 �إك�شبو  معر�س  يف 
�لذين قدمو� لنا منوذجاً ناجحاً 
�ل�����ه�����ادف و�ل���ع���ط���اء  يف �جل����ه����د 
�ملرموق �لذي جعل من �لإمار�ت 
منوذجاً يحتذى به يف هذ� �ملجال 
�لإن�����ش��اين �ل���ه���ام، و�ل����ذي يعترب 
�خلالد  �لإرث  م��ن  �أ�شياًل  ج���زء�ً 

للمغفور له �ل�شيخ ز�يد.
و�أ�شاف معاليه “ علينا �أن نعمل 

�إمار�تية يف جمال  جت��ارب جهات 
�ل���ع���م���ل �لإن���������ش����اين /ع���ل���ى نهج 
�لدنيا،  ب��ق��اع  خم��ت��ل��ف  يف  ز�ي����د/ 
ب��امل��ل��ت��ق��ى ه��ي��ئ��ة �لهالل  و����ش���ارك 
�لأحمر �لإمار�تي، وموؤ�ش�شة ز�يد 
و�لإن�شانية،  �خل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال 
و����ش���ن���دوق �ل���وط���ن، وق�����ادة فرق 
وجامعة  �إك�������ش���ب���و،  يف  �ل���ت���ط���وع 
وموؤ�ش�شات  �أب��وظ��ب��ي،  ن��ي��وي��ورك 
تنمية  ودو�ئ��ر  �لأ�شرية،  �لتنمية 

�ملجتمع يف �لدولة.
�فتتاحية  ك��ل��م��ة  �مل��ل��ت��ق��ى  و����ش���م 
مبارك  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  مل��ع��ايل 
�لدكتور  ل�شعادة  نهيان وكلمة  �آل 
رئي�س  �ل���ك���ع���ب���ي  م���ط���ر  حم���م���د 
�لهيئة �لعامة لل�شوؤون �لإ�شالمية 
و�لأوق���اف، وع��دة حلقات نقا�شية 
�لتطوع،  م���و����ش���وع���ات  ت���ن���اول���ت 
تقوم  �لتي  �لإن�شاين  �لعمل  و�أث��ر 
ب���ه �لإم�������ار�ت ع��ل��ى م���دى ن�شف 
�ل��زم��ان حمليا وعامليا،  ق��رن م��ن 
�لإن�شانية  �لقيم  تعزيز  و�أهمية 
�لر�قية �لتي غر�شها �ل�شيخ ز�يد 

يف كافة �أبنائه.
�شامل  �شعادة  باجلل�شات  و���ش��ارك 
�ل��ري�����س �ل��ع��ام��ري ن��ائ��ب �لأمن 
�ملحلي  �ل���������ش����اأن  ل���ق���ط���اع  �ل����ع����ام 
ب���ال���ه���الل �لأح����م����ر �لإم�����ار�ت�����ي، 
م�شت�شار  علي  �آل  وليد  و�لدكتور 
ر��شد  بن  موؤ�ش�شة مبادرة حممد 
�آريل  ودك��ت��ور  �لعاملية،  مكتوم  �آل 
نيويورك  جامعة  عميد  بيرت�س 
�أبوظبي، و�شعادة هند باقر �ملدير 
�ل��ع��ام ل�����ش��ن��دوق �ل��وط��ن، وعبري 
�إد�رة  م���دي���ر  �حل��و���ش��ن��ي  ج��ا���ش��م 
برنامج �ملتطوعن �إك�شبو 2020 
�ل�شق�شي  ح��م��د  و���ش��ع��ي��د  دب�����ي، 
�ملتطوعن،  ��شتقطاب  �أول  مدير 
�ملدير  �ل�شابري  ع��ف��ر�ء  و�شعادة 

على �أعلى �مل�شتويات، مما ميكننا 
من �لتاأثري على �ملجتمعات حول 
وبدعم  م��ل��م��و���س.  ب�شكل  �ل��ع��امل 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة 
م���ا ز�ل����ت ج��ام��ع��ة ن��ي��وي��ورك �أبو 
�س جهودها بهدف جعل  ظبي تكررّ

�لعامل مكاناً �أف�شل » .
�لري�س  �شامل  �شعادة  رك��ز  ب���دوره 
�ل����ه����الل  دور  ع����ل����ى  �ل�����ع�����ام�����ري 
وعامليا  �لإم��ار�ت��ي حمليا  �لأحمر 
�مل�شاندة  و�ل����دع����م  �ل���ع���ط���اء  يف 
تفرقة،  ول  ��شتثناء  بال  للجميع 
�أجمع  �لعامل  له  ي�شهد  دور  وه��و 
و�ت�ش����اع  وت��ن��وع��ه  ل���ش��ت��د�م��ت��ه 
كافة  لت�شمل  ع��ط��اء�ت��ه  جم���الت 

قار�ت �لعامل..
قيم  ب��ع��ث  يف  دوره  �إىل  �إ���ش��اف��ة   
�ل��ت��ط��وع ع��ل��ى ن��ه��ج ز�ي����د، موؤكد� 
�لهالل  لدى  �لتطوع  برنامج  �أن 
متطوع  �أل���ف   42 ي�شم  �لأح��م��ر 
خمتلفا.  جم���ال   142 ي��غ��ط��ون 
�حل���و����ش���ن���ي مدير  �أم�������ا حم���م���د 
فاأو�شح  �لإمار�ت  بر�مج موؤ�ش�شة 
فينا  ز�ي����د  �إرث  ه���و  �ل��ت��ط��وع  �أن 
�لإم����ار�ت  موؤ�ش�شة  و�أن  جميعا، 
دورها  وه��ي متار�س   2005 من 
�لتطوعي  �ل���ع���م���ل  ت�����ش��ج��ي��ع  يف 
بدور  ك��ث��ري�  وتعتز  �لتخ�ش�شي، 
م��و�ج��ه��ة جائحة  �مل��ت��ط��وع��ن يف 
ك����ورون����ا، وغ���ريه���ا م���ن جمالت 
وجود  م��وؤك��د�  �ملجتمعي،  �لعمل 
قو�ئم  يف  متطوع  �أل��ف   20 نحو 
�ملجالت.  خم��ت��ل��ف  يف  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
من جهتها �أكدت �شعادة هند باقر 
�أن  �لوطن  ل�شندوق  �لعام  �ملدير 
دور �ل�شندوق ميتد �إىل �مل�شتقبل 
�لإب��د�ع و�لبتكار لدى  عرب دعم 
�ل�����ش��ب��اب و�ل��ط��ل��ب��ة، �إ���ش��اف��ة �إىل 

�لأدو�ر �لأخرى �ملهمة..
�ل��ت��ع��اون م��ع وز�رة  �إىل   م�����ش��رية 
يتعلق  فيما  و�لتعاي�س  �لت�شامح 
�لتطوعية  �ل����رب�م����ج  مب�������ش���روع 
�ل��ع��م��ل ع��ل��ي��ه��ا حاليا  ي��ت��م  �ل���ت���ي 
لال�شتفادة من خرب�ت متطوعي 
�إث�����ر�ء  يف  دب����ي   2020 �إك�����ش��ب��و 
�لعمل �ملجتمعي و�لتطوعي د�خل 

�ملجتمع �لإمار�تي.

•• اأبوظبي-وام:

ق����ال م���ع���ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
�لت�شامح  وزي��ر  نهيان  �آل  مبارك 
نبع  “ز�يد  ���ش��ع��ار  �إن  و�ل��ت��ع��اي�����س 
تعبري  ه���و  لالإن�شانية”  �خل���ري 
م��ن فخر  ب��ه  ن�شعر  ع��م��ا  ���ش��ادق 
وم��ب��اه��اة مب��ا ن��ع��رف��ه ع��ن عطاء 
و�إجناز�ت موؤ�ش�س �لدولة �لعظيم، 
�لذي عرفناه و�لد�ً عزيز�ً وقائد�ً 
ولأمته  ول�شعبه  لوطنه  خمل�شاً 
وع��رف��ن��اه ح��ك��ي��م��اً ل��ل��ع��رب، جمع 
�لإن�شانية  �ل�شمات  ك��ل  فيه  �هلل 
�لرفيعة، كما عرفنا �لو�لد �ل�شيخ 
و�ملتفردة،  �لعظيمة  ب��اأدو�ره  ز�يد 
يف جم������الت �ل���ع���م���ل �لإن�������ش���اين 
�أياديه  ور�أي���ن���اه مي��د  و�خل�����ريي، 
يف  �ملحتاجن  مل�شاعدة  �ل��ك��رمي��ة 
ك��ل م��ك��ان، يف ح��ر���س ك��ب��ري على 
لهم،  �لنا�س وحتقيق �خلري  حب 
و�ملنا�شبات،  �ل���ظ���روف  ك��اف��ة  يف 
�لزعيم  �هلل”  “رحمه  ك��ان  فقد 
و�لقدوة  �لنبيل  �لإن�شاين  و�ملثل 
�ل��وط��ن��ي��ة �ل�����ش��اخم��ة، ف���زرع فينا 
�حلب و�لوئام، ودعانا جميعا �إىل 
�أن من�شي قدما �إىل كافة معطيات 
�لع�شر دون خوف على �لهوية، �أو 
�نقطاع عن �لأ�شالة، بل وبالتز�م 
و�لتقاليد  �لرفيعة،  بالقيم  قوي 
و�إن  �لإم����ار�ت،  ل�شعب  �لر��شخة 
ز�ي��د �خل��ري �شوف يظل د�ئما يف 
�لعن و�لفوؤ�د مناط عزة و�إلهام، 
لالإن�شانية  ين�شب  ل  خ��رٍي  ونبع 

جمعاء.
ك��ل��م��ة معاليه  ذل����ك خ����الل  ج����اء 
“ ز�ي�����د نبع  م��ل��ت��ق��ى  �ف���ت���ت���اح  يف 
“ �ل�����ذي  ل���الإن�������ش���ان���ي���ة  �خل�������ري 
و�لتعاي�س  �لت�شامح  نظمته وز�رة 
ب���ح�������ش���ور م�����ع�����ايل ح�������ش���ن بن 
�لرتبية  وزي��ر  �حلمادي  �إبر�هيم 
و�ل���ت���ع���ل���ي���م، وع������دد م����ن ق���ي���اد�ت 
و�لإن�شاين  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ع��م��ل 
و�لعامل  ب���الإم���ار�ت  و�لأك���ادمي���ي 
�مللتقى  ���ش��ل��ط  ح���ي���ث  �ل����ع����رب����ي، 
�لدولة  �إجن�������از�ت  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء 
و�لتعاي�س  �ل��ت�����ش��ام��ح  م�����ش��رية  يف 
و�لأخ������وة �لإن�����ش��ان��ي��ة م���ن خالل 
�لو�لد  ب��ن��ه��ج  �ل���د�ئ���م  �ل��ت��ز�م��ه��ا 
�مل���وؤ����ش�������س �مل���غ���ف���ور �ل�����ش��ي��خ ز�ي���د 
“طيب  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
من  ج���ع���ل  و�ل��������ذي  ثر�ه”  �هلل 
منارة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
فريد�ً  ومنوذجاً  للت�شامح  عاملية 

للتعاي�س و�لعطاء.
كما ركزت �أن�شطة �مللتقى وحلقاته 
�لتي  �لتطوع  قيم  على  �لنقا�شية 
تعد جت�شيد� حيا للعمل �لإن�شاين 
يف �أبهى �شوره، و��شتعر�س �مللتقى 
�أهم �لتجارب للعمل �لتطوعي يف 
�إك�شبو2020، كما مت ��شتعر��س 

»اأ�سغال« الفجرية تنجز املرحلة اخلام�سة 
للطرق الداخلية بطول 120 كيلومرت

حكومة �لفجرية بهدف تطوير �شبكة 
وتقدمي  �لإم�����ارة  يف  �لتحتية  �لبنية 
وفق  �لطرقات  و�أم��ن  �لتنقل  خدمات 
�لتنمية  م�شرية  تو�كب  عاملية  معايري 
و�خلدمي  �لق���ت�������ش���ادي  �ل���ق���ط���اع  يف 
روؤية  وت��دع��م  �لفجرية  يف  و�ل�شياحي 

دولة �لإمار�ت يف �ملجالت كافة .

و�لثانية/  �لأوىل  /�ملرحلة  �لرغيالت 
�لثانية/  – �حلليفات /�ملرحلة  �شدنا 
يلبي  �مل�����ش��روع مب��ا  تنفيذ  وق��د مت   ،“
وت�شهيل  �مل��ن��اط��ق  �أه�����ايل  �ح��ت��ي��اج��ات 
�لأم���ن  م��ع��اي��ري  �أف�����ش��ل  وف���ق  تنقلهم 
�شبكة  م�����ش��روع  وي���اأت���ي   . و�ل�����ش��الم��ة 
عليه  تعمل  �ل���ذي  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �ل��ط��رق 

•• الفجرية -وام:

�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذ�ً 
�ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي ع�شو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �لفجرية وبدعم 
بن  حمد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  م��ن 
�لفجرية  ع��ه��د  �ل�����ش��رق��ي ويل  حم��م��د 
.. �أجن��زت د�ئ��رة �لأ�شغال و�لزر�عة يف 
حكومة �لفجرية �ملرحلة �خلام�شة من 
 120 بطول  �لد�خلية  �لطرق  �شبكة 
�لطرق  ���ش��ب��ك��ة  وت���وزع���ت  ك��ي��ل��وم��رت�. 
�لإمارة  مناطق  خمتلف  يف  �لد�خلية 
– �لعقة  – �لبدية  “ �لبليدة  وهي .. 
 – – غ���وب  �لعكامية  – دب���ا  زك���ت   –
�لغزميري – �لبثنة – م�شايف – و�دي 
مي – �حفره – �وحلة – �لطوين – 
و�دي �لعبادلة -�حلالة - يعال - ظاهر 
– �شكمكم  �حل��ن��ة  – وع��ي��ب  �ل�شفوة 
– �لف�شيل  – �لرحيب  �ملحرتقة   –
و�لثانية  �لأوىل  �ملرحلة   / دب��ا  رول   -
/ �لرماين – �لفرفار – �لر��شدية – 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

�أعلنت جمعية " د�ر �لرب " تقدمي 5 مالين درهم دعماً ملبادرة " �ملليار وجبة 
من دولة �لإم��ار�ت لتقدم �لدعم �لغذ�ئي  تنطلق  �لتي  �ملنطقة،  يف  �لأكرب   ،"
�لأ�شد  للفئات  غذ�ئي  �أم��ان  �شبكة  وتوفر  دول��ة   50 يف  و�لفقر�ء  للمحتاجن 
�لأمن  �نعد�م  يعانون  �لذين  و�لنازحن  و�لالجئن  �لأط��ف��ال  وخا�شة  حاجة 

�لغذ�ئي.
�لأف�����ر�د و�مل��وؤ���ش�����ش��ات و�جل��م��ع��ي��ات �خل��ريي��ة و�لفعاليات  وت��دع��م م�����ش��اه��م��ات 
�لقت�شادية و�ملجتمعية وخمتلف مكونات قطاعات �لأعمال و�ل�شركات، توفري 
خالل  من  �ملبا�شر  �لغذ�ئي  �لدعم  لتقدمي  �ملطلوبة  �لأ�شا�شية  �لغذ�ئية  �مل��و�د 

مبادرة "�ملليار وجبة" مل�شتحقيه يف �أماكن تو�جدهم.
�لعمل  "جمعية د�ر �لرب" �ملتخ�ش�شة يف  �ملليوين �لذي تقدمه  وي�شهم �لتربع 
�لتي  وجبة"،  "�ملليار  مبادرة  جهود  دعم  يف  �شنو�ت،  منذ  و�ملجتمعي  �لإن�شاين 
برنامج  م��ع  بالتعاون  �لعاملية  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  م��ب��ادر�ت  تنظمها 
�لأغ���ذي���ة �ل��ع��امل��ي وم��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ل��الأع��م��ال �خلريية 
و�لإن�شانية و�شبكة بنوك �لطعام �لإقليمية، وبنك �لإمار�ت للطعام، و�ملفو�شية 
�لإن�شانية  �ملوؤ�ش�شات  من  و�لعديد  �لالجئن،  ل�شوؤون  �ملتحدة  لالأمم  �ل�شامية 

و�خلريية، للو�شول بالدعم �لغذ�ئي و�لطرود �لتموينية للم�شتفيدين مبا�شرة 
يف �ملجتمعات �لأقل دخاًل �لتي تغطيها �ملبادرة.

د�ر  جلمعية  �ملنتدب  و�لع�شو  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملهريي،  �شهيل  حممد  و�أك��د 
�لرب، �أن مبادرة "�ملليار وجبة" ُتعزز موقع �لإمار�ت على خارطة �لعمل �خلريي 
�لعمل  و�أبنائها يف حقل  �لدولة وموؤ�ش�شاتها  �ُشمعة  وُتر�شخ  �لعاملي،  و�لإن�شاين 
�خلريي حول �لعامل، وُت�شيف �لكثري ملُكت�شبات �لدولة يف هذ� �لقطاع �حليوي 
�أبرزها  ومن  �ملا�شية،  �لُعقود  م��د�ر  على  حتققت  و�لتي  �لعاملي،  �مل�شتوى  على 
�ل��ع��امل يف حقل  �مل��رك��ز، �ل��ذي حققته خ��الل �لأع���و�م �ملا�شية، يف ���ش��د�رة دول 

�ملُ�شاعد�ت �خلارجية، قيا�شا �إىل حجم �لدخل �لوطني �لإجمايل.
وقال �ملهريي : " �إن �إعالن دولة �لإم��ار�ت عن �نطالق "مبادرة �ملليار وجبة" 
جلهودها  نوعية  �إ�شافة  ُي�شكل  �لغذ�ئي،  �لدعم  لتوفري  رم�شان  �شهر  مطلع 

�لإن�شانية عربيا وعامليا، ملد �أيادي �لعون و�لإح�شان لكل فقري وحُمتاج".
معتمدة  ق���ن���و�ت  �أرب�����ع  ع���رب  �ل���ت���ربع���ات  وجبة"  "�ملليار  م���ب���ادرة  وت�����ش��ت��ق��ب��ل 
و�لتحويل   www.1billionmeals.ae �لإل����ك����رتوين  �مل���وق���ع  ه���ي 
�ملعتمد:  �حل�������ش���اب  رق����م  ع��ل��ى  وجبة"  "�ملليار  م����ب����ادرة  حل�����ش��اب  �مل�������ش���ريف 
�لوطني  دبي  �لإمار�ت  بنك  يف   AE300260001015333439802
بالدرهم �لإمار�تي. �أما يف حال �لرغبة بالتربع بدرهم و�حد يومياً للمبادرة من 

 "Meal" خالل ��شرت�ك �شهري، ميكن �إر�شال ر�شالة ن�شية بكلمة "وجبة" �أو 
على �لرقم 1020 مل�شتخدمي �شبكة " دو " �أو على �لرقم 1110 مل�شتخدمي 
�شبكة "�ت�شالت" د�خل �لدولة. كما ميكن �لتربع بالتو��شل مع مركز �ت�شال 

مبادرة "مليار وجبة" على �لرقم 8009999.

•• العني-وام:

ع���ق���د جم��ل�����س ج���ام���ع���ة �لإم���������ار�ت 
�مل��ت��ح��دة �ج��ت��م��اع��ه �لر�بع  �ل��ع��رب��ي��ة 
 2022  - 2021 للعام �لأكادميي 
ن�شيبة  �أن���ور  زك��ي  م��ع��ايل  برئا�شة   ،
�ل�شمو  ل�شاحب  �ل��ث��ق��ايف  �مل�شت�شار 
�لأعلى  �ل��رئ��ي�����س  �ل����دول����ة،  رئ��ي�����س 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت  جلامعة 
وذلك يف �إطار �لجتماعات �لدورية 
�لتقدم  مل��ر�ج��ع��ة  �جل��ام��ع��ة  مل��ج��ل�����س 
�لأ�شا�شية  �مل���ل���ف���ات  يف  �مل���ت���ح���ق���ق 
�جلامعة  خاللها  م��ن  تبا�شر  �ل��ت��ي 
دوره�����ا �ل��ب��ح��ث��ي و�لأك����ادمي����ي وفق 
�لعاملية،  و�ملمار�شات  �ملعايري  �أف�شل 
من  �ملقدمة  �لتقارير  و��شتعر��س 
خم��ت��ل��ف �ل��ل��ج��ان �لأ���ش��ا���ش��ي��ة للبت 
و�أ�شاد  تو�شيات.   م��ن  حتمله  فيما 
بد�ية  يف  للجامعة  �لأعلى  �لرئي�س 
�لجتماع بامل�شاركة �ملتميزة جلامعة 
�لإمار�ت يف معر�س �إك�شبو 2020 
�لأكادميية  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ك��ون��ه��ا  دب����ي، 

�ل���ت���ي حظيت  �ل���وح���ي���دة  �ل��وط��ن��ي��ة 
ب�����ش��رف �ل���ت���و�ج���د يف ه����ذ� �حل���دث 
�شرق  ج��م��ع  �ل���ذي  �ل�شخم  �ل��ع��امل��ي 
ل��ه يف  �أول �نعقاد  �ل��ع��امل وغ��رب��ه يف 
و�أفريقيا  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة 
وج��ن��وب �آ���ش��ي��ا، ح��ي��ث ح��ق��ق �جلناح 
جناحاً لفتاً و�شهد �إقباًل كبري�ً من 
�ل����زو�ر �ل��ر�غ��ب��ن يف �ل��ت��ع��رف على 
�لر�ئدة  �لتعليمية  �لوجهات  �أف�شل 

يف �ل���دول���ة. وق���د �أ���ش��ه��م �جل��ن��اح يف 
�مل�شتقبل"  "جامعة  م��ف��ه��وم  �إط����ار 
�لعلمية  ب��الإم��ك��ان��ي��ات  �لتعريف  يف 
و�إلقاء  �جل��ام��ع��ة،  ب��ه��ا  تتميز  �ل��ت��ي 
�ل�����ش��وء ع��ل��ى بر�جمها  م��زي��د م���ن 
�ملتخ�ش�شة  و�لتطبيقية  �لأكادميية 
�لتي تو�كب �أحدث �لتطور�ت �لعاملية 
�لتطبيقية  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �ل��ب��ح��وث  يف 
و�لأنظمة �لتعليمية يف ع�شر �لثورة 

و�لتعريف  �ل���ر�ب���ع���ة،  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة 
�لر�مية  �لإم������ار�ت  ج��ام��ع��ة  ب���روؤي���ة 
�لريادة  م�����ش��ت��وي��ات  �أع��ل��ى  لتحقيق 
و�لبحث  �ل��ع��ايل  �لتعليم  جم��ال  يف 
�لعلمي مبا ي�شهم يف تر�شيخ قو�عد 
لبلوغ  وتوظيفه  �مل��ع��ريف  �لق��ت�����ش��اد 
و�لرفاه  �لتقدم  �أرفع من  م�شتويات 
ن�شيبة  و�أك��د معايل زكي  للمجتمع. 
�جتاه  يف  �جل��ه��ود  م�شاعفة  �أهمية 

ومو��شلة  �جلامعة  ر�شالة  حتقيق 
�إ�شهامها �لإيجابي يف نه�شة وتقدم 
علمي  حمتوى  تقدمي  عرب  �لدولة 
وم��ع��ريف ع��ايل �جل���ودة يف مرحلتي 
و�لدر��شات  �جل��ام��ع��ي��ة  �ل���در�����ش���ات 
�لرب�مج  �أف�������ش���ل  ي���و�ك���ب  �ل��ع��ل��ي��ا، 
�لإ�شهام  عن  ف�شال  عاملياً،  �لعلمية 
يف ت��ط��وي��ر �ل����ق����در�ت �ل��ب��ح��ث��ي��ة يف 
م�شتوى  بتعزيز  و�لهتمام  �لدولة، 

�إنتاج  ت��ع��زي��ز  يف  �مل���وؤث���رة  �مل�����ش��ارك��ة 
�لتنمية  جهود  ودع��م  �ملعرفة  ون�شر 
�ل��وط��ن��ي��ة. و�ط���ل���ع �مل��ج��ل�����س خالل 
�لجتماع على جمموعة من �مل�شاريع 
�ل�شرت�تيجية للجامعة، مبا يتو�فق 
�لع�شر  �ل��ت��وج��ي��ه��ي��ة  �مل����ب����ادئ  م����ع 
�ل�شيا�شية  للتنمية  �لإم��ار�ت  لدولة 
للدولة  و�لجتماعية  و�لقت�شادية 
�لقادمة،  ع���ام���اً  �خل��م�����ش��ن  خ����الل 

حددتها  �لتي  �لتو�شيات  ناق�س  كما 
�ل�����ر�ب�����ط�����ة �ل����غ����رب����ي����ة ل���ل���م���د�ر����س 
بعد   /WACSC/ و�ل���ك���ل���ي���ات 
�جلامعة  �إىل  �ل��ر�ب��ط��ة  جلنة  زي���ارة 
خالل �لفرتة من 8 �إىل 10 مار�س 
تاأكيد  �إع�����ادة  م��ن  ك��ج��زء   2022
�لعتماد �ملوؤ�ش�شي للجامعة. و�طلع 
�ملقدم  �لتقرير  على  �أي�شا  �ملجل�س 
�لكرم،  �لدكتور عبد �هلل  �شعادة  من 

�لأكادميية  �ل�����ش��وؤون  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
تو�شية  ع��ل��ى  وب����ن����اًء  و�ل���ط���الب���ي���ة، 
�ل��ل��ج��ن��ة، مت���ت �مل��و�ف��ق��ة ع��ل��ى طرح 
�للغة  يف  ج��دي��د  ماج�شتري  برنامج 
�لثقافية،  و�ل��در����ش��ات  �لإجن��ل��ي��زي��ة 
م��ع��ه��دي��ن بحثين  �ع��ت��م��اد  ك��م��ا مت 
�فرت��شين يف �لطب �لدقيق و�لأمن 
�لغذ�ئي يف �لأر��شي �جلافة، و�إعادة 
يف  �خل��ا���ش��ة  �ل��رتب��ي��ة  ق�شم  ت�شمية 
كلية �لرتبية لي�شبح "ق�شم �لرتبية 

�خلا�شة و�ملوهوبن".
�لرقابية  م�����ش��وؤول��ي��ات��ه  ���ش��ي��اق  ويف 
�لئتمانية، �طلع �ملجل�س على تقرير 
���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور ط���ارق ب��ن هندي، 
و�ملخاطر،  �ل��ت��دق��ي��ق  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
و�فق  �ل��ل��ج��ن��ة،  تو�شية  ع��ل��ى  وب��ن��اًء 
�ملالية  �ل���ب���ي���ان���ات  ع���ل���ى  �مل���ج���ل�������س 
 .2021 ل��ع��ام  ل��ل��ج��ام��ع��ة  �مل��دق��ق��ة 
�لبيانات  ع��ل��ى  �مل��ج��ل�����س  �ط��ل��ع  ك��م��ا 
من  �لأول  ل��ل��رب��ع  للجامعة  �مل��ال��ي��ة 
�أه����د�ف  2022 وو�ف�����ق ع��ل��ى  ع���ام 

�مليز�نية لعام 2023.

•• اأبوظبي -وام:

بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  م  كررّ
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
، �لفائزين  �ل��وزر�ء وزير �لد�خلية 
للقر�آن  "�لتحبري  بجو�ئز م�شابقة 
�لكرمي وعلومه 2022" يف دورتها 
�خلم�شن-  ع����ام  -دورة  �ل��ث��ام��ن��ة 
خ���الل ح��ف��ل �ف��رت����ش��ي �أق��ي��م عن 
�ملرئي،  �لت�شال  تقنيات  عرب  ُبعد 
رقماً  �ل��ع��ام  ه��ذ�  دورة  وق��د حققت 
 6816 مب�شاركة  ج��دي��د�ً  قيا�شاً 
دول  من  جن�شية   79 من  م�شاركاً 

�لعامل.
وهناأ �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن 
هذه  يف  �ل��ف��ائ��زي��ن  نهيان  �آل  ز�ي���د 
�ل����دورة على م��ا ب��ذل��وه م��ن جهوٍد 
�لإ�شالم �حلقيقية  لرت�شيخ �شورة 
و�لتعاطف  �ل��رت�ح��م  على  �لقائمة 
�لإن�������ش���اين، وق����دم �ل�����ش��ك��ر جلميع 
دول  خمتلف  م��ن  فيها  �مل�����ش��ارك��ن 
و�لرعاة  �ل�شركاء  وجلميع  �لعامل، 
�أ�شهمو�  �لذين  �لأفا�شل  و�لعلماء 
�لدولية  �جل���ائ���زة  ه���ذه  �إجن�����اح  يف 
وحر�شهم  �مل�����ش��ارك��ن  �أ����ش���ر  و�إىل 
ع��ل��ى ب��ن��اء �لأ����ش���رة �ل��ن��اف��ع��ة، �لتي 
و�لإن�شانية،  �لب�شرية  خلري  تدعو 
وج����اءت ل��ت��وؤك��د م�����ش��رية �لإم�����ار�ت 
بروؤية قيادتها �لر�شيدة يف �لعطاء 
جهودها  وت���ر����ش���خ  و�لإجن�������������از�ت 
يف ن�����ش��ر ق��ي��م �ل��ت�����ش��ام��ح و�لأخ�����وة 
�ل�شيخ  �حل��ف��ل  ح�شر  �لإن�����ش��ان��ي��ة. 
�آل نهيان  ب��ن ز�ي���د  ب��ن �شيف  ز�ي���د 
ز�يد  بن  �شيف  بن  �ل�شيخ خليفة  و 
�آل نهيان و معايل �ل�شيخ عبد �هلل 
ب��ن ب��ي��ه، رئ��ي�����س جمل�س �لإم����ار�ت 
لالإفتاء �ل�شرعي، ومعايل �لدكتور 
رئي�س  �مل����زروع����ي  م�����ش��ل��م  ح���م���د�ن 
�أم��ن��اء ج��ام��ع��ة حم��م��د بن  جمل�س 

رئي�س  �لإن�������ش���ان���ي���ة  ل��ل��ع��ل��وم  ز�ي�����د 
جمل�س �إد�رة هيئة �لهالل �لأحمر 
حممد  و�ل����دك����ت����ور   ، �لإم������ار�ت������ي 
مطر �لكعبي رئي�س �لهيئة �لعامة 
ل��ل�����ش��وؤون �لإ���ش��الم��ي��ة و�لأوق������اف، 
و�ل��دك��ت��ور ف����اروق حم��م��ود حمادة 
�مل�����ش��ت�����ش��ار �ل��دي��ن��ي يف دي�����و�ن ويل 
عهد �أبوظبي �أم��ن ع��ام �جل��ائ��زة ، 
�شبيعان  �إبر�هيم  �أحمد  و�لدكتور 
رئي�س  �ل����ع����ام  �مل����دي����ر  �ل��ط��ن��ي��ج��ي 
�ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا ل��ل��ج��ائ��زة، وممثلو 
�ل�شركات �لر�عية و�لد�عمة، وعدد 

من �حل�شور.
بد�أ �حلفل - �لذي �أد�ره �لإعالمي 
�لإمار�تي �أحمد �ليماحي - بتالوة 
�آي�����ات ع��ط��رة م���ن �ل���ذك���ر �حلكيم 
ع����ب����د�هلل حميد  �ل����ق����ارئ  ب�������ش���وت 
باملركز  �لفائز  �لبلو�شي،  ع��ب��د�هلل 
ترتيل  �أج����م����ل  مب�����ش��اب��ق��ة  �لأول 
�ملو�طنن  ب��ف��ئ��ة  �ل���ك���رمي  ل��ل��ق��ر�آن 
 ،2022 �ل�����دورة  �ل���ذك���ور يف ه���ذه 
ع��ر���س فيديو  و���ش��اه��د �حل�����ش��ور 
دورتها  م�����ش��رية �جل���ائ���زة يف  ح���ول 
�جلديدة، و�لتعريف بقيمها وبع�س 
بالدورة  �خل��ا���ش��ة  �لإح�����ش��ائ��ي��ات 

�لثامنة دورة عام �خلم�شن.
بن  �هلل  ع��ب��د  �ل�شيخ  م��ع��ايل  وق���ال 
 ": �ملنا�شبة  بهذه  له  كلمة  يف  بيه، 
�إنه ملن دو�عي �ل�شرور �أن يكون هذ� 
�مل��ب��ارك��ة يف  �ملنا�شبة  �حل��ف��ل وه���ذه 
ونحن  مبارك  لهدف  مباركة  ليلة 
يف �لع�شر �لأو�خر من رم�شان من 
�أجل �لحتفاء بالقر�آن، م�شري�ً �إىل 
�أن �لقول يف �لقر�آن �لكرمي وف�شله 
ومكانة �أه��ل��ه، �ل��ذي��ن ه��م �أه��ل �هلل 
فهو  ل��ه،  �شاحل  ل  بحر  وخا�شته، 
��شتم�شك  م��ن  �مل���م���دود،  �هلل  ح��ب��ل 
ب����ه جن����ا �رت�����ق�����ى، ف���ف���ي �حل���دي���ث 
�ملمدود  �هلل  ح��ب��ل  ه��و  �هلل  "كتاب 

و�أ�شاف  �لأر�س".  �إىل  �ل�شماء  من 
�أن �ل��ق��ر�آن �ل��ك��رمي ه��و ن��ور �هلل يف 
�لأر�س �لذي ل ينطفئ، على مدى 
ينري  �ل��ده��ور،  و�خ��ت��الف  �لع�شور 
ويهديهم  �لظلم  حو�لك  للب�شرية 
�أن  م����وؤك����د�ً  �لأزم،  �����ش���ت���د�د  ع��ن��د 
مررّ  على  ��شتمرو�  �مل�شلحن  كبار 
وتخ�شي�س  �ل��ع��ن��اي��ة  يف  �ل��ع�����ش��ور 
�لكرمي  ل��ل��ق��ر�آن  �ل��رع��اي��ة  ع��ظ��ي��م 
�مل�شلحن  �أول���ئ���ك  ف��م��ن   ، و�أه���ل���ه 
�لذين �شهد لهم �لتاريخ بجهودهم 
�جلليلة وم�شاعيهم �لنبيلة، �لو�لد 
�س، �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن  �ملوؤ�شرّ
ثر�ه،  �هلل  طيب  نهيان  �آل  �شلطان 
بالقر�آن  �لهتمام  نهج  �تخذ  فقد 
و�ل�شتنارة  ب��ه��دي��ه  و�ل���ش��رت���ش��اد 
من  ومتينا  ر��شخا  �أ�شا�شا  ب��ن��وره، 
�ملاأثورة  �أقو�له  فمن  دولتنا،  �أ�ش�س 
�ل����ق����ر�آن  "�إن  �خل�����ال�����دة  وح���ك���م���ه 
�أ�شا�س �لإميان وجوهر  �لكرمي هو 
وهو  �لأجيال  عرب  م  و�لتقدرّ �حلياة 
ب�شرية  ث�����روة  ب���ن���اء  �إىل  �ل�����ش��ب��ي��ل 
بناء  على  وق���ادرة  موؤهلة  حقيقية 

�لوطن".
�لقومي  �لنهج  ه��ذ�  �إن��ه على  وق��ال 
�أ�شحاب  �أب��ن��اوؤُه من  بعده  �شار من 
يفتاأو�  فلم  �لكر�م،  �ل�شيوخ  �ل�شمو 
�لقر�آن  لن�شر  �مل���ب���ادر�ت  يطلقون 
وبثه وتعليمه، وح�سرّ �لنرّا�شئة على 
�ملجزية  ب��اجل��و�ئ��ز  ف��ي��ه،  �لتناف�س 
�أن يجعل  و�ملنح �ل�شنية ، ودعا �هلل 
مو�زين  يف  �لكرمية  �لرعاية  ه��ذه 
ق���ي���ادة  ي���ح���ف���ظ  و�أن  ح�����ش��ن��ات��ه��م 
�لإم��ار�ت و�شعبها و�أن يدمي عليها 

�لأمن و�لأمان.
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال �ل���دك���ت���ور ف����اروق 
�ليوم  نحن  " ها   : حمادة  حممود 
ن�شهد نهاية دورة جديدة من عمر 
حيث  د�ئرتها  تت�شع  وه��ي  �جلائزة 

�إىل  م�شري�ً  متز�يد�ً،  �إقبال  ت�شهد 
و�أزمات  حتديات  ي�شهد  �لعامل  �أن 
على م�شتوى �لقيم و�لأخالق، ويف 
�لإمار�ت تبث قيادتها روح �لتعاي�س 
عاملياً  ن���رب�����ش���اً  وت���ق���دم  و�مل�������ش���او�ة 
يجمع ول يفرق، يوحد ول ميزق، 
وه��ذه هي �أي��ادي �لإم���ار�ت �خلرية 
متتد لت�شل �إىل �أ�شقاع �لكون كافة 
�أو  وع���رق  جن�شية  ب��ن  متييز  دون 
دين لتن�شر قيم �لبناء، و�لت�شامح، 

و�لعدل، و�خلري".
م��ن ن��اح��ي��ت��ه ق���ال �ل��دك��ت��ور �أحمد 
�إب���ر�ه���ي���م ���ش��ب��ي��ع��ان �ل��ط��ن��ي��ج��ي �إن 
ل��ل��ق��ر�آن �لكرمي  �ل��ت��ح��ب��ري  ج��ائ��زة 
"دورة  �لثامنة  دورت��ه��ا  يف  وعلومه 
زي�����ادة  ح��ق��ق��ت  �خلم�شن"،  ع�����ام 
كبرية يف عدد �مل�شاركن فيها حيث 
مب�شاركة  جديد�ً  قيا�شياً  رقماً  بلغ 
 79 م�����ن  م���������ش����ارك����اً   /6816/
م���ع /5407/  م��ق��ارن��ة  ج��ن�����ش��ي��ة، 
�ل�شابعة..  �ل������دورة  يف  م�����ش��ارك��ن 
مو�شحاً �أن �لدورة �حلالية �شهدت 

�لفئات كافة، وقد  عالياً يف  تناف�شاً 
حققت �جلائزة �أهد�فها يف حتقيق 
�لقيم  وزرع  �حل�����ش��اري  �ل��ت��و����ش��ل 
و�لروح  �ل�شامية  و�مل��ب��ادئ  �لنبيلة 
و�لفهم  �ل��ف��ك��ر  وت��ر���ش��ي��خ  �ل��وث��اب��ة 

�ل�شحيحن لبناء �مل�شتقبل.
م�شابقة  �إ�����ش����اف����ة  مت  و�أ�������ش������اف 
�خلم�شن للجائزة هذ� �لعام و�لتي 
ت��رت��ك��ز ع��ل��ى �إب����ر�ز �مل��ن��ج��ز�ت �لتي 
حتققت يف �لإمار�ت منذ �لتاأ�شي�س 
يف �خلم�شن عاماً �ملا�شية، وكيفية 
�ل���ب���ن���اء ع���ل���ى ه������ذه �مل����ن����ج����ز�ت يف 
و�لريادة  �لتميز  م�شرية  ��شتد�مة 
ي�شتذكر  بحيث  �ل��ق��ادم��ة،  للعقود 
�لتاريخ  ه���ذ�  و�ل��ن��ا���ش��ئ��ة  �ل�����ش��ب��اب 
�مل�������ش���رف وي�����ش��ت��ل��ه��م��و� م���ن���ه قيم 
و�ل�شرب  �مل�شتحيل  وحتدي  �لإر�دة 
�لأوط����ان  رف��ع��ة  �شبيل  و�ل��ع��م��ل يف 
مالمح  ر���ش��م  يف  متكينهم  لتعزيز 
�أ�شئلة  وتت�شمن  �مل�شرق،  �مل�شتقبل 
و�جتماعية،  وط��ن��ي��ة  جم����الت  يف 

ودينية وتربوية و�شلوكية.

�ملالية  �جل����و�ئ����ز  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
جميع  يف  ل��ل��ف��ائ��زي��ن  �مل��خ�����ش�����ش��ة 
�أل����ف دره���م،  �ل��ف��ئ��ات ب��ل��غ��ت 650 
فئة  �لفائزين من كل  موزعة على 
ع��ل��ى ح�����دة، ح��ي��ث ���ش��م��ت �ل�����دورة 

�لثامنة 12 فئة.
�إىل  ت��ه��دف  �جل���ائ���زة  �أن  و�أو�����ش����ح 
ت�شجي�ع �مل�شلمن ف�ي �لعامل �لع�ربي 
و�لإ�شالمي على �لتناف�س يف جمال 
وجتويده  وتالوته  �لكرمي  �لقر�آن 
لفهم  �لنا�شئة  وت��وج��ي��ه  وع��ل��وم��ه، 
ور�شالته  و�لو�شطية  �لإ���ش��الم  روح 
وتنمي��ة  ك��اف��ة  ل��ل��ع��امل  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
م��ه�����ار�ت �خل��ط��اب��ة و�لإل��ق�����اء لدى 
مو�هبه����م  و�كت�ش���اف  �جل��م��ه��ور، 
�لتناف�س  جم��ال  وفتح  �خلطابية، 
وتكرمي  �ل���ب���اب  ه����ذ�  يف  �أم���ام���ه���م 

�ملتميزين منهم.
ترتيل  �أجمل  مب�شابقة  و�لفائزون 
للمو�طنن" ذكور" هم .. عبد�هلل 
�ملركز  يف  �لبلو�شي  عبد�هلل  حميد 
�لأول و حل ثانياً ر��شد �شعيد علي 

�إبر�هيم معمر علي  �ل�شحي وثالثاً 
بانبيله.

ترتيل  �أجمل  مب�شابقة  و�لفائز�ت 
للمو�طنات " �إناث " هن .. �لأوىل 
ح�����ش��ه ���ش��اع��ن ���ش��ي��ف �ل��ف��ال���ش��ي و 
�حلمودي  ع��ب��د�هلل  عائ�شة  �لثانية 
م�شبح  ع���ب���د�هلل  ن����وف  و�ل���ث���ال���ث���ة 

�ليماحي.
ترتيل  �أج������م������ل  م�������ش���اب���ق���ة  ويف 
�شيخة  ج���اءت  �أط��ف��ال  للمو�طنن 
�لأول  �مل��رك��ز  يف  �حلو�شني  حممد 
ثانية  �لهنائي  و حلت هدى هالل 

وجاء ر��شد علي عمر �شامل ثالثاً.
ترتيل  �أجمل  مب�شابقة  و�لفائزون 
.. فجاء يف  ذك��ور  لكافة �جلن�شيات 
ور��س  عبد�لبا�شط  �لأول  �مل��رك��ز 
�ملركز  ويف  ثانياً  يليه منجد حمزة 
�إليا�س كروم وجميعهم من  �لثالث 

�ململكة �ملغربية .
ترتيل  �أجمل  مب�شابقة  و�لفائز�ت 
 .. �لأوىل  �إن���اث  �جلن�شيات  لكافة 
خديجة �أجبار من �ملغرب و�لثانية 
زينب ل�شهاب من �ملغرب ثم �إليفي 

زكية د�ر�مانيتا من �أندون�شيا.
ترتيل  �أجمل  مب�شابقة  و�لفائزون 
فكان   " "�أطفال  �جلن�شيات  لكافة 
�أبوزيد  توفيق  حممد  عمر  �لأول 
�شلمان  و�ل��ث��اين حممد  م��ن م�شر 
باك�شتان  م����ن  ع���ب���د�ل���ع���زي���ز  ب����ن 
و�لثالث يو�شف �أكرم �ل�شيد عبد�هلل 

من م�شر.
ترتيل  �أجمل  مب�شابقة  و�لفائزون 
 .. " " ذك������ور  �ل���ه���م���م  لأ�����ش����ح����اب 
�لكعبي  �شلطان  �شامل  �أحمد  �لأول 
�شامل  ع����ب����د�هلل  ����ش���ي���ف  و�ل�����ث�����اين 
�ل��ظ��اه��ري و�ل��ث��ال��ث ن��ا���ش��ر عبيد 
�شعيد �لب�شري �لزعابي وجمعيهم 

من �لإمار�ت.
�أجمل  مب�����ش��اب��ق��ة  �ل���ف���ائ���ز�ت  �أم�����ا 

 " " �إن���اث  �لهمم  ترتيل لأ���ش��ح��اب 
�ملرزوقي  حممد  ع��زة  �لأوىل  ه��ن: 
و�لثانية موزة عي�شى فرج و�لثالثة 
وجمعيهن  �ل�شام�شي  خلفان  خلود 

من �لإمار�ت.
�أجمل  �ل���ف���ائ���زون مب�����ش��اب��ق��ة  �أم�����ا 
 " "�أطفال  �لهمم  لأ�شحاب  ترتيل 
�ملوؤذن  عبيد  �أحمد  عائ�شة  فجاءت 
�لطنيجي يف �ملركز �لأول و حممد 
جابر حممد �ملنهايل ثانياً و �شامل 
ثالثاُ  �ل�شام�شي  ح��رم��ل  ب��ن  ع��ل��ي 

وجمعيهم من �لإمار�ت.
مب�شابقة  �ل��ف��ائ��زي��ن  �شعيد  وع��ل��ى 
فجاء  �لفتيان"  ف��ئ��ة   " �خل��ط��اب��ة 
قتيبة عبد�ملعن دعا�س من �شوريا 
يف �ملركز �لأول و حل ثانياً من�شور 
ع���ب���د�هلل �جل�����ش��م��ي م���ن �لإم������ار�ت 
من  علي  �لفتاح  عبد  �أن�����س  وث��ال��ث��اً 

م�شر.
 " �خل��ط��اب��ة  �ل��ف��ائ��زون مب�شابقة  و 
�لأول  �مل���رك���ز  " يف  �لأط����ف����ال  ف��ئ��ة 
ج���اء حم��م��د جم��اه��د ح���اج ح�شن 
م����ن ����ش���وري���ا وح�����ل ث���ان���ي���اً حممد 
وثالثاً  �ل��ه��ن��د  م���ن  ح�����ش��ن  �أن�������س 
من  ح�شن  م�شطفى  عبد�لرحمن 

م�شر.
ع����ام  م�������ش���اب���ق���ة  و�ل������ف������ائ������زون يف 
.. حم��م��د ح�شن  ف��ه��م  �خل��م�����ش��ن 
�إميان  �ل��ف��ال���ش��ي م��ن �لإم������ار�ت و 
و  م�شر  م��ن  خ�شر  عثمان  فهمي 
ب��الل خ��ال��د �أب���و رم���ان م��ن �لأردن 
و�إل���ه���ام ف�����وؤ�د �أح���م���د م���ن م�����ش��ر و 
من  �لنقبي  ���ش��امل��ن  حم��م��د  �شعيد 
�لإم�����ار�ت و ع��ب��ري �إب��ر�ه��ي��م ح�شن 
م��ن �ل�����ش��ود�ن وع��م��ار ي��ا���ش��ر حازم 
م���ن م�����ش��ر وف��اط��م��ة ن��ا���ش��ر ز�ده 
خمريي من �إير�ن و حممد مو�شى 
ر��شد  �شما  و  �شوريا  من  �حلريري 

�ل�شام�شي من �لإمار�ت.

�سيف بن زايد يكرم الفائزين بجائزة التحبري للقراآن الكرمي وعلومه يف دورتها الثامنة

جمل�ش جامعة الإمارات يناق�ش م�ساريع ا�سرتاتيجية تعزز ر�سالتها وتتوافق مع مبادئ اخلم�سني

»دار الرب« تقدم 5 ماليني درهم دعما ملبادرة »املليار وجبة«

•• اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي����ادة  لتو�شيع  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  خطة  م��ع    متا�شيا 
�مل�شابة  �حل���الت  وح�شر  �ملبكر  �لكت�شاف  بهدف  �ل��دول��ة  يف  �لفحو�شات 
 .. وعزلهم  لهم  و�ملخالطن   "19  - "كوفيد  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
�أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 279،109 فحو�شات جديدة خالل �ل�شاعات �ل� 
24 �ملا�شية على فئات خمتلفة يف �ملجتمع با�شتخد�م �أف�شل و�أحدث تقنيات 

�لفح�س �لطبي.
نطاق  وتو�شيع  �ل��دول��ة  يف  و�لفح�س  �لتق�شي  �إج�����ر�ء�ت  تكثيف    و�شاهم 

�لفحو�شات على م�شتوى �لدولة يف �لك�شف عن 215 حالة �إ�شابة جديدة 
بفريو�س كورونا �مل�شتجد من جن�شيات خمتلفة، وجميعها حالت م�شتقرة 
وتخ�شع للرعاية �ل�شحية �لالزمة، وبذلك يبلغ جمموع �حلالت �مل�شجلة 
�ملجتمع عدم ت�شجيل  �ل�شحة ووقاية  وز�رة  و�أعلنت  حالة.      897،351
عدد  يبلغ  وبذلك  �ملا�شية،  �شاعة  و�لع�شرين  �لأرب���ع  خ��الل  وف��اة  حالة  �أي 
�لوفيات يف �لدولة 2،302 حالة.   كما �أعلنت �لوز�رة عن �شفاء 358 حالة 
�لتام  19" وتعافيها   - "كوفيد  �مل�شتجد  جديدة مل�شابن بفريو�س كورونا 
دخولها  منذ  �ل��الزم��ة  �ل�شحية  �لرعاية  تلقيها  بعد  �مل��ر���س  �أع��ر����س  م��ن 

�مل�شت�شفى، وبذلك يكون جمموع حالت �ل�شفاء 880،145 حالة.

•• اأبوظبي- وام:

قال �شعادة حمد �شامل بن كردو�س �لعامري �ملدير �لعام ملوؤ�ش�شة ز�يد لالأعمال 
طيب  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  درب  تو��شل  �ملوؤ�ش�شة  �إن  و�لإن�شانية  �خلريية 
�أج��ل تعزيز  �ملبارك من  ث��ر�ه بكل جهد وعطاء خا�شة يف �شهر رم�شان  �هلل 
�لأعر�ف �لدينية �لتي �إعتاد عليها �شعب �لمار�ت من تعاون وعطاء، وتقدمي 
�لح�شان و�ل�شدقات ليكون هذ� �ل�شهر �شهر خري وبركة ومين و�شعادة على 

جميع �ل�شر من مو�طنن ومقيمن .
ووجه �لعامري �ل�شكر للموظفن و�ملتطوعن �مل�شاركن يف توزيع �لوجبات 
منوها باأن موؤ�ش�شة ز�يد حر�شا منها على توفري م�شتلزمات �لأمن و�ل�شالمة 
ب�شجاد�ت �شالة  �مل�شاجد  �مل�شلن يف  تزويد  "بادرت �ىل  من جائحة كورونا 

�لعمال يف منطقة �مل�شفح بدًل عن �لورق و�لنايلون �لذي يتم  وخا�شة �ىل 
د�خل  �لتوزيع  يتم  و�ل�شاحات �خلارجية كما  �مل�شجد  خارج  �أحياناً  ��شتعماله 

�ملوؤ�ش�شة على �ملرتددين عليها من �لزو�ر.
وقد كثفت �لتوزيع لهذه �ل�شجاد�ت يف يوم ز�يد للعمل �لإن�شاين يف �لتا�شع 
ع�شر من �شهر رم�شان �ملبارك نظر�ً لالإقبال �ل�شديد على �ل�شالة يف �مل�شاجد 
يف �لع�شر �لأخري من هذ� �ل�شهر. وبهذه �ملبادر�ت تكون �ملوؤ�ش�شة قد �شاهمت 
ومنها  �خلريية  �لع��م��ال  م��ب��ادر�ت  من  بالعديد  �لرم�شاين  �ملو�شم  ه��ذ�  يف 
مبادرة �إفطار �شائم بتوزيع ن�شف مليون وجبة، و�أطنان من �ملري �لرم�شاين 
و�ل�شالل �لغذ�ئية وك�شوة �لع�شد لالأ�شر �ملتعففة وعائالتهم من ذوي �لدخل 
�ملحدود �ىل جانب بر�جمها �لأخرى من م�شاعدة �لطلبة �ملتع�شرين و�ملر�شى 

و �لأو�شاع �لجتماعية �ملتعددة من د�خل وخارج �لدولة.

»ال�سحة« جتري 279،109 فحو�سات وتك�سف عن 
�سفاء  حالة  و358  بكورونا  جديدة  اإ�سابة   215

�سجادات �سالة من »زايد الإن�سانية«ملرتادي امل�ساجد 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

يف حفل توقيع جمع �أكر من 150 
خمتلف  م��ن  �إم��ار�ت��ي��ة  وكاتبة  كاتبا 
�لأجيال و�لتجارب �لإبد�عية، �أ�شدل 
�لإمار�تي" �ل�شتار  �لكتاب  "معر�س 
ع��ل��ى ف��ع��ال��ي��ات دورت����ه �ل��ث��ان��ي��ة �لتي 
للكتاب"،  �ل�����ش��ارق��ة  "هيئة  نظمتها 
خالل �لفرتة من 21 – 24 �أبريل 
�جل�����اري يف م��ق��ره��ا، ب��ال��ت��ع��اون مع 

�حتاد كتاب و�أدباء �لإمار�ت.

ن�سر  دار  و26  عنوان   1400
وقدم �ملعر�س يف دورته �لثانية 970 
 26 مثرّلت  �إ���ش��د�ر�ً،  و1400  كاتباً 
ثقافية  وم��ب��ادرة  وموؤ�ش�شة  ن�شر  د�ر 
حمليرّة، ونقل من خالل �لإ�شد�ر�ت 
�شورة عن ما يقدمه �لُكترّاب و�لأدباء 
�لإمار�تين من �أعمال تغطي جو�نب 
و�ل�شعر  و�ل�������ش���رد  �لأدب  وح���ق���ول 
و�لرت�ث و�لنقد و�لفكر و�لرتجمات 
جو�نب  يف  �ملتخ�ش�شة  و�ل��د�ر���ش��ات 
وعك�س  م��ت��ن��وع��ة،  وم��ع��رف��ي��ة  علمية 
�مل�شهد  �لإب���د�ع���ي يف  �مل��ن��ج��ز  ح��ج��م 

و�لن�شر  �ل��ت��األ��ي��ف  وح���رك���ة  �ل��ث��ق��ايف 
�ملعر�س  و�شهد  �لإم�����ار�ت.  دول���ة  يف 
بالكتاب  �ملهتم  �جلمهور  من  �إق��ب��اًل 
�لأدباء  تو�فد  جانب  �إىل  �لإمار�تي، 
و�لباحثن  و�لأك��ادمي��ي��ن  و�ل��ك��ت��اب 
�لذي  �ملعر�س،  �أي���ام  و�أط��ف��ال ط��و�ل 
�شهد يف يوم �فتتاحه �إطالق �شاحب 
بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د 
�لأع����ل����ى ح���اك���م �ل�������ش���ارق���ة، �أح�����دث 
�ل�شادرة  �لتاريخية  �شموه  موؤلفات 
بعنو�ن  �ل��ق��ا���ش��م��ي  م��ن�����ش��ور�ت  ع���ن 

�لزند وزو�ل �مللك". �أمر�ء  "�شر�ع 

ح�������راك ث����ق����ايف واح���ت���ف���اء 
بالتجارب

برناجمه  �ملعر�س من خالل  وحقق 
و��شت�شاف  ثقافياً،  حر�كاً  �مل�شاحب 
نخبة من �لأدباء و�لكتاب و�لكاتبات 
�لكتاب  على  �ل�شوء  �شلطو�  �ل��ذي��ن 
للعاملية،  �لو�شول  و�آف���اق  �لإم��ار�ت��ي 
ون��اق�����ش��و� جت����ارب ع���دد م��ن �لأدب����اء 
وتوقفو�  و�ل���ت���األ���ي���ف،  �ل����ق����ر�ءة  م���ع 
ع��ن��د جت����ارب �أدب���ي���ة ون��ق��دي��ة لعدد 
م����ن رم�������وز �مل�������ش���ه���د �لإب������د�ع������ي يف 
جهود  ع���ل���ى  ورك����������زو�  �لإم��������������ار�ت، 

�هتمو�  �ل��ذي��ن  و�لباحثن  �ملوؤلفن 
بتوثيق �لرت�ث �لإمار�تي و�ملقاربات 
�لثقافية لعنا�شر �لهوية �ملحلية من 
و�ملو�شيقى  �ل�شعبي  �ل�����ش��ع��ر  خ���الل 
وتوثيق �ل�شلة �ملتجذرة بن �لإن�شان 
و�مل��ك��ان. �أح��م��د �ل��ع��ام��ري: ل ميكن 
فتح باب �لتو��شل �حليرّ مع ثقافات 
ب��ن��اء وو�عي  �ل��ع��امل م��ن دون ح���و�ر 
وقال  �لإم���ار�ت���ي  �ل��ث��ق��ايف  �مل�شهد  يف 
�لعامري،  رك��ا���س  ب��ن  �أح��م��د  �شعادة 
"�إن  للكتاب:  �ل�شارقة  هيئة  رئي�س 
دع���م �حل�����ر�ك �ل��ث��ق��ايف �لإم����ار�ت����ي، 
يبد�أ من �لحتفاء برموزه من �أدباء، 

ومفكرين،  وم���ب���دع���ن،  و����ش���ع���ر�ء، 
وم��ع��ر���س �ل��ك��ت��اب �لإم����ار�ت����ي، جاء 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ودع����م  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
حممد  ب��ن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي، 
لتحقيق  وروؤي���ت���ه  �ل�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م 
بالكاتب  ف���الرت���ق���اء  �ل���غ���اي���ة،  ه����ذه 
�لإم���ار�ت���ي، وت��ع��زي��ز ح�����ش��ور نتاجه 
�مل��ع��ريف، و�ح��د من �أول��وي��ات م�شروع 
�ل�شارقة �لثقايف، وح�شور نخبة من 
�لنا�شرين  م��ع  �لإم��ار�ت��ي��ن  �لكتاب 
ل  �شكرّ و�ح�����د،  ف�����ش��اء  و�مل��ب��دع��ن يف 
توجهات  ل���ش��ت��ك��م��ال  ح���دث���اً مم���ي���ز�ً 

�لإمارة يف تقدمي حر�ك ثقايف نوعي 
و�لإقليمي  �مل��ح��ل��ي  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
�لعامري:  و�أ������ش�����اف  و�لعاملي".  
و�لكتاب  �لأدب������اء  ب���ن  "�لتو��شل 
�شروري  �لإم���ار�ت���ي���ن  و�ل��ن��ا���ش��ري��ن 
ومهم، فال ميكن فتح باب �لتو��شل 
�حل���يرّ م��ع ث��ق��اف��ات �ل��ع��امل م��ن دون 
�لثقايف  �مل�شهد  ح��و�ر بناء وو�ع��ي يف 
�ملتغري�ت،  ع��ل��ى  ي��ق��ف  �لإم�����ار�ت�����ي، 
فيه  وي��ق��ود  �لتطلعات،  �إىل  وينظر 
�لرو�د �لأجيال �جلديدة �إىل م�شار�ت 
�أو�شع تخدم �لنتاج �لإبد�عي و�ملعريف 
�لإمار�تي، وهذ� ما حتقق على مد�ر 

�أي�����ام م���ن ف��ع��ال��ي��ات معر�س  �أرب���ع���ة 
�لكتاب �لإم��ار�ت��ي، وه��ذ� ما نتطمح 
عام".   بعد  ع��ام��اً  وي��ك��رب  يتنامى  �أن 
�لثقايف  �مل�شهد  �لعميمي:  �شلطان 
�ل�شارقة  ح��اك��م  ب��دع��م  �لإم����ار�ت����ي 
يقف يف مرحلة تاريخية من جتربة 
ن��ه��و���ش��ه وم���رك���زي���ة ح�����ش��وره على 
�لعاملي من  �لثقايف  �حل��ر�ك  خارطة 
رئي�س  �لعميمي،  �شلطان  �أك��د  جهته 
���اب و�أدب������اء �لإم�������ار�ت، �أن  �حت����اد ك���ترّ
�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  دور 
ع�شو  �لقا�شمي،  حممد  بن  �شلطان 
�ل�شارقة،  ح���اك���م  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
��اب �لإم��ار�ت��ي��ن ون�شر  يف دع��م �ل��ك��ترّ
�لثقايف  �مل�����ش��ه��د  ي�����ش��ع  �إب���د�ع���ات���ه���م 
من  تاريخية  مرحلة  يف  �لإم���ار�ت���ي 
ح�شوره  وم��رك��زي��ة  نهو�شه  جت��رب��ة 
على خارطة �حلر�ك �لثقايف �لعاملي، 

�لإم���ار�ت���ي  �مل��ث��ق��ف  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً 
�ليوم يفخر �أنه ينت�شب مل�شروع ثقايف 
يرعى فيها �حلكام �لأدباء، ويحتفون 
مبا ي�شدرون من كتب، وي��رون علم 
ب��الده��م ي��رف��رف يف ك��ربى �ملحافل 
�لثقافية �لعاملية. و�أ�شاف �لعميمي: 
فعالياته  �ملعر�س من خالل  "�أ�شهم 
و�مل��ث��ق��ف��ن وتبادل  �ل��ك��ت��اب  يف ج��م��ع 
�لإ����ش���د�ر�ت و�لط����الع ع��ل��ى جديد 
�لتطور  ث���م���ار  وروؤي�������ة  �ل��ن�����ش��ر  دور 
�ل������ذي ����ش���ه���دت���ه ح���رك���ة �ل���ن�������ش���ر يف 
�لكبري  �أث��ره  له  و�شيكون  �لإم����ار�ت، 
مل�شاريعهم  و�لأدب��اء  �لكتاب  بلورة  يف 
مع  تفاعلهم  خ��الل  من  �مل�شتقبلية، 
�ل���ذي حت��ق��ق، لأن �ملعر�س  �حل���ر�ك 
بقدر  و�لإلهام  �لتحفيز  �أجنز مهمة 
ما �أتاح للنا�شرين �لإمار�تين فر�شة 

عر�س جديدهم يف مكان و�حد".

•• عجمان-وام: 

�أمر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم عجمان ب�شرف مكرمة مالية قيمتها 6.5 مليون درهم لل�شيادين 
�أن  على  لل�شيادين  عجمان  جلمعية  �ملنت�شبن  من  �ل�شيد  ملهنة  �ملز�ولن 

يبد�أ ت�شليمها فور�ً وقبل حلول عيد �لفطر �ملبارك.
وتاأتي مكرمة �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان يف �إطار ت�شجيع �ملو�طنن على 
مز�ولة �ملهنة و�هتمامه بال�شيادين و�لوقوف على �حتياجاتهم و�أحو�لهم 
لهم  �لكرمية  �حلياة  لتوفري  تو�جههم  �لتي  �ملعوقات  و�إز�ل���ة  وق�شاياهم 

ويل  �شمو  مكتب  رئي�س  �لغمال�شي  ر��شد  �إبر�هيم  �أحمد  و�أك��د  ولأ�شرهم. 
عهد عجمان رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية عجمان لل�شيادين �أن هذه �ملكرمة 
ت�شمل �شيادي �إمارة عجمان من �ملو�طنن �ملرخ�شن ملز�ولة ن�شاط �ل�شيد 
�شموه  مبكرمة  م�شيد�ً   .. عجمان  �إم���ارة  يف  �ل�شيادين  جمعية  و�أع�����ش��اء 
و�هتمامه بال�شيادين و�أ�شرهم وحر�شه على م�شاركتهم خمتلف �ملنا�شبات 
�ل�شيد  �لنهو�س مبهنة  �أج���ل  م��ن  ولأ���ش��ره��م  لهم  ك��رمي��ة  ح��ي��اة  وت��وف��ري 
�إليها.  يحتاجون  �لتي  و�مل��ع��د�ت  �ل��دع��م  تقدمي  خ��الل  م��ن  بها  و�لرت��ق��اء 
�أ�شمى  �ملنا�شبة  �إد�رة جمعية عجمان لل�شيادين بهذه  ورفع رئي�س جمل�س 
�آيات �ل�شكر و�لتقدير و�لمتنان �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد 

و�لكبري  �ملتو��شل  لدعمه  عجمان  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي 
�حتياجاتهم  وتوفري  لل�شيادين  وت�شجيعه  و�هتمامه  �لكثرية  ومكرماته 
كافة. ونقل �أحمد �إبر�هيم حتيات �أع�شاء �جلمعية وتقديرهم �إىل �شاحب 
عهد  ويل  �لنعيمي  حميد  ب��ن  عمار  �ل�شيخ  �شمو  و  عجمان  حاكم  �ل�شمو 
عجمان على متابعتهما �شخ�شياً ملهام و�أن�شطة �شيادي �لأ�شماك يف عجمان 
للمو�طنن  �ملائي  �لغذ�ئي  �لأم��ن  توفري  يف  �لعام  دوره��م  على  و�لط���الع 
و�ملقيمن وتوفري ما يحتاجونه من �أجل �لنهو�س و�لرتقاء مبهنة �ل�شيد 
�لتي  و�مل��ع��د�ت  �ل��دع��م  وت��ق��دمي  �ل�شيادين  بجميع  �له��ت��م��ام  �إىل  �إ���ش��اف��ة 

يحتاجون �إليها.

حاكم عجمان ياأمر ب�سرف 6.5 مليون درهم لل�سيادين يف الإمارة

•• دبي-الفجر: 

�أكد تقرير معريف بعنو�ن "جعل جودة 
�حلياة �لنف�شية �أولوية وطنية" �أَعدته 
بال�شر�كة  للحكومات  �لعاملية  �لقمة 
ووت���ره���او����س  "بر�ي�س  ����ش���رك���ة  م����ع 
ودول  حكومات  تبني  �أهمية  كوبرز"، 
�لعامل جودة �حلياة �لنف�شية وجعلها 
�ملقبلة،  ل��ل��م��رح��ل��ة  وط��ن��ي��ة  �أول����وي����ة 
و�شرورة تكثيف �جلهود �لعاملية ودمج 
مبادر�ت �ل�شحة �لنف�شية �ل�شاملة يف 
عام  بحلول  �لعامة  �ل�شحة  خ��دم��ات 

.2025
�ل�شحة  منظمة  �أن  �ل��ت��ق��ري��ر  وذك����ر 
مفهوم   ،2018 عام  ح��ددت  �لعاملية، 
جودة �حلياة �لنف�شية �جليدة على �أنه 
�لنف�شية يدرك  �مل�شتويات  "حالة من 
وميكنه  �خلا�شة،  قدر�ته  �لفرد  فيها 
�لعادية  �حلياة  �شغوط  مع  �لتعامل 
ب�شكل  �لعمل  وميكنه  عالية،  مبرونة 
�أك����ر �إن��ت��اج��ي��ة وق�����درة ع��ل��ى حتقيق 

�مل�شاهمة و�لفاعلية يف جمتمعه". 
�حلياة  ج�����ودة  حت�����ش��ن  �أن  و�أو�����ش����ح 
�لنف�شية لأفر�د �ملجتمع �أ�شبح م�شاألة 
مرتبطة بامل�شلحة �لعامة، م�شري� �ىل 
�أن "جائحة "كوفيد – 19" ت�شببت 
باأزمة �شحة نف�شية غري م�شبوقة يف 
عمليات  و�شط  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء  جميع 
�حلظر و�لإغ��الق و�إج��ر�ء�ت �لتباعد 
�لج����ت����م����اع����ي وف�����ق�����د�ن �ل���وظ���ائ���ف 
�ملفاجئ  و�لتحول  بعد  عن  و�لتعليم 
باتت  ح���ي���ث  ب���ع���د،  ع����ن  �ل���ع���م���ل  �إىل 

م�شاعر �لوحدة و�لقلق وفقد�ن �لثقة 
بالنف�س، حتدي يجب على �حلكومات 
ت��ك��ث��ي��ف �جل���ه���ود مل��ق��اوم��ت��ه و�إي���ج���اد 
ل��الرت��ق��اء بجودة  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  �حل���ل���ول 
�لأعمار  جميع  من  �لأ�شخا�س  حياة 
و�لذين كانو� يعتربون �أنف�شهم �شابقا 
�لنف�شية".  �لناحية  "طبيعين" من 

من�سة  القمة  ال�سرهان:  حممد 
امل�ستقبل،  لت�سميم  م��ع��رف��ي��ة 
ال�ست�سراف  بحثية  وموؤ�س�سة 

املتغريات
و�أك��������د حم���م���د ي���و����ش���ف �ل�������ش���ره���ان، 
�لعاملية  �لقمة  موؤ�ش�شة  مدير  نائب 
للحكومات، �أن موؤ�ش�شة �لقمة �لعاملية 
�لعاملي  موقعها  ��خ��ت  ر���شرّ للحكومات 
�مل�شتقبل،  لت�شميم  معرفية  من�شة 
وموؤ�ش�شة بحثية ل�شت�شر�ف �ملتغري�ت 
�ل���ت���ي ���ش��ت��ح��دد م���ع���امل �مل�����ش��ت��ق��ب��ل يف 
�مل�����دى �مل��ت��و���ش��ط و�ل��ب��ع��ي��د، و�إي���ج���اد 
ي�شهم  م��ا  للتحديات  مبتكرة  ح��ل��ول 
و�ملجتمعات  �لنا�س  حياة  حت�شن  يف 

�لب�شرية.
�حلياة  ج��ودة  "جعل  تقرير  �إن  وق��ال 
بال�شر�كة  وطنية"  �أول��وي��ة  �لنف�شية 
ووت���ره���او����س  "بر�ي�س  ����ش���رك���ة  م����ع 
تعزيز  ����ش���رورة  ع��ل��ى  ي��رك��ز  كوبرز"، 
�لد�عمة  و�ملبادر�ت  �حلكومي،  �لعمل 
�لنف�شية  �حل���ي���اة  ب���ج���ودة  ل���الرت���ق���اء 
لالأفر�د و�ملجتمعات، و�أهمية �لعتماد 
على و�شائل �لتكنولوجيا �حلديثة يف 
ت�شميم �ل�شيا�شات، و�إطالق �ملبادر�ت 

ت�����ش��ه��م يف حتقيق  �ل��ت��ي  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
�لأهد�ف �حلكومية.

وتاأثريها  النف�سية  االأم��را���س 
على االقت�ساد العاملي

م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال ه��ام��ي�����س ك����الرك، 
�لنف�شية  �ل�شحة  عن  �مل�شوؤول  �ملدير 
�لأو�شط:  �ل�����ش��رق  ���ش��ي  دب��ل��ي��و  ب��ي  يف 
�لعاملي  �لق��ت�����ش��اد  يفقد  ع���ام،  “كل 
�لإنتاجية  دولر من  تريليون  حو�يل 
�ل��ن��ف�����ش��ي��ة ولقد  ب�����ش��ب��ب �لأم�����ر�������س 
�شرعت �جلائحة هذ� �لتاأثري، م�شري�ً 
�ل��ورق��ة �لبحثية  �أن���ه م��ن خ��الل  �إىل 
�لعاملية  �لقمة  موؤ�ش�شة  مع  بال�شر�كة 
جمموعة  ت���ق���دمي  مت  ل���ل���ح���ك���وم���ات، 
للحكومات  �ل��ه��ام��ة  �ل��ت��و���ش��ي��ات  م��ن 
�لجتماعية  �ل��و���ش��م��ة  �إن���ه���اء  ب�����ش��اأن 
مكان  يف  �لنف�شية  بال�شحة  �ملتعلقة 
على  ق����ادرة  جمتمعات  وب��ن��اء  �ل��ع��م��ل 

�ل�شمود".
وقالت لينا �شديد، �ملدير �مل�شوؤول عن 
�ل�شرق  يف  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  ق��ط��اع 
�لأو�شط، بي دبليو �شي �ل�شرق �لأو�شط 
"�إن ت�شمن تد�بري �ل�شحة �لنف�شية 
�لقطاع  ع��رب  �ملختلفة  �ل�شيا�شات  يف 
�شامل  ن���ه���ج  خ�����الل  م����ن  �حل���ك���وم���ي 
�ل�شحة  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ  ب���ن  ي���رب���ط 
�أهميته  ل��ه  م��ع��اً،  و�لنف�شية  �لبدنية 
�لجتماعية  �ل��و���ش��م��ة  م��ن  �حل���د  يف 
يعمل  كما  �لنف�شية  بال�شحة  �ملتعلقة 
ملن  �شوًتا  ويعطي  �لوعي  زي��ادة  على 

يعانون يف �شمت."

�أهمية ك�شر �ل�شورة  و�أو�شح �لتقرير 
�ل�شحة  ملو�شوع  �ملجتمع  �لنمطية يف 
�أن م��ث��ل هذه  ل��ل��ت��اأك��د م���ن  �ل��ع��ق��ل��ي��ة 
لالإحر�ج  م�شدر�ً  تعد  مل  �لتحديات 
�أو �خلجل للم�شاب، �أو �أن يتم رف�شها 
ومدر�ء  و�لأ�شدقاء  �لعائلة  قبل  من 
�لعمل ويجب معاجلتها متاما وعدم 
�لأمر��س  معاجلة  يتم  كما  �إهمالها 

�جل�شدية.
جائحة  ف������اإن  �ل���ت���ق���ري���ر،  وب���ح�������ش���ب 
جو�نب  على  �أث��رت   "19  - "كوفيد 
جميع  يف  �لنف�شية  �ل�شحة  يف  ع���دة 
�أنحاء �لعامل. حيث تاأثرت �شحة خط 
�لدفاع �لأول �لنف�شية خالل �جلائحة، 
�أطفالهم  ع��ن  �ل�����ش��ن  ك��ب��ار  و�ن��ف�����ش��ل 
�لجتماعي  �لتباعد  �إج���ر�ء�ت  ب�شبب 
و�شعر  و�لتجمعات،  �لزيار�ت  وجتنب 
وظائفهم  ف��ق��د�ن  م��ن  بالقلق  �لآب����اء 
و�شرورة �لتعاي�س مع �حلياة �ملختلفة 

يف ظل �جلائحة".
و�أو�����ش����ح �ل��ت��ق��ري��ر �أن�����ه ع��ل��ى �مل���دى 
�لق�شري، �أدى �ل�شطر�ب �لقت�شادي 
 – "كوفيد  عن  �لناجم  و�لجتماعي 
�إيقاف خدمات  �أو  تعطيل  �إىل   "19
�ل�����ش��ح��ة �ل��ن��ف�����ش��ي��ة �حل���رج���ة يف 93 
�شملتها  دول�����ة   130 �أ����ش���ل  م���ن   ٪
منظمة  �أج����رت����ه����ا  �ل����ت����ي  �ل����در������ش����ة 
�ل�شحة �لعاملية بن يونيو و�أغ�شط�س 
جمتمع  �لوباء  �أجرب  حيث   .2020
�ل�شن كمثال، على مو�جهة حتديات 
و�لتي  و�ل����وح����دة  و�ل��ق��ل��ق  �لك���ت���ئ���اب 
غالبا ما مت جتاهلها يف �ملا�شي ب�شبب 

�لنمطية  و�ل�����ش��ورة  �جل��ه��ل  �ن��ت�����ش��ار 
حول معاجلة �ل�شحة �لنف�شية.

�حلكومات  �أن  �ىل  �ل��ت��ق��ري��ر  ول��ف��ت 
�ل�شعيد  ع��ل��ى  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات،  و���ش��ن��اع 
�أن  م��ت��ز�ي��د  ب�شكل  ي��درك��ون  �ل��ع��امل��ي، 
ي��ج��ب �ل��ت�����ش��دي ل��ت��اأث��ري �ل��وب��اء على 
��شتباقي  ب�����ش��ك��ل  �ل��ن��ف�����ش��ي��ة  �ل�����ش��ح��ة 
لتعزيز  �ل���الزم���ة  �حل���ل���ول  وت��ط��ب��ي��ق 

�شحة �ملجتمع �لنف�شية.

جودة  حت�سن  مبتكرة  �سيا�سات 
احلياة النف�سية

�مل�شتمر  �ل��ت��اأث��ري  �أن  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أك����د 
حافز�  ي�����ش��ك��ل  �أن  ي��ج��ب  ل��ل��ج��ائ��ح��ة 
لتطوير  �ل��ق��ر�ر  و���ش��ن��اع  للحكومات 
م��ب��ت��ك��رة ميكنها  ���ش��ي��ا���ش��ات  وت��ن��ف��ي��ذ 
عرب  �لنف�شية  �حل��ي��اة  ج���ودة  حت�شن 
ركيزة  كونه  �ملجتمع  قطاعات  جميع 
�أ�شا�شية لرب�مج �لنتعا�س �لقت�شادي 
�مل�شتد�مة، م�شري� �إىل �أهمية ذلك يف 
تطوير �حللول �ل�شتباقية لتحديات 
م�شتقبلية  جمتمعات  �إىل  �ل��و���ش��ول 
خالل  م��ن  ك��ل��ي  ب�شكل  تعمل  رق��م��ي��ة 
وو�شائل  ب��ع��د  ع���ن  �ل��ع��م��ل  م��ن�����ش��ات 

�لتو��شل �لجتماعي.
و�أ�شار �لتقرير �ىل �أن �لوعي بق�شايا 
�ل�شحة �لنف�شية �زد�د يف جميع �أنحاء 
خ�شو�شاً  �لأو���ش��ط،  �ل�����ش��رق  منطقة 
��شتطالع  ووج�������د  �ل���������ش����ب����اب.  ب�����ن 
�أن   2019 ل���ع���ام  �ل��ع��رب��ي  �ل�����ش��ب��اب 
يعرفون  �لعرب  �ل�شباب  من   31%
تتعلق  مب�����ش��ك��ل��ة  م�������ش���اب���ا  ���ش��خ�����ش��ا 

بال�شحة �لنف�شية، كما وجد �أن هناك 
�ل��ف��ع��ل وطرق  ك��ب��ري�ً يف ردود  ت��ن��وع��اً 
�لنف�شية  �لأمر��س  �ل�شتجابة لعالج 

بن �ل�شكان �لعرب. 
وق����ال �إن����ه يف دول����ة �لإم��������ار�ت، نظم 
وجودة  لل�شعادة  �لوطني  "�لربنامج 
 2020 �أب����ري����ل  يف  ح��م��ل��ة  �حلياة" 
لكافة  �لنف�شية  �ل�شحة  دعم  لتقدمي 
�أف������ر�د �مل��ج��ت��م��ع  وم�����ش��اع��دت��ه��م على 
للجائحة  �لنف�شي  �لأث��ر  �لتغلب على 
لتوفري  ����ش���اخ���ن  خ�����ط  خ������الل  م�����ن 
�مل�شاعدة �لفورية للمت�شلن ومناق�شة 
حالتهم من قبل متخ�ش�شن وخرب�ء 
�ل�شعودية  ت��ه��ت��م  ف��ي��م��ا  ن��ف�����ش��ي��ن، 
بالدعم �لجتماعي و�لنف�شي مل�شاعدة 
�مل�شاعر  مع  �لتعامل  على  �لأ�شخا�س 
�ل�شلبية من �لتوتر و�لقلق �لناجمن 
عرب   ،"19 – “كوفيد  ج��ائ��ح��ة  ع��ن 
خ��دم��ة �ل��رع��اي��ة �ل�����ش��ح��ي��ة ع���ن ُبعد 
�إىل  �ملت�شلن  توجه  �لتي  �ملخ�ش�شة 
معالج نف�شي للح�شول على م�شاعدة 

فورية". 

اخل���دم���ات  ت����اأث����ريات  اإدراك 
ال�سحة  على  اجلديدة  الرقمية 

النف�سية للأفراد
�إدر�ك  �أه���م���ي���ة  �ىل  �ل��ت��ق��ري��ر  ودع�����ا 
تاأثري�ت �خلدمات �لرقمية �جلديدة 
ع��ل��ى �ل�����ش��ح��ة �ل��ن��ف�����ش��ي��ة ل����الأف����ر�د، 
��شتخد�م  ك��ي��ف��ي��ة  يف  �ل��ت��ف��ك��ري  ق��ب��ل 
هذ�  يف  �إي��ج��اب��ي  ب�شكل  �لتكنولوجيا 
�لتي  �لأب���ح���اث  �أن  م��و���ش��ح��ا  �مل���ج���ال، 

�أج���ر�ه���ا ع��ل��م��اء �ل��ن��ف�����س ج���ان توينج 
وج�����ون�����اث�����ان ه�����اي�����دت وزم������الوؤه������م 
وج����دت ع��الق��ة ب���ن �لرت���ف���اع �حلاد 
لو�شائل  �مل���ر�ه���ق���ن  �����ش���ت���خ���د�م  يف 
ب���ن عامي  �ل���ت���و�����ش���ل �لج���ت���م���اع���ي 
�حلادة  و�ل���زي���ادة  و2011   2009
من عام 2012 وما بعده، يف �كتئاب 
�ملر�هقن يف �ململكة �ملتحدة و�لوليات 

�ملتحدة، خ�شو�شاً بن �لفتيات".
�لتقنيات  "ت�شخري  �إم��ك��ان  �ىل  ولفت 
لل�شحة  مت���ك���ن  ك���ع���ام���ل  �ل���رق���م���ي���ة 
 " �أظهر  حيث  �لإيجابية"،  �لنف�شية 
ك��ب��ري كيف  – 19" ب�����ش��ك��ل  ك��وف��ي��د 
"زووم"  تطبيقات  ت�شاعد  �أن  ميكن 
�ت�������ش���الت  وت���ق���ن���ي���ات  و"�شكايب" 
�لفيديو، �إ�شافة �إىل و�شائل �لتو��شل 
تو��شل  �لجتماعي، يف �حلفاظ على 
تباعدهم  م���ن  �ل���رغ���م  ع��ل��ى  �ل��ن��ا���س 
ج�������ش���دي���ا.  و�أك������د �ل��ت��ق��ري��ر �أن�����ه من 
�مللمو�شة  غري  �ملفاهيم  قيا�س  �ملمكن 
�لنف�شية، حيث مت  مثل جودة �حلياة 
�إح��ر�ز تقدم كبري يف �لعقود �لأخرية 
لقيا�س  مو�شوعية  معايري  لتطوير 
يف  �لنف�شية  �حل��ي��اة  ج����ودة  م�����ش��ت��وى 
�لعامل، و�أ�شار �إىل �أنه على �لرغم من 
�لتي  �لتحليلية  �لأط���ر  ه��ذه  مثل  �أن 
فاإن  تقي�س ج��ودة �حلياة غري كاملة، 
�ل�شيا�شات  �شنع  �شميم  يف  وج��وده��ا 
ت���ع���رف �حل���ك���وم���ات على  ي�����ش��اع��د يف 
�لتي  �ل��ن��ف�����ش��ي��ة  �ل�����ش��ح��ة  حت����دي����ات 

يو�جها �ملجتمع ب�شكل يومي.
�لتجارب  بع�س  �إىل  �لتقرير  وتطرق 
يف م��ن��ط��ق��ة �ل�����ش��رق �لأو�����ش����ط، حيث 
تعمل �لعديد من �لدول على تطوير 

�لنف�شية  �حل����ي����اة  ج������ودة  ���ش��ي��ا���ش��ات 
�ل��ت��ي ي��ت��م ر���ش��د جن��اح��ه��ا م��ن خالل 
ن��ت��ائ��ج ق��اب��ل��ة ل��ل��ق��ي��ا���س. م�����ش��ري� �إىل 
�أطلقت يف مار�س  �لإم����ار�ت،  دول��ة  �أن 
لل�شعادة  �لوطني  �لربنامج   ،2016
�ملكاتب  وج��ودة �حلياة، حيث عر�شت 
�حل��ك��وم��ي��ة �لحت����ادي����ة ���ش��ل�����ش��ل��ة من 
جودة  لتح�شن  �مل�����ش��م��م��ة  �مل���ب���ادر�ت 
�ل�شعودية  �لعمل، ويف  بيئة  �حلياة يف 
عن�شر�  �لنف�شية  �حلياة  جودة  تعترب 
�أ�شا�شيا يف برنامج جودة �حلياة، �لذي 
مت تطويره حتت مظلة ��شرت�تيجية 

روؤية 2030.
"دمج  �إم���ك���ان  �ىل  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أ�����ش����ار 
�لنف�شية  �ل�����ش��ح��ة  ت��ع��زي��ز  م���ب���ادر�ت 
�ل�شحة  بالكامل يف خدمات  �ل�شاملة 
 ،2025 �ل�شائدة بحلول عام  �لعامة 
تت�شمن  م����درو�����ش����ة  خ����ط����و�ت  ع����رب 
�لرقمية  �حللول  حتديد  �ىل  �لدعوة 
بال�شحة  �لوعي  جم��الت  يف  �لفعالة 
�لذ�تي  �ل��ت��ع��ري��ف  و�أدو�ت  �لنف�شية، 
ل����الأم����ر������س �ل���ن���ف�������ش���ي���ة، وخ���ط���وط 
�مل�شاعدة يف حالت �لطو�رئ، و�لإد�رة 
�لذ�تية، و�أد�ة دعم �لرعاية، و�لرعاية 
�لفرت��شية  �ل��ن��ف�����ش��ي��ة  �ل�����ش��ح��ي��ة 
�لأط����ب����اء،  �إىل  �ل���و����ش���ول  وخ����دم����ات 
�حلو�فز  ن���ط���اق  وت��و���ش��ي��ع  وت��ط��وي��ر 
هذه  �إىل  �ل���و����ش���ول  ت�����ش��م��ن  �ل���ت���ي 
�ملنتجات و�خلدمات، وتوفري �لتمويل 
�حلكومي لل�شركات �لنا�شئة يف جمال 
رو�د  ومكافاأة  وتكرمي  �حل��ي��اة،  ج��ودة 
على  و�خل��ا���س  �حلكومي  �لقطاعن 
حياة  ج���ودة  ب��ر�م��ج  يف  ��شتثمار�تهم 

�ملوظفن يف بيئة �لعمل. 

�سمن �سل�سلة تقاريرها املعرفية وبال�سراكة مع »براي�س ووترهاو�س كوبرز«

القمة العاملية للحكومات 2022: تبني جودة احلياة النف�سية اأولوية وطنية حلكومات العامل

ا�ستمرت على مدى 4 اأيام يف مقر »هيئة ال�سارقة للكتاب«

»معر�ش الكتاب الإماراتي« يختتم دورته الثانية بحفل توقيع يجمع اأكرث من 150 كاتبا اإماراتيا

النف�سية  االأمرا�س  ب�سبب  �سنويًا  دوالر  تريليون  يفقد  العاملي  • االقت�ساد 
العامة بامل�سلحة  مرتبطة  م�ساألة  املجتمع  الأفراد  النف�سية  احلياة  جودة  • حت�سني 

• اال�سطراب االقت�سادي واالجتماعي نتيجة كورونا اأدى لتعطيل خدمات ال�سحة النف�سية احلرجة يف 93 % من اأ�سل 130 دولة
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

ت����ف����ق����د �ل����ع����ق����ي����د ع����ل����ي خ���ل���ف���ان 
�لعامة  �لإد�رة  م��دي��ر  �مل��ن�����ش��وري، 
بح�شور  بالنيابة،  �ملجتمع  لإ�شعاد 
�مل�����ط�����وع، مدير  ع��ي�����ش��ى  �ل���ع���ق���ي���د 
جلان  �مل��وؤ���ش�����ش��ي��ة،  �ل��ه��وي��ة  �إد�رة 
�لرم�شانية  �مل�شابقات  يف  �لتحكيم 
�لتا�شعة  ب��دورت��ه��ا  �ن��ط��ل��ق��ت  �ل��ت��ي 
�إد�رة  م����ن  ب��ت��ن��ظ��ي��م  و�ل����ث����الث����ن 
م�شابقة  وت�شمل  �لأمنية.  �لتوعية 
�لقر�آن �لكرمي، وم�شابقة �حلديث 
و�مل�شابقة  �ل�������ش���ري���ف،  �ل����ن����ب����وي 

�لثقافية.
�ملن�شوري،  ع��ل��ي  �لعقيد  و����ش��ت��م��ع 
�إىل �شرح حول �مل�شابقة من �لعقيد 
�ل��دك��ت��ور �أح���م���د حم��م��د ع��ب��د �هلل 
�ل�شوؤون  ق�����ش��م  رئ��ي�����س  ع���ل���ي،  �آل 
�إد�رة  يف  و�ل��ت�����ش��ام��ح  �لإ���ش��الم��ي��ة 
�أن  �أك���د  و�ل���ذي  �لأم��ن��ي��ة،  �لتوعية 
�ملرة  يف  �نطالقها  منذ  �مل�شابقات 
كل  يف  ت�شهد   ،1983 ع��ام  �لأوىل 
من  وم�شاركة  �إق��ب��اًل  جديدة  دورة 
وتلقى  �ل��ث��الث،  بفئاتها  �ملوظفن 
دعماً و�هتماما من �لقيادة �لعامة 
ل�شرطة دبي، وتر�شد جو�ئز مالية 
�ملتناف�شن  ع���دد  وب��ل��غ  ل��ل��ف��ائ��زي��ن، 
هذ� �لعام يف �لفئات �لثالث 283 

م�شاركاً. 
�لقر�آن  م�شابقة  �أن  �لعقيد  وب���نرّ 
�لأول  ق�شمن:  تتكون من  �لكرمي 

�لأول  م�����ش��ت��وي��ان  وف���ي���ه  �حل���ف���ظ 
�حلافظ �ملتميز يحفظ فيه ع�شرة 
�ل���ث���اين وفيه  �أج�������ز�ء، و�مل�����ش��ت��وى 
�أربعة فروع، �لق�شم �لثاين �لتالوة، 
�مل�شتوى  يف  �ملت�شابقون  وي�����ش��ارك 
م�شيفا  ف�����رق،  �أو  ف�����ردي  �ل���ث���اين 
�ل�شريف  �حل���دي���ث  م�����ش��اب��ق��ة  �أن 
 20 ودر������ش����ة  ح��ف��ظ  �إىل  ت���ه���دف 
�ل�شريفة  �ل��ن��ب��وي��ة  �لأح���ادي���ث  م��ن 
�أحكام  م��ن  تت�شمنه  مب��ا  و�لإمل�����ام 
و�أخ�����ري�  وف����و�ئ����د،  و�آد�ب  ف��ق��ه��ي��ة 
�إىل  تهدف  �لتي  �لثقافية  �مل�شابقة 
حث �جلميع على �لبحث و�ملطالعة 
خمتلف  يف  و�ل�شتق�شاء  و�ل�شوؤ�ل 

�لعلوم �لدينية و�لثقافة �لعامة.
ت��ف��ت��ح باب  �مل�����ش��اب��ق��ات  �أن  و�أو����ش���ح 

�مل�شاركة لفئات عدة، منها موظفو 
ومدنين  ع�شكرين  دب���ي  ���ش��رط��ة 
من كال �جلن�شن، و�أ�شحاب �لهمم 
من موظفي �شرطة دبي و�أ�شحاب 

حماية  م�����د�ر������ش�����ة  م�����ن  �ل����ه����م����م 
يف  و�مل��وق��وف��ن  و�لتعليم،  للرتبية 
من  ب��ك��ل  �لح��ت��ي��اط��ي��ن  �حلب�شن 
ب��ر دب��ي وب��ر دي���رة، وه��ن��ال��ك جلان 

فئة،  ك��ل  يف  للتحكيم  متخ�ش�شة 
باملر�كز  �ل��ف��ائ��زي��ن  ب����اأن  م�����ش��ي��ف��اً 
يح�شلون  م�شابقة،  ك��ل  يف  �لأوىل 
ع���ل���ى ج����و�ئ����ز ق��ي��م��ة ���ش��م��ن حفل 
خ��ت��ام��ي، وه����ذ� م���ن ���ش��اأن��ه حتفيز 
�مل����وظ����ف����ن ع���ل���ى ح���ف���ظ وت������الوة 
�لأحاديث  وحفظ  �لكرمي،  �لقر�آن 
�لثقافة  ون�شر  �ل�شريفة،  �لنبوية 
�إىل  �مل�شابقات  تهدف  كما  �لعامة. 
وقيم  و�لنتماء  �ل��ولء  روح  تعزيز 
وغريها،  و�ل�����ش��م��اح��ة  �ل��و���ش��ط��ي��ة 
مما يدعم م�شرية �لعمل بكل تفان 

و�إخال�س.
�لعامة  �لإد�رة  م����دي����ر  و�أث�����ن�����ى 
لإ����ش���ع���اد �مل��ج��ت��م��ع ب��ال��ن��ي��اب��ة، على 
�جلهود �ملبذولة لتنظيم �مل�شابقات 
وحتفيز  ع������ام،  ك����ل  �ل��رم�����ش��ان��ي��ة 
�مل��وظ��ف��ن ل��ل��م�����ش��ارك��ة مب���ا يحقق 

�لأهد�ف �ملرجوة من �إقامتها.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ن��ظ��م��ت د�ئ������رة ت��ن��م��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع يف 
�أب���وظ���ب���ي جم���م���وع���ة م����ن �ل���ور����س 
�ملرئي  �لت�شال  بتقنية  �لتعريفية 
�جلمعيات  مب�شاركة  ُبعد"،  "عن 
و�ملوؤ�ش�شات �لأهلية ذ�ت �لنفع �لعام 
مبختلف تخ�ش�شاتها �شو�ء �ملهنية، 
�لن�شائية،  �لإن�����ش��ان��ي��ة،  �ل��ث��ق��اف��ي��ة، 
و�لفنون �ل�شعبية و�مل�شارح و�لعامة، 
ب�����ه�����دف �ل����ت����ع����ري����ف ب����اخل����دم����ات 
للرتخي�س  �ل���الزم���ة  و�مل��ت��ط��ل��ب��ات 

ة لها.  و�لآلية �ملتبعرّ
وقال �شعادة مبارك �شامل �لعامري، 
�لتنفيذي لقطاع �لرتخي�س  �ملدير 
و�ل���رق���اب���ة �لج��ت��م��اع��ي��ة يف د�ئ����رة 

ت�شعى  �ل��د�ئ��رة  �إن  �ملجتمع:  تنمية 
ي�شاركون  وجهات  �أف��ر�د  �إيجاد  �إىل 
بفعالية يف خدمة �ملجتمع، وذلك من 
منطلق دورها �لرقابي و�لإ�شر�يف يف 
�لجتماعي  �لقطاع  وتنمية  تعزيز 
�لثالث  �لقطاع  وتطوير  جهة،  من 
�لتي يندرج حتت مظلته �جلمعيات 
و�ملوؤ�ش�شات �لأهلية ذ�ت �لنفع �لعام 

من جهة �أخرى".
و�أ�شار �شعادته �إىل �أن �لد�ئرة وقعت  
خالل �لعام �ملا�شي مذكرة تفاهم مع 
وز�رة تنمية �ملجتمع يف �إطار حتديد 
�لطرفن،  ب��ك��ال  �مل��ن��وط��ة  �لأدو�ر 
و�لعمل على تطوير �لأ�ش�س للعمل 
�إىل  �لد�ئرة  ت�شعى  حيث  �مل�شرتك، 
�ل�شرت�تيجية  �خل���ط���ط  ت��ن��ف��ي��ذ 

باأن�شطة  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  و�ل��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة 
�جلمعيات  وم���ر�ق���ب���ة  �ل��رتخ��ي�����س 
ة، وفقاً للت�شريعات �ملنظمة  �ملرخ�شرّ
�أن���ه مت  �إىل  �ل��ث��ال��ث، لف��ت��اً  للقطاع 
ع���ق���د ت�����ش��ع ور�������س ت��ع��ري��ف��ي��ة على 
105 من  بح�شور  �أ�شبوعن  مد�ر 
ذ�ت  �لأهلية  و�ملوؤ�ش�شات  �جلمعيات 

نفع عام. 
تعترب  �ل���ور����س  ه���ذه  �إن  و�أ�����ش����اف: 
ف����ر�����ش����ة ل����ت����ع����ري����ف �جل���م���ع���ي���ات 
و�ملوؤ�ش�شات �لأهلية ذ�ت �لنفع �لعام 
و�أعمالها  تخ�ش�شاتها  ب��اخ��ت��الف 
�لقطاع  موؤ�ش�شات  ترخي�س  باآلية 
�لثالث يف �إمارة �أبوظبي، و�لتعريف 
�لالزمة  و�مل��ت��ط��ل��ب��ات  ب���اخل���دم���ات 
�لور�س  ه��ذه  �أن  جانب  �إىل  ل��ذل��ك، 

ملالحظات  �ل����ش���ت���م���اع  ت�����ش��م��ن��ت 
�مل�������ش���ارك���ن حول  و�����ش���ت���ف�������ش���ار�ت 
متكاملة  نبذة  وتقدمي  �لرتخي�س، 
�ل�شرت�تيجي  �ل���د�ئ���رة  دور  ح���ول 
عن  ف�شاًل  �لثالث،  �لقطاع  دعم  يف 
عرو�س مرئية لأبرز �خلدمات �لتي 
و�لتي  �ل��رتخ��ي�����س  ب��خ��دم��ة  تتعلق 
�لرتخي�س  قطاع  م��ن  ك��ل  ُيقدمها 
وقطاع  �لج���ت���م���اع���ي���ة،  و�ل����رق����اب����ة 
�ملجتمعية،  و�مل�����ش��ارك��ة  �ل��ري��ا���ش��ة 
وهيئة �مل�شاهمة �ملجتمعية - "معاً". 
و�مل�شاركة  �ل��ري��ا���ش��ة  ق��ط��اع  و���ش��لرّ��ط 
ع��ل��ى دوره يف  �ل�����ش��وء  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�ل��ث��ال��ث �شمن  �ل��ق��ط��اع  م��ن��ظ��وم��ة 
ي�شهم  ���ش��ام��ل  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي  �إط�����ار 
يف دع����م من���و �ل���ق���ط���اع، ح��ي��ث متت 

�لإ�شارة �إىل ممكنات �لقطاع �لثالث 
و�ل�شر�كات،  �لأن���ظ���م���ة،  و�أب����رزه����ا 
رئي�شي يف  �أث��ر  لها  �لتي  و�حل��و�ف��ز 
�شو�ء  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �جلمعيات  دع��م 
��شتعر�شت  ك��م��ا  م��ال��ي��ة.  �أو  عينية 
"هيئة �مل�شاهمات �ملجتمعية – معاً" 
برناجمها للمنح و�لذي يهدف �إىل 
يف  �لجتماعي  �لقطاع  منو  حتفيز 
�إم�����ارة �أب��وظ��ب��ي م��ن خ���الل تقدمي 
�لجتماعية  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات  �ل���دع���م 
و�ل�شركات ذ�ت �لهدف �لجتماعي،  
�لتي  �لأول���وي���ات  �إب�����ر�ز  �إىل ج��ان��ب 
حتر�س �لهيئة على حتقيقها �شمن 
بناء  يف  تتعلق  و�لتي  عملها  �أج��ن��دة 
�لأعمال  ري���ادة  �ل��ق��در�ت يف جم��ال 
وتطوير  وت���ن���م���ي���ة  �لج���ت���م���اع���ي���ة 

و��شتد�مة  �لثالث  �لقطاع  منظومة 
ومنو �مل�شاريع �لجتماعية، و�لدعم 
�لعيني و�ملادي �لذي يقدمه برنامج 
و�لغر�س  �مل�شتفيدة  للفئات  �مل��ن��ح 

منه، كما مت خالل �لعر�س �لإ�شارة 
و�لفئات  �ل���رتك���ي���ز  جم������الت  �إىل 
�مل�شتهدفة، ومر�حل �لربنامج بدء�ً 
�ملتابعة  �إىل  و���ش��وًل  �ل��ت��ق��دمي  م��ن 

حتديد  ج����ان����ب  �إىل  و�ل����ت����وج����ي����ه، 
م��ع��اي��ري �ل��ق��ب��ول يف �ل��ربن��ام��ج مع 
ت���و����ش���ي���ح �جل����ه����ات غ����ري �مل���وؤه���ل���ة 

لاللتحاق فيه.

•• دبي- وام: 

ت�شلم ر��شد عبد�هلل �لق�شري نائب مدير مكتب وز�رة 
�خلارجية و�لتعاون �لدويل يف دبي �لرب�ءة �لقن�شلية 
ل�����ش��ع��ادة �أك��ل��ي��ل��و� ك��ي��ب��ي��دي �إي���ري���ن���ا، �ل��ق��ن�����ش��ل �لعام 
دبي  يف  �لدميقر�طية  �لفيدر�لية  �إثيوبيا  جلمهورية 

و�لإمار�ت �ل�شمالية وذلك مبقر مكتب �لوز�رة بدبي.
مبنا�شبة  �لإث��ي��وب��ي  �ل��ع��ام  بالقن�شل  �لق�شري  ورح��ب 
و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  ب��ال��ع��الق��ات  و�أ����ش���اد  تعينه، 
�لبلدين  ت���رب���ط  �ل���ت���ي  و�ل���ش��ت��ث��م��اري��ة  و�ل���ت���ج���اري���ة 
�ل�شديقن، متمنياً له �لتوفيق و�لنجاح يف مهام عمله 

�جلديد.

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

تر�أ�س �شعادة �للو�ء علي عبد �هلل بن علو�ن �لنعيمي رئي�س 
�خليمة،  ر�أ���س  �شرطة  ع��ام  قائد   - �لد�ئمة  �لُعليا  �للجنة 
�جتماع  �للجنة �لُعليا �لد�ئمة �لر�بع 2022/4، بح�شور 
�أع�شاء �للجنة �لُعليا �لد�ئمة بر�أ�س �خليمة، وذلك بقاعة 

�لجتماعات �لكربى مببنى �لقيادة  �لعامة.
بر�أ�س  �لُعليا  �لقيادة  رئي�س جلنة  ب  رحرّ �لجتماع،  بدء  يف 
�ملتميزة  �ل�شرطية  بالعنا�شر  م�شيد�ً  باحل�شور،  �خليمة 
�ملوكلة  وت��وؤدي مهامها  ر�أ���س �خليمة،  ب�شرطة  تعمل  �لتي 
عمر  �لعقيد  �شعادته،  م  ك��ررّ حيث  و�إخ��ال���س،  بكفاءة  �إليها 
�خلدمات  �إد�رة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  �ل��ط��ن��ي��ج��ي  �ل���ع���ود  حم��م��د 
تقدير�ً  �خليمة،  ر�أ���س  ب�شرطة  و�لت�شالت  �لإلكرتونية 
وعرفاناً جلهوده �ملتميزة �ملبذولة يف حتقيق نتائج متميزة 
ب�����اإد�رة �خل��دم��ات �لإلكرتونية  �ل�����ش��رط��ي  ل����الأد�ء  ري��ادي��ة 

و�لت�شالت.

�للجنة  و�أع�شاء  ع��ل��و�ن،  بن  علي  �ل��ل��و�ء  �شعادة  تناول  ثم 
تطوير  تدعم  �لتي  �لهامة  �مل��ح��اور  من  جمموعة  �لُعليا، 
�ل�شرطة،  ق��ط��اع��ات  ل��ك��اف��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ي  �لأد�ء  وحت�����ش��ن 
�لأولوية،  ذ�ت  �خل��دم��ات  وم��وؤ���ش��ر�ت  حت��دي��ات  مناق�شن 
وموؤ�شر ن�شب �لإ�شتخد�م للخدمات �لإلكرتونية و�لذكية، 
�لأمني  �لح�شائي  �لتقرير  ومناق�شة  ��شتعر��س  مت  كما 
�إىل  �ل���ع���ام،  �ل��ق��ائ��د  ���ش��ع��ادة  ودع����ا  2022م  �لأول  ل��ل��رب��ع 
�شرورة تطبيق �شيا�شة �لتطوير و�لتح�شن �مل�شتمر بهدف 
�لرتقاء مب�شتوى �لأد�ء �ل�شرطي، و�خلدمات �ملقدمة �إىل 
بر�أ�س  �لُعليا  �للجنة  �هتمام  م��دى  تعك�س  �لتي  �جلمهور 
�ملجالت  خمتلف  يف  �ل��ع��م��ل  جم��ري��ات  مبتابعة  �خل��ي��م��ة، 
�همية  م��وؤك��د�ً  �لإم���ارة،  م�شتوى  على  و�لأمنية  �ل�شرطية 
�للتز�م بتطبيق �إ�شرت�تيجية وز�رة �لد�خلية ومبادر�تها، 
تدعم  �ل��ت��ي  �لتطويرية  و�مل���ب���ادر�ت  �مل�شاريع  و����ش��ت��ح��د�ت 
�ل�شتد�مة  حتقيق  يف  وت�شاهم  �لأد�ء  وت��ط��وي��ر  حت�شن 

و�لريادة لكافة �لقطاعات �ل�شرطية.

•• عجمان-الفجر:

�ملجتمعية،   �مل�شوؤولية   وت��ع��زي��ز   �ل��ع��ط��اء   قيم   لتج�شيد  
�شاركت  هيئة  �لنقل  عجمان  –  باحلملة  �لتي  ينظمها  
ف��ن��دق ع��ج��م��ان  ����ش���ر�ي  ع���رب  وج���ب���ات  �لإف����ط����ار  و�لتي  
��شتهدفت  �شائقي  مركبات  �لأجرة  يف  �لإمارة  وتعد  هذه  
�ملبادر�ت �لإن�شانية  �ليد  متد  ج�شور  �لألفة  وتعزز  دور  
�لتعاون  ب��ن  �ملجتمع  يف  كافة  �مل��ج��الت  �لتي  تتبناها 
�ل��ه��ي��ئ��ة. وحت���ر����س  �ل��ه��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  ت��ن��ف��ي��ذ  ع����دة  �أن�شطة  

رم�شانية  لتحقيق  �لفائدة  �ملرجوة  للفئات  �مل�شتهدفة  
و�إحياء  �لقيم  �لتي يج�شدها  �شهر  رم�شان  �لكرمي  مبا  
يحمله  م��ن  �أج���و�ء  �إميانية  ومعان �شامية. وي��اأت��ي  هذ�  
�لتعاون  �نطالقا  من  �لأه��د�ف  �ل�شرت�تيجية  للهيئة  
�ل��ت��ي  ت��ع��زز  �ل�����ش��ر�ك��ة  م��ع  �ل��ق��ط��اع  �خل��ا���س  يف  �لكثري  
م��ن �مل��ج��الت  و�أه��م��ه��ا  �مل��ب��ادر�ت  �ملجتمعية  وق��د  �أعرب  
ك��م��ا  تقدمو�   �مل��ب��ادرة   ب��ه��ذه   �متنانهم   �ل�شائقون  ع��ن  
للهيئة  وفندق عجمان �شر�ي بال�شكر  على  تقدمي  وجبات 

�إفطار  �شائم.

�لذي  للمالريا  �لعاملي  �ليوم  ميثل 
ويحمل  �بريل   25 تاريخ  ي�شادف 
�لبتكار  "ت�شخري  �شعار  �لعام  ه��ذ� 
ل��ت��خ��ف��ي��ف ع�����بء �مل����الري����ا و�إن����ق����اذ 
�ل�شوء  لت�شليط  منا�شبة  �لأرو�ح"، 
�لتي  و�لإجن�����از�ت  �ل��ن��ج��اح��ات  على 
مكافحة  يف  �لإم����������ار�ت  ح��ق��ق��ت��ه��ا  
ل فعلياً �أي حالة  �ملالريا، �إذ مل ت�شجرّ
�لدولة منذ عام  د�خ��ل  م�شابة من 
على  �لإم����ار�ت  وح�شلت   ،1997
�لعاملية  �ل�����ش��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  �إ����ش���ه���ار 
�ملر�س  م���ن  �ل��ن��ه��ائ��ي  ب��ال��ت��خ��ل�����س 
�لدولة  ح��ف��اظ  م���ع   ،2007 ع���ام 
تطوير  يف  خططها  ��شتمر�ر  على 
�خلا�شة  �مل����الري����ا  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
ب���ت�������ش���خ���ي�������س وف����ح���������س �حل�������الت 
�ل���و�ف���دة وت��ق��دمي �أح����دث �لأدوي����ة 

و�لعالجات �ملجانية.
ب��اأن جهودها مل  �لإم���ار�ت  وتفتخر 
تتوقف ملو�جهة مر�س �ملالريا على 
�مل�����ش��ت��وى �مل��ح��ل��ي، ب���ل �ن��ت��ق��ل��ت �إىل 
�مل�شتوى �لعاملي ملو�جهة �ملر�س، ومل 
تتو�َن عن تقدمي �لعون و�لدعم يف 
�لعاملية،  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �لق�شية  ه��ذه 
ح��ي��ث ���ش��اه��م��ت ب���دع���م م����ايل على 
برنامج  يف  متو��شلة  �شنو�ت  م��دى 

من  وع��ي��اً  �ملالريا"  دح��ر  "�شر�كة 
ت�شريع  باأهمية  �حلكيمة  قيادتها 
وتوفري  �مل���ر����س  م���و�ج���ه���ة  وت�����رية 
بتطوير  �ل��ك��ف��ي��ل��ة  �ل����ش���ت���ث���م���ار�ت 
�أدو�ت جديدة يف �شبيل �لق�شاء على 

�ملالريا. 

ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  دع���م 
حممد بن زايد

�لدولية  �ل�شحية  �ملنظمات  وت�شيد 

بالدعم �ل�شخي يف حماربة �ملالريا، 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  م��ن 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
للقو�ت  �لأع�����ل�����ى  �ل����ق����ائ����د  ن����ائ����ب 
�مل�����ش��ل��ح��ة، وم��ن��ه��ا م����وؤخ����ر�ً �إع����الن 
�ليوم"  ب��ع��د  م���الري���ا  "ل  م��ن��ظ��م��ة 
�أبو  ب��ال��ت��ع��اون م��ع دي���و�ن ويل عهد 
ظبي وم��ب��ادرة ب��ل��وغ �مل��ي��ل �لأخ���ري، 
�إط����الق م��ع��ه��د ع��امل��ي ج��دي��د يعنى 
تغري  �ملالريا يف مو�جهة  مبكافحة 

قدم  كما  �لطق�س،  وتقلبات  �مل��ن��اخ 
�أولية  جائزة  �شموه يف عام 2020 
قدرها 1.5 مليون دولر للمنظمة 
بهدف تقييم جدوى ��شرت�تيجيات 
�ل���وق���اي���ة م���ن �مل����الري����ا م���ن خالل 

مبادرة �لتنبوؤ مب�شتقبل �شحي.

ا�سرتاتيجية فعالة 
وبهذه �ملنا�شبة، توؤكد وز�رة �ل�شحة 
ووقاية �ملجتمع �تباعها ��شرت�تيجية 

ف���ع���ال���ة يف حت�����ش��ن �مل��ج��ت��م��ع من 
�لأم���ر�����س �ل�����ش��اري��ة و�مل��ع��دي��ة من 
�ل�شحي  �ل���ن���ظ���ام  ك����ف����اءة  خ������الل 
�لوقائي وبرنامج �لرت�شد �لوبائي 
يف �لوز�رة لكت�شاف �حلالت �لو�فدة 
�لوز�رة  د  للدولة ومعاجلتها، وجتدرّ
على  �ملحافظة  مبو��شلة  �لتز�مها 
�ملالريا،  مر�س  من  خالية  �ل��دول��ة 
خلطة  �مل��ح��ك��م  �لتنفيذ  خ���الل  م��ن 
م��ا بعد �لإ���ش��ه��ار م��ن خ��الل تعزيز 
�لك��ت�����ش��اف �مل��ب��ك��ر وع���الج �حلالت 
وتدريب  تاأهيل  ومو��شلة  �لو�فدة، 
جمالت  جميع  يف  �لعاملة  �ل��ق��وى 
مكافحة  �أن�شطة  وتعزيز  �ملكافحة 

�لبعو�س �لناقل للمر�س.
�مل���الري���ا  �أن  �إىل  �لإ������ش�����ارة  جت�����در 
مر�س ميكن �لوقاية منه وعالجه، 
عام  يف  �لعاملية  �لتقدير�ت  و�أ�شارت 
مليون   241 وج��ود  �إىل   2020
باملالريا  ل��الإ���ش��اب��ة  ج��دي��دة  ح��ال��ة 
ناجمة  وف�����اة  ح���ال���ة  �أل�����ف  و627 
ب����ل����د�ً.   85 يف  �مل����ر�����س  ه������ذ�  ع����ن 
���ج���ل �أك������ر م����ن ث��ل��ث��ي ح����الت  و����شُ
�ل���وف���اة يف ���ش��ف��وف �لأط���ف���ال دون 
�لإقليم  يف  �ملقيمن  �خلام�شة،  �شن 

�لأفريقي للمنظمة. 

»اخلارجية« تت�سلم الرباءة القن�سلية من قن�سل عام اإثيوبيا

 جلنة القيادة العليا تناق�ش موؤ�سرات 
ا�ستخدام اخلدمات الإلكرتونية والذكية

•• اأبوظبي –الفجر:

نفذت بلدية مدينة �أبوظبي �لتابعة لد�ئرة �لبلديات و�لنقل ممثلة 
بقطاع عمليات �لبلديات �لفرعية حملة توعوية �شاملة �فرت��شية 
و�مل�شاركة  �لوعي  م�شتوى  رفع  بهدف  �لرئي�شي  و�لرب  �أبوظبي  يف 
�ملجتمعية بخ�شو�س مو�جهة م�شوهات �ملظهر �لعام ، حيث ركزت 
�ل�شرفات  وعلى  �لنو�فذ  خ��ارج  �ملالب�س  ن�شر  ظاهرة  على  �حلملة 

ب�شكل ظاهر للعيان ، مما ي�شوه مظهر �ملباين و�ملدينة ب�شكل عام.
وتاأتي هذه �حلملة تاأكيد�ً حلر�س �لبلدية على �إ�شر�ك �ملجتمع يف 

تعزيز �ملظهر �جلمايل �ملتنا�شق لل�شو�رع و�ملباين، وعدم �إظهار �أي 
�ملالب�س  ن�شر  �لعام، حيث متثل ظاهرة  �ملظهر  م�شوهات  نوع من 
و�ملتعلقات �ملنزلية ب�شكل مك�شوف �أمر�ً م�شوهاً للمظهر �خلارجي 

للمباين.
�لع�شرية  �لبد�ئل  ��شتخد�م  �إىل  �ملجتمع  �أف��ر�د  �لبلدية  دعت  كما 
ويف  �لنو�فذ  على  ن�شرها  م��ن  ب��دًل  �ملالب�س  جتفيف  يف  �حلديثة 
�لعام  �مل��ظ��ه��ر  جت���اه  �ملجتمعية  م�شوؤوليتهم  وتفعيل  �ل�����ش��رف��ات، 
وحمايته من كافة �أنو�ع �مل�شوهات، م�شرية �أن و�شع منا�شر �لغ�شيل 
يعد خمالفاً  و�ل�شرفات  �لنو�فذ  ح��دود  خ��ارج  �مل���و�د  م��ن  وغ��ريه��ا 

لقانون �ملظهر �لعام، وترتتب على ذلك م�شوؤولية قانونية ح�شب 
تاأمل  �لعام، حيث  �ملظهر  بت�شويه  �للو�ئح �خلا�شة  عليه  تن�س  ما 
�لبلدية بتعاون �ملجتمع يف هذ� �ل�شدد بهدف حماية �ملظهر �لعام 
توعوية  ن�شية  ر�شائل  �إر���ش��ال  �حلملة  وت�شمنت  �مل�شوهات.   م��ن 
SMS بثالث لغات )عربية /�إجنليزية/�أوردو( �إىل �أفر�د �ملجتمع 
حلثهم على عدم و�شع منا�شر �لغ�شيل يف مكان بارز وخارج حدود 
خالل  م��ن  توعوية  من�شور�ت  ن�شر  وك��ذل��ك  و�ل�����ش��رف��ات،  �ل��ن��و�ف��ذ 
�شات/في�س  �لجتماعي)�ن�شتغر�م/تويرت/�شناب  �لتو��شل  قنو�ت 

بوك( يف �ل�شاأن ذ�ته .

بهدف حماية املظهر العام للمدينة

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة توعوية ب�ساأن ن�سر املالب�ش خارج النوافذ و ال�سرفات

مب�ساركة اجلمعيات واملوؤ�س�سات االأهلية ذات النفع العام

دائرة تنمية املجتمع يف اأبوظبي تنظم ور�سات تعريفية بخدمات ترخي�ش موؤ�س�سات القطاع الثالث 

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع توا�سل تعزيز كفاءة النظام ال�سحي الوقائي

الق�ساء على املالريا: منوذج لنجاح دولة الإمارات يف مكافحة الأمرا�ش املعدية حمليًا ودوليًا

  هيئة النقل- وعجمان �سراي ينفذان مبادرة اإفطار ال�سائق

يتناف�سون يف القراآن واحلديث والثقافة

39 بدورتها  دبي  ل�سرطة  الرم�سانية  امل�سابقات  يف  م�ساركًا   283

فقدان �سهادات ا�سهم
فقدت ال�سيدة / منى اأحمد حممد فا�سل املزروعي )امارات 
اأبوظبي  م�سرف  م��ن  ���س��ادرة  اأ�سهم  �سهادة  اجلن�سية(  

االإ�سلمي. عدد اال�سهم 2755  �سهما
فروع  م��ن  ف��رع  الأق���رب  ت�سليمها  يجدها  مم��ن  ال��رج��اء    
رقم  تيلفون  على  االت�سال  او  االإ�سلمي.  ابوظبي  م�سرف 

0528000054 م�سكورا
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

بن  ث��اين  �أحمد  �ل��ل��و�ء  �شعادة  �شهد 
غليطة مدير مركز �شرطة �لرفاعة 
بح�شور نائبه �لعقيد جمعة خلفان 
�ملهريي، فعاليات مبادرة " �إفطاركم 
علينا" �لتي نظمها �ملركز بالتعاون 
مع جمعية د�ر �لرب �خلريية، بهدف 
�لأ�شر  على  �لرم�شاين  �ملري  توزيع 

�ملتعففة و�ملُحتاجة.
توزيع  �أن  غليطة  ب��ن  �ل��ل��و�ء  و�أك���د 
�مل����ري �ل���رم�������ش���اين ي���اأت���ي يف �إط����ار 
م�شاركة �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي 
يف ي��وم ز�ي���د للعمل �لإن�����ش��اين، ويف 
تعكف  �لتي  �ملبادر�ت �خلريية  �إطار 
�شرطة دبي على تنظيمها بالتعاون 
م���ع �ل�������ش���رك���اء �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة يف 

�شهر  ���ش��م��ن  �خل����ريي����ة  �جل��م��ع��ي��ة 
�خلري و�لعطاء و�لرحمة.

و�أ�����ش����اف �ل����ل����و�ء �ب����ن غ��ل��ي��ط��ة �أن 
�إط��ار حر�س  يف  �أي�شاً  تاأتي  �حلملة 

يف  �ل�����ش��ع��ادة  ن�شر  على  دب��ي  �شرطة 
�مل��ج��ت��م��ع و�ل���ت���و�����ش���ل م���ع خمتلف 
�ملبادرة  �أن  مبيناً  �ملجتمع،  �شر�ئح 
على  م���ري  ����ش���ن���دوق   100 وزع�����ت 

�لأ�شر �ملتعففة و�ملحتاجة يف منطقة 
�خت�شا�س �لرفاعة، مثيناً يف �لوقت 
يف  �مل�شاركن  كافة  جهود  على  ذ�ت��ه 

�لعمل �خلريي. 

•• الفجرية-الفجر:

�أم�س �لأول �لأحد فعاليات  �ختتمت 
منتدى  م�����ن  �ل�������ش���اب���ع���ة  �ل�����������دورة 
�لفجرية �لرم�شاين بجل�شة حو�رية 
�لأب���ن���اء  "تربية  ب���ع���ن���و�ن:  مم���ي���زة 
جمعية  نظمتها  و�أمانة"،  م�شوؤولية 
بالتعاون  و�ل��ف��ن��ون  للثقافة  �لبدية 
وذل��ك يف  للن�شر،  خ  �ل���رُّ موؤ�ش�شة  م��ع 
جمل�س �لبدية �ملجتمعي بالفجرية، 
�مل�شت�شارة �لرتبوية مرمي  مب�شاركة 
�لأ�شرية  و�مل�شت�شارة  خملوف،  علي 
و�لخت�شا�شية  �ل��ظ��ن��ح��اين،  �آم��ن��ة 
�لنقبي  حم���م���د  ن�������ورة  �ل���ن���ف�������ش���ي���ة 
�أحمد  وف�����اء  �ل���دك���ت���ورة  و�أد�رت�����ه�����ا 

�لرئي�س �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة �لرخ.
ون��اق�����ش��ت �جل��ل�����ش��ة �أرب����ع����ة حم���اور 
و�لأمانة  �مل�شوؤولية  بثنائية  متعلقة 
يف تربية �لأبناء، حيث تناول �ملحور 
ودور  �لإم������ار�ت������ي  "�ل�شنع  �لأول 
ف��ي��ه و�أه��م��ي��ت��ه يف تعزيز  �ل��و�ل��دي��ن 

�لهوية �لوطنية"، كما تطرق �ملحور 
ميديا  �ل�شو�شيال  "�أ�شر�ر  ل�  �لثاين 
على �لأبناء وكيفية �لوقاية و�لعالج 
�أ�شاء  فيما  �لنرتنت"،  �إدم����ان  م��ن 
�لأبناء  "وقاية  على  �لثالث  �مل��ح��ور 
من �ملخدر�ت"، يف حن تناول �ملحور 
�جلديد  �لتعليم  "م�شكالت  �ل��ر�ب��ع 

للطالب".
مرمي  �ل��رتب��وي��ة  �مل�شت�شارة  و�أك����دت 
�ل�شنع  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ع��ل��ي خم��ل��وف 
كونه  �لأب���ن���اء  تن�شئة  يف  �لإم���ار�ت���ي 
و�لأرث  لأب��ن��ائ��ن��ا  �لذهبية  �ل��ق��اع��دة 
�لذي تو�رثناه من �أخالقنا �حلميدة 
�لأجيال  ع���رب  ع��ل��ي��ه��ا  ت��رب��ي��ن��ا  �ل��ت��ى 
و�آبائنا".  �أج���د�دن���ا  ف��ي��ن��ا  وغ��ر���ش��ه��ا 
يف  �لأم  دور  �أهمية  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
�أن  ذل��ك  لالأبناء،  �ل�شليمة  �لتن�شئة 
�لأم عماد �لرتبية ووجودها �لفعلي 
غاية  يف  �ل�����ش��وري،  ولي�س  و�مل���وؤث���ر، 
م�شيفًة  �لأبناء"،  لرتبية  �لأهمية 
�لأجهزة  �أبنائنا يف عامل  توغل  "�إن 

�للوحية و�إدمانه، يوؤثر على �شلوكهم 
وع��ل��ى �ن��ت��اج��ه��م �ل���در�����ش���ي، ك��م��ا �أن 
حماية �أبنائنا من �آفة �ملخدر�ت ياأتي 
�شفوف  يف  مب�شارها  �ل��وع��ي  بن�شر 

�لنا�شئة يف �لبيت و�ملدر�شة".
�مل�شت�شارة  �أو����ش���ح���ت  ج��ه��ت��ه��ا،  م���ن 
�أن  �ل���ظ���ن���ح���اين  �آم����ن����ة  �ل����رتب����وي����ة 
�ل���رق���اب���ة �ل���ه���ادف���ة ���ش��م��ام �لأم�����ان 
�لكمي  �مل�شتوى  �لأبناء على  حلماية 

�لكمي  �مل�����ش��ت��وى  ف��ع��ل��ى  و�ل��ك��ي��ف��ي، 
�لنرتنت  ي�شتعمل  �لطفل  ك��ان  �إذ� 
طو�ل �لأ�شبوع ولعدد �شاعات طويلة 
�شاعات  ف��اإن��ه يجب حت��دي��د  ي��وم��ي��اً، 
ليبحر  م��ع��ل��وم��ة  �أي������ام  يف  حم�����ددة 
�ل��ط��ف��ل يف ه���ذ� �ل���ع���امل، و�أم����ا كيفاً 
�لأم  وخا�شة  �لو�لدين  على  فيجب 
�أن تكون على در�ية بطبيعة �لألعاب 
طفلها،  ي�شتعملها  �ل��ت��ى  و�ل��رو�ب��ط 
على  �لطفل  ت�شجيع  �إىل  بالإ�شافة 
متنوعة  مهارية  �أن�شطة  يف  �مل�شاركة 
وف�شح �ملجال لحتكاكه مع حميطه 
�لأ���ش��ري و�مل��در���ش��ي، و�أن جنل�س مع 
�لهادف  �حل����و�ر  ونعلمهم  �أط��ف��ال��ن��ا 
�شخ�س  �أي  ع��ن  و�لتبليغ  و�ل�����ش��دق 
تبدر منه �إ�شاءة بحقهم على �ملو�قع 

�لرقمية".
نورة  �لنف�شية  �لخت�شا�شية  وقالت 
تر�شيخ  يف  جن��ح��ن��ا  "كلما  �ل��ن��ق��ب��ي 
عالية،  مب�شوؤولية  �أبنائنا  يف  �ل�شنع 
كلما عززنا �لهوية �لوطنية يف �أبنائنا 

ب���ر�ق���ة لوطن  وج��ع��ل��ن��اه��م و�ج���ه���ة 
بها"،  وي��ح��ت��ف��ي  �لأخ�������الق  ي��ق��د���س 
م�شريًة �أن �لرتبية �ل�شليمة لأبنائنا 
لالأ�شر�ر  �ل��ت��ف��ط��ن  ع��ل��ي��ن��ا  حت���ت���م 
�ل�����ش��و���ش��ي��ال م���ي���دي���ا ع���ل���ى �لأب����ن����اء 
وخا�شة كيفية �لوقاية و�لعالج من 
"�لكثري  م�شيفة  �لن��رتن��ت،  �إدم���ان 
�أرق��ا ملحوظاً،  يعانون  �لأطفال  من 
بقاء  مل���دة  ينتبهو�  �أن  �لآب�����اء  فعلى 
�للوحية  �لأج���ه���زة  ع��ل��ى  �أط��ف��ال��ه��م 
�لأجهزة  ف��ه��ذه  �لنقالة،  و�ل��ه��و�ت��ف 
�لنوم،  ه��رم��ون  على  ت��وؤث��ر  �لرقمية 
ي�شيب  �لأجهزة  �إدم��ان هذه  �أن  كما 
�لعديد منهم بالت�شتت وقلة �لرتكيز 
�لإكتئاب  م��رح��ل��ة  �إىل  ي�����ش��ل  وق����د 

و�لقلق".
فيما �أو�شحت �لدكتورة وفاء �أحمد، 
�أن  �لرخ،  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�أمانة كبرية تقع على  �لأبناء  تربية 
ب��ال��درج��ة �لأوىل  �ل���و�ل���دي���ن  ع��ات��ق 
و�لأم بوجه خا�س لأنها عماد �لأ�شرة، 

فالأبوين هما �أول �شخ�شن ير�هما 
يفتح  �أن  منذ  �لطفل  بهما  ويحتك 
عينيه على هذه �لدنيا و�لذي ينظر 
للوجود من خاللهما، وهو ما يجعل 
�لطفل  ه��ذ�  جت��اه  م�شوؤوليتهما  من 
باأنها  بالقول  �أبالغ  ول  �شهلة  لي�شت 
ي��و�ج��ه �لآب����اء خ�شو�شاً  �أ���ش��ع��ب م��ا 
ع�شر  تنت�شر  حيث  ه��ذ�،  ع�شرنا  يف 
و�ل�شو�شيال  �خل���ارج���ي���ة  �مل����وؤث����ر�ت 

ميديا باأ�شر�رها".
وقال خالد �لظنحاين رئي�س منتدى 

�لرم�شاين، يف ت�شريح له  �لفجرية 
مبنا�شبة ختام �ملنتدى: "بعد عامن 
كورونا،  وب���اء  ب�شبب  �لن��ق��ط��اع  م��ن 
ح��ق��ق �مل���ن���ت���دى جن���اح���ات ك���ب���رية يف 
�ل�شت  و�ل��������دور�ت  �حل��ال��ي��ة  دورت������ه 
و�هتمام  لدعم  ثمرة  وه��و  �ملا�شية، 
�لفكر  ل��ت��ع��زي��ز  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل���ق���ي���ادة 
�لإبد�عي و�ملعرفة �لإن�شانية و�لقيم 
لدى  مفاهيمها  وغ��ر���س  �ملجتمعية 

�لأجيال �ملختلفة".
و�أ�شاف �لظنحاين: "�أ�شبح منتدى 

�ل���ف���ج���رية �ل���رم�������ش���اين �أح������د �أه����م 
�لإم�����ار�ت  يف  �ملجتمعية  �مل��ن��ا���ش��ب��ات 
ع��م��وم��اً و�ل��ف��ج��رية خ�����ش��و���ش��اً �لتي 
�شهر  خ�������الل  �جل����م����ي����ع  ي���رتق���ب���ه���ا 
م��ا ترجمته  وه��ذ�  �مل��ب��ارك،  رم�شان 
�لالفت  و�لتفاعل  �لكبرية  �مل�شاركة 
و�ملوؤ�ش�شات  �ملجتمع  �أف���ر�د  قبل  من 
عن  م��ع��رب��اً  و�لأهلية"،  �حل��ك��وم��ي��ة 
و�مل�شاركن  �ل��ع��م��ل  ل��ف��ري��ق  ���ش��ك��ره 
و�لد�عمن للمنتدى منذ �نطالقته 

�لأوىل".

منتدى الفجرية الرم�ساين يختتم دورته ال�سابعة بنجاح لفت

•• دبي-الفجر:

ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �مل��ري  خليفة  عبد�هلل  �لفريق  معايل  ��شتقبل 
�لبحريني،  �لعام  �لقن�شل  �لن�شف،  علي  ح�شن  �شعود  �شعادة  دب��ي، 
�لقائد  م�شاعد  فهد،  بن  �أحمد  حممد  دكتور  �أ�شتاذ  �للو�ء  بح�شور 
�لعام ل�شرطة دبي ل�شوؤون �لأكادميية و�لتدريب، و�للو�ء خبري خليل 
�إبر�هيم �ملن�شوري، م�شاعد �لقائد �لعام ل�شرطة دبي ل�شوؤون �لبحث 
�جلنائي، و�للو�ء �أ�شتاذ دكتور غيث غامن �ل�شويدي، مدير �أكادميية 

�شرطة دبي.
�لعامة  �لقيادة  �لتعاون بن  تعزيز  �شبل  �للقاء، بحث  وجرى خالل 

�لق�شايا  من  عدد  �إىل  �إ�شافة  �لبحرينية،  و�لقن�شلية  دبي  ل�شرطة 
ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.

دب��ي بتعزيز  �ه��ت��م��ام �شرطة  �مل���ري،  �ل��ف��ري��ق عبد �هلل  و�أك���د م��ع��ايل 
�لتعاون مع �لقن�شلية �لبحرينية، وتوطيد �أو��شر �لتعاون �مل�شرتك 

بن �لبلدين يف خمتلف �ملجالت.
�لتي  �لكبرية  باجلهود  �لن�شف  علي  ح�شن  �شعود  �أ�شاد  جانبه،  من 
�لتي حققتها  �لعاملية  �لعامة ل�شرطة دبي، و�ل�شمعة  �لقيادة  تبذلها 
�إ�شافة �إىل متيزها  يف توفري �لأمن و�لأم��ان للمو�طنن و�ملقيمن، 
مل�شريتها  متمنياً  دب���ي،   2020 �إك�����ش��ب��و  �ل��ع��امل��ي  �حل���دث  ت��اأم��ن  يف 

�ل�شتمر�ر يف �لتميز و�لريادة حملياً ودوليا.

قائد �سرطة دبي ي�ستقبل القن�سل العام البحريني

•• راأ�س اخليمة –الفجر:

رم�شاين   �شحور  م��اأدب��ة   ، �خليمة  ر�أ����س  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  �أق��ام��ت 
 ، لأع�شاء �ل�شلك �لدبلوما�شي و�ل�شفر�ء �ملعتمدين لدى دولة �لمار�ت 
وذلك يف �خليمة �لرم�شانية مبركز �حلمر� �لعاملي للمعار�س و�ملوؤمتر�ت 
، وكان يف ��شتقبالهم �شعادة حممد م�شبح �لنعيمي رئي�س جمل�س �د�رة 
غرفة �لتجارة ، ويو�شف �إ�شماعيل رئي�س �للجنة �لعليا ملوؤ�ش�شة �شعود بن 
ومديرها  �لغرفة  �د�رة  جمل�س  و�ع�شاء  �ل�شباب  م�شاريع  لتنمية  �شقر 
�لعام بالوكالة حممد �ل�شبب ، و�مل�شت�شار ح�شن حميمد �حلب�شي �لنائب 
�لتنفيذي ملجموعة  �لرئي�س  ور�م��ي ج��الد   ، ر�أ���س �خليمة  لإم��ارة  �لعام 
" ، وع��دد من م��در�ء �لدو�ئر  " ر�ك��ز  مناطق ر�أ���س �خليمة �لقت�شادية 
منا�شبة  وكانت   ، �لطيبة  �لعالقات  توطيد  �إط��ار  يف   ، وممثليها  �ملحلية 
تعزيز  �شبل  �إىل  �إ�شافة  �مل�شتويات،  خمتلف  على  �لعالقات  ل�شتعر��س 

فر�س �ل�شتثمار و�لتعاون �مل�شرتك.
حتيات  خاللها  نقل  كلمة  يف  باحل�شور  �ل��غ��رف��ة  رئي�س  ���ش��ع��ادة  ورح���ب 
�إىل  �لإم�����ارة  ح��اك��م  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  ���ش��ع��ود  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
�شفر�ء  من  �لعديد  بن  فيما  �لطيبة  �لعالقات  عن  وحت��دث  �حل�شور، 
�لدول و�إمارة ر�أ�س �خليمة ، م�شري�ً �إىل �لتميز �لذي تنفرد به �لإمار�ت، 
�أو من  �شو�ء يف �لإجن��از�ت �لكبرية �لتي حققتها على �ل�شعيد �لوطني، 
خالل عالقاتها وم�شروعاتها يف خمتلف �أنحاء �لعامل. وتبادل �ل�شفر�ء 
رم�شان  �شهر  بحلول  �لتهاين  �لدبلوما�شي  �ل�شلك  و�ع�شاء  �لأ���ش��ق��اء 
�لودية،  �لأخوية  �لعالقات  �أو��شر  تعزيز  �أهمية  على  موؤكدين  �ملبارك، 
�لأمتن  �لف�شيل على  �ل�شهر  يعيد هذ�  �أن  �لقدير  �لعلي  �مل��وىل  د�ع��ن 
�أطر�ف  تبادلو�  كما   ، و�ل��ربك��ات  و�خل��ري  باليمن  و�لإ�شالمية  �لعربية 
�ل�شاحة  �مل�شرتك على م�شتوى  �لهتمام  ذ�ت  �ملو�شوعات  �حلديث حول 

�ملحلية ، بالإ�شافة �إىل مناق�شة �آخر �مل�شتجد�ت �لإقليمية و�لعاملية.

•• دبي –الفجر:

�إد�رة  م��دي��ر  �حل��و���ش��ن��ي  �أح��م��د  ك�شف 
�ل��ك��ات��ب �ل���ع���دل يف حم��اك��م دب����ي، �أن 
و729(  �أل���ف   20( �أجن����زت  �لإد�رة 
معاملة رقمية يف �لربع �لأول من عام 
معامالت  ع��دد  بلغت  وق��د   ،2022
�ل��ك��ات��ب �ل��ع��دل �ل��ع��ام �ل��ورق��ي��ة )42 
وبلغت  ورقية،  معاملة  و404(  �أل��ف 
ع�������دد م����ع����ام����الت �ل����ك����ات����ب �ل����ع����دل 
�أل���ف و58(  �ل��ورق��ي��ة )34  �خل��ا���س 
م��ع��ام��ل��ة ورق���ي���ة،  و م��ع��ام��الت �لتي 
�لدوله  خ����ارج  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ن  �إجن�����زت 
 354 �أجنزت  كما  معامله    2000
و  �لعقابية  باملوؤ�ش�شة  للنزلء  معامله 
�ملرئي  بالت�شال  بدبي  �لإ�شالحية 
ي�شعى  �لعدل  �لكاتب  �أن  �إىل  م�شري�ً 
�شعاد  �أف�����ش��ل �خل���دم���ات ل  ل��ت��ق��دمي 
�مل��ت��ع��ام��ل��ن، ب��ت��ق��دمي خ���دم���ات���ه من 
خ��دم��ة خمتلفة منها،  م��ر�ك��ز  خ��الل 
�لرب�شاء مول، مركز  �لرب�شاء،  مركز 
خارج  �إىل  �لن��ت��ق��ال  ج��ان��ب  �إىل  و�يف، 
�خلدمة  يطلب  مل��ن  �خل��دم��ة  م��ر�ك��ز 
لأ���ش��ح��اب �ل���ظ���روف �خل��ا���ش��ة ككبار 
�مل�شت�شفيات،  يف  و�مل���ر����ش���ى  �ل�������ش���ن 
م��ن مكاتب  �ل��ع��دي��د  �ىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
يف  �ملنت�شرين  �خلا�س  �لعدل  �لكاتب 
خمتلف مناطق �إمارة دبي حر�شا من 
جلميع  خدماتها  تقدمي  على  �لإد�رة 
فئات �ملجتمع، و�حلر�س على �إطالق 
�إيجاد  يف  ت�����ش��ه��م  م��ب��ت��ك��رة  خ���دم���ات 
قنو�ت تفاعلية مبتكرة ت�شهم يف تلبية 
و��شعادهم،  �مل��ت��ع��ام��ل��ن  �ح��ت��ي��اج��ات 
وذل�����ك ع���رب ت��ي�����ش��ري �خل����دم����ات لهم 
متكاملة  منظومة  توفري  خ��الل  من 
و�للكرتونية،  �لذكية  �خلدمات  من 
�خلدمات  �أف�����ش��ل  ل��ت��ق��دمي  ل��ل�����ش��ع��ي 
ب�����ش��ورة ت��ع��زز ج���ودة �حل��ي��اة ومكانة 
�ل��دول��ة وم��وق��ع��ه��ا �مل��ت��ق��دم ع��ل��ى �شلم 

�لتناف�شية.
كما حتدث مدير �إد�رة �لكاتب �لعدل 
�لعدل  " �لكاتب  ع��ن  دب��ي  يف حماكم 
ح��زم��ة من  ي��ع��ت��رب  �لرقمي"  �ل����ذي 
بتطوير  �ملعنية  و�مل��ب��ادر�ت  �خل��دم��ات 
منظومة �لعمل نحو �لتوجه �لرقمي، 
و�لتي حتقق �ل�شهولة و�شرعة و�شول 
وقت  �أي  يف  ل��ل��خ��دم��ات  �مل��ت��ع��ام��ل��ن 
خالل  وم����ن  ق���ي���ود  �أي  دون  وم���ك���ان 
ع���دة ق��ن��و�ت ذك��ي��ة و�إل��ك��رتون��ي��ة وهو 
�لذي يرتجم توجهات قيادتنا  �لأم��ر 
ن��ح��و حكومة  �ل��ت��ح��ول  �ل��ر���ش��ي��دة يف 
ذكية، �شباقة ومبدعة يف تلبية حاجات 
�ل���ف���رد و�مل���ج���ت���م���ع،  ح���ي���ث  تت�شمن 
جميع  �لرقمي  �لعدل  �لكاتب  خدمة 
خدمات �لكاتب �لعدل من �لتوكيالت 
�لعدلية  و�لن����������ذ�ر�ت  و�لق����������ر�ر�ت 
وحم��ا���ش��ر �لج���ت���م���اع وو����ش���اي���ا غري 
 ، �أن��و�ع��ه��ا  بجميع  و�ل��ع��ق��ود  �مل�شلمن 
وت�شمل �خلدمة �ملوؤمتتة بالكامل على 
�لبيانات  و�إدخ����ال  �لت�شجيل  م��ر�ح��ل 
بالتكامل مع نظام �لهوية �لإمار�تية، 
للمحرر  �لد�عمة  �مل�شتند�ت  و�إرف���اق 
ودفع �لر�شوم و�لتدقيق و�لتحقق من 
�ل�شفة و�لأهلية عن طريق �حل�شور 
تطلب  �إن  �ل�شخ�شي  �أو  �لف��رت����ش��ي 

و��شتالم  �إلكرتونيا  و�لتوقيع  �لأم��ر 
هذه  جميع  تتم  حيث  �مل�شدق  �ملحرر 
�خل��ط��و�ت �إل��ك��رتون��ي��اً م��ن خ��الل �أي 

جهاز �إلكرتوين.
كما �أ�شار �ل�شيد �أحمد خلف �حلو�شني 
�لعدل يف حماكم  �لكاتب  �إد�رة  مدير 
قنو�ت �حل�شول على  تعدد  �إىل  دب��ي، 
�لعام،  �لعدل  �لكاتب  ومنها،  �خلدمة 
موظفي  �خل����ا�����س،  �ل���ع���دل  �ل���ك���ات���ب 
�ملحاماة  ومكاتب  �حلكومية،  �جلهات 
�ملرخ�شة بدبي �ملزودة بخدمة �دخال 
�ل��ب��ي��ان��ات، وح�����ش��اب��ات �لأف������ر�د لدى 
ت�شجيل  ميكنهم  �ل��ذي��ن  دب��ي  حماكم 
ط��ل��ب��ات��ه��م ع��ل��ى م�����د�ر �ل�����ش��اع��ة على 

جميع �لأجهزة.
على  للح�شول  �لت�شجيل  وط��ري��ق��ة 
�ملعرف  �لعميل  تكون )مبنح  �خلدمة 
بالهوية �لرقمية ��شم م�شتخدم وكلمة 
�خلدمة  ن��وع  �ختيار  وبعدها  �ل�شر(، 
)�لوكالت – �لإق��ر�ر�ت – �لإنذ�ر�ت 
�ل��ع��دل��ي��ة – حم��ا���ش��ر �لج���ت���م���اع – 
و���ش��اي��ا غ��ري �مل�����ش��ل��م��ن - �ل��ع��ق��ود...

�لخ(، ثم �إدخال �لبيانات ورقم �لهوية 
�مل�شتند�ت  و�إرف��اق  �ملو�د  و�ختيار بنود 

�لد�عمة للخدمة، 
�للكرتوين  �لدفع  مرحلة  تاأتي  ثم   

للر�شوم، بعد ذلك تتم عملية توجيه 
يحدد  بحيث  تلقائيا  للمحرر  �لنظام 
�ل��ن��ظ��ام خم��رج��ه ب��ن��اء ع��ل��ى �ع����د�د�ت 
للمحرر   �لعميل  �خ��ت��ي��ار  �و  �خل��دم��ة 
�ملحوكم �أو �حُلر خالل مرحلة �ختيار 
و�ل��ت��ي حت��دد �حتياج �خلدمة  �مل��ح��رر 
�أو  �لأط����ر�ف  ح�شور  ب��دون  للتدقيق 
�ل�شخ�شي  �أو  �لفرت��شي  ح�شورهم 
و�ملعلومات  �لبيانات  على  بناء  وذل��ك 
م���ق���دم �لطلب  �مل���دخ���ل���ة م���ن ط����رف 
وتوقيعهم  ل����الأط����ر�ف  ت��ع��ري��ف��ه  يف 
ذلك مرحلة   بعد  وتاأتي  �لإلكرتوين، 
قبل  و�لإد�ري من  �لقانوين  �لتدقيق 
�ل��ك��ات��ب �ل��ع��دل �ل���ع���ام  ع��ل��ى �ملعاملة 
مبر�جعة �ملدخالت و�لر�شوم و�ملحرر 
�لوكالت  من  �لتحقق  مع  و�ملرفقات 
يف حال �لتمثيل غري �ل�شخ�شي لأحد 
�ملو�فقة  ت��ت��م  ث���م  �مل��ع��ام��ل��ة،  �أط������ر�ف 
على  �ل��ت��ع��دي��ل  ط��ل��ب  �أو  و�لع���ت���م���اد 
مقدم  و�ع��ت��م��اد  توقيع  ث��م   ، �ملعاملة 
��شتالم  �لأخ��رية   �خلدمة، و�خلطوة 
�مل��ع��ام��ل��ة ع���رب �ل���ربي���د �لل���ك���رتوين، 
ك��م��ا ي���وف���ر �ل���ن���ظ���ام ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ن يف 
م�شتخدم  ب���ا����ش���م  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل  ح�����ال 
حمفظة �لكرتونية بجميع معامالته 

�مل�شدقة.

•• دبي –الفجر:

مبنا�شبة "يوم ز�يد للعمل �لإن�شاين"، و�حتفاء برمز �لإمار�ت وموؤ�ش�س �لحتاد 
"بيت �خلري" كتاباً بعنو�ن:  �إم��ار�ت �خلري و�لعطاء، �أ�شدرت  ور�ئد �لعطاء يف 
��شتعر�شت  و�لإن�شاين،  �خل��ريي  �لعمل  وقمة  �خلم�شن  ر�ئ��د  �خلري"  "ز�يد 
فيه جهود �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه، يف دعم 
�لعمل �خلريي و�لإن�شاين د�خل �لدولة وعلى م�شتوى �لعامل، بهدف �لتذكري 
و�لتعريف باإجناز�ته �لر�ئدة يف بناء جمتمع �لإمار�ت �ملتكافل، وت�شليط �ل�شوء 
على �شخ�شيته �لفذة و�شجاياه �لإن�شانية �لفريدة، كقدوة ومثال رفيع للعاملن 

يف �حلقل �خلريي و�لإن�شاين.
قائاًل:  �لكتاب  حول  �لعو�شي  طاهر  �خلري" عابدين  "بيت  عام  مدير  و�شرح 
"ي�شر "بيت �خلري" �أن ت�شع بن يدي �أ�شدقائها و�شركائها ود�عميها، و�ملح�شنن 
�لكر�م �لذين منحوها ثقتهم هذ� �لكتاب، �لذي ي�شم �شهاد�ت �شطرتها نخبة من 
�أ�شحاب �ل�شمو �حلكام و�شمو �أولياء �لعهود وكبار �لدولة و�ل�شخ�شيات �لعامة 
و�ملح�شنن و�لد�عمن جلمعية بيت �خلري، و�لتي ت�شيد بدور �ملغفور له �ل�شيخ 
و�لإن�شاين،  �لوطني  �لعطاء  ر�ئ��د  ث��ر�ه،  �هلل  نهيان، طيب  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د 
و�لذي نحيي �ليوم ذكر�ه �لعطرة، ونحن نحتفل مبرور خم�شن عاماً على قيام 
دولتنا �حلبيبة، �لتي قامت بف�شل جهوده وفكره وحكمته وحنكته، لت�شل �ليوم 
�إىل هذه �ملكانة �ملرموقة، �لتي و�شعتها يف مقدمة دول �لعامل ��شتقر�ر�ً ومناء 

ورخاء و�زدهار�ً".
وت�شمن �لكتاب ف�شاًل تاريخياً ��شتعر�س �شرية وم�شرية �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 
�لذي  �لكبري  �حللم  و�شاحب  �لحت��اد  بطل  �هلل،  رحمه  نهيان،  �آل  �شلطان  بن 
جتلى يف �إقامة دولة ر��شدة ومتقدمة �شارت �أمثولة بن دول �لعامل يف حد�ثتها 
�حلياة  مناحي  خمتلف  يف  و�لتطوير  و�لتعمري  �لبناء  يف  و�إجناز�تها  وتقدمها 
للم�شتقبل، ما  و�ل�شعي  و�لطموح  �لنتماء  �أ�ش�س  �لإمار�تي على  �لإن�شان  وبناء 
�أحدث نقلة هائلة يف جمتمع �لإم��ار�ت، جتلت يف �ملكانة �لعاملية �ملرموقة �لتي 
حققتها يف خمتلف �ملوؤ�شر�ت �لتنموية، ويف مقدمتها موؤ�شر �لعطاء �لإن�شاين، 

�لذي �عتلت قمته ل�شنو�ت.
و�لإن�شاين"  �خل��ريي  �لعمل  وقمة  �خلم�شن  ر�ئ��د  �خل��ري،  "ز�يد  كتاب  وحفل 
�أع�شاء  �لدولة،  ق��ادة  �ل�شمو  �أ�شحاب  �شطرها  �لتي  �لكلمات  من  منوعة  بباقة 
�ملجل�س �لأعلى حكام �لإمار�ت، و�شمو �أولياء �لعهود، مع �شهاد�ت مكتوبة لعدد 
"�شهاد�ت يف حبرّ  كبري من �ل�شيوخ و�ل��وزر�ء و�ل�شخ�شيات �لعامة حتت عنو�ن 
�لوطني  ز�ي��د و�عتز�زهم بعطائه  ز�ي��د �خلري"، ع��ربو� فيها عن حبهم لل�شيخ 
و�لإن�شاين، و��شتمطرو� �لرحمات على روحه، وقد �شدر �لكتاب بطبعة فاخرة 
تليق ب�شاحب �ملنا�شبة من �لقطع �لكبري، ويتكون من 300 �شفحة م�شفوعة 

بال�شور �مللونة و�ملعربة.    

غرفة راأ�ش اخليمة ُتقيم ماأدبة �سحور 
لل�سفراء املعتمدين لدى الإمارات

الكاتب العدل يف حماكم دبي يحقق قرابة »21 األف معاملة« 
عرب الكاتب العدل الرقمي يف الربع الأول من عام 2022

»بيت اخلري« ت�سدر كتابًا يحتفي بزايد اخلري ودوره الإن�ساين

مبادرة »اإفطاركم علينا« توزع املري الرم�ساين على الأ�سر املتعففة



الثالثاء   26  إبريل    2022  م   -    العـدد   13529  
 Tuesday     26   April   2022   -  Issue No   13529

08

اأخبـار الإمـارات

»اأكادميية �سيف بن زايد« ت�سارك طلبة التاأهيل ال�سرطي الإفطار
•• العني-وام:

للعلوم  ز�ي��د  بن  �شيف  �أكادميية  مدير  �ل�شام�شي  بطي  ثاين  �للو�ء  �شارك 
�ل�شرطي مبدينة  �لتاأهيل  �إد�رة  �مل�شتجدين يف  �لطلبة  �ل�شرطية و�لأمنية 
�لعن ، ماأدبة �لإفطار �لتي �أقامتها �لإد�رة يف �إطار حر�س �شرطة �أبوظبي 

على تعزيز قيم �لرت�بط و�لتو��شل �ملجتمعي.
�لتاأهيل  �إد�رة  مدير  �جلنيبي  علي  ح�شن  �لعقيد  �لإفطار  ماأدبة  وح�شر 
�ل�شرطي وعدد من روؤ�شاء �لأق�شام و�لطلبة �مل�شتجدين �لذين عربو� عن 

�شعادتهم بهذه �للفتة �لطيبة و�لكرمية.

�شهر  �ل�شرطية مبنا�شبة  �لقيادة  تهاين  �ل�شام�شي  �للو�ء ثاين بطي  ونقل 
و�قرت�حاتهم  ومالحظاتهم  �لطلبة  �آر�ء  �إىل  و��شتمع  �مل��ب��ارك،  رم�شان 
ب�شاأن تطوير وتنظيم �لدور�ت �لتدريبية .. حاثاً �إياهم على �لت�شلح بالعلم 
و�ملعرفة و�ل�شتفادة من �لدور�ت �لتدريبية و�ملحا�شر�ت �لنظرية وتطبيقها 

بعد �لتخرج .. متمنياً لهم �لتوفيق و�ل�شد�د يف حياتهم �لعملية.
و�أكد �هتمام �شرطة �أبوظبي بتحقيق تطلعات �لقيادة �ل�شرطية برفد جهاز 
�إيجابياً على  �ل�شرطة بكو�در ب�شرية ذ�ت مهارة وكفاءة عالية مبا ينعك�س 

بيئة �لعمل �ل�شرطي و�لأمني.
�لتاأهيل  ب����اإد�رة  تفقدية  ج��ول��ة  خ��الل  �مل�شتجد�ت  بالطالبات  �لتقى  كما 

تدريبية  ب��ر�م��ج  ب��اإدخ��ال  �أب��وظ��ب��ي  �شرطة  �ه��ت��م��ام  �إىل  لف��ت��اً   .. �ل�شرطي 
�ل�شرطي  �لعمل  جم��الت  يف  �مل�شتجد�ت  وتتابع  �لع�شر  ت��و�ك��ب  متطورة 
و�لأمني و�شملت �جلولة �لإط��الع على قاعات �لتدريب و بر�مج �لتدريب 

و�لتاأهيل و�لأن�شطة �ملنفذة للم�شتجدين و�مل�شتجد�ت .
�إىل تطوير  ت�شعى  �لإد�رة  �أن  �لعقيد ح�شن علي �جلنيبي  �أكد  من جانبه 
بالدرو�س  ت��زوي��ده��م  ع��ل��ى  ب��ال��رتك��ي��ز  و�لتعليمية  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ات 
�لنظرية و�لعملية يف �لعلوم �لقانونية و�لأمنية، مدعومة بتطوير �ملهار�ت 
�ل�شرطية  �لق�شايا  �لعاملية يف معاجلة  �ملمار�شات  �أف�شل  �لبحثية وتطبيق 

و�لجتماعية .

•• اأبوظبي-الفجر:

"جمل�س تريندز �لثقايف"،   ناق�س 
�لرم�شانية،  �أم�������ش���ي���ات���ه  ���ش��م��ن 
"مو�شوعة  م���ن  �ل�����ش��اب��ع  �ل��ك��ت��اب 
�لإخو�ن �مل�شلمن" �ل�شادر حديثاً 
"�لن�شاط �لإعالمي  حتت عنو�ن: 
و�لت���������ش����ايل جل���م���اع���ة �لإخ�������و�ن 
�لأه����د�ف..  �ل���روؤي���ة..  �مل�شلمن.. 

�مل�شتقبل".
�لدكتور  �أك��د  �جلل�شة،  ب��د�ي��ة  ويف 
�لرئي�س  �ل��ع��ل��ي  ع���ب���د�هلل  حم��م��د 
للبحوث  تريندز  ملركز  �لتنفيذي 
�لإ�شد�ر  �أه��م��ي��ة  و�ل���ش��ت�����ش��ار�ت، 
�مل��و���ش��وع��ة �لتي  �جل���دي���د ���ش��م��ن 
و�لتي  ب����اإع����د�ده����ا،  �مل���رك���ز  ي���ق���وم 
�شت�شمل 35 كتاباً، م�شري�ً �إىل �أنه 
و�لأخذ  �ل��ط��رح،  ب�شمولية  يتميز 
�لوطنية  �ل�����ش��ي��اق��ات  �لع��ت��ب��ار  يف 
ول�شيما  و�ل��دول��ي��ة،  و�لإق��ل��ي��م��ي��ة 
�ل���ف���رتة �ل���ت���ي ت��ل��ت م���ا ي�����ش��م��ى ب� 
"�أحد�ث �لربيع �لعربي"، م�شيفاً 
�ملو�شوعة،  من  �ل�شابع  �لكتاب  �أن 
يكت�شب �أهمية كبرية حيث يك�شف 
�لدور �لكبري �لذي يلعبه �لإعالم 
ن�����ش��اأة �جلماعة  »�لإخ������و�ين« م��ن��ذ 
�إح�����دى  ب��و���ش��ف��ه   ،1928 ع�����ام 
�أه����م �ل���رك���ائ���ز �ل��ت��ي ت��ق��وم عليها 
�لتنظيمية  ب��ن��ي��ت��ه��ا  يف  �جل��م��اع��ة 
فكرها،  ن�����ش��ر  ب��ه��دف  و�ل���دع���وي���ة 
�لعامل«،  »�أ���ش��ت��اذي��ة  �إىل  و�ل��دع��وة 
�إح��ي��اء �خلالفة  لفكرة  و�ل��رتوي��ج 
تطبيق  �إىل  و�ل��دع��وة  �لإ�شالمية، 

�ل�شريعة �لإ�شالمية.
من  �أن  �ل���ع���ل���ي  �ل����دك����ت����ور  وذك������ر 
�أب���رز م��ا مييز �ل��در����ش��ة ه��و تناول 
و�لت�شايل  �لإع���الم���ي  �ل��ن�����ش��اط 
جل��م��اع��ة »�لإخ�������و�ن« م��ن منظور 
ك���ل���ي ����ش���ام���ل م����ع ت��ت��ب��ع ت���ط���ور�ت 

�لظاهرة مو�شع �لبحث منذ �أو�ئل 
ن�شاأتها، مرور�ً مبر�حلها �ملختلفة 
و����ش���وًل مل��ا ب��ع��د ع���ام 2013 من 
�لفكرية  �مل��رت��ك��ز�ت  ر���ش��د  خ���الل 
خل���ط���اب �جل���م���اع���ة �لإع�����الم�����ي، 
و�لتعرف على  وحتديد �جتاهاته، 
�عتمدته  �ل����ذي  �ل��ف��ك��ري  �لإط�����ار 
�جلماعة يف خطابها، و�لذي يت�شم 
لعل  �خل�شائ�س،  م��ن  مبجموعة 
�أيديولوجي  طابع  ذو  �أن��ه  �أب��رزه��ا 
جتذب  دينية  م��ف��رد�ت  على  يركز 
�إليها �لعامة من �جلماهري، مثل: 
و»�جلهاد«  �حل����ل«  ه���و  »�لإ�����ش����الم 

و»�خلالفة �لإ�شالمية«.
ع��ق��ب ه����ذ� ق����دم �لأ����ش���ت���اذ خالد 
�لإ�شالم  �إد�رة  مدير  عبد�حلميد، 
عن  نبذة  "تريندز"،  يف  �ل�شيا�شي 
وف�شوله،  �ل��ك��ت��اب  حم����اور  �أب�����رز 

�ل����ذي  �ل���ك���ت���اب  �أن  �إىل  م�������ش���ري�ً 
يت�شمن خم�شة ف�شول ير�شد �أهم 
�لق�شايا  خمتلف  تطور  حمطات 
�مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ن�����ش��اط �لإع����الم����ي 
»�لإخ�����و�ن«.  جلماعة  و�لت�����ش��ايل 
كما �أو�شح �لأ�شتاذ خالد �أن �لكتاب 
�لبحوث  ت���وث���ي���ق  م��ن��ه��ج  �ع���ت���م���د 
وجمموعة  ذ�ت�������ه،   �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�لتحليلية  و�مل��ق��ارب��ات  �ملناهج  من 
�لإع�����الم  ب���در�����ش���ات  �ل�����ش��ل��ة  ذ�ت 

و�لت�شال.
من  �لأول  �لف�شل  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�ل��ك��ت��اب ق���د ت��ت��ب��ع »ت���اري���خ تطور 
�لعمليات �لإعالمية و�لت�شالية«، 
ف���ي���م���ا ن���اق�������س �ل���ف�������ش���ل �ل���ث���اين 
»�ملرتكز�ت �لأيديولوجية و�لفكرية 
جلماعة  �لإع������الم������ي  ل���ل���خ���ط���اب 
�لتي  �مل�شلمن«، و�لأ�ش�س  �لإخو�ن 

عملها  يف  �جلماعة  منها  �نطلقت 
�لف�شل  �أن  و�أو����ش���ح  �لإع����الم����ي. 
و�شائل  ت���ط���ور  ي��ك�����ش��ف  �ل���ث���ال���ث 
ل������دى �جل����م����اع����ة منذ  �لإع����������الم 
قيام  حتى   1928 ع��ام  تاأ�شي�شها 

ثورة 30 يونيو 2013.
 كما ركز �لأ�شتاذ خالد عبد�حلميد، 
يف  �ل�شيا�شي،  �لإ�شالم  �إد�رة  مدير 
على  �ل��ك��ت��اب  ع��ن  حديثه  معر�س 
�لتي  �ملعهودة  �لت�شالية  �لو�شائل 
�شنو�ت  يف  �جلماعة  ��شتخدمتها 
بالعقود  م����رور�ً  �لأوىل،  ن�����ش��اأت��ه��ا 
�إىل �أن �لف�شل  �لتي تلتها، م�شري�ً 
�أي�شاً مرحلة ما بعد  تتبع  �لثالث 
�ل�شلطة،  م���ن  »�لإخ����������و�ن«  ع����زل 
و�لدور �لكبري �لذي لعبته و�شائل 
و�لتكنولوجيا  �حلديثة،  �لإع���الم 
�لرقمية يف �لك�شف عن �لتحولت 

يف خطاب �لإخو�ن �مل�شلمن.
ومن جانبه تناول �لأ�شتاذ �شلطان 
�لدر��شات  ق�����ش��م  رئ��ي�����س  م���اج���د، 
"تريندز"،  يف  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�أهمية  َب��نرّ  �ل��ذي  �ل��ر�ب��ع  �لف�شل 
بالن�شبة  �جل��م��اه��ريي��ة  �ل��ت��ع��ب��ئ��ة 
�آخر�ً  ه��دف��اً  باعتبارها  للجماعة 
من �أه���د�ف �لإع���الم »�لإخ���و�ين«، 
�لتعبئة.  ع��ل��ى  »�لإخ������و�ن«  وق����درة 
وت���ع���ام���ل �إع������الم »�لإخ����������و�ن« مع 
�خل�شوم باأ�شاليب خمتلفة. وتابع 
�لأ�شتاذ ماجد مو�شحاً �أن �لف�شل 
ل�شتخد�م  كذلك  يعر�س  �ل��ر�ب��ع 
»�لإخ��و�ن« لو�شائل �لإع��الم يف بث 
�ل�شائعات �شد كل من يعار�شهم. 

خطاب  �رتباط  �لف�شل  يوؤكد  كما 
»�لإخو�ن« �لأيديولوجي مبنظومة 
�لتي  للجماعة  �لرئي�شية  �لقيم 

�ملنتمن  �إىل تر�شيخها بن  ت�شعى 
ي�شت�شرف  فيما  �إليها،  و�ملنت�شبن 
�لف�شل �خلام�س و�لأخري م�شتقبل 
�لإع������الم ل����دى ج��م��اع��ة �لإخ�����و�ن 
�إعالم  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً  �مل�شلمن، 
�لإخ��و�ن �مل�شلمن يف هذه �ملرحلة 
يو�جه �أزمة حقيقية كربى ت�شعه 
"�ملوت  �أو  �لخ��ت��ف��اء  ط��ري��ق  ع��ل��ى 

�لإكلينيكي". 
رئي�س  هيكل،  فتوح  �لدكتور  وقال 
قطاع �لبحث �لعلمي يف "تريندز"، 
من  ت�شمنه  مب��ا  �ل��ك��ت��اب  ه���ذ�  �إن 
تنظيم  ح��ق��ي��ق��ة  ي��ك�����ش��ف  ف�����ش��ول 
و�ألعيبهم،  �مل�����ش��ل��م��ن  �لإخ�������و�ن 
لن�شر  ل����الإع����الم  و����ش��ت��خ��د�م��ه��م 
�أن  �إىل  م�شري�ً  �لهد�مة،  �أفكارهم 
يف  �لعمل  �شيو��شل  �لبحث  قطاع 
�لعديد  لتبيان  �لإخ��و�ن  مو�شوعة 
م��ن �خل��ف��اي��ا و�ل��ق�����ش��اي��ا �ل��ت��ي مل 
�ل�شحفي  �لكاتب  �أما  بعد.  ُتعرف 
�إن  فقال  �ل�شو�يف،  خلفان  حممد 
حقيقة  على  �ل�شوء  �ألقى  �لكتاب 
�ألعيب  �لعربية  �ل�شعوب  �كت�شاف 
تنظيمات �لإ�شالم �ل�شيا�شي، وعلى 
�مل�شلمن؛  �لإخ��و�ن  تنظيم  ر�أ�شها 
�ل�����ش��ع��وب على  �أن ���ش��رب  م��و���ش��ح��اً 
م�����ا ت���ف���ع���ل���ه ج����م����اع����ات �لإ������ش�����الم 
لالأوطان  ت��دم��ري  م��ن  �ل�شيا�شي 
»�لإخ����و�ن«  تلقى  بعدما  ن��ف��د،  ق��د 
�شفعة قوية يف ثالث دول عربية، 
�حلكم  �إىل  ي�شلو�  �أن  ��شتطاعو� 
ذريعاً  ف�شاًل  ف�شلو�  ولكنهم  فيها، 
و�أثبتو� �أنهم ل ي�شلحون لإد�رة �أي 
�إذ يفكرون بفكر »�جلماعة«  دولة، 
وع��ق��ل��ي��ت��ه��ا ول���ي�������س ب��ف��ك��ر رج����ال 
�لدولة يف وطن، موؤكد� �أن �لكتاب 
حقائق  و�شح  يحتويه  مبا  �ل�شابع 
عدة. وبدوره �شدد �مل�شت�شار جا�شم 
�أه��م��ي��ة مو�شوعة  ع��ل��ى  �حل��و���ش��ن��ي 

"تريندز" حول �لإخو�ن �مل�شلمن، 
"تريندز"  ب��ه  ي��ق��وم  م��ا  �إن  وق����ال 
�لتقدير  ي�����ش��ت��ح��ق  ج����ب����ار  ع���م���ل 
فكر�ً  يو�جه  �إن��ه  حيث  و�لهتمام، 
�أجل  م��ن  �ل��دي��ن  ��شتغل  متطرفاً 
ه��دم �لأوط���ان و�ل��رتوي��ج لأفكاره 
بال�شيا�شة  �لدين  وخلط  �لهد�مة 
وفق �أهو�ء �شيطانية. وتابع قائاًل: 
بهذ�  "تريندز"  ����ش��ط��الع  "�إن 
�حلقائق  ك�شف  ���ش��اأن��ه  م��ن  �لأم����ر 
وت��ن��وي��ر �مل��ج��ت��م��ع��ات ف��ي��م��ا يخ�س 
من  »�جلماعة«  تطرحه  ما  خطر 
�أفكار م�شوهة". �أما �لأ�شتاذ طالل 
�ل�شوؤون  ق��ط��اع  م��دي��ر  �حل���م���ادي، 
�إن  ف��ق��ال  "تريندز"،  يف  �لإد�ري�����ة 
مو�شوعة �لإخو�ن و�لكتاب �ل�شابع 
معرفية  ق��ي��م��ة  ي�����ش��ك��ل  حت����دي����د�ً 
�لقر�ء   م��ه��م��ة جل��م��ه��ور  م�����ش��اف��ة 
هذ�  ت�شمنه  مل���ا  ن��ظ��ر�  �ل��ع��ري�����س 
�لكتاب  من وثائق وحقائق مهمة 
تف�شح �أ�شاليب �لإخو�ن و�أفكارهم، 
ما�شة  بحاجة  �ملجتمع  �أن  و�أ�شاف 
�لتي  �لإ�����ش����د�ر�ت  ه���ذه  م��ث��ل  �إىل 
ب�شكل  و�جلمهور  �لباحثن  ترفد 
وتك�شف  �ل�شحيحة،  باملعرفة  عام 

�مل�شتور من �حلقائق.
وم���ن ج��ان��ب��ه �أ����ش���ار �لأ���ش��ت��اذ فهد 
�لباروميرت  �إد�رة  م��دي��ر  �مل��ه��ري، 
�أهمية  �إىل  "تريندز"،  يف  �لعاملي 
�إنه تعرف  �لكتاب للجمهور، وقال 
م�����ن خ����الل����ه ع����ل����ى �ل����ك����ث����ري من 
و��شحة،  ت��ك��ن  مل  �ل��ت��ي  �لق�شايا 
موؤكد�ً �أهمية مثل هذه �لإ�شد�ر�ت 
ما  وهو  لغات  عدة  �إىل  وترجمتها 
�ملعرفة  لإي�شال  "تريندز"  يقوم 
�أكرب �شريحة على  �إىل  �ل�شحيحة 

م�شتوى �لعامل.
كما �أكد حممد �ل�شاملي، مدير �إد�رة 
�أهمية  �لأم�شية  خ��الل  �ل��ت��دري��ب، 
ب�����ش��ك��ل عام،  �ل��ك��ت��اب و�مل���و����ش���وع���ة 
وقال �إن ما يعانيه �لإخ��و�ن يكمن 
يف رف�س �ل�شعوب لهم؛ فالإخو�ن 
�لتجربة يف �حلكم،  �أخ��ذو� فر�شة 
طويلة  لأع�������و�م  روج������و�  �أن  ب��ع��د 
�لأقنعة  �شقوط  وب��ع��د  �لأك���اذي���ب، 
�شيا�شياً  ف��ي��ه��ا  ����ش��ت��ث��م��رو�  �ل���ت���ي 
ع��ق��ود طويلة،  على م��دى  وم��ال��ي��اً 
�ل�شعوب  مع  مو�جهة  يف  �أ�شبحو� 
�ل��ت��ي �أدرك�����ت �أن��ه��ا مل ت��ك��ن �شوى 

�شحية لت�شليلهم وخد�عهم.

يف اأم�سية رم�سانية مبجل�س »تريندز« الثقايف  

م�سوؤولون وباحثون يوؤكدون اأهمية الكتاب ال�سابع من مو�سوعة الإخوان امل�سلمني التي اأ�سدرها »تريندز«

املوارد الب�سرية بعجمان تعتمد عطلة عيد 
الفطر ملدة 9 اأيام والدوام الر�سمي 9 مايو

•• عجمان-وام:

�أي��ام يف   9 �مل��و�رد �لب�شرية بعجمان عطلة عيد �لفطر ملدة  �عتمدت د�ئ��رة 
�بريل   30 �مل��و�ف��ق  �ل�شبت  ي��وم  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  ب��الإم��ارة  �جل��ه��ات �حلكومية 
�لدو�م  ي�شتاأنف  و   .  2022 مايو   8 �مل��و�ف��ق  �لأح���د  ي��وم  ولغاية  �جل���اري 
�حلكومية  �جلهات  تتوىل  �أن  على   ، مايو   9 �ملو�فق  �لثنن  يوم  �لر�شمي 
�لتي تعمل بنظام �ملناوبة �تخاذ �لرتتيبات �لالزمة مبا يتالءم مع طبيعة 

عملها و�حتياجاتها.

الدور الكبري الذي يلعبه االإعلم »االإخواين« يف الرتويج الأفكار اجلماعة  يك�سف  • الكتاب 
• ال�سعوب رف�ست االإخوان بعد �سقوط االأقنعة التي ا�ستثمروا فيها �سيا�سيًا وماليًا

العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 

اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون حيات للتجميل  
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تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 حذف حيات بى زوجه بول جو�شف تيتو�س
تعديل وكيل خدمات / حذف مطر حممد ر��شد حرتو�س �ملن�شورى

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 

اإع����������لن
�ل�ش�����ادة/مطعم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

حكاوى زمان
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:4274268 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 

اإع����������لن
ملو�د  �ل�شام�شي  �شامل حمد�ن  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لبناء   رخ�شة رقم:1117548 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد �شفيع �لعلم م�شتفيز �لرحمن ٪100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شامل حمد�ن �شامل �ل�شام�شى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة �شامل حمد�ن �ل�شام�شي ملو�د �لبناء

SALEM. H. ALSHAMESI BUILDING MATERIALS EST

�إىل/ حممد �شفيع �لعلم ملو�د �لبناء - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

MOHAMMED SHAFIUL ALAM BUILDING MATERIALS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 

اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لتفاوؤل خلدمات �لطباعة

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2899095 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد بن مب�شر بن ب�شور ٪100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف ر��شد �حمد ر��شد بن �شبيت �ل�شميلى
تعديل �إ�شم جتاري من/ �لتفاوؤل خلدمات �لطباعة

AL TAFAOUL TYPING SERVICES

�إىل/ كويك �شوليو�شن للطباعة
 QUICK SOLUTION TYPING SERVICES

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 

اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جنمة �لفر�ت لتجارة �لقو�طع 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN و�ل�شقف �مل�شتعارة رخ�شة رقم:1100271 
تعديل وكيل خدمات / حذف رنا يو�شف م�شطفى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ جنمة �لفر�ت لتجارة �لقو�طع و�ل�شقف �مل�شتعارة

AL FURAT STAR PARTITION & FALSE CEILING TRADING

�ل�شخ�س  -�شركة  �مل�شتعارة  و�ل�شقف  �لقو�طع  لتجارة  �لفر�ت  جنمة  �إىل/ 
�لو�حد ذ.م.م - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

ALFURAT STAR PARTITION & FALSE CEILING TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 

اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�يكو لتجارة مو�د �لبناء

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1072942 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة ن�شال �شليمان منر �شاهن ٪100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف ماجد خمي�س عثمان خمي�س �لزعابى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ �يكو لتجارة مو�د �لبناء
ECHO TRADING BUILDING MATERIALS

�إىل/ �يكو لتجارة مو�د �لبناء - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
ECHO TRADING BUILDING MATERIALS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 

اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ورق للزهور
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2995947 

تعديل �إ�شم جتاري من/ ورق للزهور
WARAQ FLOWERS

�إىل/ ورق كافيه
 WARG CAFE 

 تعديل عنو�ن / من منطقة �لظفرة غياثي غياثي 382980 جمعية �لظفرة �لتعاونية �إىل منطقة 
�لظفرة مدينة ز�يد غرب 16 202200671819 202200671819 حامد �حمد عمر �شامل

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة خدمات تو�شيل �لطلبات  8299010
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة بيع �حللويات - بالتجزئة  4721015

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة �ملتاجرة �لإلكرتونية من خالل مو�قع �لتو��شل �لجتماعي  4791019
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة م�شروبات باردة و �شاخنة  5630004

 تعديل ن�شاط / حذف بيع �لزهور و �لنباتات �ل�شناعية و �ملجففة - بالتجزئة  4773301
 تعديل ن�شاط / حذف بيع �لزهور و �لنباتات �لطبيعية - بالتجزئة  4773302

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 

اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/خياط بنت �لفوعة لل�شيد�ت

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1010224 

تعديل وكيل خدمات / �إ�شافة عي�شى �شامل عبيد خمي�س �لكعبى

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة جنيب نيزوكيل عبد�هلل نيزوكيل ٪100

تعديل وكيل خدمات / حذف عبد�هلل �شعيد �شامل بر�شم �ملهريى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف عبد�هلل نهيزهوكيل مويدو نهيزهوكيل

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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•• اأبوظبي-وام:

من  �لأوىل  �لن�شخة  �لغذ�ئية  و�ل�شالمة  ل��ل��زر�ع��ة  �أب��وظ��ب��ي  هيئة  �أطلقت 
 Color Atlas" �ل�شنام  وحيد  �جلمل  يف  �جلر�حية  �لأم��ر����س  �أطل�س 
of Camel Surgical Affections"، �ملعتمد من �ملنظمة �لعاملية 

./OIE/ لل�شحة �حليو�نية
�ملتخ�ش�س  �ل��ع��امل  م�شتوى  على  نوعه  م��ن  و�لفريد  �لأول  �لأطل�س  ويعد 
كافة  على  �ل�شوء  ي�شلط  حيث  �ل�شنام"،  "وحيدة  �لعربية  �لإب��ل  جر�حة  يف 
ب�شكل خا�س  �لإم����ار�ت  دول���ة  �ملنت�شرة يف  �جل��م��ال  ت�شيب  �ل��ت��ي  �لأم��ر����س 

ومنطقة �شبه �جلزيرة �لعربية ب�شكل عام.
للزر�عة  �أب��وظ��ب��ي  هيئة  ع��ام  م��دي��ر  �ل��ع��ام��ري  �لبحري  �شعيد  �شعادة  ووق���ع 

�ملنظمة  ع��ام  مدير  �إيلويت  مونيك  �لدكتورة  و�شعادة  �لغذ�ئية  و�ل�شالمة 
خالل  �لأطل�س  من  �لأوىل  �لن�شخة   /OIE/ �حليو�نية  لل�شحة  �لعاملية 
زيارتها �لأخرية مع �لوفد �ملر�فق �إىل �لهيئة حيث �شتتوىل �ملنظمة �لعاملية 
ون�شره عرب من�شتها  �أع�شائها  لدى  لالأطل�س  �لت�شويق  �حليو�نية  لل�شحة 
�لإلكرتونية. و�أكد �شعادة ر��شد بن ر�شا�س �ملن�شوري �ملدير �لتنفيذي لقطاع 
�لروة �حليو�نية �أن �لأطل�س ميثل باكورة �جلهود ونتاج �خلرب�ت �لتي مت 
�كت�شابها خالل �شنو�ت �لعمل يف جمال جر�حة �لإبل بامل�شت�شفى �لبيطري 
�ل��ت��دخ��ل �جل��ر�ح��ي لالأمر��س  �أ���ش�����س  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  للهيئة، ح��ي��ث  �ل��ت��اب��ع 
�إىل �حتو�ئه على جمموعة كبرية  بالإ�شافة  �لإب��ل،  �لتي ت�شيب  �جلر�حية 
وطريقة  باحلقل  �حليو�نات  يف  �ملر�شية  �لأعر��س  تو�شح  �لتي  �ل�شور  من 

�لتدخل �جلر�حي.

�أ�شعة من �مل�شت�شفى �لبيطري  و�أ�شار �لدكتور حممد نايف طلفاح �أخ�شائي 
�لطب  لطالب  معتمد  عاملي  مرجع  مبثابة  يعد  �لأطل�س  �أن  �إىل  بالوثبة، 
لأمر��س  ون��ادرة  قيمة  معلومات  من  يحتويه  ملا  �حل��ي��و�ن،  وعلم  �لبيطري 
�ل�شائعة ونادرة �حلدوث كما يعد مرجعا منا�شبا لالأطباء  �لإبل �جلر�حية 
�جلدد �ملقبلن على �لعمل يف ميد�ن �جلمال و�لذي ما ز�ل مبهما حتى يومنا 

هذ� مقارنة مبيادين �لعمل مع �أنو�ع �حليو�نات �لأخرى.
عاما،  ع�شرين  على مدى  �لبيطرية  �جلر�حة  نتاج خرب�ت  �لأطل�س  وي�شم 
 70 ي��ق��ارب  م��ا  وي�شمل  ���ش��ن��و�ت،  خم�س  �إجن���ازه  على  �لعمل  ��شتغرق  حيث 
�إىل  بالإ�شافة   ، �ملقرتحة  �جل��ر�ح��ي  �لتدخل  ط��رق  وبع�س  خمتلفا  مر�شا 
�شبعة  �لإم��ارة، موزعة على  د�خ��ل  �لعمل  �شرح تو�شيحي ل�شور من ميد�ن 
طرق  مثل  مو��شيع  ع��دة  على  �ل�شوء  ت�شليط  خاللها  مت  خمتلفة  ف�شول 

�لربط �ملختلفة للجمل يف �حلقل وتخديره ومن ثم �ل�شيطرة عليه و�لذي 
هو مبثابة مفتاح �لعملية �جلر�حية �لناجحة.

كما ي�شتعر�س �ملمار�شات �خلاطئة �لتي قد توؤدي �إىل حدوث �إ�شابات ت�شتدعي 
و�لأمر��س  �له�شمي،  �جلهاز  يف  �جلر�حية  و�لأم��ر����س  �جلر�حي،  �لتدخل 
�جلر�حية  و�لأم���ر�����س  �لهيكلي  �لع�شلي  �جل��ه��از  ت�شيب  �ل��ت��ي  �جل��ر�ح��ي��ة 

�جللدية �ملختلفة و�لأمر��س �جلر�حية يف كل من �لأنف و�لأذن و�لعن.
قد  كانت  �لغذ�ئية  و�ل�شالمة  للزر�عة  �أبوظبي  هيئة  �أن  بالذكر  �جل��دي��ر 
وقعت مع �ملنظمة �لعاملية لل�شحة �حليو�نية �تفاقية ب�شاأن تاأ�شي�س مقر �شبه 
مبوجب  �لهيئة  قدمت  حيث  �حليو�نية،  لل�شحة  �لعاملية  للمنظمة  �إقليمي 
بعمل  تتعلق  �ل�شنوية  و�لعينية  �ملالية  �لطوعية  �مل�شاهمات  بع�س  �لتفاقية 

مكتب �لتمثيل �شبه �لإقليمي للمنظمة يف �أبوظبي.

»اأبوظبي للزراعة« تطلق اأطل�ش الأمرا�ش اجلراحية يف اجلمل وحيد ال�سنام

•• ال�صارقة-الفجر:

ك���رم �أح��م��د �مل��ط��رو���ش��ي رئ��ي�����س جم��ل�����س ���ش��اح��ي��ة �ل��رح��م��ان��ي��ة يف م��ق��ر �ملجل�س 
مبدينة �ل�شارقة يف حفل جرى تنظيمه م�شاء �أم�س �لأول �لفائزين يف م�شابقة 
�لرحمانية للقر�آن �لكرمي عالوة على تكرمي �مل�شاهمن يف فعالياته �لرم�شانية 

�لتي �ختتمت بعد �شهر حافل مع �لأن�شطة و�لرب�مج .
ح�شر �حلفل ماجد �ل�شام�شي نائب رئي�س جمل�س �شاحية �لرحمانية و�أع�شاء 

�ملجل�س ولفيف من �ملدعوين وممثلن عن �جلهات و�لأهايل.

�شاحية  جمل�س  ق��ام  بعدها  �حلكيم  �لذكر  من  عطرة  �أي��ات  بتالوة  �حلفل  ب��د�أ 
�لرحمانية ممثال يف رئي�س �ملجل�س �أحمد �ملطرو�شي بتكرمي تكرمي �مل�شاهمن 
ما  بتقدمي  �أ�شرة  ثمانن  لدعم  حلمة  �ملجل�س  نفذ  �أن  بعد  �لرم�شاين  �ملري  يف 
مالب�س  وتف�شيل  �شاحية  يف  للمتعففة  �ل���ش��ر  على  غذ�ئية  �شلة   80 ي��ق��ارب 
للعيد لبنائهم. و�شمل تكرمي �مل�شاهمن وهم �لهالل �لحمر �لمار�تي  مكتب 
ومثلها  �ل�شالمي  �ل�شارقة  وم�شرف  �جلنيبي   �شامل  حممد  ومثلها   �ل�شارقة 
�لرحمانية  م��ول  ف��رع  �لرجالية  ل��الأزي��اء  �حل��ي  ود�ر  �لبلغوين  ع��ب��د�هلل  ح�شن 
�لرم�شاين  �ملري  توزيع  يف  �ملتطوعون  تكرمي  بجانب  �لعو�شي  حممد  ومثلها  

وهم �حمد ح�شن مريز� وماجد �شعبد خمي�س و عبد�لرحمن عبد�هلل �لبلو�شي و 
حممد علي �حلمادي ونا�شر علي جا�شم �حلو�شني.

ومت خالل �حلفل تكرمي �مل�شاهمن يف �لم�شيات �لرم�شانية حيث جرى تنظيم 
�مل�شايخ وهم  �ملتحدثن �لفا�شل من  و��شتقطب  �أم�شيات رم�شانية  عدد ثالث 
�شليمان  �لدكتور  و�لأ�شتاذ  �لعجمي   �شامل  و�لدكتور  �لكمايل  عبد�هلل  �لدكتور 
�لرحيلي و�شمل �لتكرمي �ملجل�س �لتنفيذي يف عجمان ودرو�س �لمار�ت ومركز 
باإد�رة  لقيامه  �لبلغوين  عبد�هلل  ح�شن  �لإعالمي  تكرمي  مع  للتطوع  �ل�شارقة 
�لأم�شيات. وتخلل �حلفل تكرمي �مل�شاركن يف م�شابقة �لرحمانية للقر�آن �لكرمي 

يف دورتها �لأوىل و�لتي �أقيمت حتت �شعار )بالقر�آن نرتقي( حيث �شمل �لتكرمي 
�جلهات �لر�عية وهي  موؤ�ش�شة �ل�شارقة للقر�آن �لكرمي و�ل�شنة �لنبوية ومثلها 
�لعقارية و�شركة �جلنيدي  �ل�شام�شي  �شامل  �لنقبي و�شركة  عبد�هلل عبد�لعزيز 
�لعقارية ومثلهما ح�شن �جلنيدي مع تكرمي جلان �لتحكيم وهم �ل�شيخ زبري 
و  و�أم��ل عبد�هلل �حلمادي  �شيخ وعمر�ن يو�شف �حلمادي وج��الل عبا�س  �أحمد 

�شريفة حممد �إ�شماعيل وبدرية عبد�هلل حممد.
وخالل �حلفل مت تكرمي �ملتطوعن يف �إجناح �لفعاليات �لرم�شانية وهم �شعيد 

عبد�هلل حممد و�شعود علي عبد�هلل وهبه �شعيد حممد وجو�هر حممد علي.

•• ال�صارقة-الفجر:

للكتاب"  �ل�شارقة  "هيئة  ُتنظم 
�لثالثاء،  �ل����ي����وم  م���ق���ره���ا،  يف 

�مل�����وؤمت�����ر �ل�����ش��ح��ف��ي �خل���ا����س 
�لدورة  تفا�شيل  عن  ب��الإع��الن 
�ل�شارقة  "مهرجان  م��ن   13
 ،2022 للطفل"  �ل���ق���ر�ئ���ي 

�إك�شبو  مركز  يف  �شتعقد  و�ل��ت��ي 
�ل�������ش���ارق���ة خ�����الل �ل����ف����رتة من 
حتت  �مل��ق��ب��ل  م���اي���و   22-11

ن كونك(. �شعار )كورّ

ودعم  برعاية  �مل��ه��رج��ان  وي��ق��ام 
�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�لقا�شمي،  حم��م��د  ب��ن  �شلطان 
ع�����ش��و �مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى حاكم 

قرينته،  وبتوجيهات  �ل�شارقة، 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ج����و�ه����ر بنت 
حممد �لقا�شمي، رئي�شة �ملجل�س 
بهدف  �لأ���ش��رة،  ل�شوؤون  �لأعلى 

�لرت�����ق�����اء مب����ع����ارف �لأط����ف����ال 
و�ل��ي��اف��ع��ن يف دول����ة �لإم�����ار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، وخ��ل��ق بيئة 
ع مد�رك �لأطفال  معرفية تو�شرّ

�آف���اق���ه���م،  ت��ن��م��ي��ة  وت�������ش���ه���م يف 
حا�شنة  بيئة  �ل�شارقة  خ  وتر�شرّ
لأج���ي���ال �مل�����ش��ت��ق��ب��ل، م��ن خالل 
بالفعاليات  ح���اف���ل���ة  �أج�����ن�����دة 
و�لثقافية،  و�ملعرفية  �لتوعوية 
مهار�ت  تنمي  �لتي  و�لأن�شطة 
�مل�شرحيرّة  و�لعرو�س  �لأط��ف��ال، 

و�لفنيرّة و�لرتفيهية. 
ك����لرّ  �مل������وؤمت������ر  ث يف  وي�����ت�����ح�����درّ  
�أح���م���د ب���ن ركا�س  م���ن ���ش��ع��ادة 
�ل�شارقة  هيئة  رئي�س  �لعامري، 
�ملجيني،  وخ�����ول�����ة  ل���ل���ك���ت���اب؛ 
�ل�شارقة  "مهرجان  ع��ام  من�شق 
عن  للك�شف  للطفل"،  �لقر�ئي 
هذ�  �مل�شاركن  �ل�شيوف  قائمة 
�لعام، من مفكرين و�إعالمين 
وم���ع���ن���ي���ن ب����ال���������ش����اأن �مل����ع����ريف 
لالأطفال،  ����ه  �مل����وجرّ و�ل���ث���ق���ايف 
�ملهرجان  ي�شت�شيفهم  و�ل��ذي��ن 
و�لعامل،  �لعربية  �ملنطقة  م��ن 

عن  �لإع�����������الن  �إىل  �إ������ش�����اف�����ًة 
برنامج �لفعاليات وور�س �لعمل 
و�مل�شرحيرّة  �لفنيرّة  و�ل��ع��رو���س 
�ل���ت���ي ���ش��ت��ق��ام ع��ل��ى م�����د�ر 12 

يوماً.
للكتاب  �ل�����ش��ارق��ة  هيئة  وت��دع��و 
مم����ث����ل����ي و������ش�����ائ�����ل �لإع������������الم، 
������اب،  و�ل�����ن�����ا������ش�����ري�����ن، و�ل������ك������ترّ
�ملوؤ�ش�شات  وم�شوؤويل  و�ملثقفن، 
بالأطفال  �ملعنية  و�جل��م��ع��ي��ات 
�إىل  �ملهتمن،  وكافة  و�لنا�شئن 
�لذي  �ل�شحفي  �ملوؤمتر  ح�شور 
�جلميع،  �أم��ام  مفتوحاً  �شيكون 
فعاليات  برنامج  على  للتعرف 
�ملهرجان،  م��ن  �مل��ق��ب��ل��ة  �ل�����دورة 
�ل���ت���ي ���ش��ت��زخ��ر ب���ال���ع���دي���د من 
�مل�شاحبة،  و�لأح��د�ث  �لأن�شطة 
�ل�شارقة  "معر�س  �أب��رزه��ا  م��ن 
لر�شوم كتب �لطفل"، وم�شابقة 

�ل�شعر". "فار�س 

جمل�ش �ساحية الرحمانية ينهي فعالياته الرم�سانية ويكرم الفائزين يف م�سابقته القراآنية وامل�ساهمني يف براجمه 

خلل موؤمتر �سحفي يعقد يف مقّر الهيئة 

»ال�سارقة للكتاب« تعلن تفا�سيل الدورة 13 من »مهرجان ال�سارقة القرائي للطفل« اليوم

العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 

اإع����������لن
 77 �ل�ش�����ادة/يف  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN للتجارة �لعامة رخ�شة رقم:4158384 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 

اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شوء �لربق للتو�شيل

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3782751 
تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة null*null �ىل 1*1

تعديل �إ�شم جتاري من/ �شوء �لربق للتو�شيل 
DAW ALBARQ FOR DELIVERY 

�إىل /�شوء �لربق لالع�شاب ومنتجات �لنحل 
DAW ALBARQ FOR HERBS AND BEE PRODUCTS

تعديل ن�شاط / �إ�شافة بيع �لع�شل و منتجات �ملناحل - بالتجزئة 4721018
تعديل ن�شاط / �إ�شافة بيع �لنباتات و �لع�شاب �لعطريه - بالتجزئه 4721041

تعديل ن�شاط / حذف خدمات تو�شيل �لطلبات 8299010
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�شبغة مام

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3004653 

تعديل وكيل خدمات / �إ�شافة نا�شر �شامل عو�س عبد�هلل �ملنهايل

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة هديل �شامل حممد �جلر�ح ٪100

تعديل وكيل خدمات / حذف جنالء �شالح عيد عبد�هلل �لهاجري

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف دلل فار�س حممد �لناع�شة

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم 147/2021/250بيع عقار مرهون  
�ملنظورة يف د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

�أعاله بال�شيغة �لتنفيذية و�لمر باإيقاع �حلجز  �إ�شد�ر �لقر�ر بتذييل ��شل عقد رهن �لعقار �ملذكور  مو�شوع �لدعوى : 
�لتنفيذي على �لعقار رقم 109 بالطابق رقم 1 مببنى عزيزى مونرتيل 1 �لبالغ م�شاحته 449.29 قدم مربع و�ملو�قف 
2273 مبنطقة جبل على �لأوىل باإمارة دبي �ملرهون للبنك �لطالب و�ململوك للمطلوب  G-19 على قطعة �لر�س رقم 
�شده وتثمينه وبيعه باملز�د �لعلني لتح�شيل حقوق �لطالب قبل �ملطلوب �شده �ملقدره مببلغ 258،099.83 درهم )فقط 
مائتان وثمانية وخم�شون �لف وت�شعة وت�شعن درهم وثالثة وثمانون فل�شا لغري( من ح�شيلة �لبيع طبقا لحكام �لقانون 

و�ملادتن ) 25 ( و)26 ( وما بعدهما من قانون �لرهن �لتاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي .
طالب �لتنفيذ : بنك �أبوظبي �لتجاري

 عنو�نه : �لإمار�ت-�إمارة دبي-بور�شعيد - ديره - دبي-مبنى بناية عبد �هلل حممد �مل�شعود - �شقة مكتب رقم 802 & 804
وميثله : حممد عي�شي �شلطان �ل�شويدي

�ملطلوب �إعالنه : جامنور� د�فالتوفا - عنو�نه : �لإمار�ت-�إمارة دبي-بر دبي - دبي-مبنى مبنى عزيزى مونرتيل 1 - �شقة 
Jamnura_davlatova@gmail.com - 0504416650 - لعقار رقم 109-منطقة جبل على �لأوىل�

�أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2022/5/11 �ل�شاعة 05:00:00م ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى //
بيع �لعقار �ملو�شحة �أو�شافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�شركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين 
�لثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ن  �ي���د�ع  �ل�شر�ء  ر�غ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل  �لبيع �لتقدم  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على  �ل�شا�شي قبل دخول 
301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل  �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �أيام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�ليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 

و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�شاف �ملمتلكات :
�شقة �شكنية - �ملنطقة : جبل علي �لوىل- رقم �لر�س 2273 - رقم �لبلدية : 0 -591 - �مل�شاحة : 41.74 مرت مربع 
- رقم �ملبنى : 1 - ��شم �ملبنى : عزيزي مونرتيل - رقم �لوحدة : 109- مببلغ )435.828.45( درهم ويباع لعلى 

عطاء.  مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 
MOJAU_2022- 0062862 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�إع�الن بالن�ش�ر

ليكن معلوما للجميع باأن : �ل�شيد / جريي�س كومار �شيالبان - �جلن�شية �لهند - يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100% يف �لرخ�شة �مل�شماه )خمزن و ��شتوديو 
ليني( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة برخ�شة جتارية رقم )21413(، 
�إىل �ل�شيد / بر�ديب فارجي�س جورج فارجي�س جورج - �جلن�شية �لهند،  تعديالت �أخرى: 
ل يوجد. وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 
2013 يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  
على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 
تنازل/ بيع

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�شيد : �شهز�د �حمد عبد�لرحمن - �جلن�شية : باك�شتان، يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )100%( وذلك �إىل �ل�شيد : حممد �ح�شان 
للمفرو�شات(  �خلليج  )�شم�س  �مل�شماه  �لرخ�شة  يف  باك�شتان،   : �جلن�شية   - على  ب�شار�ت 
�لتنمية  د�ئرة  �ل�شادرة من  رقم )773292(  �ل�شارقة مبوجب رخ�شة  باأمارة  تاأ�ش�شت 

�لقت�شادية بال�شارقة، تعديالت �خرى:
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
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عربي ودويل
نا�سونال اإنرت�ست: هل ميكن لرو�سيا النت�سار يف دونبا�ش؟

•• مو�صكو-وكاالت

دونبا�س  منطقة  على  حا�شم  لهجوم  �ل��رو���ش��ي��ة  �ل��ق��و�ت  ت�شتعد  بينما 
ب�شرق �أوكر�نيا، فاإن �آفاق حمادثات �شالم ذ�ت معنى لو�شع حد للكارثة 
�أكر  1945، تبدو قامتة  �أوروب��ا منذ  �لتي تو�جهها  �لأك��رب  �لإن�شانية 

من �أي وقت م�شى.
�إنرت�شت"  "نا�شونال  جم��ل��ة  يف  �ل��ق��وم��ي  �لأم����ن  ���ش��وؤون  حم���رر  وي��ق��ول 
�أهد�فها  �أو�شحت  �لرو�شية  �لقو�ت  �إن  �أيب�شوكوبو�س  م��ارك  �لأمريكية 

بينما دخلت �حلرب يف �أوكر�نيا مرحلتها �لثانية.
 وقال �لقائم باأعمال �ملنطقة �لع�شكرية �لرو�شية �لو�شطى �مليجر جرن�ل 
�لعملية  م��ن  �لثانية  �مل��رح��ل��ة  ب��دء  "منذ  �جل��م��ع��ة:  مينيكييف  رو���ش��ت��ام 
�ل��رو���ش��ي هي  �مل��ه��ام للجي�س  �إح����دى  ق��ب��ل ي��وم��ن، ف���اإن  �خل��ا���ش��ة فعلياً 

�ل�شيطرة �لكاملة على دونبا�س وجنوب �أوكر�نيا. وهذ� �شيوفر ممر�ً برياً 
�إىل �لقرم".

وغربية  �أوك��ر�ن��ي��ة  تقوميات  يتحدى  وك��اأن��ه  مينيكييف،  �إع���الن  وي��ب��دو 
مفادها �أن �لهجوم �لرو�شي �ملقبل �شيكون مقت�شر�ً على مناطق �لدونبا�س 
�ل�شرقية، حيث �جلي�س �لرو�شي يتمتع بخطوط �إمد�د ق�شرية، وميكنه 

�لإ�شتفادة من و�قع ميد�ين هو �شاحب �لأف�شلية فيه.
ويبقى من غري �لو��شح ما �إذ� كانت رو�شيا تعتزم فر�س �شيطرة مبا�شرة 
على �أودي�شا، �مليناء �جلنوبي �لغربي، �أو عرب ترتيبات ت�شبه ما ح�شل يف 
جمهوريتي دونت�شك ولوغان�شك �لإنف�شاليتن، كما مل يف�شح �لكرملن 
عن خططه بالن�شبة �إىل �لأر��شي �لتي هي فعاًل حتت �ل�شيطرة �لرو�شية. 
وتعهد �ملتحدث با�شم جمل�س �لأمن و�لدفاع �لأوكر�ين �أوليك�شي د�نيلوف 
"جمهورية  �أنه لن تكون هناك  �أوكر�ين�شكا بر�فد�،  يف مقابلة مع �شبكة 

خري�شون �ل�شعبية"، يف �إ�شارة �إىل مدينة خري�شون �جلنوبية �ملحتلة.
�إن��ه وفقاً  �إذ  �إل��ي��ه،  �إج����ر�ء�ت �لكرملن حمقاً يف م��ا ذه��ب  ورمب��ا جتعله 
�إىل  �إىل �شم خري�شون  �لرو�س ي�شعون  �ل�شيا�شين  �أخ��رية، فاإن  لتقارير 

�لأر��شي �لرو�شية، با�شتفتاء يجعلها جزء�ً من �لقرم �ملجاورة.
ويف  دونبا�س  يف  �ملقبلة  �مل��ع��ارك  �أن  تعتقد�ن  وكييف  مو�شكو  �أن  ويظهر 

جنوب �لبالد، �شتكون حا�شمة يف �حلرب.
يف  �لرو�شية  بالقو�ت  �أ�شا�شية  هزمية  �إن���ز�ل  م��ن  �أوك��ر�ن��ي��ا  متكنت  و�إذ� 
للم�شي يف  �لكرملن  م��ن خ��ي��ار�ت  �شيحد ج��ذري��اً  ذل��ك  ف���اإن  دون��ب��ا���س، 
�شي�شتحيل حتقيق  �حلرب. ونتيجة لإخفاق رو�شي حمتمل يف دونبا�س، 
�لقو�ت  ق��در�ت  ونزع  �لنظام،  تغيري  وهما  للحرب،  �لأ�شا�شين  �لهدفن 

�مل�شلحة �لأوكر�نية، دون �للجوء �إىل ت�شعيد نووي كارثي.
لكن �إذ� جنح �جلي�س �لرو�شي يف عزل �لقو�ت �لأوكر�نية يف �ل�شرق �إىل 

جزء�ً  حيدت  قد  عندها  تكون  مو�شكو  ف��اإن  وتدمريها،  معزولة  جيوب 
كبري�ً من وحد�ت �جلي�س �لأوكر�ين �ملدربة.

�ملتقاعد  �للفتنانت  �لدفاعية  �لأولويات  �لأول يف معهد  �لزميل  وح�شب 
على  �شيطرتهم  تعزيز  قبل  يتوقفو�  ل��ن  �ل��رو���س  ف��اإن  ديفي�س،  د�ن��ي��ال 
على  �حل�شار  ل�شرب  �لأم���ام  �إىل  و�ل��ت��ح��رك  �ل��ك��ربى  دون��ب��ا���س  منطقة 
خاركيف ثاين �ملدن �لأوكر�نية. �إن �نت�شار�ً حا�شماً يف دونبا�س، �شيجعل 
�أودي�شا، ويف نهاية �ملطاف  �لقو�ت �لرو�شية يف و�شع موؤ�ٍت للتوجه نحو 

�لعودة �إىل منطقة كييف.
�أن �جلدول �لزمني للحرب حتركه �عتبار�ت حملية  �إىل  ويلفت �لكاتب 
�لوقت  ت�شابق  مو�شكو  �إن  غربيون،  ع�شكريون  م�شوؤولون  ويقول  قوية، 
لتحقيق �نت�شار�ت ميد�نية مهمة قبل 9 مايو )�أيار(، �ليوم �لذي يحتفل 

فيه �لرو�س بالن�شر على �أملانيا �لنازية يف �حلرب �لعاملية �لثانية.

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

بيري مارتن*
�جلمهورين  �مل���رت����ش���ح���ن  م����ن  �ل���ع���دي���د  ي�����ش��ع��ى 
لنتخابات  �ل�شابق  �لرئي�س  دع��م  على  للح�شول 
ه:  ت�شدرّ و�ح����دة  م�شلحة  ل��رت�م��ب  ل��ك��ن  ن��وف��م��رب، 

م�شلحته.
على  وح�شل  مرتن،  �ل�شعبي  �لت�شويت  خ�شر  لقد 
وفيرّات  �إىل  ك��ف��اءت��ه  ع���دم  و�أدت  ل��ع��زل��ه،  ت�شويتن 
�أثناء �لوباء،  مبئات �لآلف كان من �ملمكن تفاديها 
�ن  ورغ��م  �ل�شيوخ.  ملجل�س  وت�شبب يف خ�شارة حزبه 
�لر�أي �لعام غري مو�ت جلو بايدن، فان ��شتطالعات 
رئا�شية  م��و�ج��ه��ة  �شيخ�شر  �أن���ه  �إىل  ت�شري  �ل����ر�أي 

مفرت�شة.
ورغ��م كل ه��ذ�، يهيمن دونالد تر�مب على �حلزب 
م�شمون   2024 ل��ع��ام  ف��رت���ش��ي��ح��ه  �جل���م���ه���وري، 
ل ناديه يف فلوريد� �ىل �ملركز �لع�شبي  عملًيا، وحتورّ
�جلمهوريون  �مل��رت���ش��ح��ون  ي��ت��ز�ح��م  حيث  ل��ل��ح��زب، 

لطلب دعم "�لرئي�س".

قاعة تاماين واآلة دايل
   ���ش��ي��درك ه���و�ة �ل��ت��اري��خ �لأم��ري��ك��ي �أوج����ه �ل�شبه 
تاماين هول.  نيويورك  �لدميقر�طية يف  �لآل��ة  مع 
�لأ�شطورية،  �ل�شخ�شيات  كانت  �ل�شتينات،  فحتى 
مثل ويليام "بو�س" تويد يف منت�شف �لقرن �لتا�شع 
�حلزب.  د�خ���ل  و�مل��ط��ر  �ل�شحو  �شانعة  ه��ي  ع�شر، 
�أذكر  �أن  بد  ل  �شيكاغو،  يف  �شابًقا  مقيًما  وب�شفتي 
ا �آلة �لعمدة د�يل )�لأب(، �لذي جلبت �إىل جون  �أي�شً
ف. كينيدي �لعديد من �لناخبن �لذين يقال �إنهم 

جتاوزو� �شن �لتقاعد بكثري.
    و�شو�ء ترغب يف �أن ت�شبح ع�شًو� يف جمل�س �ملدينة 
"�لرئي�س" �شرورية. وجند  فان مباركة  رئي�ًشا،  �أو 
�ملرت�شحن  م��وك��ب  م��ع  �ل��ي��وم  مم��اث��ل��ة  ديناميكية 
�لذين يتناوبون على جناح �لزفاف لنادي مار �لغو، 

�ملعاد جتهيزه كمقر للحزب �جلمهوري.

م�سلحة واحدة يف االعتبار
حتى �لآن، �أيد تر�مب ر�شمًيا 103 مر�شًحا ملن�شب 

�حل��اك��م و�ل��ك��ون��غ��ر���س، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل �ل��ع��دي��د من 
يف  منها  ��شرت�تيجية،  ثانوية  ملنا�شب  �ملرت�شحن 
حكومات �لوليات و�حلكومات �ملحلية �لتي �شتدير 

�نتخابات 2024.
�ل���ولء  �أد�ء مي���ن  ب��ع�����س �جل��م��ه��وري��ن يف  ي����رتدد 
�لنتخابات  يف  عبًئا  ي�شبح  �أن  من  خوًفا  لرت�مب، 
�لعامة. وحتى لو وزرّع تر�مب مو�فقاته �ملالية ب�شكل 
�شئيل، فاإن �لدعاية �ملتعلقة بتاأييده ت�شاعد يف جمع 

�لأمو�ل من �لقاعدة �حلزبية.
ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل����رت�م����ب، ي���خ���دم ه�����ذ� �ل����دع����م ثالثة 
ح�����ش��وره يف  ����ش��ت��م��ر�ر  ي�����ش��اع��ده  �أوًل،  �أغ����ر������س: 
�ل�شورة على جمع �لأمو�ل لنف�شه. بعد ذلك، يغذي 
رج���ال �ل��ب��الط ه����وؤلء، �أ���ش��ط��ورة �ل��ت��زوي��ر �لهائل 
�إميانهم  �إع����الن  خ���الل  م��ن   2020 �ن��ت��خ��اب��ات  يف 
ا  �أي�شً ت��ر�م��ب  ي��وؤي��د  �أخ����رًي�،  �لكربى".  "�لكذبة  ب��� 
�أو بدونها،  �ملرت�شحن �لذين �شيفوزون مب�شاعدته 

لتلميع �شورته كفائز.

ت�ستمر عبادة لنجعل اأمريكا عظيمة مرة اأخرى
يقدمون  �لذين  �ملرت�شحن  من  �ملوكب  ه��ذ�  يوؤكد 
�أ�شبح  ن��ع��رف��ه:  ك��ن��ا  "�لرئي�س" م��ا  ل���  �ح��رت�م��ه��م 
دونالد  ل�شخ�شية  ع��ب��ادة  �ل�����ش��اب��ق  لينكولن  ح���زب 
�لزعيم  مكونيل  ميت�س  ت�شريحات  تر�مب.وتوؤكد 

�جلمهوري يف جمل�س �ل�شيوخ ذلك.
يف نوفمرب، لن يكون لدى �جلمهورين �أي برنامج 
ت�����ش��ري��ع��ي، وط��م��وح��ه��م �ل���وح���ي���د ه���و جت��م��ي��د كل 
يف  �جلمهورية  �لأغلبية  �أن  ماكونيل  ويعني  �شيء. 
بايدن من �شالحياته  �شتجرد جو  �ل�شيوخ  جمل�س 
�لد�شتورية لتعين قا�ٍس يف �ملحكمة �لعليا �إذ� �أتيحت 
له �لفر�شة عام 2023.    ل يز�ل �شبح �أحد�ث 6 
على  يخيرّمان  �جلنائية  و�مل��الح��ق��ة   2021 يناير 
دونالد تر�مب، لكن رئي�س مار �لغو ل يز�ل يحلم 
 2024 ع��ام  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ن  �شد  �مل��ع��رك��ة  بح�شم 

ولن يتمكن �أي جمهوري من منعه.

ترجمة خرية ال�سيباين

�سّيد مار الغو وم�ستقبل اجلمهوريني...!

*�أ�شتاذ �لعلوم �ل�شيا�شية - مركز �لدر��شات و�لبحوث �لدولية يف جامعة مونريال لتنمية �ملعرفة حول 
�لرهانات �لدولية

فوز ماكرون و�سع نهاية ملا كان ميكن اأن ي�سكل زلزااًل �سيا�سيًا 

فرن�سا ُتفلت من كارثة اليمني املتطرف بفارق مريح

البحث م�ستمر عن غارقني يف حادثة القارب بلبنان 

•• عوا�صم-وكاالت

�أعيد �نتخاب �إميانويل ماكرون رئي�شاً لفرن�شا لولية ثانية 
على ح�شاب �ليمينية �ملتطرفة مارين لوبان بفارق مريح يف 

�نتخابات �لأحد، �لتي كادت تكون زلز�ًل �شيا�شياً يف فرن�شا.
�أم�����س �لث��ن��ن، ك��ادت فرن�شا  ووف��ق��اً ل�شحف عربية ���ش��ادرة 
تقع حتت نفوذ �ليمن �ملتطرف، ما كان �شي�شكل كارثة على 
�أوروبا، بنجاح ميينية متطرفة لها �رتباط مبا�شر بفالدميري 

بوتن، ما كان �شيعني خروج فرن�شا من �أوروبا!.

زلزال
قالت �شحيفة "�لعرب" �للندنية، �إن فوز ماكرون و�شع نهاية 

ملا كان ميكن �أن ي�شكل زلز�ًل �شيا�شياً يف فرن�شا. 
وهناأ ق��ادة �لحت��اد �لأوروب��ي �لأح��د ماكرون باإعادة �نتخابه 
رئي�شا لفرن�شا. ور�أى رئي�س �ملجل�س �لأوروبي �شارل مي�شال �أن 
�أوروبا ميكنها "�لتعويل على فرن�شا خلم�شة �أعو�م �إ�شافية".

�لرئا�شية،  �لنتخابات  يف  بهزميتها  لوبان  �أق��رت  �ملقابل،  يف 
�لنتخابات  يف  �أ���ش��و�ت  م��ن  ح�شدته  م��ا  �أن  �ع��ت��ربت  لكنها 

�لرئا�شية ي�شكل "�نت�شار�ً مدوياً".
بينما، �أظهرت معركة �ل�شباق �لرئا�شي �أن ماكرون �أول رئي�س 
ُيعاد �نتخابه لولية ثانية خالل 20 عاماً، �شيو�جه م�شتقباًل 
و�شعاً �أكر �شعوبة، حت�شد لوبان ثمار ��شرت�تيجية طويلة 
خطابها  ح��دة  خففت  فقد  �شيطنة" �شورتها،  ل�"نزع  �مل��دى 
�لفرن�شين،  خم��اوف  م��ن  �لقريبة  �ملر�شحة  مبظهر  وب��دت 

حتى �أنها رف�شت و�شفها باليمينية �ملتطرفة. 

اخلطر م�ستمر
ومن جهتها قالت �شحيفة "�ل�شرق �لأو�شط" �إن "هذ� �لفوز 
دولة  وه��ي  فرن�شا،  �أن  و�أول��ه��ا  �ملخاطر،  يغطي  �أن  يتعن  ل 
نووية لها مكانتها يف �لعامل، وحتتل مقعد�ً د�ئماً يف جمل�س 
�لوليات  بعد  دبلوما�شية  �شبكة  �أك��رب  بثاين  وتتمتع  �لأم��ن 
�لذي  �لأم��ر  �ملتطرف،  �ليمن  �ملتحدة كادت تقع حتت نفوذ 
بخروج  وقعها  يف  �شبيهة  �أوروب����ا،  على  ك��ارث��ة  �شي�شكل  ك��ان 
"ولي�س م�شادفة  �لأوروبي" م�شيفًة  �لحت��اد  بريطانيا من 

�أن �لتهاين بالفوز �نهالت على �لرئي�س ماكرون بعد حلظات 
قليلة من �إعالن تغلبه على مناف�شته �ليمينية".

�لدميقر�طيات  يف  �لنتخابي  "�لنت�شار  �ل�شحيفة  وتابعت 
�شيء ر�ئع. لكن من �ملهم �لنظر يف �لتفا�شيل �لتي �أحدها �أن 
28 % من �لناخبن قاطعو� �نتخابات �لدروة �لثانية بزيادة 
2.5 % عما كان عليه �لو�شع يف2017. وُي�شاف �إىل ذلك 
�أن �لأ�شو�ت �لتي �ن�شبت على ماكرون ل تعني بتاتاً �أنها تنٍب 
لربناجمه �لنتخابي بل �أن جزء�ً مهماً منها كان هدفه قطع 
طريق �لليزيه على لوبان. وهذه �لظاهرة �عرتف ماكرون 
�شخ�شياً بها، و�عد�ً �أن يكون "رئي�شاً لكل �لفرن�شين" ولي�س 

مر�شح فريق �شد فريق �آخر".
�ملناف�شة  �لفرن�شي �خلارج من  �ل�شيا�شي  �مل�شهد  فاإن  وهكذ�، 
�لرئا�شية ل ي�شبه ما كانت عليه فرن�شا، و�ليوم هناك كتلتان 
�ملتطرف  �ليمن  �ل�شيا�شية  �خلارطة  طريف  �أق�شى  حتتالن 
�لرئي�س  عمادها  و�شطية  كتلة  وبينهما  �ملت�شدد،  و�لي�شار 
�ليمن  من  و�شخ�شيات  �لأم��ام  �إىل  فرن�شا  وحزبه  ماكرون 

�لتقليدي و�ل�شرت�كين.
و�أو�شحت �ل�شحيفة �أن فرن�شا �شتعرف يف يونيو )حزير�ن( 
�ملقبل، �نتخابات ت�شريعية، �شتكون حا�شمة يف ت�شكيل �مل�شهد 
�ل�شيا�شي فيها، وملعرفة حجم وثقل �ليمن �ملتطرف بقيادة 
�إنها  للقول  �شارعت  لوبان  مارين  �أن  علماً  فرن�شا،  يف  لوبان 
جمموعة  �إي�شال  على  تعول  و�أنها  �ملعركة"  يف  "م�شتمرة 

كبرية من مر�شحي حزبها �إىل �لربملان �ملقبل.

�سربة قا�سية
خري�هلل،  خ��ري�هلل  ق��ال  �ونالين"،  �إي�شت  "ميدل  موقع  ويف 
�لظروف  ه��ذه  �لل��ي��زي��ه، يف  ل��وب��ان ق�شر  �حتمال دخ��ول  �إن 
�نعكا�شات ونتائج يف غاية �خلطورة على  بالذ�ت، �شتكون له 

فرن�شا و�أوروبا و�لعامل �أي�شاً.
قا�شية  �شربة  توجيه  عن  �لفرن�شي  �لرئي�س  "عجز  وق��ال: 
�لتي  �ملناظرة  ك�شفته  ما  ه��ذ�  �ملتطرف.  �ليمن  ممثلة  �إىل 
�خل�شمان  فيها  تبادل  �شاعة  ون�شف  �شاعتن  نحو  ��شتمرت 
كثرية.  �أح��ي��ان  يف  �لناعمة  وغ��ري  �أحياناَ  �لناعمة  �ل�شربات 
��شتطاع ماكرون جعل مناف�شته تفقد تو�زنها �أثناء �ملناظرة 

�لتي �أجريت �لأربعاء �ملا�شي، لكنرّه ل ميكن �لقول �إنه قمعها 
كلرّياً رغم من �للغة �لهجوميرّة �لتي جلاأ �إليها مر�ت عدة".

�لذهاب  و�رد  لي�شو� يف  �لفرن�شين  �أن  "رغم  �أن��ه  و�شدد على 
للجمهورية،  رئي�شة  متطرفة  بيمينية  �لإتيان  مغامرة  �إىل 
ل��ك��ن ه���ذه �لن��ت��خ��اب��ات يف دورت��ه��ا �ل��ث��ان��ي��ة و�لأخ�����رية تبقى 
�نتخابات كل �ملخاطر. على ر�أ�س هذه �ملخاطر �شرذمة �أوروبا 
�لت�شامن  من  �أدن��ى  حد  على  �لآن،  �إىل  �أقله  حافظت،  �لتي 
يف م��و�ج��ه��ة �مل��غ��ام��رة �لأوك��ر�ن��ي��ة ل��ف��الدمي��ري ب��وت��ن �لذي 
�خ��ت��ار ع��زل رو�شيا ع��ن ك��لرّ م��ا ه��و ح�شاري يف ه��ذ� �لعامل. 
�لتي  �ملخاطر  لكنرّ  تبقى �شعيفة،  لوبن  نعم حظوظ مارين 
ل  �لأورّ معناها  �إذ  �لكبري،  �لنوع  من  جناحها  على  �شترتتب 

خروج فرن�شا من �أوروبا".
�إن  ديجيف�شكي،  م��اري  عربية" قالت  "�إندبندنت  موقع  ويف 
"ماكرون تفوق دون عناء يف �ملناظرة �لتلفزيونية لكن �ملثري 
للقلق هو �أن لوبن تبدو حالياً وكاأنها �رتقت لتكون جزء�ً من 

تيار�ت �ملنت �ل�شيا�شي �لفرن�شي".
ل��ت��ل��ط��ي��ف �شورتها  ل���وب���ان  ف��ع��ل��ت��ه  م���ا  ك���ل  "رغم  و�أ����ش���اف���ت 
و�إطالقها ��شماً جديد�ً على حزبها �لتجمع �لوطني مل يكن 

لديها �أمل يف �لفوز يف �ملناظرة �لنتخابية".
وتابعت "�ملفاجاأة مل تكن يف جناح ماكرون يف �لفوز يف �ملو�جهة، 
لكن �ملفاجئ كان �أن لوبن قد بدت يف �شورة �ملناف�شة �لو�ثقة. 
و�أكر من ذلك �أن هذه هي رمبا �خلال�شة �لأكرب �لتي ميكن 
��شتنتاجها من هذه �ملبارزة"، م�شيفًة �أنه "برز �أمر �آخر من 
مناظرة هذ� �لعام يف �لنقا�س �لرئا�شي �لفرن�شي، وهو �حلد 
�لذي بلغه تيار �ليمن �ملتطرف �أو �أقله نوع �ليمن �ملتطرف 
�لذي �نتهجته لوبان، و�لذي �أ�شبح ي�شكل جزء�ً من �لتيار�ت 

�ل�شائدة يف �لأو�شاط �لفرن�شية".
وت�شاءلت "�إذ� كانت �ل�"لو بينية" ن�شبة �إىل لوبان، قد �أ�شبحت 
مقبولة على نحو مل يكن مقبوًل على خالف ما كانت عليه 
قبل ع�شرين عاماً م�شت، و�إذ� كان ذلك تغري�ً م�شتد�ماً، �أم �أن 
ذلك �شيدوم فقط طاملا بقيت يف فرن�شا �شخ�شية "ماكرونية" 
�ل�شيا�شة،  يف  �لو�شط  مين  �لو�شطي،  �ملجال  على  م�شيطرة 
�لتطرف؟ حتى  �أكر باجتاه  و�لي�شار  �ليمن  و�ل��ذي يح�شر 

�لآن، لن ميكننا �لتنبوؤ مبا �شتنتهي �إليه �لأمور".

•• طرابل�س-اأ ف ب

تو��شل فرق �لنقاذ �لبحث عن مفقودين جر�ء حادثة قارب 
�لهجرة �لذي غرق قبل يومن �أثناء حماولة �جلي�س توقيفه 

قبالة �ل�شو�حل �للبنانية وعلى متنه ع�شر�ت �لأ�شخا�س.
�لأقل  ع��ل��ى  �شبعة  ل��ق��ي  �ل���رك���اب،  �ن��ق��اذ معظم  وف��ي��م��ا ج���رى 
حتفهم حتى �لآن يف حادثة �لغرق �لتي تعد �لأ�شو�أ منذ �شنو�ت 
خ�شو�شاً مع تكرر حماولت �لهجرة غري �ل�شرعية عن طريق 
�لبحر، هربا من �لنهيار �لقت�شادي �لذي يع�شف بلبنان منذ 

�شيف 2019.
طر�بل�س،  ج��ن��وب  م��ن  �ل�شبت  م�شاء  �ل��ه��ج��رة  ق���ارب  و�ن��ط��ل��ق 
�ملا�شية  �ل�شنو�ت  خ��الل  حتولت  و�لتي  �للبنانية  �مل��دن  �أفقر 
قبل  �لبحر،  يف  �ل�شرعية  غ��ري  �لهجرة  ل��ق��و�رب  منطلق  �إىل 
�أن تالحقه �لقو�ت �لبحرية يف �جلي�س �للبناين ويغرق �أثناء 

حماولة توقيفه.
تت�شارب  ف��ي��م��ا  �ل�����ش��اط��ئ،  �إىل  ���ش��خ�����ش��اً   48 �جل��ي�����س  و�أع�����اد 

�ملعلومات حول عدد �لركاب.
منت  على  ك��ان��و�  �شخ�شاً   60 �أن  �أول��ي��ة  تقارير  �أف���ادت  وفيما 

�لقارب، حتدثت �لأمم �ملتحدة عن 84 �شخ�شاً على �لأقل.
�لتي  و�لإن��ق��اذ  �لبحث  "عمليات  �أن  �لإث��ن��ن  �جلي�س  و�أع��ل��ن 

ينفذها �جلي�س �للبناين بر�ً وبحر�ً وجو�ً" م�شتمرة.
فر�ن�س  لوكالة  تامر  �أحمد  طر�بل�س  مرفاأ  ع��ام  مدير  وق��ال 
بر�س �لإثنن "مت �نت�شال جثة �شيدة من �آل �لنمر �ليوم من 

�شاطئ طر�بل�س".
�مل��ا���ش��ي��ن ج��ث��ث �شتة  وك���ان �جل��ي�����س �نت�شل خ���الل �ل��ي��وم��ن 

�أ�شخا�س، بينهم طفلة.
تقارير  �أف���ادت  فيما  �ملهاجرين،  جن�شية  �جلي�س  يحدد  ومل 
�إعالمية �أن غالبيتهم لبنانين، وبينهم لجئون فل�شطينيون 

و�شوريون.
ن���اج���ون �لقوة  �ت��ه��م  ومل ت��ت�����ش��ح ظ����روف �حل����ادث����ة، ف��ف��ي��م��ا 
�جلي�س  قال  توقيفه،  حماولة  �أثناء  �لقارب  باإغر�ق  �لبحرية 
�إىل  �أدى  ب�شكل   )...( للهروب  "مناور�ت  نفذ  �ملركب  قائد  �إن 

�رتطامه".

"يوم غ�شب" يف طر�بل�س بالتز�من  �أهايل �ملتوفن �إىل  ودعا 
مع ت�شييع عدد من �ل�شحايا ظهر �لثنن.

يف  للهجرة  �ل��دول��ي��ة  و�ملنظمة  �لالجئن  مفو�شية  و�أوردت 
بيان م�شاء �لأحد �أن �لقارب "كان يقل �أكر من 84 �شخ�شاً" 
�أنه مل يتم �لتاأكد من  من ن�شاء ورجال و�أطفال، م�شرية �إىل 
يف  ي��ز�ل��ون  "�لعديد" ل  �أن  و�أ���ش��اف��ت  �لآن.  حتى  جن�شياتهم 

عد�د �ملفقودين.
"ُي�شلرّط  �إيتو  �أياكي  وقال ممثل مفو�شية �لالجئن يف لبنان 
هذ� �حلادث �ملاأ�شاوي �ل�شوء على �ملخاطر �ل�شادمة �لتي يلجاأ 

�ليها �لكثريون بد�فع �لياأ�س".
�ملاأ�شاوية  و�ل��وف��ي��ات  وغ��رق��ه��ا،  �ل��ق��و�رب  "حتطم  �أن  و�أ���ش��اف 
و�مل��ع��ان��اة �ل��ت��ي ت�شببها �م���ٌر ميكن ت��ف��ادي��ه، وذل���ك م��ن خالل 
ح�شد �لدعم �لدويل �مل�شتمر مل�شاعدة لبنان، خا�شة مع تدهور 

�لظروف �ملعي�شيرّة لالجئن و�للبنانينرّ على حدرّ �شو�ء".
و�ع��ت��رب رئ��ي�����س �مل��ن��ظ��م��ة �ل��دول��ي��ة ل��ل��ه��ج��رة يف ل��ب��ن��ان ماتيو 
لوت�شيانو �أن "�لأزمة �لقت�شادية يف لبنان ت�شببت بو�حدة من 

�أكرب موجات �لهجرة يف تاريخ �لبلد".
ت�شاعف  لبنان،  يف  �ملت�شاعد  �لقت�شادي  �لنهيار  وقع  وعلى 
عدد �ملهاجرين �لذين يحاولون �لفر�ر بحر�ً وغالباً ما تكون 

وجهتهم قرب�س.
وقد بد�أ �لأمر مع لجئن فل�شطينين و�شورين ل يرتددون 
يف �لقيام بالرحلة �خلطرية، قبل �أن يلجاأ لبنانيون �أي�شاً �إىل 

�لأمر ذ�ته.
ومنذ �لعام 2020، وفق �لأمم �ملتحدة، حاول 38 قارباً على 
متنها �أكر من 1500 �لفر�ر عرب �لبحر، وقد "مت �عرت��س 

�أو �إعادة �أكر من 75 يف �ملئة" منها.

»جدار اأمل« يخّلد ذكرى �سحايا حرب اأوكرانيا 
•• لفيف -اأ ف ب

�أوك��ر�ن��ي��ا، توقفت  غ���رب  �ل��و�ق��ع��ة يف  م��دي��ن��ة لفيف  يف 
تيتيانا كا�شيان على �لر�شيف لتتاأمل جد�ر� من �لزهور 
�حلرب  قتلى  لذكرى  تخليد�  و�شحاها  ليلة  بن  �أقيم 

�لرو�شية يف �لبالد.
�ل�شطناعية،  �ل���ب���ت���الت  مل��ع��ة  يف  حت����دق  ك���ان���ت  ف��ي��م��ا 
32 ع��ام��ا وجوها  �ل��ع��م��ر  �ل��ب��ال��غ��ة م��ن  �ل��ن��ا���ش��ط��ة  ر�أت 
�أ�شخا�س  فيهم  مبن  و�أط��ف��ال،  ون�شاء  لرجال  مبت�شمة 
�أعتقد  ع. مل  م�����رورّ �أم����ر  "�إنه  وق��ال��ت  ت��ع��رف��ه��م.  ك��ان��ت 
�لقرن �حلادي  �أوكر�نيا يف  �أن ذلك �شيحدث يف  مطلقا 

و�لع�شرين".
�أن��ه��ا يف �لأ���ش��ل م��ن مدينة  و�أو���ش��ح��ت ه��ذه �ملتطوعة 
�أ�شبحت  �أوكر�نيا و�لتي  �ل�شاحلية يف جنوب  ماريوبول 
�لآن حتت �ل�شيطرة �لرو�شية ب�شكل �شبه كامل. وتابعت 
و�لَدي" مرة  ����ش���اأرى  ك��ن��ت  �إذ�  م���ا  �أع�����رف  "ل  ب���ه���دوء 

�أخرى.
24 �شباط/ �ل��رو���ش��ي لأوك��ر�ن��ي��ا يف  �ل��غ��زو  ب���دء  م��ن��ذ 

فرب�ير، قتل �آلف �لأ�شخا�س من بينهم 2224 مدنيا 
على �لأقل، بح�شب �لأمم �ملتحدة.

ول متثل �ل�شور �ملعرو�شة على �جلد�ر يف و�شط لفيف 
�شوى جزء �شئيل منهم.

وم���ن ب��ن ه����وؤلء لع��ب��ة �جل��م��ب��از ك��ات��ري��ن��ا ديات�شنكو 
يف  مبت�شمة  �ل�شورة  يف  تبدو  و�لتي  عاما   11 �لبالغة 
يف  منزلها  يف  تقتل  �أن  قبل  �لريا�شة،  بهذه  خا�س  زي 

ماريوبول ب�شاروخ رو�شي.
وهناك �أي�شا �شورة �مل�شعفة �لع�شكرية فالنتينا بو�شيت�س 
�لتي لقيت حتفها فيما كانت حتاول �مل�شاعدة يف عمليات 
�إجالء �ملدنين قرب �لعا�شمة، و�شورة �لطالبة �لهندية 
نافن غياناغود�ر �لتي قتلت يف مدينة خاركيف يف �شرق 

�لبالد �أثناء توجهها ل�شر�ء �لطعام.
�لأحد،  �لأرث��وذك�����ش��ي  �لف�شح  عيد  ملنا�شبة  ق��د����س  بعد 
توقف �لع�شر�ت �أمام هذ� �لن�شب �لتذكاري ومن بينهم، 
ر�حت  �شعرها  على  وردي���ا  و���ش��اح��ا  ت�شع  م�شنة  �شيدة 
تتفح�س �لعديد من �ل�شور بعناية وتقر�أ برتٍو �لأ�شماء 

�ملكتوبة �أدناها.
�أم��ريك��ي مولود يف فنزويال، من  وه��و  �شوتو،  ليو  ق��دم 
ولي���ة ف��ل��وري��د� �لأم��ريك��ي��ة لإق��ام��ة ه���ذ� �لن�شب من 
�ل��زه��ور. وق��ال ه��ذ� �لطالب يف جم��ال �ل�شيافة �لبالغ 

�لأمل". جد�ر  "�إنه  عاما   27

حماكمة غامبي يف اأملانيا مّتهم باغتيالت
•• ت�صيله-اأ ف ب

بد�أت  �أم�س �لثنن يف �أملانيا حماكمة غامبي مترّهم بالن�شو�ء 
يف فرقة موت �غتالت معار�شي �لدكتاتور �ل�شابق يحيى جامع، 

مبن فيهم �شحفي يف فر�ن�س بر�س.
ف��ت و���ش��ائ��ل �لإع����الم عنه على  وي��و�ج��ه �مل�شتبه ب��ه، �ل���ذي ع��ررّ
و�لقتل  �لإن�شانية  بارتكاب جر�ئم �شد  �ترّهامات  باي لوي،  �أنه 
وحم��اول��ة �ل��ق��ت��ل مب��ا يف ذل���ك ق��ت��ل م��ر����ش��ل ف��ر�ن�����س ب��ر���س يف 

باجنول ديد� حيد�ر� عام 2004.
�أخ�شر  مبلف  وجهه  و�أخفى  �للون  �شود�ء  قبعة  لوي  و�رت��دى 

�للون لدى و�شوله �إىل �ملحكمة يف بلدة ت�شيله يف �شمال �أملانيا.
ب�"جلب  مطالبة  لفتات  نا�شطون  رفع  �ملحكمة،  قاعة  وخ��ارج 

)جامع( و�ملتو�طئن معه �إىل �لعد�لة".
تعد  �ملحاكمة  ب��اأن  ووت�س"  ر�يت�س  "هيومن  منظمة  و�أف���ادت 
�لإن�شان  حلقوق  �نتهاكات  على  ق�شائيا  تالحق  �لتي  "�لأوىل 
�لخت�شا�س  �أ�شا�س  �رتكبت يف غامبيا خالل عهد جامع على 
�لق�شائي  �لخ��ت�����ش��ا���س  م��ب��د�أ  وي�����ش��م��ح  �لعاملي".  �ل��ق�����ش��ائ��ي 
جر�ئم  يف  بالتورط  متهمن  مبحاكمة  �أجنبية  لدولة  �لعاملي 
مكان  عن  �لنظر  بغ�س  و�إب���ادة،  حرب  وجر�ئم  �لإن�شانية  �شد 
�آذ�ر/ لوي يف هانوفر يف  �لأملانية  �ل�شلطات  و�أوقفت  �رتكابها. 

مار�س 2021.وهو مترّهم بالتورط يف عمليتي قتل وحماولة 
�أو   Junglers ل��دى  �شائقا  يعمل  ك��ان  عندما  و�ح���دة  قتل 
"فريق �لأدغال" -- وهي فرقة موت يف �لقو�ت �مل�شلحة طبعت 
 2003 ك��ان��ون �لأول/دي�����ش��م��رب  ب��ن  ع��ه��د يحيى ج��ام��ع -- 

وكانون �لأول/دي�شمرب 2006.
عون فدر�ليون باأن "رئي�س غامبيا حينذ�ك ��شتخدم  ويفيد مدرّ
ذلك"  وغ��ري  قانونية  غ��ري  قتل  �أو�م����ر  لتنفيذ  �ل��وح��دة  ه��ذه 

بهدف "ترهيب �شكان غامبيا وقمع �ملعار�شة".
وُقتل حيد�ر� )58 عاما( باإطالق �لنار عليه د�خل �شيارته على 

�أطر�ف باجنول يف 16 كانون �لأول/دي�شمرب 2004.
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�لوزر�ء  رئي�س  حلكومة  �لثقة  منح  على  �ملوريتاين  �ل��ربمل��ان  �شوت 
�ملهند�س حممد ولد بالل باأغلبية مريحة .

و�شوت 106 نائباً ل�شالح �حلكومة �جلديدة �لتي �شكلها ولد بالل 
�ملوريتاين  �لرئي�س  �أع��اد  �أن  بعد  �حل��ايل  )ني�شان(  �أب��ري��ل  بد�ية  يف 

تكليفه بت�شكيل حكومة جديدة �شمت 16 وجهاً جديد�ً.
و�شوت 13 نائباً من �ملعار�شة �شد منح �لثقة للحكومة و�عتربو� �أن 
ل �شيء جديد�ً يف برنامج هذه �حلكومة �شوى �إعادة تدوير وتعين 
�أوجه �لف�شاد و�شوء �إد�رة مو�رد �لدولة وزيادة فقر �ملو�طنن وتردي 
و�لأ�شعار  �لت�شخم  و�رت��ف��اع  �لبطالة  وتف�شي  �ملعي�شية  ظ��روف��ه��م 
و�لأمنية  �لجتماعية  �لبالد  و�أزم���ات  م�شاكل  حلل  �ل��روؤي��ة  وغياب 

و�لقت�شادية و�ملالية .
باإجناز�ت  للحكومة  �مل��وؤي��دة  �حلاكمة  �لغلبية  ن��و�ب  �أ���ش��اد  حن  يف 
�حل��ك��وم��ة �ل�����ش��اب��ق��ة وب��ربن��ام��ج �حل��ك��وم��ة �جل���دي���دة و�لآف�����اق �لتي 

حددتها لإيجاد حلول مل�شاكل �لبالد.

�أم�س  �شدمهم  حاولت  �شيارة  على  �لنار  �ل�شرطة  يف  عنا�شر  �أطلق 
�لأول �لأحد يف و�شط باري�س، ما �أ�شفر عن مقتل �ثنن كانا بد�خلها 
و�إ�شابة ثالث، يف م�شاء يوم �لنتخابات �لرئا�شية، بح�شب ما علمت 

وكالة فر�ن�س بر�س من م�شدر يف �ل�شرطة.
و��شتناد� �إىل �لعنا�شر �لأوىل �لتي مت جمعها، كانت �ملركبة ت�شري يف 
�لجتاه �خلاطئ عندما �أر�د �ل�شرطيون �ل�شيطرة عليها، وفق ما قال 
�مل�شدر نف�شه، م�شري� �إىل �أن �ل�شيارة �جتهت بعد ذلك نحو �لعنا�شر 

�لذين ��شتخدمو� �شالحهم.
و�نت�شرت قوة كبرية من �ل�شرطة يف مكان �لو�قعة يف قلب �لعا�شمة، 

بح�شب ما ذكر �شحايف يف فر�ن�س بر�س.
وح�شلت هذه �لوقائع عند ج�شر نوف، يف و�شط باري�س، وقبل �شاعات 
قليلة من ذلك كان نحو �ألفن من �أن�شار ماكرون يحتفلون بفوزه يف 

�شاحة �شان دو مار�س �لو�قعة على ُبعد نحو كيلومرتين.
اك، لوكالة فر�ن�س  ف عن نف�شه با�شم �ل�شمرّ وروى �شائح م�شري، عررّ
بر�س، �أنرّه كان على �شرفة �أحد �لفنادق عندما ح�شلت �لوقائع. وقال 
"�شمعُت )�إطالق( �أربع ر�شا�شات، وعندما نظرُت، ر�أيت رجاًل يجري 
من ع�شرة �إىل خم�شة ع�شر مرت�ً، ثم �نهار. ل يبدو �أنه كان �ل�شائق، 

بل عابر �شبيل".
وح�شرت �ملدعية �لعامة يف باري�س، لور بيكو، �إىل �ملكان وُفتح حتقيق 

يف �لو�قعة.

قال ما يقرب من ربع من يعي�شون يف بريطانيا �إنه �أ�شبح من �ل�شعب 
�لطاقة  �أ�شعار  يف  �لزياد�ت  تدخل  �أن  قبل  �ملر�فق حتى  فو�تري  دفع 
حيز �لتنفيذ، وذلك وفقا ل�شتطالع ر�شمي �ألقى �ل�شوء على �ت�شاع 
�شملهم  باملئة ممن   23 و�أ�شار حو�يل  �ملعي�شة.  تكاليف  �أزم��ة  نطاق 
�آذ�ر  �لوطنية يف مار�س  �لإح�شاء�ت  �أج��ر�ه مكتب  �لذي  �ل�شتطالع 
�ملعتادة  ف��و�ت��ريه��م  دف��ع  �ل�شعب ج��د�  �أو  �ل�شعب  م��ن  ك��ان  �إن��ه  �إىل 
ت�شرين  نوفمرب  يف  باملئة   17 من  �رتفاعا  �ملا�شي،  بالعام  مقارنة 
�لثاين. ومن بن د�فعي فو�تري �لطاقة �ملنزلية، قال 43 باملئة �إنه 

كان من �ل�شعب جد� �أو �إىل حد ما حتملها يف مار�س �آذ�ر.
�ل�شهر  ه��ذ�  �لتنظيمية  �جلهات  ترفع  �أن  قبل  �ل�شتطالع  و�أُج���ري 
 54 بن�شبة  �لطاقة  �شركات  تتقا�شاه  �أن  ميكن  �ل��ذي  �ملبلغ  �شقف 
باملئة، وهو تغيري �شيوؤثر على حو�يل 22 مليون �أ�شرة. وقال جاك 
�لرو�تب  "تقل�س  ريزولو�شن  �لقت�شادين يف موؤ�ش�شة  ليزيل كبري 

و�رتفاع �لتكاليف يعني �أن �ل�شغط على �لأ�شر يتز�يد.
تعاين  �لتي  لالأ�شر  �لتقديري  �لعدد  بلغ  �إذ  �شوء�،  �شيزد�د  "�لأمر 
�لهيئة  وق��ال��ت  �ل�شهر".  ه��ذ�  مالين  خم�شة  �ل��وق��ود  �شغوط  م��ن 
�إن معدل  �مل�شوؤولة عن مر�قبة �مليز�نية يف بريطانيا �ل�شهر �ملا�شي 
ت�شخم �أ�شعار �مل�شتهلكن قد ي�شل �إىل ما يقرب من ت�شعة باملئة يف 
وقت لحق من �لعام �حلايل، وتوقعت �أن تنخف�س م�شتويات �ملعي�شة 

يف عام 2022 باأكرب قدر منذ �خلم�شينيات على �لأقل.

عوا�صم

نواك�ضوط

باري�ص

لندن

•• القد�س-وكاالت
�لتقارير  لإع���د�د  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  "مركز  يف  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  كتب 
و�لتحليالت" �شيث ج. فر�نتزمان �أن حزب �هلل يحاول ��شتغالل �لتوتر 
يف �مل�شجد �لأق�شى لتح�شن موقفه يف �لنتخابات �لنيابية �للبنانية يف 

�ملقبل. )�أيار(  مايو   15
�ل�شوء  بو�شت"،  "جريوز�ليم  ل�شحيفة  فر�نتزمان، يف حتليل  و�شلرّط 
ح�شن  �للبناين،  �هلل  حلزب  �لتنفيذي  �ملجل�س  ع�شو  ت�شريحات  على 

�لبغد�دي، عن �لتوتر يف �مل�شجد �لأق�شى، و�لتي هدد فيها �إ�شر�ئيل. 

�إن  �إي��ر�ن��ي��ة،  �إع����الم  و���ش��ائ��ل  نقلتها  ت�شريحات  يف  �ل��ب��غ��د�دي،  وق���ال 
و��شحاً  �نتهاكاً  متثل  �مل�شلمن  �مل�شلن  على  �إ�شر�ئيل  "�عتد�ء�ت 
ل  �لع��ت��د�ء�ت  "هذه  �أن  �إىل  م�شري�ً  وم�شاعرهم"،  �مل�شلمن  ملقد�شات 

ميكن �أن متر دون رد".
�لنتخابات،  خ�شارته  و�إمكانية  �للبنانين  ب��ن  مكانته  ت��ر�ج��ع  وم��ع 
يرغب �حلزب �للبناين يف زيادة �لتوتر مع �إ�شر�ئيل يف �لأيام �لأخرية 
من �شهر رم�شان، وياأمل �أن يكون ذلك بدعم من ف�شائل فل�شطينية 

مو�لية لإير�ن، وحتديد�ً حركة �جلهاد.
�لإع���الم  و���ش��ائ��ل  يف  �لت�شريحات  ه���ذه  ن�شر  �أن  ف��ر�ن��ت��زم��ان  و�ع��ت��رب 

�لإير�نية ي�شري �إىل دعم �إير�ن لتهديد�ت حزب �هلل.
وقال: "لطاملا �أر�د حزب �هلل توجيه غ�شب �إقليمي �أو�شع �شد �إ�شر�ئيل 
�إير�ن  �أن  كما  �لتحديد.  وج��ه  على  �إي���ر�ن  من  �ملدعومة  ر�شائله  عرب 
ت�شتخدم  ما  وغالباً  �إ�شر�ئيل،  �شد  �لفل�شطينين  ل�شتخد�م  ت�شعى 

حزب �هلل وكياًل يف هذه �لأعمال".
�أدو�ت  ل��ب��ن��ان،  يف  معار�شيه  �هلل  "حزب  ي�����ش��ور  �لن��ت��خ��اب��ات  ولك�شب 
لإ�شر�ئيل و�لوليات �ملتحدة و�ل�شعودية، وذلك عرب توجيه �لنتقاد�ت 

و�ملز�عم بتدخل هذه �لدول يف �لنتخابات �للبنانية".
من  "موند�فريك"  موقع  ح��ذر  �ملا�شي،  �لأول(  دي�شمرب)كانون  ويف 

�لت�شريعية  �لنتخابات  لعرقلة  مظلم"  "�شيناريو  �هلل  ح��زب  �إع���د�د 
و�لرئا�شية �ملرتقبة، باإرباك �مل�شهد �لد�خلي، وبث �لفرقة بن �ملكونات 
ملفات  بت�شوية  �لنتخابي  �ل�شتحقاق  ورب��ط  �مل�شيحية،  �ل�شيا�شية 

�إقليمية.
�ملوِعدين  "م�شري  �إن  ق��ول��ه  ���ش��اب��ق  م�����ش��وؤول  ع����ن  �مل������وقع  ونق����ل 
�ل��د���ش��ت��وري��ن �ل��رئ��ا���ش��ي و�ل��ت�����ش��ري��ع��ي ���ش��ي��ك��ون يف ت�����ش��اب��ك ب��ن نتائج 
مفاو�شات فيينا حول �لنووي �لإير�ين، وحماولت �إيجاد حل لالأزمات 
حد�ً  ت�شع  ك��ربى  ت�شوية  �أ�ش�س  لإر���ش��اء  �شوريا،  من  �ب��ت��د�ًء  �ملختلفة، 

لال�شطر�ب �لإقليمي".

حزب اهلل ي�ستغل التوتر يف الأق�سى لتح�سني موقعه يف انتخابات لبنان

اأمريكا تزيد من م�ساعداتها الع�سكرية 

�سلوات عيد القيامة تدعو اإىل ال�سالم يف اأوكرانيا 

ماذا �سيحدث بعد النتخابات الرئا�سية الفرن�سية؟ 

 ال�سكان يتهافتون على �سراء ال�سلع 

بكني جتري حملة اختبارات للك�سف عن كوفيد 

•• كييف-رويرتز

�أمريكيون  م�����ش��وؤول��ون  بها  ي��ق��وم  ر�شمية  زي���ارة  �أول  يف 
�شهرين،  قبل  ب��د�أ  �ل��ذي  �لرو�شي  �لغزو  منذ  لأوكر�نيا 
بتقدمي م�شاعد�ت  �لدفاع  ووزير  وزير �خلارجية  تعهد 
وعودة  متطورة،  �أ�شلحة  ذلك  يف  مبا  �إ�شافية،  ع�شكرية 

�لدبلوما�شين �لأمريكين �إىل كييف.
ويف زيارة تهدف �إىل �إظهار �لدعم �لغربي، �لتقى وزير 
�أو�شنت  لويد  �ل��دف��اع  ووزي��ر  بلينكن  �أن��ت��وين  �خلارجية 
وم�شوؤولن  زيلين�شكي  فولودومري  �لأوكر�ين  بالرئي�س 
�آخرين يف كييف يف وقت متاأخر من م�شاء �لأحد،  كبار 

بعد رحلة بالقطار من بولند�.
�إن �لوزيرين تعهد� بتقدمي  �أمريكيون  وقال م�شوؤولون 
م�شاعد�ت جديدة بقيمة 713 مليون دولر �إىل حكومة 
من  �مل��زي��د  تخ�شى  �ملنطقة  يف  �أخ���رى  ودول  زيلين�شكي 

�لعتد�ء�ت �لرو�شية.
و�أكد م�شوؤول �أمريكي �أن �لجتماع بن �لوفد �لأمريكي 
وزع��م��اء �أوك��ر�ن��ي��ا ��شتمر ل��ث��الث ���ش��اع��ات، �أو �أك���ر من 

�شعف �لوقت �ملخ�ش�س.
طغى  بعدما  ت��وي��رت،  على  �شابق  وق��ت  يف  بلينكن  وق���ال 
�لقتال يف �ل�شرق على �لحتفالت �لدينية بعيد �لقيامة 
�شمود  �أل��ه��م��ن��ا  "لقد  �لأرث���وذك�������س  �مل�����ش��ي��ح��ي��ن  ل����دى 
�حلرب  مو�جهة  يف  �أوكر�نيا  يف  �لأرثوذك�س  �مل�شيحين 

�لعدو�نية �لوح�شية �لتي �شنها �لرئي�س بوتن".
وقبل زيارة بلينكن و�أو�شنت، و�شع �مل�شوؤولون �لأوكر�نيون 
�لوليات  من  عاجلة  ب�شورة  �ملطلوبة  بالأ�شلحة  قائمة 
و�لأنظمة  لل�شو�ريخ  �مل�����ش��ادة  �لأن��ظ��م��ة  مثل  �مل��ت��ح��دة، 
�مل�شادة للطائر�ت و�لعربات �ملدرعة و�لدبابات، وفقا ملا 
�إن.ب��ي. ل�شبكة  زيلين�شكي  م�شاعد  جوفكفا  �إيجور  قاله 

�شي نيوز �أم�س �لأحد.
�شمال  حلف  يف  وحلفاوؤها  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  و�أظ��ه��رت 
مبعد�ت  �أوكر�نيا  لتزويد  متز�يد�  ��شتعد�د�  �لأطل�شي 
بريطانيا  وتعهدت  تقدما.  �أك��ر  �أ�شلحة  و�أنظمة  �أثقل 
ت��در���س توريد  �إن��ه��ا  ب��اإر���ش��ال م��رك��ب��ات ع�شكرية وق��ال��ت 
دبابات بريطانية لبولند� متهيد� لإر�شال دبابات رو�شية 

من طر�ز تي72-�إ�س مملوكة لو�ر�شو �إىل �أوكر�نيا.
و�شلطت �لزيارة �لأمريكية رفيعة �مل�شتوى �ل�شوء على 
�لأوكر�نية،  �لقو�ت  قاومت  �أن  منذ  �ل�شر�ع  �لتحول يف 
�لعا�شمة  على  رو�شيا  هجوما  غربية،  باأ�شلحة  �مل�شلحة 

كييف.

وف�شلت رو�شيا يف �ل�شتيالء على �أي مدينة رئي�شية منذ 
�أخفقت يف  �أن  وبعد  �شباط،  ف��رب�ي��ر   24 �ل��غ��زو يف  ب��دء 
�ل�شيطرة على كييف، ركزت قو�تها يف �جلنوب و�ل�شرق 
معركة  ����ش��م  زيلين�شكي  ع��ل��ي��ه  �أط���ل���ق  ه��ج��وم��ا  و���ش��ن��ت 

دونبا�س.
يومي  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة يف حت��دي��ث  �ل���دف���اع  وز�رة  وق��ال��ت 
لل�شر�ع �إن رو�شيا مل حترز �شوى تقدم ب�شيط يف بع�س 

�أجز�ء دونبا�س.
و�أ�شافت "بدون وجود عنا�شر دعم لوج�شتية كافية، مل 

حترز رو�شيا بعد تقدما يذكر".
�ملخابر�ت  تقرير  بعد من  �لتحقق  لرويرتز  يت�شن  ومل 

�لع�شكرية �لربيطانية.
ويف وق���ت ���ش��اب��ق ق���ال زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي يف خ��ط��اب م���وؤث���ر يف 
كاتدر�ئية �لقدي�شة �شوفيا يف كييف، �لتي يبلغ عمرها 
�ألف عام، مبنا�شبة عيد �لقيامة �إن بالده �شتتغلب على 

�لع�شيبة". "�لأوقات 
ومع عودة بع�س مظاهر �حلياة �لطبيعية �إىل �لعا�شمة، 
�أعادت عدة دول فتح �شفار�تها يف �لأيام �لأخرية، ورجع 
بعيد  �لقتال لالحتفال  ف��رو� من  �لذين  �ل�شكان  بع�س 

�لقيامة.
وق���ال م�����ش��وؤول يف وز�رة �خل��ارج��ي��ة �لأم��ري��ك��ي��ة حتدث 
لل�شحفين يف بولند� ب�شرط عدم �لك�شف عن هويته "ل 

بديل عن �مل�شاركة وجها لوجه، وبالطبع هناك رمزية يف 
�لعودة �إىل �لبالد".

 320 بعد  تقع على  �لتي  بولتافا،  وق��ال حاكم منطقة 
�شاروخية  �شربات  �إن  كييف،  �شرقي  جنوب  كيلومرت� 
رو���ش��ي��ة ����ش��ت��ه��دف��ت م�����ش��ف��اة ن��ف��ط وحم��ط��ة ك��ه��رب��اء يف 
و�إ�شابة  �شخ�س  مقتل  ع��ن  �أ���ش��ف��ر  مم��ا  كرمينت�شوك 

�شبعة.
وتنفي مو�شكو، �لتي ت�شف ت�شرفاتها يف �أوكر�نيا باأنها 
وترف�س  �ملدنين  ��شتهد�ف  خا�شة"،  ع�شكرية  "عملية 
ما تقول �أوكر�نيا �إنه �أدلة على �أعمال وح�شية قائلة �إن 

كييف لفقتها لتقوي�س حمادثات �ل�شالم.
وذكرت �شحيفة �لتاميز نقال عن نائب �لرئي�س �لتنفيذي 
�أن  دومربوف�شكي�س  ف��ال��دي�����س  �لأوروب���ي���ة  للمفو�شية 
ذكية"  "عقوبات  �إع����د�د  على  يعكف  �لأوروب����ي  �لحت���اد 
على و�رد�ت �لنفط �لرو�شية، ورمبا �أحد �أ�شكال �حلظر 

�لنفطي.

* �لو�شع "حرج" يف ماريوبول
�لقيامة  عيد  مبنا�شبة  هدنة  �إىل  فرن�شي�س  �لبابا  دع��ا 
�ملنهكن.  �ل�شكان  لت�شاعدو�  �لهجمات  "�وقفو�  قائال 

�وقفوها".
ودعا �لبطريرك �مل�شكوين بارثولوميو، �لزعيم �لروحي 

ممر�ت  فتح  �إىل  �ل��ع��امل،  يف  �لأرث��وذوك�����س  للم�شيحين 
قال  �أوكر�نيا  يف  �أخ��رى  ومناطق  ماريوبول  يف  �إن�شانية 

�إنها "ماأ�شاة �إن�شانية ل ميكن و�شفها تتك�شف".
بالالجئن  �أوروب���������ا  و����ش���ط  يف  �ل��ك��ن��ائ�����س  و�م�����ت�����الأت 
�لأوكر�نين. وقالت ناتاليا كر��شنوبول�شكايا �لتي فرت 
�إىل بر�ج من مدينة �أودي�شا �لأوكر�نية يف �ل�شهر �ملا�شي 
�أوكر�نيا و�أن  �أن ينتهي هذ� �لرعب يف  "�أ�شلي من �أجل 
وكر��شنوبول�شكايا  بالدنا".  �إىل  �لعودة  باإمكاننا  يكون 
و�حدة من عدد يقدر باأكر من خم�شة مالين �أوكر�ين 

فرو� من بالدهم.
ج���ول���ة مفاو�شات  ع��ق��د  �أوك���ر�ن���ي���ا  �ق���رتح���ت  و�لأح������د 
و�جلنود  �ملدنين  م�شري  ح��ول  رو�شيا  م��ع  "خا�شة" 
�لأوكر�نين �ملحا�شرين يف ماريوبول �لو�قعة يف جنوب 
�لآن.  �إىل  �ل�شر�ع  �أكرب معارك  �ملدينة  �لبالد. و�شهدت 

ومل ترد مو�شكو علنا بعد على �لقرت�ح.
عر�س  �أم�����س،  هاتفيا  زيلين�شكي  م��ع  حت���دث  �أن  وب��ع��د 
�ل��رئ��ي�����س �ل���رتك���ي رج���ب ط��ي��ب �أردوغ�������ان �مل�����ش��اع��دة يف 

�ملفاو�شات مع رو�شيا ب�شاأن ماريوبول.
ومرة �أخرى حاولت �لقو�ت �لرو�شية �أم�س �لأحد �قتحام 
م�شنع �آزوف�شتال لل�شلب، وهو �ملعقل �لأخري لأوكر�نيا 
�أن  �أ�شافو�  �أوكر�نين  م�شوؤولن  بح�شب  ماريوبول،  يف 

�أكر من �ألف مدين يحتمون بامل�شنع.
وقال �شريهي فولينا قائد قو�ت �للو�ء �لبحري �ل�شاد�س 
تق�شف  رو�شيا  �إن  م��اري��وب��ول  يف  �لأوك����ر�ين  و�لثالثن 

�مل�شنع بالطائر�ت و�ملدفعية.
وقال فولينا "ي�شقط �شحايا من بيننا، �لو�شع حرج... 
)�لبع�س(  ك���ب���رية،  ب����اأع����د�د  م�����ش��اب��ون  رج�����ال  ع��ن��دن��ا 

ميوتون... �لو�شع ي�شوء ب�شرعة".
وقالت  �ملدينة،  يف  �لن�شر  رو�شيا  �أعلنت  �شابق  وقت  ويف 

�إنها لي�شت بحاجة �إىل �ل�شيطرة على �مل�شنع.
وم����ن ����ش���اأن �ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى م���اري���وب���ول �ل���رب���ط بن 
�أجز�ء  على  �مل�شيطرين  لرو�شيا  �ملو�لن  �لنف�شالين 
منطقة  ت�شكالن  �ل��ل��ت��ن  ول��وج��ان�����ش��ك،  دونيت�شك  م��ن 
�لبحر  جنوب  يف  �لو�قعة  �لقرم  جزيرة  و�شبه  دونبا�س، 

�لأ�شود و�لتي �شمتها مو�شكو يف عام 2014.
ُقتلو�  �ملدنين  من  �لآلف  ع�شر�ت  �إن  �أوكر�نيا  وتقول 
�ملدينة.  ز�ل��و� يف  م��دين ما  �أل��ف  و�إن مئة  يف ماريوبول 
وتقول �لأمم �ملتحدة و�للجنة �لدولية لل�شليب �لأحمر 
�آلف  ماريوبول  يف  �شقطو�  �لذين  �ملدنين  ح�شيلة  �إن 

على �لأقل.

•• باري�س-رويرتز

منح �لناخبون �لفرن�شيون �إميانويل ماكرون فرتة ولية ثانية رئي�شا للبالد 
يف �نتخابات هزم فيها ب�شهولة زعيمة �ليمن �ملتطرف مارين لوبان.

ت�شبق  �لتي  �لفرتة  توقعها يف  �لتي ميكن  �ل�شلة  ذ�ت  �لتطور�ت  يلي  فيما 
�لنتخابات �لت�شريعية يف يونيو حزير�ن و�لتي �شتحدد ما �إذ� كان ماكرون 

�شيتمتع باأغلبية برملانية متكنه من مترير �شيا�شاته.

* اخلطوات االأوىل
�شتعلن �ملحكمة �لد�شتورية �لفرن�شية ر�شميا نتائج �لنتخابات �لرئا�شية يف 
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يف هذه �لأثناء تقريبا، ميكن حلكومة رئي�س �لوزر�ء جان كا�شتك�س تقدمي 
لت�شكيل  وزر�ء جديد  رئي�س  �ختيار  قبلها ماكرون، ميكنه  و�إذ�  ��شتقالتها. 

حكومة �نتقالية حتى �نتخابات يونيو حزير�ن.

ومن �ملقرر عقد مر��شم �أد�ء �ليمن قبل �نتهاء ولية ماكرون �حلالية يف 
14 مايو �أيار. قال ماكرون �إن �أول رحلة خارجية له بعد �لت�شويت �شتكون 
�إىل برلن للقاء �مل�شت�شار �لأملاين �أولف �شولت�س. قد يحدث هذ� يف �لأيام 
�لقليلة �ملقبلة. ومن �ملقرر �أي�شا �أن يطرح ماكرون روؤيته مل�شتقبل �أوروبا يف 

موؤمتر يف �شرت��شبورج يف �لتا�شع من مايو �أيار.

* االنتخابات الربملانية
يف �لفرتة من 16 �إىل 20 مايو �أيار، من �ملتوقع �أن يتقدم �ملر�شحون من 
جميع �لأحز�ب للت�شجيل من �أجل �لتناف�س على 577 مقعد� يف �لنتخابات 
12 يونيو ح��زي��ر�ن. ويف  �لأوىل يف  �إج��ر�ء �جلولة  �ملقرر  �لربملانية. وم��ن 
باأغلبية مطلقة،  �أي مر�شح �لفوز  �لدو�ئر �لنتخابية �لتي ل يح�شم فيها 

�شتجري جولة �إعادة بعد ذلك باأ�شبوع.
 12.5 يقل عن  ف��ازو� مبا ل  �إذ�  �لإع���ادة  للمر�شحن خو�س جولة  ميكن 
باملئة من �لأ�شو�ت يف �جلولة �لأوىل. ميكن ملاكرون من �لناحية �لنظرية 

�أ�شبوعن، وبالتايل  حل �لربملان �حلايل مبكر� وتقدمي موعد �لنتخابات 
رمبا ي�شتغل �لزخم من فوزه بالرئا�شة على �أمل �لفوز مبزيد من �ملقاعد 

يف �لربملان.

*احلكومة املقبلة
بعد �لنتخابات �لربملانية، جرت �لعادة �أن يختار �لروؤ�شاء �لفرن�شيون رئي�س 
وزر�ء جديد� من �حلزب �لذي يح�شل على �أكرب عدد من �لأ�شو�ت لت�شكيل 
�لت�شريعية  �لنتخابات  يف  بالأغلبية  �لرئي�س  حزب  وف��از  جديدة.  حكومة 
�لأخرية. �إذ� كانت �لنتيجة خمتلفة هذه �ملرة، فلن يكون �أمام ماكرون خيار 
�شوى ت�شمية رئي�س وزر�ء من حزب �آخر، مما قد يوؤدي �إىل ما كانت عادة 

فرتة تعاي�س متوترة يتم خاللها تقييد �ل�شلطات �لرئا�شية ب�شدة.
�أثناء فرتة �لتعاي�س تلك، يظل �لرئي�س هو قائد �لقو�ت �مل�شلحة ويحتفظ 
معظم  �إد�رة  تتوىل  �حلكومة  لكن  �خلارجية،  �ل�شيا�شة  يف  �لنفوذ  ببع�س 

�لأمور �ليومية �ملتعلقة بالدولة.

•• بكني-اأ ف ب

�شارمة  �إغ����الق  ت��د�ب��ري  ف��ر���س  م��ن  خم����اوف  ت�شببت 
فيما  �ل�شلع  �شر�ء  على  �ملو�طنن  تهافت  �إىل  بكن  يف 
ت�شكلت طو�بري �نتظار يف منطقة كبرية بو�شط �ملدينة 

لإجر�ء فحو�س �أمرت بها �ل�شلطات �ل�شينية.
ت�شعى �ل�شن لحتو�ء موجة �إ�شابات يف �شنغهاي، �أكرب 
تقريبا منذ  �شامل  و�لتي تخ�شع لإج��ر�ء عزل  مدنها، 

�أ�شابيع، و�شجلت 51 وفاة بالفريو�س �لإثنن.
ن�شمة  مليون   25 �شكانها  ع��دد  �لبالغ  �ملدينة  وت��ب��ذل 
�لطازجة  �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة  �مل������و�د  ل��ت��وف��ري  ح��ث��ي��ث��ة  ج���ه���ود� 
مر�شى  �أف��اد  فيما  منازلهم،  يف  �ملعزولن  لالأ�شخا�س 
عن �شعوبة يف �لو�شول �إىل رعاية �شحية غري مرتبطة 
ب��ك��وف��ي��د. و�أث����ار �رت��ف��اع ح���الت �لإ���ش��اب��ة يف �لعا�شمة 

خماوف من تد�بري عزل مماثلة.
وي�شكنها  ب��ك��ن  و���ش��ط  يف  منطقة  �أك���رب  ت�����ش��اوي��ان��غ،  يف 
باإجر�ء  �أو�م�����ر  ���ش��درت  ���ش��خ�����س،  م��ل��ي��ون   3،5 ق��ر�ب��ة 
ح��م��ل��ة ف��ح��و���س و����ش��ع��ة �ع��ت��ب��ار� م��ن �لث��ن��ن لأه���ايل 
�ملدينة و�لأ�شخا�س �لقادمن للعمل فيها. وت�شم هذه 
�ملنطقة مقر�ت �لعديد من �ل�شركات �ملتعددة �جلن�شيات 

و�ل�شفار�ت.
وت�شكلت طو�بري �نتظار طويلة يف حميط مر�كز ت�شوق 
و�أم�����ام جم��م��ع��ات م��ك��ات��ب �لإث���ن���ن، لإج�����ر�ء �ختبار�ت 

�لك�شف عن �لفريو�س.

ليمينغ )25 عاما(  ي��او  �ملكاتب  �أح��د  �ملوظف يف  وق��ال 
لدى توجهه لإجر�ء فح�س يف ت�شاويانغ مع جمموعة 
من زمالئه "�إذ� ُر�شدت حالة و�حدة فاإن هذه �ملنطقة 

قد تتاأثر".

"قامت"  و�شع  �لفحو�س وحتذير�ت من  و�أث��ارت حملة 
م��ت��ع��ل��ق ب��ال��ف��ريو���س يف �مل��دي��ن��ة، ت��ه��اف��ت��ا ع��ل��ى متاجر 
�ملو�طنون  �شارع  �ل�شوبرماركت يف بكن �لأح��د يف وقت 

لتخزين �شلع �أ�شا�شية.
�ملمتلئة  �لت�شوق  عربات  يدفعون  وه��م  �لنا�س  و�شوهد 
على  �مل���و�د  م��ن  �لعديد  نفدت  فيما  �لغذ�ئية،  بال�شلع 
بر�س  فر�ن�س  وكالة  ر�شدت  ح�شبما  �لبقالة  تطبيقات 

�لأحد، خ�شو�شا تلك �ملطلوب ت�شليمها يف ت�شاويانغ.
و�لريا�شة  �لبدنية  �للياقة  ن��و�دي  من  �لعديد  و�أل��غ��ت 

ح�ش�شها �أو �أغلقت �أبو�بها.
�إىل  �ل��دخ��ول  على  م�شددة  قيود�  �أي�شا  بكن  وفر�شت 
فح�س  نتيجة  �إب����ر�ز  �مل�شافرين  م��ن  وتطلب  �مل��دي��ن��ة، 

�شلبي �أجري خالل 48 �شاعة.
وُيحظر دخول �أ�شخا�س �شافرو� �إىل مدن �أو مقاطعات 

�شجلت �إ�شابة على �لأقل يف �لأ�شبوعن �ملا�شين.
يف  �ل�شن  �شاعدت  �لتد�بري  ه��ذه  �إن  �مل�شوؤولون  يقول 
�شوهد  ما  غ��ر�ر  على  ك��ربى  عامة  كارثة �شحة  جتنب 
�أزم��ة كوفيد. غري  �أم��اك��ن �أخ��رى من �لعامل خ��الل  يف 
�لأن�شطة  على  بثقلها  �أرخ���ت  �لإ�شرت�تيجية  ه��ذه  �أن 

�لتجارية ومعنويات �ل�شكان.

بلينكن يوؤكد عودة الدبلوما�سيني 
الأمريكيني اإىل اأوكرانيا 

•• بولندا-اأ ف ب

د م�شوؤولون �أمريكيرّون �أن وزيَري �خلارجيرّة و�لدفاع �لأمريكَين �أنتوين  �أكرّ
مل�شوؤولن  زي��ارة  ل  �أورّ �أج��ري��ا حم��ادث��ات يف كييف يف  �أو���ش��نت  ولويد  بلينكن 

�أمريكيرّن �إىل �أوكر�نيا منذ بدء �لغزو �لرو�شي.
و�أعرب بلينكن و�أو�شنت عن ت�شامنهما مع �لرئي�س �لأوكر�ين فولودميري 
زيلين�شكي. وقال م�شوؤول كبري يف �خلارجيرّة �لأمريكيرّة �إنرّ �لوزيَرين �أعلنا 
خالل هذه �لزيارة عن �لعودة �لتدريجيرّة للدبلوما�شين �لأمريكين �إىل 
�أوكر�نيا �عتباًر� من "هذ� �لأ�شبوع"، وعن تخ�شي�س �أكر من 700 مليون 
بينها  �ملبا�شرة،  وغري  �ملبا�شرة  �لإ�شافية،  �لع�شكرية  �مل�شاعد�ت  من  دولر 

نحو 300 مليون دولر مل�شاعدة �لبالد على �شر�ء �أ�شلحة �شروريرّة.
�إليها  يحتاجون  �لذين  �لإقليميرّن  �أوكر�نيا  حللفاء  ا  �أي�شً مبالغ  م  و�شُتقدرّ
بعد �إر�شالهم �أ�شلحة �إىل جارتهم. وقال بلينكن �إنرّ �لرئي�س �لأمريكي جو 
لدى  �حلالية  �لأمريكية  �ل�شفرية  تر�شيح  �ملقبلة  �لأي��ام  يف  يعتزم  بايدن 
�شلوفاكيا، بريدجت برينك، ملن�شب �ل�شفرية يف كييف، و�لذي ظل �شاغر� 
�أعادت فتح �شفار�تها  �أن �لعديد من �لدول �لأوروبية  2019. ورغم  منذ 
وفًقا  تدريجية،  �شتكون  �لأمريكين  �لدبلوما�شين  ع��ودة  ف��اإنرّ  كييف،  يف 
يف  كانو�  ل�شحافين  �مل�شوؤول  ق��ال  �ل�شدد  ه��ذ�  ويف  �لأم��ريك��ي.  للم�شوؤول 
�نتظار بلينكن و�أو�شنت على �جلانب �لبولندي من �حلدود، �إنرّه "منذ بدء 
�لأعمال �لعد�ئية، كان لدينا فريق عرب �حلدود يف بولند� يتوىل هذ� �لعمل 

نيابة عنا".
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عربي ودويل
رو�سيا حتذر اأمريكا من اإر�سال املزيد من الأ�سلحة لأوكرانيا 

•• لندن-رويرتز

قال �أناتويل �أنطونوف �شفري رو�شيا يف و��شنطن للتلفزيون �لر�شمي 
�ملزيد من  �إر���ش��ال  �ملتحدة من  �ل��ولي��ات  �إن مو�شكو ح��ذرت  �لرو�شي 

�لأ�شلحة لأوكر�نيا.
"�شددنا  24 �لتلفزيونية  �أنطونوف يف مقابلة مع قناة رو�شيا  وقال 
على عدم قبول هذ� �لو�شع �لذي ُتغرق فيه �لوليات �ملتحدة �أوكر�نيا 

بالأ�شلحة وطالبنا باإنهاء ذلك".
تعرب  و��شنطن  �إىل  دبلوما�شية  مب��ذك��رة  بعثت  مو�شكو  �أن  و�أ���ش��اف 
عن دو�عي قلق رو�شيا. و�أ�شاف �أن من �شاأن مثل هذه �لإمد�د�ت من 
�لأ�شلحة من �لوليات �ملتحدة �أن تفاقم �لو�شع وتزيد �ملخاطر �لتي 

ينطوي عليها �ل�شر�ع.
و�جتمع وزير� �خلارجية و�لدفاع �لأمريكيان مع �لرئي�س �لأوكر�ين 
فولودومري زيلين�شكي يف كييف يف وقت متاأخر �أم�س �لأحد وتعهد� 
زيلين�شكي  حلكومة  دولر  مليون   713 قيمتها  جديدة  مب�شاعد�ت 

ودول �أخرى يف �ملنطقة تخ�شى من وقوع عدو�ن رو�شي عليها.
ويف وقت �شابق من �ل�شهر �جلاري �أعلن �لرئي�س �لأمريكي جو بايدن 
مليون   800 قيمتها  لأوك��ر�ن��ي��ا  �إ�شافية  ع�شكرية  م�شاعد�ت  ع��ن 
�ملدفعية  لت�شمل  �أوكر�نيا  تتلقاها  �لتي  �لأ�شلحة  نطاق  وو�شع  دولر 

�لثقيلة.
وينا�شد زيلين�شكي �لوليات �ملتحدة وزعماء �لدول �لغربية �لأخرى 

�إمد�د كييف بالأ�شلحة و�ملعد�ت �لثقيلة.

حمكمة ع�سكرية يف بورما ترجئ اإ�سدار حكم يف ق�سية �سو ت�سي
•• رانغون-اأ ف ب

لها يف  �أول حكم  �إ���ش��د�ر  �لثنن  �أم�س  بورما   �أرج���اأت حمكمة ع�شكرية يف 
ق�شية ف�شاد بحق �لزعيمة �ملدنية �ملخلوعة �أونغ �شان �شو ت�شي، ح�شبما قال 
قد  ق�شية  وهي  بر�س،  فر�ن�س  لوكالة  �لع�شكرية  �ملجموعة  با�شم  متحدث 

توؤدي �إىل �شجن �حلائزة على جائزة نوبل ملدة 15 عاًما.
�أونغ �شان �شو ت�شي )76 عاما( مو�شوعة يف �لإقامة �جلربية منذ �لنقالب 
لي�شتعيد   2021 �شباط/فرب�ير  م��ن  �لأول  يف  �أطاحها  �ل��ذي  �لع�شكري 
حد�  و�شع  ما  �آ�شيا  �شرق  جنوب  يف  �ل��و�ق��ع  �لبلد  ه��ذ�  يف  �ل�شلطة  �جلي�س 

لفا�شل دميوقر�طي ق�شري.
و��شتمرت �ل�شلطات �لع�شكرية بتوجيه تهم �إ�شافية �إليها من بينها �لف�شاد 
و�لتزوير �لنتخابي خالل �قرت�ع فاز به حزبها "�لر�بطة �لوطنية من �أجل 

�لدميوقر�طية" بغالبية و��شعة يف ت�شرين �لثاين/نوفمرب 2020.
وقال �ملتحدث با�شم �ملجموعة �لع�شكرية ز�و من تون لوكالة فر�ن�س بر�س 
"مل ي�شدر حكم �ليوم" يف ق�شية �لف�شاد �لتي ُتترّهم فيها �أونغ �شان �شو ت�شي 
�ألف دولر نقًد� و�شبائك ذهب من رئي�س وزر�ء   600 بقبول ر�شوة بقيمة 

ر�نغون �ل�شابق.
ومل يذكر �أي تفا�شيل ب�شاأن موعد �شدور �حلكم.

ُم��ن��ع �ل�����ش��ح��اف��ي��ون م��ن ح�����ش��ور ج��ل�����ش��ات �مل��ح��ك��م��ة �خل��ا���ش��ة يف �لعا�شمة 
نايبيد�و �لتي بناها �جلي�س، وُمنع حمامو �شو ت�شي من �لتحدث �إىل و�شائل 

�لإعالم.
على  �لتحري�س  بتهمة  �إد�نتها  بعد  �شنو�ت  �شت  بال�شجن  عليها  ُحكم  وقد 
�ل�شطر�بات و�نتهاك �لقيود �ل�شحية ملكافحة كوفيد19-، ما �أثار �إد�نات 

قوية من �لأ�شرة �لدولية.

»تاب« الأذربيجاين.. خيار اأوروبي مبواجهة الغاز الرو�سي
•• عوا�صم-وكاالت

�إمد�د�ت  لتنويع  بد�ئل  �إيجاد  �إىل  �لأوروبيون  �لقادة  ي�شعى 
�لغاز ب�شبب �لعقوبات �لقا�شية �ملفرو�شة على رو�شيا ب�شبب 
�حل���رب يف �أوك��ر�ن��ي��ا، وم��ن �حل��ل��ول �ل��ت��ي جل���اأت �إل��ي��ه��ا دول 
�أوروب��ي��ة خ��ط �ل��غ��از �لأذرب��ي��ج��اين "تاب" �ل��ذي ي�شل �لغاز 
بطاقته  ��ا  ح��ال��يًّ ويعمل  �لأدري��ات��ي��ك��ي،  �لبحر  ع��رب  لأوروب����ا 

�لق�شوى �لبالغة 33 مليون مرت مكعب يوميًّا.
�لغزو  ج��ر�ء  عامليًّا؛  �لطبيعي  �لغاز  على  �لطلب  تز�يد  مع 
�أنابيب �لغاز  �أذربيجان بلوغ خط  �لرو�شي لأوكر�نيا، �أعلنت 
حدرّ  �أق�شى  "تاب"  �لأدرياتيكي  للبحر  �لعابر  �لأذربيجاين 

من حمولته.
�إن  �شياباتي،  لوغا  �لأن��اب��ي��ب،  خلط  �لتنفيذي  �ملدير  وق��ال 
"تاب" ينقل �لغاز �لطبيعي منذ عدة �أيام بطاقته �لق�شوى 

�لبالغة 33 مليون مرت مكعب يوميًّا.
�لغاز  من  مكعب  مرت  مليار   12 ينقل  �لأنبوب  �أن  و�أ�شاف 
ًحا �أنه نقل 10.5 مليار مرت مكعب  تقريًبا يف �ل�شنة، مو�شرّ

من �لغاز �إىل �إيطاليا.
بحيث  ت�شميمه  مت  "تابط  م�شروع  "�شياباتي" �أن  و�أو���ش��ح 
�إىل  �أذرب��ي��ج��ان  من  �لغاز  لنقل  �ل�شنوية  طاقته  رف��ع  ميكن 

�أوروبا، �إىل �شعة 20 مليار مرت مكعب.

اأهمية خط "تاب"
�لغاز �لطبيعي يف  �أه��م خطوط  "تاب" و�ح��د ِمن  يعد خط 

�أذربيجان، وميتد على م�شافة 870 كيلومرًت�، ويت�شل مع 
"تاناب" قرب �حلدود  لالأنا�شول  �لعابر  �لغاز  �أنابيب  خط 
�لرتكية-�ليونانية يف منطقة كيبوي، وبلغت تكلفة �مل�شروع 

قر�بة 7 مليار�ت دولر.
SGC هو حقل  �لرئي�شي للغاز �لطبيعي ل�شركة  و�مل�شدر 

ب�1.2  تقدر  باحتياطيات  �لأذربيجاين،  �لبحري  دنيز  �شاه 
تريليون مرت مكعب.

�لرئي�س  �إن  يقول  �أوك��ت��اي بريموف،  �لأذرب��ي��ج��اين،  �خلبري 
�إلهام علييف �أ�شار �إىل �أن خط �لغاز "تاب" لن يكون بدياًل 
مل�شادر �لطاقة �لرو�شية، لكنه ميد بع�س دول �أوروبا بالغاز 

وبلغاريا،  و�ألبانيا  و�ليونان  و�إيطاليا  تركيا  وهي  �لطبيعي 
�إم��د�د�ت �لغاز �إىل  وخ��الل �ل�شهرين �لأخريين متت زي��ادة 

هذه �لدول.
وك�شف �ملحلل �لأذربيجاين، يف حديث خا�س ملوقع "�قت�شاد 
بن  �لثالثة  �ملرتبة  حتتل  �أ�شبحت  �أذريبيجان،  �أن  �شكاي"، 
بف�شل  �لإيطالية  ل��الأ���ش��و�ق  �لطبيعي  �ل��غ��از  م���وردي  �أك��رب 
�لأدري��ات��ي��ك��ي )TAP(، حيث  �لبحر  ع��رب  �لأن��اب��ي��ب  خ��ط 
�أعلنت �ل�شركة �مل�شغلة للخط، �أن ما جمموعه 10 مليار�ت 
مرت مكعب من �لغاز �لطبيعي من �أذربيجان قد و�شل �لآن 
�أوروب��ا عرب نقطة ربط كيبوي، على �حل��دود �ليونانية  �إىل 
�لعابر  �لأن��اب��ي��ب  ب��خ��ط  ت���اب  �ل��رتك��ي��ة، ح��ي��ث يت�شل خ��ط 

.)TANAP( لالأنا�شول
و�أ�شار �إىل �أن �مل�شوؤولن يف �أذربيجان يعملون منذ ما يقرب 
�إىل  �لرئي�شين  �لغاز  م�شدري  مع  للمناف�شة  عقدين  من 
�أوروب�����ا، وو���ش��ل��ت ج��ه��ود �ل��ب��الد �إىل ذروت��ه��ا يف �أو�خ����ر عام 
2020 مع �إطالق �إمد�د�ت �لغاز �لتجارية عرب خط �أنابيب 
دي�شمرب   31 �لأدري��ات��ي��ك��ي )TAP( يف  �لبحر  ع��رب  �ل��غ��از 

.2020
باإمكانية  "تاب" مقتنعون  خ��ط  م�����ش��وؤويل  �إن  قائال  وت��اب��ع 
 20 �إىل  �لأن��اب��ي��ب  �ل�شنوية خل��ط  �لإنتاجية  �ل��ق��درة  زي���ادة 
ا، ما يوفر �لطاقة ملزيٍد من  مليار مرت مكعب من �لغاز �شنويًّ
�لأ�شو�ق يف �أوروبا، ويف حالة �لتو�شع يف �ل�شعة، ميكن لبع�س 
ومقدونيا  �لأ���ش��ود  �جلبل  ذل��ك  يف  مب��ا  �لبلقان،  غ��رب  دول 
على  �حل�شول  وك��رو�ت��ي��ا،  و�لهر�شك  و�لبو�شنة  �ل�شمالية 

�لغاز �لأذربيجاين.

اإمكانية التو�ّسع
وتقول ماريجا �شافوفا، رئي�س �ل�شوؤون �لتجارية يف تاب، �إن 
ت�شليم �أول 10 مليار�ت مرت مكعب من �لغاز �إىل �أوروبا يعزز 
�ل�شيولة يف �أ�شو�ق �لغاز ويعزز دور خط �لغاز "تاب" كناقل 
موثوق مُيكن �أن ي�شهم ب�شكل كبري يف تاأمن �لإم��د�د�ت يف 

�أوروبا.
ت�شيف �شافوفا، للموقع �لر�شمي لل�شركة، �أنه ميكن لل�شركة 
مليار   20 حتى  م��ر�ح��ل،  على  ع  و�لتو�شرّ قدرتها  م�شاعفة 
مرت مكعب يف غ�شون 45-65 �شهًر�، نتيجة للطلبات �لتي 
يتم تلقيها خالل مرحلة �لربط لختبار �ل�شوق و�لطلبات 

ا. �ملرت�كمة �لتي توؤدي �إىل نتيجة جمدية �قت�شاديًّ
�لربط  ت��ب��د�أ مرحلة  �أن  �مل��ق��رر حاليًّا  م��ن  �أن��ه  �إىل  و�أ���ش��ارت 
تاب  ل�شركة  ميكن  ذل���ك،  وم��ع   .2023 يوليو  يف  �لتالية 
ت�شريع هذ� �جلدول �لزمني و�إطالق مرحلة �لربط لختبار 
»ت��اب« طلبات  ى  تتلقرّ �أن  ب�شرط   ،2022 عام  �ل�شوق خالل 

�لهتمام خالل �مل�شاور�ت �جلارية.
ولدى �أذربيجان خطٌط لتنمية و�حد من �أكرب حقول �لغاز 
1.5 مليار  �أن ينتج  �ملتوقع  "�أب�شريون"، و�لذي من  �ملكثف 
مرت مكعب يف مرحلته �لأوىل، وهناك حقول كبرية �أخرى 
ر  يقدرّ �حتياطيًّا  ميلك  �ل��ذي  "باباك"  مثل  تنميتها  ميكن 
ب�400 مليار مرت مكعب، و"�أوميد" مبا ل يقلرّ عن 200 

مليار مرت مكعب من �لحتياطي.

نا�سونال اإنرت�ست: النووي ل يزال خيارًا اأمام رو�سيا يف اأوكرانيا
•• وا�صطن-وكاالت

�ألي�شون  غ��ر�ه��ام  ه��ارف��ارد  جامعة  يف  بلفر  ملركز  �ل�شابق  �ملدير  ي�شتبعد  مل 
توجيه �لرئي�س �لرو�شي فالدميري بوتن �شربة نووية �إىل مدينة �أوكر�نية، 
مذكر�ً بت�شريح مدير وكالة �لإ�شتخبار�ت �ملركزية �لأمريكية "�شي �آي �إي" 
وليم برينز "ل �أحد منا ميكنه �أن ي�شتخف بالتهديد �ملحتمل باللجوء �إىل 

�لأ�شلحة �لنووية".
�أن"  �أن  "�شي  ل�شبكة  ق��ال  زيلين�شكي  فولودميري  �لأوك���ر�ين  �لرئي�س  وك��ان 
�لأمريكية �لأ�شبوع �ملا�شي: "يجب �أل ننتظر �للحظة �لتي تقرر فيها رو�شيا 
ت�شاوي  �لنا�س ل  فاإن حياة  لبوتن،  بالن�شبة  �لنووية...  �لأ�شلحة  ��شتخد�م 

�شيئاً".

هل ياأمر ب�سربة نووية؟
بوتن  �شياأمر  "هل  �إنرت�شت":  "نا�شونال  �لكاتب يف مقال مبجلة  وي�شيف 
�أنه لن يفعل. لكن  �أر�ه��ن على  �أوكر�نية؟  بتوجيه �شربة نووية �إىل مدينة 
على  �لرو�شية  �لنجاحات  من  �ملزيج  �أن  هو  متفائاًل  يجعلني  �ل��ذي  �ل�شبب 
�لأر�س �لتي تت�شكل يف �لدونبا�س من جهة، وتز�يد �لأمل من جر�ء �لعقوبات 

�لتي تقودها �لوليات �ملتحدة و�لتي ت�شيق �خلناق على �لإقت�شاد و�ملجتمع 
برو�شيا  �شيدفع  م��اأزق  �إىل  �شيوؤدي  �ملزيج  ه��ذ�  ثانية،  جهة  من  �لرو�شين 
حول  عليه  متفاو�شاً  �تفاقاً  ذل��ك  يت�شمن  وق��د  �لنار.  وق��ف  �إىل  و�أوكر�نيا 
حتديد خط لل�شيطرة-م�شابه خلط �لعر�س 38 �لذي �أنهى �حلرب �لكورية 
عام 1953. �أو ميكن �أن ي�شفر عن �شيغة �أقل ر�شمية على غر�ر �خلط �لذي 
�ملدعومن من رو�شيا يف دونت�شك ولوغان�شك  �لإنف�شالين  كان قائماً بن 
رو�شيا على  �شيطرت  بوترية منخف�شة، منذ  قتال  يدور  كان  وكييف، حيث 

�شبه جزيرة �لقرم عام 2014.
�أنها  ل��و  كما  �أوك��ر�ن��ي��ا،  على  �لغربية  �لأ�شلحة  تدفق  يتو��شل  �ملقابل،  ويف 
�لأوكر�نين،  من  �لكثري  يت�شور  ما  وفق  �لدونبا�س،  يف  "�شرتبح" �ملعركة 
�لأوكر�نية  �لأر����ش��ي  كامل  من  �لرو�شية  �لقو�ت  ط��رد  توقعهم  عن  ف�شاًل 
�ملحتلة. ويقول �لكاتب: "يف هذه �حلال، فاإن رهاين يف �شاأن ما �إذ� كان بوتن 
�شي�شتخدم �ل�شالح �لنووي، �شيكون متاأرجحاً. ومن �أجل �شرح هذه �لنقطة 
�ملعركة بوتن على �لختيار بن  �أج��ربت ظ��روف  �إذ� ما  �إن��ه  �أق��ول  حتليلياً، 

�خل�شارة �أو ت�شعيد م�شتوى �لدمار، فاإنني �أرجح �أنه �شيختار �لت�شعيد.
�لهزمية،  بوتن  و�ج��ه  ح��ال  يف  �أن��ه  على  مبنية  �لتحذيرية،  �لنتيجة  ه��ذه 
فهو يعلم �أن هذ� �شي�شكل نهاية حكمه �مل�شتمر منذ 22 عاماً-ورمبا يكلفه 

به يف  �لعنو�ن �خلا�س  �إىل  بالن�شبة  �لهزمية  ف��اإن  ذل��ك،  حياته. ف�شاًل عن 
�لروؤية حول رو�شيا �لكربى �لتي  �أن  �لف�شل. كما  �لتاريخ �لرو�شي �شتكون: 

يوؤيدها هو وزمالوؤه، �شتنتهي يف �شلة �ملهمالت.
ويف �لوقت �لذي يتبنى فيه �لكثري من �لزعماء خيار�ت خاطئة وينتهي بهم 
�أهد�فه. ويف م�شتهل  �إىل �لندم، فاإن بوتن يفعل كل �شيء لتحقيق  �ملطاف 

حكمه، ق�شف غروزين وحولها �إىل �أنقا�س، ويف �شوريا دمر حلب.

معادل للقوة ال�سوفياتية
ويف �ل�شتينات و�ل�شبعينات عندما كان �لإحتاد �ل�شوفياتي يتمتع بقوة خم�شة 
�ل�شوفيات  �ملتحدة لردع ومنع  �لوليات  �إىل و�حد كاأف�شلية، كيف ت�شرفت 
ك"معادل"  �لتكتيكية  �لنووية  �لأ�شلحة  على  �عتمدت  لقد  �لهجوم؟  من 
ن��ووي، كان خمططو �حلرب  �لتلويح بهجوم  دون  �ل�شوفياتية. ومن  للقوة 
�لأمريكيون  يتوقعون بلوغ �لقو�ت �ل�شوفياتية �لقنال �لإنكليزي يف �أقل من 

�أ�شبوع.
وه����ذ� �جل����زء م���ن �ل���ت���اري���خ ق���د ي�����ش��اع��دن��ا ك���ي ن��ف��ه��م ج���ي���د�ً ق����ادة �جلي�س 
�لنووية  �لأ�شلحة  تبدو  �إليهم  بالن�شبة  �إن��ه  �إذ  �ل��رو���س.  و�ل�شرت�تيجين 

�لتكتيكية عن�شر�ً �شرورياً لالنقالب على �خل�شارة.

خيارات عدة
�ل�شالح  بوتن  ��شتخد�م  على  �لأمريكي  �ل��رد  �شيناريو�ت  �لكاتب  ويطرح 
لن  �ل��رد  �إن  قائاًل  �أوك���ر�ين،  �أل��ف  �أو ع�شرين  �آلف  �لنووي ومقتل ع�شرة 
�شرورة  �إحل��اح��اً  �أك���ر  م��ا يجعل  وه���ذ�  ج��ي��دة.  خ��ي��ار�ت  بالطبع  يت�شمن 
و�شع حد للقتل �لآن-حتى ولو �أدى ذلك �إىل �شيطرة بوتن على جزء من 

�لأر��شي �لأوكر�نية �لتي ت�شمح له �لقول للرو�س �إنه حقق �نت�شار�ً.
من  �أ���ش��و�أ  وحتى  ثالثة،  عاملية  ح��رب��اً  نتفادى  بينما  ف��اإن��ه  �أ�شمل،  وبنظرة 
ذلك، مثل �لو�شول �إىل هرمغدون نووية، فاإن �لوليات �ملتحدة وحلفاءها 
�لأوروبين و�ل�شعب �لأوكر�ين �ل�شجاع، يجب �أن يفعلو� كل �شيء ل�شمان 
ناب�شة  ناجحة  كدميوقر�طية  �أوكر�نيا  وب��روز  �لرعب،  ه��ذ�  من  �خل��روج 

باحلياة.
عندما  �لثانية،  �لعاملية  �حل��رب  نهاية  يف  حدث  ما  تذكرنا  "�إذ�  وي�شيف: 
�حلرب  نهاية  يف  �أو  �ل�شوفيتي،  �لح��ت��الل  حت��ت  �ل�شرقية  �أمل��ان��ي��ا  تركنا 
�لكورية، من تق�شيم بن جنوب حر و�شمال �شيوعي، فاإن ثمة ما يبعث على 
�لأمل. �إذ� جنح �ل�شعب �لأوكر�ين يف بناء بلده مثلما جنحو� يف منع بوتن 
من �لق�شاء عليه، فاإن �أوكر�نيا قد تتحول �إىل ق�شة جناح عظيمة يف �جليل 

�ملقبل".

الرئي�ش الرواندي يزور الزعيم الأوغندي مع حت�سن العالقات 
•• كمباال-رويرتز

ز�ر �لرئي�س �لرو�ندي بول كاجامي نظريه �لأوغندي يوويري 
�أنه  على  �إل��ي��ه  ُينظر  م��ا  يف  ك��م��ب��ال،  م��ن  ب��ال��ق��رب  مو�شيفيني 
عالمة على حت�شن �لعالقات بعد �شنو�ت من تبادل �لتهامات 

ب�شاأن �لتج�ش�س ودعم �ملن�شقن.
حدودي  معرب  فتح  رو�ن����د�  �أع����ادت  �ل��ث��اين،  ك��ان��ون  يناير  ويف 
كيجايل  �أن وجهت  منذ  �شنو�ت  لثالث  مغلقا  كان  �أوغند�  مع 
�لذين  �أولئك  ودعم  مو�طنيها  كمبال مب�شايقة  �إىل  �تهامات 

ي�شعون �إىل قلب نظام �حلكم.
رو�ن����د�  ح��ك��وم��ة مو�شيفيني  �ت��ه��م��ت  �لآخ�����ر،  �جل��ان��ب  وع��ل��ى 

بالتج�ش�س غري �لقانوين يف �أوغند�.
عيد  مبنا�شبة  ر�شمية  م��اأدب��ة  كاجامي  ح�شر  �لأح���د،  وم�شاء 
ميالد موهوزي كاينريوجابا جنل مو�شيفيني �لذي ُينظر �إليه 

على �أنه �خلليفة �ملحتمل للزعيم �لأوغندي.
�لق�شايا  من  ع��دد�  كاجامي  مع  ناق�س  �إن��ه  مو�شيفيني  وق��ال 

ت�شمل �ل�شالم �لإقليمي و�ل�شتقر�ر و�لتعاون.
على  ك��اج��ام��ي  �أ���ش��ك��ر  �أن  "�أود  ت��وي��رت  على  مو�شيفيني  وك��ت��ب 
�ل�شتجابة ب�شكل �إيجابي لدعوة موهوزي وعلى قدومه لزيارة 

�أوغند� بعد �شنو�ت من عدم �ملجيء �إىل هنا".
للرجلن،  تويرت  على  �شور�  رو�ن��د�  يف  �لرئا�شة  مكتب  ون�شر 
�لأوق��ات قبل توتر  �إىل جنب يف وقت من  �للذين قاتال جنبا 

�لعالقة بينهما، وهما يتحدثان يف مقر �لرئا�شة �لأوغندية يف 
�لإطاحة  يف  مو�شيفيني  �إىل  �مل�شاعدة  كاجامي  وقدم  عنتيبي. 
بالرئي�س �لأوغندي �ل�شابق ميلتون �أوبوتي يف ثمانينات �لقرن 
�ملا�شي، لكن �لعالقات توترت يف ظل تناف�شهما على �لنفوذ يف 
�ملنطقة، ل �شيما يف جمهورية �لكوجنو �لدميقر�طية �ملجاورة. 
وُين�شب �إىل كاينريوجابا جنل مو�شيفيني، �لذي يقود �لقو�ت 

�لربية للجي�س �لأوغندي، �مل�شاعدة يف �إ�شالح �لعالقات.
وت��اأت��ي �ل���زي���ارة ب��ع��د �أي����ام ف��ق��ط م��ن م��و�ف��ق��ة جم��م��وع��ة �شرق 
�أفريقيا، �لتي ت�شم رو�ند� و�أوغند�، على ت�شكيل قوة ع�شكرية 
�إق��ل��ي��م��ي��ة مل��ح��اول��ة �إن���ه���اء ع��ق��ود م���ن �إر�ق������ة �ل���دم���اء يف �شرق 

�لكوجنو.

الحتاد الأوروبي والهند يتفقان على 
تو�سيع نطاق عالقتهما 

 الأمم املتحدة: التجميد الأمريكي 
لالأر�سدة يزيد معاناة ن�ساء اأفغان�ستان 

•• جنيف-رويرتز

قال خرب�ء م�شتقلون يف �لأمم �ملتحدة �إن �لوليات �ملتحدة ت�شهم يف معاناة 
�لن�شاء يف �أفغان�شتان مثلما تفعل �شلطات طالبان وذلك من خالل جتميد 

�لأر�شدة �لأفغانية.
تر�جع  �ملتحدة،  �لوليات  بينها  ودول خمتلفة، من  �ملتحدة  �لأمم  و�أد�ن��ت 
طالبان عن �لوفاء بتعهد�ت �أعلنتها خالل �ل�شهور �لتي �أعقبت �شيطرتها 

على �لبالد يف �أغ�شط�س �آب ب�شاأن حقوق �ملر�أة مثل حقها يف �لتعليم.
�ملتحدة  �لأمم  14 خبري� حقوقيا م�شتقال يف  �أ�شدره  �لذي  �لبيان  ولكن 
�أنحى باللوم على �حلكومة �لأمريكية �أي�شا يف جعل حياة �لن�شاء ت�شوء يف 
�أفغان�شتان من خالل جتميد مليار�ت �لدولر�ت من �أر�شدة �لبنك �ملركزي 
�لأفغاين �لتي تكونت جزئيا من م�شاعد�ت مالية للبالد جتمعت على مدى 

عقود.
�لعنف  �أن  من  �لرغم  "على  �لتفا�شيل  �إىل  �لتطرق  دون  �لبيان  يف  وج��اء 
فاإن  و�لبنات  للن�شاء  بعيد  �أم��د  منذ  قويا  تهديد�  �لنوع ميثل  على  �لقائم 

�لإجر�ء�ت �لتي فر�شتها �لوليات �ملتحدة �أدت �إىل تفاقم هذ� �لتهديد".
على  �لقائم  �لتمييز  نطاق  "تو�شيع  ب�شبب  �أي�شا  طالبان  �لبيان  و�نتقد 

�لنوع".
و�أ�شاف �أن �لأزمة �لإن�شانية �حلالية �لتي ت�شهد �عتماد 23 مليون �أفغاين 

على م�شاعد�ت �لأغذية لها "�أثر" ل تتحمله �لن�شاء و�لأطفال.

بدء التحقيق يف فقدان �سفينة �سياحية يف اليابان

•• نيودلهي-بروك�صل-رويرتز

�تفق �لحتاد �لأوروبي و�لهند �أم�س �لثنن على �إن�شاء 
�لتعاون، وذلك  لتكثيف  و�لتكنولوجيا  للتجارة  جمل�س 
�أور�شول  �لأوروبية  �ملفو�شية  لرئي�شة  حمادثات  خالل 
�لتي  نيودلهي  يف  �لهنود  �مل�شوؤولن  مع  لين  دير  فون 
ت�شهد موجة من زي��ار�ت كبار �مل�شوؤولن �لأجانب منذ 

�لغزو �لرو�شي لأوكر�نيا.
وت�شتمر زيارة فون دير لين للعا�شمة �لهندية يومن 
على  نيودلهي  لت�شجيع  غربية  ج��ه��ود  �إط���ار  يف  وت��اأت��ي 
�أكرب دولة موردة لل�شالح  تقلي�س عالقاتها مع رو�شيا 

للهند بعد غزوها لأوكر�نيا يوم 24 فرب�ير �شباط.
و�متنعت �لهند عن �إد�نة �لغزو �لرو�شي �شر�حة ودعت 

�إىل �إنها �لعنف فور�.
و�لوليات �ملتحدة هي �لدولة �لوحيدة �لتي وقعت مع 
�لهند �تفاقا للتعاون �لتكنولوجي مماثل لالتفاق �لذي 

وقعه معها �لحتاد �لأوروبي �أم�س �لثنن.

ب��د�ي��ة �جتماعها م��ع رئي�س  وق��ال��ت ف��ون دي��ر لي��ن يف 
�لعالقة  ه��ذه  �أن  "�أعتقد  م��ودي  ناريندر�  �لهند  وزر�ء 
�لكثري  لدينا  م�شى.  وق��ت  �أي  م��ن  �أهمية  �أك��ر  �ل��ي��وم 
�أي�شا نو�جه �شاحة �شيا�شية  من �لأمور �مل�شرتكة لكننا 

�شعبة �ملر��س".
و�أ���ش��اف��ت �أن �أه���م جم���الت �ل��ت��ع��اون �ل��ت��ي ي��رك��ز عليها 

�جلانبان هي �لأمن وتغري �ملناخ و�لتجارة.
�لأوروب���ي  �لهند و�لحت���اد  ب��ن  وج��اء يف بيان م�شرتك 
�لبيئة  يف  �ل�شريعة  �لتغري�ت  �أن  على  �جلانبان  "�تفق 
��شرت�تيجي  �رتباط  �إىل  �حلاجة  ت��ربز  �جليو�شيا�شية 

عميق م�شرتك".
وت��اأت��ي زي���ارة ف��ون دي��ر لي��ن بعد �أي���ام م��ن �جتماع بن 
�تفقا  وم��ودي  بوري�س جون�شون  بريطانيا  وزر�ء  رئي�س 
�لدفاع  جم��ايل  يف  �لثنائي  �لتعاون  زي���ادة  على  خالله 

و�لتجارة.
وز�ر نيودلهي �أي�شا م�شوؤولون �أمريكيون ووزير خارجية 

رو�شيا ووزير خارجية �ل�شن.

•• طوكيو-رويرتز

بد�أت �لتحقيقات يف �شبب �ختفاء �شفينة �شياحية قبالة 
�لبحث   ج��ه��ود  تكثيف  م��ع  لليابان  �ل�شمايل  �ل�شاحل 
�ملفقودين،  وركابها  �ل�شفينة  للعثور على  �لثنن  �أم�س 

مع �رتفاع �لعدد �ملوؤكد للقتلى �إىل 11.
1" غادرت �مليناء يوم �ل�شبت يف  "كازو  وكانت �ل�شفينة 
رحلة مل�شاهدة �ملناظر �لطبيعية عندما و�جهت م�شاكل 
قبالة �شبه جزيرة �شرييتوكو بجزيرة هوكايدو. وكانت 
موؤلفا  وطاقما  طفالن  بينهم  ر�كبا   24 تقل  �ل�شفينة 
من فردين. ومت �لعثور على عدد قليل فقط من �أجهزة 
�ل�شفينة على  �شعار  عليها  �لتي  �للون  برتقالية  �لطفو 

مقربة من منطقة �شخرية على طول �ل�شاحل �لوعر.
ويوجد طفل و�حد من بن �ل�شحايا.

با�شتخد�م  �لث��ن��ن  �أم�����س  �لبحث  عمليات  و��شتوؤنفت 
ط��ائ��ر�ت وق���و�رب دوري���ة، وق��ال��ت و�شائل �إع���الم �إن��ه مت 
�أوتورو.  �أي�شا بقو�رب �ل�شيد �ملحلية من ميناء  �لدفع 
على  وع���رة  م��ن��ح��در�ت  على  �أي�شا  �لبحث  ع��م��ال  و���ش��ار 
�ملحقق  �أوكوما  هريو�كي  وق��ال  �ل�شاحلي.  �خلط  طول 
�لتابع ملجل�س �شالمة �لنقل �لياباين، لل�شحفين �إنهم 

وحالة  �جل��وي��ة  �لأح���و�ل  �شوء  ع��ن  معلومات  يجمعون 
��شتجو�ب  جانب  �إىل  فقد�نها،  �شبب  ملعرفة  �ل�شفينة 

�ملوظفن يف �ل�شركة �مل�شغلة لل�شفينة.
بح�شب ت��ق��اري��ر �إع��الم��ي��ة، ك��ان��ت �لأم�����و�ج ���ش��دي��دة يف 
�ملنطقة يوم �ل�شبت وع��ادت ق��و�رب �ل�شيد �لتي غادرت 
ب�شبب  ب�شرعة  �مل��ي��ن��اء  �إىل  �ل�شباح  م��ن  مبكر  وق��ت  يف 

�لأحو�ل �جلوية.
وق��ال��ت وك��ال��ة ك��ي��ودو ل��الأن��ب��اء �إن )ك���ازو 1( ك��ان��ت �أول 
�شفينة �شياحية تعمل يف �ملنطقة هذ� �ملو�شم. و�أ�شافت 
�أن �ل�شفينة نف�شها ��شطدمت بج�شم عائم يف مايو �أيار 
2021 مما �أدى �إىل �إ�شابة ثالثة �أ�شخا�س وجنوحها 
يف �ملياه �ل�شحلة بعد فرتة وجيزة من مغادرتها �مليناء 
�شيكون  باأنه  �ل�شو�حل  خفر  و�أف���اد  ح��زي��ر�ن.  يونيو  يف 
حتى  لل�شفينة  بال�شبط  حدث  ما  حتديد  �ل�شعب  من 
يتم �لعثور على مزيد من �لأدلة �أو �حلطام، لكن حتى 
�لآن ل توجد �أي �إ�شار�ت عن مكان وجودها. ومل يت�شن 
و�أفادت  للتعليق.  لل�شفينة  �مل�شغلة  بال�شركة  �لت�شال 
�أن  �أب��ل��غ��ت  �مل�شغلة  �ل�����ش��رك��ة  �أن  حملية  �إع����الم  و���ش��ائ��ل 
�ل�شفينة بد�أت تغرق ومالت بز�وية 30 درجة، قبل وقت 

ق�شري من فقد �لت�شال بها.
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عربي ودويل
قادة العامل يرحبون بفوز ماكرون

•• عوا�صم-وكاالت

�شارع قادة دول �لعامل �إىل تهنئة �لرئي�س �لفرن�شي �لو�شطي �إميانويل 
ماكرون باإعادة �نتخابه يف �لنتخابات �لرئا�شية �لفرن�شية �لأحد.

اد �لأوروبي ماكرون باإعادة �نتخابه رئي�شاً لفرن�شا، ور�أى  وهناأ قادة �لحترّ
رئي�س �ملجل�س �لأوروب��ي �شارل مي�شال �أن �أوروب��ا ميكنها "�لتعويل على 

فرن�شا خم�شة �أعو�م �إ�شافية".
وكتب مي�شال على تويرت "يف هذه �ملرحلة �مل�شطربة، نحتاج �إىل �أوروبا 
�أك��ر �شيادة  �أوروب���ي  �أج��ل �حت��اد  �شلبة و�إىل فرن�شا ملتزمة متاما من 

و�أكر ��شرت�تيجية".
"�أبدي  دي��ر لي��ن:  ف��ون  �أور���ش��ول  �لأوروب��ي��ة  �ملفو�شية  وق��ال��ت رئي�شة 

�شنم�شي قدما  �ملمتاز. معا،  تعاوننا  �لتمكن من مو��شلة  �إىل  �رتياحي 
بفرن�شا و�أوروبا".

وهناأ �لرئي�س �لأمريكي جو بايدن نظريه �لفرن�شي �إميانويل ماكرون 
على �إعادة �نتخابه �لأحد، و��شًفا فرن�شا ب� "�شريك رئي�شي يف مو�جهة 

�لتحديات �لعاملية".
يف  مبا  �لوثيق،  تعاوننا  ��شتمر�ر  �إىل  "�أتطلع  تويرت  على  بايدن  وكتب 

ذلك دعم �أوكر�نيا و�لدفاع عن �لدميوقر�طية ومو�جهة تغريرّ �ملناخ".
�إعادة  �أن��ت��وين بلينكن م��اك��رون على  ��ة �لأم��ري��ك��ي  وه��ن��اأ وزي���ر �خل��ارج��يرّ

�نتخابه، قائاًل �إن و��شنطن تتوقع ��شتمر�ر �لتعاون �لوثيق مع باري�س.
وكتب بلينكن على تويرت "نتطلع �إىل مو��شلة تعاوننا �لوثيق مع فرن�شا 
حول �لتحديرّات �لعاملية، وتعزيز حتالفنا و�شد�قتنا �لطويلة و�لد�ئمة". 

وهناأ �مل�شت�شار �لأملاين �أولف �شولت�س ماكرون على فوزه يف �لنتخابات 
ل�شالح  قوية  "�إ�شارة  �أر�شلو�  له  �شوتو�  �لذين  �أن  معترب�ً  �لرئا�شية، 

�أوروبا".
وكتب على تويرت بالفرن�شية "تهانينا"، وتابع بالأملانية "تهانينا، عزيزي 
�لرئي�س �إميانويل ماكرون. لقد �أر�شل ناخبوك �ليوم �إ�شارة قوية ل�شالح 

�أوروبا. ي�شعدين �أننا �شنو��شل تعاوننا �جليد!".
بوري�س جون�شون، ماكرون  �لربيطاين  �ل��وزر�ء  رئي�س  هناأ  ومن جانبه 
باإعادة �نتخابه، مبدياً "�شروره مبو��شلة �لعمل" معه، موؤكد�ً �أن فرن�شا 

هي �أحد حلفاء �ململكة �ملتحدة "�لأكر قرباً".
وك��ت��ب رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء �ل��ك��ن��دي ج��ا���ش��نت ت����رودو ع��ل��ى ت��وي��رت "تهانينا 
�إميانويل ماكرون. �أتطلع �إىل مو��شلة �لعمل معاً على �لق�شايا �لأكر 

�إىل  �لدميوقر�طية،  ع��ن  �ل��دف��اع  م��ن  وفرن�شا،  كند�  يف  للنا�س  �أهمية 
للطبقة  �قت�شادي  ومن��و  جيدة  وظائف  خلق  �إىل  �ملناخ،  تغريرّ  مكافحة 

�لو�شطى".
وهناأ �لرئي�س �لأوكر�ين فولودميري زيلين�شكي نظريه �لفرن�شي ماكرون 
ماكرون،  لإمي��ان��وي��ل  "تهانينا  تويرت  على  وكتب  �نتخابه.  �إع���ادة  على 

�ل�شديق �حلقيقي لأوكر�نيا، على �إعادة �نتخابه!".
و�أ�شاف "�أمتنى له جناحات جديدة ملا فيه خري �ل�شعب. �أُقدر دعمه و�أنا 
�أوروبا  نحو  جديدة.  م�شرتكة  �نت�شار�ت  نحو  معا  نتقدم  باأننا  مقتنع 
قوية وموحدة!". وقال رئي�س �لوزر�ء �لإيطايل در�غي يف بيان ر�شمي، 
هو  �لفرن�شية  �لرئا�شية  �لنتخابات  يف  ماكرون  �إميانويل  "�نت�شار  �إن 

خرب ر�ئع لكل �أوروبا".

ميكن �أن ت�شل �شرعة �ل�شاروخ �لبالي�شتي �لعابر للقار�ت �شارمات �إىل 7 كيلومرت�ت يف �لثانية �شاروخ ��س ��س18- �لرو�شي

احلرب يف اأوكرانيا:

هل ي�سكل ال�ساروخ الرو�سي �ساتان 2 تهديدا حقيقيا...؟

يبلغ مدى هذ� �ل�شاروخ 18 �ألف 
كيلومرت، وميكن �أن ت�شل �شرعته 
�لثانية  يف  ك���ي���ل���وم���رت�ت   7 �إىل 
روؤو�س   10 �إىل  ي�شل  م��ا  ويحمل 
لرو�شيا.  وف���ًق���ا  ن����ووي����ة،  ح��رب��ي��ة 
ت�شرب  �أن  م��ن��ه��ا  ل��ك��ل  و"ميكن 
�ملنطقة  يف  خم��ت��ل��ف��ة  �أم����اك����ن  يف 
�لو�حدة. �إن �شاروخا يحمل ع�شرة 
روؤو�س نووية �شيخلرّف �لعديد من 
�مل�شتهدف"،  �لبلد  على  �لتاأثري�ت 
�ل�شتاذ  م��ات��ر،  �إمي��ان��وي��ل  ي��و���ش��ح 
�لبحوث  م���وؤ����ش�������ش���ة  يف  �ل���ب���اح���ث 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 

ق�شايا �لردع. فهل هذه ثورة؟

االإثارة" بهدف  "حركة 
�شارمات  ج���اء  م��ل��م��و���س،  ب�شكل     
جيل  وه��و  ��س18-،  ����س  �س  ليعورّ
�لبالي�شتية  �ل�شو�ريخ  م��ن  �شابق 
�ل��ع��اب��رة ل��ل��ق��ار�ت ط��وره��ا �لحتاد 
�ل�����ش��وف��ي��ات��ي يف �ل�����ش��ت��ي��ن��ي��ات. يف 
مت  ع��ن��دم��ا   ،2016 ع����ام  م��ط��ل��ع 

ب��ث �ل�����ش��ور �لأوىل ل�����ش��ارم��ات، مل 
تتاأخر و�شائل �لإعالم �لرو�شية يف 
�لإ�شادة بقدرته على "�إبادة مناطق 
بعد  فرن�شا".  �أو  تك�شا�س  بحجم 
كجزء  بوتن  قدمه  بعامن،  ذل��ك 
من �جليل �خلام�س من �ل�شو�ريخ 
بن  من  منها،  تقهر"،  ل  "�لتي 
�أ�شياء �أخرى، طائرة �أفانغارد �لتي 
�ل�شوت،  ���ش��رع��ة  ���ش��رع��ت��ه��ا  ت��ف��وق 
�شرعة  �إىل  �لو�شول  على  �ل��ق��ادرة 
 33000 من  �أكر  �أو  ماخ،   27

كم - �شاعة.
   "يبدو �أن قدر�ت �شاروخ �شارمات 
ل  ب�شابقيه،  م��ق��ارن��ة  حت�شنت  ق��د 
�شيما م��ن ح��ي��ث �ل��دق��ة و�خ���رت�ق 
�لدفاعات �مل�شادة لل�شو�ريخ، لكنه 
�لتو�زن  م���ن  ���ش��يء  �أي  ي��غ��ري  ل���ن 
�لغربية،  �لدول  �ل�شرت�تيجي مع 
لوي�س  ج�����ان  �لأدم����������ري�ل  ي����وؤك����د 
�لدر��شات  مركز  م�شت�شار  لوزييه، 
�لفرن�شي  �مل���ع���ه���د  يف  �لأم����ن����ي����ة 
ل��ل��ع��الق��ات �ل��دول��ي��ة و�لأدم������ري�ل 

�ل�شابق، ف�شاروخ ��س ��س18- كان 
�أي�شا ميكن جتهيزه بع�شرة روؤو�س 
ح��رب��ي��ة ن���ووي���ة، وك���ان���ت ل���ه نف�س 
�حلملة  كل  ل  وتتنزرّ عموما.  �لقوة 
�لت�����ش��ال��ي��ة �ل��ت��ي �ق��ي��م��ت ح���ول �ر 
�لإ�شار�ت  م��ن  ن��وع  –يف  ��س28- 
�لهادفة �إىل �لتاأثري يف �لر�أي �لعام 
�ل��غ��رب��ي �أك���ر م��ن ك��ون��ه��ا �نقالبا 

��شرت�تيجًيا حقيقًيا.

مبداأ الردع النووي
   رغم �لورقة �لفنية �ملثرية، فاإن 

�لعابرة  �ل��ب��ال��ي�����ش��ت��ي��ة  �ل�����ش��و�ري��خ 
للقار�ت موؤطر يف معاهدة �لبد�ية 
بتخفي�س  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �جل�����دي�����دة، 
�ل�شرت�تيجية،  �لنووية  �لأ�شلحة 
�مل���وق���ع���ة ب���ن رو����ش���ي���ا و�ل����ولي����ات 
وحت����دد   .2010 ع�����ام  �مل���ت���ح���دة 
�لبالي�شتية  �ل�����ش��و�ري��خ  ع��دد  ه��ذه 
للقار�ت،  ع��اب��ر  ����ش���اروخ   700 ب��� 
�حلربية  �ل��روؤو���س  ع��دد  و1550 

�لنووية �لتي ميكن ن�شرها.
   م���ن ج��ه��ة �خ������رى، ع��ل��ى غ���ر�ر 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  متتلك  رو���ش��ي��ا، 

�أو �أوروب��ا �أو �لوليات �ملتحدة منذ 
ا  �أي�شً ل��دي��ن��ا  ل��ك��ن  �خل��م�����ش��ي��ن��ات، 
ل��ن يفكرو�  �ل��ن��ووي، لذلك  �ل���ردع 
يلخ�س  �شدنا"،  ����ش��ت��خ��د�م��ه  يف 

�لأدمري�ل لوزيه.
ة  �ل�شجرّ ف���اإن  لبوتن،  بالن�شبة     
�خ��ت��ب��ار ���ش��اروخ��ه �جلديد  ح���ول 
د�ئ��ًم��ا م��ا ي��ك��ون لها م��ي��زة حتويل 
�لن��ت��ب��اه، على �لأق���ل ج��زئ��ًي��ا، عن 
ف�شله  مثل  �أوك��ر�ن��ي��ا،  يف  م�شاكله 
�لعا�شمة  ع���ل���ى  �ل����ش���ت���ي���الء  يف 
مو�شكفا  ط��ر�دت��ه  غ��رق  �أو  كييف، 

�لو�قع  �شارمات مل ير يف  �ختبار 
�أي خماوف يف �لدول �لغربية. �ثر 
با�شم  �ملتحدث  �أ�شار  �لعملية،  هذه 
�لبنتاغون، جون كريبي، بب�شاطة، 
"روتينًيا" ل  �ختباًر�  كان  �أن��ه  �إىل 
ي�شكل "تهديًد�" للوليات �ملتحدة 
ذلك،  �إىل  بالإ�شافة  وحلفائها.    
و��شنطن  �أبلغت  قد  مو�شكو  كانت 
"ب�شكل لئق" بتنفيذ هذه  م�شبقا 
�ملن�شو�س  �لنحو  على  �ل��ت��ج��رب��ة، 
�ل����ن����ووي����ة.  �مل����ع����اه����د�ت  ع���ل���ي���ه يف 
��شتخد�م  ف���اإن  �ل�����ش��ي��اق،  ه���ذ�  ويف 

�لبال�شتية  ����ش���و�ري���خ���ه���ا  ���ا  �أي�������شً
مينيومتان  ل����ل����ق����ار�ت،  �ل���ع���اب���رة 
�لقاذفات  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة   ،III
�ل�����ش����رت�ت����ي����ج����ي����ة وغ�����و�������ش�����ات 
تعمل  �لتي  �لبالي�شتية  �ل�شو�ريخ 
وبالطريقة  �ل���ن���ووي���ة.  ب��ال��ط��اق��ة 
�أن حتتوي �شو�ريخ  نف�شها، ميكن 
غو��شات  ���ز  جت���هرّ �ل���ت���ي  �م51-، 
�لفرن�شية،  �ل�������ش���و�ري���خ  �إط������الق 
�حلربية  �ل����روؤو�����س  م���ن  �ل��ع��دي��د 
�لقدرة على  "لرو�شيا  �ن  �لنووية. 
فرن�شا  �إىل  نووية  �شو�ريخ  �إر�شال 

ذلك،  وم��ع  �لأ���ش��ود.  �لبحر  و�شط 
تكون  �أن  يف  ���ش��ئ��ي��ل  خ��ط��ر  ه��ن��اك 
�لآل��������ة �جل�����دي�����دة م���ف���ي���دة ل����ه يف 
�ل�����ش��اروخ م�شمم  "هذ�  �ل�����ش��ر�ع. 
ل�����ش��رب��ات ن���ووي���ة �ن��ت��ق��ام��ي��ة عرب 
م�����ش��اف��ات ع��اب��رة ل��ل��ق��ار�ت يف حال 
وق����وع ه��ج��وم ���ش��د رو���ش��ي��ا، ي�شري 
�إمي��ان��وي��ل م��ات��ر، وه���ذ� ل يتو�فق 
ب��اأي ح��ال من �لأح���و�ل مع �مل�شرح 

�لأوكر�ين".
------------

عن الك�سربي�س

•• الفجر -خرية ال�صيباين

ت�ستعر�س  االأوك���راين،  امل�سرح  على  �سعوبات  تواجه 
 20 االأربعاء  يوم  االإعلن  خلل  ومن  ع�سلتها.  رو�سيا 
اأبريل، عن اأول جتربة ناجحة الإطلق �ساروخ بالي�ستي 
عابر للقارات ار ا�س28- �سارمات -اأطلق عليه الغربيون 
فلدميري  الرو�سي  الرئي�س  ي��رتدد  -مل   2 �ساتان  ا�سم 
اأخ��رى.  م��رة  ال��ن��ووي  التهديد  �سبح  اإث���ارة  يف  بوتني 
التلفزيون  يف  األقاه  خطاب  خلل  الكرملني  �سّيد  وقال 
"..." �سيدفع  "اإنه حًقا �سلح فريد من نوعه  الرو�سي: 
وعدواين  اأهوج  بخطاب  بلدنا  تهديد  يحاولون  الذين 

اىل التفكري مرتني".

اختالًفا جوهرًيا عن قدرات �سابقيه تختلف  ل  للقارات  العابر  ال�ساروخ  • قدرات 
نووية حربية  روؤو�ش   10 اإىل  ي�سل  ما  ويحمل  الثانية  يف  كلم   7 اإىل  �سرعته  ت�سل  اأن  وميكن  كلم،  األف   18 ال�ساروخ  مدى  • يبلغ 

الغربية الدول  مع  ال�سرتاتيجي  التوازن  من  �سيء  اأي  تغرّي  لن  لكنها  حت�سنت،  �سارمات  �ساروخ  • قدرات 

اأكرب هجوم من نوعه على دولة اأوروبية منذ احلرب العاملية الثانية

�سهران على حرب اأوكرانيا.. ما م�ستقبل ال�سراع الذي اأرهق العامل؟
•• عوا�صم-وكاالت

�ل��ث��ال��ث، يف خ�شم  �أوك��ر�ن��ي��ا �شهرها  دخ��ل��ت �حل���رب يف 
�أك��رب هجوم  وكييف يف  �لأح���د�ث بن مو�شكو  ت�شاعد 
م��ن ن��وع��ه ع��ل��ى دول����ة �أوروب���ي���ة م��ن��ذ �حل����رب �لعاملية 
�لثانية، وف�شل �ملفاو�شات يف �لتو�شل لتهدئة م�شتد�مة 
�لذي تفاقمت تد�عياته لتطال �جلميع حول  لل�شر�ع 

�لعامل بال ��شتثناء.
ول يز�ل �جلي�س �لرو�شي ي�شعى �إىل حتقيق �نت�شار�ت 
ل  ع�شكرية على �لأر��شي �لأوكر�نية، يف �لوقت �لذي عدرّ
من خططه موؤخًر� و�شحب قو�ته من مناطق �ل�شمال، 

للرتكيز على "حترير" �إقليم دونبا�س.
�ملا�شي،  24 فرب�ير  بد�أ يوم  �لرو�شي قد  كان �جلي�س 
�لتحتية  �لبنية  ��شتهدفت  "خا�شة"  ع�شكرية  عملية 
�لع�شكرية يف جميع �أنحاء �أوكر�نيا، بالإ�شافة �إىل عدة 

مطار�ت ومن�شاآت رئي�شية �أخرى.
نهاية  �أن  يبدو  ل  �لغربية،  �لتقدير�ت  لبع�س  ووف��ًق��ا 
�لأف����ق، ورمبا  ت��ل��وح يف  �أو  �أوك��ر�ن��ي��ا قريبة  �حل���رب يف 
قاله  فيما  ذلك  متو�فقة يف  �شنو�ت،  �أو  لأ�شهر  ت�شتمر 
ل  ب��اأن��ه  زيلين�شكي،  ف��ول��ودمي��ري  �لأوك�����ر�ين،  �لرئي�س 

يعرف متى �شتنتهي �حلرب.
�ل��وزر�ء �لربيطاين، بوري�س  �إليه رئي�س  �أمل��ح  وه��ذ� ما 
جون�شون، باأنه من �ملحتمل �أل تنتهي هذه �حلرب قبل 
نهاية عام 2023، �أي بعد �أكر من عام ون�شف �لعام 

من �لآن.

 ا�سرتاتيجية رو�سية
م��ن ج��ان��ب��ه��ا، ت���رى �خل��ب��رية �لأم��ريك��ي��ة �ملخت�شة يف 
�جليو�شيا�شية،  و�ل��ق�����ش��اي��ا  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �ل�����ش��وؤون 
�لنز�ع  يعد  مل  �شهرين،  بعد  �أن���ه  ت�شوكرمان،  �إي��ري��ن��ا 
�أق��رب �إىل �حل��ل مما ك��ان عليه يف �لبد�ية، وم��ع ذلك، 
ب�شكل  متطورة  �أ�شلحة  تلقي  يف  كييف  ��شتمر�ر  فرغم 
متز�يد من �لدول �لغربية، فاإنها مل حت�شل بعد على 
�ل�شروري للتغلب على رو�شيا،  �لكايف  �لدعم �لدفاعي 

�لتي تعرت قوتها �جلوية.
نيوز  ل�"�شكاي  ت�شوكرمان، يف حديث خا�س  و�أو�شحت 
�أن �ل�شرت�تيجية �حلالية لرو�شيا تركز على  عربية"، 
م�شاألتن ��شرت�تيجيتن؛ �لأوىل �ل�شيطرة على مدينة 
من  �ل��رغ��م  على  بالكامل  ت�شقط  مل  �لتي  م��اري��وب��ول، 

�ل�شيطرة عليها،  �ل�شابق لأو�ن��ه عن  �لرو�شي  �لإع��الن 
وربطها ب�شبه جزيرة �لقرم من خالل ج�شر بري يتيح 

دعًما لوج�شتيا �شل�شا.
دونبا�س  منطقة  على  �ل�شيطرة  رو�شيا  ت�شتهدف  كما 
ت�شمح  متجاورة  �إقليمية  �شيطرة  رو�شيا  �شتمنح  �لتي 
بالفعل  ت�شيطر  حيث  "مولدوفا"  �إىل  بالو�شول  لها 
�أمام  �لأب���و�ب  تفتح  وم��ن هناك  �لأر����ش��ي،  بع�س  على 

رومانيا، بح�شب �خلبرية �لأمريكية.
كان �لرئي�س �لرو�شي فالدميري بوتن �أمر قو�ته، بنهاية 
�لأ�شبوع �ملا�شي، بعدم �قتحام �آخر معقل �أوكر�ين متبق 
يف مدينة ماريوبول �ملحا�شرة و�إغالقها "بحيث ل متر 

حتى ذبابة من خاللها".
ت�شيطر  �لقتال مل  �ن��دلع  يوما على   60 م��رور  وبعد 
هما  كبريتن  مدينتن  على  ���ش��وى  �لرو�شية  �ل��ق��و�ت 

ماريوبول وخري�شون.
على  حالًيا  تركز  رو�شيا  �أَنرّ  "ت�شوكرمان"  و�أو���ش��ح��ت 
تدمري �أكرب قدر ممكن من �لبنية �لتحتية يف �ل�شرق، 
م���ن �أج����ل �إ���ش��ع��اف م��ع��ن��وي��ات �ل�����ش��ك��ان ودع����م مز�عم 
نف�شه  �للوج�شتي  �ل�شعف  ي��ز�ل  ذل��ك، ل  �لن�شر، ومع 
�لذي �بتليت به رو�شيا يف بد�ية �ل�شر�ع قائًما، كما �أنها 

�شيجعل  مما  مايو،   4 يف  حمتماًل  تعًر�  ا  �أي�شً تو�جه 
من �ل�شعب �حل�شول على دعم للمجهود �حلربي.

�لتخلف  نحو  تتجه  رو�شيا  �أن  �إعالمية  تقارير  وت��رى 
�لثورة  دي��ون��ه��ا �خل��ارج��ي��ة، لأول م��رة منذ  ���ش��د�د  ع��ن 
�لتي  �لعقوبات  نتيجة  ق��رن،  من  �أك��ر  قبل  �لبل�شفية 
جمدت نحو ن�شف �حتياطياتها من �لعمالت �لأجنبية 
فرتة  ���ش��ت��ك��ون  ح���ن  يف  دولر،  م��ل��ي��ار   640 �ل��ب��ال��غ��ة 
�لأجنبية  بالعمالت  �ل�شند�ت  مدفوعات  على  �ل�شماح 

يف 4 مايو �ملقبل.

�سمود اأوكراين
وت�شري �خلبرية �لأمريكية �إىل �أن ��شرت�تيجية �أوكر�نيا 
من  يتمكنو�  ح��ت��ى  �لإم���ك���ان  ق���در  �ل�����ش��م��ود  يف  تتمثل 
�حل�شول على دعم جوي، وكلما طالت مدة �شمودهم، 

ز�دت �حتمالية حدوث ذلك.
�أولوية لدى �لدول  �أوكر�نيا بات  �أن دعم  و�شددت على 
�إذ� �شقطت كييف فاإن باقي دول �لقارة  �لأوروبية لأنه 
�شتكون ُمهددة �إذ لن يكون لدى رو�شيا خطط للتوقف، 
توقع  فيمكن  �أوك��ر�ن��ي��ا،  يف  رو�شيا  �إي��ق��اف  يتم  مل  و�إذ� 
�لدفاع  ي�شعب  �لتي  �لأر��شي  على  �مل�شتمر  �ل�شتيالء 

�أك��ر عر�شة لالأ�شلحة  عنها وجعل �لحت��اد �لأوروب���ي 
�لنووية و�لوجود �لرو�شي �لآخر.

لوج�شتية  �شعوبة  رو�شيا  ت��و�ج��ه  �حل���ايل،  �ل��وق��ت  ويف 
�لنقل  على  حظرها  فر�س  يف  تركيا  ب��دء  م��ع  �إ�شافية 
�جل����وي �ل��رو���ش��ي ل��ل��ق��و�ت م���ن ���ش��وري��ا، �لأم�����ر �لذي 
�شوريا  من  كل  يف  �لرو�شية  �جلهود  �إجهاد  من  �شيزيد 
�ملطاف،  نهاية  "يف  ت�شوكرمان:  و�أ�شافت  و�أوك��ر�ن��ي��ا. 
�إل عندما  �أن تاأتي �لنهاية �حلا�شمة لل�شر�ع  ل ميكن 
�لقو�ت  لإجبار  للقوة  كافًيا  ��شتخد�ًما  �أوكر�نيا  ُتظهر 
فال  ب�شيط،  ذلك  يف  و�ل�شبب  �لرت�جع،  على  �لرو�شية 
ي�شتطيع بوتن �لعرت�ف بالهزمية و�شيبحث حتى عن 
�لعمل  م�شار  لتربير  ورمزية  �لثمن  باهظة  �نت�شار�ت 

�لرو�شي".

تكتيك رو�سي تقليدي
من جانبه، قال مدير �ل�شرت�تيجيات و�لت�شليح باملعهد 
�لدويل للدر��شات �ل�شرت�تيجية ومقره لندن، �مل�شوؤول 
�إن  �ألبريكي،  وليام  �لأطل�شي،  �شمال  حلف  يف  �ل�شابق 
مو�شكو حولت �هتمامها �إىل �شحق �لقو�ت �لأوكر�نية 

يف �شرق �أوكر�نيا، �أي يف دونبا�س.
"بد�أت  عربية:  نيوز  ل�شكاي  ت�شريحات  يف  و�أ���ش��اف، 
�لقو�ت �لرو�شية �شل�شلة من �لهجمات يف �شمال دونبا�س 
ويف �لو�شط ومن �جلنوب، يف حماولة لتطويق �لقو�ت 
طريقتها  �إىل  رو�شيا  ع��ادت  �إذ  وتدمريها،  �لأوك��ر�ن��ي��ة 
و�شربات  حا�شدة  جوية  ب�شربات  �لقتال  يف  �لتقليدية 
�شاروخية وق�شف مدفعي، تليها وحد�ت مدرعة ثقيلة 

تتحرك ب�شرعة".
معركة  �شتكون  �أوك��ر�ن��ي��ا  �إىل  "بالن�شبة  �أن���ه  و�أو���ش��ح 
يائ�شة لالحتفاظ مبا هو ممكن من �لأر��شي على �أمل 
�أن يتمكنو� من �إرهاق �لرو�س، وحتديد نقاط �ل�شعف 

وقطع �لقو�ت �ملمتدة، ودفعهم �إىل �لور�ء �إن �أمكن".
وعلى �شعيد �خل�شائر �لب�شرية، تتفاوت �لأرقام بن تلك 

�لتي �أعلنتها �لأمم �ملتحدة و�ل�شلطات �لأوكر�نية.
�إن  �أب��ري��ل،   20 ي��وم  لها  بيان  �ملتحدة يف  �لأمم  وقالت 
�لرو�شي،  �لهجوم  يف  قتلو�  �أوكر�نيا  مدنيا   2224
تقول  �أوك��ر�ن��ي��ا  لكن  �آلف،   3 نحو  �إ�شابة  ع��ن  ف�شال 
نحو  �شقط  �مل��ث��ال  �شبيل  فعلى  بكثري،  �أك��رب  �ل��رق��م  �إن 
�ل�شاحلية  ماريوبول  معارك مدينة  قتيل يف  �ألف   20

�ملحا�شرة.

ارتفاع الإنفاق الع�سكري باأوروبا.. 
وهذه الأ�سلحة هي الأكرث طلبا

•• عوا�صم-وكاالت

رغم �آثار جائحة كوفيد19- �لتي نالت من �لنمو �لقت�شادي، فقد �شهد 
�لإنفاق �لع�شكري يف �أوروبا ورو�شيا قفزة يف �لفرتة �ل�شابقة على �لعملية 

�لع�شكرية �لرو�شية يف �أوكر�نيا.
�لإنفاق  �إن  �لثنن،  يوم  �ل�شالم،  لأبحاث  �ل��دويل  �شتوكهومل  وقال معهد 
بلغ  �إذ  �ملا�شي  �ل��ع��ام  يف  �لأوىل  للمرة  دولر  تريليوين  جت���اوز  �لع�شكري 
2113 مليار دولر بزيادة ن�شبتها 0.7 يف �ملئة عن 2020 يف �لوقت �لذي 

ز�د فيه �لإنفاق �لع�شكري للعام �ل�شابع على �لتو�يل.
2021 بن�شبة  �إنفاقها �لع�شكري يف عام  ووفق �لتقرير، فقد ز�دت رو�شيا 
قو�تها  فيه  �لذي ح�شدت  �لوقت  دولر يف  مليار   65.9 �إىل  �ملئة  2.9 يف 

على حدود �أوكر�نيا.
�لع�شكري  �لإن��ف��اق  ي�شهد منو  �ل��ذي  �ل��ت��و�يل  �لثالث على  �لعام  وه��ذ� هو 
�لإجمايل،  �ملحلي  �ل��ن��اجت  م��ن  �مل��ئ��ة  يف   4.1 ن�شبته  بلغت  �ل���ذي  �ل��رو���ش��ي 

ح�شبما نقلت "رويرتز".
وما ز�لت رو�شيا يف �ملركز �خلام�س يف �لإنفاق �لع�شكري على م�شتوى �لعامل 

بعد �لوليات �ملتحدة و�ل�شن و�لهند وبريطانيا.
فر�شت حرب �أوكر�نيا يف �أوروبا مر�جعة �شريعة لال�شرت�تيجيات �لدفاعية 
وجعلت عدد� من �لدول تتعهد بزياد�ت �شخمة يف �مليز�نيات �لع�شكرية، كما 
لي�شم  �لأطل�شي  �شمال  حلف  ع�شوية  تو�شيع  �أم��ام  �أي�شا  �لطريق  مهدت 

فنلند� و�ل�شويد.
وقالت لو�شي بريو �شودرو مديرة برنامج �لإنفاق �لع�شكري و�إنتاج �لأ�شلحة 
يف معهد �شتوكهومل لأبحاث �ل�شالم يف بيان "�شاعدت عو�ئد �لنفط و�لغاز 

�ملرتفعة رو�شيا على زيادة �إنفاقها �لع�شكري يف 2021".
و�أ�شافت: "تر�جع �لإنفاق �لع�شكري �لرو�شي بن عامي 2016 و2019 
�شبه  �شم  على  رد�  بالعقوبات  مقرونة  �ملنخف�شة  �لطاقة  �أ���ش��ع��ار  ب�شبب 

جزيرة �لقرم يف عام 2014".
عام  يف  جي�شها  على  دولر  مليار   5.9 �نفقت  �أوك��ر�ن��ي��ا  �إن  �ملعهد  وي��ق��ول 

�لرو�شية. �لع�شكرية  �مليز�نية  ُع�شر  عن  يقل  ما  وهو   2021
وبلغ �إجمايل �لإنفاق �لع�شكري يف �أوروبا 418 مليار دولر، ويزيد ب�شدة 

منذ �شم �شبه جزيرة �لقرم.
وبح�شب مركز �لأبحاث فاإن �مليز�نيات �لع�شكرية ز�دت بن�شبة ثالثة يف �ملئة 

باملقارنة بعام 2020 و19 يف �ملئة باملقارنة بعام 2012.
ومن �ملرجح �أن يزيد هذ� �لرقم ب�شدة يف �لوقت �لذي تويف فيه دول مثل 
�أملانيا بلجيكا و�لدمنارك و�ل�شويد بتعهد�تها بزيادة �إنفاقها �لع�شكري �إىل 

ن�شبة �ثنن يف �ملئة من �لناجت �ملحلي �لإجمايل خالل �ل�شنو�ت �ملقبلة.
�لدفاع  �أن��ظ��م��ة  رو���ش��ي��ا  م��ن  �ملتخوفة  �ل���دول  يف  �لت�شلح  ق��و�ئ��م  وتت�شدر 

�ل�شاروخي و�لطائر�ت �مل�شرية و�ملقاتالت �ملتطورة تكنولوجيا.
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اإعادة انتخاب ماكرون:

فرن�سا: درو�ش جولة ثانية حمفوفة باملخاطر...!
•• الفجر -غاييل برو�صتييه –ترجمة خرية ال�صيباين

لوبان  مارين  على  ال�ساحق  ماكرون  اإميانويل  انت�سار 
ي�سفي ال�سرعية مرة اأخرى على الرئي�س، لكن ال ينبغي 

اأن يخفي العديد من اجلوانب التي ت�سكل حقيقة دولة 
ممزقة. لقد ولت االأيام التي اأعلن فيها الرئي�س ميرتان، 
ع�سية االنتخابات الرئا�سية عام 1988، اأنه يف االأيام 
التي تعقب االقرتاع، �ست�ستاأنف احلياة الطبيعية دورتها 

وحقوقها. لقد غرّينا الزمن، واإذا كانت الدعوات لعقد 
"جولة ثالثة" من هذه االنتخابات قدمية، فاإن فرن�سا 
اأن  وبعد  تاريخها.  يف  يحدث  ما  ن��ادر  ب�سكل  منق�سمة 
عا�ست هذه احلملة االنتخابية الرئا�سية، فاإنه ُيخ�سى 

التي  ال�سخمة  باالأوجاع  واحلكومة  الرئي�س  ُتذّكر  ان 
تعرتيها.    تغذي ال�سعوبات املادية للفرن�سيني زلزااًل 
اأيديولوجًيا، ت�ستمر توابعه يف زعزعة ما كان، يف كثري 

من االأحيان، اإجماًعا لعقود.

��شو�ت ميلين�شون ح�شمت �ملعركة�لنتيجة �لولية على �شا�شة قناة فرن�شية

ماكرون مطالب بتوحيد فرن�شا �ملنق�شمة ماكرون بعد �عالن �لنتيجة

��شتق�شائية  در����ش��ة  �مل��ع��ه��د  نف�س 
�لن�شاء  من  باملائة   49 �أن  ك�شفت 
ل  ن�شوية.  ل��وب��ان  م��اري��ن  يعتربن 
���ش��ك �أن����ه ل ت��وج��د رغ��ب��ة يف هذه 
�ل�شتطالعات للعب على �ملخاوف 
بن  �ل��ت�����ش��وي��ق  �أو  �لن���ف���ع���الت  �أو 
�أرق�����ام تو�شح  �جل��ول��ت��ن، جم���رد 
�لعميقة  �لأيديولوجية  �لفو�شى 
�لآخرين  )مثل  خا�شًعا  ك��ان  لبلد 
يف هذ� �ل�شاأن( ل�شطر�بات �أزمات 

متتالية.
   ع�����ش��رون ع��اًم��ا تف�شل ب��ن 21 
�أبريل 2002 �ل�شهري و24 �أبريل 
�شعار  ��شتهالك  مت  وقد   .2022
من  �ل��ع��ظ��م  ح��ت��ى  �أبريل"   21"
طيلة  منه  جعل  مما  �لي�شار،  قبل 
عقدين نوعا من �ملُبعد �ل�شيطاين، 
و�ملُ�شعر بالذنب لأغر��س �لتعبئة، 
ق��ي��م��ة لطقو�س  �أع��ط��ى  و�أح���ي���اًن���ا، 
���ش��ح��ري��ة ع��ن��د ����ش��ت��ح�����ش��اره. ومع 
لعام  �لرئي�شي  �ل��در���س  ك��ان  ذل��ك، 
�جلماعية  �ل��ه��ج��رة  ه��و   2002
تركو�  �ل��ذي��ن  و�مل��وظ��ف��ن  للعمال 
�حل����زب �ل����ش���رت�ك���ي. ف��ق��د ك�شف 
�لرت�كم �لنتخابي، �حلقيقي، عن 

زمن  و�ح���دة  دقيقة  مدته  حتالف 
ورقة  وو����ش���ع  �خل���ل���وة  �ىل  �مل�����رور 
"�شيفيبوف  ل����  ووف���ًق���ا  �لق������رت�ع، 
باملائة   25 ف������اإن  و�يب�شو�س"، 
�ملر�شح  �لرئي�س  ناخبي  من  فقط 
و�شيحتاج  ب����اأف����ك����اره.  م��ق��ت��ن��ع��ون 
لتجاوز  �جل���������ر�أة  �إىل  �ل���رئ���ي�������س 
�جلوهر  �لآن  ح���ت���ى  ي�����ش��ك��ل  م����ا 
�لجتماعي للماكرونية �لنتخابية، 
و��شتقطاب �لفرن�شين، �لذين على 
�لجتماعي،  �أو  �جلغر�يف  �لهام�س 

يعادونه.

رقم قيا�سي ل� التجمع الوطني 
/ اجلبهة الوطنية

تقدًما  ل���وب���ان  م���اري���ن  ح��ق��ق��ت     
 2017 ب�����ع�����ام  م����ق����ارن����ة  ق�����وًي�����ا 
م�شتفيدة  ب���امل���ائ���ة،   42 ب���ح���و�يل 
م����ن �ن���ف���ج���ار �ل��غ�����ش��ب و�ن����ع����د�م 
�ل��ث��ق��ة و�ل�����ش��ك��وك �ل��ز�ح��ف��ة حول 
م���ز�ي���ا �ل���ن���ظ���ام �ل��ف��رن�����ش��ي. ومن 
�لقت�شادية  �ل�شائقة  �أن  �لو��شح 
ب�شقوط  و�ل�����ش��ع��ور  و�لج��ت��م��اع��ي��ة 
�مل��ك��ان��ة �لج��ت��م��اع��ي��ة و�لن���ح���د�ر 
لكل  �ليومية  �حل��ي��اة  يف  �مل��ل��ح��وظ 

ماكفالي  م��ع  ملحادثاته  معاك�شة 
وبالتايل  له،  كمناف�شن  وكارليتو 
جنرّب حملته و�لوظيفة �شكاًل من 

�أ�شكال �لإهانة �ملميتة لل�شيا�شة.
يتعر�س  م���ك���ان،  �أي  يف  ُي��ع��ر���س    
�خل�����ط�����اب �ل�������ش���ي���ا����ش���ي لأ������ش�����ر�ر 
قيمته  ت���دينرّ  �إىل  ت����وؤدي  ج�شيمة 
�أو رف�شه. عند �لإيطالين، �شاهم 
هذ� �لنوع من بر�مج �إمرب�طورية 
�نحد�ر  يف  �لإعالمية  برل�شكوين 
�شحايا  ه��م  �شيا�شيونا  �ل�شيا�شة: 

مو�فقون على �ن يد�نو� بعنف.
   يف هذ� �مل�شتنقع �لذي يخلط بن 
لغة �لتكنو و�ل�شمامات �ملخ�ش�شة 
�ملو�طنن  �أكر من تنوير  لتويرت 
روؤى هذ� وذ�ك، غرقت عدة  حول 
نف�شها،  �لنغالق حول  حمالت يف 

فرد، من �لعو�مل �لتي لها عالقة 
كبرية بهذه �لنتيجة.

    وم���ن ب��ن �مل��ر���ش��ح��ن �لثنن، 
دعما  ل����ه����ا  ت  ُي�����������ش�����ورّ �ل����ت����ي  ه�����ي 
مب�شروعها.  وق���ن���اع���ة  لأف���ك���اره���ا 
�أكر ملارين لوبان  ويتم �لت�شويت 
باملائة  و42  �لع�شوية،  من خالل 
�ملتبنرّن  م����ن  ه����م  ن��اخ��ب��ي��ه��ا  م����ن 
�ملال �لنتخابي  ر�أ�س  �إن  لأفكارها. 
�ملتطرف  لليمن  و�لأي��دي��ول��وج��ي 
�لنتخابات  ه����ذه  ومت���ث���ل  ك���ب���ري، 

مرحلة مهمة يف تقدمه.
�أن��ه لئن كانت     وم��ع ذل��ك، يبدو 
�مل��و���ش��وع��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة �ف���ادت 
�إىل  �فتقارها  ف���اإن  ل��وب��ان،  م��اري��ن 
�لتج�شيد قد لعب دوًر�. وخطابها 
"�جلبهة  ب��ل��ه��ج��ات  �ل��ه��زمي��ة  ب��ع��د 

�لرئا�شية  �لن��ت��خ��اب��ات  ج��ع��ل  مم��ا 
خطة  لتحقيق  �ل�شرط  م��ن  ن��وًع��ا 
وكانت  �حل��زب��ي��ة.  �لتنظيم  �إع����ادة 
ف��ال��ريي بيكري�س،  ه��ذه ه��ي حالة 
�أريك  ح��ال��ة  خ��ا���س،  ب�شكل  ول��ك��ن 
م�شاعديه  ك���ر����س  �ل������ذي  زم�������ور، 
�أنف�شهم لر�شم �خلطوط �لعري�شة 
�شيما  -ول  �ليمن"  "وحدة  ل���� 

ناخبيهم.

ماتت اأ�سطورة 21 اأبريل
منح  �لأوىل،  �جل���ول���ة  ع�����ش��ي��ة     
�ي�������ف�������وب، وه�������و م���ع���ه���د �ق�������رت�ع 
نو�يا  م���ن  ب���امل���ائ���ة   51 م�����ش��ه��ور، 
ماكرون  لإمي���ان���وي���ل  �ل��ت�����ش��وي��ت 
و49 باملائة ملارين لوبان. قبل �أيام 
ن�شر  �ل��ث��ان��ي��ة،  �جل��ول��ة  م��ن  قليلة 

ب���اأن  ي���وح���ي  �لأوىل"،  �ل��وط��ن��ي��ة 
��شتلت  ق���د  �ل��ط��وي��ل��ة  �ل�����ش��ك��اك��ن 
"�ليمن  بخ�شو�س حتالف يجمع 

�لقومي".

ا�ستعادة كرامة النقا�س ال�سيا�سي
   بدت هذه �حلملة بن �جلولتن 
حيث  �لأوىل،  م���ن  ج������د�رة  �أك�����ر 
ت�شررت من خ�شوع طوعي و�ر�دي 
و�شائل  لقو�عد  �ملرت�شحن  ملعظم 
�إىل  �ل�شيا�شة  �أحالت  �لتي  �لإعالم 
ت�شيي�س  منتزعة  �لو�قع،  تلفزيون 
�ل��ق�����ش��اي��ا، وخم��ت��زل��ة �مل�����ش��اري��ع يف 

جمل ور�شائل �شادمة ومثرية.
برنامج  �إىل  �ل��ذه��اب  وبرف�شه     
�لرئي�س  �ت��خ��ذ  ح��ن��ون��ه،  ���ش��ريي��ل 
�مل���ن���ت���ه���ي���ة ولي�����ت�����ه وج����ه����ة نظر 

على  الثانية  اجلولة  م��ب��ارزة 
يف  التعبئة  ثلثية  خلفية 
يف  والمباالة  التجّمع،  مناطق 

اأرا�سي الي�سار
تاأكيد  مت  �لأوىل،  �جل����ول����ة  يف 
للحياة  �ل�����ث�����الث�����ي  �ل���ت���ق�������ش���ي���م 
ذلك،  وم��ع  �لفرن�شية.  �ل�شيا�شية 
�أحد �لأقطاب �لثالثة  ��شتبعاد  مت 
�لثانية. و�شهدت هذه  من �جلولة 
�لأر��شي  تعبئة  �ل��ث��ان��ي��ة  �جل��ول��ة 
ع �لوطني ب�شكل  �لنتخابية للتجمرّ
�لتي  �ل��دو�ئ��ر  م��ن  �أك���ر  ملحوظ 
���ش��وت��ت ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري جل����ان لوك 
�لأوىل.  �جل���ول���ة  يف  م��ي��ل��ي��ن�����ش��ون 
وعلى عك�س �لنتخابات �لو�شيطة، 
�لوطني  �لتجمع  ناخبي  تعبئة  مت 
ب�����ش��ك��ل م��ف��رط مم���ا ي���وؤك���د �شحة 
ع ل يحركه  �لتجمرّ �أن ناخب  فكرة 
�شوى �لهجوم �لنتخابي على ر�أ�س 

�لدولة.
   �أم�����ا ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��ن��اخ��ب��ن على 
�ل��ي�����ش��ار، ف����اإن ����ش��رتخ��اءه��م �ملهم 
مل  �إذ�  �لرهان،  �ىل  بالنظر  ن�شبًيا 
لمبالة  ع��ن  ب��ال�����ش��رورة  يك�شف 
جتاه �لتجمع �لوطني، فاإنه يخون 
على �لأقل �شكاًل من �أ�شكال �ملناعة 
�ل�شلوك  ع��ل��ي��ه  ك����ان  ع��م��ا  ب���ع���ي���ًد� 

�لنتخابي للي�شار وعقيدته.

اإميانويل ماكرون  انتخاب  اإعادة 
رئي�ًسا يف حالة تاأهب دميقراطي

   �نت�شار �لرئي�س �ملنتهية وليته ل 
جد�ل فيه. وبح�شوله على 58.6 
ب��امل��ائ��ة م���ن �لأ�����ش����و�ت، ف��ه��و �أول 
يتم  �لفرن�شية  للجمهورية  رئي�س 
�نتخابه منذ ع�شرين عاًما.  �إع��ادة 
فقد كانت �لفرت�ت �لرئا�شية �لتي 
ماكرون،  �إميانويل  �شنو�ت  �شبقت 
�نت�شار  �شهدت  �لتي  �ل�شنو�ت  هي 
�آث������ار �لأزم�������ة يف ج��م��ي��ع جم���الت 
�حل��ي��اة يف �ل��ب��الد. وو���ش��ع �ختيار 
�ملر�شحن  ���ش��ن��و�ت  �خلم�س  ف��رتة 
"�شانع  يف موقف قريب ج��ًد� من 
باعتباره  ت��ع��دي��ل��ه  ومت  �ملطر"، 
�لتي  �لفنية  ل���الإج���ر�ء�ت  م��وزًع��ا 
�ل�شيا�شية  �لأه������د�ف  حم��ل  ح��ل��ت 

كمو�شوع للنقا�س.
لعب  م��ن��اف�����ش��ت��ه،  م���و�ج���ه���ة     يف 
�ملعزوفات.  كل  م��اك��رون  �إميانويل 
مع  كبرية  �نتخابية  جبهة  موؤلفا 

كانت  �لتي  ب���الأدو�ء  �لي�شار  تلقيح 
�شتجرفه بعد خم�شة ع�شر عاًما.

نتائج اأوىل، تاأكيدات اأوىل
و�شلت  �لتي  ج��د�  �ملبكرة  �لنتائج 
ي���وم �لأح����د 24 �أب���ري���ل م��ن جزر 
ت �مل��ر�ق��ب��ن، م��ع �ن  �لأن��ت��ي��ل ���ش��درّ
�أقاليم ما ور�ء �لبحار هي ملخ�س 
���ش��ه��دت فرن�شا  �ل��ت��ي  ل��ل�����ش��ع��وب��ات 
ت��ط��وره��ا، وع��ل��ى ه���ذه �لأر�����ش���ي، 
�لتي �شيطر عليها غالًبا يف �جلولة 
ل  حتورّ لوحظ  ميلين�شون،  �لأوىل 

و��شح نحو مارين لوبان.
   تعاين �أقاليم ما ور�ء �لبحار من 
م�شاكل كبرية مرتبطة بانخفا�س 
م�����ش��ت��وى �مل��ع��ي�����ش��ة، وع��ج��ز مزمن 
و�أحياًنا  �لفر�س،  تكافوؤ  حيث  من 
هذه   ... �لأم������ن  �ن����ع����د�م  ت�������ش���ارع 
�ل��ن��ت��ائ��ج مب��ث��اب��ة ك��ا���ش��ف �أو م���ر�آة 
غالًبا  ي��ع��م��ل  �أن  مل��ا مي��ك��ن  م��ك��ربة 
�أ���ش��ا���ش��ي ل�����ش��اروخ �لتجمع  ك��وق��ود 
�ل���وط���ن���ي. ب����ن �جل���ول���ت���ن، كان 
�لتعار�س بن مع�شكرين، وبدرجة 
�أقل بن فئتن من �ملو�طنن. وهذ� 
م�شوؤولية  م��ن  ناخب  �أي  يعفي  ل 
ف��اإن جنوح  ذل��ك،  وم��ع  �ختيار�ته. 
�ليمن  �ىل  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة  �لأو�����ش����اط 
يحمل  ك����ان  �إذ�  رق���ي���ق،  و�ق����ع  ه���و 
ت�����ش��وي��ت �ل��ت��ج��م��ع �ل��وط��ن��ي، فال 
�لهائلة  �لطبيعة  ميحو  �أن  ميكن 
�لت�شويت  ع����ن  �لم���ت���ن���اع  ل��ث��ق��ل 
على  �ملختلفة  �لأول��وي��ات  وترتيب 
�أن  �أج��ي��ال. مل ي�شبق  م��دى ثالثة 
�رت��ق��ى �حل���زب �ل���ذي �أ���ش�����ش��ه جان 
م���اري ل��وب��ان ع��ال��ي��اً مب��ف��رده �شد 
فاإن  �ل�����ش��ي��اق،  ه���ذ�  �جل��م��ي��ع. ويف 
�لرئي�س ماكرون هذ� يلزمه:  فوز 
�إع��ادة حياكة �لرو�بط بن �لنخب 
تو�فق،  �إىل  و�لتو�شل  و�ل�شعوب، 
�لجتماعية  �مل���اآ����ش���ي  يف  و�ل��ن��ظ��ر 
�جلارية ... وميكن �أن تكون فرتة 
�لوئام  وليته �جلديدة، هي فرتة 

و�لت�شامن.
-----------

الراديكاليات  م��ر���س��د  ع�سو 
جان  موؤ�س�سة  يف  ال�سيا�سية 
العلوم  يف  ب��اح��ث  ج��وري�����س، 
ال�سيا�سية، متخ�س�س يف احلقوق 
واالأبعاد الثقافية لل�سيا�سة، من 

موؤلفاته "اإىل غد غرام�سي".

لعقود اإجماًعا  الأحيان،  من  كثري  يف  كان،  ما  زعزعة  يف  توابعه  ت�ستمر  اأيديولوجًيا،  زلزاًل  للفرن�سيني  املادية  ال�سعوبات  • تغذي 
الدولة راأ�ش  على  -النتخابي  الهجوم  �سوى  يحركه  ل  التجّمع  ناخب  اأن  فكرة  �سحة  يوؤكد  مما  مفرط  ب�سكل  الوطني  التجمع  ناخبي  تعبئة  • مت 

مب�سروعها وقناعة  لأفكارها  دعما  فقط  لوبان  ملارين  ُي�سّوت  املر�ّسحني،  بني  • من 
باأفكاره مقتنعون  ماكرون  الرئي�ش  ناخبي  من  فقط  باملائة   25 •

متتالية اأزمات  ل�سطرابات  خا�سًعا  كان  لبلد  العميقة  الأيديولوجية  الفو�سى  الأرقام  • تو�سح 

رغم فوز ماكرون.. الأ�سوات البي�ساء والمتناع يت�سّيدان املوقف
•• باري�س-وكاالت

ماكرون  �إميانويل  وف��از  �ل��ر�أي،  ��شتطالعات  توقعات  �شدقت 
يف �جل��ول��ة �ل��ث��ان��ي��ة م��ن �لن��ت��خ��اب��ات �ل��رئ��ا���ش��ي��ة ���ش��د مارين 
%41.6، وفًقا  %58.4 من �لأ�شو�ت مقابل  لوبان بن�شبة 
للتقدير�ت �لأوىل لوز�رة �لد�خلية. وبر�شيد 17 نقطة، حقق 
ماكرون فوًز� �أكرب من �ملتو�شط، لكنه كان �لأقل تاريخيا �شد 

مر�شح من حزب �لتجمع �لوطني.
�لفرن�شيون  �ل��ن��اخ��ب��ون  �أ���ش��در  �لت�شويق،  م��ن  �أ���ش��ب��وع��ن  بعد 
حكمهم و�أعادو� تعين متزعم حزب "�جلمهورية �إىل �لأمام"، 
ثانية وحتطم حلم  ل��ولي��ة  44 عاما  ذو  م��اك��رون،  �إمي��ان��وي��ل 
�لوطني" مارين  "�لتجمع  �ملتطرفة، مر�شحة حزب  �ليمينية 

لوبان يف �لو�شول �إىل �لإليزيه.
بال�شتحقاق  �خل��ا���ش��ة  ت��ل��ك  م��ن  �أق����ل  �لنتيجة  ت��ب��ق��ى  ول��ك��ن 
 66% بن�شبة  مناف�شته  �شحقه  بعد   ،2017 لعام  �لنتخابي 
%33. وي���رى م��دي��ر معهد �ل���ش��ت�����ش��ر�ق �لأوروب�����ي،  م��ق��اب��ل 
�إميانويل ديبوي، يف حديث مع موقع "�شكاي نيوز عربية" �أن 
�لمتناع عن �لت�شويت هو "�حلكم �لأكرب يف �لقرت�ع �حلايل". 
ويو�شح بالقول: "ح�شلت لوبان على حو�يل 13 مليون �شوت 

فيما ذهب �شوت 17 مليون ناخب ملاكرون. وغاب 13 مليون 
ناخب عن �لقرت�ع مع ت�شجيل �أربعة مالين "�شوت �أبي�س"؛ 
ما يعني �أن �لفائز يف هذه �لنتخابات لي�س ماكرون بل �لذين ل 
يريدون ل مر�شح حزب "�جلمهورية �إىل �لأمام" ول متزعمة 

�ملتطرف". �ليميني  "�حلزب 
بلغ  ��شتطالع،  معاهد  �أربعة  من  متقاربة  تقدير�ت  وبح�شب 
نقطة   2.5 بزيادة  �أي   ،28% �لت�شويت  �لمتناع عن  معدل 

عن عام 2017 �لذي �شجل )25.44%(.
يكن  مل  م�شطنعا،  ت�شويقا  �ل�شيا�شي،"كان  �ملحلل  وي�شيف 
باإمكان حزب "�لتجمع �لوطني" ح�شابيا �أن يحقق نتيجة �أف�شل 
�ملهاجرة من حزب  �لأ�شو�ت  بع�س  �حلالية، مع  �لنتيجة  من 
"فرن�شا غري �خلا�شعة" و�أ�شو�ت �أخرى كانت ل�شالح �ليميني 

�ملتطرف، �إريك زموز و�جلمهورية فالريي بيكري�س".
هذه  ع���ن  �لأك�����رب  و�ل���غ���ائ���ب  "�لفائز  �أن  �مل��ق��اب��ل  يف  وي��ع��ت��رب 
�ل���ذي حقق  ل��وك ميالن�شون  ج��ون  �لي�شاري  ه��و  �لن��ت��خ��اب��ات 
جناحا مبهر� يف �جلولة �لأوىل من �لنتخابات �لرئا�شية مما 
�شهر  يف  �لت�شريعية  �لنتخابات  يف  مهما  مناف�شا  منه  يجعل 
"ل  ديبوي  �إميانويل  يقول  �أخ��رى،  جهة  ومن  �ملقبل".  يونيو 
تتوقف لوبان عن �تهام جبهة �جلمهورين باإعاقة تقدم حزبها 

لكن �لو�قع يقول عك�س ذلك. فبعد خم�س �شنو�ت، ��شتطاعت 
ناخب  مليون   13 ثقة  على  وح�شلت  ملحوظة  قفزة  حتقيق 
من �أ�شل 49 مليونا. وهذ� رقم مهم ل ميكن جتاهله لليمن 

�ملتطرف يف فرن�شا".
"�إنه يف حد  �لنتائج  �إع��الن  بارتياح بعد  وه��ذ� ما قالته لوبان 
�ملع�شكر  مو�طنينا  م��ن  �مل��الي��ن  �خ��ت��ار  م���دوي.  �نت�شار  ذ�ت���ه 
�لوطني". وقبل �أن تكتمل �ل�شورة �لنهائية لنتائج �لنتخابات 
�لرئا�شية، يبدو �أن �جلولة �لثالثة قد �نطلقت قبل �أيام، وبد�أ 
�ل�شتعد�د �لفعلي لالنتخابات �لت�شريعية �لتي �شتنظم ما بن 

�ملقبل. يونيو  �شهر  من  و19   12
وه���ذ� م��ا ي���وؤك���ده �مل��ح��ل��ل �ل��ف��رن�����ش��ي دي��ب��وي ، ب��ال��ق��ول: "لقد 
�شدور  بعد  مبا�شرة  �لت�شريعية  �لن��ت��خ��اب��ات  حملة  �نطلقت 
نتائج �جلولة �لأوىل من �لنتخابات �لرئا�شية. وذلك لت�شكيل 
حتكم  �لتي  هي  �لربملان  يف  �لأغلبية  لأن  �لفرن�شية  �حلكومة 
�لبالد ولي�س �لنتخابات �لرئا�شية. �لرئي�س ير�أ�س و�حلكومة 
حتكم". ويختم بالقول:"لتحقيق �لأغلبية �لربملانية، يجب �أن 
289 مقعد� برملانيا. ولالإ�شارة، يف عام  يح�شل ماكرون على 
2017، كان حزب ماكرون ل ميلك �إل 280 نائبا ومن �ملوؤكد 

�شيكون هذ� �لعدد �أقل بكثري يف ��شتحقاق هذه �ل�شنة".

حريق يف م�ستودع رو�سي قرب احلدود 
الأوكرانية 

•• مو�صكو-اأ ف ب

�ندلع حريق �أم�س �لثنن يف م�شتودع كبري للوقود يف 
�أعلنت  ح�شبما  �لأوك��ر�ن��ي��ة،  �حل��دود  ق��رب  رو�شية  بلدة 

�ل�شلطات �لرو�شية بدون �أن حتدد �أ�شبابه.
يف  �ن��دل��ع  "حريًقا  �إن  �لرو�شية  �ل��ط��و�رئ  وز�رة  وق���ال 
يف  دروج��ب��ا  بريان�شك  تر�ن�شنفت  يف  �ل��وق��ود  م�شتودع 
كيلومرًت�   150 بعد  على  �لو�قعة  �ملدينة  بريان�شك"، 
لوج�شتية  كقاعدة  وُت�شتخدم  �أوكر�نيا  مع  �حل��دود  من 
نقلت  ما  وفق  �لبلد،  هذ�  ملو�شكو يف  �لع�شكري  للهجوم 

وكالت �لأنباء �لرو�شية.
ذلك عن  ي�شفر  �لأول��ي��ة، مل  �ملعلومات  "ح�شب  �أ�شافت 

�شحايا".
�ندلعت �لنري�ن قر�بة �ل�شاعة 02،00 بالتوقيت �ملحلي 

)23،00 ت غ �لأحد( يف منطقة فوكين�شكي يف مدينة 
�لطو�رئ  ل��وز�رة  �ملحلي  �ملكتب  �أف��اد  بريان�شك، على ما 

م�شيفا �أن فرق �لإطفاء و�لإنقاذ هرعت �إىل �ملكان.
ت�شاعد  رو�شية  �إع��الم  و�شائل  ن�شرتها  �شور  و�أظ��ه��رت 

�شحب �لنار و�لدخان يف بريان�شك.
�آخر �ندلع  �أن حريقا  وذكرت وكالة �نرتفاك�س لالأنباء 
يف م�شتودع وقود يف نف�س �ملنطقة. لكن مل يت�شن �لتاأكد 

على �لفور من هذه �ملعلومات.
�شربات  ب�شن  �لأوكر�نية  �لقو�ت  م��ر�ر�  �تهمت مو�شكو 
على �لأر��شي �لرو�شية، ول �شيما على قرية يف منطقة 

بريان�شك يف منت�شف ني�شان/�أبريل.
�لو�قعة  بيلغورود  منطقة  حاكم  �أع��ل��ن  �ل�شهر  مطلع 
ا على �حلدود، �أن مروحيات �أوكر�نية �أطلقت �لنار  �أي�شً

على م�شتودع وقود.
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املال والأعمال

منظمة ال�سياحة الوطنية اليابانية ت�سارك يف �سوق ال�سفر العربي يف مايو 2022
 •• دبي-الفجر:

�لقادمة  �لن�شخة  �مل�شاركة يف  �ليابانية  �لوطنية  �ل�شياحة  تعتزم منظمة 
�ل�شرق  يف  و�ل�شفر  لل�شياحة  معر�س  �أك���رب  �ل��ع��رب��ي،  �ل�شفر  ���ش��وق  م��ن 
دبي  2022 يف مركز  مايو   12 �إىل   9 م��ن  �شينعقد  و�ل���ذي  �لأو���ش��ط، 
�لتجاري �لعاملي، ويومي 17 و18 مايو على من�شة �فرت��شية، ويعمل 
�ل�شياحية  و�لهيئات  �ل�شفر  جت��ارب  م���زودي  ب��ن  و�شل  كحلقة  �حل��دث 
�أنحاء  جميع  من  و�ل�شياحة  �ل�شفر  قطاع  من  و�ملتخ�ش�شي  و�لإع���الم 

�ل�شرق �لأو�شط و�لعامل. 
�حلدث  ه��ذ�  خ��الل  م��ن  �ليابانية  �لوطنية  �ل�شياحة  منظمة  وت��ه��دف 

ن�شر �لوعي حول وجهة �ليابان بن خرب�ء �ل�شفر و�ل�شياحة يف �ملنطقة 
�ل�شياحية  �مل��ع��امل  على  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �ل�شوء  و�شت�شلط  �ملحلي.  و�لإع���الم 

�ملميزة و�ملنوعة حتت �شعار "�ليابان. �كت�شاف �أبدي". 
وتعد م�شاركة �ملنظمة مميزة هذ� �لعام، حيث �أنها تتز�من مع �لعام �ل50 
لإقامة �لعالقات �لدبلوما�شية بن �ليابان و�لإمار�ت. وبعد �فتتاح مكتب 
�ملنظمة يف دبي عام 2021، كجزء من �ملخطط �ل�شرت�تيجي للحكومة 
عام  بحلول  دويل  زئ��ر  مليون   60 ��شتقطاب  ه��دف  لتحقيق  �ليابنية 
�ملنظمة  �لتز�م  على  تاأكيد�ً  �لعام  هذ�  ن�شخة  يف  �مل�شاركة  تعد   ،2030

بجعل �ل�شرق �لأو�شط �شوق �أولوية لل�شياحة �ليابانية. 
�لوطنية  �ل�شياحة  منظمة  ملكتب  �لأول  �ملدير  �أوني�شي،  ميزوكي  وق��ال 

�ليابانية يف دبي: "ي�شعدنا �أن ن�شارك يف ن�شخة 2022 من �شوق �ل�شفر 
�لأو�شط.  �ل�شرق  يف  لل�شفر  �أك��رب معر�س جت��اري   ،  )ATM( �لعربي 
�لذكرى �خلم�شن  ي�شادف  �ل��ذي  �لعام  ن�شارك خالل  �أن  وي�شرفنا  كما 
و�ليابان،  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  بن  �لدبلوما�شية  للعالقات 
و�لذي يعد �إجناز�ً بحد ذ�ته. ومن خالل م�شاركاتنا يف �لأحد�ث �ملهمة 
ووكالت  �ل��ط��ري�ن  �شركات  م��ع  �لعالقات  تعزيز  �إىل  ن�شعى  ه��ذه،  مثل 
م�شافري  من  �لوجهة  ح��ول  �لهتمام  لزيادة  وذل��ك  �ملنطقة،  يف  �ل�شفر 
�ملنطقة." و�أطلقت منظمة �ل�شياحة �لوطنية �ليابانية موؤخر�ً �شفحات 
مو�قع �لتو��شل �لجتماعي باللغة �لعربية خللق قنو�ت تو��شل مبا�شر 
مع �مل�شتخدمن �لعرب. ومت ت�شميم �شفحات �لن�شتجر�م و�لفي�شبوك 

�جلديدة لإلهام �مل�شافر من خالل �لن�شر�ت �جلذ�بة �لتي تظهر جمال 
حول  �لقيمة  �ملعلومات  �إىل  �إ�شافة  �لياباين،  و�لإرث  و�لثقافة  �لطبيعة 

�لوجهة و�لق�ش�س �ملثرية للف�شول. 
ناجحاً  عاملياً  حدثاً  و�ختتم  �أب��و�ب��ه  دب��ي   2020 �إك�شبو  �أغلق  �أن  وبعد 
بكل �ملقايي�س، ي�شتمر �حلما�س يف �ليابان حيث ي�شتعد �لبلد ل�شت�شافة 
�لن�شخة �لقادمة من هذ� �ملعر�س �لدويل �ملبهر. و�شيعقد �إك�شبو 2025 
حتت   2025 �أكتوبر   13 �إىل  �أبريل   13 من  �ليابان  كان�شاي،  �أو�شاكا 
"ت�شميم جمتمع م�شتقبلي حلياتنا"، بهدف ت�شخري خمترب حي  �شعار 
مل�شاركة  و�حد  �لدولية يف مكان  �ملعرفة  �مل�شتقبل وموقع يجمع  ملجتمع 

�خلرب�ت و�بتكار �حللول للت�شدي لالأزمات �لدولية.

على هام�س اجتماعات الربيع ل�سندوق النقد وجمموعة البنك الدوليني

حممد بن هادي احل�سيني ي�سارك يف اجتماع اللجنة الدولية املالية والنقدية
•• دبي-الفجر: 

���ش��ارك م��ع��ايل حم��م��د ب��ن هادي 
لل�شوؤون  دول����ة  وزي����ر  �حل�����ش��ي��ن��ي 
�للجنة  �جتماع  يف  موؤخر�ً  �ملالية 
�ل�����دول�����ي�����ة �مل����ال����ي����ة و�ل���ن���ق���دي���ة 
ل�شندوق  �ل��ت��اب��ع��ة   )IMFC(
�ل���������دويل، و�ل��������ذي عقد  �ل���ن���ق���د 
�ملرئي  �لت�������ش���ال  ت��ق��ن��ي��ات  ع���رب 
ع��ل��ى ه��ام�����س �ج��ت��م��اع��ات �لربيع 
ل�شندوق �لنقد وجمموعة �لبنك 

�ملوؤمتر  م��ن  و�لع�شرين  �لثامنة 
 2023 ع�������ام   )COP28(
مو�شوع  ع��ل��ى  ���ش��ريك��ز  و�ل������ذي 
معاليه:  وق��ال  �ملناخي.  �لتحول 
�جليو�شيا�شية  �ل��ت��ط��ور�ت  "�أدت 
�لعامل  ي�شهدها  �ل��ت��ي  �مل�شتمرة 
�له����ت����م����ام  زي����������ادة  �إىل  �ل�����ي�����وم 
مبو�شوعات �أخرى كتلك �ملتعلقة 

باأمن �لطاقة."
"تعترب  م����ع����ال����ي����ه:  و�أ��������ش�������اف 
�لتحوطي  �لإق���ر�����س  ت�شهيالت 

�لعاملي،  �لق��ت�����ش��ادي  �لن��ت��ع��ا���س 
�شندوق  �إن�����ش��اء  معاليه  �أي���د  كما 
للت�شدي  و�ل���ش��ت��د�م��ة  للمرونة 
طويلة  �ل��ه��ي��ك��ل��ي��ة  ل���ل���ت���ح���دي���ات 
�لبلد�ن  ت����و�جهها  �ل��ت��ي  �مل���دى 
لتحقيق  �مل��ت��و���ش��ط  �ل���دخ���ل  ذ�ت 
�ملالية  و��شتد�مة  �مل��ايل  �ل�شمول 
�إىل  �لعمل،  �لعامة، وخلق فر�س 
جانب تعزيز �لتنويع �لقت�شادي 

و�لرقمنة. 
و�أ�شار معاليه �إىل �أن هنالك عدد 

جائحة  �ن��ت�����ش��ار  نتيجة  و�شعبة 
 ،)COVID-19( ك����ورون����ا 
وب�شبب �لتطور�ت �جليو�شيا�شية 

�مل�شتمرة."
�للجنة  �جتماعات  �أن  �إىل  ي�شار 
تعقد  و�لنقدية  �ملالية  �ل��دول��ي��ة 
ع��ل��ى ه��ام�����س �ج��ت��م��اع��ات �لربيع 
ل�شندوق  �ل�شنوية  و�لجتماعات 
�لنقد وجمموعة �لبنك �لدولين، 
و�لتي يتم خاللها تقدمي �مل�شورة 
حمافظي  جمل�س  �إىل  و�لتقارير 

�لتحديات  مل��ن��اق�����ش��ة  �ل���دول���ي���ن، 
�ملتز�يدة  و�مل��ال��ي��ة  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
ل���ل���ب���ل���د�ن �مل���ت���و����ش���ط���ة �ل����دخ����ل، 
ملنطقة  �مل���ن���اخ  ت��غ��ري  و�أول�����وي�����ات 
و�لتحديات  �لأو�����ش����ط  �ل�������ش���رق 
�له�شة  �لأو�����ش����اع  يف  �لإن�����ش��ان��ي��ة 

.)FCS( و�ملتاأثرة بال�شر�ع
وخ���الل �لج��ت��م��اع؛ �أ���ش��اد معايل 
�حل�شيني  ه��������ادي  ب�����ن  حم���م���د 
�شندوق  يبذلها  �ل��ت��ي  ب��اجل��ه��ود 
�لنقد �لدويل للم�شاهمة بتحقيق 

�أد�ة ممتازة كجزء من �شبكة �أمان 
�ل��ب��ل��د�ن يف  م��ايل ع��امل��ي مل�شاعدة 
وعليه،  �ل�شدمات.  م��ع  �لتعامل 
ندعو �شندوق �لنقد �لدويل �إىل 
�لتفكري يف �شبل ت�شجيع �لبلد�ن 
��شتخد�مها،  ع���ل���ى  �لأع���������ش����اء 
و�إيالء �هتمام خا�س لحتياجات 
�ل�����ب�����ل�����د�ن �ل���ه�������ش���ة و�مل�����ت�����اأث�����رة 
�لبلد�ن  ك���ذل���ك  ب���ال�������ش���ر�ع���ات، 
و�جهت  �لتي  لالجئن،  �مل�شيفة 
تو�جه حتديات كبرية  ز�ل��ت  وما 

ت�شتحق  �ل��ت��ي  �مل��و���ش��وع��ات  م���ن 
�لنقد  عناية خا�شة من �شندوق 
�لدويل خالل �لفرتة �لتي ت�شبق 
منها،  �لهامة  �لدولية  �لأح���د�ث 
��شت�شافة جمهورية م�شر �لعربية 
�لدورة �ل� 27 ملوؤمتر �لأطر�ف يف 
�لإطارية  �ملتحدة  �لأمم  �تفاقية 
 )COP27( �ملناخ  تغري  ب�شاأن 
مع  �لتكيف  على  �شريكز  و�ل���ذي 
�مل���ن���اخ، و����ش��ت�����ش��اف��ة دولة  ت��غ��ري 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة للدورة 

ب�شاأن  �ل�����دويل  �ل��ن��ق��د  ���ش��ن��دوق 
�ملايل  �ل��ن��ظ��ام  و�إد�رة  �لإ����ش���ر�ف 
ذلك  يف  مب������ا  �ل���دويل،  و�لنقدي 
�جلارية  ل���الأح���د�ث  �ل���ش��ت��ج��اب��ة 

�لتي قد تعطل �لنظام.

وفر لرواد اأعمال ال�سارقة فر�سة تعزيز اأعمالهم

رم�سانيات بيت احلكمة جتمع اأكرث من 5000 زائر وتختتم 10 اأيام من الت�سّوق والفن
•• ال�صارقة-الفجر:

"رم�شانيات بيت �حلكمة"،  �شهدت 
�لطلق  �ل������ه������و�ء  يف  �����ش����وق  �أول 
يف  �لأب��رز  �لثقايف  �ملعلم  ي�شت�شيفه 
فعالياته  �ختتمت  و�لتي  �ل�شارقة،  
�أبريل   24 �لأح��د  �لأول  �أم�س  ي��وم 
�جلاري، م�شاركة �أكر من 5000  
�لتي  �لفعالية  �حتفت  حيث  ز�ئ���ر، 
ت��ن��ا���ش��ب ك��اف��ة �أف������ر�د �ل��ع��ائ��ل��ة من 
خمتلف �لأعمار بالتقاليد �لثقافية 
مد�ر  على  �لكرمي  لل�شهر  �لعريقة 

�أيام.  10
جمموعة  �لرم�شانيات  وت�شمنت 
�أعمال  ت��ع��ر���س  �ل��ت��ي  �مل��ت��اج��ر  م��ن 
�مل�شتقلة  �ل���ع���الم���ات  م����ن  ن��خ��ب��ة 
�مل���ح���ل���ي���ن يف دول����ة  و�مل�������ش���م���م���ن 
�ملتنقلة،  و�مل����ط����اع����م  �لإم������������ار�ت، 
�لإبد�عية،  �ل��ف��ن��ي��ة  و�ل��ت�����ش��ام��ي��م 
"رم�شانيات  بالإ�شافة �ىل برنامج 
�ملخ�ش�س  �ل�شغري"  �ل������ق������ارئ 
"�لقارئ  ق�������ش���م  يف  ل�����الأط�����ف�����ال 
"بيت  م���ب���ن���ى  د�خ��������ل  �ل�شغري" 

وعر�س منتجاتهم، و�ل�شتفادة من 
�شهدته  �لذي  �جلماهريي  �لإقبال 
�لوجهة �لثقافية �لأبرز يف �لإمارة. 
وحول �لنجاح �لكبري �لذي حققته 
�حلكمة"،  ب���ي���ت  "رم�شانيات 
�ل���ع���ق���روب���ي، مديرة  م�����روة  ق���ال���ت 
�حلكمة  ب��ي��ت  "�إن  �حل��ك��م��ة:  ب��ي��ت 

و�ملالب�س  �ل��ف��ري��دة  �لإك�����ش�����ش��و�ر�ت 
و�جلالبيات  �لعبايات  �شملت  �لتي 
و�ملجوهر�ت ومالب�س  و�لقفطانات 
���ش��ه��دت منطقة  ك��م��ا  �لأط�����ف�����ال،  
�لباعة يف �شاحة "�لقارئ �ل�شغري" 
برناجماً حيوياً ي�شمل كتباً م�شورة 
لالأطفال باللغة �لعربية بالإ�شافة 

�حلد�ئق  يف  و�ل��ق��ه��وة  و�مل����اأك����ولت 
بن�شب  �مل����ح����ي����ط����ة  �خل�����ارج�����ي�����ة 
�مل��خ��ط��وط��ة، يف م�����ش��ه��د ي��ع��رب عن 
�لثقافية  و�مل�����ش��اح��ات  �ل��ف�����ش��اء�ت 
�ل��و����ش��ع��ة �ل��ت��ي حت��ت�����ش��ن��ه��ا �إم����ارة 
�ل�شارقة، مثل "بيت �حلكمة" �لذي 
�أ�شالة  ي��ع��د وج��ه��ة ح��ي��وي��ة جت��م��ع 

من  جم��م��وع��ة  وع��ر���س  �حلكمة". 
رو�د �لأعمال �ملحلين من �أ�شحاب 
و�ملتو�شطة  �ل�����ش��غ��رية  �مل�������ش���اري���ع 
�ملتاجر  �شمن  �لثقافية  منتجاتها 
�ملحيطة  �خل���ارج���ي���ة  �حل���د�ئ���ق  يف 
حيث  �حلكمة"،  "بيت  مب���ب���ن���ى 
تو�فد �لزو�ر من �ملت�شوقن ل�شر�ء 

�لقر�ء  يجمع  ثقافياً  م��رك��ز�ً  يعد 
و�ملبدعن ورو�د �لأعمال و�لعائالت 
حتت �شقف و�حد، وخالل �لفعالية، 
و��شلت مر�فق بيت �حلكمة عملها 
ل���ل���زو�ر، متيحة  �أب���و�ب���ه���ا  وف��ت��ح��ت 
ل��ل��ق��ر�ءة و�ل��ت��ع��ل��م و�لبحث  �مل��ج��ال 
بالأطعمة  و�ل���ش��ت��م��ت��اع  و�ل��ت�����ش��وق 

�ملخ�ش�شة  �مل���ل���ون���ة  �لأل����ع����اب  �إىل 
�ل�شغار  ل��ت��ح��ف��ي��ز  �مل��ب��ك��ر  للتعليم 
"رم�شانيات  و�أتاحت  �لتعلم.   على 
�لأع����م����ال  ل�������رو�د  �حلكمة"  ب���ي���ت 
�أعمالهم،  ل��ت��ع��زي��ز  ثمينة  ف��ر���ش��ة 
مع  �لتو��شل  فر�شة  لهم  ووف���رت 
لعالماتهم  و�ل���رتوي���ج  �جل��م��ه��ور 

ومركز�ً  �حلا�شر،  وتقنيات  �ملا�شي 
جم��ت��م��ع��ي��اً ي��ف��ت��ح �أب����و�ب����ه لأف�����ر�د 

�لعائلة بجميع فئاتهم �لعمريرّة".
بيت  "رم�شانيات  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
برنامج  ���ش��م��ن  ت����اأت����ي  �حلكمة" 
رم�����ش��ان �ل����ذي ي��ق��ام خ���الل �شهر 
يت�شمن  و�ل������ذي  �جل������اري  �أب���ري���ل 
جم����م����وع����ة م������ن ور�����������س �ل���ع���م���ل 
�ملخ�ش�شة  و�لأن�����ش��ط��ة  �لتعليميرّة 
لال�شتفادة  و�ل��ي��اف��ع��ن  ل��الأط��ف��ال 
�ل�شهر  خ��الل  فر�غهم  �أوق���ات  م��ن 

�لف�شيل.

»اأبوظبي الإ�سالمي« يوقع �سفقة متويل بقيمة 500 مليون درهم لتطوير املرحلة الأوىل من م�سروع جزيرة اجلبيل يف اأبوظبي

الإمارات للتنمية يوقع مذكرة تفاهم مع وادي تكنولوجيا الغذاء لتقدمي حلول مالية لل�سركات

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلن م�شرف �أبوظبي �لإ�شالمي، جمموعة �خلدمات �ملالية 
�إ�شالمي،  متويل  �شفقة  توقيع  �أم�����س  �ل��ر�ئ��دة  �لإ�شالمية 
لتطوير وبناء �ملخطط �ل�شكني �لرئي�شي يف جزيرة �جلبيل. 
وقع �لتفاقية يف جزيرة �جلبيل �شعادة حمد ر��شد �لنعيمي 
ونا�شر  لال�شتثمار  �جل��ب��ي��ل  ج��زي��رة  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س 
م�شرف  ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ل��ع��و���ش��ي،  ع��ب��د�هلل 

�أبوظبي �لإ�شالمي.
م�شرف  من  �ملقدم  �لتمويل  �شيغطي  �لتفاقية،  ومبوجب 
حو�يل  و�إن�شاء  �لتحتية  �لبنية  �أع��م��ال  �لإ�شالمي  �أبوظبي 
من  �لأوىل  �ملرحلة  يف  ه��او���س  ت��اون  و133  فيال   453
تطوير جزيرة �جلبيل و�لتي من �ملقرر �لنتهاء منها خالل 
تبلغ  �لتي  �لتفاقية  2023. ومتثل  �لر�بع من عام  �لربع 
متويل  �تفاقية  �أول  �إم��ار�ت��ي  دره���م  مليون   500 قيمتها 
مو��شلة  وتوؤكد  �جلبيل،  جزيرة  مل�شروع  "�إجارة"  �إ�شالمي 
متويل  على  وق��درت��ه  �لتز�مه  �لإ���ش��الم��ي  �أبوظبي  م�شرف 

�مل�شاريع �لتنموية.
ي�شمل م�شروع جزيرة �جلبيل على جمموعة من �شت قرى 
�شكنية تتميز بت�شميمها �لفريد و�ملبتكر وتقع بن جزيرتي 

�أبرز  �أح���د  ت��ك��ون  �أن  لها  �ملخطط  وم��ن  و�ل�����ش��ع��دي��ات،  ي��ا���س 
وي�شتهدف  �أب��وظ��ب��ي.  �إم���ارة  يف  �ملتميزة  �ل�شكنية  �لوجهات 
م�شروع جزيرة �جلبيل �ل�شكني مبوقعه �ملركزي وم�شاهده 
�ل�شاحلية �لهادئة وم�شاحاته �خل�شر�ء �لتي تتخللها �أ�شجار 
�ل��ق��رم ك��ل م��ن �مل��و�ط��ن��ن و�ل��و�ف��دي��ن. وي��ت��وق��ع �أن يجذب 
���ش��اك��ن يف غ�شون   10،000 ن��ح��و  �ل�����ش��ت  ب��ق��ر�ه  �مل�����ش��روع 

�ل�شنو�ت �لأربع �ملقبلة.
ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لعو�شي،  نا�شر  �ل�شيد  وق��ال 
باإعالن  �ليوم  �شعد�ء  "نحن  �لإ�شالمي:  �أبوظبي  م�شرف 
�شيقدم  �ل��ذي  �جلبيل  جزيرة  م�شروع  تنفيذ  يف  م�شاهمتنا 
�مل�شروع  يلبي  ح��ي��ث  �أب��وظ��ب��ي،  ملجتمع  ر�ٍق  �شكنياً  خ���ي���ار�ً 
ويوفر  �أبوظبي  ل�شكان  �لع�شري  �حلياة  �أ�شلوب  متطلبات 
لهم فر�شة �ل�شتمتاع بالرقي �ملجتمعي يف قلب هذه �مل�شاهد 

�لطبيعية �لر�ئعة."
ق����درة م�شرف  �مل�����ش��روع،  ل��ه��ذ�  "يوؤكد مت��وي��ل��ن��ا  و�أ����ش���اف: 
�أبوظبي �لإ�شالمي على متويل �مل�شاريع �لكبرية �لتي تلعب 
لدولة  و�لجتماعية  �لقت�شادية  �لتنمية  يف  رئي�شياً  دور�ً 
ن�شاطنا  تكثيف  يف  جناحنا  على  دل��ي��اًل  يعد  كما  �لإم����ار�ت. 
�لتمويل لل�شركات، مع �لرتكيز ب�شكل خا�س على �ل�شركات 
�أن  ونتوقع  �ل��دول��ة.  يف  مرتفعة  من��و  م��ع��دلت  ت�شجل  �لتي 

�ملقبلة  �ل��ف��رتة  خ��الل  لدينا  �ل�شركات  متويل  من��و  ي�شتمر 
ب�شكل ملحوظ."

ومن جهته قال �شعادة حمد ر��شد �لنعيمي ، رئي�س جمل�س 
بتوقيع  �ليوم  "�شعد�ء  لال�شتثمار":  �جلبيل  "جزيرة  �إد�رة 
ه���ذه �لت��ف��اق��ي��ة م��ع م�����ش��رف �أب��وظ��ب��ي �لإ���ش��الم��ي، و�لتي 
�شتوؤمن لنا قيمة �لتمويل �ملطلوبة لتطوير �ملرحلة �لأوىل 
من م�شروع جزيرة �جلبيل، ونتوجه بال�شكر لفريق م�شرف 
هذه  توقيع  ياأتي  �مل�شتمر.  دعمه  على  �لإ�شالمي  �أبوظبي 
�ل�شفقة تاأكيد�ً على �لتز�م �شركة جزيرة �جلبيل لال�شتثمار 
�لإمار�تية،  �لعا�شمة  قلب  يف  ب��ارزة  �شكنية  وجهة  بتطوير 
�أبوظبي.  يف  �لعقار�ت  �شوق  ��شتقر�ر  على  و��شحاً  وموؤ�شر�ً 
ومع جناحنا ببيع %95 من �لوحد�ت �ل�شكنية حتى �لآن، 
�مل�شرتين  قبل  من  �لكبري  و�لقبال  �لطلب  بارتفاع  �شعد�ء 
م�شرف  مع  �شر�كتنا  مو��شلة  �إىل  ونتطلع  و�مل�شتثمرين، 
�لوجهة  ه���ذه  ت��ط��وي��ر  ي�شهم يف  �لإ���ش��الم��ي مب��ا  �أب��وظ��ب��ي 

�ل�شكنية �لفريدة يف �لعا�شمة �أبوظبي." 
�شيقدم  �جلبيل  ج��زي��رة  م�شروع  �أن  بالذكر،  �جل��دي��ر  وم��ن 
جمموعة متنوعة من �خليار�ت �ل�شكنية �لتي تلبي خمتلف 
خمتلفاً  نوعاً  ع�شر  ثالثة  يقدم  حيث  و�لأذو�ق،  �لتطلعات 
يحت�شن  كما  �ملختلفة.  �لت�شاميم  ذ�ت  �لفلل  من���اذج  م��ن 

�مل�شروع جمموعة متنوعة من �ملر�فق �خلدمية و�لتعليمية 
و�لرتفيهية، و�لتي ت�شمل ناٍد �شاطئي ومركز �أعمال ومر�كز 
�جتماعي  ون���اٍد  ح�شانة  ودور  وم��ت��اج��ر  وم��د�ر���س  ريا�شية 

وعياد�ت متخ�ش�شة وموؤ�ش�شات جتارية �أخرى.
�أب��وظ��ب��ي �لإ���ش��الم��ي ب�شجل ح��اف��ل من  وي��ت��م��ت��ع م�����ش��رف 

�شفقات �لتمويل �حلائزة على جو�ئز لعمالئه من �ل�شركات 
و�ملوؤ�ش�شات من جميع �أنحاء �ملنطقة. وكان م�شرف �أبوظبي 
�لإ�شالمي قد قدم موؤخر�ً، متوياًل بقيمة 61 مليون دولر 
مل�شاريع �شديقة للبيئة يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية يف �أول 

�شفقة متويل �أخ�شر له يف �ململكة.

•• دبي –الفجر

جلهود  �ملالية  نات  �ملمكرّ �أح��د  يعد  �ل��ذي  للتنمية،  �لإم����ار�ت  م�شرف  وق��ع 
تفاهم  �لإم��ار�ت، مذكرة  دولة  �ل�شناعي يف  و�لتحول  �لقت�شادي  �لتنويع 
جمموعة  تطورها  �لتي  �ملتكاملة  �ملنطقة  �ل��غ��ذ�ء،  تكنولوجيا  و�دي  م��ع 
و�شل لإد�رة �لأ�شول. وتهدف �ملذكرة �إىل تقدمي حلول �لتمويل لل�شركات 
�مل�شروع. و�شت�شهم  �لعاملة د�خل  �لنا�شئة  و�ل�شركات  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 
�ملتنامية  �ملنظومة  وتعزيز  و�لبتكار،  �لأعمال  ريادة  دعم  يف  �أي�شاً  �ملذكرة 

لو�دي تكنولوجيا �لغذ�ء. 
وتعد منطقة و�دي تكنولوجيا �لغذ�ء مبادرة ت�شتند حماورها على �لغذ�ء 
و�لبتكار و�ملعرفة و�لتكنولوجيا و�ل�شتد�مة، وتهدف �إىل جذب �ل�شركات 
�ملعتمدة على �لتكنولوجيا يف قطاعي �لزر�عة و�إنتاج �لغذ�ء، لتكون مبثابة 
مركز للمنتجات �لغذ�ئية و�لزر�عية �لتي توظف �لتكنولوجيا �لنظيفة يف 
�مل�شتقبل. وتوؤدي هذه �لروؤية يف نهاية �ملطاف �إىل �إحد�ث تغيري جوهري 
�ل�شتد�مة  �لتقليدية، من خالل تركيزها على  �لغذ�ئية  �لنظم  �شامل يف 

و�حلفاظ على �ملو�رد.

و�شل  ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لقا�شم،  ه�شام  �شعادة  �لتفاقية  ووق��ع 
مل�شرف  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لنقبي،  حممد  �أحمد  و�ل�شيد  �لأ�شول  لإد�رة 
�لإمار�ت للتنمية، وذلك يف �ملقر �لرئي�شي ل��شركة و�شل ، بح�شور عدد من 

كبار �مل�شوؤولن من كال �لطرفن. 
و�تفق �لطرفان مبوجب �ملذكرة على دعم رو�د �لتكنولوجيا �لذين يعملون 
�أو يتطلعون للعمل يف م�شروع لو�دي تكنولوجيا �لغذ�ء، وذلك من خالل 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  �لتعريفية،  �لفعاليات  وتنظيم  �لتمويلية،  �حل��ل��ول  ت��وف��ري 
�ملعرفة  ونقل  و�ل�شت�شار�ت  و�لإ���ش��ر�ف  �لتدريب  وتقدمي  �لندو�ت  �إقامة 
�لتفاقية  ه��ذه  توقيع  "ي�شعدنا  �لقا�شم:  ه�شام  �شعادة  وق��ال  و�خل���رب�ت. 
مع م�شرف �لإمار�ت للتنمية �لذي �شيوفر خرب�ته �ملالية لدعم �ل�شركات 
من  �لنوع  هذ�  �إن  �ملالية.  �حتياجاتها  خمتلف  وتلبية  و�ملحتملة،  �لقائمة 
�ل�شر�كات يعزز روؤية �حلكومة لتنويع �لقت�شاد، وذلك من خالل ت�شجيع 
�أنها  ومبا  �لغذ�ء.  تكنولوجيا  و�دي  يف  �أعمالهم  تاأ�شي�س  على  �مل�شتاأجرين 
على  فاإننا   ،2051 �لغذ�ئي  لالأمن  �لوطنية  �ل�شرت�تيجية  مع  تتما�شى 
ثقة تامة من �أن جميع �شركائنا �ملنت�شبن للم�شروع �شي�شاعدون يف جذب 
روؤية  لتحقيق  �مل��ج��ال،  ه��ذ�  يف  �ملبا�شرة  و�لأجنبية  �ملحلية  �ل�شتثمار�ت 

�لغذ�ئية  للحلول  عاملي  مركز  �إىل  �لإم���ار�ت  حتويل  يف  �ملتمثلة  �حلكومة 
حممد  �أح��م��د  ق��ال  جهته،  م��ن  �لتكنولوجيا".  على  �لقائمة  و�ل��زر�ع��ي��ة 
�لنقبي يف تعليقه على �لتفاقية: "تاأتي �ملذكرة �جلديدة يف �إطار جهودنا 
�لإم����ار�ت  دول���ة  �مل�شتد�م يف  و�ل��ن��م��و  �لق��ت�����ش��ادي  �لتنويع  ل��دع��م  �ل��ه��ادف��ة 
�لعربية �ملتحدة، وتعزيز مكانتها كمركز مهم ود�عم لالأعمال يف �لقطاعات 
�لرئي�شية، كما تتما�شى مع �ل�شرت�تيجية �لوطنية لالأمن �لغذ�ئي 2051 
بالعتماد على �ملمار�شات �لزر�عية �ملرنة �لتي توؤدي �إىل زيادة �لإنتاجية". 
م�شرف  ��شرت�تيجية  دع���م  يف  �أي�����ش��اً  �مل��ذك��رة  "ت�شهم  �ل��ن��ق��ب��ي:  و�أ����ش���اف 
وت�شريع  �لإم���ار�ت،  يف  �ل�شناعية  �لتنمية  عجلة  لدفع  للتنمية  �لإم���ار�ت 
بدوره  ي��وؤدي  �ل��ذي  �لأم��ر  �ل�شناعي،  �لقطاع  يف  �ملتقدمة  �لتقنيات  تبني 
�إىل متكن منو �ل�شركات �ل�شغرية و�ملتو�شطة يف خم�س قطاعات �أ�شا�شية، 
مبا يف ذلك �لأمن �لغذ�ئي. وي�شعدنا �لتعاون لدعم هذ� �مل�شروع �لر�ئد يف 
دبي، �لذي يعترب من�شة لختبار �حللول �ملبتكرة يف قطاعي �لزر�عة و�إنتاج 
�لغذ�ء. �إننا نهدف من خالل هذه �لتفاقية �إىل تقدمي حلول متويلية ذ�ت 
بالإ�شافة  و�ملتو�شطة  و�ل�شغرية  �لنا�شئة  �ل�شركات  لدعم  م�شافة  قيمة 
�إىل �ل�شركات �لدولية، ونتطلع لبناء �شر�كات جديدة معها يف هذ� �لقطاع 
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دبي ت�سدر 18،013 رخ�سة تاجر منذ الإطالق يف مار�ش 2017 وحتى نهاية مار�ش 2022
•• دبي-الفجر: 

�أ�شدر قطاع �لت�شجيل و�لرتخي�س �لتجاري بد�ئرة �لقت�شاد و�ل�شياحة 
�مل��ب��ادرة يف �شهر مار�س من عام  �إط��الق  18،013 رخ�شة منذ  دب��ي  يف 
2017 وحتى نهاية �شهر مار�س من �لعام �جلاري، وتوزعت على ح�شب 
فئة �لرخ�شة �إىل 13،671 مهنية و4،342 جتارية، �لأمر �لذي يعك�س 

�أهمية �لتجارة �لإلكرتونية كن�شاط �قت�شادي حيوي يف دبي.
وُتعنى رخ�شة "تاجر"، �لتي ت�شدر �إلكرتونياً من خالل من�شة "��شتثمر 
مُتار�س  �ل��ت��ي  �مل�����ش��اري��ع  برتخي�س   ،Invest.dubai.ae دبي"  يف 
�لتو��شل  ومن�شات  �لإنرتنت  عرب  ت��د�ر  و�لتي  بدبي  �لإقامة  حمل  من 
�لجتماعي، حيث تهدف �إىل توجيه �أ�شحاب �مل�شاريع �إىل �مل�شار �ل�شحيح 

قطاع  تقرير  و�أو���ش��ح  �لأع��م��ال.  ع��امل  ل��دخ��ول  �لأوىل  خطو�تهم  لبدء 
خالل  رخ�شة   1605 �إ���ش��د�ر  مت  �أن��ه  �لتجاري  و�لرتخي�س  �لت�شجيل 
�إىل  �لرخ�شة  فئة  ح�شب  على  ت��وزع��ت   ،2022 ع��ام  م��ن  �لأول  �ل��رب��ع 
1334 مهنية و271 جتارية، �لأمر �لذي يوؤكد �حلر�س �مل�شتمر على 
تعزيز �لتجارة �لإلكرتونية وتناف�شية �قت�شاد �لإمارة، �إىل جانب حتقيق 
روؤية �حلكومة �لر�شيدة يف �لتحول �لرقمي لالإمارة وبناء �لوعي حول 
�ملن�شات �لتي ت�شهل مز�ولة �لأن�شطة �لتجارية.  و�أ�شار �لتقرير �أن معظم 
�أن�شطة رخ�شة تاجر �ل�شادرة خالل �لربع �لأول من عام 2022 ركزت 
على جممع للتعامل �لإلكرتوين، خدمات �لت�شويق عرب مو�قع �لتو��شل 
 ( �ملعلوماتية  �ل�شبكة  مو�قع  ت�شميم  �لت�شويقية،  �لإد�رة  �لجتماعي، 
�لإنرتنت(، خدمات تطوير و�إد�رة مو�قع �لتو��شل �لجتماعي، خدمات 

�مل�شاريع، ت�شميم �لأزياء و�ملالب�س، خدمات �لتدوين �لإلكرتوين،  �إد�رة 
�ل�شبكة  مو�قع  �م��د�د  و�لرجالية،  �لن�شائية  �ملالب�س  وخياطة  تف�شيل 
وجتارة  و�ل��ر���ش��م،  �خل��ط  خ��دم��ات  باملحتويات،  )�لإن��رتن��ت(  �ملعلوماتية 
و�لرتخي�س  �لت�شجيل  قطاع  ويهدف  �لتجميل.  وم�شتح�شر�ت  �لعطور 
�لتجاري من خالل رخ�شة تاجر �إىل تنظيم عملية ممار�شة �لعمل �لتجاري 
�ملتعامل مع  �لتجارة، وربط  و�إيجاد من�شة لدعم وتطوير  �لإلكرتوين، 
فتح حمل  �أن��ه ل ميكن  تاجر  �شو�بط رخ�شة  وت�شمل  مبا�شرة.  �لتجار 
جتاري، وميكن �إ�شد�ر تاأ�شرية ل 3 عمال فقط �إذ� كان مالك �لرخ�شة 
مو�طن %100، وحق �لرجوع �لقانوين يكون على �لفرد نف�شه �شاحب 
�لرخ�شة. ويقدم �لقطاع �لدعم لأ�شحاب رخ�شة "تاجر" من خالل عقد 
لنمو  �لت�شهيالت  وتوفري  و�خل��ا���س،  �حلكومي  �لقطاعن  مع  �شر�كات 

�أعمالهم وم�شاريعهم، وفتح قنو�ت جديدة مثال �لتعاون مع منافذ �لبيع 
�لرئي�شية وذلك جت�شيد�ً لتوجيهات �حلكومة �لر�شيدة لحت�شان ودعم 
�ل�شباب �لنا�شئ وم�شاريعهم �لتجارية ومتكينهم من ��شتمر�رية �لنجاح. 
وت�شم مميز�ت �حل�شول على رخ�شة تاجر كل من �إ�شد�ر بطاقة �ملن�شاأة، 
�ل�شتفادة من �لت�شهيالت و�لعرو�س �لبنكية من كل من بنك �أبو ظبي 
وبنك  �لإ�شالمي،  �لإم���ار�ت  �لتجاري،  دبي  بنك  �مل�شرق،  بنك  �لتجاري، 
�حل�شول  )�ل�شركاء(،  �لبيع  منافذ  يف  �ملنتجات  عر�س  �لإ�شالمي،  دبي 
على ع�شوية غرفة دبي لالأن�شطة �لتجارية، �حل�شول على رمز �مل�شتورد 
dubaitrade. و�لت�شدير عن طريق  �ل�شتري�د  لت�شهيل  �جلمركي 
ae، �مل�شاركة يف �ملعار�س و�ملوؤمتر�ت وور�س �لعمل، �لتعاقد مع �شركات 

�لتوظيف �ملوؤقت، وتوفري م�شاحات للعمل )�ل�شركاء(. 

بناء على نتائج امل�سح االقت�سادي لدائرة االإح�ساء والتنمية املجتمعية

اقت�ساد ال�سارقة من بني القت�سادات الأكرث منوًا وتنوعًا يف املنطقة
•• ال�صارقة-الفجر: 

و�لتنمية  �لإح�شاء  د�ئ��رة  �أعلنت   
�ملجتمعية يف �ل�شارقة، �أن �قت�شاد 
�لإم������ارة ح��ق��ق من����و�ً ن��وع��ي��اً على 
�لإجمايل  �ملحلي  �لناجت  م�شتوى 
�لقطاعات  م�����ش��اه��م��ة  ون�������ش���ب���ة 
�لإن���ت���اج���ي���ة غ���ري �ل��ن��ف��ط��ي��ة، ما 
ي��ج��ع��ل��ه م����ن ب����ن �لق���ت�������ش���اد�ت 
�لأكر منو�ً وتنوعاً على م�شتوى 
منو  ن�شبة  بلغت  ح��ي��ث  �مل��ن��ط��ق��ة، 
�ل���ن���اجت �مل��ح��ل��ي �لإج����م����ايل 4.8 
نحو  لي�شل   2021 �لعام  % يف 
مقارنة  دره����م  م��ل��ي��ار   130.5
م��ع �ل��ع��ام �ل�����ش��اب��ق و�ل��ب��ال��غ نحو 

تقريبا. درهم  مليار   124.6
وبينت �لد�ئرة �أن �قت�شاد �لإمارة 
��ف �لي��ج��اب��ي مع  ي��و����ش��ل �ل��ت��ك��يرّ
ظل  يف  �لقت�ش�����ادية  �ل���ظ���روف 
كوفيد،  جائحة  �آث���ر  م��ن  �لتعايف 
�لنمو  م����ع����دلت  ت���ت���و�����ش���ل  ك���م���ا 
�لقت�شادية  �لقطاعات  ملوؤ�شر�ت 
مع  وذل���ك  �ملختلفة  و�لإن��ت��اج��ي��ة 
بتعزيز  �لإم���ارة  �هتمام  ��شتمر�ر 
�لقت�شادي  �ل��ت��ن��وي��ع  ���ش��ي��ا���ش��ات 
�ملختلفة. �لإن��ت��اج��ي��ة  ل��ق��و�ع��ده��ا 

�مل�شح  نتائج  على  ب��ن��اء  ذل��ك  ج��اء 
�أجرته  �ل�شامل �لذي  �لقت�شادي 
�لد�ئرة و�ملت�شمن مر�جعة �شاملة 
باملوؤ�شر�ت  �خل��ا���ش��ة  ل��ل��ب��ي��ان��ات 
عن  ل��الإم��ارة  �لكلية  �لقت�شادية 
�إع��د�د تقدير�ت  2020 مع  ع��ام 

وفقها  ت��ع��م��ل  �ل���ت���ي  �ل��ت��ك��ام��ل��ي��ة 
�لتنموية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ل���دو�ئ���ر 
�لعام  �لقطاعن  يف  و�لقت�شادية 
و�خلا�س، وهو ما يعزز روؤية د�ئرة 
�ملجتمعية  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �لإح�������ش���اء 
بت�شكيل  للم�شاهمة  �ل�شارقة  يف 
و�ل�شرت�تيجيات  �ل�شيا�شات  هذه 
بيانات  من خ��الل ما تقدمه من 

بن حممد �لقا�شمي رئي�س د�ئرة 
يف  �ملجتمعية  و�لتنمية  �لإح�شاء 
موؤ�شر�ت  حت�شن  �إن   " �ل�شارقة: 
�مل��ح��ل��ي �لج����م����ايل لعام  �ل���ن���اجت 
ودقة  ���ش��و�ب��ي��ة  ي��وؤك��د   ،2021
�لقائم  ل��الإم��ارة  �لتنموي  �لنهج 
على �لتنوع وتعدد م�شادر �لدخل 
�إىل  للقطاعات  �مل���ت���و�زن  و�ل��ن��م��و 

%17.0 وقطاع �لت�شييد و�لبناء 
%9.3، وقطاع �لأن�شطة  بن�شبة 
�لعقارية بن�شبة %9.0، يف حن 
�لعامة  �حل��ك��وم��ة  ق��ط��اع  �أ���ش��ه��م 

بن�شبة قدرها 7.3%.
منو  مب��ع��دلت  يتعلق  فيما  �أم���ا   
�ملكونة  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��ق��ط��اع��ات 
�مل��ح��ل��ي �لإج����م����ايل لعام  ل��ل��ن��اجت 

�شمل  حيث   ،2021 لعام  �أول��ي��ة 
�مل�شح جميع �لأن�شطة �لقت�شادية 
�ملوحد  �ل���دويل  للت�شنيف  وف��ق��اً 
 ISIC.4  ( �لقت�شاد  لأن�شطة 
جميع  ت��غ��ط��ي��ة  ج����ان����ب  �إىل   ،)
�ل���ه���ي���ئ���ات �مل�����ش��ت��ق��ل��ة و�ل���ق���ط���اع 

�حلكومي.
وق����ال �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن حميد 

وم���ع���ل���وم���ات دق���ي���ق���ة ع����ن و�ق����ع 
�لقت�شادية  �خلريطة  وم�شتقبل 
و�لجتماعية لالإمارة".  و�أظهرت 
�أن قطاع  �مل�شح �لقت�شادي  نتائج 
�لتجارة �أ�شهم بالن�شبة �لأكرب من 
�لإجمايل  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل 
قطاع  ي��ل��ي��ه   ،23.8% ب���و�ق���ع 
بن�شبة  �ل��ت��ح��وي��ل��ي��ة  �ل�����ش��ن��اع��ات 

�ل�شرت�تيجي  �ل���ت���وزي���ع  ج���ان���ب 
لر�أ�س �ملال �مل�شتثمر يف �لتنمية".

�أث��ب��ت �قت�شاد  " ل��ق��د   و�أ����ش���اف: 
فعالة  م���رون���ة  �ل�����ش��ارق��ة  �إم�������ارة 
�ملتغري�ت  م���ع  ���ش��ري��ع��اً  وت��ك��ي��ف��اً 
مرحلة  خ��الل  و�ل��ع��امل��ي��ة  �ملحلية 
�أهمية  �إىل  ي�شري  وه��ذ�  ق�شرية، 
و�ل�شرت�تيجيات  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات 

�ل����ع����ام  م�����ع  م����ق����ارن����ة   2021
�مل�شح  ن��ت��ائ��ج  ف��ب��ي��ن��ت   ،2020
من�������و ق������ط������اع جت�����������ارة �جل���م���ل���ة 
وقطاع   ،10.0% و�ل���ت���ج���زئ���ة 
 ،9.5% و�ل����ت����خ����زي����ن  �ل����ن����ق����ل 
وق�����ط�����اع �لإق������ام������ة و�خل�����دم�����ات 
و�ل�شناعات   ،9.1% �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
و�أن�شطة   9.0% �ل�شتخر�جية 
�ل�����ش��ح��ة �ل��ب�����ش��ري��ة و�خل���دم���ات 
ووفقاً    .7.6% �لج��ت��م��اع��ي��ة 
ل��ن��ت��ائ��ج �مل�����ش��ح �لق��ت�����ش��ادي لعام 
بقية  و�����ش���ل���ت  ف���ق���د   ،2020
لالإمارة  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �مل��وؤ���ش��ر�ت 
�ل���ن���اجت �ملحلي  من���وه���ا م���ع من���و 
 240.0 �لإن��ت��اج  بلغ  �لج��م��ايل، 
2021مقارنة  ع��ام  دره��م  مليار 
يف  دره������م  م���ل���ي���ار   228.8 م����ع 
�إجمايل  و�رت���ف���ع   ،2020 ع����ام 
 38.8 �إىل  �لعاملن  تعوي�شات 
2021 مقارنة  دره��م عام  مليار 
عام  دره����م يف  م��ل��ي��ار   36.9 م��ع 
قيمة  �إج����م����ايل  ومن����ا   ،2020
�لإ�شافات �لر�أ�شمالية �إىل 33.8 
2021 مقارنة  دره��م عام  مليار 
عام  دره����م يف  م��ل��ي��ار   31.3 م��ع 

 .2020

2021 يف  الإجمايل  املحلي  للناجت  % زيادة   4.8 • بن�سبة 
والعاملية املحلية  املتغريات  مع  �سريعًا  وتكيفًا  مرونة  اأثبت  ال�سارقة  اقت�ساد  القا�سمي:  • حممد 

االأعمال ريادة  موطن  مظلة  حتت   Startup Leap مب�سابقة  �ساركت  دولة   33 من  نا�سئة  �سركة   1200

 القت�ساد تعلن نتائج املرحلة النهائية للم�سابقة باختيار 20 �سركة من 8 دول
والعامل املنطقة  م�ستوى  على  الريادية  وامل�ساريع  النا�سئة  لل�سركات  مف�سلة  وجهة  الإمارات  الر�سيدة..  القيادة  روؤية  بف�سل  • الفال�سي: 

•• اأبوظبي-وام: 

�أكد معايل �لدكتور �أحمد بن عبد 
�هلل حميد بالهول �لفال�شي وزير 
و�مل�شاريع  �لأع��م��ال  ل��ري��ادة  دول���ة 
دول���ة  �أن  و�مل��ت��و���ش��ط��ة  �ل�����ش��غ��رية 
�لإم��������ار�ت جن��ح��ت ب��ف�����ش��ل روؤي����ة 
تعزيز  يف  �لر�شيدة  قيادتها  ودع��م 
مكانتها كوجهة مف�شلة لل�شركات 
�ل�شغرية  و�مل�������ش���اري���ع  �ل��ن��ا���ش��ئ��ة 
و�لريادية  �مل��ب��ت��ك��رة  و�مل��ت��و���ش��ط��ة 
و�لعامل،  �مل��ن��ط��ق��ة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
تطوير  يف  م��ا���ش��ي��ة  �ل���دول���ة  و�أن 
لتكون  �لق��ت�����ش��ادي��ة  م��ن��ظ��وم��ت��ه��ا 
�لأعمال  ل���ري���ادة  �لأول  �مل���وط���ن 
وج������ذب �مل�������ش���اري���ع �مل���ت���م���ي���زة من 
روؤية  وف��ق  �لعامل  �أ���ش��و�ق  خمتلف 
متكاملة  و��شرت�تيجيات  و��شحة 
وم�شتمدة من م�شتهدفات ومبادئ 

�خلم�شن.
ج���اء ذل���ك يف ���ش��ي��اق �إع����الن وز�رة 
�ملرحلة  ن���ت���ائ���ج  ع����ن  �لق���ت�������ش���اد 
 Startup لنهائية من م�شابقة�
عنها  �لإع���الن  مت  �ل��ت��ي   Leap

�أهمها  م��ن  و�مل�شتقبلي،  �جل��دي��د 
وتكنولوجيا  �لرقمية،  �لتقنيات 
وتقنيات  �حل����دي����ث����ة،  �ل������زر�ع������ة 
�ل���ت���ع���ل���ي���م �مل���ت���ق���دم���ة، و�ل���ط���اق���ة 
و�لتكنولوجيا  و�ملتجددة  �لنظيفة 
�لإلكرتونية،  �خل�شر�ء، و�لتجارة 
و�لرعاية �ل�شحية، و�لتكنولوجيا 
�ل�  �ملر�شحون  و�شيح�شل  �مل��ال��ي��ة. 
�ملكثف  �لتدريب  فر�شة  على   20
ر�ئدة  عاملية  �شركات  مع  بالتعاون 
�لتمكن  جم������الت  م����ن  ع�����دد  يف 
�لنا�شئة  �ل�شركات  �أد�ء  تعزز  �لتي 
و�ملتو�شطة،  �ل�شغرية  و�مل�����ش��اري��ع 
�ل�شتثماري  �مل��ال  ر�أ����س  فهم  مثل 
متطلبات  م���ع  �مل������و�رد  وم����و�ءم����ة 
وتطوير  �مل�����ش��ارك��ن،  �مل��وؤ���ش�����ش��ن 
وتوظيف  �ل����ب����دي����ل����ة،  �خل����ط����ط 
ت�شريع  يف  �ل���رق���م���ي  �ل���ت�������ش���وي���ق 
�لأخرية  �ملرحلة  و�شت�شهد  �لنمو. 
�ل�  لل�شركات  �لنهائية  �ل��ع��رو���س 
برئا�شة  حتكيم  جلنة  على   20
بالهول  �أح���م���د  �ل���دك���ت���ور  م���ع���ايل 
عن  ممثلن  وع�شوية  �لفال�شي، 
�لأعمال،  قطاع  يف  ريادية  �شركات 

�أحمد  �ل��دك��ت��ور  م��ع��ايل  و�أو����ش���ح 
تعك�س   "  : �ل���ف���ال����ش���ي  ب���ال���ه���ول 
و��شح  ب�����ش��ك��ل  �مل�����ش��اب��ق��ة  ن���ت���ائ���ج 
�ل�شركات  م���ن  �ل��ك��ب��ري  �له��ت��م��ام 
�لأفكار  ذ�ت  و�مل�����ش��اري��ع  �ل��ن��ا���ش��ئ��ة 
�ل��ري��ادي��ة و�مل��ب��ت��ك��رة م��ن خمتلف 
يف  و�ل��دول��ي��ة  �لإقليمية  �لأ���ش��و�ق 
�لنتقال �إىل دولة �لإمار�ت للعمل 
�نطالقاً  و�ل���ت���و����ش���ع  و�لزده����������ار 
�ملنطقة و�لعامل.  �أ�شو�ق  �إىل  منها 
م�شتمرة  �ل���وط���ن���ي���ة  و�جل�����ه�����ود 
لتوفري كافة �ملمكنات �لتي تر�شخ 
�لإم��ار�ت كوجهة لل�شركات  مكانة 
�لأعمال  ورو�د  �ملبتكرة  و�مل�شاريع 
�لتجاري  �ل��ن��ج��اح  م��رح��ل��ة  ل��ب��ل��وغ 
تطلعاتهم  وحت����ق����ي����ق  و�ل����ن����م����و 
�أر������س �لإم�������ار�ت يف خمتلف  م���ن 
و�مل�شتقبلية،  �حليوية  �لقطاعات 
ح��ي��ث مي��ث��ل ه���ذ� �ل��ت��وج��ه حمور�ً 
�لر�شيدة  �لقيادة  روؤي��ة  يف  رئي�شياً 
و�إحدى �أولويات �لعمل �لقت�شادي 

خالل �لفرتة �ملقبلة".
�أن  �ل�����وز�رة  �أو���ش��ح��ت  م��ن جهتها 
�ملر�حل  �مل�شابقة �شهدت عدد�ً من 

على  ح�شلت  قد  تكون  �أن  يف�شل 
متويل م�شبق، �أن يكون �ملوؤ�ش�شون 
مقر  لنقل  م�شتعدين  �مل�����ش��ارك��ون 
دول����ة  �إىل  �لأ����ش���ا����ش���ي  �ل�������ش���رك���ة 
�لإم�������ار�ت، �أن ت��ك��ون �ل�����ش��رك��ة يف 
منذ  �لت�شغيلية  �لعمليات  مرحلة 
�شنة على �لأقل وتقدم �ملنتجات �أو 

�خلدمات.
وكانت وز�رة �لقت�شاد قد �أطلقت 
م�������ش���روع   2021 ن����وف����م����رب  يف 
�إطار  �لأعمال" يف  ريادة  "موطن 
و�لذي  �خلم�شن،  �قت�شاد  خطة 
ريادة  لتنمية  �شاملة  ب��و�ب��ة  يقدم 
�لدولة  م��ك��ان��ة  وت��ع��زي��ز  �لأع���م���ال 
جذباً  �لأك���ر  �لوجهة  باعتبارها 
لرو�د �لأعمال و�مل�شاريع �لريادية 
تر�شيخ  �إىل  وي���ه���دف  �ل���ع���امل،  يف 
وتوفري  �لأع����م����ال  ري������ادة  ث��ق��اف��ة 
و�حلو�فز  �لتعلم  وفر�س  �حللول 
رئي�شية  حم������اور   3 خ�����الل  م����ن 
�مل�شار�ت  م��ن  ع���دد  حتتها  ي��ن��درج 
�أكرب  على  وت��ق��وم  �أوىل،  كمرحلة 
�حلكومة  ب��ن  نوعها  م��ن  �شر�كة 
و�ل���ق���ط���اع �خل����ا�����س، وت�����ش��ه��م يف 

يف   2021 �مل���ا����ش���ي  ن��وف��م��رب  يف 
�لإمار�ت  يف  "�أ�ش�س  برنامج  �إط��ار 
مظلة  حت�������ت   "Startup
�مل�شروع  �لأعمال"،  ريادة  "موطن 
من  و�لأول  �لأ����ش���خ���م  �ل���وط���ن���ي 
ن���وع���ه ل��ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة ري����ادة 
وج�����ذب  �ل������دول������ة  �لأع�������م�������ال يف 
�لناجحة  �ل����ري����ادي����ة  �مل�������ش���اري���ع 
�شاملة  بو�بة  خالل  من  و�ملبتكرة 
ت���وف���ر جم���م���وع���ة م��ت��ك��ام��ل��ة من 
�حل����ل����ول و�ل����ف����ر�����س و�حل����و�ف����ز 
و�مل�����ب�����ادر�ت �ل��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى �أك���رب 
�لقطاعن  بن  نوعها  من  �شر�كة 

�حلكومي و�خلا�س.
و�لتي  �مل�����ش��اب��ق��ة  ��شتقطبت  وق���د 
�ل�شركات  خا�س  ب�شكل  ت�شتهدف 
�لتي  و�لعاملية  �لإقليمية  �لنا�شئة 
ترغب يف �لعمل و�لتو�شع يف دولة 
�لإمار�ت ، �أكر من 1200 �شركة 
�أنحاء  جميع  م��ن  دول���ة   33 م��ن 
�مل�شابقة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  �ل���ع���امل 
�ل�شتفادة  فر�شة  على  و�حل�شول 
توفرها  �لتي  �حلو�فز  حزمة  من 

�مل�شابقة للم�شاركن و�لفائزين.

نهائين من  ف��ائ��زي��ن   3 لخ��ت��ي��ار 
�أ�شل �ملر�شحن �ل� 20.

جمموعة  �أن  �ل�������وز�رة  و�أ����ش���اف���ت 
�ل��ت��ي �شيح�شل  و�مل���ز�ي���ا  �حل��و�ف��ز 
�لفائزة  ���ش��رك��ات  �ل���ث���الث  ع��ل��ي��ه��ا 
�لنهائية  �ل�شركات  �إىل  بالإ�شافة 
�لتحكيم  جلنة  قبل  من  �ملر�شحة 
ت�������ش���م���ل: ت�����اأ������ش�����ري�ت �لإق�����ام�����ة 
م�شاحات  للموؤ�ش�شن،  �ل��ذه��ب��ي��ة 
م��ك��ت��ب��ي��ة، ت���دري���ب و�إ�����ش����ر�ف من 
�لإعالمي  �ل��دع��م  م�شتوى،  �أع��ل��ى 
�لتجارية،  �ل���ع���الم���ة  وت��اأ���ش��ي�����س 
�إعفاء  �لأع���م���ال،  تطوير  خ��دم��ات 
�ملوظفن  ت��اأ���ش��ري�ت  تكاليف  م��ن 
�ل�شلة،  ذ�ت  و�لتكاليف  و�لعمالة 
على  �حل���������ش����ول  يف  ت�������ش���ه���ي���الت 

�لتمويل و�لقرو�س.
�مل�شاركن  �ختيار  �آل��ي��ة  وت�شمنت 
�أن  �أبرزها:  �ملعايري من  ع��دد�ً من 
م�شجلة  �شركة  �أو  موؤ�ش�شة  تكون 
�ل�شركة  تكون  �أن  ق��ان��وين،  ب�شكل 
�أن  فعلية،  �أرب��اح��اً  حتقق  �لنا�شئة 
�لفريق  �أو  �لإد�ري  �لفريق  يتكون 
�لأقل،  ف��ردي��ن على  �مل��وؤ���ش�����س م��ن 

�إطالقها حيث مت يف �ملرحلة  منذ 
�أولياً  مر�شحاً   36 �ختيار  �لأوىل 
م��ن �أ���ش��ل �مل��ت��ق��دم��ن �ل���� 1200 
وف���ق���اً مل��ع��اي��ري حم������ددة، ف��ي��م��ا مت 
�ختيار  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل���رح���ل���ة  خ����الل 
�لنهائية  للمرحلة  مر�شحاً   20
وه����م عبارة   ، �ل��������وز�رة  ق��ب��ل  م���ن 
دول   8 م������ن  �����ش����رك����ة   20 ع������ن 
وم�شر  �لإم���������ار�ت  دول�����ة  ���ش��م��ل��ت 
و�لأردن و�ل�شود�ن وتون�س و�ملغرب 
و�ململكة �ملتحدة و�لوليات �ملتحدة 
�لأم��ري��ك��ي��ة، وه���ي ���ش��رك��ات تعمل 
�لقت�شاد  جم����الت  م���ن  ع����دد  يف 

�ملنظومة  يف  نوعية  نقلة  حتقيق 
�لأعمال  رو�د  لزده�����ار  �ل��د�ع��م��ة 
و�ل�����ش��رك��ات ومب����ا ي��دع��م �أه����د�ف 
�لق���ت�������ش���اد �جل���دي���د يف �ل���دول���ة، 
بناء  �أكادميية  هي:  �ملحاور  وه��ذه 
 SkillUp مهار�ت ريادة �لأعمال
�لأعمال  ر�ئ��د  تزويد  �إىل  وتهدف 
ريادة  ع��امل  �ملطلوبة يف  ب��امل��ه��ار�ت 
على  تطبيقها  ومنهجية  �لأعمال 
يف  �ْس  و"�أ�شِّ بنجاح،  �ل��و�ق��ع  �أر����س 
ويهدف   StartUp �لإمار�ت" 
وم�شاعدة  جن��اح  ق�ش�س  لتحقيق 
يف  م�شريتهم  لبدء  �لأع��م��ال  رو�د 
ومن�شة  �لنا�شئة،  �ل�شركات  ع��امل 
�لنمو  �ل�����ش��ري��ع��ة  �ل�����ش��رك��ات  دع���م 
دعم  �إىل  وتهدف   :ScaleUp
من  لتمكينها  �مل��وؤه��ل��ة  �ل�����ش��رك��ات 
�لتو�شع و�لو�شول �إىل فئة �ل�شركات 
�مل�شتقبل.  يف  و�مل��ل��ي��اري��ة  �ل��ك��ب��رية 
�مل�شابقة  �ملعلومات عن  وملزيد من 
ريادة  موطن  موقع  زي���ارة  يرجى 
https:// �لر�بط  على  �لأعمال 
theentrepreneurialnation.

com/startup/#LEAP

خلل ندوة افرتا�سية نظمت متا�سيًا مع مبادرة االإمارات للحياد املناخي 2050 

غرفة جتارة دبي ت�ستعر�ش كيفية ح�ساب وقيا�ش انبعاثات الكربون 
•• دبي-الفجر:

�إد�رة �لب�شمة �لكربونية �لتابعة  نظمت جمموعة عمل 
�فرت��شية  ندوة  موؤخر�ً  لال�شتد�مة  دبي  غرفة  ل�شبكة 
 2050 �ملناخي  للحياد  �لإم����ار�ت  م��ب��ادرة  م��ع  متا�شياً 
�لبيانات  جمع  وتب�شيط  وق��ي��ا���س  ح�شاب  كيفية  ح��ول 
م�شاركة  و�شط  وذل��ك  �لكربون،  �نبعاثات  عن  و�لإب���الغ 

و��شعة من خمتلف قطاعات جمتمع �لأعمال.
على  �ل�شوء  ت�شليط  �إىل  �لفرت��شية  �ل��ن��دوة  وهدفت 
�ملعايري �ملختلفة حل�شاب �نبعاثات �لكربون، ومعامالت 
�لكربون،  ح�شاب  و�أدو�ت  �لكربون،  �أك�شيد  ثاين  �نبعاث 
و�لتب�شيط و�لتحديات يف جمع �لبيانات، وطرق تقدير 
�نبعاثات  ح�شاب  ودور  �أهمية  �إىل  بالإ�شافة  �لبيانات، 

�لكربون يف حتديد تاأثري �لأعمال على تغري �ملناخ.  

وم�شوؤولون  م��در�ء  �لإلكرتونية  �لندوة  خالل  وحت��دث 
�لقائمة  �شملت  حيث  �لدولة  يف  �ل�شركات  �أه��م  ميثلون 
م�����ش��اع��د �ل�شت�شار�ت  �ب��ر�ه��ي��م، م��دي��ر  ن��ادي��ة  ك��ل م��ن 
حملل  �أحمد،  ووق��ار  "فارنيك"،  �شركة  يف  و�ل�شتد�مة 
�ل�شتد�مة يف �شركة "فارنيك"، وفيكتور كريبي، مدير 
�لأو�شط"،  �ل�شرق  "لوريال  �شركة  يف  �لعمليات  �إد�رة 
�ل�شرق  "لوريال  �شركة  �لنقل يف  رئي�س  �أنري�س،  وغيوم 
يف  �لعملية  جتاربهم  �حل�شور  �شاركو�  حيث  �لأو�شط"، 

ح�شاب �نبعاثات �لكربون و�لإبالغ عنها.
و�أك�����د �ل��دك��ت��ور ب��ل��ع��ي��د رت�����اب، رئ��ي�����س ق��ط��اع �لأبحاث 
�لق��ت�����ش��ادي��ة و�ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����ش��ت��د�م��ة يف غ��رف��ة دب���ي �أن 
لل�شركات  مثالية  من�شة  هي  �لفرت��شية  �لندوة  هذه 
�لأع�شاء يف جمموعة عمل �شبكة غرفة دبي لال�شتد�مة 
�لتوجيهية  �مل��ب��ادئ  ومعرفة  �ملمار�شات  �أف�شل  لتبادل 

�لندوة  �أن  �لتقارير، م�شيًفا  و�إع��د�د  �لكربون  حل�شابات 
ركزت على �حلاجة �إىل زيادة �لوعي بن �ل�شركات حول 
جمع نقاط قوتها مًعا لقيا�س وتقليل و�إعد�د �لتقارير 

عن �لب�شمة �لكربونية.
�أ�شا�شيًة  من�شًة  لال�شتد�مة  دب��ي  غرفة  �شبكة  ومتثل 
ملجتمع �لأعمال لتبادل �ملعلومات و�خلرب�ت حول �أف�شل 
�ملمار�شات يف تطبيق �مل�شوؤولية �لجتماعية للموؤ�ش�شات.

وي�شار �إىل �أن مركز �أخالقيات �لأعمال تاأ�ش�س يف غرفة 
جتارة دبي يف عام 2004، وبرز كاأهم مركز ي�شاهم يف 
يف  �ملجتمع  جتاه  �ملوؤ�ش�شات  م�شوؤولية  لأهمية  �لرتويج 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. وي�شم 
�ل�شركات  ي�شاعدون  �ل��ذي��ن  �خل���رب�ء  م��ن  ع���دد�ً  �مل��رك��ز 
�لعاملة يف دبي على تطبيق �ملمار�شات �مل�شوؤولة �لتي من 

�شاأنها �أن تعزز �أد�ء �ل�شركات وقدرتها �لتناف�شية. 
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

كرمت �شرطة �أبوظبي �لفرق �لفائزة ببطولة مدير قطاع �شوؤون �لأمن و�ملنافذ 
�لتي نظمتها �للجنة �لريا�شية لقطاع �شوؤون �لأمن و�ملنافذ بالتعاون مع مركز 

�لرتبية �لريا�شية �ل�شرطية.
وح�شل فريق مديرية �شرطة �أمن �ملنافذ و�ملطار�ت على �ملركز �لأول يف �ملجموع 

�لأ�شلحة  �إد�رة  ف��ري��ق  ح�شل  ..بينما  �لقطاع  م��دي��ر  درع  ون���ال  للنقاط  �ل��ع��ام 
و�ملتفجر�ت على �ملركز �لثاين ، وفريق �إد�رة �لأدلة �جلنائية على �ملركز �لثالث 
�لأمن  �شوؤون  نهيان، مدير قطاع  �آل  بن طحنون  �ل�شيخ حممد  �للو�ء  .و�أ�شاد 
�أف�شل  بتوفري  �ملتو��شل  و�هتمامها  �لر�شيدة  �لقيادة  ورع��اي��ة  بدعم  و�ملنافذ 
على  �لوطن  �أبناء  وحتفيز  �لريا�شية  �لأن�شطة  مب�شرية  لالرتقاء  �لإمكانات 
و�ملناف�شة  �لبطولة  تنظيم  جهود  على  و�أث��ن��ى  ح��ي��اة،  �أ�شلوب  �لريا�شة  �ت��خ��اذ 

و�لروح �لريا�شية و�حلما�شية بن �مل�شاركن من �لقطاع.
�لأمن  �شوؤون  نائب مدير قطاع  �لعفريت  �شعيد  �لعميد حميد  من جهته كرم 
و�ملنافذ �لفرق �لفائزة .. موؤكد� �هتمام �لقياد�ت �ل�شرطية بالأن�شطة �لريا�شية 
من خالل تنظيم و �إقامة �لبطولت �لريا�شية و�إد�رتها وت�شجيع �ملنت�شبن من 
�جلن�شن للم�شاركة فيها مبا ي�شهم يف تعزيز روح �لتعاون و�مل�شاركة �جلماعية 

وت�شجيع �لتناف�س �ل�شريف .

و���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات �ل��ب��ط��ول��ة ع��ق��دت حم��ا���ش��رة ري��ا���ش��ي��ة �ف��رت����ش��ي��ة بعنو�ن 
"�لريا�شة وقاية"، �ألقاها �خلبري �لريا�شي �لدكتور حممد حممود عبد�لقوي، 
�أقيمت  �أهمية �لريا�شة و�لن�شاط �لبدين، وفو�ئد ممار�شتها ، كما  تناول فيها 
فعاليات جمتمعية مب�شاركة عاملن يف مديرية �أمن �ملنافذ و�ملطار�ت، �إ�شافة 
ل�شتعر��س �لكالب �لبولي�شية ، بجانب 8 م�شابقات ريا�شية ملنت�شبي �لقطاع. 

ح�شر �حلفل مدر�ء �ملديريات و�لإد�ر�ت ونو�بهم وعدد من موظفي �لقطاع.

•• اأبوظبي-وام:

وقع نادي �أبوظبي للريا�شات �لبحرية 
 " �لوطنية  �أب��وظ��ب��ي  ب��رتول  و�شركة 
�أدنوك " �تفاقية �شر�كة ��شرت�تيجية 
مهرجان  "�أدنوك"  مبوجبها  ترعى 
�خلام�س  �ل����ت����اري����خ����ي  دمل������ا  ����ش���ب���اق 
قدما   60 فئة  �ل�شر�عية  للمحامل 
رع���اي���ة كرمية  ي���ق���ام حت���ت  �ل�����ذي   ،
م���ن ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن ب���ن ز�يد 
منطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل  نهيان  �آل 
�لظفرة خالل �لفرتة من 7 �إىل 20 
وجلنة  �ل��ن��ادي  بتنظيم  �ملقبل،  مايو 
�لثقافية  و�لرب�مج  �ملهرجانات  �إد�رة 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع جمل�س  و�ل���رت�ث���ي���ة، 

�أبوظبي �لريا�شي.
وتاأتي �تفاقية �لرعاية يف �إطار �لدور 
"�أدنوك"  ب��ه  ت��ق��وم  �ل���ذي  �ملجتمعي 
لدعم �لأحد�ث و�لفعاليات �لريا�شية 

و�لرت�ثية و�ملجتمعية يف �لدولة.
ث����اين مر�شد  �أح���م���د  ���ش��ع��ادة  ووج�����ه 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  �لرميثي 
�لبحرية  للريا�شات  �أب��وظ��ب��ي  ن���ادي 

و�لع�شو �ملنتدب رئي�س �للجنة �لعليا 
�شركة  �إىل  �ل�شكر  لل�شباق  �ملنظمة 
للمهرجان،  رع��اي��ت��ه��ا  ع��ل��ى  �أدن������وك 
من  و�ح������دة  "�أدنوك"  �أن  م����وؤك����د�ً 
تدعم  �لتي  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شات  �أك��رب 
�لريا�شية  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �لأح�������د�ث 
ب�شفة  �لدولة  يف  �أن�شطتها  مبختلف 
ب�شفة  �لبحرية  و�ل��ري��ا���ش��ات  ع��ام��ة، 

خا�شة.
و�أعرب عن �شعادته بتوقيع �لتفاقية 
�أدن������وك ل��دع��م م��ه��رج��ان �شباق  م���ع 

للمحامل  �خل��ام�����س  �ل��ت��اري��خ��ي  دمل���ا 
�ل�شر�عية فئة 60 قدماً و�لذي يعد 
�لأ�شخم يف عامل �ل�شباقات �لبحرية 
�ل���رت�ث���ي���ة ع��ل��ى �لإط�������الق ل��ي�����س يف 
�ملنطقة  ول��ك��ن يف  ف��ح�����ش��ب،  �ل���دول���ة 
ككل، معرب� عن فخره بوجود �أدنوك 
ر�عيا و�شريكا �أ�شا�شيا يف هذ� �حلدث 
�إجناح  �شاأنه  من  و�ل��ذي  �ل�شتثنائي 
��شتمر�ر�ً  �ل��الئ��ق  بال�شكل  �ملهرجان 
�لن�شخ  ح��ق��ق��ه��ا  �ل���ت���ي  ل���ل���ن���ج���اح���ات 

�ملا�شية.

�ملوؤ�ش�شات  �أدنوك و�حدة من  و�أ�شاف 
�لوطنية �لتي تثبت كل يوم �أنها �شريك 
�لفعاليات و�لأن�شطة  �أ�شا�شي يف دعم 
�ملجتمعية و�لريا�شية، و�ل�شر�كة بن 
�لبحرية  للريا�شات  �أب��وظ��ب��ي  ن���ادي 

و�شركة "�أدنوك" لي�شت وليدة �ليوم، 
و�إمنا متتد ل�شنو�ت حر�شت خاللها 
�لأحد�ث  خمتلف  دع��م  على  �ل�شركة 

�لتي ينظمها �لنادي.
من جانبه قال �لدكتور �شيف �شلطان 

�لنا�شري، مدير د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية 
�لوطنية  �أب��وظ��ب��ي  ب���رتول  �شركة  يف 
تقدمي  �أدن��وك  يف  "ي�شرنا  "�أدنوك": 
دملا  �شباق  ملهرجان  و�ل��دع��م  �لرعاية 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  �ل�����ش��ر�ع��ي��ة  للمحامل 

�لبحرية،  للريا�شات  �أبوظبي  ن��ادي 
�ملهم  �لبحري  �لريا�شي  هذ� �حلدث 
�لوطني  برت�ثنا  �ح��ت��ف��اًء  يعد  �ل���ذي 
�لأ�����ش����ي����ل. و�ن����ط����الق����اً م����ن دوره�����ا 
�لريا�شات  م�شرية  دف��ع  يف  �مل��ح��وري 
�ل���رت�ث���ي���ة و�ل��ن��ه��و���س ب���ه���ا، ت����ويل " 
بدعم مثل  ك��ب��ري�ً  " �هتماماً  �أدن���وك 
�ل�شباب  تعرف  �لتي  �لفعاليات  ه��ذه 
ونتمنى  و�لأج�����������د�د،  �لآب��������اء  ب�������اإرث 
�لتوفيق لكافة �لفرق �مل�شاركة ونحن 
�ل�����دورة �خلام�شة  �أن  م��ن  ث��ق��ة  ع��ل��ى 

لهذ� �حلدث �شتتكلل بالنجاح".
�لن�شخة  �أن  �ملنظمة  �للجنة  و�أعلنت 
�شتقام  �مل����ه����رج����ان  م����ن  �خل���ام�������ش���ة 
باإجمايل جو�ئز مالية تبلغ �أكر من 
�ملر�كز  لأ�شحاب  دره��م  مليون   25
من �لأول وحتى �ملائة، وهي �جلو�ئز 
�لأ�شخم يف تاريخ �ل�شباقات �لرت�ثية 
�ل��ب��ح��ري��ة يف �ل��دول��ة و�مل��ن��ط��ق��ة على 

�لإطالق.
�إىل  �لتاريخي  دمل��ا  مهرجان  ويهدف 
�لبحري  �ل���رت�ث���ي  �جل���ان���ب  ت��ف��ع��ي��ل 
و�حلفاظ  �إح���ي���ائ���ه،  و�إع������ادة  �مل��ح��ل��ي 

على �لهوية �لوطنية و�شون �لرت�ث 
�لإم����ار�ت����ي، وت��ع��ري��ف �جل��م��ه��ور من 
باأهمية  �شياح  �أو  ومقيمن  مو�طنن 
�ل��������رت�ث �ل���ب���ح���ري وت��������ر�ث �جل����زر 
ت�شجيع  �إىل  �إ����ش���اف���ة  �لإم����ار�ت����ي����ة، 
�ملنتجة  �لأ�شر  ودع��م  �ملحلي  �ملجتمع 
للجزيرة،  �مل��ح��ل��ي  �ل�����ش��وق  و�إن��ع��ا���س 
�مل��ه��رج��ان كوجهة  وت��ر���ش��ي��خ م��ك��ان��ة 

�شياحية وريا�شية جديدة.
يحت�شنه  �ل�����ذي  دمل�����ا،  ���ش��ب��اق  وي���ع���د 
�مل����ه����رج����ان، ه����و �لأط���������ول م����ن بن 
فئة  من  �ل�شر�عية  �ملحامل  �شباقات 
60 قدماً، حيث تبلغ م�شافته �لكلية 
 125 ي��ع��ادل  بحرياً، مب��ا  مياًل   80
�ل�شباق  ه���و  ي��ع��د  ك��م��ا  م������رت�ً،  ك��ي��ل��و 
�ل��وح��ي��د �ل����ذي ي��ن��ط��ل��ق م���ن جزيرة 
دمل���ا �ل��ت��اري��خ��ي��ة، ومي���ر ب��ث��م��اين جزر 
خمتلفة هي جزيرة دملا يف �لبد�ية ثم 
�شري بني يا�س وبعدها جزيرة غ�شة 
ثم  �لكركم  �أم  بجزيرة  �مل��رور  يعقبها 
�لفياي  ث��م  �ل��ب��زم  وب��ع��ده��ا  �لفطاير 
ثم مروح و�أخ��رًي� جزيرة جنانه قبل 

�لر�شو يف مدينة �ملرفاأ.

•• العني-وام:

توج �لدويل �لفلبيني ماركو�س مارفن بلقب بطولة �ل�شطرجن �ل�شريع 
يف ختام مناف�شات مهرجان رم�شان �لدويل لل�شطرجن �لذي نظمه نادي 
�لعن لل�شطرجن و�لألعاب �لذهنية مب�شاركة كبرية من لعبي �جلاليات 
�لعن.  ن��ادي  ولعبات  ولعبي  و�لآ�شيوية  و�خلليجية  �لعربية  و�ل��دول 
�شارك يف �لبطولة 53 لعبا ولعبة من 9 دول هي �أملانيا وكاز�خ�شتان 

و�لهند و�لفلبن و�لبحرين وم�شر و�شوريا و�ليمن و�لإمار�ت.
ح�شر حفل �خلتام وتوج �لفائزين، �شعيد ح�شن �شهد�د �لبلو�شي �ملدير 
�لذهنية  و�لألعاب  لل�شطرجن  �لعن  لنادي  �لإد�ري��ة  لل�شوؤون  �لتنفيذي 
و�مليد�لية  �لأول  �ملركز  كاأ�س  مارفن  ماركو�س  �لفلبيني  �ل��دويل  ح�شد 
يف  وح��ل  نقطة،   6.5 بر�شيد  �ل�شريع  �ل�شطرجن  بطولة  يف  �لذهبية 
فاز  بينما  نقاط،   6 بر�شيد  دمياركوت  �لفلبيني  �ل��دويل  �لثاين  �ملركز 
نيلمان لجوتن  �لفلبيني  �لدويل  �لربونزية  و�مليد�لية  �لثالث  باملركز 

بر�شيد 5.5 نقطة.

وفازت �لإمار�تية عائ�شة نا�شر �ل�شام�شي بجائزة �أف�شل لعبة 5 نقاط، 
نقاط،   5 �إم��ار�ت��ي  لع��ب  �أف�شل  بجائزة  �ل�شام�شي  نا�شر  حمد  وف���از 
4 نقاط.  �إمار�تية  �أف�شل لعبة  �أمل فا�شل �ل�شام�شي جائزة  وح�شدت 
وح�شد غيث �لنعيمي جائزة �أف�شل لعب عيناوي 5 نقاط، وفازت موزة 
عبد  �شيخة  وح�شدت  نقاط،   4 عيناوية  لعبة  �أف�شل  بجائزة  �ملعمري 
�أف�شل  �أف�شل لعبة مبتدئة، وفاز حممد �خلمريي بجائزة  �هلل جائزة 

لعب مبتديء.
�ملهند�س طارق علي  �ملنظم �لدويل  باإ�شر�ف  و�أقيمت بطولت �ملهرجان 

�لطاهر مدير �لبطولة �ملدير �لتنفيذي لل�شوؤون �لفنية و�لعمليات.
وجرت مناف�شات بطولة �ل�شطرجن �ل�شريع طبقا للنظام �ل�شوي�شري من 
7 جولت حيث ح�شل كل لعب على زمن تفكري 10 دقائق للمبار�ة مع 
�إ�شافة 3 ثو�ين لكل نقلة من بد�ية �ملبار�ة، بح�شب نظام في�شر مل�شابقات 
�ل�شطرجن �خلاطف �لبليتز .وتوىل رئا�شة حكام �لبطولة �حلكم �لدويل 
�لإمار�تي �أحمد �لنعيمي وعاونه �حلكم �لفيدر�يل �مل�شري �أحمد عادل 

و�حلكم �أحمد �لهاملي.

•• العني-الفجر : 

�ختتمت يوم �أول �أول  �أم�س �ل�شبت مناف�شات بطولة �شعيد بن حم �لرم�شانية 
�لريا�شية  للمناف�شات  جديدة  �إ�شافة  لتكون  �لأوىل  دورتها  يف  تن�س  للبادل 
�لرم�شانية يف مدنية �لعن وبلغ عدد �لفرق �مل�شاركة يف �لبطولة 24 فريق 
�ل��ع��ن وو���ش��ل عدد  �أب��ن��اء  م��ن  �لبطولة جمموعة متميزة  ه��ذه  ���ش��ارك يف   .
جمموعة  كل  جمموعات  ث��الث   على  وزع��و�  48لعباً  �مل�شاركن  �لالعبن 

�شمت 8 فرق .
و�أ�شفرت نتائج بطولة �شعيد بن حم عن فوز �لالعب �أحمد �ملرزوقي و�شهيل 
�حل�����ش��اين ب��امل��رك��ز �لأول ويف �مل��رك��ز �ل��ث��اين ج���اء �ل��الع��ب��ان حم��م��د لويطي 
�ملحرمي وحممد نهيان �ملحرمي وحل مطيع �ل�شبل وحممد ر�مي ي�شلم يف 
�ملركز �لثالث . و�أكد �ل�شيخ �شعيد بن حممد بن حم باأن �لنت�شار �لكبري لهذه 

ره �لقيادة �لر�شيدة من دعم ل  �لريا�شة يف �لدولة يعود باملقام �لأول ملا توفرّ
حمدود للقطاعات �لريا�شية و�ل�شبابية و�لهتمام بالن�سء، �إ�شافة �إىل توفري 
من  و�مل�شتثمرين  �لريا�شية  للجهات  �ملقدمة  و�لت�شهيالت  �لتحتية  �لبنى 
�أدرّى �إىل زيادة �أعد�د  �إن�شاء مالعب �لبادل تن�س يف خمتلف �ملناطق، ما  �أجل 

�لبطولت و�لالعبن �ملمار�شن لها.
بن  �شعيد  �ل�شيخ  ير�فقه  م�شلم  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  ق��ام  �لبطوله  ختام  ويف 

حممد بتوزيع �جلو�ئز و�مليد�ليات على �لالعبن .
وتختلف ريا�شة �لبادل عن �لتن�س �لأر�شي يف �ختالف م�شاحة �مللعب فملعب 
�لتن�س  على عك�س مالعب  و�أي�شاً  ب�25%،  �لتن�س  �لبادل ي�شغر عن ملعب 
�ملفتوحة فمالعب �لبادل حماطة باألو�ح زجاجية تعترب جزء من �مللعب ميكن 
لعب �لكر�ت عليها مثل ريا�شة �لإ�شكو��س، ويختلف م�شرب �لبادل عن �لتن�س 

بق�شاوته مع وجود ثقوب تتو�شطه .

�سرطة اأبوظبي تكرم الفائزين ببطولة مدير قطاع »الأمن واملنافذ«

»اأدنوك« ترعى مهرجان �سباق دملا اخلام�ش للمحامل ال�سراعية

ختام ناجح ملهرجان ال�سطرجن الدويل بالعني .. والفلبيني مارفن يتوج باللقب

ختام بطولة �سعيد بن حم الرم�سانية للبادل تن�ش يف دورتها الأوىل

•• اأبوظبي-وام:

�آل نهيان نائب  برعاية كرمية و�هتمام من �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
�لإم���ار�ت  ق��ري��ة  ح�شلت   ، �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي���ر  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�لعاملية للقدرة على �لعتماد �لدويل لالآيزو يف �ل�شحة و�ل�شالمة �ملهنية 

يف مكان �لعمل /�شهادة �لآيزو �لدولية 45001:2018/.
ياأتي ح�شول قرية �لإم��ار�ت �لعاملية للقدرة على تلك �ل�شهادة �ملرموقة، 
يف �إطار حر�شها �ملتو��شل و�شعيها �لدوؤوب لزيادة �ملرونة �لتنظيمية من 
�مل�شتمر لأد�ء �ل�شحة  �لوقاية �ل�شتباقية من �ملخاطر و�لتح�شن  خالل 

على  �حل��ف��اظ  �أج��ل  م��ن  �ل��ق��درة  �شباقات  وخ��الل  قبل  �ملهنية  و�ل�شالمة 
�شالمة �خليول و�لفر�شان.

وح�شلت �لقرية على هذ� �لإجناز، بعد �أن ��شتوفت كافة �ملعايري و�ل�شروط 
�ملطلوبة لتعزيز �لمتثال �لقانوين و�لتنظيمي، و�إظهار �لوعي مب�شوؤوليات 
و�ل�شحي  �لآم��ن  بالعمل  �للتز�م  �إظهار  خالل  من  �لجتماعية،  �لقرية 
وجميع  �خليول  و�أ�شحاب  للموظفن  �أف�شل  عمل  بيئة  وخلق  و�مل�شتد�م، 

�مل�شاركن يف فعاليات �لقرية، ومنع حو�دث �لعمل و�لأمر��س �ملهنية.
�لعتماد  منتدى  يف  ع�����ش��و�ً  ل��ل��ق��درة  �لعاملية  �لإم�����ار�ت  ق��ري��ة  و�أ���ش��ب��ح��ت 
�لدويل " IAF " ، وهو جمعية عاملية لهيئات �لعتماد و�لهيئات �لأخرى 

و�لعمليات  و�ملنتجات  �لإد�رة  �أنظمة  جم��الت  يف  �ملطابقة  بتقييم  �ملهتمة 
�ملطابقة.  لتقييم  �أخرى مماثلة  وبر�مج  و�لتحقق  و�ملوظفن  و�خلدمات 
�ل��ع��ام��ري م��دي��ر ع��ام ق��ري��ة �لإم����ار�ت �لعاملية  ���ش��امل  و ق��ال �شعادة م�شلم 
�ملنا�شبة -  �أبوظبي �لريا�شي - بهذه  �إد�رة جمل�س  للقدرة، ع�شو جمل�س 
�ملهنية  و�ل�شالمة  �ل�شحة  �إد�رة  نظام  �شهادة  �لقرية على  " �إن ح�شول   :
ثمرة  لهو  �ملبهر  �لإجن����از  ه��ذ�  وحتقيق  "�لآيزو:45001:2018"، 
�ل�شيخ  ل�شمو  �حلكيمة  و�ل�شرت�تيجية  �لثاقبة  و�لروؤية  �حلثيثة  �ملتابعة 
�شارت عليه  �ل��ذي  و�لل��ت��ز�م  للتميز  نهيان، وتقدير�ً  �آل  ز�ي��د  من�شور بن 

�لقرية".

وعن �ملعايري �لتي يتم على �شوئها �لختيار .. قال �لعامري : " �إن منظمة 
�لآيزو ت�شع 10 معايري مقننة على �شوئها يتم �لرت�شيح لالختيار، من 
�ل��الزم��ة و�لل��ت��ز�م بر�شم  �مل���و�رد  �أب��رزه��ا ق��درة �لإد�رة �لعليا على توفري 
خماطر  �أي��ة  ح��دوث  لتفادي  �ل�شليم  و�لتخطيط  �لآم��ن،  �لعمل  �شيا�شات 
�أثناء �إقامة �ل�شباقات، وتخطيط �لعمليات وت�شميم بيئة �ل�شباقات ب�شورة 
�لتعامل  على  �لقرية  وق��درة  تكد�س �خليول،  �أثناء  �حل��و�دث  وق��وع  متنع 
�أف�شل  �إىل توفر  �إ�شافة  و�لتخطيط للطو�ري و�لأزم��ات و�لتعامل معها، 
�أنظمة تقنية �ملعلومات يف ت�شجيل وفح�س �خليول ومر�قبة �ل�شباق منذ 

�لوهلة �لأوىل وحتى �لنهاية".

نالت ع�سوية منتدى االعتماد الدويل
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•• راأ�س اخليمة-الفجر

لال�شت�شار�ت  �مل��ع��م��ار  ف��ري��ق  ح�����ش��د 
ب���ط���ول���ة خمترب  ل���ق���ب  �ل���ه���ن���د����ش���ي���ة 
�جلودة �لرم�شانية لكرة �لقدم بر�أ�س 
�لنهائي  يف  ف���وزه  �إث���ر  وذل���ك  �خليمة 
3-1 على فريق حممد مكي يف ملعب 
جلفار، �إثر مو�جهة قوية ومثرية بن 
�لفريقن كانت يف طريقها �إىل �لوقت 
�لإ�شايف قبل �أن يح�شمها فريق �ملعمار 
�لوقت  يف  لالعبيه  �ل��الف��ت  ب��ال��ت��األ��ق 
�لقاتل للمبار�ة، و�لتي �أد�رها بامتياز 

�حلكم �لنيجريي فر�يدي.
�أمن  عبد�هلل،  عبد�لعزيز  فهد  وت��وج 

�لتعاون،  ب��ن��ادي  �ل�شابق  �ل��ع��ام  �ل�شر 
و�ل��ري��ا���ش��ي �مل���رم���وق يف �إم�����ارة ر�أ����س 
�هلل  عو�س  ه�شام  و�ل��دك��ت��ور  �خليمة، 
ب��ح�����ش��ور مظفر  �ل���ب���ط���ول���ة،  م���دي���ر 
حممد �إنابة عن حممد �شعيد �لنقبي، 
مدير فريق �جلزيرة �حلمر�ء، فريق 
�ل��ذه��ب��ي��ة وكاأ�س  ب��امل��ي��د�ل��ي��ات  �مل��ع��م��ار 
وف�����ري�����ق حم����م����د مكي  �ل����ب����ط����ول����ة، 

بامليد�ليات �لف�شية.
فريق  لع��ب  عبد�لقادر  حممد  ون��ال 
�مل��ع��م��ار جن��وم��ي��ة �ل��ب��ط��ول��ة، وحممد 
ه����د�ف  ل���ق���ب  �مل���ع���م���ار  لع�����ب  �إدر�ك 
�شندي  �أحمد  ح�شد  بينما  �لبطولة، 
حار�س �ملعمار ثمار تاألقه يف �لبطولة 

بنيله جائزة �أف�شل حار�س.
و�أعرب �لدكتور ه�شام عو�س �هلل عن 
تقديره لكل �جلهود �لتي بذلت وكان 
لها �لأثر �لإيجابي يف جناح �لبطولة 
حر�س  وث��م��ن  �لأوىل،  ن�����ش��خ��ت��ه��ا  يف 
�لنهائي  فهد عبد�لعزيز على ح�شور 

و�مل�����ش��ارك��ة يف م��ر����ش��م �ل��ت��ت��وي��ج، كما 
�شكر حممد �شعيد �لنقبي على دعمه 
�إن  وق��ال  ومتيزها،  لنجاحها  �ل�شخي 
����ش��ط��ل��ع��ت بجهود  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
�لتي  �لرتتيبات  جميع  لو�شع  جبارة 

�شاهمت يف جناحها.

�أن �للجنة �ملنظمة تو��شل  �إىل  و�أ�شار 
تكرمي  ح���ف���ل  لإق�����ام�����ة  ت���رت���ي���ب���ات���ه���ا 
�ل�شركاء، بجانب بع�س ريا�شيي �إمارة 
ر�أ�����س �خل��ي��م��ة خ���الل �لأي�����ام �لقليلة 
" �لريا�شة ت�شامح  �ملقبلة حتت �شعار 

وحمبة ".

ب���ح�������ش���ور �����ش����ع����ادة: ���ش��ع��ي��د ر�����ش���د 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �ل���ع���اب���دي 
حممد  �لدكتور:  و�شعادة  �لحت���ادي 
جمعية  رئي�س  خليفة  �للطيف  عبد 
للتنمية �لجتماعية وعدد  �لإمار�ت 
�لعامة،  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات  م����ن  ك���ب���ري 
بطولة  �جل���م���ع���ة  م�������ش���اء  �خ��ت��ت��م��ت 
�لعا�شرة  �ل��رم�����ش��ان��ي��ة  �ل���ف���رج���ان 
فريق  ب��ف��وز    2022 �ل���ق���دم  ل��ك��رة 
 GCC( على فريق )شمل� )�شباب 
بعد  �جل���ز�ء  ب�شربات   )SAND
بالتعادل  �نتهت  م��ار�ث��ون��ي��ة  م��ب��ار�ة 
�لأ�شلي  �لوقت  يف   )4x4( بنتيجة 
للمبار�ة،  �لإ���ش��اف��ي��ة  �لأ����ش���و�ط  ويف 
خملوف  علي  �ل�شيد:  �للقاء  وحكم 
و�ل�����ش��ي��د: ت��رك��ي �ل��زع��اب��ي وك����ان يف 
�حلب�شي  ����ش���امل  �ل�����ش��ي��د:  �ل��ت��ع��ل��ي��ق 
جماهريي  ح�شور  �مل��ب��ار�ة  و�شهدت 
�لإث����ارة  متابعة  ع��ل��ى  ح��ر���س  كثيف 

و�لندية بن �لفرقتن.
و�أ����ش���ار ���ش��امل �ل��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر عام 
�ل��ب��ط��ول��ة ب����اأن خ��ت��ام �ل��ب��ط��ول��ة كان 
وتنظيمي  فني  م�شتوى  �أع��ل��ى  على 
و�للجنة  �جل��م��اه��ري  و  �ل���ف���رق  م���ن 
�ملنظمة، و�أكد باأن �جلمعية حر�شت 
ع���ل���ى ت���ط���ب���ي���ق ك����اف����ة �لإج������������ر�ء�ت 
للحفاظ  و�لأم����ن����ي����ة  �لح�����رت�زي�����ة 
و�لالعبن  �جلماهري  �شالمة  على 
)فريق  ب��اأن  �أي�شاً  و�أ���ش��ار  �مل�شاركن، 

�لبطولة  ك��اأ���س  ح�شد  �شمل(  �شباب 
وقدرة  مببلغ  �لأول  �مل��رك��ز  وج��ائ��زة 
فريق )جي �شي  وح�شل   20.000
�شي �شاند( على جائزة �ملركز �لثاين 
مببلغ 10.000 درهم، فيما ح�شل 
�لالعب عادل علي حممد من فريق 
�شباب �شمل على جائزة �أح�شن لعب 

يف �لبطولة
وح�����ش��ل �ل���الع���ب ع��ب��ا���س �أك�����رم من 
ف��ري��ق ب���روت���ون ع��ل��ى ج��ائ��زة �أف�شل 
حار�س وح�شل طالب �لبلو�شي على 
جائزة �لإد�ري �ملثايل من فريق )جي 
جائزة  على  وح�شل  �شاند(  �شي  �شي 

�لفريق �ملثايل )�أزوري كافيه(.

و����ش���رح خ��ل��ف ���ش��امل ب���ن ع��ن��رب باأن 
على  �لعا�شرة  �لن�شخة  هي  �لبطولة 
�ل����ت����و�يل �ل���ت���ي ت��ل��ع��ب خ����الل �شهر 
رم�شان �ملبارك حيث �نطلقت �بتد�ًء 
�إىل يوم  �أب��ري��ل   5 �لثالثاء  ي��وم  من 
على   2022 �أب���ري���ل   22 �جل��م��ع��ة 
مب�شاركة  �لإم������ار�ت  جمعية  ملعب 
�إمار�ت  فريق من خمتلف   16 عدد 
و�جلاليات  و�جل���ن�������ش���ي���ات  �ل����دول����ة 
�مل��ق��ي��م��ة ع��ل��ى �أر����ش���ه���ا، حت���ت رعاية 
مميزة من )�ل���ع���اب���دي �ل���ق�����اب�����ش���ة( 

�لر�عي �لر�شمي للبطولة.
�لفرجان  ب���ط���ول���ة  ب�������اأن  و�أ������ش�����اف 
�ملركز  ع��ل��ى  حت�����ش��ل  �أن  ����ش��ت��ط��اع��ت 

"�أف�شل مبادرة يف  �لأول يف م�شابقة 
و�لتي  �ملجتمعية"  �لريا�شة  جم��ال 
للريا�شة  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  �أطلقتها 
بطولة  تعد  حيث  �لثانية،  بدورتها 
تنظمها  �لتي  �لقدم  لكرة  �لفرجان 
جمعية �لإمار�ت للتنمية �لجتماعية 
و�ح���دة م��ن �أك���رب و�جن���ح �لبطولت 
م�شتوى  ع��ل��ى  تنظيمها  ي��ت��م  �ل��ت��ي 
دول���ة �لإم�����ار�ت م��ن ح��ي��ث �لتنظيم 
�جلماهريي  و�حل�������ش���ور  و�مل��ت��اب��ع��ة 
فمنذ �نطالق �أول ن�شخة لها يف عام 
�لفرجان  بطولة  مب�شمى   2012
�شعار  حت����ت  �ل����ق����دم  ل���ك���رة  �لأوىل 

وعطاء" �نتماء  "�لإمار�ت 

�لوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  رم������اة  �����ش����ارك 
ل����رم����اي����ة �لأط������ب������اق م�����ن �حل���ف���رة 
�ملقامة  �ل���ع���امل  ب��ك��ا���س  "�لرت�ب" 
�لإيطالية  ل��ون��ات��و  مب��دي��ن��ة  ح��ال��ي��ا 
�ملناف�شات ثالثة رماة هم  ومثلنا يف 
�أحمد يحيى �حلمادي وحقق 111 
وجاء  طبقا    125 �أ�شل  من  طبقا 
�لبناي  وم�����ش��ع��ل  �ل�63   ت��رت��ي��ب��ه 
 138 102 طبقا  وترتيبه  وحقق 
ووليد �لعرياين وحقق 101  طبقا 

وترتيبه 147 بن 179 ر�ميا .
وك��ان �حت��اد �لرماية ق��د و�ف��ق على 
وكانت  �ل��ث��الث��ة  �ل���رم���اة  م�����ش��ارك��ة 
�لفر�شة  مب���ث���اب���ة  �ل���ب���ط���ول���ة  ه�����ذه 
م�شتو�هم  لأب���ر�ز  لرماتنا  �لخ���رية 
�لعاملي  بامل�شتوى  مقارنة  �حلقيقي 
خالل  ي�����ش��ع��ى  �لحت������اد  و�ن  ���ش��ي��م��ا 
�آلية  �شياغة  �ع��ادة  �ىل  �ملو�شم  ه��ذ� 
جديدة للم�شاركات �خلارجية لكافة 
رقم  بتحديد  �لوطنية  منتخباتنا 
حتقيقه  ر�م  ك��ل  ع��ل��ى  ي��ج��ب  بعينه 
ل�شمان �مل�شاركة وفق معايري رقمية 
ر�م  لكل  �حلقيقي  �مل�شتوى  تعك�س 
�عادة  ميكننا  ح��ت��ى  �شفافية  وب��ك��ل 

هيبة رماية �لمار�ت لتتبو�أ مكانها 
�لطبيعي و�مل�شرف .

وك��م��ا ه��و م��ع��روف ه��ذ� �مل��و���ش��م فان 
كا�س  بطولة  يف  ���ش��ارك��و�  ق��د  رماتنا 
وهي  �لقرب�شية  بنيقو�شيا  �ل��ع��امل 
�ل��ب��ط��ول��ة ق��ب��ل �مل��ا���ش��ي��ة ح��ي��ث حقق 
�شيف �ل�شام�شي 97 طبقا من ��شل 
125 طبقا وجاء ترتيبه 106 من 

بن 113 ر�ميا  م�شاركا فيما حقق 
طبقا   102 �حلمادي  يحيى  �أحمد 
من �أ�شل 125 طبقا وحل يف �ملركز 

�ل�94 .
�ملتو��شعة   �لنتائج  ه��ذه  على  وب��ن��اء 
تعكف  بالحتاد  �لفنية  �للجنة  ف��اإن 
�ل�شو�بط  و���ش��ع  ع��ل��ى  �لي����ام  ه���ذه 
�لحتاد  ��شرت�تيجية  وفق  و�ملعايري 

�شوئها  على  �شيتم  و�لتي  �جل��دي��دة 
�ن��ت��ق��اء م��ن ي�شتحق �لن�����ش��م��ام �ىل 
يف  ت�����ش��ارك  ���ش��وف  �ل��ت��ي  منتخباتنا 
�لبطولت �ملقبلة �شو�ء على م�شتوى 
كوؤو�س وبطولت �لعامل �و �لبطولت 
�لقارية �و �لعربية و�خلليجية ومبا 
ثم  وم���ن  �لأم���ث���ل  �ل��ت��م��ث��ي��ل  ي�شمن 

�ملناف�شة يف �مل�شتقبل �لقريب .

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

توج فريق �لنخبة بطاًل لدورة �لفحلن �لرم�شانية �لثالثة لكرة �لقدم بر�أ�س 
�خليمة لفئة �ل�شباب بعد فوزه على فريق �لر�قي بهدف نظيف يف �لبطولة �لتي 
�حت�شنها ملعب منطقة �لفحلن �لتي �أقيمت حتت �شعار باأخالقنا ن�شمو وحتت 
رعاية جمموعة �لعابدي �لقاب�شة، وبح�شور جماهريي غفري ��شتمتع باملبار�ة 
�ملثرية و�جلو�ئز �لتي قدمتها �للجنة �ملنظمة، كما توج فريق �لقلعة بطاًل لفئة 

�لنا�شئن.
منطقة  م�شوؤول  �لنقبي  عبيد  ح�شن  �لنهائية  و�مل��ب��ار�ة  �خلتامي  �حلفل  و�شهد 
�لفحلن وعدد من �مل�شوؤولن يف �ملجتمع و�أهايل منطقة �لفحلن، حيث �شهدت 
بطولة �ل�شباب م�شاركة 56 لعب مق�شمن على 4 فرق فيما �شارك يف بطولة 
6 فرق، و�أد�ر لقاء�ت �لبطولة �حلكام  96 لعب مق�شمن على  �لنا�شئن عدد 

�شامل علياه وعبيد �ل�شميلي وعبيد �لنقبي.
بعد �ملبار�ة �خلتامية �نطلق حفل �لتكرمي حيث مت توزيع �جلو�ئز و�لبد�ية مع 

حكم �ملبار�ة ثم تكرمي �أ�شحاب �جلو�ئز �لفردية لفئة �لنا�شئن �أف�شل لعب يف 
�لبطولة �أحمد عبيد طحنون وهد�ف �لبطولة ز�يد حممد بن خم�شون و�أف�شل 
�لعزيز  عبد  حميد  �لبطولة  يف  موهبة  و�أ�شغر  خم�شون  بن  ر��شد  علي  حار�س 
على  ح�شل  حيث  �ل�شباب  لفئة  �لفردية  �جل��و�ئ��ز  �أ�شحاب  تكرمي  ثم  �لنقبي، 
�أف�شل لعب يف �لبطولة هز�ع �ل�شحي وهد�ف �لبطولة �أحمد حممد بن عامر 
و�أف�شل حار�س حمد عبيد بن طحنون. وقد �أعرب ر�عي حفل ختام ح�شن عبيد 
�أكد مدى �شغف  �لنقبي عن �شعادته خلروج �حلفل �خلتامي بهذ� �ل�شكل �لذي 

�أن  �لتي متنى  باأخالقنا ن�شمو  �أل وهي دورة  �ملنطقة وحبها لدورتهم  جماهري 
تو��شل جناحاتها عاماً بعد �لآخر، كما �أعرب عن �شكره �لعميق لر�عي �لبطولة 
�جلهد  على  �ملنظمة  �لعليا  للجنة  كذلك  و�ل�شكر  �لقاب�شة  �لعابدي  جمموعة 
تاأكيد على  وه��و  ���ش��وره،  باأبهى  �لريا�شي  �حل��دث  لإخ���ر�ج  بذلوه  �ل��ذي  �لكبري 
حر�شهم يف �إخر�ج �لبطولة بتميز .وهناأ �لفريق �لفائز باللقب وقال متمنيا ملن 
مل يحالفه �حلظ �لتوفيق يف �لأع��و�م �ملقبلة، ويبقى �لأهم من �لفوز وهو روح 

�لتكاتف و�لتعا�شد للو�شول بهذه �لبطولة للنجاحات �ملاأمولة.

النخبة والقلعة يتوجان اأبطاًل لدورة الفحلني الرم�سانية براأ�ش اخليمة لفئتي ال�سباب والنا�سئني

فهد عبدالعزيز يتوج الفائزين 

املعمار بطل رم�سانية »خمترب اجلودة« يف راأ�ش اخليمة 

�سياع الفر�سة االأخرية �سباب �سمل بطل الن�سخة العا�سرة من بطولة الفرجان الرم�سانية

كاأ�ش العامل لرماية الأطباق»الرتاب« 
باإيطاليا ..مل ينجح اأحد 
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الفجر الريا�ضي

�لثالث  �لأ���ش��ب��وع  م��وؤج��الت  �لأح���د  �لأول  �أم�����س  م��ن  �أول  �ختتمت  
حيث  �لثالثة،  �ل��درج��ة  دوري  مل�شابقة  �ملجموعات  ل���دور  و�لأخ���ري 
�أ���ش��ف��رت نتائج �مل��ب��اري��ات �ل��ت��ي �أق��ي��م��ت على م���د�ر ث��الث��ة �أي���ام عن 
�أهد�ف  بثالثة  غاردنز  دي  فريق  على  �لريا�شي  �لدعم  فريق  فوز 

لهدفن، وتعادل فريقي رويال و�لزمالك بهدفن مقابل هدفن.
رد،  دون  بهدفن  مدينات  فريق  على  يونايتد  جلف  فريق  وتغلب 

لهدف،  �أه��د�ف  بخم�شة  فالكونز  �إيليت  فريق  على  �لنجوم  وفريق 
وح��ق��ق ف��ري��ق ف��ل��ي��ت��وود ي��ون��اي��ت��د ف����وز�ً ك��ب��ري�ً ع��ل��ى ف��ري��ق �لغربية 
ب�شد��شية نظيفة، بينما مل يح�شر فريق �لرمال ملبار�ته �أمام فريق 
للجنة  ب��ذل��ك  تقرير  رف��ع  ومت  �مل��ا���ش��ي��ة،  �جلمعة  ي��وم  �شيتي  �إن���رت 

�لن�شباط لعتماد فوز �إنرت �شيتي باملبار�ة.
ويف ختام مناف�شات دور �ملجموعات، �كتمل عقد �لدور ن�شف �لنهائي 

 26 يونايتد وله  تاأهل فريقا جلف  �لثالثة، حيُث  �لدرجة  ل��دوري 
نقطة، و�لدعم �لريا�شي بر�شيد 19 نقطة "�أول وثاين �ملجموعة 
�لأوىل"، بينما تاأهل فريقا فليتوود يونايتد و�لنجوم ولكل منهما  

وثاين �ملجموعة �لثانية". " �أول  نقطة   23
بنظام  �لنهائي  ن�شف  �ل��دور  مباريات  ُتقام  �مل�شابقة،   لنظام  ووفقاً 

�لذهاب و�لأياب، و�شيتم حتديد موعد مباريات هذ� �لدور لحقاً.

يف ختام مباريات دور املجموعات

تاأهل جلف يونايتد والدعم الريا�سي وفليتوود يونايتد 
والنجوم اإىل ن�سف نهائي دوري الثالثة

���ش��ت��ك��ون �مل��و�ج��ه��ة �مل��رت��ق��ب��ة �ل���ي���وم �ل��ث��الث��اء يف ذهاب 
�شيتي  �أوروب��ا بن مان�ش�شرت  �أبطال  نهائي دوري  ن�شف 
بن  �شر�عاً  �لإ�شباين  مدريد  ري��ال  و�شيفه  �لإنكليزي 

�لتاريخ و�حلا�شر يف عامل كرة �لقدم �لأوروبية.
2008 ملجموعة  عندما �نتقلت ملكية �شيتي يف �شيف 
بلقب  �لفوز  ك��ان  و�ل�شتثمار  للتنمية  �ملتحدة  �أبوظبي 
"�شيتيزين�س"  وك���ان  �لأ���ش��م��ى،  �ل��ه��دف  �لأب��ط��ال  دوري 
�أن  قبل  �ملا�شي  �ملو�شم  �حل��ل��م  حتقيق  م��ن  ج���د�ً  قريباً 

ي�شقط يف �لعقبة �لأخرية �أمام مو�طنه ت�شل�شي.
يعترب  فريق  مع  مبو�جهة  �شيتي  حلم  ي�شطدم  و�لآن، 
�لقيا�شية،  �ل�13  �أل��ق��اب��ه  م��ع  �لأب��ط��ال  دوري  "ملك" 
�أولها يعود �ىل عام 1956 يف طريقه لحتكاره خلم�شة 
مو��شم متتالية، و�آخرها عام 2018 حن توج به ثالث 

مر�ت متتالية و�أربع مر�ت يف خم�شة مو��شم.
قبل �ملو�شم �ملا�شي، كانت �أف�شل نتيجة ل�شيتي يف دوري 
حن   2016 عام  �لنهائي  ن�شف  �إىل  و�شوله  �لأبطال 

توقف م�شو�ره على يد ريال مدريد بالذ�ت، قبل 
ث��اأره يف مو�شم  �لإنكليزي  �لفريق  �أن يحقق 

�مللكي  �لنادي  باإق�شائه   2020-2019
م��ن ث��م��ن �ل��ن��ه��ائ��ي ب��ال��ف��وز ع��ل��ي��ه ذهاباً 

و�إياباً.
�أما ريال، فيخو�س �لدور ن�شف �لنهائي 
يظهر  م��ا  ت��اري��خ��ه،  يف  �لثالثن  للمرة 
�لفريقن على �شعيد  �لهوة بن  حجم 

�لتاريخ و�لعر�قة.
�أظهر  وقد  للحا�شر،  �لآن  �لكلمة  لكن 

�شيتي بقيادة �ملدرب �لإ�شباين 
ج���وزي���ب غ���و�ردي���ول 

�لقارة �لعجوز و�أثبت ذلك يف  �أف�شل �لفرق يف  �أحد  �أنه 
�لدور �ل�شابق باإق�شائه قطب �لعا�شمة �لإ�شبانية �لآخر 
و�لتعادل  -1�شفر  ذه��اب��اً  عليه  بالفوز  مدريد  �أتلتيكو 

معه �إياباً �شفر-�شفر.
وع���ل���ق غ�����و�ردي�����ول، �ل���ف���ائ���ز ب��ال��ل��ق��ب م���رت���ن كمدرب 
مو�جهة  ع��ل��ى  و2011،   2009 ع��ام��ي  ل��رب���ش��ل��ون��ة 
�لتي  �لثالثة  �مل��رة  "�إنها  بالقول  ري��ال،  عيار  من  فريق 
نخو�س فيها �لدور ن�شف �لنهائي لدوري �أبطال �أوروبا 
و�شنو�جه فريقاً ميلك �لعديد من كوؤو�س دوري �لأبطال 

يف خز�ئنه".
لال�شتمتاع  مميزة  �أم�شية  تكون  �أن  �ملتوقع  "من  وتابع 
ب��ه��ا. ي��ج��ب �أن ن��ق��دم ك��ل م��ا منلكه وب��ع��ده��ا ���ش��رنى ما 

�شيح�شل".
يف زيارته �لأخرية �ىل �إنكلرت�، عاد ريال مدريد بانت�شار 
على ت�شل�شي حامل �للقب 3-1 يف ذهاب ربع �لنهائي، �إل 
�أنه كان قاب قو�شن �أو �أدنى من توديع م�شابقته �ملف�شلة 
نظيفة  بثالثية  �أر�شه  على  �إياباً  بتخلفه 
�لدقيقة  يف  ه��دف��اً  ي�شجل  �أن  ق��ب��ل 
80 قاده خلو�س �لتمديد �لذي 
ف��ر���س ف��ي��ه �ل��ف��رن�����ش��ي كرمي 
بنزمية نف�شه بطاًل بت�شجيله 
 ،3-2 �ل��ف��ارق  تقلي�س  ه��دف 
�مللكي  للنادي  كافياً  ذل��ك  فكان 

من �أجل مو��شلة م�شو�ره.
�لإيطايل  �مل��درب  لفريق  و�شبق 
عا�س  �أن  �أن�����ش��ي��ل��وت��ي  ك���ارل���و 
ع�شيبة  �أوق��ات��اً  �أي�شاً 

يف �لدور �لذي �شبقه حن خ�شر ذهاباً �أمام باري�س �شان 
بهدف قبل  �إياباً  �لفرن�شي �شفر1-، ثم تخلف  جرمان 
�لفوز  فريقه  منحت  ر�ئعة  بثالثية  بنزمية  ي�شرب  �أن 

.1-3
لقب  �شر�شة على  يو�جه مناف�شة  �لذي  ل�شيتي  وخالفاً 
�لفا�شل  �لنقطة  �ملمتاز من ليفربول مع فارق  �لدوري 
بينهما، بات ريال بحاجة �ىل نقطة من مبار�ته �ل�شبت 
يف �ملرحلة �لر�بعة و�لثالثن �شد �إ�شبانيول لكي يح�شم 
لقب "ل ليغا" بعد خ�شارة بر�شلونة يف مبار�ته �ملوؤجلة 
مع �شيفه ر�يو فايكانو �شفر1- �لأحد. وبعد �لفوز على 
�أو�شا�شونا خارج �لديار 3-1 خالل عطلة نهاية �لأ�شبوع 
 7 �أ�شاع خالله بنزمية ركلتي جز�ء يف غ�شون  يف لقاء 
بلقب  فوزنا  موعد  يف  �أفكر  "ل  �أن�شيلوتي  ق��ال  دق��ائ��ق، 
دوري  نهائي  ن�شف  على  كلي حالياً  ب�شكل  نركز  �لليغا. 

�أبطال �أوروبا ون�شتعد للمو�جهة بكل ما لدينا".
وتابع "بعد �ملبار�ة �شد مان�ش�شرت �شيتي �شنفكر يف هذه 

لن�شف  جيد  ب�شكل  لال�شتعد�د  نخطط  �مل��ب��اري��ات. 
ذلك  وبعد  �أوروب��ا  �أبطال  دوري  نهائي 

كنا  �إذ�  وم����ا  ���ش��ي��ح��دث  م���ا  ���ش��رنى 
�إ�شبانيول.  ع��ل��ى  ل��ل��ف��وز  ب��ح��اج��ة 

ن���ح���ن ن���رك���ز ف���ق���ط ع���ل���ى دوري 
�لأبطال ون�شل بدينامية جيدة. 

ملتزمون  جيدة،  بحالٍة  نحن 
ومتحم�شون".

�لنف�س  �أن�����ش��ي��ل��وت��ي  ومي���ن���ي 
ب����دخ����ول �ل���ت���اري���خ ك�����اأول 

يحرز  م�����درب 

لقب �مل�شابقة �لقارية �لأم �أربع مر�ت، بعدما �شبق له �أن 
�أحرزها ثالث مر�ت مع ميالن عامي 2003 و2007 

وريال عام 2014.
و�أن�����ش��ي��ل��وت��ي ه���و �مل�����درب �ل��وح��ي��د �ل����ذي �أح�����رز �للقب 
�أخ��رى عام  �لنهائي يف منا�شبة  ثالث مر�ت وو�شل �ىل 
�لإنكليزي  ليفربول  �أم��ام  ميالن  خ�شر  حن   2005
بركالت �لرتجيح بعد �لتعادل 3-3 يف �لوقتن �لأ�شلي 
ت��ق��دم خاللها  �لأذه����ان  يف  عالقة  تاريخية  م��ب��ار�ة  م��ن 
�شتيفن  يعود  �أن  قبل  نظيفة  بثالثية  "رو�شونريي" 

جري�رد ورفاقه من بعيد.
وقد يجدد �أن�شيلوتي �ملوعد مع ليفربول يف �لنهائي يف 
حال تخطى �شيتي وجنح فريق �مل��درب �لأمل��اين يورغن 
�لأخرى  �لإنكليزية-�لإ�شبانية  �ملو�جهة  ح�شم  يف  كلوب 

�شد فياريال �لذي يحل �شيفاً على "�أنفيلد" �لأربعاء.
عقدة  يفك  ب��اأن  �لنف�س  �لفذ  �لإي��ط��ايل  �مل���درب  وميني 
زيارتيه  �لفوز يف  �شيتي حيث مل يحقق  ري��ال يف ملعب 
حن   1-1 �ملجموعات  دور  يف   2012 ع��ام  �ملا�شيتن 
�لأرجنتيني  ي��رد  �أن  قبل  �ملقدمة  يف  بنزمية  و�شعه 
ث��م��ن نهائي  �أغ���وي���رو، ويف ذه����اب  ���ش��ريخ��ي��و 
بهدف  ت��ق��دم  ح��ن   2020-2019
�إي�شكو قبل �أن يخ�شر 1-2 بعد 
�لرب�زيلي  م����ن  ه���دف���ن 
غ�����اب�����ري�����ال ج���ي���زو����س 
كيفن  و�ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي 

دي بروين.

•• اأبوظبي-وام:

�جلولة  يف  للم�شاركة  �لت�شجيل  على  كبري�  �إق��ب��ال  �لأخ���رية  �لأي���ام  �شهدت 
ت�شت�شيفها  �لتي  للجوجيت�شو  �شالم  جر�ند  �أبوظبي  بطولة  من  �لأخ��رية 
�أب�شطة   7 على  �ملقبل  مايو   8 �إىل   6 من  �لفرتة  خالل  �أبوظبي  �لعا�شمة 

ب�شكل متو�ز يف �شالة جوجيت�شو �أرينا.
�جلوجيت�شو/ مل��ح��رتيف  �أب��وظ��ب��ي  ر�ب��ط��ة  تنظمها  �ل��ت��ي  �لبطولة  و�شت�شهد 
م�شاركة لعبن ولعبات من خمتلف �لأندية و�لأكادمييات حول   /AJP
�لثاين،  لليوم   "  1 و�لأ�شاتذه"  �لأول،  لليوم  �لنا�شئن  ف��ئ��ات  يف  �ل��ع��امل 
�شالم  جر�ند  �أبوظبي  جولة  جو�ئز  قيمة  وتبلغ  �لثالث  لليوم  و�ملحرتفن 

للجوجيت�شو 225 �ألف دولر �أمريكي لأ�شحاب �ملر�كز �لأوىل .
بطولتن  تنظيم  �شيتم  �أن��ه  �جلوجيت�شو  ملحرتيف  �أبوظبي  ر�بطة  و�أعلنت 
مرة  لأول  وذل��ك   ،" �لب�شاط  " ملك  " و�لثانية  �لب�شاط  " ملكة  �إحد�هما 

معا على هام�س تلك �جلولة، بحيث تقام مناف�شات ملكة �لب�شاط بعد ختام 
مناف�شات �لنا�شئن يف �ليوم �لأول 6 مايو، بينما تقام بطولة " ملك �لب�شاط 

�لثاين بعد ختام مناف�شات �ل�شاتذه " 1 " . �ليوم  " يف 
�أبرزهم تاليتا  و�شوف حتظى �لبطولتان مب�شاركة كبرية من جنوم �للعبة، 
نا�شيمينتو، وجوليا بو�شري، وريبيكا ليما، ور�فايال بريتولت،  �شيلفا، ويار� 
ولوكا�س  ليفز،  ماريان  �إىل  بالإ�شافة  �لب�شاط"،  " ملكة  �شوز� يف  و�جنريد 
بينريو، ورودين جونيور، و�أليك�شاندر �شودر، ف�شالت عن �لبطل �لإمار�تي 

عمر �لف�شلي �لذي �شي�شارك لأول مرة يف " ملك �لب�شاط".
�لها�شمي رئي�س �لحتادين �لإمار�تي و�لآ�شيوي  �ملنعم  وحر�س �شعادة عبد 
�لنائب �لأول لرئي�س �لحتاد �لدويل على متابعة جتهيز�ت �لر�بطة لإخر�ج 
�حلدث يف �أف�شل �شورة، حيث حتظى جولة �أبوظبي جر�ند �شالم باهتمام 
كبري من كل جنوم �لعامل، على �شوء �رتفاع معدل نقاطها �لت�شنيفية حيث 
و2400  ت�شنيفية،  نقطة   3000 �لأوىل  ب��امل��ر�ك��ز  �لفائزين  متنح  �إن��ه��ا 

يعزز  �لثالث، مبا  �ملركز  لأ�شحاب  نقطة  و1800  �لثاين،  �ملركز  لأ�شحاب 
من فر�س �ملتناف�شن للفوز بجائزة �أبوظبي �لعاملية �ل�شنوية .

�أن  �جلوجيت�شو  �أب��وظ��ب��ي ملحرتيف  ر�ب��ط��ة  ع��ام  �لبحري مدير  ط��ارق  و�أك���د 
�لن�شخة  و�أن �جلديد يف هذه  د�ئما،  �أن تقدم �جلديد  �عتادت على  �أبوظبي 
�شالم، وملكة  �أبوظبي جر�ند  وه��م  و�ح��د،  3 بطولت يف ح��دث  �إق��ام��ة  هو 
عا�شمة  �أبوظبي  من  �شيجعل  �ل��ذي  �لأم��ر  وه��و  �لب�شاط،  وملك  �لب�شاط، 
�أي��ام 6 و 7 و 8 مايو �ملقبل، يف ظل م�شاركة كل جنوم  للفنون �لقتالية يف 
لأول  �لف�شلي  �لإمار�تي عمر  �لبطل  م�شاركة  �أن  �إىل  م�شري�  �جلوجيت�شو، 
مرة يف مناف�شات " ملك �لب�شاط" �شوف تعطي للحدث مذ�قا خا�شا كاأول 

لعب �إمار�تي ي�شارك على هذ� �مل�شتوى.
�شل�شلة  يف  �لرئي�شية  �جل��ولت  من  �أبوظبي  حمطة  "تعد   : �لبحري  وق��ال 
�ل�  جانب  فاإىل  للجوجيت�شو،  �لعاملية  �شالم  جر�ند  �أبوظبي  بطولة  جولت 
3000 نقطة ت�شنيفية �لتي متنح للفائزين باملر�كز �لأوىل، فاإنها �شت�شاهم 

يف ت��ع��زي��ز ج��اه��زي��ة لع��ب��ي ولع���ب���ات �مل��ن��ت��خ��ب �ل��وط��ن��ي �ل��ذي��ن ي�شتعدون 
للم�شاركة يف عدد من �أهم �ل�شتحقاقات �لعاملية منها بطولة �لألعاب �لعاملية 
يف �شهر يوليو �ملقبل بالوليات �ملتحدة �لأمريكية، ودورة �لألعاب �لآ�شيوية 

�ل�شن". " �أ�شياد 
�شيظل  �لت�شجيل  ب��اب  �أن  �جلوجيت�شو  مل��ح��رتيف  �أب��وظ��ب��ي  ر�ب��ط��ة  و�أع��ل��ن��ت 
 2 �أبوظبي جر�ند �شالم حتى  �مل�شاركة يف جولة  �لر�غبن يف  �أمام  مفتوحا 
�أبرز �لأ�شماء �لتي قامت بالت�شجيل و�أكدت ح�شورها  �ملقبل، و�أن من  مايو 
62 كجم،  �لري�شة  ن�شخ يف وزن  ث��الث  �آخ��ر  �لفائز يف  ري�س  كل من دييجو 
وجابرييلي بي�شانها ملكة �لب�شاط يف 2019 �لتي �شتلعب عن �لوزن �لثقيل 
�ألفي�س،  وجوليا  �شوز�،  �إجنريد  �إىل  بالإ�شافة  رودريجيز،  و�آن��ا  كجم،   95
تياجو  �لأ�شاتذة  فئة  ويف  �شاجيورو،  وليوناردو  كز�فييه،  فيليبي  وماثيو�س 
�أروجو، و�إيجور �شيلفا، ومن جنوم و�أبطال �لإمار�ت ز�يد  ماركيز، و�أدريانو 

�لكثريي، و�شلطان �لعوي�س، وبلقي�س عبد�هلل و�شريفة �لنعماين.

اأبوظبي عا�سمة اجلوجيت�سو .. 3 بطوالت خلل مايو املقبل

اإقبال كبري على الت�سجيل وجنوم العامل ي�ستعدون للح�سور واملناف�سة على الألقاب
 بطلنا العاملي عمر الف�سلي ي�سارك الأول مرة يف مناف�سات »ملك الب�ساط«

ن�سف نهائي دوري اأبطال اأوروبا 

مان �سيتي وريال مدريد.. مواجهة بني التاريخ واحلا�سر 
مودريت�ش.. جنم ل يعرف  

معنى للتقدم بالعمر 
رغم �أنه يد�فع عن �ألو�ن ريال مدريد منذ 10 �أعو�م و�شيحتفل يف �أيلول-

�شبتمرب �ملقبل مبيالده �ل�شابع و�لثالثن، ما ز�ل �شانع �لألعاب �لكرو�تي 
ذلك  باإثبات  �لنف�س  �مللكي وميني  �لعمالق  �لثقل يف  لوكا مودريت�س مركز 
جمدد�ً �لثالثاء حن يحل فريقه �شيفاً على مان�ش�شرت �شيتي �لإنكليزي يف 

�إياب ن�شف نهائي دوري �لأبطال.
بها  فاحتاً  �ليمنى  لقدمه  �خلارجية  باجلهة  بها  ق��ام  �لتي  �لتمريرة  كانت 
ت�شل�شي  �أم���ام  �ل��ف��ارق  لتقلي�س  رودري��غ��و  �ل��رب�زي��ل��ي  زميله  �أم���ام  �ل��ط��ري��ق 
�إي��اب ربع  �لتمديد يف  80 وجر �لفريقن �ىل  1-3 يف �لدقيقة  �لإنكليزي 
�لنهائي، ملحة عما با�شتطاعة "كرويف كرو�تيا" �أن يقدمه يف فريق يعي�س 

حتت وطاأة �ل�شغوط يوماً بعد �لآخر ب�شبب وزنه حملياً وقارياً.
"دعونا ن�شعه يف متحف بر�دو!" وفق  "�أ�س" �لريا�شية  بالن�شبة ل�شحيفة 
ما كتبت �إ�شادة منها باللمحة �لفنية �لر�ئعة للنجم �لكرو�تي �لذي ل يعرف 

معنى للتقدم بالعمر.
ويف وقت �أظهر رفيقاه �لأملاين توين كرو�س و�لرب�زيلي كازميريو �نخفا�شاً 
2018 يتوهج يف  �لذهبية لعام  �لكرة  �مل�شتوى، ل يز�ل �شاحب  طفيفاً يف 

خط و�شط فريق �ملدرب �لإيطايل كارلو �أن�شيلوتي.
�ىل  و���ش��ول��ه  مدريد" عند  ري���ال  ت��اري��خ  يف  تعاقد  ب�"�أ�شو�أ  ��ِن��َف  ���شُ وب��ع��دم��ا 
2012، عمل مودريت�س على تطوير طريقة لعبه  برنابيو" عام  "�شانتياغو 
لي�شل بعد 10 �أعو�م كي يكون �أحد �أف�شل �شانعي �لألعاب يف تاريخ �لنادي 
"�شانتياغو برنابيو" لت�شفق  12 ني�شان/�أبريل، وقفت جماهري  �مللكي. يف 
�نقاذ  �أجل  طوياًل مع �لهتاف با�شمه، �عرت�فاً منها بالدور �لذي لعبه من 

ريال من �خلروج على يد ت�شل�شي من ربع �لنهائي.
ما هي �أ�شباب هذ� �ل�شباب �لأبدي؟ حياة �شخ�شية منظمة وبعيدة عن �شخب 
�مل�شاهري منذ و�شوله �ىل مدريد عام 2012، نظام غذ�ئي منظم مع طباخ 
�شخ�شي يعي�س معه يف منزله �لو�قع يف حي ل مور�ليخا �لر�قي �شمال �شرق 
�لعا�شمة، �لرتفيه عن نف�شه ب�شكل م�شيطر عليه مثل �حت�شاء �جلعة بعد 

�ملباريات من وقت لآخر، و��شتعد�د بدين على �أعلى �مل�شتويات.
وك�شف مدربه �ل�شخ�شي لقر�بة �شبع �شنو�ت، فالتكو فو�شيتيت�س، بالتف�شيل 
"يوتارنيي"  �شحيفة  مع  مطولة  مقابلة  خالل  ني�شان/�أبريل  منت�شف  يف 

�لكرو�تية �أ�شر�ر قدرة حتمل �لنجم �لكرو�تي رغم تقدمه بالعمر.
نحاول  با�شتمر�ر.  لياقته  على  يحافظ  �أن��ه  ه��و  جناحه  "مفتاح  �إن  وق��ال 
 85 على  د�ئماً  يحافظ  و�أن  كبرية  تغيري�ت  هناك  يكون  �أل  على  �حلر�س 
�ىل 100 باملئة من و�شعه �لبدين. وهذ� ما يجعله قادر�ً على حتمل 120 
دقيقة من �ملجهود على �أعلى �مل�شتويات مثلما ح�شل �شد ت�شل�شي )�إياباً بعد 
دقيقة   30 يتمرن  تدريب،  وكل جل�شة  مبار�ة  كل  "قبل  وتابع  �لتمديد(". 
ب�شريط مطاطي. ت�شبح ع�شالته �أكر مرونة، كما لو كان على نو�ب�س. ويف 

نهاية �ملباريات، يو��شل �جلري متكئاً على �جلزء �لأمامي من قدمه".
وك�شف �أنه "طاملا تتكئ �ىل �لأمام )يف حركات �لقدمن خالل �جلري(، فاإن 
خطر �لإ�شابة �أقل بكثري"، معترب�ً �أن "باإمكانه �للعب ملدة �شنتن �أو ثالث 

�شنو�ت بهذه �لكثافة".
�أجل  من  �ل�شخ�شية  بحياته  لي�شحي  م�شتعد�ً  بالطبع  كان  "�إذ�  ذلك  لكن 

كرة �لقدم".
ي�شل �لكرو�تي لنهاية عقده يف حزير�ن/يونيو �ملقبل، لكنه يف طور �ملفاو�شات 

مع �إد�رة �لرئي�س فلورنتينو بريي�س من �أجل �لتمديد وفقاً لل�شحافة.

حممد النني يرغب يف متديد 
عقده مع اآر�سنال

�أن  رغم  قال لعب و�شط �آر�شنال حممد �لنني، �إنه "يود متديد عقده"، 
�جل��اري مع  �ملو�شم  12 مبار�ة فقط خ��الل  �شارك يف  �مل�شري  �لالعب 

ناديه �ملنتمي للدوري �لإجنليزي �ملمتاز لكرة �لقدم.
�لدوري  يف  مبار�تن  �آخر  يف  لآر�شنال  �لأ�شا�شية  �لت�شكيلة  �لنني  ودخل 
�ملمتاز �أمام مان�ش�شرت يونايتد وت�شيل�شي، وظهر �لالعب �مل�شري ب�شكل 

مميز، و�شاعد فريقه على حتقيق �نت�شارين.
وينتهي عقد �لنني، �لذي �ن�شم من بازل �ل�شوي�شري يف 2016، بنهاية 
يونيو )حزير�ن( �ملقبل. وقال �لنني لو�شائل �إعالم حملية "�إذ� �آر�شنال 
و�أنا  �شنو�ت  �شت  ملدة  �شاأرحل. هذه عائلتي  �أين  �أعتقد  قال نريدك فال 
�أحب هذ� �لنادي". و�أ�شاف "�أحب د�ئماً �لتحديات وتقدمي %100 من 
�أو����ش��ل �لعمل يف  �أح��دد من �شيلعب، لكني  �أن��ا ل  جهدي ط��و�ل �لوقت. 
�لتدريب  لإظهار مدى جودتي وحتى �أجعله )�ملدرب ميكل �أرتيتا( يدفع 

بي". وتابع "�إذ� مل �ألعب، �أو��شل �لعمل حتى �أح�شل على فر�شة".
ويحتل �آر�شنال �ملركز �لر�بع يف �لدوري قبل خم�س جولت من �لنهاية، 

و�شيو�جه و�شت هام يونايتد يوم �لأحد �ملقبل.



ر�سالة من عام 1886 تك�سف عن حماولة قتل اأ�سرة كاملة
ر�شائل وم��ذك��ر�ت وم��وروث��ات عائلية  �أمريكية على  �م���ر�أة  ع��رت 
عاًما(   28( ب���ر�ون  ت�شيل�شي  وت��ق��ول  ع�شر.  �لتا�شع  للقرن  تعود 
و�أحدث  قدمية،  ومذكرت  ر�شائل  على  عرت  �إنها  نيويورك،  من 
1886 تو�شح  �ك��ت�����ش��اف ل��ه��ا ه��و ر���ش��ال��ة ي��ع��ود ت��اري��خ��ه��ا �إىل ع���ام 

بالتف�شيل حماولة قتل عائلة مكونة من 12 �شخ�س.
ويف مقطع فيديو ، قالت ت�شيل�شي "ل �أ�شدق ما قر�أته للتو. قر�أت 
للتو ر�شالة ك�شفت عن حماولة قتل من عام 1886، بالطبع �شوف 
ذلك  نفعل  �أن  قبل  لكن  بذلك،  �ملعني  �ل�شخ�س  �أحفاد  نعر على 
�لتي  �لر�شالة  وت��ق��ول  �لر�شالة".  ه��ذه  م��ن  قلياًل  �أ���ش��ارك  دعني 
عرت عليها ت�شيل�شي "يف يوم 25 دي�شمرب )كانون �لأول( 1886 
هددت )�ل�شم حمجوب( بقتل زوجتي و�أنكم، �أي �لأ�شرة، �شتعانون 
من ت�شرفها بطريقة ما". و�شاحب �ل�شكوى �ملذكور خائف ولديه 
�شبب وجيه للخوف من �أن )�ل�شم حمجوب( �شوف يت�شبب له �أو 
لأ�شرته باإ�شابة خطرية �أو �شيحرق منزله. و�أو�شحت ت�شيل�شي "يف 
�لأ�شا�س، هددت �مر�أة - لأي �شبب كان - وحاولت قتل زوج وزوجته 
وعائلتهما باأكملها. ومن خالل بع�س �لأبحاث �لتي �أجريتها، كان 

لدى هذ� �لزوجن 10 �أطفال".

وفاة اأكرب معمرة يف العامل.. يابانية
توفيت م�شنة يابانية دخلت مو�شوعة "غيني�س" لالأرقام �لقيا�شية 
رة يف �لعامل، عن 119 عاما، كما قال م�شوؤولون  يف 2019 كاأكرب معمرّ
�لثاين/يناير  كانون   2 يوم  تاناكا  كاين  ول��دت  �لثنن.  حمليون 
1903 يف منطقة فوكووكا يف جنوب غرب �ليابان، وهو �لعام �لذي 
قام فيه �لأخو�ن ر�يت باأول جتربة طري�ن ناجحة و�لذي �أ�شبحت 
فيه ماري كوري �أول �مر�أة تفوز بجائزة نوبل. كانت تاناكا تتمتع 
ب�شحة جيدة ن�شبيا حتى وقت قريب وعا�شت يف د�ر لرعاية �مل�شنن 
ريا�شيات  م�شائل  وبحل  �للوحية  بالألعاب  ت�شتمتع  كانت  حيث 
�ل�شابق  يف  تدير  وكانت  و�ل�شوكولتة.  �لغازية  �مل�شروبات  وتناول 
�لعديد من �لأعمال مبا فيها متجر� للنودلز ومتجر� لكعك �لأرز. 
�أربعة  و�أجن��ب��ت   1922 �ل��ع��ام  ق��رن يف  قبل  تاناكا  ت��زوج��ت هيديو 
متحرك  كر�شي  ل�شتخد�م  خططت  وهي  خام�شا.  وتبنت  �أطفال 
للم�شاركة يف م�شرية تتابع �ل�شعلة لأوملبياد طوكيو عام 2021 لكن 
هاتوري  �شيتارو  �ملحلي  �حلاكم  و�أ�شاد  ذلك.  دون  �جلائحة حالت 

بحياة تاناكا بعد وفاتها يف 19 ني�شان-�أبريل.

عودة اأول بعثة خا�سة بالكامل اإىل الف�ساء 
غادرت �أول مهمة خا�شة بالكامل يف حمطة �لف�شاء �لدولية هذ� 

هة �إىل �لأر�س. �ملخترب بعد �أكر من �أ�شبوعن، متوجرّ
�لأحد  �لف�شائية  �ملحطة  �إك�س" عن  "�شباي�س  كب�شولة  و�نف�شلت 
�ملتحدة  للوليات  �ل�شرقي  �ل�شاحل  بتوقيت   21،10 �ل�شاعة  عند 
تهبط  �أن  ويفرت�س  �ل��ع��ودة.  رحلة  لبدء  �لث��ن��ن(  غ  ت   01،10(
ت   17،00(  13،00 �ل�شاعة  قر�بة  �لثنن  فلوريد�  �شاحل  قبالة 

غ(.
�لأمريكي  هم  �أعمال،  رج��ال  ثالثة  ت�شم  �لتي  �لرحلة  و�نطلقت 
�شتيبي دفع  �إيتان  باثي و�لإ�شر�ئيلي  لري كونور و�لكندي مارك 
كل منهم ع�شر�ت مالين �لدولر�ت، بالإ�شافة �إىل مايكل لوبيز-
�إىل  بعثات  �شارك يف  �أن  "نا�شا" �شبق  �شابق يف  ر�ئ��د  �أليغريا، وهو 
حمطة �لف�شاء �لدولية، يف 8 ني�شان/�أبريل من فلوريد� وو�شلت 

يف �ليوم �لتايل �إىل حمطة �لف�شاء �لدولية.
لكن  �أي���ام  ثمانية  م��ن  �أك��ر  رحلتهم  ت�شتغرق  �أل  يفرت�س  وك��ان 

عودتهم �أرجئت مر�ت عدة ب�شبب �شوء �لأحو�ل �جلوية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

حتٍد خطري على تيك توك ينهي حياة زوجني
تنت�شر �لعديد من �لتحديات �خلطرية على تطبيق تيك توك وغريه من مو�قع �لتو��شل �لجتماعي، بن �لفينة 

و�لأخرى، و�لتي توؤدي �أحياناً �إىل حو�دث وفاة ماأ�شاوية.
تاأثري�ت  لإح��د�ث  مرتفع  كهربائي  جهد  با�شتخد�م  �ملحتوى  من�شوؤو  خالله  يقوم  توك  تيك  حتدي  �أدى  موؤخر�ً، 
على �خل�شب، �إىل مقتل �شخ�شن ولية وي�شكون�شن �لأمريكية. ُقتل �لزوجان تانيا رودريغيز، 44 عاًما ، وجيم�س 
كارولفي ، 52 عاًما، �أثناء ممار�شة حرق �لأخ�شاب يف مر�آب منزلهما يف روزيلفيل ، مقاطعة مار�ثون، يف 6 �أبريل 

)ني�شان( �جلاري.
تعر�س �لزوجان لل�شعق بالكهرباء حتى �ملوت قبل �أن ت�شعل معد�ت حرق �لأخ�شاب حريًقا يف �ملنزل، وفًقا لنائب 

�شريف منطقة "ت�شاد بيلب".
تتم هذه �ملمار�شة عرب ��شتخد�م حمول عايل �جلهد حلرق قطعة خ�شب مت نقعها يف مادة كيميائية. وي�شتخرج هذ� 
�ملحول عادة من فرن ميكروويف �أو بطارية �شيارة. وتقول �لر�بطة �لأمريكية لالأعمال �خل�شبية، �إن 33 �شخ�شاً 
لقو� حتفهم نتيجة �تباع هذه �لطريقة يف حرق �خل�شب، وقد قامت جلنة �ل�شالمة �خلا�شة بالر�بطة بحظر هذه 

�ملمار�شة بعد وفاة عامل خ�شب يف ولية و��شنطن يف عام 2017، وفق ما �أوردت �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية. 
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يرزقان بطفلتني ملت�سقتني يف حالة نادرة 
تعانقان  "�ملعجزة" �للتن  �مللت�شقتن  بتو�أمهما  بريطانيان  زوج��ان  رحب 
بع�شهما �لبع�س با�شتمر�ر. و��شتقبلت هانا وزوجها ود�ن بيت�شون طفلتيهما 

بعد ت�شعة �أ�شهر �شعبة، حيث ولدت �أنابيل و�إيز�بيل �ل�شهر �ملا�شي.
وجلاأ �لزوجان �إىل عالج �خل�شوبة �لعام �ملا�شي مل�شاعدة هانا على �حلمل 
وكانا �شعيدين للغاية عندما حملت �ل�شيدة بات�شون من �ملحاولة �لأوىل. 
�لتو�أمن  �أن  �كت�شاف  بعد  بالذعر  �ل��زوج��ن  �أ���ش��اب  �ملبكر  �لفح�س  لكن 
ملت�شقتن، وهو �أمر ل يحدث �إل يف حالة و�حدة من كل 2.5 مليون حالة 
حمل. و عرف �لأطباء منذ وقت مبكر �أن �لطفلتن تت�شاركان يف عدة �أجز�ء 
�أع�شاء حيوية  �أي  �إذ� كانت  من �جل�شم، لكنهم مل يتمكنو� من معرفة ما 
و�شحتهام  �حلياة  قيد  على  لبقائهما  رئي�شي  عامل  هو  وه��ذ�  ت��اأث��رت،  قد 

ورفاههما على �ملدى �لطويل.
و ُولدت �أنابيل و�إيز�بيل وهما مت�شلتان من �ل�شدر �إىل �حلو�س، وتقا�شمتا 
�لبالغتن  �لتو�أم،  �أن  �لأهم من ذلك  �ملثانة و�لأمعاء و�شاق ملتحمة. لكن 
من �لعمر �لآن �شتة �أ�شابيع، كان لديهما قلبان منف�شالن. و نظًر� لكيفية 
بعد  لكن  با�شتمر�ر.  �لبع�س  بع�شهما  تعانقان  �ل��ت��و�أم  ف���اإن  �رتباطهما، 
ولدتهما �ملعجزة، ت�شتعد �لأ�شرة �لآن للتحدي �لتايل، وهو �جلر�حة �لتي 

�شتبد�أ عملية ف�شلهما، و�لتي من �ملقرر �إجر�وؤها �ل�شهر �ملقبل.

عرو�ش اإن�ساد تفاجئ رواد املرتو يف م�سر
ت�شهد بع�س حمطات مرتو �لأنفاق يف م�شر فعاليات فنية ترفيهية خالل 
�شهر رم�شان، يف �إطار م�شروع ثقايف، �أطلقته �شركة ت�شغيل �ملرتو، بهدف 
تقدمي جتربة ممتعة مل�شتخدمي �ملرتو، تغري �ل�شورة �لنمطية لهذ� �ملرفق 
�حليوي. وتفاجئ فرقة فنية، �ل�شائمن �ملارين عرب مرتو �لأنفاق، بو�شلة 
�لعودة  قبل  �ل�شعادة  ومتنحهم  �ل�شيام،  م�شقة  عليهم  تخفف  ترفيهية، 

للمنازل.
�لإن�شاد  من  بفا�شل  �لأن��ف��اق،  مرتو  جمهور  �لفنية  �لفرقة  هذه  وفاجاأت 
�ملوؤ�ش�شات  �إح��دى  مع  �ملرفق  ت�شغيل  �شركة  �أطلقتها  مبادرة  وه��و  �لديني، 
�لثقافية بهدف تنمية �لوعي �لعام بالفنون �لرت�ثية. وقال �ملن�شد �لرئي�شي 
�لروحانيات  �شهر  ه��و  "رم�شان  عربية":  ن��ي��وز  ل�"�شكاي  يون�س  �إي��ه��اب 
ونحاول �أن ن�شل بالإن�شاد �لديني �إىل �لنا�س لي�س فقط من خالل �ل�شوت 
مع  كبري�  �جلماهريي  �لتفاعل  وب��دى  و�لقلبي".  �ل��روح��ي  بالتفاعل  بل 
�لكلمات �لروحانية �لتي تت�شلل ب�شفائها �إىل قلوبهم لتخفف عن �لنفو�س 
�ملثقلة ولو جزء� ي�شري� من �لأعباء �حلياتية �ليومية. وقالت �إحدى �ملارة 
�مل��رتو، و�ل�شيخ  �إقامة �حللفة يف  �أن يقررو�  "فكرة جميلة جد�  �مل��رتو:  يف 
�إيهاب �أدخلنا يف مز�ج خا�س جد�". �لأنا�شيد تقليد رم�شاين قدمي، لكنه 
حتقق هذه �ملرة يف مكان غري ماألوف، لي�شنع �أجو�ء مميزة تتذوق عربها 

�سمية اخل�ساب تنهار 
يف وداع والدتها 

�مل�����ش��ري��ة  �شمية  �مل��م��ث��ل��ة  �ن���ه���ارت 
�خل�شاب  خالل ت�شييع و�لدتها �إىل 
�لأول،  �أم�����س  ي��وم  �لأخ���ري  مثو�ها 
�ملنارة"  "مد�فن  �أ�شرتها  يف مقابر 
�شالة  �أد�ء  ب��ع��د  �ل���ش��ك��ن��دري��ة  يف 
�لو�شط  جن����وم  وغ�����اب  �جل����ن����ازة. 
�أعلنت  وكانت  �جلنازة.  عن  �لفني 
وفاة  خرب  �خل�شاب  �شمية  �لفنانة 
و�ل��دت��ه��ا م��ن خ���الل م��ن�����ش��ور عرب 
�لتو��شل  م���وق���ع  ع��ل��ى  ح�����ش��اب��ه��ا 
و�نا  هلل  "�إنا  وكتبت:  �لجتماعي، 
�إىل رحمة  ت��وف��ي��ت  �إل��ي��ه ر�ج��ع��ون 
يرحمها  �هلل  �لغالية  و�ل��دت��ي  �هلل 
جناته  ف�شيح  وي�شكنها  لها  ويغفر 
�لتعزية  وتلقت  �لدعاء".  ن�شاألكم 
�لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  على 
�مل�شاهري بينهم  من جمموعة من 
:"خال�س  عبيد   �مل��م��ث��ل��ة  نبيلة   :
عز�ئي لل�شديقة �لنجمة �جلميلة 
و�لدتها..  وف��اة  يف  �خل�شاب  �شمية 
و�ل�شلو�ن  �ل�����ش��رب  �أل��ه��م��ه��ا  �ل��ل��ه��م 

مب�شابها �لأليم".
عامر :"خال�س  �مل���م���ث���ل���ة  �أي�������نت 
�لتعازي للزميلة �شمية �خل�شاب يف 
وفاة و�لدتها، �للهم �رحمها و�غفر 

لها و�جعلها من �أهل �جلنة".

الأ�سرار يت�سدر اإيرادات 
ال�سينما الأمريكية

�ملتحركة  �ل���ر����ش���وم  ف��ي��ل��م  ت�����ش��در 
�أو  غ������اي������ز(  ب��������اد  )ذ�  �جل������دي������د 
يف  �ل�شينما  �إي�����ر�د�ت  "�لأ�شر�ر" 
�أمريكا �ل�شمالية يف مطلع �لأ�شبوع 
مليون   24 بلغت  �إي����ر�د�ت  حمققا 
�لكوميديا  فيلم  و�حتفظ  دولر. 
هيدجهوغ  ذ�  )�شونيك  و�ملغامر�ت 
باملركز   "2 �شونيك  "�لقنفذ   )2
مليون   15.2 م�����ش��ج��ال  �ل����ث����اين 
كاري  و�لفيلم بطولة جيم  دولر. 
وجيم�س مار�شدن وتيكا �شومبتري 

ومن �إخر�ج جيف فولر.
وت��ر�ج��ع �جل���زء �ل��ث��ال��ث م��ن فيلم 
)فانتا�شتيك بي�شت�س: ذ� �شيكرت�س 
ر�ئعة:  "وحو�س  دم��ب��ل��دور(  �أوف 
�لأول  �ملركز  دمبلدور" من  �أ�شر�ر 
�لأ�شبوع  ه���ذ�  �ل��ث��ال��ث  �مل��رك��ز  �إىل 

م�شجال 14 مليون دولر.
�إي����دي ريدماين  ب��ط��ول��ة  و�ل��ف��ي��ل��م 
وك���اث���ري���ن و�ت���ر����ش���ت���ون وم���اد����س 
ميكل�شن ومن �إخر�ج ديفيد ييت�س. 
وجاء فيلم �لإثارة �مللحمي �جلديد 
يف  �ل�شمال"  نورثمان("رجل  )ذ� 
�مل��رك��ز �ل��ر�ب��ع ب��اإي��ر�د�ت بلغت 12 
بطولة  و�ل��ف��ي��ل��م   . دولر  م��ل��ي��ون 
ونيكول  ���ش��ك��ار���ش��غ��ارد  �أل��ك�����ش��ن��در 
هوك  و�إيثان  تايلور  و�أنيا  كيدمان 

ومن �إخر�ج روبرت �إيجرز.
فيلم  �خل���ام�������س  �مل���رك���ز  وج�����اء يف 
�حل��رك��ة �ل��ك��وم��ي��دي �جل��دي��د )ذ� 
ما�شيف  �أوف  وي�����ت  �أن����ب����ري�ب����ول 
حمققا  �لفذة"  "�ملوهبة  ت��ال��ن��ت( 

�إير�د�ت بلغت 7.1 مليون دولر.
و�ل��ف��ي��ل��م ب��ط��ول��ة ن��ي��ك��ول���س كيج 
هورفان  و���ش��ارون  با�شكال  وب��ي��درو 

ومن �إخر�ج توم جورميكان.

مايا دياب:لبنان يبكي 
جثثه يف العيد

بعد ماأ�شاة غرق مركب يحمل مهاجرين 
قبالة �شاحل مدينة  طر�بل�س  يف �شمايل 
لبنان، كان على متنه حو�يل 60 �شخ�شاً، 
عن  دياب   �للبنانية  مايا  �لفنانة  ع��ربت 
وطننا  يعي�شه  �ل��ذي  �لأمل  تعاطفها عن 
على  �شفحتها  على  كتبت  حيث  لبنان 
�لجتماعي:"لبنان  �ل��ت��و����ش��ل  م��وق��ع 
�لفقر  م��ن  ه��رب��و�  �لعيد  يف  جثثه  يبكي 
و�لظلم و�لف�شاد فالقاهم �ملوت بحفاوة.
بالها  ع��ل��ى  ودول���ت���ي ول  ���ش��ع��ب��ي مي����وت 
لعلرّها  �أخ��رى  ة  مررّ ح  للرت�شرّ ر  بال،تتح�شرّ
�لدورة..".  ه���ذه  ن�شته  ق��ر���ٍس  تنت�شل 
و�نت�شال  45 �شخ�شاً،  �إنقاذ  وكان قد مت 
7 جثث بينهم طفلة ب�شبب غرق �ملركب 

يوم �ل�شبت.

يقتل رجاًل لأنه دا�ش على قدمه
�أقدم لعب كمال �أج�شام على قتل رجل و�أب لطفلن بلكمة 

و�حدة بعد �أن د��س على قدمه عن طريق �خلطاأ.
روبرت  بلكم  ع��اًم��ا(   31( �أوي���ن جرينهالغ  روب���رت  ق��ام  و 
�شميثور�شت )36 عاًما( بينما كان �ل�شحية يحتفل بعيد 
ميالده يف بولتون. و كان �شميثور�شت خارًجا مع �بن عمه 
�آرون بيت�س عندما د��س بطريق �خلطاأ على قدم جرينهالغ 
يف حو�يل �ل�شاعة 11.40 م�شاًء، ومع ذلك، قيل �إنه �عتذر 
�ل��ل��ي��ل ح��ي��ث غادر  �أث��ن��اء  �أخ����رى  ت��ك��ن ه��ن��اك م�شاكل  ومل 
�لطرفان بعد �أن ت�شاحلها. لكن يف وقت لحق، يف حو�يل 
�ل�شاعة 1.30 �شباًحا �شرب جرينهالج �آرون دون ��شتفز�ز 
قبل �أن يلكم �شميثور�شت بقوة "مالكم من �لوزن �لثقيل"، 
ح�شبما ��شتمعت حمكمة �لتاج يف مان�ش�شرت. وتعر�س �آرون 
لرجتاج يف �ملخ، لكن �ل�شربة �لتي تعر�س لها �شميثور�شت 
ي�شرب  �أن  قبل  حتى  ف��وري��ة  دماغية  �شدمة  يف  ت�شببت 
�لرغم  على  ب��ع��ي��ًد�،  �شيارته  جرينهالج  ق��اد  ث��م  �لأر�����س. 
و�ملخدر�ت.  �لكحول  تعاطي  ب�شبب  لئ��ق  غ��ري  كونه  م��ن 
"خطري" وحكم  باأنه  �لآن  جرينهالج  عن  �لإع���الن  مت  و 
عليه بال�شجن لأكر من 11 عاًما بعد �أن �عرتف بالقتل 
�لعام  2 �شبتمرب -�أيلول من  �أعقاب هجوم  غري �لعمد يف 
�ملا�شي. وقال �لقا�شي �أنتوين كرو�س �لذي �أ�شدر �حلكم 
تفتخر  �أن  �شوى  و�حدة،  للحظة  فعلته  ما  يف  تفكر  "مل 

باإجنازك وتدعو �لآخرين ملهاجمتك".

اأين�ستاين ال�سغري ي�ستعد للدكتوراة يف �سن الـ13
13 ع��ام��ا يف برنامج  �ل��ع��م��ر  ي��ب��ل��غ م���ن  ق��ب��ول ���ش��ب��ي  مت 
�لأمريكية،  ميني�شوتا  جامعة  يف  بالفيزياء  �ل��دك��ت��ور�ة 
�لفيزياء  ع��ل��وم  �ل��ب��ك��ال��وري��و���س يف  ع��ل��ى  ح�����ش��ل  ب��ع��دم��ا 
�ل���ذي ي�شفه  ت��ان��ر  �إل��ي��وت  و�ل��ري��ا���ش��ي��ات. وي�شعى و�ل���د� 
كثريون ب�"�أين�شتاين �ل�شغري" �إىل تاأمن 20 �ألف دولر، 
بعدما قبل �بنهما يف جامعة ميني�شوتا، ل�شتكمال در��شته. 
وبح�شب مي�شيل و�لدة �إليوت، فاإن تعلق �بنها بالعلوم ظهر 
يف �شن �لثالثة، حيث �أخذ يتعلم �لقر�ءة ب�شهولة على نحو 

مفاجئ، كما �أظهر حبا لالأرقام.
ونقلت �شحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية عن �إليوت قوله: 
"لدي �شغف بالفيزياء �لتي �أعتربها �أكر �لعلوم تف�شيال 
جامعين  ل��ط��الب  بتدري�شها  �أق����وم  ح��ي��ث  يل،  بالن�شبة 
منهاج  �أك��م��ل  �بنها  ف���اإن  مي�شيل  ذك���رت  ووفقما  �أي�شا". 
�لثانوية يف عامن باملنزل، و�أخذ يتلقى درو�شه �جلامعية 
وهو يف �لتا�شعة. و�أ�شافت مي�شيل: "رغم �أنه كرب ب�شرعة 
خالفا لباقي �لأطفال، �إل �أنه ل يز�ل �شغري� بالن�شبة يل. 

�أمتنى �أن يو��شل تعليمه ويحقق �أعلى �ل�شهاد�ت".

اأ�سد يف مقعد �سيارة 
بال�شيارة  �شاحبه  مع  يتجول  لأ�شد  فيديو  مقطع  �أث��ار 
على  و��شعا  تفاعال  بغد�د،  �لعر�قية  �لعا�شمة  �شو�رع  يف 
م��و�ق��ع �ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي ب��ال��ع��ر�ق. ووث���ق �لو�قعة 
م���و�ط���ن ع���ر�ق���ي ك����ان ي���ق���ود ���ش��ي��ارت��ه وت���ف���اج���اأ يف �أحد 
�لإ�شار�ت، بالأ�شد يف �ل�شيارة �لتي بجانبه، وعلق �شاخر�: 
�ملتد�ول،  �لفيديو  ويف  �لعر�قين".  مع  �لأخ��ب��ار  "�شو 
يطل  بينما  �خللفي،  �ملقعد  يف  جال�س  وهو  �لأ�شد  يظهر 
�نتابته  ك��اأمن��ا  وي��ب��دو  �ل�شيارة  ن��اف��ذة  م��ن  وي��دي��ه  بر�أ�شه 

حالة ذهول مما ي�شاهده ب�شو�رع بغد�د.

كعك العيد.. فوائد كثرية يف�سدها الإفراط
د�ئما ما يتجه �حلديث عن "كعك �لعيد" �إىل �أ�شر�ره 
�لدكتور  ول��ك��ن  �ل�����ش��ي��ام،  م��ن  ف���رتة  ب��ع��د  �ل�شحية 
�لغذ�ء  وملوثات  �شموم  �أ�شتاذ  �أبوعرب،  �أن��ور  عا�شم 
�جلمعية  ورئي�س  مب�شر،  للبحوث  �لقومي  باملركز 
�مل�شرية ل�شالمة �لغذ�ء، ي�شري �إىل �لفو�ئد �لعديدة 

�لتي تتو�رى خلف �أ�شر�ر �لإفر�ط بكعك �لعيد.
ويقول �أبو عرب، �أن كعك �لعيد من �لأطعمة �لغنية 
�أهمها  �لإن�شان  جل�شم  �ملفيدة  �لغذ�ئية  بالعنا�شر 
و�لربوتينات  و�ل�����ش��ك��ر(  )�ل��دق��ي��ق  �ل��ك��رب��وه��ي��در�ت 
للقيمة  بالإ�شافة  )�ل�شمن(،  و�ل��ده��ون  )�لبي�س( 
�لع�شل  مثل  �لطبيعية  �مل�شافات  لبع�س  �لغذ�ئية 
و�لتى  و�ملك�شر�ت  لالأك�شده،  �مل�شادة  بقوتة  �ملعروف 
�ملعروف  "ه�"،  ف��ي��ت��ام��ن  م�����ش��ادر  م��ن  م�����ش��در  ه��ى 
ب��ق��وت��ه �مل�����ش��ادة ل��الأك�����ش��ده و�أه��م��ي��ت��ه ف��ى مقاومة 
�أمر��س �لقلب وت�شلب �ل�شر�ين، بجانب حمتو�ها 
و�لفو�شفور  �لكال�شيوم  مثل  �ملعدنية  �لعنا�شر  من 
بالأ�شافة  و�مل���اغ���ن�������ش���ي���وم  و�ل���ن���ح���ا����س  و�حل����دي����د 

لفيتامينات "�أ ، ب".
وي�شيف �أن للكعك �أي�شا ر�ئحة مميزة �أثناء �إعد�ده، 
وهي ذ�ت �أثر �شحي �إيجابي على �جل�شم لدورها يف 
�لها�شمة  �لع�شار�ت  �أف���ر�ز�ت  زي��ادة  على  �مل�شاعدة 
وتنبيه �ملعدة ليزد�د ن�شاطها مما ي�شاعد على ه�شم 
تعمل  �أنها  �إىل  بالإ�شافة  �لكعك،  وده��ون  ن�شويات 
حيث  تناوله  بعد  بالنتفاخ  �لإح�����ش��ا���س  �إز�ل���ة  على 
و�لقرفة  �حلبهان  من  مكونة  ع�شبية  مكونات  �إنها 
و�ملحلب و�لقرنفل وغريها، وي�شاف ملكونات �لكعك 
�أي�شاً �أثناء �لت�شنيع �خلمرية وهي م�شدر لفيتامن 

"ب".
ونظر�ً لأن �لدهون يف �لكعك و�لغريبة و�لبيتي فور 
ت�شبب �ل�شعور بالمتالء لحتياجها �إىل وقت �أطول 
ب��اأن تكون هناك فرتة  �أب��و ع��رب،  يف �له�شم، ين�شح 
3 �شاعات بعد كل م��رة يتم فيها  زمنية ل تقل عن 
كعكة  من  �أك��ر  تناول  ع��دم  ويف�شل  �لكعك،  تناول 

و�حدة �أو 2 على �لأكر يومياً.

املمثلة بروكلني ديكر خلل ح�سورها فعالية ترويجية للم�سل�سل التلفزيوين »جري�س وفرانكي« يف لو�س اأجنلو�س، كاليفورنيا. رويرتز

اأجنلينا جويل تقا�سي »اإف بي اآي«
يوما ما، كان بر�د بيت و�أجنلينا جويل �أكر �لأزو�ج �شهرة يف �لعامل، لكن �لأمر 
حتول �إىل "كابو�س" ب�شرعة كبرية، ويوؤكد تقرير جديد �أن �لعالقة ل ز�لت يف 

قمة "�لعد�وة" حتى بعد هدوء �لطالق.
وك�شف تقرير جديد حماولت �ملمثلة �لأمريكية �أجنلينا جويل، "�إيذ�ء وف�شح" 
طليقها �ملمثل بر�د بيت، عرب معلومات من وكالة �ملباحث �لفيدر�لية �لأمريكية 

�آي". بي  "�إف 
ووفقا مل�شادر عدة، تقا�شي جويل وكالة �ل�شتخبار�ت، من �أجل حق �حل�شول 

"ق�شية  �ملخابر�ت يف  ب��ر�د بيت، من د�خ��ل حتقيق  على معلومات حول 
�لطائرة �خلا�شة". وجتري �ل�"�إف بي �آي" حتقيقا حول و�قعة جرت 
�أوروبا  بن بيت وجويل و�أطفالهما، د�خل رحلة بطائرة خا�شة فوق 

يف 2016.


