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

مو�صكو تغلق قن�صليات دول البلطيق وتطرد املوظفني 

القوات الرو�صية ت�صيطر على ماريوبول وحتا�صر اآخر معقل اأوكراين فيها

���ص��واري��خ ع��ل��ى ا���ص��رائ��ي��ل 
غزة  على  ج��وي��ة  و���ص��رب��ات 

•• �لقد�س-�أ ف ب::

فل�سطينيون  م�����س��ل��ح��ون  �أط���ل���ق 
فجر �خلمي�س �سو�ريخ من غزة 
�سل�سلة  على  رد�  �إ�سر�ئيل  باجتاه 
��ستهدفت  �جل��وي��ة  �ل��غ��ار�ت  م��ن 
ل�سلطة  ي��خ�����س��ع  �ل����ذي  �ل��ق��ط��اع 
ح��م��ا���س، م���ا ي��ث��ر خم�����اوف من 
ت�سعيد ع�سكري جديد يف �أجو�ء 
�لتوتر �ملرتبط بالأماكن �ملقد�سة 

يف �لقد�س.
�ساروخ  على  رد�  �لغار�ت  وج��اءت 
�لأربعاء  م�����س��اء  غ���زة  م��ن  �أط��ل��ق 
�لأ�سبوع  خ�����ال  �ل����ث����اين  وك������ان 
�جل��اري، و�سقط يف حقل يف بلدة 
�سديروت �ل�سر�ئيلية من دون �أن 
ي�سفر عن �إ�سابات، وفق ما �أفادت 

�ل�سرطة �ل�سر�ئيلية.
ب�سن  �لإ�سر�ئيلي  �ل��ط��ر�ن  ورد 
�جلوية  �ل�����س��رب��ات  م��ن  �سل�سلة 
ب��ع��ي��د م��ن��ت�����س��ف ل���ي���ل �لأرب����ع����اء 
قطاع  و�سط  ��ستهدفت  �خلمي�س 
�أمني،  غزة ح�سب �سهود وم�سدر 
فل�سطينيني  مب�سلحني  دف��ع  م��ا 
�إطاق  �ىل  �ملحا�سر  �لقطاع  يف 

�أربعة �سو�ريخ �أخرى.
وق����ال �جل��ي�����س �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي �إن 
ط�����ائ�����ر�ت�����ه �����س���ت���ه���دف���ت خ����ال 
�لهجمات موقعا ع�سكريا و�أنفاقا 
حتتوي على مو�د كيميائية �أولية 
حمركات  ت�����س��ن��ي��ع  يف  ت�����س��ت��خ��دم 

�ل�سو�ريخ.

انهيارات  من  حتذيرات 
فقد  اإذا  لبنان  يف  اأك��ر 
ال��دويل النقد  فر�صة 

•• بريوت-وكاالت:

م�سوؤولة  �قت�سادية  حذرت م�سادر 
�نهيار  �إىل  �سيهوي  لبنان  �أن  م��ن 
�لنقد  ب��ّدل �سندوق  �أك��ر يف ح��ال 
مكان  �إىل  و�نتقل  م�ساره  �ل���دويل 

�آخر.
ت�سريحات  يف  �مل�����س��ادر،  و�أ����س���ارت 
ن�سرتها  �جل���م���ه���وري���ة  ل�����س��ح��ي��ف��ة 
�أم�س  �لإل����ك����روين  ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا 
�خل��م��ي�����س،  �إىل �أج����و�ء ح���ذرة من 
�ل�������دويل، حيال  �ل��ن��ق��د  ����س���ن���دوق 
�للبناين  �جل��ان��ب  ت��ع��اط��ي  كيفية 
�ملعر  ت�ّسكل  �ل��ت��ي  متطلباته  م��ع 
مد�ر  �إىل  لبنان  لنتقال  �لإلز�مي 

�لنفر�جات �لتي ما ز�لت ممكنة.
�لنقد  ����س���ن���دوق  �أن  و�أ�����س����اف����ت، 
و���س��ع ل��ب��ن��ان �أم�����ام ف��ر���س��ة، وثمة 
�إجنازهما  ي�سكل  م��ل��ّح��ان  �أم�����ر�ن 
تعزيز�ً  �لنيابية  �لن��ت��خ��اب��ات  قبل 
�إق��ر�ر قانون  لهذه �لفر�سة، �لأول 
رفع  و�ل��ث��اين  ك��ون��رول،  �لكابيتال 
�أنه  �إىل  ولفتت  �مل�سرفية.  �ل�سّرية 
م��ا مل ي��ت��م �إجن��ازه��م��ا خ���ال هذه 
�ستكون  �ل��ف��ر���س��ة  ف��ه��ذه  �ل���ف���رة، 
مهددة بالفعل، ولن يكون مفاجئاً 
�إن بّدل �ل�سندوق م�ساره عن لبنان 
خ�سو�ساً  �آخ���ر،  مكان  �إىل  و�نتقل 
م�ساعدة  �لطالبة  �ل���دول  حبل  �أن 
�سندوق �لنقد �لدويل طويل جد�ً.

وقالت: �إذ� ما فقد لبنان دوره مع 
�سندوق �لنقد من خال �لفر�سة 
ل����ه، ف��ق��د ل يجده  �أت���اح���ه���ا  �ل���ت���ي 
و�ساعتها  �مل�����س��ت��ق��ب��ل،  يف  ب�����س��ه��ول��ة 

�سيهوي لبنان �إىل �نهيار �أكر.

   

جمل�س الوزراء يعتمد عطلة عيد الفطر املبارك ملدة 
اأ�صبوع تبداأ من ال�صبت 30 اأبريل اإىل اجلمعة 6 مايو

•• �أبوظبي- و�م: 

�عتمد جمل�س �ل��وزر�ء قر�ر�ً بتحديد عطلة عيد �لفطر 
للحكومة  �لر�سمية  �لعطلة  ل��ت��ب��د�أ  �أ���س��ب��وع  مل��دة  �مل��ب��ارك 
03 �أبريل  �مل��و�ف��ق  �ل�سبت  ي��وم  �ع��ت��ب��ار� م��ن  �لحت��ادي��ة 

�جلاري و حتى �جلمعة �ملو�فق 6 مايو 2202.
و�جلهات  �ل����وز�ر�ت  كافة  �لر�سمية  �لعطلة  ق��ر�ر  ي�سمل 
�ل���دو�م  ي�ستاأنف  �أن  ع��ل��ى  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �لحت���ادي���ة يف 
�لر�سمي للحكومة �لحتادية يوم �لثنني �ملو�فق 9 مايو 

.2202

الإمارات تدين الهجومني الإرهابيني يف النيجر 
•• �أبوظبي-و�م: 

�أد�نت دولة �لإمار�ت ب�سدة �لهجومني �لإرهابيني �للذين 
مركز  و��ستهدفا   ، �ل�سديقة  �لنيجر  بجمهورية  وق��ع��ا 
للحر�س  ومع�سكر�  بيتيلكويل،  ب��ب��ل��دة  ح��دودي��ا  ���س��رط��ة 
و�إ�سابة  عنهما مقتل  ج��ادو، وجنم  �لوطني يف حمافظة 

عدد من �جلنود. 
و�أكدت وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل �أن دولة �لإمار�ت 
�لإجر�مية،  �لأعمال  لهذه  �ل�سديد  ��ستنكارها  تعرب عن 
�لتي  و�لإره����اب  �لعنف  �أ���س��ك��ال  جلميع  �ل��د�ئ��م  ورف�سها 
�لقيم  مع  وتتنافى  و�ل�ستقر�ر  �لأم��ن  زعزعة  ت�ستهدف 

و�ملبادئ �لإن�سانية. 
�لنيجر  حلكومة  تعازيها  خال�س  ع��ن  �ل����وز�رة  و�أع��رب��ت 
�ل�سديق، ولأه��ايل وذوي �سحايا هذه �جلرمية  و�سعبها 

�لنكر�ء، ومتنياتها بال�سفاء �لعاجل جلميع �مل�سابني.

•• عو��صم-وكاالت:

�لرو�سية  �خلارجية  وز�رة  قالت 
�أم�������س �خل��م��ي�����س، �إن���ه���ا �أم����رت 
لتفيا  ق���ن�������س���ل���ي���ات  ب������اإغ������اق 
وطلبت  و�إ���س��ت��ون��ي��ا  ول��ي��ت��و�ن��ي��ا 
بعد  �ملغادرة  فيها  �ملوظفني  من 
خ����ط����و�ت مم���اث���ل���ة م����ن �ل�����دول 

�لثاث.
و�أ���س��اف��ت �ل����وز�رة يف ب��ي��ان �إنها 
�ستغلق قن�سليتي لتفيا يف �سان 
وقن�سلية  وب�سكوف  بطر�سرغ 
بطر�سرغ  ����س���ان  يف  �إ���س��ت��ون��ي��ا 
وقن�سلية  ب�سكوف  يف  ومكتبها 

ليتو�نيا يف �سان بطر�سرغ.
ويف وقت �سابق من هذ� �ل�سهر، 
باإغاق  و�إ�ستونيا  لتفيا  �أم��رت 
غزوها  ب�سبب  رو�سيا  قن�سليات 
ليتو�نيا  طلبت  بينما  �أوك��ر�ن��ي��ا 

من �ل�سفر �لرو�سي �ملغادرة.
م���ي���د�ن���ي���اً �أب����ل����غ وزي������ر �ل���دف���اع 
�سويغو  �����س����رغ����ي  �ل�����رو������س�����ي 
�ل���رئ���ي�������س ف����ادمي����ر ب���وت���ني، 
ب�سيطرة رو�سيا على ماريوبول، 
ه����ادئ  �ل���و����س���ع  �أن  �إىل  لف����ت����اً 

وي�سمح بعودة �ملدنيني.
ز�ل  م��ا  ل��ب��وت��ني:  �سويغو  وق���ال 

�ل�ساحلية  م��اري��وب��ول  م��دي��ن��ة 
�لأوك���ر�ن���ي���ة، وق����ال �إن����ه يريد 
�آمن  ب�سكل  ح�سارها  ��ستمر�ر 

بدًل من �لقتحام.
لوزير  بوتني  فادمير  وق��ال 
�ل����دف����اع ���س��رغ��ي ���س��وي��غ��و �إن 
ماريوبول  حترير  عمل  �نتهاء 

جناح.
و�أب�����ل�����غ ب����وت����ني وزي�������ر دف���اع���ه 
�آزوف�ستال  م��وق��ع  �ق��ت��ح��ام  �أن 

يف  �أوك��ر�ن��ي��ون  مقاتلون  هناك 
م�سنع �أزوف�ستال مباريوبول.

وب��ح�����س��ب ���س��وي��غ��و ي��ب��ل��غ عدد 
 0002 ق�����ر�ب�����ة  �مل�������س���ل���ح���ني 
م�سلح من عا�سمة كتيبة �آزوف 

�لأوكر�نية �ملتطرفة.
و�أم����������ر �ل����رئ����ي���������س �ل����رو�����س����ي 
�خلمي�س،  ب��وت��ني،  ف��ادمي��ر 
�جلي�س �لرو�سي باإلغاء خطط 
يف  �آزوف�ستال  م�سنع  لقتحام 

�ل�سروري  وم��ن  منا�سب  غ��ر 
بطريقة  �مل��ن��ط��ق��ة  حم���ا����س���رة 
و�حدة  ذب��اب��ة  ت�سمح مب��رور  ل 
م��ن �مل��ن��ط��ق��ة. وخ��اط��ب بوتني 
�مل�سنع  �لأوكر�نيني يف  �جلنود 
�لذين مل ي�ست�سلمو� بعد قائًا 
باحر�م  �ستعاملهم  رو�سيا  �إن 
�لطبية  �مل�������س���اع���دة  و���س��ت��ق��دم 

للجرحى.
و�أر�سلت رو�سيا ع�سر�ت �لآلف 

يوم  �أوكر�نيا  �إىل  جنودها  من 
فيما  ف���ر�ي���ر)����س���ب���اط(   42
ع�سكرية  عملية  ب��اأن��ه  و�سفته 
خا�سة خلف�س قدر�ت �أوكر�نيا 
على  و�ل���ق�������س���اء  �ل��ع�����س��ك��ري��ة 
قوميون  �إنهم  تقول  �أ�سخا�س 

خطرون.
و�سنت �أوكر�نيا مقاومة عنيفة 
وفر�س �لغرب عقوبات كا�سحة 
م���و����س���ك���و يف حم����اول����ة  ع����ل����ى 

لإجبارها على �سحب قو�تها.
وقال �ملتحدث با�سم �لكرملني، 
�إن �لعملية  دميري بي�سكوف، 
�لع�سكرية �لرو�سية يف �أوكر�نيا 
م�����س��ت��م��رة وف��ق��ا ل��ل��خ��ط��ة على 
�ل���رئ���ي�������س  �أن  م������ن  �ل������رغ������م 
�أم����ر قو�ته  ب��وت��ني  ف��ادمي��ر 
بعدم �قتحام م�سنع �آزوف�ستال 
للقو�ت  م��ع��ق��ل  �آخ����ر  لل�سلب، 
�لأوكر�نية يف مدينة ماريوبول 

�ل�ساحلية.
لل�سحافيني  بي�سكوف  �أو���س��ح 
هناك  كانت  �أن��ه  �خلمي�س  ي��وم 
ل���ل���ق���و�ت  ف���ر����س���ة  ت��������ز�ل  ول 
�أ�سلحتها  لإل���ق���اء  �لأوك���ر�ن���ي���ة 
و�خل��روج عر �ملمر�ت �لتي مت 

فتحها.

•• كابول-وكاالت:

ق���ت���ل 01 �أ����س���خ���ا����س ع���ل���ى �لأق�����ل 
و�أ���س��ي��ب 04، �أم�����س �خل��م��ي�����س، يف 
لل�سيعة  م�سجد�  ��ستهدف  �نفجار 
���س��م��ايل �أف��غ��ان�����س��ت��ان. وق����ال غوث 
�مل�ست�سفى  م���دي���ر  �أن�������وري  �ل���دي���ن 
حيث  ���س��ري��ف  م����ز�ري  يف  �لرئي�سي 
وقع �لنفجار، �إن �لقتلى و�جلرحى 
�سيار�ت  يف  �مل�����س��ت�����س��ف��ى  �إىل  ن��ق��ل��و� 

�إ�سعاف و�سيار�ت خا�سة.
�أ�سابت  �خلمي�س،  �سابق  وق��ت  ويف 
طريق  ج��ان��ب  على  م��زروع��ة  قنبلة 
طفلني على �لأقل يف كابل، بح�سب 

م�سوؤول يف �ل�سرطة.
كابل  �سرطة  با�سم  �ملتحدث  وق���ال 
خالد زدر�ن، يف من�سور على توير، 
�ل�سريط  يف  �ن��ف��ج��رت  �لقنبلة  �إن 
�لذي يتو�سط طريقا يف حي بغرب 
نف�س  ويف  ي����وم����ني  وق����ب����ل  ك����اب����ل. 
تفجر�ت  ع�����دة  وق���ع���ت  �مل���ن���ط���ق���ة، 

تعليمية،  م��وؤ���س�����س��ات  ����س��ت��ه��دف��ت 
�أ�سخا�س   6 م��ق��ت��ل  ع���ن  �أ����س���ف���رت 
�لأطفال،  �لأق��ل معظمهم من  على 
�أي  71 �آخرين. ومل تعلن  و�إ�سابة 
عن  �ل��ف��ور  ع��ل��ى  م�سوؤوليتها  ج��ه��ة 

�نفجاري �خلمي�س.
ي�سكلون  �لذين  �ل��ه��ز�رة،  ويتعر�س 

�سكان  م������ن  ب�����امل�����ائ�����ة   9 ح����������و�يل 
�أف��غ��ان�����س��ت��ان �ل���ب���ال���غ ع���دده���م 63 
ن�سمة، وحدهم لا�ستهد�ف  مليون 
ب�����س��ب��ب ع��رق��ي��ت��ه��م �مل��خ��ت��ل��ف��ة عن 
�لطاجيك  �لأخ��رى، مثل  �لعرقيات 
�لب�ستونية،  و�لأغ��ل��ب��ي��ة  و�لأوزب������ك 

وب�سبب طائفتهم.

مواقــيت ال�صالة
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رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون امللكة اإليزابيث الثانية بيوم ميالدها

•• �أبوظبي-و�م:

رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  بعث 
�مللكة  �جلالة  �ساحبة  �إىل  تهنئة  برقية  �هلل  حفظه  �لدولة 
�لعظمى  لريطانيا  �ملتحدة  �ململكة  ملكة  �لثانية  �إليز�بيث 

و�أيرلند� �ل�سمالية وذلك مبنا�سبة يوم مياد جالتها.
مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  بعث  كما 
رعاه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
�هلل و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
تهنئة  برقيتي  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 

مماثلتني �إىل �ساحبة �جلالة �مللكة �إليز�بيث �لثانية.

يج�صد ق�صة جناح وطموح اإماراتية فاقت التوقعات
فاطمة بنت مبارك توجه باإطالق �صعار يوم املراأة الإماراتية 

لعام 2022 ليكون »واقع ملهم.. م�صتقبل م�صتدام«
•• �أبوظبي-و�م:

وجهت �سمو �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك، رئي�سة �لحتاد �لن�سائي 
�لرئي�سة  و�لطفولة،  لاأمومة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�سة  �ل��ع��ام، 
�سعار  باإطاق  �لإم��ار�ت(،  )�أم  �لأ�سرية  �لتنمية  ملوؤ�س�سة  �لأعلى 
يوم �ملر�أة �لإمار�تية لعام 2202 ليكون )و�قع ملهم.. م�ستقبل 

م�ستد�م(، و�لذي ي�سادف يوم 82 �أغ�سط�س من كل عام.
بعد  ي��وم��اً  �ل�����س��ع��ار:  �إط���اق  مبنا�سبة  كلمة  يف  �سموها  وق��ال��ت 
�لعمل و�جلد  �أن��ه ل م�ستحيل مع  �لإمار�تية  �مل��ر�أة  �أثبتت  ي��وٍم 
�أ�سر�قا  �أك����ر  م�ستقبل  يف  و�لأم�����ل  �لإب�����د�ع  وروح  و�لج��ت��ه��اد 

و�زدهار�ً.                  )�لتفا�سيل �س2(

�سحب من �لدخان تت�ساعد فوق م�سنع �آزوف�ستال لل�سلب يف مدينة ماريوبول. )� ف ب( 

رجل �أفغاين يتلقى �لعاج يف م�ست�سفى بعد �إ�سابته يف �نفجار مبز�ر �ل�سريف.  )رويرز(

ماكرون ي�سافح موؤيديه خال حملته يف  �إحدى �سو�حي باري�س. )� ف ب(

حكومة با�صاغا ت�صل �صبها لالجتماع الأول.. والدبيبة ي�صّعد

ع�صرات القتلى وامل�صابني بتفجري م�صجد يف اأفغان�صتان

الإمارات تهنئ رئي�س واأع�صاء جمل�س القيادة 
الرئا�صي اليمني مبنا�صبة اأدائهم اليمني الد�صتورية

•• �أبوظبي -و�م: 

�لقيادة  جمل�س  رئي�س  �لعليمي  ر�ساد  لفخامة  �لتهنئة  �لإم���ار�ت  دول��ة  قدمت 
يف  �لد�ستورية  �ليمني  �أد�ئ��ه��م  مبنا�سبة  �ملجل�س  و�أع�ساء  �ليمن  يف  �لرئا�سي 

مدينة عدن.
و�أكدت وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل يف بيان لها دعم دولة �لإمار�ت �لكامل 
�ل�سام  ر�أ�سها  وعلى  مهامه  ممار�سة  م��ن  لتمكينه  �لرئا�سي  �لقيادة  ملجل�س 
و�ل�ستقر�ر و�لتنمية يف �ليمن �ل�سقيق، متمنية للمجل�س كل �لتوفيق و�ل�سد�د 

يف �أد�ء م�سوؤولياته �لوطنية.
جانب  �إىل  بالوق������وف  �لتز�مه������ا  على  �لبي�������ان  يف  �لإم������ار�ت  دول���ة  و�س�����ددت 
�لتنمية  يف  �مل�س����روعة  وتطلعاته  طموحات����ه  ودع��م  �ل�سقيق  �ليمني  �ل�سعب 
�سعوب  م�سلحة  يحقق  م��ا  لكل  �ل��د�ع��م�����ة  �س����يا�ستها  �إط����ار  يف  و�لزده��������������ار، 

�ملنطقة.

�ص 02

�ص 10

�ص 18

اأخبار الإمارات

عربي ودويل

الفجر الريا�ضي

حملة مليون وجبة من فائ�ص الطعام 
حتقق هدفها يف اأ�ضبوعني فقط 

ذا هيل: حان وقت التخّل�ص 
نهائياً من التفاق النووي

فريق نادي �ضباب الأهلي يُتوج بطالً 
مل�ضابقة كاأ�ص ال�ضباب حتت 21 عاماً
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•• عدن-وكاالت:

�لقيادة  ملجل�س  �مل�����س��ان��دة  و�مل�����س��احل��ة  �ل��ت�����س��اور  هيئة  �أع��ل��ن��ت 
�ملوؤلفة  �لتنفيذية  رئا�ستها  �خلمي�س،  �أم�س  �ليمني،  �لرئا�سي 

�لغيثي. حممد  برئا�سة  من 5 �أع�ساء 
ج���اء ذل���ك خ���ال �أول �ج��ت��م��اع ملجل�س �ل��ق��ي��ادة �ل��رئ��ا���س��ي، يف 
�لتي  و�مل�����س��احل��ة  �ل��ت�����س��اور  م��ع هيئة  ع��دن  �مل��وؤق��ت��ة  �لعا�سمة 
ت�سم 05 ع�سو� ممثلني لكافة �لقوى �لوطنية، بح�سب بيان 

للمجل�س �لرئا�سي ن�سرته �لوكالة �لر�سمية.
�لت�ساور  هيئة  رئ��ا���س��ة  على  �ل��ت��و�ف��ق  مت  ف��اإن��ه  للبيان  ووف��ق��ا 
من  كل  وع�سوية  رئي�ساً،  �لغيثي  حممد  بانتخاب  و�مل�ساحلة 
عبد �مللك �ملخايف و�سخر �لوجيه وجميلة على رجاء و�أكرم 
�لعامري. ورئي�س هيئة �لت�ساور و�مل�ساحلة حممد �لغيثي هو 

�لنتقايل  للمجل�س  �خلارجية  لل�سوؤون  �لعامة  �لإد�رة  رئي�س 
�جل��ن��وب��ي، فيما ي��ع��د ع��ب��د �مل��ل��ك �مل��خ��ايف م��ن �أب����رز �لوجوه 
�خل��ارج��ي��ة. وزي���ر  من�سب  ���س��اب��ق  �سغل  ق��د  وك���ان  �ل�سيا�سية 
وخال �لجتماع برئا�سة رئي�س جمل�س �لقيادة �لرئا�سي ر�ساد 
�لعليمي، وح�سور �أع�ساء �ملجل�س عيدرو�س �لزبيدي و�سلطان 
�لعر�دة وطارق �سالح وعبد �هلل �لعليمي وعثمان جملي وفرج 
روح  على  �جلميع  �أك���د  �مل��ح��رم��ي،  �ل��رح��م��ن  وع��ب��د  �لبح�سني 

�لتو�فق و�ل�سر�كة كعنو�ن للمرحلة �لنتقالية.
هيئة  �أع�ساء  خماطبا  �لرئا�سي  �لقيادة  جمل�س  رئي�س  وق��ال 
�لت�ساور: �سعبنا يتوقع منكم �لعمل لتج�سيد �لتو�فق من �أجل 
�سينعك�س بدوره على م�سالح  �لقيادة، وهذ�  م�ساعدة جمل�س 
�إل��ي��ه م��ن خ��ر ومن���اء و�سام.  �ل��ي��م��ن��ي وم���ا يتطلع  �ل�����س��ع��ب 
حكمتكم،  على  نعول  �ملجل�س  �أع�ساء  و�إخ��و�ين  �إنني  و�أ�ساف: 

�مل�ستقبلي  بالعمل  �لتو�فق  �أن تتجلى يف  وهذه �حلكمة يجب 
من خال رئا�سة �لهيئة �لتي �سيتم �ختيارها مل�ساعدة �ملجل�س. 
عونا  و�مل�ساحلة  �لت�ساور  هيئة  تكون  �أن  يف  �أمله  عن  و�أع��رب 
يف  جت���ارب  ميتلكون  �ل��ذي��ن  �أع�سائها  ي��ك��ون  و�أن  للمجل�س، 
م�سدد�  �مل�سوؤولية،  م�ستوى  عند  و�لإد�ري،  �ل�سيا�سي  �لعمل 
�لفرة  خ��ال  و�ل�سر�كة  �لتو�فق  روح  جت�سيد  ���س��رورة  على 
�لتنفيذية  رئا�ستها  و�مل�ساحلة  �لت�ساور  هيئة  �سمت  �ملقبلة. 
�لرئا�سي  �لقيادة  �ل�سلطة ملجل�س  نقل  �إع��ان  وذل��ك مبوجب 
�لت�ساور  هيئة  باإن�ساء  �لإع���ان  ون�س  �جل���اري.  7 �أب��ري��ل  يف 
و�مل�ساحلة �أن تعمل على �نتخاب رئا�ستها �لتنفيذية من بني 
رئي�س  م��ن  دع��وة  على  ب��ن��اًء  تعقدها  جل�سة  �أول  يف  �أع�سائها 
و�أربعة  رئي�س  من  �لهيئة  رئا�سة  وتتكون  �لرئا�سي،  �ملجل�س 

نو�ب.

ت�صم 50 ع�صوا ممثلني لكافة القوى الوطنية

املجل�س الرئا�صي اليمني يعلن عن ت�صكيل هيئة الت�صاور وامل�صاحلة

اتهامات من كل طرف اإىل الآخر باأنه غري موؤهل لقيادة فرن�صا
ماكرون ولوبان ي�صتبكان حول رو�صيا يف مناظرة حامية

•• باري�س-وكاالت:

�ملتطرفة  �ليمينية  �إميانويل ماكرون مناف�سته  �لفرن�سي  �لرئي�س  �تهم 
مارين لوبان باأنها عبدة للرئي�س �لرو�سي بوتني ب�سبب ح�سول حزبها 
على قر�س قبل �أعو�م من بنك رو�سي، يف مناظرة تلفزيونية حادة قبل 

�جلولة �لثانية من �لنتخابات �لرئا�سية �ملقررة يوم �لأحد.
موؤهل  غر  باأنه  �لآخ��ر  �إىل  ط��رف  كل  من  �تهامات  �ملناظرة،  وتخللت 
�لتابع  لقيادة فرن�سا �لتي متلك حق �لنق�س )فيتو( يف جمل�س �لأم��ن 

لاأمم �ملتحدة، وثاين �أكر قوة �قت�سادية يف �أوروبا.
بوتني،  و�لرئي�س  �لرو�سية  لل�سلطة  بالتبعية  مناف�سته  ماكرون  و�ّتهم 
وذلك ب�سبب قر�س مايل ح�سلت عليه من بنك رو�سي، ورّدت لوبان بنفي 
�إىل  م��ّررة جلوءها  �م��ر�أة ح��ّرة متاماً،  �أنها  �لتهام بحدة، موؤكدة  هذ� 

�لبنك �لرو�سي باأّن ما من م�سرف فرن�سي و�فق على منحها قر�ساً.
�أنها ل  �إىل   و�أ�سارت مر�ّسحة حزب �لتجّمع �لوطني للرئا�سة �لفرن�سية 
لن  �أنها  �لرو�سي، معترًة  و�لنفط  �لغاز  ��ستر�د  تّتفق مع عقوبة منع 

ت�سّر رو�سيا ولكن �ل�سعب �لفرن�سي فقط.
ويف  �أحياناً،  ومتلعثمة  ومنكفئة  م��رددة  لوبان  ب��دت  �ملناظرة،  وخ��ال 

�ملقابل، كان ماكرون مبادر�ً ومنظماً يف �أفكاره، بح�سب حمللني.

•• طر�بل�س-وكاالت:

ووزر�ء  با�ساغا،  �لليبية، فتحي  رئي�س �حلكومة  و�سل 
�حلكومة �إىل �سبها جنوب ليبيا، �أم�س �خلمي�س، لعقد 

�أول �جتماع للحكومة.
برئا�سة  �لرملان  من  �ملكلفة  �لليبية  �حلكومة  وتعقد 
مطلع  �لثقة  منحها  منذ  ل��ه��ا،  �ج��ت��م��اع  �أول  با�ساغا، 
�لوحدة  حكومة  رئي�س  ��ستمر�ر  رغم  �ملا�سي،  �ل�سهر 

�لوطنية عبد �حلميد �لدبيبة يف ممار�سة مهامها.
عثمان  با�ساغا،  حكومة  با�سم  �لر�سمي  �ملتحدث  وقال 
ع��ب��د �جل��ل��ي��ل، يف ب��ي��ان �إن �لج��ت��م��اع يف م��دي��ن��ة �سبها 
�حلكومي  �لرنامج  ملناق�سة  يخ�س�س  �لباد،  جنوب 
للفرة �ملقبلة و�إعد�د م�سروع �مليز�نية �لعامة للدولة.

ق��ب��ي��ل مبا�سرة  ي��اأت��ي  �لج��ت��م��اع  ه���ذ�  �أن  �أك����د  �أن����ه  �إل 
�حلكومة عملها برئا�سة با�ساغا من مقرها بالعا�سمة 
طر�بل�س، جمدد�ً �لتاأكيد على �لتز�م �حلكومة بانتهاج 

�خليار �ل�سلمي ل�ستام مهامها وفقاً للقانون.
�أد�ء �حلكومة  �أك��ر من �سهر على  ياأتي هذ� فيما مر 
�لد�ستورية  �ليمني  با�ساغا  فتحي  برئا�سة  �جل��دي��دة 

الرملان الريطاين يفتح حتقيقا حول ازدراء جون�صون للمجل�س 
•• لندن -رويرتز:

بوري�س  �ل��وزر�ء  رئي�س  باأن  �أم�س �خلمي�س حتقيقا يف مز�عم  �لريطانيون  �مل�سرعون  فتح 
قو�عد  خالفو�  وطاقمه  باأنه  تفيد  تقارير  على  �لأول��ي��ة  ردوده  يف  �لرملان  �سلل  جون�سون 

�لإغاق �خلا�سة بجائحة كوفيد-91.
و�فق �مل�سرعون على �قر�ح يدعو �إىل �أن حتدد جلنة برملانية ما �إذ� كان �إنكار 
�زدر�ء  �إىل  يرقى  �لقو�عد  خ��رق  جون�سون 
�لتي  �ل��غ��ر�م��ة  ���س��وء  �ل��ع��م��وم يف  جمل�س 
خلرقه  لح��ق��ا  �ل�سرطة  عليه  فر�ستها 

�للو�ئح.
�أي معار�سة  دون  �لق��ر�ح  �ملو�فقة على  وج��اءت 
بعد �أن تخلت �حلكومة عن حماولة �سابقة لتاأجيل �أي 

قر�ر بخ�سو�س �إجر�ء �لتحقيق من عدمه.
 

نائبة  دخ��ول  متنع  رو�صيا 
ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي 
و�صخ�صيات اأمريكية بارزة 

•• مو�صكو-رويرتز:

تفر�سه  حظر�  �أم�س  رو�سيا  و�ّسعت 
�لأمريكيني  �مل�سوؤولني  دخ��ول  على 
�لرئي�س  ن��ائ��ب��ة  لي�سمل  �أر����س��ي��ه��ا 
كاما هاري�س و82 من �مل�سوؤولني 
�لآخ���������ري���������ن ورج�������������ال �لأع�������م�������ال 

و�ل�سحفيني �لأمريكيني.
�ل��ع��ق��وب��ات، �لتي  ت��ت�����س��م��ن ق��ائ��م��ة 
�لرو�سية،  �خلارجية  وز�رة  ن�سرتها 
زكربرج  م���ارك  في�سبوك  موؤ�س�س 
هيك�س  كاثلني  �لدفاع  وزي��ر  ونائبة 
�ل���دف���اع  وز�رة  ب���ا����س���م  و�مل���ت���ح���دث 

�لأمريكية جون كربي و�آخرين.
وق��ال��ت �خل��ارج��ي��ة: ه���وؤلء �لأف���ر�د 
مم����ن����وع����ون م�����ن دخ���������ول رو����س���ي���ا 

�لحتادية �إىل �أجل غر م�سمى.

�أمام �لرملان، ت�سلمت خاله مقر�ت �حلكومة يف �سرق 
وجنوب �لباد.

غر �أن حماولتها يف �لدخول �إىل �لعا�سمة طر�بل�س 
و�لأخذ  للدولة  �ملركزية  �ملقر�ت  من  مهامها  ملبا�سرة 

بزمام �لأمور مل تنجح.
دخول  �ملا�سي،  �لأ�سبوع  نهاية  حاول  قد  با�ساغا  وكان 
يف  تون�س  مع  �حل��دودي��ة  �لرية  �ملعابر  من  طر�بل�س 
للدبيبة  مو�لية  ميلي�سيات  لكن  �سخم،  م�سلح  رت��ل 

منعت هذ� �لرتل من �ملرور عر مدينة نالوت.
�ل�سلطة  ع��ن  �لتخلي  يرف�س  �لدبيبة  �أن  �إىل  ي�سار 
لبا�ساغا، ويقول �إنه م�ستمر يف من�سبه �إىل حني �إجر�ء 
ت�سليم  ع��ن  �حل��دي��ث  �أن  معتر�ً  �ل��ب��اد،  يف  �نتخابات 
وبيع  للوقت  وت�سييع  عبث  هو  �أخ��رى  حلكومة  �ملهام 

للوهم، على حد و�سفه.
وقد �أدى هذ� �خلاف �إىل �نهيار �إنتاج �لنفط �لليبي، 
بعدما �أغلق زعماء قبائل يف و�سط وجنوب ليبيا حقول 
��ستمر�ر  ع��ل��ى  �ح��ت��ج��اج��اً  رئ��ي�����س��ي��ة،  نفطية  وم���و�ن���ئ 
حلكومة  �ل�سلطة  ت�سليمه  وع��دم  من�سبه  يف  �لدبيبة 

با�ساغا.
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اأخبـار الإمـارات

يج�صد ق�صة جناح وطموح اإماراتية فاقت التوقعات

فاطمة بنت مبارك توجه باإطالق �صعار يوم املراأة الإماراتية لعام 2022 ليكون »واقع ملهم.. م�صتقبل م�صتدام«

الفلك الدويل: الإثنني 2 مايو عيد الفطر يف معظم الدول
�ل�سم�س وبالتايل �ستكمل هذه �لدول عدة رم�سان 30 يوما ليكون يوم �لإثنني 02 
مايو عيد �لفطر �ل�سعيد فيها. و�أ�سار �إىل �أنه بالن�سبة للدول �لتي �ستتحرى �لهال 
يوم �لأحد 01 مايو فاإن روؤية �لهال يف ذلك �ليوم غر ممكنة باأي و�سيلة من قارة 
ومعظم  �آ�سيا  وغرب  و�سط  بالتل�سكوب فقط من  وما حولها وهي ممكنة  �أ�سر�ليا 
�لقارة  من  ب�سعوبة  �ملجردة  بالعني  ممكنة  وه��ي  �لأفريقية  �لقارة  وجنوب  �أوروب���ا 
�أمريكا  �أمريكا وو�سط  ق��ارة  �أوروب���ا وم��ن �سمال  �لإفريقية ع��د� جنوبها وم��ن غ��رب 
�جلنوبية يف حني �أن روؤية �لهال يومها ممكنة بالعني �ملجردة ب�سهولة ن�سبيا من 
�أن تعلن غالبية �لدول �لتي  �لوليات �ملتحدة و�أمريكا �لو�سطى، وعليه من �ملتوقع 
�ستتحرى �لهال يوم �لأحد �أن عدة رم�سان 29 يوما و�أن يوم �لإثنني 02 مايو هو 
 03 �لعيد يوم �لثاثاء  �أن يكون  �ملتوقع  �أنه من  �ل�سعيد فيها يف حني  عيد �لفطر 

مايو يف كل من �لهند وبنغاد�س وباك�ستان« .

•• �أبوظبي-و�م: 

�أكد مركز �لفلك �لدويل �أن يوم �لإثنني 2 مايو عيد �لفطر يف معظم �لدول، حيث 
�سيتم حترى هال �سو�ل 1443 ه� يوم �ل�سبت 30 �أبريل �ملو�فق 29 رم�سان للدول 
�لتي بد�أت �سهر رم�سان �ملبارك يوم �ل�سبت 02 �أبريل. ولفت �ملهند�س حممد �سوكت 
عودة مدير مركز �لفلك �لدويل �إىل �أنه بالن�سبة للدول �لتي بد�أت �سهر رم�سان يوم 
�لأحد 03 �أبريل ومنها �إندوني�سيا وماليزيا وبروناي و�لهند وبنغاد�س وباك�ستان 
و�إير�ن وعمان و�لأردن و�ملغرب وغانا ف�ستتحرى �لهال يوم �لأحد 01 مايو �ملو�فق 

29 رم�سان فيها. 
ونوه �إىل �أن �لدول �لتي �ستتحرى �لهال يوم �ل�سبت 30 �أبريل فاإن روؤية �لهال 
يف ذلك �ليوم م�ستحيلة لغروب �لقمر قبل �ل�سم�س وحلدوث �لق��ر�ن بعد غروب 

النيابة العامة للدولة تو�صح جرمية الرتويج 
ملنتجات طبية دون ترخي�س على ال�صبكة املعلوماتية

�حتادي  بقانون  �ملر�سوم  من   49 للمادة 
2021 يف �ساأن مكافحة  34 ل�سنة  رقم 
و�لتي  �للكرونية  و�جل��ر�ئ��م  �ل�سائعات 
ن�ست على �نه يعاقب باحلب�س و�لغر�مة، 
�أو باإحدى هاتني �لعقوبتني، كل من �أن�ساأ 
�أو �أد�ر موقعاً �إلكرونياً �أو �أ�سرف عليه �أو 
�ملعلوماتية،  �ل�سبكة  على  معلومات  ن�سر 
تقنية  و�سائل  من  و�سيلة  �أي  بو��سطة  �أو 
بيع منتجات طبية  �أو  �ملعلومات لرويج 

•• �أبوظبي-و�م:

للدولة،  �ل��ع��ام��ة  �ل��ن��ي��اب�����������������������ة  �أو����س���ح���ت 
م���ن خ����ال ت���غ���ري���دة ن�����س��������������������رت��ه��ا �م�س 
�لتو��سل  مو�ق��������ع  يف  ح�س����اباتها  على 
ملنتجات  �ل���روي���ج  �لج��ت��م��اع��ي ج��رمي��ة 
�ل�سبكة  ع���ل���ى  ت���رخ���ي�������س  دون  ط���ب���ي���ة 

�ملعلوماتية.
�أن���ه طبقا  و�أ����س���ارت �ل��ن��ي��اب��ة �ل��ع��ام��ة �إىل 

غر مرخ�سة يف �لدولة �أو مقلدة ملنتجات 
طبية مرخ�سة.

وياأتي ن�سر هذه �ملعلومات يف �إطار حملة 
لتعزيز  �مل�ستمرة  للدولة  �لعامة  �لنيابة 
�أف����ر�د �ملجتمع  �ل��ث��ق��اف��ة �ل��ق��ان��ون��ي��ة ب��ني 
�مل�ستحدثة  �ل��ت�����س��ري��ع��ات  ج��م��ي��ع  ون�����س��ر 
ب��ال��دول��ة، ورف��ع م�ستوى وعي  و�مل��ح��دث��ة 
�جل��م��ه��ور ب��ال��ق��ان��ون، وذل���ك ب��ه��دف ن�سر 

ثقافة �لقانون كاأ�سلوب حياة.

لبناء �لإن�سان ورعاية �ملو�طن يف كل مكان من �لدولة، و�إن �ملو�طن هو �لروة 
و�ل���ذي و�سع  �إم��ك��ان��ات ه��ذ� �لبلد”،  �أغ��ل��ى  �حلقيقية على ه��ذه �لأر����س، وه��و 
ور�سخ نهج وروؤية ملهمة يف �أولوية بناء �ملو�طن دون متييز بني �لرجل و�ملر�أة، 
و�ل�سيا�سية،  �لت�سريعية،  �لبيئة  توفر  يف  �لأ�سا�سية  �حلا�سنة  مثلت  و�ل��ت��ي 
�ملر�أة �لإمار�تية،  �إمكانات  �أطلقت  و�لقت�سادية، و�لجتماعية و�لثقافية، �لتي 
يف  فاعًا  م�ساهماً  لتكون  و��سعة،  �آف��اق��اً  �أمامها  وفتحت  دعمها،  من  وع��ززت 

م�سرة �لتنمية وبناء �لوطن.
ويهدف �ل�سعار �إىل �إبر�ز �لإجناز�ت �لتي حققتها �لدولة يف ملف متكني �ملر�أة، 
�إىل  بالإ�سافة  �لإمار�تية،  �مل��ر�أة  �مل�سرفة لإجن��از�ت وجناحات  �ل�سورة  وتعزيز 
�ملر�أة  و�إمكانات  مهار�ت  تنمية  على  و�لعمل  �ل�ستمر�ر  �سرورة  على  �لتاأكيد 
�لإمار�تية، �إىل جانب ��ست�سر�ف م�ستقبل �ملر�أة يف كافة �ملجالت و�لقطاعات، 
ف�سًا عن دعوة جميع �جلهات �لوطنية للتعاون خللق م�ستقبل م�ستد�م للمر�أة 

�لإمار�تية مبا يتو�فق مع مبادئ �خلم�سني.

“رعاه �هلل”  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم 
نائب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  و�ساحب 
�ملجل�س  �أع�ساء  �ل�سمو  �أ�سحاب  �إخ��و�ن��ه��م  و  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد 
�لأعلى لاحتاد حكام �لإم��ار�ت و�حل�س �لوطني جلميع �ملو�طنني و�ملوؤ�س�سات 
م�سوؤولية  �خل��ا���س،  و�لقطاع  �مل��دين  �ملجتمع  وموؤ�س�سات  و�ملحلية  �حلكومية 
م�ستقبل  لبناء  �سعياً  �لعطاء  مزيد  لبذل  تدفعنا  �جلميع،  من  وطنياً  وو�جباً 

�أف�سل و�أكر ��ستد�مة لبنة ز�يد �لغالية«.
من جانبها قالت �سعادة نورة �ل�سويدي، �لأمينة �لعامة لاحتاد �لن�سائي �لعام 
: بكل �لفخر و�لعتز�ز ن�ستهل �حتفالنا باإطاق �سعار يوم �ملر�أة �لإمار�تية لهذ� 
�لعام، يف �أجو�ء ��ستثنائية ودولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة حتتفي باإجناز�تها 
�لنوعية يف جميع �ملجالت و�لقطاعات، وخا�سة يف جمال متكني �مل��ر�أة، �لذي 
حظي بتطور فريد وجناحات م�سرفة، بف�سل دعم �لقيادة �لر�سيدة �لتي �سارت 
على روؤية ونهج �ملغفور له باإذن �هلل �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان، “طيب 

•• �أبوظبي-و�م:

وجهت �سمو �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك، رئي�سة �لحتاد �لن�سائي �لعام، رئي�سة 
�ملجل�س �لأعلى لاأمومة و�لطفولة، �لرئي�سة �لأعلى ملوؤ�س�سة �لتنمية �لأ�سرية 
باإطاق �سعار يوم �ملر�أة �لإمار�تية لعام 2022 ليكون “و�قع  “�أم �لإمار�ت”، 

و�لذي ي�سادف يوم 28 �أغ�سط�س من كل عام. ملهم.. م�ستقبل م�ستد�م”، 
�ملر�أة  �أثبتت  يوٍم  بعد  “يوماً  �ل�سعار:  �إطاق  �سموها يف كلمة مبنا�سبة  وقالت 
و�لأمل  �لإب��د�ع  �لعمل و�جلد و�لجتهاد وروح  �أنه ل م�ستحيل مع  �لإمار�تية 
�لتي  �ملبهرة  �ملكا�سب و�لإجن��از�ت  و�زده���ار�ً، وبف�سل  �أ�سر�قا  �أكر  يف م�ستقبل 
حتققت يف ملف متكني �ملر�أة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �أ�سحى �حلفاظ 
على مكت�سبات ومقدر�ت و�إجناز�ت �لوطن �لتي حتققت بف�سل من �هلل، ومن 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ خليفة  �ل�سمو  �ساحب  بقيادة  �لر�سيدة  �لقيادة  بجهود  ثم 
ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  و�ساحب  �هلل”  “حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان 

�لذي عمل مع �سيوخنا �لكر�م من �ملوؤ�س�سني، على �إ�سر�ك �ملر�أة يف  �هلل ثر�ه”، 
�سنع �لقر�ر، وم�ساندتها وتهيئتها لتحمل �مل�سوؤولية.

“ل ي�سعني �ليوم �إل �أن �أثمن جهود �سمو �ل�سيخة فاطمة  و�أ�سافت �سعادتها: 
بنت مبارك، �ملعطاءة لارتقاء مب�سرة �ملر�أة �لإمار�تية وبناء �أجيال قادرة على 
حمل �أمانة �لوطن و�ملحافظة على مكت�سباته، وتاأهيلها ل�سياغة م�ستقبل ريادي 
و�لإخا�س،  بالتفايِن  �لدعم  ذلك  كل  �لإم��ار�ت  �بنة  لتقابل  �لفتية،  لدولتنا 
فاجتهدت ونهلت من معني �لعلم و�ملعرفة، حتى �أبدعت وتاألقت وغدت ق�سة 

جناحها جتوب �لعامل«.
ويحمل �سعار يوم �ملر�أة �لإمار�تية 2022 بني طياته ق�سة جناح دولة �لإمار�ت 
حني  عاماً،  خم�سني  قبل  ب��د�أت  و�لتي  �مل���ر�أة،  متكني  ملف  يف  �ملتحدة  �لعربية 
�أ�سرقت �سم�س �لثاين من دي�سمر عام 1971، وبد�أت دولة �لحتاد م�سرتها 
�ملظفرة، و��ستيقظ �سعبها على �سوت �لقائد �لر�حل �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان، 
طيب �هلل ثر�ه، عر مقولته �خلالدة: “�إن �لدولة تعطي �لأولوية يف �لهتمام 

حملة مليون وجبة من فائ�س الطعام حتقق هدفها يف اأ�صبوعني فقط وتوا�صل دعم مبادرة املليار وجبة

»تريندز« ُينظم ندوًة حتت عنوان:  »العمل الإن�صاين يف ع�صر الأزمات: جتارٌب رائدة وروؤى جديدة«

خراُء ومتخ�ص�صوَن: الإمارات اأيقونة عطاء عاملي .. والعمل 
الإن�صاين نهج اإماراتي اأر�صى قواعده ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان

كافة �لذي يعرف ويتذكر د�ئما جهود 
ز�يد �خلر �لإن�سانية و�لتنموية.

�لإم�������ار�ت  �أن  �إىل  �ل���ظ���اه���ري  ون�����وه 
�أ�سبحت وجهة عاملية للعمل �لإن�ساين 
و�لوئام؛  و�لت�سامح  للتعاي�س  وقبلة 
�لإمار�ت  �أن  ب��الأرق��ام  ي�سهد  فالعامل 
�سباقة يف ميادين كثرة، وها هي حتوز 
ق�سب �ل�سبق يف تر�سيخ قيم �لت�سامح 
ون�����س��ر مبادئ  و�ل�������س���ام  و�ل��ت��ع��اي�����س 
�لأخوة �لإن�سانية، م�سيفاً �أن يوم ز�يد 
للعطاء  ي��وم��اً  يبقى  �لإن�����س��اين  للعمل 
و�ل��ب��ذل و�إط���اق �مل��ب��ادر�ت �لتطوعية 
قو�فل  ت�����س��ت��م��ر  ح��ي��ث  و�لإن�������س���ان���ي���ة، 
�لإمار�ت  من  تنطلق  و�خل��ر  �لعطاء 
�ملنكوبني  لإغاثة  �لعامل  بقاع  كل  �إىل 
وجن�����دة �مل��ل��ه��وف��ني ����س���ر�ً ع��ل��ى نهج 
�أمة مت�ساحمة  �أ�س�س  �لذي  له  �ملغفور 

حمبة للخر و�لعطاء و�لبذل.
»جتربة رائدة يف خدمة الإن�صانية«

ب����دوره، ق���ال خ��ال��د ع��ب��د�هلل �لعو�سي 

فالإن�سان  �لر�حم،  �إىل  ي��وؤدي  �لب�سر 
يجب �أن يكون رحيماً وم�ساملاً مع �أخيه 

�لإن�سان«.
حممد  “جامعة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  و�أك�����د 
لل�سوؤون  �لإن�سانية”  للعلوم  ز�ي��د  بن 
�ل�سيخ  �ملوؤ�س�س  �لقائد  �أن  �لأكادميية، 
جمموعة  ك��اف��ة  �لأج���ي���ال  ورَّث  ز�ي����د 
ومنها  �لعظيمة  �لإن�سانية  �لقيم  من 
و�لإن�سانية؛  و�خل��ر  و�ملحبة  �لعطاء 
�هتم  �أ����س���ي���ل���ة  ع����رب����ي����ٌة  ق����ي����ٌم  وه������ي 
نفو�س  يف  وتنميتها  عليها  باملحافظة 
�لن�سء. كما تطرق �ل�سيد نائب �ملدير 
�إىل �أهم مامح �سخ�سية �ل�سيخ ز�يد 
بن �سلطان �آل نهيان، ومنها:  �لرحمة، 
جمعاء  �لب�سرية  وم�ساعدة  و�لعطاء، 
دون ت��ف��رق��ة �لأم������ر �ل�����ذي جت��ل��ى يف 
�مل��ل��ه��م��ة للو�لد  �مل���و�ق���ف  �ل��ك��ث��ر م���ن 
حول  �مل��و�ط��ن  م��ن  �لكثر  يف  �ملوؤ�س�س 
�لعامل، ومنها �ملبادر�ت �لإن�سانية �لتي 
كان �سباقا بها �إىل مد يد �لعون للعامل 

�ملعوزين  �ل�سغار  لتعليم  م��در���س��ة  �أم 
�آب����ار وم���ز�رع  �أم  ل��ل��ع��ب��ادة  �أم م�����س��اج��د�ً 
�أم  �ملجتمعات  تنمية  ل��دع��م  وم�سانع 
م�����س��اك��ن جت��م��ع �لأ�����س����رة ع��ل��ى �خلر 
ز�يد  �ل�سيخ  �أن  �إىل  م�����س��ر�ً  و�مل��ح��ب��ة، 
كل  ت��ويل  دول��ة  و�أ�س�س  بالإن�سان  �آم��ن 
للعن�سر  و�لرعاية   و�لعناية  �لهتمام 
�ل��ب�����س��ري، ف��ه��ي��اأ – رح��م��ه �هلل – كل 
�لو�سائل و�ل�سبل و�ملقومات �لتي تلبي 
ق����در�ت ه���ذ� �لإن�����س��ان وم��ه��ار�ت��ه دون 
�لنظر �إىل جن�سه �أو لونه �أو دينه، �إذ ل 
�لعطاء  ويد  �لب�سر،  بني  �خلر  يفرق 

ممدودة للجميع.
لل�سيخ  مبقولة  �ل��ظ��اه��ري  و��ست�سهد 
ز�ي����د ب��ن ���س��ل��ط��ان �آل ن��ه��ي��ان ك���ان قد 
وجهها لأبنائه مفادها: “�أهم ن�سيحة 
�أوج����ه����ه����ا لأب����ن����ائ����ي ه����ي �ل���ب���ع���د عن 
باأن �لكبر و�لعظيم  �لتكر، و�إمي��اين 
يتو��سع  �أن  ي�سعفه  ول  ي�����س��غ��ره  ل 
ويت�سامح مع �لنا�س، لأن �لت�سامح بني 

�لأع���������س����اء  خ�����دم�����ات  �إد�رة  م����دي����ر 
�لعاملية  �مل����دي����ن����ة  يف  و�ل���������س����ر�ك����ات 
للخدمات �لإن�سانية، �إن جتربة �ملدينة 
�ل��ع��امل��ي��ة ل��ل��خ��دم��ات �لإن�����س��ان��ي��ة تعتر 
�لب�سرية  خ���دم���ة  يف  وف���ري���دة  ر�ئ�����دة 
عاملياً  م���رك���ز�ً  ت��ع��ت��ر  ج��م��ع��اء، ح��ي��ث 
للتاأهب و�ل�ستجابة حلالت �لطو�رئ 
�لإن�سانية، وت�سم جمتمعاً دولياً يتاألف 
�ملتحدة،  ل����اأمم  ت��اب��ع��ة  وك�����الت  م���ن 
ومنظمات  رب��ح��ي��ة،  غ���ر  وم��ن��ظ��م��ات 
ح��ك��وم��ي��ة دول���ي���ة ت��ع��م��ل ج��م��ي��ع��ه��ا يف 
ت��ق��دمي �مل�����س��اع��د�ت يف �لأزم����ات ودعم 

�لتنمية �لقت�سادية.
�لثاث  �ل�����س��ن��و�ت  �أن  �لعو�سي  وذك���ر 
�مل����دي����ن����ة كانت  ع���م���ل  م����ن  �مل���ا����س���ي���ة 
خ�سو�ساً  �لإن�����س��اين،  بالعطاء  مثمرة 
“كوفيد-19”  ج��ائ��ح��ة  م��و�ج��ه��ة  يف 
على  �ملدينة  ق���در�ت  فيها  جتلت  �لتي 
للتعامل  و�ل�سريعة  �ملبكرة  �ل�ستجابة 
كافة  على  وتبعاتها  �جلائحة  �آث��ار  مع 
�لعاملية  �ملدينة  �أن  مبيناً  �مل�ستويات، 
ل���ل���خ���دم���ات �لإن�������س���ان���ي���ة ت��ن��ط��ل��ق من 
وتوؤكد  �أج��م��ع،  �ل��ع��امل  �إىل  �لإم������ار�ت 
�أك����ر م��رك��ز ل��وج��ي�����س��ت��ي للعمل  �أن���ه���ا 
وه��ذ� ما جتلى يف مو�جهة  �لإن�ساين، 

تبعات جائحة كورونا.
�لعمل  “ن�ستمد  �ل��ع��و���س��ي:  و�أ����س���اف 
�ملوؤ�س�س  �ل��ق��ائ��د  �إرث  م��ن  �لإن�����س��اين 
نهيان،  �آل  ���س��ل��ط��ان  ب��ن  ز�ي����د  �ل�����س��ي��خ 
�إذ ت��رت��ك��ز �لإم������ار�ت ع��ل��ى ق��ي��م �خلر 
و�ل��ع��ط��اء و�ل���ب���ذل م��ن��ذ ق���دمي �لأزل، 
�لعاملية  �ملدينة  فاإن  �ملنطلق  ومن هذ� 
�لقو�عد  تر�سخ  �لإن�سانية  للخدمات 
و�لقيم �لتي تتبناها �لإمار�ت، وت�سر 
ع���ل���ى �ل���ن���ه���ج �لإم������ار�ت������ي �لإن�������س���اين 

و�خلري”.

يوم ز�يد للعمل �لإن�ساين �سيظل يوماً 
�لتطوعية  و�مل��ب��ادر�ت  و�لبذل  للعطاء 
و�ست�ستمر  و�خل����ري����ة،  و�لإن�����س��ان��ي��ة 
بقاع  جتوب  �لإمار�تية  �لعطاء  قو�فل 
�ملنكوبني ومد يد  �لعامل كافة لإغاثة 

�مل�ساعدة للمحتاجني.
ومتحورت �لندوة، �لتي جاءت مبنا�سبة 
يوم ز�يد للعمل �لإن�ساين �لذي يو�فق 
19 رم�سان من كل عام، و�أد�رتها موزة 
حول  �ملرزوقي �لباحثة يف “تريندز”، 
ر�ئدة  وجت��ارب  �لإن�ساين،  ز�ي��د  “�إرث 
جديدة  وروؤى  �لإن�����س��ان��ي��ة،  خ��دم��ة  يف 
�لإن�������س���اين يف ع�سر  �ل��ع��م��ل  ل��ت��ع��زي��ز 
�خلارجية  �مل�ساعد�ت  ودور  �لأزم����ات، 
�لإن�ساين  �لعمل  تعزيز  يف  �لإمار�تية 

�لدويل«.
و��ستهل  الإن�����ص��اين«..  زاي��د  »اإرث 
خليفة  �لدكتور  �سعادة  �لندوة  �أعمال 
مبارك �لظاهري نائب مدير “جامعة 
�لإن�سانية”  للعلوم  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د 
ل��ل�����س��وؤون �لأك���ادمي���ي���ة، م��ت��ح��دث��اً عن 
قال  ح��ي��ث  �لإن�ساين”،  ز�ي����د  “�إرث 
�لعامل  ي��ج��ت��م��ع  �أن  يف  غ���ر�ب���ة  ل  �إن����ه 
على ُحب �ملغفور له، باإذن �هلل، �ل�سيخ 
“طيب  ن��ه��ي��ان  �آل  ���س��ل��ط��ان  ب���ن  ز�ي����د 
ي��د �لعون  �ل��ذي م��د  وه��و  �هلل ثر�ه”، 
وهو  �لعامل،  حول  للجميع  و�مل�ساعدة 
�حر�م  على  قائماً  وطناً  �أ�س�س  �ل��ذي 
�لإن�������س���ان و�إ����س���ع���اد �ل��ب�����س��ري��ة، حتى 
�أ�سبحت �لإمار�ت �أيقونة عطاء عاملية 
�إمار�تياً  نهجاً  �لإن�ساين  �لعمل  و�سار 

�أ�سيًا.
�أن����ه ل ي��وج��د م��ك��ان يف �لعامل  وَذَك�����َر 
بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  �أث��ر  فيه  ويتجلى  �إل 
�أكان  �سو�ء  وعطائه  نهيان  �آل  �سلطان 
�ملحتاجني  �مل��ر���س��ى  ل��ع��اج  م�ست�سفى 

•• �أبوظبي-�لفجر:

�لإن�ساين  �لعمل  يف  متخ�س�سون  �أك��د 
و�أك����ادمي����ي����ون م�������س���ارك���ون يف ن������دَوِة: 
�لأزمات:  ع�سر  يف  �لإن�ساين  “�لعمل 
�لتي  جديدة”  وروؤى  ر�ئ����دة  جت���ارب 
للبحوث  ت����ري����ن����دز  م����رك����ز  ن���ظ���م���ه���ا 
�أن  باأبوظبي،  مقره  يف  و�ل�ست�سار�ت 
�لإمار�ت تعتر من �أو�ئل �لدول �ملانحة 
على �سعيد �لعمل �لإن�ساين و�خلري، 
وتقدمي  �خل��ري��ة،  �ملوؤ�س�سات  و�إن�����س��اء 
�مل�ساعد�ت �لإن�سانية و�لإمنائية، حيث 
�إن�سانياً  �إمار�تياً  نهجاً  �لعطاء  يج�سد 
�ملوؤ�س�س  �لقائد  قو�عده  �أر�سى  �أ�سيًا 
ب��اإذن �هلل، �ل�سيخ ز�ي��د بن  ل��ه،  �ملغفور 
ثر�ه”،  �هلل  “طيب  نهيان  �آل  �سلطان 
�أيقونة  �لإم�������ار�ت  م���ن  ج��ع��ل  و�ل�����ذي 
ع��ط��اٍء ع��امل��ي��ة. كما �أك���د �مل�����س��ارك��ون يف 
�لإمار�تي  �ل��ع��ط��اء  �أي����ادي  �أن  �ل��ن��دوة 
�لبي�ساء متتد �إىل دول �لعامل و�سعوبه 
كافة من خال �حلر�س و�لعمل على 
توفر �حتياجات �ملعوزين و�لفقر�ء يف 
جميع بقاع �ملعمورة، �لأمر �لذي يقف 
�لإن�ساين  �لعمل  �أ���س��ال��ة  على  ���س��اه��د�ً 

و�خلري  وجتذرهما يف �لإمار�ت.
�أن  �إىل  �ل���ن���دوة  �مل�����س��ارك��ون يف  و�أ����س���ار 
�إليه  ي�سار  �أ���س��ب��ح  �لإم���ار�ت���ي  �ل�سعب 
ب��ني �لأمم و�ل�����س��ع��وب، حيث  ب��ال��ب��ن��ان 
مي��ل��ك ن��ه��ج��اً م���ت���ج���ذر�ً ع��ل��ى طريق 
�لعطاء و�لبذل ومد يد �لعون للجميع، 
�أ�سبحت  �لإم�����������ار�ت  �أن  م����وؤك����دي����ن 
وقبلة  �لإن�����س��اين  للعمل  عاملية  وجهة 
حيث  و�ل���وئ���ام،  و�ل��ت�����س��ام��ح  للتعاي�س 
حت���وز ق�����س��ب �ل�����س��ب��ق يف ت��ر���س��ي��خ قيم 
ون�سر  و�ل�����س��ام  و�لتعاي�س  �لت�سامح 
مبادئ �لأخوة �لإن�سانية، م�سيفني �أن 

ج��م��ع��ي��ة ال�����ص��داق��ة 
حتيي  الكورية  الإماراتية 
يوم زايد للعمل الإن�صاين

•• �أبوظبي-و�م:

نظمت جمعية �ل�سد�قة �لإمار�تية 
�أم�سيتها  �أب���وظ���ب���ي  يف  �ل���ك���وري���ة 
�ل�����س��ن��وي��ة مب��ن��ا���س��ب��ة “ ي����وم ز�ي���د 
مركز  يف  وذل��ك  �لإن�ساين”،  للعمل 
�لتابع  ل��ل��در����س��ات و�ل��ب��ح��وث  ز�ي���د 
بح�سور  �لإم��������ار�ت  ت�����ر�ث  ل���ن���ادي 
ف��اط��م��ة �مل��ن�����س��وري م���دي���رة مركز 
ز�يد للدر��سات و �لبحوث و خلفان 
�مل��ح��رب��ي م�����س��رف م��ع��ر���س �ل�سيخ 
و�أع�ساء  �مل�سوؤولني  من  وعدد  ز�يد 
�ل�سد�قة  ج��م��ع��ي��ة  �إد�رة  جم��ل�����س 
�أبناء  من  وعدد  �لكورية  �لإمار�تية 

�جلالية �لكورية.
عبد�هلل  ح��م��ي��د  �مل���ه���ن���د����س  و�أك�������د 
�إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �حل����م����ادي، 
�ل�سنوية  �ملبادرة  هذه  �أن  �جلمعية، 
�ل�����س��وء على  ت�����س��ل��ي��ط  �إىل  ت��ه��دف 
�جن��از�ت �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن 
�سلطان �آل نهيان “ طيب �هلل ثر�ه 
“، وما ينعم به جمتمع �لإمار�ت من 
ل�سعبها  نف�سها  ر�سيدة وهبت  قيادة 
و��سعاده. وقال : �إننا حر�سنا خال 
�أهمية  �إب�����ر�ز  ه���ذه �لأم�����س��ي��ة ع��ل��ى 
ون�سر  �لجتماعي  �لتو��سل  تعزيز 
لعمل �خلر  �لذ�تية  �ملبادرة  ثقافة 
وتعريف  �ل��ق��ادم��ة  �لأج���ي���ال  ل���دى 
بعطاء�ت  �ل�سديقة  �جلاليات  �أبناء 
ز�يد �خلر خال حياته �حلافلة يف 
خدمة �لب�سرية .. و�أثنى على تعاون 

�إد�رة �ملركز يف ��ست�سافة �لفعالية.
و�لتعاون  �ل�سد�قة  باأو��سر  و�أ�ساد 
�لبلدين  �أب�����ن�����اء  ب����ني  �ل���ك���ب���ري���ن 
�ل�سديقني يف ظل �لقيادة �لر�سيدة 
�ل�����س��ي��خ خليفة  �ل�����س��م��و  ل�����س��اح��ب 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
“حفظه �هلل” و�متد�د �لتعاون بني 

�لبلدين يف خمتلف �ملجالت.

رغبة  يوؤكد  كو�صوفو  �صفري 
من  ال���ص��ت��ف��ادة  يف  ب����الده 
الإمارات يف  التعليمي  النظام 

•• �أبوظبي-و�م: 

�أك����د ���س��ع��ادة ج��اب��ر ح��م��ي��ت��ي �سفر 
�لدولة  ل���دى  ك��و���س��وف��و  ج��م��ه��وري��ة 
�لعاقات  ت��ع��زي��ز  يف  ب����اده  رغ��ب��ة 
�لعربية  �لإم��������ار�ت  م���ع  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة 
�ملتحدة على جميع �لأ�سعدة خا�سة 

يف جمال �لتعليم .
ت�سريح  يف  حميتي  ���س��ع��ادة  و�أ����س���اد 
لوكالة �أنباء �لإمار�ت “و�م” بنظام 
�لتعليم يف دولة �لإمار�ت .. وقال “ 
�ل�ستفادة من  كو�سوفو  باإمكان  �إنه 
�لنظام �لتعليمي �ملتقدم يف �لإمار�ت 
تكنولوجيا  جم�����الت  يف  ل���س��ي��م��ا 

�ملعلومات و�لتقنيات �لطبية«.
طاب  م���ن  �ل��ك��ث��ر  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
جامعات  يف  ي���در����س���ون  ك���و����س���وف���و 
�ل�سدد  ه���ذ�  يف  م�سلطا  �إم��ار�ت��ي��ة، 
�ل�������س���وء ع��ل��ى ق������در�ت �ل�����س��ب��اب يف 
ب��ن��اء ج�����س��ور �ل��ت��و����س��ل ب��ني �لدول 
�ل�سباب  ج��ي��ل  مي��ت��ل��ك��ه  م���ا  وع���ل���ى 
م����ن م����و�ه����ب م���ت���ع���ددة يف جم���ال 
وثمن   . �مل���ع���ل���وم���ات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
���س��ف��ر ج��م��ه��وري��ة ك��و���س��وف��و دعم 
�مل��ت��و����س��ل ل�سعب  �لإم�������ار�ت  دول����ة 
�لعاقات  �أن  �إىل  م�سر�  كو�سوفو، 
وكو�سوفو  �لإم�����ار�ت  ب��ني  �لثنائية 
ك����ان����ت و����س���ت���ظ���ل ق����وي����ة ووث���ي���ق���ة، 
�لثنائي  �لتعاون  توثيق  �أن  م��وؤك��د� 
�ملجالت  جميع  يف  �ل��دول��ت��ني  ب��ني 
و��ستعر�س  �أول����وي����ات����ه.  ي��ت�����س��در 
لباده  �سفر�  ع��ني  �ل���ذي  حميتي 
�ملا�سي  دي�����س��م��ر  �ل���دول���ة يف  ل���دى 
بيئة �لأعمال يف كو�سوفو و�لفر�س 
و�ملميز�ت  بها  �ملتاحة  �ل�ستثمارية 
�إقامة  �أهمية  موؤكد�  تقدمها،  �لتي 
�ملقومات  م��ن  بال�ستفادة  �سر�كات 
يتمتع  �لتي  �لو��سعة  �ل�ستثمارية 

بها �لبلد�ن.

لا�ستهاك  و�ل�������س���ال���ح  �مل���ح�������س���ر 
و�ل�سلة  �لإف������ط������ار،  ب���وف���ي���ه���ات  م����ن 
و�ملر  و�خل�سار  للفو�كه  �لرم�سانية 
�لرم�ساين. وتتعاون مبادرة “مطابخ 
 The Conscious �أو  �خلر” 
�ملركزية  �مل��ط��اب��خ  م���ع   Kitchens
لدى  �لطعام  فائ�س  من  و�ل�ستفادة 
�جلمعيات �لتعاونية و�ملتاجر �لكرى 
ب��ال��ت��ج��زئ��ة. فيما  �ل��ب��ي��ع  وحم�����ات 
�لطعام  ف��ائ�����س  ج��م��ع  م��ب��ادرة  تن�سق 
مع  لا�ستهاك  و�ل�����س��ال��ح  ر  �ملح�سّ
�ل��ف��ن��ادق وفق  م��ع  �لإف��ط��ار  بوفيهات 
عدم  ل�سمان  �لنعمة”  “حفظ  مبد�أ 
�إعد�ده  هدر �لطعام �لطازج �لذي مت 
�ل���ف���ن���ادق ومل يتم  ق���ب���ل ط���ه���اة  م����ن 
�ملر  م��ب��ادرة  تعمل  كما  ��ستخد�مه. 
�لغذ�ئية  �ملو�د  �لرم�ساين على جمع 
�لتعاونية  �جلمعيات  م��ن  �لأ�سا�سية 
�لتجزئة  وحم��ات  �لكرى  و�ملتاجر 
�إىل م�ستودعات بنك �لإمار�ت للطعام 
حتتوي  �سال  يف  تو�سيبها  ث��م  وم��ن 
�ملطلوبة  �لأ���س��ا���س��ي��ة  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �مل����و�د 
لإع��������د�د وج����ب����ات �ل���ط���ع���ام وم�����ن ثم 

توزيعها على �مل�ستفيدين.
 وتخ�س�س �ل�سلة �لرم�سانية للفو�كه 
بالتعاون من �سركاء حملة  و�خل�سار 
�لطعام”  فائ�س  من  وجبة  “مليون 
ومن ثم توزيعها على �لأفر�د و�لأ�سر 

�ملتعففة.

يف  و�ل��ف��ق��ر�ء  للمحتاجني  �ل��غ��ذ�ئ��ي 
و�مل�ساهمة  �ل���ع���امل،  ح���ول  دول���ة   50
للت�سدي  م��ب��ت��ك��رة  ح��ل��ول  �إي���ج���اد  يف 
لتحدي �جل��وع �ل��ذي يهدد �أك��ر من 
�إن�سان. و�ن�سمام حملة  800 مليون 
مليون وجبة من فائ�س �لطعام �لتي 
ينظمها بنك �لإم��ار�ت للطعام، حقق 
بدعم مبا�سر من حرم �ساحب �ل�سمو 
مكتوم،  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ 

مزيد من �لدعم �لغذ�ئي للمحتاجني 
وحفظ نعمة �لطعام.« 

- حتويل التحدي اإىل فر�صة.
مدير  �لنعيمي،  ���س��ارة  قالت  ب��دوره��ا 
�آل  ب��ن ر����س��د  مكتب م��ب��ادر�ت حممد 

مكتوم �لعاملية :
 “ م��ب��ادرة �مل��ل��ي��ار وج��ب��ة ه��ي �لأكر 
من نوعها يف �ملنطقة لتقدمي �لدعم 

رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل 
جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دب���ي “رعاه 
�لإم�������ار�ت  ب��ن��ك  و���س��ي��و����س��ل  �هلل”. 
�ساحب  ح����رم  ب��ت��وج��ي��ه��ات  ل��ل��ط��ع��ام 
�ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����س��د �آل 
مكتوم، �سمو �ل�سيخة هند بنت مكتوم 
بن جمعة �آل مكتوم، �لرئي�سة �لأعلى 
للطعام”،  �لإم�����ار�ت  “بنك  ملوؤ�س�سة 
�حلملة خال �لفرة �ملقبلة لتقدمي 

بن  م��ك��ت��وم  ب��ن��ت  ه��ن��د  �ل�سيخة  �سمو 
�لأعلى  �لرئي�سة  م��ك��ت��وم،  �آل  جمعة 
للطعام”،  �لإم�����ار�ت  “بنك  ملوؤ�س�سة 
زخ��م��اً ج��دي��د�ً جل��ه��ود م��ب��ادرة �ملليار 
�إمكانية  على  �ل�سوء  و�سلط  وج��ب��ة، 
 1.3 �إبد�ع حلول �سهلة لتحدي هدر 
يكلف  و�ل��ذي  �لطعام  من  طن  مليار 
�أك������ر م����ن ت���ري���ل���ي���ون دولر  �ل����ع����امل 
و�لزر�عة  �لأغ���ذي���ة  منظمة  بح�سب 
وحتويله  “�لفاو”،  �مل��ت��ح��دة  ل���اأمم 

�إىل فر�سة.« 

- مبادرات احلملة.
�لطعام”  “فائ�س  ح��م��ل��ة  وت�������س���م 
“مطابخ  ه�����ي  ف���رع���ي���ة  م������ب������ادر�ت 
�لطعام  ف���ائ�������س  وج���م���ع  �خلر”، 

�لقت�ساد  تطبيقات  يف  �ملتخ�س�سة 
�لد�ئري و�إعادة �لتدوير.

- العمل متوا�صل.
نائب  �ل��ه��اج��ري  د�وود  ���س��ع��ادة  وق���ال 
�لإم����ار�ت  بنك  �أم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 
مليون  ح��م��ل��ة  “ حت��ق��ي��ق   : ل��ل��ط��ع��ام 
�لتي  �ل���ط���ع���ام  ف���ائ�������س  وج����ب����ة م����ن 
ينظمها بنك �لإمار�ت للطعام هدفها 
 30% من  باأكر  وجت���اوزه  �لنهائي 
�أ�سبوعني فقط ما يعك�س قيم  خال 
�لعطاء �لر��سخة يف جمتمع �لإمار�ت 
وقطاعات  �لق��ت�����س��ادي��ة  وف��ع��ال��ي��ات��ه 
�لأع���م���ال ف��ي��ه، وي�����س��ك��ل دع��م��اً نوعياً 
�أطلقها  �ل��ت��ي  وج��ب��ة  �مل��ل��ي��ار  مل���ب���ادرة 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد 

من جممل ما قدمته �حلملة.

- تعاون وجهود م�صرتكة.
للطعام”  �لإم�������ار�ت  “بنك  و�أط���ل���ق 
فائ�س  م���ن  وج���ب���ة  “مليون  ح��م��ل��ة 
�أل���ف   33 ت���وف���ر  ب���ه���دف  �لطعام” 
وج��ب��ة ك��ل ي���وم م��ن ف��و�ئ�����س �لطعام 
بادئاً  �مل���ب���ارك،  رم�����س��ان  �سهر  خ���ال 
�حل��م��ل��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��ا ي��ق��رب من 
200 �سريك ��سر�تيجي من �لفنادق 
�لكرى  و�ملتاجر  �لغذ�ئية  و�ملن�ساآت 
و�ملطابخ  و�لفو�كه  �خل�سار  و�أ���س��و�ق 
�مل���رك���زي���ة و�جل���م���ع���ي���ات �خل���ري���ة يف 
55 فندقاً  م��ن  �أك��ر  �ل��دول��ة، منهم 
و65 من�ساأة غذ�ئية و35 من �ملتاجر 
و�لفو�كه  �خل�سار  و�أ���س��و�ق  �ل��ك��رى 
و10  �خلرية،  �جلمعيات  من  و13 
�أكر  مب�ساركة  �ملركزية،  �ملطابخ  من 

من 150 متطوعاً.

- اأكرث من 100 �صريك جديد.
وجبة  “مليون  ح���م���ل���ة  وت����و������س����ل 
تقدمي  �أي�����س��اً  �لطعام”  ف��ائ�����س  م��ن 
�سديقة  م��ب��ت��ك��رة  ح���ل���ول  جم��م��وع��ة 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة حت����ول ب��ق��اي��ا �ل���ط���ع���ام غر 
ب��ع��د فرزها  �ل�����س��احل��ة ل��ا���س��ت��ه��اك 
زيوت  حت��ول  كما  ع�سوي،  �سماد  �إىل 
بالتعاون  ح��ي��وي  وق����ود  �إىل  �ل��ط��ه��ي 
“ريلوب”  �ل��ن��ا���س��ئ��ة  �ل�������س���رك���ة  م����ع 

•• دبي -و�م:

للطعام حتقيق  �لإم����ار�ت  بنك  �أع��ل��ن 
فائ�س  م���ن  وج���ب���ة  “مليون  ح��م��ل��ة 
خال  �ل��ن��ه��ائ��ي  ه��دف��ه��ا  �لطعام” 
�أكر  ت��وف��ره��ا  بعد  فقط  �أ���س��ب��وع��ني 
�أكر  مع  بالتعاون  وجبة  مليون  من 
من 200 �سريك للحملة يف �لدولة، 
وجبة”  “�ملليار  مل��ب��ادرة  دع��م��اً  وذل���ك 
بن  حممد  “مبادر�ت  تنظمها  �ل��ت��ي 
لتقدمي  �لعاملية”  م��ك��ت��وم  �آل  ر����س��د 
و�ملحتاجني  للفقر�ء  �لغذ�ئي  �لدعم 
و�ل���ف���ئ���ات �ل�����س��ع��ي��ف��ة م���ن �لأط���ف���ال 
و�ملت�سررين  و�ل��ن��ازح��ني  و�لاجئني 

من �لكو�رث و�لأزمات يف 50 دولة.
و�أكد بنك �لإمار�ت للطعام �أن �حلملة 
متو��سلة، حتى بعد �أن �سجلت خال 
%133 من هدفها  �أ�سبوعني فقط 
�مل��ع��ل��ن، حمققة م��ا ي��ع��ادل �أك���ر من 
توزيعها  ت����وىل  وج��ب��ة  م��ل��ي��ون   1.3
ع����ل����ى �مل�������س���ت���ف���ي���دي���ن م�����ن �لأف����������ر�د 
�لوجبات  و�سكلت  �ملتعففة.  و�لأ���س��ر 
%11 من  �ل��ف��ن��ادق و�مل��ط��اع��م  م���ن 
�إج���م���ايل م���ا ح��ق��ق��ت��ه �حل��م��ل��ة خال 
�لوجبات  ���س��ك��ل��ت  ف��ي��م��ا  �أ����س���ب���وع���ني 
�لتموينية  �مل��و�د  من  �ملعّدة  �ل�ساخنة 
�ل��ت��ي وف��ره��ا ���س��رك��اء �حل��م��ل��ة 9%، 
�ملو�د  من  �لتموينية  �لطرود  ومّثلت 
 80% و�لفو�كه  و�خل�سار  �لغذ�ئية 
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اأخبـار الإمـارات

برئا�صة من�صور بن زايد

الوزاري للتنمية يناق�س عددا من املبادرات وامل�صاريع لتطوير املنظومة القت�صادية والجتماعية 

جمل�س الداخلية الرم�صاين الثاين يناق�س 
التحول الرقمي واآثاره الجتماعية والقت�صادية

�لر�سالة  ن��ق��ل  وم��ب��ت��ك��رة يف  م��ت��ط��ورة 
ور�سانة  بعمق  وحتليلها  �لإع��ام��ي��ة 
و�لتطور�ت  �مل�����س��ت��ج��د�ت  ي��و�ك��ب  مب��ا 
�لإع��������ام«. ودعا  �ل��ع��امل��ي��ة يف جم����ال 
للم�ساركة يف  �ل�سركاء  �سعادته جميع 
�لعاملي لاإعام  فعاليات �لكوجنر�س 
�لإعامي  �حل�سور  م��ن  و�ل�ستفادة 
�ل���دويل �ملهم  �لعاملي يف ه��ذ� �حل��دث 
�لذي ي�سهم يف ر�سم م�ستقبل �لإعام 
تاأثر�ت  من  عليه  ينطوي  ملا  �لعاملي 
ل  �لقطاعات  خمتلف  على  �إيجابية 
وتعزيز  و�ملعرفية  �لقت�سادية  �سيما 

�لتعاون �لدويل �لإعامي.
وت�������ق�������دم �������س������ع������ادة حم�����م�����د ج�����ال 
�ل�سركاء  جل��م��ي��ع  ب��ال�����س��ك��ر  �ل��ري�����س��ي 
�ل�����س����ر�ت����ي����ج����ي����ني م������ن �جل����ه����ات 
و�خلا�سة  �حل��ك��وم��ي��ة  و�مل���وؤ����س�������س���ات 
و�لإع��ام��ي��ة على دوره���م �ل��ف��اع��ل يف 
����س��ت��د�م��ة �مل�����س��ه��د �لإع���ام���ي �لذي 
و�لإن�ساين  �حل�ساري  �لوجه  يعك�س 

و�لتنموي لاإمار�ت.

م����ن خال  ل���غ���ة خم��ت��ل��ف��ة   19 م����ن 
موؤهلة  �سابة  �إعامية  وطنية  ك��و�در 
�لفارق يف م�سرة  ق��ادرة على �سناعة 
�إعام  �إىل  ��ستناد�  �لدولة �لإعامية 
�لقطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  م��ت��خ�����س�����س 
�أدو�ت  مي���ت���ل���ك  �ل�����س����ر�ت����ي����ج����ي����ة 

�لإم���������ار�ت �لإع���ام���ي���ة و�إجن���از�ت���ه���ا 
على  �ل�ستثنائية  ومبادر�تها  �ملتفردة 
“و�م”  �إن  وق�����ال  �ل���ع���امل.  م�����س��ت��وى 
لتعزيز  مدرو�سة  ��سر�تيجية  لديها 
�لدولية  �ل�����س��اح��ة  ع��ل��ى  ح�����س��وره��ا 
باأكر  ل���اأخ���ب���ار  م���وث���وق���ا  م�������س���در� 

يج�سد   2022 �ل�������س���رك���اء  م��ل��ت��ق��ى 
�ل�سر�كات  تعزيز  على  “و�م”  حر�س 
�ل�سر�تيجية مع خمتلف �لقطاعات 
و�ملوؤ�س�سات  و�خل���ا����س���ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
�لإع����ام����ي����ة �ل���وط���ن���ي���ة و�ل����دول����ي����ة 
ر�سالة  �ن��ت�����س��ار  ت��ع��زي��ز  يف  ي�سهم  مب��ا 

�لكونغر�س  م����ن  �لأوىل  �ل��ن�����س��خ��ة 
�ل���ع���امل���ي ل�����اإع�����ام �ل������ذي ي��ع��ق��د يف 
�أب��وظ��ب��ي خ��ال �ل��ف��رة م��ن 15 �إىل 

17 نوفمر 2022.
�لري�سي  ج��ال  ���س��ع��ادة حممد  و�أك���د 
م��دي��ر ع��ام وك��ال��ة �أن��ب��اء �لإم����ار�ت �إن 

•• �أبوظبي-و�م:

“و�م”  �أن��ب��اء �لإم����ار�ت  نظمت وك��ال��ة 
�ل�������س���رك���اء  م���ل���ت���ق���ى  �لأول  �أم�����������س 
�ل�سركاء  مب�����س��ارك��ة   2022 ل���ع���ام 
�لقطاعني  م����ن  �ل����س���ر�ت���ي���ج���ي���ني 
�ل��ع��ام و�خل��ا���س وح�����س��ور لفيف من 
م�سوؤويل  م���ن  وع�����دد  �لإع���ام���ي���ني 
�لوطنية  �لإع����ام����ي����ة  �مل���وؤ����س�������س���ات 
تعزيز  �إىل  �مللتقى  وه��دف  و�لدولية. 
�جلهات  خمتلف  مع  �لتعاون  �أو����س��ر 
ذ�ت �ل�سلة من خال �لعمل �مل�سرك 
و�ل�������س���ر�ك���ات �ل��ف��اع��ل��ة مت��ا���س��ي��ا مع 
ت��وج��ي��ه��ات �ل���ق���ي���ادة �ل��ر���س��ي��دة ومبا 
�حل�سارية  �لإم����ار�ت  م�سرة  ي��و�ك��ب 

و�لإن�سانية للخم�سني عاما �ملقبلة.
و����س��ت��ع��ر���س��ت وك��ال��ة �أن��ب��اء �لإم����ار�ت 
�لإعامية  �إجن��از�ت��ه��ا  �مللتقى  خ��ال 
ودول���ي���ا وخططها  و�إق��ل��ي��م��ي��ا  حم��ل��ي��ا 
�ل�سر�تيجية  وم�ساريعها  ومبار�تها 
�إىل  �ل���ت���ط���رق  .ك���م���ا مت  �مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

مبوجب �سهادة طبية �سادرة عن جهة طبية معتمدة.مكتوم بن حممد ي�صدر قرارا بت�صكيل جلنة الحت�صان �صمن حماكم دبي 
و��ستوجب �لقر�ر �إرفاق �سهادة ح�سن �سرة و�سلوك حديثة لطالب �حل�سانة 
�أو �لذي �ستحكم له �ملحكمة �ملخت�سة باحل�سانة من د�خل �لدولة �أو خارجها 
بح�سب �لأح��و�ل، على �أن يوقع طالب �حل�سانة �أو �لذي �ستحكم له �ملحكمة 
باحل�سانة على منوذج �لإقر�ر �ملعتمد من �للجنة، و�لذي يفيد عدم �رتكابه 
�ل�سرطة  �سهادة من مركز  �إح�سار  يتعني عليه  �ل��دول��ة.. كما  خ��ارج  جلرمية 
�ملخت�س مبنطقة �سكنه وقت تقدمي طلب �حل�سانة، تفيد خلو �سجله من �أي 
باغات قيدت �سده �أو �أي باغات �نتهت بتعهد �أو �إنذ�ر �أو باحلفظ، على �أن 
يتوىل مقرر �للجنة بعد �إعد�د �لتقرير، عر�سه على رئي�س �للجنة و�أع�سائها 
طالبة  �ملخت�سة  �ملحكمة  �إىل  �لتقرير  �للجنة  ترفع  ثم  ومن  عليه،  للتوقيع 

�لتقرير.
وقد �ألزم �لقر�ر �جلهات �ملعنية ب�سوؤون �لطفل يف �إمارة دبي، �لتعاون �لتام مع 
جلنة �لحت�سان، مبا يف ذلك تزويدها بالبيانات و�ملعلومات و�لإح�ساء�ت �لتي 
�أن يتم  �ملنوطة بها، على  �لقيام بالخت�سا�سات  تطلبها، وذلك لتمكينها من 

ن�سر �لقر�ر يف �جلريدة �لر�سمية ويتم �لعمل به �عتبار� من تاريخ �سدوره.

بالإ�سافة �إىل تعيني �أحد موظفي حماكم دبي مقرر� للجنة.
تقرير مف�سل عن  �إع���د�د  ل��ل��ق��ر�ر، مب��ه��ام  وف��ق��ا  �لح��ت�����س��ان،  وتخت�س جلنة 
�حلالة �لجتماعية و�لنف�سية و�ل�سحية و�جلنائية لل�سخ�س طالب �حل�سانة 
�أو �ل�سخ�س �لذي �ستحكم له �ملحكمة �ملخت�سة باحل�سانة، و�لتاأكد من �أهليته 

وتنظيم زيار�ت ميد�نية لهذ� �لغر�س.
�جلنة  �جتماعات  تعقد  حيث  �لحت�سان  جلنة  �جتماعات  �آلية  �لقر�ر  وح��دد 
، كما ن�س  كلما دعت �حلاجة لذلك  نائبه عند غيابه  �أو  رئي�سها  بدعوة من 
�لقر�ر على �أن تعقد �للجنة �جتماعاتها يف مقر حماكم دبي �أو �أي مكان �آخر 
�أو عن طريق و�سائل �لت�سال عن بعد، وتكون �جتماعات  منا�سب يف �لإم��ارة 
رئي�س  بينهم  من  يكون  �أن  على  �أع�سائها،  �أغلبية  بح�سور  �سحيحة  �للجنة 
�ملجتمع..  تنمية  هيئة  يف  �لطفل  حماية  وح��دة  عن  وممثل  نائبه  �أو  �للجنة 
�حلا�سرين،  �أع�سائها  �أ�سو�ت  باأغلبية  وتو�سياتها  قر�ر�تها  �للجنة  وت�سدر 

•• دبي -و�م: 

دبي  حاكم  نائب  مكتوم،  �آل  ر��سد  بن  حممد  بن  مكتوم  �ل�سيخ  �سمو  �أ���س��در 
بت�سكيل   2022 ل�سنة   7 رق��م  �ل��ق��ر�ر  دب��ي  لإم���ارة  �لق�سائي  �ملجل�س  رئي�س 
جلنة �لحت�سان يف �إمارة دبي، و�ملعنية باحت�سان �لأطفال ممن هم دون �سن 
وتربيته  �لطفل  “حفظ  باأنه:  �لحت�سان  �لقر�ر  ع�سرة، حيث عرف  �لثامنة 
و�لنف�سية  �لبدنية  و�سامته  حياته  على  �ملحافظة  ذل��ك  يف  مب��ا  ورع��اي��ت��ه، 
يف حني عرف  و�لعقلية و�لأخاقية من �خلطر، وحماية حقوقه �ملختلفة”، 
�حلا�سن باأنه: “�ل�سخ�س �لذي حتكم له �ملحكمة �ملخت�سة باحل�سانة، وفقا 

للت�سريعات �ل�سارية«.
وقد ن�س �لقر�ر على �أن  ت�سكل جلنة يف حماكم دبي ت�سمى “جلنة �لحت�سان”، 
تتاألف من ممثلني �ثنني عن حماكم دبي، يكون �أحدهما رئي�سا للجنة و�لآخر 
نائبا له، يعينهما مدير �ملحاكم، وممثلني �ثنني عن هيئة تنمية �ملجتمع بدبي 
�ثنني  وممثلني  �ل��ع��ام،  مديرها  يعينهما  �لطفل  حماية  وح��دة  من  �أحدهما 
عن �سرطة دبي معنيني بحماية �لأطفال يعينهما �لقائد �لعام ل�سرطة دبي، 

وعند ت�ساوي �لأ�سو�ت يرجح �جلانب �لذي منه رئي�س �لجتماع.

- تقرير ال�صالحية للح�صانة
وف�سل �لقر�ر �إجر�ء�ت �إ�سد�ر تقرير �ل�ساحية للح�سانة و�لتي تبد�أ بقيام 
جلنة  بتكليف  �حل�سانة  طلب  �أو  �ل��ن��ز�ع  عليها  �ملعرو�س  �ملخت�سة  �ملحكمة 
�لحت�سان باإعد�د �لتقرير ب�ساأن �ساحية �حلا�سن للح�سانة، ثم يقوم ع�سو 
�للجنة �ملخت�س يف وحدة حماية �لطفل بهيئة تنمية �ملجتمع بزيارة ميد�نية 
بهدف  باحل�سانة،  �ملخت�سة  �ملحكمة  له  �ستحكم  �ل��ذي  �أو  �حل�سانة  لطالب 
قدرته  وم��دى  و�لقت�سادية،  و�لجتماعية  �لأ�سرية  �أو�ساعه  على  �لتعرف 
على توفر �لحتياجات �ملعي�سية و�لتعليمية و�ل�سحية �لازمة للطفل، كما 
�ملخت�سة  �ملحكمة  له  �ستحكم  �ل��ذي  �أو  �حل�سانة  طالب  خلو  من  �لتاأكد  يتم 
�ملطلوب ح�سانته، وذلك  �أي مر�س ميثل خطر� على �لطفل  باحل�سانة من 
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�جلغر�فية  �ملناطق  م��ن  ع��دد  وك��ذل��ك  �لقادمة  �ملرحلة  يف  عليها  �لركيز 
��ستثمارية. كما ناق�س �ملجل�س �لوز�ري للتنمية �سيا�سة  �لتي ت�سكل فر�ساً 
ن�سر �ملخالفات �ملتعلقة باأحكام قانون و�أنظمة هيئة �لأور�ق �ملالية و�ل�سلع 

و�ل�ساحيات و�ل�سو�بط �ملتعلقة بالن�سر.
كما متت مناق�سة �إعد�د وتعديل عدد من �لت�سريعات �لحتادية من بينها 
يف  حكمهم  يف  وم��ن  �لن�سب  جمهويل  رع��اي��ة  تنظيم  ب�ساأن  ت�سريع  �إع���د�د 
�مل�ستويات  كافة  على  �لفئة  بهذه  تتعلق  �لتي  �لتحديات  ومعاجلة  �لدولة، 
وتهيئة  و�لرفيهية،  و�لنف�سية،  و�لج��ت��م��اع��ي��ة،  و�لتعليمية،  �ل�سحية، 
�أف�سل �لظروف �ملعي�سية لهم.. وكذلك �لت�سريع �ملنظم للمن�ساآت �ل�سحية 
�خلا�سة يف �لدولة لتح�سني �آليات عمل تلك �ملن�ساآت و�لرقابة عليها وتوقيع 

•• �أبوظبي-و�م: 

تر�أ�س �سمو �ل�سيخ من�سور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير �سوؤون �لرئا�سة ، �جتماع �ملجل�س �لوز�ري للتنمية و�لذي عقد يف ق�سر 
و�ملو��سيع  �ملبادر�ت  من  عدد  مناق�سة  �لجتماع  �أجندة  وت�سمنت  �لوطن. 
�ل��ه��ادف��ة �إىل دع���م �مل��ن��ظ��وم��ة �لق��ت�����س��ادي��ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة و�ل���س��ت��م��ر�ر يف 

تطويرها مبا يلبي متطلبات �ملرحلة �حلالية و�مل�ستقبلية.
�إطار تنفيذ �لأجندة �لوطنية لا�ستثمار �ملبا�سر خارج �لدولة، ناق�س  ويف 
�ملجل�س ع��دة در����س��ات يف ���س��اأن حماية ودع���م �ل���س��ت��ث��م��ار�ت �لإم��ار�ت��ي��ة يف 
�خلارج وحتديد عدد من �لقطاعات �لقت�سادية �لرئي�سية �مل�ستهدفة �سيتم 

�جلز�ء�ت �لتاأديبية �ملنا�سبة على �ملخالفات �ملرتكبة منها. وناق�س �ملجل�س 
“دور وز�رة �ل�سناعة  تو�سيات �ملجل�س �لوطني �لحتادي يف �ساأن مو�سوع 
وتو�سيات  �لوطنية”،  �ل�سناعة  تطوير  �ساأن  يف  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا 
�إطار  وتطوير  �لدولة  يف  �لوطني  �لبتعاث  نظام  لدر��سة  �مل�سكلة  �للجنة 
�ملجل�س  ناق�س  �حلكومية  �لتقارير  ويف  �لدولة.  يف  �لبتعاث  ل�سيا�سة  عام 
للعام  �لع�سرين  �ملالية يف جمموعة  وز�رة  م�ساركة  بيان  منها  تقارير  عدة 
2022، وتقرير حول �سو�بط ترخي�س مز�ولة �أن�سطة �ل�سيد يف �لدولة، 
وتقرير ب�ساأن م�ستجد�ت خطة 33 مبادرة للتعايف و�لنهو�س �لقت�سادي، 
وتقرير يو�سح م�ستجد�ت تنفيذ قر�ر جمل�س �لوزر�ء ب�ساأن �سيا�سة �إ�سر�ك 

�ل�سباب يف �ملهمات �لر�سمية للجهات �لحتادية يف �لدولة.

�ملجتمع و�لوقاية من �جلرمية بالتن�سيق مع �جلهات �ملعنية 
بالعنو�ن  �ملرتبطة  �ملو�سوعات  وتتناول عدد� من  بالوز�رة. 
�لرئي�سي مب�ساركة خمت�سني عامليني يتحدث كل منهم يف 
حمور خا�س مت �ختياره مبا يتنا�سب مع �ملو�سوع �لرئي�سي 

�ملتعلق بالتوجهات �لعاملية للم�ستقبل يف كافة �ملجالت .
هي  ب��ارك��ر  جي�سيكا  �ل��دك��ت��ورة  �لأوىل  �ملتحدثة  �أن  ي��ذك��ر 
خ��ب��رة ر�ئ���دة يف جم��ال �لأم���ن �لإل��ك��روين و�ل�سير�ين، 
�ململكة  يف  ليفربول  جامعة  م��ن  �ل��دك��ت��ور�ه  على  وحا�سلة 
�مل��ت��ح��دة، ومت �خ��ت��ي��اره��ا ك���و�ح���دة م��ن �أف�����س��ل 20 �م����ر�أة 
م���وؤث���رة يف �لأم�����ن �ل�����س��ي��ر�ين يف �مل��م��ل��ك��ة �مل��ت��ح��دة، وتعد 
متحدثة رئي�سية ت�سارك خرتها بانتظام يف و�سائل �لإعام 
و�ملوؤمتر�ت و�ملن�سات �لتعليمية يف �لعديد من دول �لعامل، 
وكانت �آخر م�ساركاتها يف �لقمة �لعاملية للحكومات، و�أحدث 
و�لذي   Confident Cyber Security كتاب  موؤلفاتها 
�لإلكروين  �لأم���ن  جم��ال  يف  مبيعاً  �لكتب  �أك��ر  م��ن  يعد 
�ل�سير�ين”  “ �لأم����ن  وت��ن��اول��ت يف حم���ور  و�ل�����س��ي��ر�ين. 
�ل�سبكات  �أم���ن  بتعزيز  �ل��ع��اق��ة  ذ�ت  �مل��و����س��ي��ع  م��ن  ع���دد� 
�أو  لاأفر�د  �سو�ًء  �ل�سخ�سية  �لبيانات  وحماية  و�لإن��رن��ت 
للدول، و�أهمية �ملام �جلميع باأ�س�س �لأمن �لرقمي وحماية 
�أنف�سهم من �لتعر�س للقر�سنة �لإلكرونية، موؤكدة �أهمية 
�لإباغ �لفوري للجهات �ملخت�سة وطلب �مل�ساعدة و�لتحدث 
وحماولة  �لأ�سخا�س  تو�جه  �لتي  و�لتحديات  �مل�ساكل  عن 
�إيقافها وذلك من خال خطو�ت ب�سيطة خا�سة يف بد�يات 
�أو حم����اولت قر�سنة  ���س��ي��ر�ين  �ل��ت��ع��ر���س خل��ط��ر ه��ج��وم 

�إلكرونية .
كما حتدثت عن �أ�سكال �لقر�سنة بني �ملجموعات �لإجر�مية 
�ملنظمة وبني �لأفر�د �لذين ين�سطون لأهد�ف �إيديولوجية 
�أو  �ل�ستعر��س  باأمور �سخ�سية من  �لعاقة  ذ�ت  ه��وؤلء  �أو 
�لتحدي �ل�سخ�سي، ويجب �لتفريق يف �لتعامل من خال 
معرفة هدف �لهجوم �أم حماولت �لقر�سنة حتى جتد �حلل 

�ملنا�سب.
�قت�سادي  خ��ب��ر  وه����و  ل��ي��ن��د���س��روم  م���ارت���ن  ث���م حت����دث 

•• �أبوظبي-و�م: 

�لرم�سانية  �ل���د�خ���ل���ي���ة  وز�رة  جم���ال�������س  ث�����اين  ن���اق�������س 
و�آثاره �لجتماعية  �لرقمي  “�لتحول  �لفر��سي مو�سوع 
وما  �لغد  ع��امل  بناء  يف  �لتكنولوجيا  ودور  و�لقت�سادية” 

لذلك من تاأثر�ت وحتديات.
�ل�سير�ين”�لأكادميية  “�لأمن  �لأول  �ملحور  يف  وحت��دث 
�لقت�سادي  �خل��ب��ر  جت���دث  ث���م  ب���ارك���ر  جي�سكا  �ل��دول��ي��ة 
مارتن ليند�سروم �لذي تناول “�لقت�ساد �لرقمي ليختتم 
يف حمور  “توم وجيك”  �لعاملي  �ملوؤلف و�ملفكر  �ملجل�س مع 

“تكنولوجيا �مل�ستقبل«.
وز�رة  وكيل  �سالح  �آل  �أحمد  عبد�هلل  �سعادة  �ملجل�س  ح�سر 
�لق��ت�����س��اد و���س��ع��ادة م���وزة �لأك����رف �ل�����س��وي��دي وكيلة وز�رة 
�لكويتي  ح��م��د  حم��م��د  �ل��دك��ت��ور  و���س��ع��ادة  �مل��ج��ت��م��ع  تنمية 
وعدد  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �ل�����س��ي��ر�ين حلكومة  �لأم���ن  رئي�س 
ب��ال��دول��ة وع����دد م��ن �مل�سوؤولني  �ل�����س��رط��ي��ة  �ل��ق��ي��اد�ت  م��ن 
�حلكوميني بالدولة. كما ح�سر �سيوف �ملجل�س من مملكة 
�لأم���ن  مب���ج���الت  �ملتخ�س�سني  م���ن  �ل�����س��ق��ي��ق��ة  �ل��ب��ح��ري��ن 
�آل خليفة،  �ل�سيخ �سلمان بن حممد  �ل�سير�ين من بينهم 
�ل�سير�ين  ل��اأم��ن  �لوطني  �مل��رك��ز  يف  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�آل  عبد�لوهاب  بن  حممد  بن  عبد�هلل  و�ل�سيخ  �لبحريني 
خليفة نائب رئي�س �لعمليات �ل�سير�نية يف �ملركز �لوطني 
لاأمن �ل�سير�ين �لبحريني و�لدكتور خالد �ملطاوعة نائب 
�ملعلومات  للعمليات و�حلوكمة يف هيئة  �لتنفيذي  للرئي�س 
مدير  �أ�سري  و�أحمد  �لبحرينية  �لإلكرونية  و�حلكومة 

�إد�رة �لتخطيط �ل�سر�تيجي و�مل�ساريع.
�أد�ره �لإعامي يو�سف عبد�لباري  وح�سر �ملجل�س - �لذي 
�ل��ذي �سارك يف  �أف��ر�د �ملجتمع و�جلمهور  - ع��دد كبر من 
جمال�س  وت��اأت��ي  �لتفاعلية  �ل��درد���س��ة  خ��ال  م��ن  �لنقا�سات 
هذ�  ع�سرة”  “�حلادية  دروت��ه��ا  يف  �لرم�سانية  �لد�خلية 
تنظيم  من  للم�ستقبل”  �لعاملية  “ �لتوجهات  ب�سعار  �لعام 
�ل��ع��ام��ة حلماية  ب������الإد�رة  �ل��ق��ان��ون  ث��ق��اف��ة �ح����ر�م  مكتب 

وب���ن���اء �لعامات  �لأع���م���ال  �ل��ت�����س��وي��ق وت��ط��وي��ر  يف جم���ال 
�لتطوير و�ل�سلوك �ل�ستهاكي،  و�إد�رة  �لتجارية و�لبتكار 
يف  موؤثرة  �سخ�سية   100 “�أكر  من  كو�حد  �ختياره  ومت 
�لعامل” من قبل جملة TIME ، كما كان ��سمه من �سمن 
�لعامل  ح���ول   Thinkers50 م��ف��ك��ر�   50 �أف�����س��ل  ق��ائ��م��ة 
�ملحا�سر�ت  من  �لعديد  وق��دم  متتالية،  �سنو�ت  ث��اث  مل��دة 
د�فو�س  منتدى  يف  رئي�سي  كمتحدث  و���س��ارك  �لعامل  ح��ول 
�لتي  �لكتب  م��ن  للعديد  م��وؤل��ف  وه��و  �لعاملي،  �لقت�سادي 
متت ترجمتها �إىل �أكر من 60 لغة خمتلفة ومنها: كتاب 
قبل �سحيفة وول  تقيمه من  و�ل��ذي مت   Brand Sense
�سريت �سمن �أف�سل خم�سة كتب ت�سويقية مت ن�سرها على 
�لإطاق، وكتاب Small Data و�لذي مت �ختياره كاأف�سل 
كتاب يف جمال �ل�سر�تيجية و�إد�رة �لأعمال لعام 2016.

“ �أهمية  �ل���رق���م���ي  “ �لق���ت�������س���اد  ت���ن���اول يف حم����ور  وق����د 
 ، �لتطور  �لتكنولوجيا ودورها �حليوي يف تعزيز مكت�سبات 
�لتقنيات �حلديثة فتحت �ملجال لو�سائل  �إن جمالت  وقال 
جتارية حديثة ذ�ت مردود جتاري عايل، ويجب �ل�ستفادة 
و�لأعمال  و�ل�سناعة  �لعمل  تطوير  يف  �لتكنولوجيا  م��ن 
�لقت�سادية و�ل�ستثمارية وبناء عاقات عمل عابرة للقار�ت 
�لتكنولوجيا  لتحديات  �لن��ت��ب��اه  �أه��م��ي��ة  على  �لتاأكيد  م��ع 

ووجود توز�ن بني �لإن�سان و�لتطور �لتكنولوجي.
�لتغير  على  �لرقمي  �لقت�ساد  تاأثر  كيفية  عن  وحت��دث 
�ل��ب�����س��ري �مل��ن�����س��ود وك��ي��ف ي��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق ك��اف��ة �ملوؤ�س�سات 
�ل��ت��ط��ور و�ل��ت��ق��دم دون �لتفكر  �ل��ع��م��ل ع��ل��ى  و�ل��ق��ط��اع��ات 
باملا�سي و�لعودة للخلف، وذكر بع�س من �سلبيات �لقت�ساد 
�لرقمي وتاأثر�ته على �لإن�سان و�لوظائف وم�ستقبل �ملهن 
من  وهو  وجيك  توم  �ملوؤلف  �لثالث  �ملتحدث  �أما  �لب�سرية. 
�لت�سميمي،  و�لتفكر  �لتكنولوجيا  علوم  يف  �ملتخ�س�سني 
�ملتخ�س�سة   Singularity جامعة  يف  كاأ�ستاذ  حالياً  يعمل 
يف �لب��ت��ك��ار وري����ادة �لأع���م���ال و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، وه���و مبتكر 
عمل  �إط��ار  يعد  �ل��ذي   ،Wicked Problem Solving
�بتكار�ت، ومو�ءمة  �لنا�س خللق  ير�سد  �لأنظمة  قائم على 
�لفرق، وك�سر �جلمود، وتنمية �لقيادة �لذكية. يتم ��ستخد�م 
WPS من قبل جمموعة و��سعة من �ملنظمات، مبا يف ذلك 
وحكومة   ،  CITI و   ،  Mayo Clinic و   ،  Microsoft
�ملحا�سر�ت  �لعديد من  كما قدم وجيك  كاليفورنيا،  ولية 
و�لتي   TED م��ن�����س��ة  ع��ل��ى  �ل�����س��ه��رة  وم��ن��ه��ا حم���ادث���ات���ه 
�لعامل، وهو  �سخ�س حول  10 مايني  �أك��ر من  �ساهدها 
موؤلف ل�سبعة كتب ُترجمت �إىل 16 لغة ومن �لأكر �لكتب 
. The Future of Making مبيعا كتاب �سنع �مل�ستقبل

تزامنًا مع يوم زايد للعمل الإن�صاين  
»القاب�صة ADQ« تقدم 5 ماليني درهم ملبادرة املليار وجبة

•• دبي-و�م: 

 )ADQ بالتز�من مع فعاليات يوم ز�يد للعمل �لإن�ساين، �أعلنت )�لقاب�سة
 5 مببلغ  �ل��ت��رع  ع��ن  �أب��وظ��ب��ي،  �إم���ارة  يف  قاب�سة  ��ستثمارية  �سركة  وه��ي 
�ملنطقة  �لأك��ر من نوعها يف  “�ملليار وجبة”،  ملبادرة  مايني درهم دعًما 
و�لهادفة لتقدمي �لدعم �لغذ�ئي للمحتاجني وم�ساندة �لفئات �لقل حظا 
�لأزمات  م��ن  و�ملت�سررين  و�ل��ن��ازح��ني  و�لاجئني  و�لأط��ف��ال  �لن�ساء  م��ن 

و�لكو�رث �لطبيعية يف 50 دولة حول �لعامل.
وي�ساهم ترع “�لقاب�سة« ADQ �لتي �ن�سمت �إىل قائمة كبار �ملترعني 
للمبادرة، يف توفر مقومات �لدعم �لغذ�ئي للمحتاجني، وم�ساندة جهود 
تت�سبب  و�لتي  بهما  �ملرتبطة  و�لأمر��س  �لتغذية  و�سوء  للجوع  حد  و�سع 

مبوت 25 �ألف �سخ�س يومياً؛ 10 �آلف منهم من �لأطفال.

عبداهلل بن زايد يوؤكد خالل ات�صال هاتفي 
مع لبيد اأهمية تهدئة الأو�صاع يف الأق�صى

•• �أبوظبي-و�م:

�آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل  �أكد �سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن ز�يد 
على �أهمية تهدئة �لأو�ساع ووقف �أي ممار�سات تنتهك حرمة �مل�سجد �لأق�سى 
�ملبارك. جاء ذلك خال �ت�سال هاتفي مع معايل يائر لبيد وزير خارجية 
و�آفاق  �لبلدين  بني  �لثنائية  �لعاقات  بحث  خاله  وج��رى   ، �إ�سر�ئيل  دول��ة 
�لقليمية  و�لق�سايا  �ملنطقة  يف  �لأو���س��اع  �إىل  بالإ�سافة  �مل�سرك  �لتعاون 
�لدور  �ح���ر�م  ���س��رورة  �إىل  �سموه  و�أ���س��ار  �مل�سرك.  �لهتمام  ذ�ت  و�ل��دول��ي��ة 
رعاية  يف  �ل�سقيقة  �لها�سمية  �لأردنية  �ململكة  به  تقوم  �ل��ذي  �ملهم  �لتاريخي 
�حلكومة  ق��ر�ر  �سموه  وثمن  �ل���دويل.  �لقانون  مبوجب  و�لأوق���اف  �ملقد�سات 
�لإ�سر�ئيلية مبنع و�سول “م�سرة �لأعام” �إىل منطقة باب �لعامود وكذلك 
منع �لزو�ر غر �مل�سلمني من دخول باحات �لأق�سى بدء� من يوم غد� �جلمعة 
وحتى نهاية �سهر رم�سان. و�أ�سار �سموه �إىل �أن منطقتنا بحاجة �إىل �ل�ستقر�ر 
و�لعمل �مل�سرك من �أجل �مل�سي قدما يف م�سار�ت �لتنمية على �لأ�سعدة كافة 
مبا يحقق تطلعات �ل�سعوب يف �لتقدم و�لزده��ار. وتقدم �سموه بالتهنئة �إىل 
تعزيز  �إىل  تطلعه  ع��ن  معربا   .. �لف�سح  عيد  مبنا�سبة  لب��ي��د  ي��ائ��ر  م��ع��ايل 
�لتعاون مع دولة �إ�سر�ئيل يف �ملجالت كافة و�لعمل معا لر�سيخ دعائم �ل�سام 

و�ل�ستقر�ر يف �ملنطقة.

عبداهلل بن زايد يهنئ هاتفيا 
وزيرة خارجية باك�صتان اجلديدة

•• �أبوظبي-و�م:

و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�سيخ  �سمو  ه��ن��اأ 
لل�سوؤون �خلارجية �جلديدة  �لدولة  �لدويل معايل حنا رباين خار وزيرة 
يف جمهورية باك�ستان �لإ�سامية. و�أعرب �سموه خال �ت�سال هاتفي عن 
متنياته بالتوفيق و�ل�سد�د ملعاليها يف مهام عملها �جلديد. و�أكد �سمو �ل�سيخ 
�لعاقات  عمق  على  �لهاتفي  �لت�سال  خ��ال  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل 
�لتعاون  د�ئ���رة  تو�سيع  على  و�حل��ر���س  �لباك�ستانية  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لثنائية 

�مل�سرك مبا يحقق �مل�سالح �ملتبادلة للبلدين �ل�سديقني و�سعبيهما.

اأبطال رم�صان 2022 ت�صجل 
82.747 م�صاهمة خالل اأ�صبوعني 

•• دبي-و�م:

�لثقافة  هيئة  �أطلقتها  �لتي  رم�سان”  “�أبطال  �لرم�سانية  �حلملة  ��ستقطبت 
�لكرمي  �ل�سهر  ب��د�ي��ة  يف  �لثالثة  ن�سختها  يف  للثقافة”  “دبي  دب��ي  يف  و�ل��ف��ن��ون 
بال�سر�كة مع “طلبات” و”بنك �لإمار�ت للطعام” و”�لهال �لأحمر �لإمار�تي” 
��ستجابًة مميزة ، بت�سجيلها خال �أ�سبوعني من �نطاقتها 82،747 م�ساهمة، 
ما بني وجبات رم�سانية وطرود �ملر �لرم�ساين. وتتيح حملة “�أبطال رم�سان” 
طعام  وجبات  �سر�ء  يف  للم�ساهمة  �لدولة  يف  �ملجتمع  فئات  خمتلف  �أم��ام  �ملجال 
وطرود مو�د غذ�ئية ومتوينية عن طريق تطبيق “طلبات” عر خطو�ت ب�سيطة 
و�ختيار “�ختيار�ت ل  و�سريعة، حيث ل تتطلب �سوى حتميل تطبيق “طلبات”، 
و�ختيار  “�ساهم بفعل �خلر”  �لبحث عن  �لرئي�سية، ثم  �ل�سفحة  يف  تفوتك” 
ومن ثم �ختيار �لوجبة �ملر�د �لترع بها من �لقائمة، و�أخر�ً  “�أبطال رم�سان”، 
�إمتام �لطلب. وت�سعى “دبي للثقافة” من خال هذ �حلملة �إىل دعم �جلهود �لتي 

تبذلها �لقيادة �لر�سيدة يف جمال �لعمل �لإن�ساين ودعم �ملحتاجني .
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اأخبـار الإمـارات

•• �أبوظبي- و�م: 

�أبوظبي،  يف  �ل��ق�����س��اء  د�ئ�����رة  ن��ظ��م��ت 
حتت  �لأول  �ل��ع��د�ل��ة  ���س��رك��اء  ملتقى 
– نحو  و�مل��ح��ام��اة  " �لق�ساء  ع��ن��و�ن 
بهدف  �جلودة"،  عاملية  ناجزة  عد�لة 
�لت�سريعية  �مل�������س���ت���ج���د�ت  م��ن��اق�����س��ة 
�لرقمي  �لتحول  و�آل��ي��ات  و�لق�سائية 
مبحاكم  �ل��ق�����س��ائ��ي��ة  �خل����دم����ات  يف 

�أبوظبي.
و�سهد �مللتقى - �لذي عقد عر تقنية 
�لت�سال �ملرئي يف �لقاعة �لفر��سية 
لأك���ادمي���ي���ة �أب���وظ���ب���ي �ل��ق�����س��ائ��ي��ة - 
ح�سور�ً و��سعاً من �ملحامني �ملقيدين 
بد�ئرة  �مل��ح��ام��اة  ����س���وؤون  �إد�رة  ل���دى 
و�ملحاماة  م��ك��ات��ب  ومم��ث��ل��ي  �ل��ق�����س��اء 
�مل�ستوى  �لقانونية على  و�ل�ست�سار�ت 

�لوطني و�لدويل.
ياأتي ذلك تاأكيد�ً على �أهمية �ل�سر�كة 
�سركاء  ب���اع���ت���ب���اره���م  �مل���ح���ام���ني  م����ع 
و�لهتمام  �ل�سر�تيجيني،  �لق�ساء 

يف  للم�ساهمة  �آر�ئ��ه��م  على  بالوقوف 
للخدمات  �مل�ستمر  وحت�سني  تطوير 
�إطار  يف  وذل��ك  و�لعدلية،  �لق�سائية 
�ل�سيخ  �سمو  وح��ر���س  �ل��د�ئ��رة  روؤي���ة 

من�سور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
�لرئا�سة  �سوؤون  �ل��وزر�ء وزير  جمل�س 
رئي�س د�ئرة �لق�ساء يف �أبوظبي، على 

حتقيق عد�لة ناجزة عاملية �جلودة.

3 حماور  �مل��ل��ت��ق��ى  ن��اق�����س  ذل����ك،  �إىل 
�لأول  �مل��ح��ور  ��ستمل  حيث  رئي�سية، 
ومهار�ت  وتقاليد  قيم  مناق�سة  على 
و�ملحامني  �ل��ق�����س��اء  ب���ني  �ل��ت��ع��ام��ل 
�ملحاكم  جت����اه  �مل��ه��ن��ي��ة  وو�ج���ب���ات���ه���م 
فناق�س  �لثاين  �ملحور  �أما  وموكليهم، 
و�لق�سائية  �لت�سريعية  �مل�ستحدثات 
�ل����رق����م����ي يف �خل����دم����ات  و�ل����ت����ح����ول 
�لق�سائية، فيما ت�سمن �ملحور �لثالث 
��ستعر��س عدد من �لق�سايا �ملنظورة 
�أم�����ام �مل��ح��اك��م . ورك�����ز �مل��ل��ت��ق��ى على 
�أهمية تعزيز �لتفكر �لعلمي و�ملعرفة 
�ل��ق��ان��ون��ي��ة ودوره���م���ا يف �ل��ت��ع��ام��ل مع 
وفهم  �مل�ستحدثة،  �لقانونية  �لأحكام 
�لأبعاد �لقانونية وتطوير نهج متو�زن 
حل���ل �ل���ن���ز�ع���ات �جل����دي����دة يف �إط����ار 

�مل�ستجد�ت �لت�سريعية و�لق�سائية.

•• �إ�صالم �آباد-و�م: 

�سريف،  ����س���ه���ب���از  دول�������ة  �����س���ت���ق���ب���ل 
باك�ستان  ج��م��ه��وري��ة  وزر�ء  رئ��ي�����س 
����س���ع���ادة ح���م���د عبيد  �لإ����س���ام���ي���ة، 
�إبر�هيم �سامل �لزعابي �سفر �لدولة 
لدى باك�ستان، مبقر رئا�سة �لوزر�ء 
يف �إ�سام �آب��اد وبحث معه ع��دد� من 

�لق�سايا ذ�ت �لهتمام �مل�سرك.
و�أك�����د ���س��ع��ادة �ل���زع���اب���ي ع��ل��ى عمق 
�ل�����ع�����اق�����ات �مل����ت����م����ي����زة ب�����ني دول�����ة 
و�حلر�س  وب���اك�������س���ت���ان،  �لإم���������ار�ت 
�أوجه  وتطوير  تعزيز  على  �مل�ستمر 
كافة،  �ملجالت  يف  �مل�سرك  �لتعاون 
ت��ع��د من  ب��اك�����س��ت��ان  �أّن  �إىل  م�����س��ر�ً 
�أق��ام��ت عاقات  �ل��ت��ي  �ل����دول  �أوىل 
دب��ل��وم��ا���س��ي��ة م���ع دول�����ة �لإم��������ار�ت، 
ح��ي��ث ي��ح��ت��ف��ل �ل���ب���ل���د�ن ه����ذ� �لعام 
�إقامتها.  ع��ل��ى  ع���ام���اً   50 مب�����رور 
�لعاقات  ع��ل��ى  ���س��ع��ادت��ه  �أك�����د  ك��م��ا 
�لجتماعية  و�ل��رو�ب��ط  �لتاريخية 

�لبلدين،  ���س��ع��ب��ي  ب���ني  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة 
�مل�سرك  �ل���ع���م���ل  �أه����م����ي����ة  وع����ل����ى 
�مل�ستقبلية  �ل�������س���ر�ك���ات  م���ن  مل���زي���د 
بالنظر  و�ل���ت���ج���اري���ة  �لق��ت�����س��ادي��ة 
م��ن مميز�ت  �ل��ب��ل��د�ن  ب��ه  يتمتع  مل��ا 
وف��ر���س وح��و�ف��ز ����س��ت��ث��م��اري��ة.  من 
جانبه، �أ�ساد دولة �سريف بالعاقات 

�لبلدين  ب���ني  و�ل���وط���ي���دة  �مل��ت��م��ي��زة 
و�لتز�م  وق���وف  مثمناً  �ل�سديقني، 
�إىل جانب  �ل���د�ئ���م  �لإم������ار�ت  دول���ة 
مليون  قر�بة  و�حت�سانها  باك�ستان 
بالأمن  ينعمون  باك�ستاين  ون�سف 
و�لأمان وي�ساهمون ويدعمون ق�سة 
جن��اح دول���ة �لإم�����ار�ت.  و��ستعر�س 

�لثنائية  �لعاقات  تطّور  �جلانبان 
تعزيزها  و�سبل  �مل�سرك  و�ل��ت��ع��اون 
�مل�ستجد�ت  ت��ن��اول  كما  وتطويرها، 
و�لدولية  �لإق��ل��ي��م��ي��ة  و�ل���ت���ط���ور�ت 
�إز�ءه���ا،  �لبلدين  وم��و�ق��ف  �لر�هنة 
�لهتمام  ذ�ت  مو��سيع  ج��ان��ب  �إىل 

�مل�سرك.

•• الهاي-و�م:

ت�����س��ل��م ����س���ع���ادة ف���رن���ان���دو �أري����ا�����س، 
�ملدير �لعام ملنظمة حظر �لأ�سلحة 
�سعادة  �ع��ت��م��اد  �أور�ق  �لكيميائية، 
د�ئماً  مندوباً  �مل�سرخ  جامع  جمال 

لدولة �لإمار�ت لدى �ملنظمة.
و�أع���������رب ����س���ع���ادة �مل���������س����رخ، خال 
بح�سور  �أق���ي���م  �ل�����ذي  �لح���ت���ف���ال 
�لدبلوما�سية  �ل��ب��ع��ث��ة  �أع�������س���اء 
�لإم������ار�ت������ي������ة ل������دى له���������اي، عن 
�ع���ت���ز�زه ب��ت��م��ث��ي��ل دول����ة �لإم������ار�ت 
على  حر�سه  و�أك���د  �ملنظمة،  ل��دى 
تعزيز �لتعاون مبا ي�سهم يف حتقيق 
�ل�سلم  وت��ع��زي��ز  �مل��ن��ظ��م��ة  �أه������د�ف 

و�لأمن �لدوليني.
�أريا�س  ���س��ع��ادة  م��ن ج��ان��ب��ه، رح���ب 
�لتوفيق  له  ومتنى  �مل�سرخ  ب�سعادة 
دولة  �أن  �إىل  لفتا  عمله،  مهام  يف 
�لإمار�ت حتر�س د�ئماً على �لتعاون 
مع �ملنظمة و�ل��دول �لأط���ر�ف من 

لاتفاقية.  �ل��ف��ع��ال  �لتنفيذ  �أج���ل 
�أور�ق  ت���ق���دمي  م���ر�����س���م  وخ������ال 
�لعتماد مت �لقيام بجولة تعريفية 
و�إد�ر�ت �ملنظمة برفقة  �أق�سام  على 
����س���ع���ادة �أري�����ا������س، ك���م���ا مت �إط�����اع 
�مل�ستجد�ت  �آخر  �مل�سرخ على  �سعادة 
�لكيمياء  مركز  بتاأ�سي�س  �ملتعلقة 

للمنظمة،  �ل��ت��اب��ع  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ح��ي��ث ك���ان���ت دول�����ة �لإم���������ار�ت من 
لهذ�  �ل��د�ع��م��ني  �مل�ساهمني  �أو�ئ����ل 
�ملنّفذة  �لهيئة  وب�سفتها  �مل��رك��ز. 
�لكيميائية،  �لأ���س��ل��ح��ة  لت��ف��اق��ي��ة 
�لأ�سلحة  ح��ظ��ر  م��ن��ظ��م��ة  ت�����س��رف 
�ل�  �لأع�����س��اء  ب��دول��ه��ا  �لكيميائية، 

لإز�لة  �لعاملي  �مل�سعى  على   ،193
د�ئم.  ب�سكل  �لكيميائية  �لأ�سلحة 
وم���ن���ذ دخ���ول���ه���ا ح��ي��ز �ل��ت��ن��ف��ي��ذ يف 
�لعام 1997، تعد �لتفاقية �أجنح 
و�لق�ساء  �ل�����س��اح  ل��ن��زع  م��ع��اه��دة 
�أ�سلحة �لدمار  على فئة كاملة من 

�ل�سامل.

•• �أبوظبي - و�م:

 22 "يوم �لأر�س" �لذي ي�سادف  ت�سارك �لإم��ار�ت �ليوم �لعامل �حتفاءه ب� 
حتديات  مو�جهة  يف  �لدولية  �جلهود  لتحفيز  كمنا�سبة  عام  كل  من  �أبريل 
تهديد  يف  �ملتمثلة  �ل�سلبية  ونتائجه  �لعامل  ي�سهدها  �لتي  �ملناخي  �لتغر 
�حلر�رة،  درج���ات  و�رت��ف��اع  و�ملحيطات،  �ل��ه��و�ء  وت��ل��وث  �لبيولوجي،  �لتنوع 

و�لفي�سانات وغرها من �ملظاهر .
وي��ت��ز�ي��د �لقلق �ل��ع��امل��ي ب�����س��اأن ع��و�ق��ب ف��ق��د�ن �ل��ت��ن��وع �ل��ب��ي��ول��وج��ي، فوفقا 
�لغابات  4.7 مليون هكتار من  �لعامل نحو  �ملتحدة يفقد  لتقدير�ت �لأمم 
�سنويا، فيما ُيقدر عدد �لأنو�ع �حليو�نية و�لنباتية �ملهددة بالنقر��س حاليا 

مبليون نوع.
وت�ستمر درجة حر�رة �لأر�س يف �لرتفاع حيث كانت �لأعو�م �لثاثة �ملا�سية 
�لأكر دفئا على �لإطاق فيما ت�ستمر تركيز�ت �لغاز�ت �لدفيئة �لرئي�سية 
�لأك�سجني  و�إز�ل��ة  �لتحم�س  ظاهرة  من  �ملحيطات  تعاين  فيما  �لزيادة،  يف 

�لتي توؤثر ب�سكل كبر على �حلياة �لبحرية وخا�سة م�سايد �لأ�سماك.
وحتل �ملنا�سبة هذ� �لعام وقد جنحت �لإمار�ت يف �لتحول �إىل من�سة معرفية 

وبيانات  معارف  �ملناخي من  �لتغر  ملف  يخ�س  ما  كل  �حتو�ء  على  ق��ادرة 
لفر�س  �ملا�سية  �لقليلة  �ل�سنو�ت  خ��ال  �أه��ل��ه��ا  م��ا  وه��و  و����س��ر�ت��ي��ج��ي��ات، 
مكانتها كاعب بارز على �مل�ستوى �لإقليمي و�لعاملي يف �إد�رة ومعاجلة هذ� 

�مللف �حل�سا�س.
 2050 �ملناخي بحلول  ع��ن ه��دف حتقيق �حل��ي��اد  �لإم����ار�ت  �إع���ان  و�سكل 
�مل�ستويني  على  �ملناخ  �أج��ل  �لعمل من  وم�سرتها يف  �لدولة  تتويجاً جلهود 
�ملحلي و�لعاملي خال �لعقود �لثاثة �ملا�سية منذ �ن�سمامها لتفاقية �لأمم 

�ملتحدة �لإطارية لتغر �ملناخ يف 1995.
�لقت�سادي،  و�لتقدم  �مل�ستد�مة  للتنمية  ج��دي��دة  فر�ساً  �مل��ب��ادرة  و�ستوفر 
و�إن�ساء  و�لعمل  للعي�س  مثالية  وجهًة  �لدولة  مكانة  تر�سيخ  يف  ت�سهم  كما 
�ملجتمعات �ملزدهرة، حيث �ست�ستثمر �لإمار�ت �أكر من 600 مليار درهم يف 
�لطاقة �لنظيفة و�ملتجددة حتى 2050، و�ستقوم بدورها �لعاملي يف مكافحة 

�لتغر �ملناخي.
ونالت �لإمار�ت يف 11 نوفمر �ملا�سي ثقة �لعامل ل�ست�سافة �لدورة �لثامنة 
و�لع�سرين ملوؤمتر �لأط��ر�ف يف �تفاقية �لأمم �ملتحدة �لإطارية ب�ساأن تغر 
�ملناخ COP 28 �لتي �ستقام عام 2023، يف خطوة تعك�س �لتقدير �لعاملي 

جلهودها يف ��ستد�مة �ملناخ.
�أ�سو�ت �لدول �لتي منحت �لثقة  �أغلبية و�زنة من  وح�سلت �لإم��ار�ت على 
يف تنظيم دورة متميزة ت�سهم يف تبني �لعامل لتوجه �قت�سادي يدعم �لعمل 
جهود  وت��رة  وت�سريع  �لتعاون  من  ملزيد  �ل��دويل  �ملجتمع  وحتفز  �ملناخي، 

مو�جهة حتدي تغر �ملناخ.
وك�سفت �لإمار�ت يف عام 2021 عن جمموعة من �ملبادر�ت �لعملّية ملو�جهة 
حتدي �لتغر �ملناخي على �مل�ستوى �لعاملي ومنها �لإعان عن خارطة طريق 
�أ�سا�سية،  �أه��د�ف  �لتي حددت ثاثة  �لهيدروجني  �لريادة يف جمال  حتقيق 
تتمثل يف فتح م�سادر جديدة خللق �لقيمة من خال ت�سدير �لهيدروجني 
�لرئي�سة،  �ل�ستر�د  مناطق  �إىل  ومنتجاته  وم�ستقاته  �لكربون  منخف�س 
منخف�س  �لفولذ  بو��سطة  �جلديدة  �لهيدروجني  م�ستقات  فر�س  وتعزيز 
�لأخ���رى ذ�ت  �ل�سناعات  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �مل�����س��ت��د�م،  و�ل��ك��رو���س��ني  �ل��ك��رب��ون 

�لأولوية و�لتي ت�ساهم يف حتقيق �حلياد �ملناخي بحلول 2050.
عاملية  مبادرة  وه��ي  للمناخ"،  �ل��زر�ع��ي  "�لبتكار  مبادرة  �لإم���ار�ت  و�أطلقت 
دولة،   30 �لأمريكية مب�ساركة  �ملتحدة  و�لوليات  �لإم��ار�ت  تقودها  كرى 
وتهدف �ملبادرة �لتي ت�سل قيمة �لتز�ماتها �لأولية �إىل 4 مليار�ت دولر، �إىل 

ت�سريع �لعمل على تطوير �أنظمة غذ�ئية وزر�عية ذكية مناخياً على مدى 
�لأعو�م �خلم�سة �ملقبلة، وقد تعهدت �لإمار�ت با�ستثمار �إ�سايف قيمته مليار 

دولر كجزء من هذه �ملبادرة.
وت�ستمر �لإمار�ت يف ح�سد �جلهود �لعاملية ملو�جهة حتديات �لتغر �ملناخي 
من�سة  �سكلت  �لتي  و�لأح����د�ث  �لفعاليات  لكرى  ��ست�سافتها  خ��ال  م��ن 
جامعة لكبار �مل�سوؤولني و�سناع �لقر�ر و�خلر�ء من حول �لعامل، حيث عزز 
�حلو�ر �لإقليمي للتغر �ملناخي �لذي ��ست�سافته �لإمار�ت يف �أبريل �ملا�سي 
و�سمال  �لأو�سط  �ل�سرق  دول منطقة  ��ستجابة  وتن�سيق  تعاون  من م�ستوى 
�لفعاليات  ع�سر�ت  دبي   2020 �إك�سبو  نظم  فيما  �ملناخي،  للتغر  �أفريقيا 
و�لتنوع  �ملناخ  مو�سوع  على  رئي�سي  ب�سكل  رك��زت  �لتي  و�لندو�ت  و�للقاء�ت 

�حليوي.
لا�ستد�مة،  �أبوظبي  �أ�سبوع  فعاليات  �سنوي  ب�سكل  �لإم���ار�ت  وت�ست�سيف 
لاقت�ساد  �لعاملية  و�لقمة  للحكومات،  �لعاملية  �لقمة  يف  �مل��ن��اخ  ومنتدى 
�لأخ�سر، و�ملعر�س �ل�سنوي لتكنولوجيا �ملياه و�لبيئة و�لطاقة "ويتيك�س"، 
�ملتجددة  للطاقة  �ل��دول��ي��ة  للوكالة  �ل��د�ئ��م  للمقر  ل�ست�سافتها  �إ���س��اف��ة 

"�آيرينا".

الإمارات ت�صارك العامل الحتفاء ب� »يوم الأر�س«

مندوب الدولة الدائم لدى منظمة حظر الأ�صلحة الكيميائية يقدم اأوراق اعتماده�صفري الدولة يلتقي رئي�س الوزراء الباك�صتاين

»الرتبية والتعليم« و »الطوارئ والأزمات« تعلنان عن حتديث الروتوكول 
الوطني لت�صغيل املن�صاآت التعليمية للعام الأكادميي 2021 -2022

»ق�صاء اأبوظبي« تنظم ملتقى �صركاء العدالة

••�أبوظبي-و�م:

�أعلنت جائزة �أبوظبي، �لتي تكرم �أ�سحاب �لأعمال �خلرة ممن �أ�سهمو� 
يف خدمة �ملجتمع، عن فتح باب �لر�سيح لن�سختها �حلادية ع�سرة �عتبار 

من �أم�س �خلمي�س 21 �أبريل وحتى 16 يونيو 2022.
وجت�سيد�ً للقيم �لف�سيلة ل�سهر رم�سان �ملبارك �ملتمثلة يف ن�سر �خلر 
�لأعمال  �أ�سحاب  لر�سيح  �جلمهور  �أبوظبي  جائزة  تدعو  و�لعطاء، 

�خلرة من خمتلف �جلن�سيات و�لفئات �لعمرية.
بغ�س  للمجتمع  جليلة  خدمات  قدمو�  �لذين  �أول��ئ��ك  �جل��ائ��زة  وتكرم 
�أن  و�أو�سحت  �لإق��ام��ة،  بلد  �أو  �ملهنة  �أو  �جلن�سية  �أو  �لعمر  عن  �لنظر 
�ل�سرط �لوحيد �لو�جب تو�فره يف �ملر�سحني هو قيامهم باأعمال خرة 

و�إ�سهامات �إيجابية عادت بالنفع على جمتمع دولة �لإمار�ت.
و�لفعاليات  �ل��ر�م��ج  م��ن  �سل�سلة  �ل��ع��ام  لهذ�  �لر�سيح  حملة  وتنّظم 
�إيجابي يف  �أث��ر  �إح��د�ث  �لأف��ر�د على  �إىل حث  �ملجتمعية، و�لتي تهدف 

جمتمعاتهم و�ل�ستمر�ر يف فعل �خلر.
وق��ال��ت ه��ن��اء �ل��ع��ام��ري، ع�سو �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة جل��ائ��زة �أب��وظ��ب��ي: " 
ي�سعدنا �لإع���ان ع��ن �إط���اق �ل���دورة �ل��� 11 جل��ائ��زة �أب��وظ��ب��ي خال 
�ل�سهر �لف�سيل، ونتطلع �إىل ��ستام تر�سيحات �جلمهور و�لتعرف على 
خدمات  بتقدمي  و�لتز�مهم  بتفانيهم  �أ�سهمو�  لأف��ر�د  ملهمة  ق�س�س 

جليلة للمجتمع".
و�أ�سافت: " متّيز �ملكرمون باجلائزة يف دور�تها �ل�سابقة بعطاء�تهم يف 
�لتطوعية،  و�لأعمال  و�لبيئة  و�لتعليم  �ل�سحة  مثل  متنوعة  قطاعات 

حني للجائزة ��ستناد�ً �إىل �أعمالهم �جلليلة ولي�س  ويتم �لنظر يف �ملر�سَّ
�أبوظبي  جائزة  وتاأ�س�ست   ." لل�سخ�س  �مل�ستلمة  �لر�سيحات  عدد  �إىل 
عام 2005 تخليد�ً ملبادئ �جلود و�لعطاء �مل�ستمدة من �لو�لد �ملوؤ�س�س 

�ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه.
تاأ�سي�سها  منذ  وكرمت  �لإم���ارة،  يف  م��دين  و�سام  �أعلى  �جلائزة  وتعتر 
على  �ل�سوء  ت�سليط  خ��ال  وم��ن  جن�سية.   16 م��ن  �سخ�سية   92
�ملجتمع  �أف���ر�د  �إل��ه��ام  �إىل  �جل��ائ��زة  ت�سعى  بعطائها،  متيزت  �سخ�سيات 
بالن�سبة  �خل��ر  يج�سد  "من  �ل��ع��ام  ل��ه��ذ�  حملتها  �سعار  م��ن  م��ت��خ��ذًة 
جليلة  خدمات  قدمو�  �أف���ر�د  لر�سيح  �جلمهور  لدعوة  و�سيلة  لك؟" 
www. للجائزة  �لر�سمي  �لل��ك��روين  �ملوقع  خ��ال  من  للمجتمع، 

 abudhabiawards.ae

جائزة اأبوظبي تفتح باب الرت�صيح لن�صختها ال� 11 لتكرمي اأ�صحاب الأعمال اخلرية يف الدولة

•• �أبوظبي -و�م: 

�أعلنت وز�رة �لربية و�لتعليم و�لهيئة �لوطنية لإد�رة �لطو�رئ 
و�لأزمات و�لكو�رث بالتن�سيق مع كافة �ل�سركاء �لرئي�سيني عن 
للعام  �لتعليمية  �ملن�ساآت  لت�سغيل  �لوطني  �لروتوكول  حتديث 
�ملبا�سرة بتطبيقه  تتم  �أن  ، على   2022  -  2021 �لأك��ادمي��ي 
بدء�ً من �م�س "�خلمي�س" �ملو�فق 21 �أبريل 2022. ياأتي ذلك 
متا�سياً مع ��سر�تيجية �لدولة يف �ملحافظة على �سحة و�سامة 
ظل  يف  �لتعليمية  للمن�ساآت  �لآم��ن��ة  �ل��ع��ودة  وت�سهيل  �ملجتمع 
لتحقيق  �لوطنية  للجهود  ودعماً  �ملختلفة،  �لأن�سطة  ��ستمر�ر 

�لتعايف �مل�ستد�م وعودة �حلياة �لطبيعية �جلديدة �إىل �لدولة.
�لأن�سطة  جميع  ب��ع��ودة  �ل�سماح  على  �جل��دي��د  �لتحديث  ن�س 
و�لفعاليات يف �ملن�ساآت �لتعليمية، مع �للتز�م بارتد�ء �لكمامات 
يف �لأماكن �ملغلقة، و�ل�سماح لأولياء �لأمور بح�سور �لفعاليات 
�ملختلفة �خلا�سة بالطاب �سرط �للتز�م بالإجر�ء�ت �لوقائية 
�ملرور  بنظام  و�لعمل  �ملغلقة،  �لأم��اك��ن  يف  �لكمامات  لب�س  مثل 
�لرحات  ب��ع��ودة  �ل�سماح  على  �لتحديث  ن�س  كما  �لأخ�����س��ر. 
�لرفيهية و�لتثقيفية يف �ملن�ساآت �لتعليمية مع �للتز�م بارتد�ء 

�لكمامات يف �حلافات �أثناء �لتنقل من و�إىل وجهات �لرحات، 
و�ل�سماح بامل�ساركة يف هذه �لرحات للمطعمني �أو غر �ملطعمني 
على حد �سو�ء �سرط �سمان تفعيل نظام �ملرور �لأخ�سر جلميع 

�مل�ساركني بالرحات.
و�سمل �لروتوكول فيما يخ�س دخول �ل�سكن �جلامعي �سرورة 
�إجر�ء فح�س خمري PCR �سهرياً �أو ح�سب متطلبات نظام 
لدخول  �ملطعمني  غ��ر  �أو  �ملطعمني  للطلبة  �لأخ�����س��ر  �مل���رور 

�ل�سكن �جلامعي .
�لأخ�سر  �مل��رور  �إلز�مية  �لروتوكول  على  �لتحديث  وت�سّمن 
�لفح�س  دوري��ة  و�إلز�مية  �لتعليمية،  �ملن�ساآت  زو�ر  جميع  على 
�ملخري PCR و�ملرور �لأخ�سر على �لطلبة من فئة �ل�ساد�سة 
�ملن�ساآت  و�لعاملني يف  �لتعليمي  و�لطاقم  فوق  فما  عاماً  ع�سرة 
 PCR �إج��ر�ء فح�س خمري  �إلز�مية  �لتعليمية، عاوة على 
و�أو�سح  عاماً.  ع�سرة  �ل�ساد�سة  دون  ما  فئة  للطلبة من  �سهري 
�لتحديث على �لروتوكول �آلية �لإغاق �لتدريجي يف �ملن�ساآت 
�إ�سابات لفرو�س كوفيد- �لتعليمية يف حالة �لتاأكد من وجود 

�لتدريجي يتم �ملبا�سرة به بعد �لتاأكد من  �لإغاق  �أن  �إذ   ،19
وفرق  �للجان  من  �ل�سادرة  �لتوجيهات  بح�سب  �إ�سابات  وج��ود 

�ل��ط��و�رئ و�لأزم���ات و�ل��ك��و�رث �ملحلية يف كل �إم���ارة، مع �إغاق 
من   15% �لإ���س��اب��ة  ن�سبة  تعدت  ح��ال  يف  �لتعليمية  للمن�ساأة 

�إجمايل �حل�سور على �أن تكون مدة �لإغاق 3 �أيام.
�لروتوكول  وب��ح�����س��ب  �أن�����ه،  حت��دي��ث��ه  يف  �ل���روت���وك���ول  و�أك�����د 
�لوطني للمخالطة، يلغى �حلجر �ل�سحي للمخالطني و�لعمل 
خيار  �إ�سافة  م��ع  �ل�سحية،  �جل��ه��ات  م��ن  �ل�����س��ادرة  بالتعليمات 
�لتنف�سية.  �لأم��ر����س  و�أ���س��ح��اب  للم�سابني  بعد  ع��ن  �لتعليم 
ولفتت وز�رة �لربية و�لتعليم و�لهيئة �لوطنية لإد�رة �لطو�رئ 
على  �ملو�سوعة  �لتحديثات  جميع  �أن  �إىل  و�ل��ك��و�رث  و�لأزم���ات 
على  ت��اأت��ي  �لتعليمية  �ملن�ساآت  لت�سغيل  �ل��وط��ن��ي  �ل��روت��وك��ول 
�مل�ستوى �لوطني، ويتم تطبيقها على �مل�ستوى �ملحلي بالتن�سيق 

مع جلان �لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث �ملحلية لكل �إمارة.
و�أك����دت �ل�����وز�رة و�ل��ه��ي��ئ��ة �أن ك��اف��ة �لإج������ر�ء�ت �مل��ع��ل��ن عنها يف 
�لو�سع  على  بناء  للتعديل  قابلة  �حل��ايل  �لوطني  �لروتوكول 
�لتعاون  �سرورة  �ملجتمع  �أف��ر�د  وعلى  و�ملحلي،  �لعاملي  �ل�سحي 
كوفيد- فرو�س  ملو�جهة  �لوقائية  �لإج��ر�ء�ت  بكافة  و�للتز�م 

19 للحفاظ على مكت�سبات �لتعايف و�لتعاي�س �لذي و�سلت �إليه 
دولة �لإمار�ت �ليوم.

ال�صحة تعلن تقدمي 6,555 جرعة من 
لقاح كوفيد-19 خالل ال� 24 �صاعة املا�صية

•• �أبوظبي-و�م:

من  ج��رع��ة   6،555 ت��ق��دمي  ع��ن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�سحة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
يبلغ جمموع  وبذلك  �ملا�سية   24 �ل�  �ل�ساعات  "كوفيد19-" خال  لقاح 
ومعدل  جرعة   24،672،196 �م�س  حتى  تقدميها  مت  �لتي  �جل��رع��ات 

توزيع �للقاح 249.46 جرعة لكل 100 �سخ�س.
" و�سعياً  " كوفيد19-  �ل��وز�رة لتوفر لقاح  ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة 
للو�سول �إىل �ملناعة �ملكت�سبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �ست�ساعد يف تقليل 

�أعد�د �حلالت و�ل�سيطرة على فرو�س " كوفيد19-".

•• �أبوظبي-و�م: 

�إد�رة  مدير  �ل��زع��اب��ي،  �إب��ر�ه��ي��م  �ل��دك��ت��ور  �سعادة  ��ستقبل 
�خلرية  لاأعمال  ز�ي��د  موؤ�س�سة  يف  و�ل��ر�م��ج  �مل�ساريع 
�لأحمر  �ل�سليب  بعثة  رئي�سة  د�ل��ت��ور  كلر  و�لإن�سانية، 
�لإن�سانية  �ل�����س��وؤون  م�ست�سارة  ع��ف��اين  ورب���ى  �ل��دول��ة  يف 

و�ل�سركات، وذلك يف مقر �ملوؤ�س�سة.
�أع��م��ال وم�سروعات  ع��ن  ن��ب��ذة خمت�سرة  �ل��زع��اب��ي  وق���دم 
على  تاأ�سي�سها  م��ن��ذ  وخ��ارج��ه��ا  �ل���دول���ة  د�خ���ل  �مل��وؤ���س�����س��ة 
"طيب  نهيان  �آل  �سلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�سيخ  ل��ه  �ملغفور  ي��د 
معامل  �أر���س��ى  و�ل���ذي  �ملوؤ�س�سة،  وق��ف  ثر�ه" �ساحب  �هلل 
و�لعمل  و�لإغ��اث��ة  و�ل�سحة  �لتعليم  يف  وخا�سة  �أهد�فها 
�خلري �ملتنوع وتقدمي �جلو�ئز ت�سجيعاً للبحث �لعلمي 

و�لدر��سات �لإن�سانية .
و�أو�سح �أن �ملوؤ�س�سة عرت �لقار�ت لتقدمي �مل�ساعد�ت �إىل 
ما يربو على 200 دولة حول �لعامل لدفع م�سرة �لتطور 
�حل�ساري، ورفع �ملعاناة عن �ل�سعوب �لفقرة و�ملت�سررة.

م���ن ج��ه��ت��ه��ا ع����رت رئ��ي�����س��ة ب��ع��ث��ة �ل�����س��ل��ي��ب �لأح���م���ر يف 
�خلري  �لعمل  يف  �ملوؤ�س�سة  جلهود  تقديرها  عن  �لدولة 

و�لإن�ساين.
�مل�ساريع  �أجل متابعة  و�لتن�سيق من  �لتعاون  و�أك��دت على 
و�لعياد�ت  �مل�ست�سفيات  منها  �ل�سحية  وخا�سة  �لإن�سانية 

�لطبية يف �لدول �ملحتاجة لهذه �خلدمات.
و�لقيام  و�لتن�سيق  �ملتابعة  تتم  �أن  على  �جلانبان  و�تفق 
منظمة  م��ن  ك��ل  �أه���د�ف  حتقق  �ل��ت��ي  �ملتبادلة  بامل�ساريع 

�ل�سليب �لأحمر و�ملوؤ�س�سة. 

•• �أبوظبي –�لفجر:

�لبلديات  ل��د�ئ��رة  �لتابعة  �أب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  نظمت 
"�ل�سامة  مبادرة  �ملدينة  مركز  بلدية  خال  من  و�لنقل 
�مل�ساركة  ت��ع��زي��ز  �إط�����ار  ���س��م��ن  وذل����ك  �ل�سو�طئ"،  ع��ل��ى 
�لوعي  ورف��ع  �لأزرق،  �لعلم  بجائزة  و�لتعريف  �ملجتمعية 
�لبيئي لدى جميع فئات �ملجتمع ب�ساأن �لطرق �ل�سحيحة 
�ملجتمع  �أف����ر�د  وحت�����س��ني  �ل�����س��و�ط��ئ،  ببيئة  لا�ستمتاع 
باملعرفة، و�لإملام باأ�سا�سيات �رتياد �ل�سو�طئ وكيفية حماية 

�سحتهم �لعامة.
وت�سمنت �ملبادرة عر�س مادة مرئية على �سا�سات �لعر�س 
للعاملني  ت��وع��وي��ة  ور���س��ة  وتنفيذ  �ل��ك��ورن��ي�����س،  �ساطئ  يف 
ب��امل��وق��ع ع��ن كيفية �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �ل�����س��ام��ة �ل��ع��ام��ة يف 
مدينة  بلدية  �ل��ت��ز�م  ع��ن  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  وتعر  �ل�سو�طئ. 
�ملر�فق  وزو�ر  �ملجتمع  �أف��ر�د  جميع  توعية  ب�ساأن  �أبوظبي 

�ملجتمع،  �سامة  على  �حل��ر���س  منطلق  م��ن  �لرفيهية 
يف  وخ�سو�ساً  للجميع  �لعامة  �ل�سامة  معاير  وحتقيق 
و�حلد�ئق  �ل�سو�طئ  مثل  للبلدية  �لتابعة  �لعامة  �ملر�فق 

وغرها من �ملر�فق �لرفيهية و�خلدمية.
 وم���ن �أه�����د�ف �مل���ب���ادرة ك��ذل��ك ت��ع��زي��ز �ل��ت��ث��ق��ي��ف و�لوعي 
�لهادف �إىل منع وقوع �حلو�دث وتوفر بيئ��ة �آمنة و�سحية 
للجميع، وتعزيز عاقة بلدية مدينة �أبوظبي مع �ل�سركاء 
�ل�سر�تيجيني و��ستثمار هذه �لعاقة يف خدمة �ملجتمع 
�لتي  �ملحاور  من  �لعديد  �سرح  �ملبادرة  وتناولت  و�إ�سعاده. 
ومنها:�لإجهاد  �ل�سو�طئ  يف  �آمنة  بيئة  توفر  �ساأنها  من 
�حلر�ري "�جلفاف و�لوقاية من �أ�سعة �ل�سم�س"، �ل�سباحة 
�لإ�سعافات  �إج�����ر�ء�ت  �لأطفال"،  م��ع  �لآمنة"�ل�سباحة 
عر�س  خالها  م��ن  ومت  ل��ل��ط��و�رئ،  �ل�ستجابة  �لأول���ي���ة، 
�ل�سو�طئ  على  �ل��وج��ود  خ��ال  �تباعها  �ل��و�ج��ب  �لقو�عد 

و�أثناء �ل�سباحة، و��سر�طات �لأمن و�ل�سامة �لعامة.

وفد ال�صليب الأحمر الدويل يطلع على م�صروعات »زايد الإن�صانية«

بلدية مدينة اأبوظبي توعي املجتمع ب�صاأن »ال�صالمة على ال�صواطئ«
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-�لفجر:

�أل��ق��ت �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة دبي 
ي�سع  مت�سول،  �سخ�س  على  �لقب�س 
ميز�ناً لقيا�س �أوز�ن �ملارة يف �لطرقات 
م��ق��اب��ل دره���م و�ح���د ف��ق��ط، وذل���ك يف 
خاطئ  مفهوم  "�لت�سول  حملة  �إط���ار 
�أطلقتها �سرطة دبي  �لتي  للر�حم"، 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع �ل�����س��رك��اء ق��ب��ي��ل �سهر 

رم�سان �ملبارك. 
مدير  �لعديدي،  �أحمد  �لعقيد  وق��ال 
�لإد�رة  يف  ب��ال��ن��ي��اب��ة  �ملت�سللني  �إد�رة 
�لعامة للتحريات و�ملباحث �جلنائية، 
�ملتهم  ���س��ب��ط��ت  �مل��ت�����س��ل��ل��ني  �إد�رة  �إن 
�ملرقبات،  �سرطة  مركز  مع  بالتعاون 
منطقة  يف  �مل����ت����ه����م  �����س����وه����د  ح����ي����ث 
�لخ���ت�������س���ا����س وه�����و ي�����س��ع �مل����ي����ز�ن، 
وي��ط��ل��ب م���ن �لأ���س��خ��ا���س �مل���اري���ن يف 
درهم  مقابل  �أنف�سهم  وزن  �ل��ط��ري��ق 

و�حد فقط.

�أن هذ�  �ل��ع��دي��دي،  �ل��ع��ق��ي��د  و�أو����س���ح 
�أ�سكال  �لنوع يعتر �سكًا جديد�ً من 
�ملت�سولون،  ميتهنها  �ل��ت��ي  �ل��ت�����س��ول 
بيع  ب��ذري��ع��ة  �مل���ال  م��ن يطلب  ومنهم 
�ل�ِسبح،  م��ث��ل  دينية"،  "مقتنيات 
�لقر�آنية  بالآيات  �ملخطوطة  و�لزينة 
وغ���ره���ا، وب��ع�����س��ه��م ي�����س��ردون ق�سة 
ماأ�ساوية مثل مرورهم باأزمة �سحية 

م�ساعدة  �إىل  وي��ح��ت��اج��ون  م��ال��ي��ة،  �أو 
ع���اج���ل���ة وغ�����ره�����ا م�����ن �لأ����س���ال���ي���ب 
�إىل  �لعديدي  �لعقيد  ودع��ا  �لأخ��رى. 
وعدم  للمت�سولني،  �ل�ستجابة  ع��دم 
�لحتيالية،  ب��اأ���س��ال��ي��ب��ه��م  �لن���خ���د�ع 
�لفوري  بالإباغ  �ل�سرطة  وم�ساعدة 
مركز  ع����ر  م��ن��ه��م  �أي  ر����س���د  ح�����ال 
عني  خ���دم���ة  �أو   )901( �لت�������س���ال 

�لذكي  �ل��ت��ط��ب��ي��ق  ع����ر  �ل�������س���رط���ة، 
�ملتحركة،  �لهو�تف  على  دبي  ل�سرطة 
لاإباغ   )E-Crime( وم��ن�����س��ة 

عن �لت�سول �للكروين. 
�لقيادة  �إن  �ل��ع��دي��دي  �ل��ع��ق��ي��د  وق����ال 
قبيل  �أط��ل��ق��ت  دب���ي،  ل�سرطة  �ل��ع��ام��ة 
�لتوعوية  ح��م��ل��ت��ه��ا  رم�������س���ان  ���س��ه��ر 
"�لت�سول  ع����ن����و�ن  حت����ت  �ل�������س���ن���وي���ة 

�لهادفة  للر�حم"،  خ��اط��ئ  م��ف��ه��وم 
�ملجتمعي مبخاطر  �لوعي  تعزيز  �إىل 
�أمن  على  و�حلفاظ  �لت�سول،  ظاهرة 
�مل��ج��ت��م��ع و�����س���ت���ق���ر�ره، �إ����س���اف���ة �إىل 
�لعامة،  �لأماكن  يف  �ملت�سولني  �سبط 
رم�سان  �سهر  طو�ل  �حلملة  وت�ستمر 
�ل�سركاء  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  �ل�����ك�����رمي، 

�ل�سر�تيجيني.

اخلارجية تت�صلم الراءة القن�صلية من 
القن�صل العام جلمهورية �صنغافورة

•• دبي -و�م:

�خلارجية  وز�رة  مكتب  مدير  نائب  �لق�سر  عبد�هلل  ر��سد  �ل�سيد  ت�سلم 
ر�زف  حممد  �سيد  ل�سعادة  �لقن�سلية  �ل���ر�ءة  دب��ي  يف  �ل���دويل  و�ل��ت��ع��اون 
�ل�سمالية  و�لإم��ار�ت  دبي  �سنغافورة يف  �لعام جلمهورية  �لقن�سل  �جلنيد، 

وذلك مبقر مكتب �لوز�رة بدبي.
و�أ�ساد  تعينه  مبنا�سبة  �ل�����س��ن��غ��اف��وري  �ل��ع��ام  بالقن�سل  �ل��ق�����س��ر  ورح���ب 
تربط  �لتي  و�ل�ستثمارية  و�لتجارية  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  بالعاقات 

�لبلدين �ل�سديقني، متمنياً له �لتوفيق و�لنجاح يف مهام عمله �جلديد.

•• �لفجرية -و�م :

حمد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ��ستقبل 
�ل�����س��رق��ي ع�����س��و �ملجل�س  ب��ن حم��م��د 
�لعلى حاكم �لفجرة وبح�سور �سمو 
ويل  �ل�سرقي  حمد  حممدبن  �ل�سيخ 
عهد �لفجرة يف ق�سر�لرميلة معايل 
�لفا�سي  ب���ل���ه���ول  �ح���م���د  �ل���دك���ت���ور 
و�مل�ساريع  �لأعمال  لريادة  دولة  وزير 
جممع  رئي�س  و�ملتو�سطة  �ل�سغرة 
عبد  و�لدكتور  �لعليا  �لتقنية  كليات 
�ل��ل��ط��ي��ف �ل�����س��ام�����س��ي م���دي���ر جممع 
�سموه  و�طلع   . �لعليا  �لتقنية  كليات 
�لت�سميم  م�سروع  على  �للقاء  خ��ال 
�لعليا  �لتقنية  كليات  ملبنى  �جل��دي��د 
��ستمع  كما   ، �لفجرة  دب��ا  مدينة  يف 
�ملبنى  تفا�سيل  �سرح حول  �سموه �ىل 
�ملبنى  ي��ق��دم  ح��ي��ث  للكليات  �جل��دي��د 
�مل�ستقبل  ح��ول جيل  ج��دي��د�  ت�����س��ور�ً 
م��ن �جل��ام��ع��ات �ل��ذك��ي��ة، �ل����ذي يد�ر 
ب���ت���ق���ن���ي���ات �ل�����ذك�����اء �ل����س���ط���ن���اع���ي، 
�لتعليم  و���س��ائ��ل  �أح�����دث  وي�����س��ت��خ��دم 

و�أنظمة �ملحاكاة و�لو�قع �لفر��سي، 
وقد�أثنى  �ل��ع��م��ل.  مل���و�ق���ع  وحم���اك���اة 
و�لذي  �ملعتمد  �لت�سميم  على  �سموه 
و�إن�ساء  �لتاأ�سي�س  يلبي كل �حتياجات 
تخدم  م�ستقبلية  جامعية  موؤ�س�سة 

�سريحة و��سعة من جيل �ل�سباب .
حاكم  �ل�������س���م���و  ����س���اح���ب  �ع���ت���م���د  و 

�لت�سميم  �ل��ل��ق��اء  خ���ال  �ل��ف��ج��رة، 
�لعليا  �لتقنية  كليات  ملبنى  �جل��دي��د 
متت  و�ل���ذي  �لفجرة  دب��ا  مدينة  يف 
�جلامعي  �حل���رم  ���س��ورة  يف  �سياغته 
�مل�ستقبلي و�لذي يقدم روؤية متطورة 
ما  يجمع  من���وذج  يف  تتمثل  للتعليم 
و�لتعلم  �حل�������س���وري  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ب���ني 

مبا  �لرفيه  ثقافة  وتعزيز  ُبعد  عن 
ي�سمن بيئة تعليمية ذكية ومتكاملة 
تخاطب جيل �ليوم مبهار�ته و�سغفه 

�لتكنولوجي.
 174 بنحو  �مل�����س��روع  تكلفة  وت��ق��در 
طاقة  وب�����اإج�����م�����ايل  دره�������م  م���ل���ي���ون 
وطالبة  ط��ال��ب   1514 ��ستيعابية 

�أغ�سط�س  يف  �لتنفيذ  ي��ب��د�أ  �أن  على   ،
ويتوقع   ،2022 �حل���ايل  �ل��ع��ام  م��ن 

�لنتهاء منه يف يونيو �لعام 2024.
وياأتي م�سروع �ملبنى �جلديد للكليات 
�ل�سمو  ���س��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  �إط�����ار  يف 
ح��اك��م �ل��ف��ج��رة مب��ن��ح ق��ط��ع��ة �أر����س 
مب�ساحة تقدر ب90 �ألف مر مربع 

مبدينة دبا �لفجرة، لكليات �لتقنية 
�ل�سنوية  �ل���زي���ادة  ل���س��ت��ي��ع��اب  �ل��ع��ل��ي��ا 
بها، ومب��ا يدعم  �مللتحقة  �لأع���د�د  يف 
بيئتها  ت���ع���زي���ز  يف  �ل���ك���ل���ي���ات  ج���ه���ود 
�لإمكانات  �أف�سل  وتوفر  �لتعليمية 
ومبا  للطلبة،  و�خل���دم���ات  و�مل���ر�ف���ق 
ور�سالتها  دوره�����ا  �أد�ء  م���ن  مي��ك��ن��ه��ا 

�لتعليمية يف �إعد�د �لكفاء�ت �لوطنية 
�لعلمية  ب�����اخل�����ر�ت  ت��ت��م��ت��ع  �ل����ت����ي 
�ست�ساهم  و�لتي  �لتطبيقية  و�ملهار�ت 
بدورها يف حتقيق �لتنمية �مل�ستقبلية 

لامار�ت .
وق���د ع��ر م��ع��ايل �أح��م��د ب��ن عبد�هلل 
لريادة  دول��ة  وزي��ر  �لفا�سي  بالهول 

�ل�سغرة  و�مل���������س����اري����ع  �لأع�������م�������ال 
كليات  جم���م���ع  رئ���ي�������س  و�مل���ت���و����س���ط���ة 
�لعميق  ت��ق��دي��ره  ع��ن  �لعليا  �لتقنية 
�ل�سمو حاكم �لفجرة  لدعم �ساحب 
بالفجرة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  ل��ك��ل��ي��ات 
خططها  ب�������دوره  ���س��ي��دع��م  ،و�ل��������ذي 
�لقيادة  روؤي����ة  حت��ق��ي��ق  يف  وج��ه��وده��ا 
�ل���وط���ن���ي���ة يف �إع���������د�د �ل����ك����ف����اء�ت يف 
�ملجالت �حليوية �لتي يتطلبها �سوق 
�لثورة  م��ه��ار�ت  من  ومتكينها  �لعمل 
�ل�����س��ن��اع��ي��ة �ل���ر�ب���ع���ة وخ���ا����س���ة على 
�لأعمال مبا  م�ستوى �لبتكار وري��ادة 
فر�سهم  ل�سناعة  �مل��ج��ال  لهم  يفتح 
�لتنمية  يف  و�مل�����س��اه��م��ة  �ل��وظ��ي��ف��ي��ة 
�ل�سيخ  �ل��ل��ق��اء  �لق��ت�����س��ادي��ة. ح�����س��ر 
�ل�سرقي  �سيف  بن  بن حمد  �هلل  عبد 
و����س���ع���ادة حم��م��د �ل�����س��ن��ح��اين مدير 
و�سعادة  بالفجرة  �لم��ري  �لديو�ن 
�سامل �لزحمي مدير مكتب ويل عهد 
�لفجرة و�لدكتور عبد �هلل �ل�سويجي 
مدير كليات �لتقنية بالفجرة وعدد 

من �ملدر�ء و�مل�سوؤولني بالدولة .

•• �أبوظبي-و�م:

�لعلمية  �لفعاليات  من  عدد�  �لإن�سانية،  للعلوم  ز�يد  بن  حممد  جامعة  نظمت 
 19 ي�سادف  �ل���ذي  �لإن�����س��اين  للعمل  ز�ي���د  ب��ي��وم  �حتفاء  و�لدينية  و�لثقافية 

رم�سان من كل عام.
و�أكد معايل �لدكتور حمد�ن م�سلم �ملزروعي رئي�س جمل�س �أمناء جامعة حممد 
بن ز�يد للعلوم �لإن�سانية، �أن �جلامعة عندما حتتفي بيوم ز�يد للعمل �لإن�ساين، 
�ملغفور  �أر�ساها  �لتي  �لإن�سانية  و�لأخ��وة  و�لتعاي�س  �لت�سامح  بقيم  فاإنها حتتفي 
له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان " طيب �هلل ثر�ه "، وهي نف�س �لقيم �لتي 

حتملها �جلامعة وتعمل على تعزيزها وتر�سيخها يف �ملجتمع.
" �إن �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد �متلك روؤية ثاقبة ونهجا فريد� يف تاأ�سيل  وقال : 
�لعمل �لإن�ساين و�لهتمام مب�سامينه و�حلث عليه، حتى �رتبط ��سمه بالعمل 

�لإن�ساين وما ذكر �لعمل �لإن�ساين �إل كان مر�دفا لز�يد �خلر، �لذي و�سع دولة 
�لإمار�ت يف م�ساف �لدول �لع�سرية �ملتقدمة من خال منجز�تها �حل�سارية يف 

�ملجال �لإن�ساين " .
م��ن خر�ت  �لإم����ار�ت  ب��ه  تنعم  م��ا  توجيه  �ملوؤ�س�س  �ل��و�ل��د  " ��ستطاع  و�أ���س��اف 
�أمامها  وفتح  و�ل�سديقة،  �ل�سقيقة  �ل�سعوب  مل�ساعدة  بها  �هلل  حباها  و�إمكانات 
�آمال عري�سة ومد ج�سور �ملحبة و�ل�سام معها، و�نت�سرت م�ساريع ز�يد �خلر 
و�ل�سكنية  و�لتنموية  و�لإن�سائية  و�ل��زر�ع��ي��ة  و�خلدمية  و�لتعليمية  �ل�سحية 
لل�سعفاء  �ملوؤ�س�س  �ل��و�ل��د  �نحياز  �ل��و�ق��ع  �أر����س  على  لتج�سد  �ل��ع��امل  ق���ار�ت  يف 
و�أ�سحاب �حلاجات ومدى �لهتمام �لذي �أوله �لر�حل �لكبر لق�سايا �ل�سعوب 
�لإن�سانية". وقال معاليه " يف هذ� �ل�سدد �سارت �لإمار�ت بقيادة �ساحب �ل�سمو 
�ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" وتوجيهات �ساحب 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 

�لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة، على خطى ز�يد، و�نتهجت 
لأي  �لنظر  دون  مل�ستحقيها  �مل�ساعدة  تقدمي  على  يقوم  ونهجا  متفردة  �سيا�سة 
�عتبار�ت �سيقة �سو�ء �أن كانت دينية �أو عرقية �أو طائفية �أو �أي �عتبار�ت �أخرى 
غر �إن�سانية، لذلك جند �أن م�ساعد�ت �لدولة �متدت �إىل جميع قار�ت �لعامل، 
وعلى �مل�ستوى �لد�خلي حتت�سن �لإمار�ت على �أر�سها �أكر من 200 جن�سية، 
جميعهم يحظون مبعاملة و�حدة يف �حلقوق و�لو�جبات، وهذ� ما جعل �لإمار�ت 

�أف�سل وجهة للعي�س لتلك �ل�سعوب بح�سب �ملوؤ�سر�ت �لعاملية".
�لتي تركها  و�ل��درو���س  �لعر  �لفعالية  ه��ذه  ن�ستلهم من خ��ال  " �أننا  و�أ���س��اف 
لنا ن�سر �لإن�سانية وب��اين �سرح �لإم��ار�ت �خل��ري، و�لعزمية و�لإ���س��ر�ر على 
�ل�سر قدما يف هذ� �لطريق �لذي مهده �لفقيد بالكثر من �ملو�قف �لإن�سانية 

و�ملبادر�ت �خلاقة".

ز�يد  ي��وم  مبنا�سبة  �لإن�سانية  للعلوم  ز�ي��د  بن  حممد  جامعة  برنامج  وت�سمن 
للعمل �لإن�ساين، تنظيم حما�سرة �فر��سية بعنو�ن " �إرث ز�يد" حتدثت فيها 
�لهيئة  �لدكتورة ودمية بن حمودة �لظاهري و�لدكتورة فاطمة �لدهماين من 

�لتدري�سية يف �جلامعة.
�ألقى خالها م�ساعد �حلارثي حامل برق  كما ت�سمن �لرنامج فقرة �سعرية 
�ل�سعر ل�ساعر �ملليون ق�سيدة وطنية، �إىل جانب ختمة قر�آنية ودعاء للمغفور له 

�ل�سيخ ز�يد �سارك فيها �لأ�ساتذة و�لطاب و�لهيئة �لإد�رية.
ويف �خلتام مت تكرمي �لطاب و�أع�ساء �لهيئة �لأكادميية على عطائهم وجهودهم 
يف �إحياء �لأن�سطة �ملتنوعة باجلامعة، خال عدد من �لفعاليات ت�سمنت �ل�سوق 
مبادرة  �أهلكم وهي  بني  وفعالية فطوركم  �ملبتكرون  �لعلماء  �خلري ومعر�س 
�أجو�ء  مت من خالها ��ست�سافة طاب �جلامعة من خارج �لدولة لاإفطار يف 

�إمار�تية وتعريفهم بالثقافات �لغذ�ئية و�لر�ث �لإمار�تي.

•• دبي- و�م:

ب����ي ورل����د  ت���رع���ت م���وؤ����س�������س���ة دي 
�خل��������ري��������ة، �ل����������������ذر�ع �خل�����ري�����ة 
مببلغ  ورل���د،  ب��ي  دي  ل���  و�لإن�سانية 
مبادرة  لدعم  دره��م  مايني   10
نوعها  من  وجبة" �لأ�سمل  "�ملليار 
"مبادر�ت  تنظمها  و�لتي  �إقليمياً، 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم �لعاملية"، 
من �أجل توفر دعم غذ�ئي مبا�سر 
و�إط���ع���ام �مل��ح��ت��اج��ني و�لأق�����ل حًظا 
�لفقرة يف  �ملجتمعات  و�جلوعى يف 

50 دولة حول �لعامل.
بي  دي  موؤ�س�سة  م�ساهمة  وُت�سّكل 

�إىل  جديدة  �إ�سافة  �خلرية  ورل��د 
�لترعات �لتي ت�سمل قائمة طويلة 
وقطاعات  و�ملوؤ�س�سات  �لأف���ر�د  م��ن 
�لأع������م������ال و�مل����ن����ظ����م����ات �خل���ري���ة 
و�لإن�سانية، وتعك�س حر�س �ملجتمع 
�لإمار�تي على �مل�ساركة يف مبادر�ت 
�لعون  �لإن�������س���اين وت���ق���دمي  �ل��ع��م��ل 
�ملكانة  ت���ك���ّر����س  و�ل���ت���ي  ل���ل���ف���ق���ر�ء، 
كم�ساهم  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �لعاملية 
�لد�عمة  �لدولية  �جلهود  يف  فاعل 
على  �لإن�سانية  �لتحديات  ملو�جهة 
�ملنطقة  يف  �مل�������س���ت���وي���ات  خم��ت��ل��ف 
و�لعامل، ومن �سمنها حتدي �جلوع 
�ل���ذي ي��ه��دد ح��ي��اة �أك���ر م��ن 800 

مليون �إن�سان.
وجبة" �إىل  "�ملليار  مبادرة  وتهدف 
و�لإقليمي  �ملحلي  �ملجتمع  �إ���س��ر�ك 
و�ل����ع����امل����ي يف �لأع������م������ال �خل���ري���ة 
و�لإن�����س��ان��ي��ة، مب��ا يف ذل���ك �لأف����ر�د 
و�ملوؤ�س�سات من خمتلف �لقطاعات، 
�مل�ساهمة  م���ف���ه���وم  ع���ل���ى  وت�����رّك�����ز 
تقدمي  يف  �مل�����س��ت��د�م��ة  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
للفئات  �ل���غ���ذ�ئ���ي  و�لأم������ن  �ل���دع���م 
�لباب  وت��ف��ت��ح  �ح���ت���ي���اًج���ا،  �لأك������ر 
ين�سج  �سامل  ح���ر�ك  يف  للم�ساركة 
تاأمني  عن  للعاجزين  د�عمة  �سبكة 

غذ�ئهم باأنف�سهم.
�آلف  م��ن  �ل��ت��رع��ات  ت��دف��ق  و�أّدى 

وجبة"  "�ملليار  مل���ب���ادرة  �ل��د�ع��م��ني 
و�ملوؤ�س�سات،  و�ل�سركات  �لأف��ر�د  من 
دوًر� حا�سًما يف حتقيق رقم قيا�سي 
مبادرة  �أك����ر  م�����س��ار  يف  �لآن  ح��ت��ى 
ما  �أمنت  �إذ  �ملنطقة،  يف  نوعها  من 
بعد  76 مليون وجبة طعام  يعادل 
�ستة �أيام فقط من تاريخ �نطاقها 
�لذي تز�من مع بد�ية �سهر رم�سان 
�ملبارك، كتج�سيد لر�سالة �لعطاء يف 
و�لت�سامن  و�لإح�سان  �خلر  �سهر 

�لإن�ساين.
قدمته  �ل������ذي  �ل����ت����رع  وي�������س���اع���د 
�خلرية  ورل�����د  ب���ي  دي  م��وؤ���س�����س��ة 
�ل�����ازم�����ة  �مل�����ك�����ون�����ات  ت������اأم������ني  يف 

�ل��وج��ب��ات للفئات  لإع����د�د م��اي��ني 
و�لاجئني  �لأطفال  من  �ل�سعيفة 
و�ملت�سررين من �لأزمات و�لكو�رث 

يف 50 دولة.

مليار ر�صالة ت�صامن.
وقال �سلطان �أحمد بن �سلّيم، رئي�س 
جمل�س �لإد�رة و�لرئي�س �لتنفيذي، 
ورلد  بي  دي  "تلتزم  ورل��د:  بي  دي 
�لدول  �لإن�سانية يف  �لق�سايا  بدعم 
�لتي تعمل فيها. وقد �أطلقنا موؤخر�ً 
�خلرية  ورل�����د  ب���ي  دي  م��وؤ���س�����س��ة 
وت�سهيل  �لإن�������س���اين  �ل��ع��م��ل  ل��دع��م 
�لقطاعان  �ل��ت��ي مي��ول��ه��ا  �مل���ب���ادر�ت 

�لعام و�خلا�س".
�ملليار  ح��م��ل��ة  "تعك�س  و�أ������س�����اف: 
من  بتوجيهات  ُتنظم  �ل��ت��ي  وج��ب��ة، 
بن  حم��م��د  �ل�سيخ  �ل�سمو  ���س��اح��ب 
�هلل، رغبة  رع���اه  م��ك��ت��وم،  �آل  ر����س��د 
�لدعم  ت��ق��دمي  �لإم�������ار�ت يف  دول����ة 
�أم�س  ه��م يف  مل��ن  �ملبا�سر  �لإن�����س��اين 
مع  �ملبادرة  �ستتعاون  �إليه.  �حلاجة 
و�لدولية، مثل  �لإقليمية  �ملنظمات 
ومفو�سية  �لعاملي  �لأغذية  برنامج 
�لاجئني،  ل�����س��وؤون  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 
�للوج�ستية  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا  ل��ت�����س��ه��ي��ل 
�لغذ�ئية  �مل���������س����اع����د�ت  وت����ق����دمي 
و�إننا يف  دول��ة.   50 للمحتاجني يف 

بامل�ساهمة  ف��خ��ورون  ورل���د  ب��ي  دي 
�إن هذ�  �جل���وع.  يف مو�جهة حت��دي 
ر�سالة  م��ل��ي��ار  ���س��ر���س��ل  �لل����ت����ز�م 
�إن�ساين من دولة �لإمار�ت  ت�سامن 

�إىل �لعامل".
مبادرة  وت�ستقبل  �ل���ت���رع.  �آل���ي���ات 
�أربع  "�ملليار وجبة" �لترعات عر 
قنو�ت معتمدة هي �ملوقع �لإلكروين 
www.1billionmeals.
�مل�����������س�����ريف  و�ل�������ت�������ح�������وي�������ل   ae
وجبة"  "�ملليار  م����ب����ادرة  حل�����س��اب 
ع����ل����ى رق�������م �حل���������س����اب �مل���ع���ت���م���د: 
 AE300260001015333439802
�لوطني  دب�����ي  �لإم����������ار�ت  ب���ن���ك  يف 

ب��ال��دره��م �لإم����ار�ت����ي. �أم����ا يف حال 
�لرغبة بالترع بدرهم و�حد يومياً 
للمبادرة من خال ��سر�ك �سهري، 
بكلمة  ن�سية  ر���س��ال��ة  �إر���س��ال  ميكن 
�لرقم  "Meal" على  "وجبة" �أو 
"دو"  �سبكة  مل�ستخدمي   1020
مل�ستخدمي   1110 �ل��رق��م  على  �أو 
�لدولة.  د�خ���ل  "�ت�سالت"  �سبكة 
ك��م��ا مي��ك��ن �ل���ت���رع ب��ال��ت��و����س��ل مع 
مركز �ت�سال مبادرة "مليار وجبة" 

على �لرقم 8009999.

حمد ال�صرقي يعتمد الت�صميم اجلديد ملبنى كليات التقنية العليا مبدينة دبا الفجرية بتكلفة 174 مليون درهم

جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�صانية حتتفي ب� »يوم زايد للعمل الإن�صاين«

دعمًا لعملياتها الإن�صانية لتوفري الدعم الغذائي للمحتاجني يف 50 دولة

»دي بي ورلد اخلريية« تقدم 10 ماليني درهم ملبادرة »املليار وجبة«
�صلطان اأحمد بن �صلّيم: تعك�س احلملة رغبة الإمارات يف تقدمي الدعم الإن�صاين املبا�صر ملن هم يف اأم�س احلاجة اإليه

�صمن حملة »الت�صول مفهوم خاطئ للرتاحم«

�صرطة دبي تلقي القب�س على مت�صول امليزان

•• �أبوظبي-و�م:

نطاق  وزي��ادة  لتو�سيع  �ملجتمع  ووقاية  �ل�سحة  وز�رة  خطة  مع  متا�سيا 
�مل�سابة  �ملبكر وح�سر �حلالت  �لفحو�سات يف �لدولة بهدف �لكت�ساف 
 .. 19" و�ملخالطني لهم وعزلهم  "كوفيد -  �مل�ستجد  بفرو�س كورونا 
�ل�ساعات  292،567 فح�سا جديد� خال  �إج��ر�ء  عن  �ل��وز�رة  �أعلنت 
�ل� 24 �ملا�سية على فئات خمتلفة يف �ملجتمع با�ستخد�م �أف�سل و�أحدث 
و�لفح�س  �لتق�سي  �إج���ر�ء�ت  تكثيف  �لطبي.   و�ساهم  �لفح�س  تقنيات 
 231 عن  �لك�سف  يف  �لدولة  م�ستوى  على  �لفحو�سات  نطاق  وتو�سيع 

خمتلفة،  جن�سيات  من  �مل�ستجد  كورونا  بفرو�س  جديدة  �إ�سابة  حالة 
وبذلك  �لازمة،  �ل�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  حالت  وجميعها 

يبلغ جمموع �حلالت �مل�سجلة 896،372 حالة.
   و�أعلنت وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة خال 
�لدولة  �لوفيات يف  يبلغ عدد  وبذلك  �ملا�سية،  �ساعة  و�لع�سرين  �لأرب��ع 
2،302 حالة. كما �أعلنت �لوز�رة عن �سفاء 217 حالة جديدة مل�سابني 
�أعر��س  من  �لتام  19" وتعافيها   - "كوفيد  �مل�ستجد  كورونا  بفرو�س 
�مل�ست�سفى،  دخولها  منذ  �لازمة  �ل�سحية  �لرعاية  تلقيها  بعد  �ملر�س 

وبذلك يكون جمموع حالت �ل�سفاء 878،658 حالة.

»ال�صحة« جتري 292,567 فح�صا وتك�صف عن 
�صفاء  حالة  ب�"كورونا" و217  جديدة  اإ�صابة   231

•• �لظفرة  -�لفجر:

تفتي�سية  حملة   1596 �لظفرة  منطقة  بلدية  نظمت 
باأعمال  خ��ا���س��ة   2022 ل��ل��ع��ام  �لأول  �ل���رب���ع  خ����ال 
على  �لتفتي�س  ت�سمنت  و�ل�����س��ام��ة،  و�ل�سحة  �لبيئة 
و�لتفتي�س  و�لإن�ساء،  �لبناء  ومو�قع  �لعم�����ال،  �سكن����ات 
�لظفرة. وحتر�س  بلدية منطقة  على مقر�ت ومر�فق 

ن�����س��ب��ة �لمتثال  �ل���ظ���ف���رة ع��ل��ى رف����ع  ب��ل��دي��ة م��ن��ط��ق��ة 
�أعمالها  كافة  يف  و�ل�سامة  و�ل�سحة  �لبيئة  ملتطلبات 
و�لزو�ر  فيها  �لعاملني  و�سحة  �سامة  ل�سمان  وذل��ك 
�ملتعاقدين. بهدف تعزيز قدر�ت �ل�ستد�مة  و�ملقاولني 
و�لأمن  �لأعمال  و��ستمر�رية  �لطو�رئ  و�إد�رة  �لبيئية 
و�أنظمة  ق��در�ت  وتطوير  بناء  يف  و�مل�ساهمة  �ملوؤ�س�سي، 

تقنية متكاملة حتقق �لريادة يف معاير �ملدن �لذكية.

باأعمال  خا�صة  تفتي�صية  حملة   1596
البيئة وال�صحة وال�صالمة مبنطقة الظفرة  



اجلمعة   22  إبريل    2022  م   -    العـدد   13526  
 Friday     22   April   2022   -  Issue No   13526

06

اأخبـار الإمـارات

•• �ل�صارقة -و�م:

�أحمد بن �سلطان �لقا�سمي نائب حاكم �ل�سارقة  �سهد �سمو �ل�سيخ �سلطان بن 
�لأربعاء، مبدرج خورفكان  �لأول  �أم�س  ليلة   ، �ل�سارقة لاإعام  رئي�س جمل�س 
لل�سحافة  �ل�سارقة  ن��ادي  ينظمه  �ل��ذي  �لرم�ساين  للمجل�س  �لثانية  �جلل�سة 

�لتابع للمكتب �لإعامي حلكومة �ل�سارقة.
وحتدث يف �جلل�سة �لثقافية �لتي حملت عنو�ن "�لفن �لعابر لاأجيال، مقومات 
�ل�سناعة و�لبقاء" كل من �لفنان �لتون�سي ظافر �لعابدين و�لفنان �مل�سري مينا 

م�سعود و�أد�رها �لإعامي حممد ماجد �ل�سويدي.
��ستمر�رية  تعزيز  �ساأنها  �لتي من  �لعنا�سر  �جلل�سة  �ملتحدَثون خال  وناق�س 
ب�سمة  حتقيق  يف  و�لإ���س��ه��ام  �لأج��ي��ال،  ع��ر  و�ل�سينمائية  �ل��در�م��ي��ة  �لأع��م��ال 
كافة  يف  و�ملتميزة  �لإبد�عية  �لأعمال  خال  من  �لفنية  �ل�ساحة  على  �إيجابية 

�لعنا�سر �لفنية.

�إىل �لعاملية من خال  وتناول �ملتحدَثْون جتاربهم �لفنية �مللهمة �لتي و�سلت 
�إىل  للو�سول  �لفنان  طريق  �أن  على  م��وؤك��دي��ن   .. ودر�م��ي��ة  �سينمائية  �أع��م��ال 
�لتعلم  يف  كبرة  ذلك جهود  يتطلب  و�إمن��ا  بال�سهل  لي�س  و�لعاملي  �ملوؤثر  �لفن 

و�لتح�سر و�ملثابرة و�ل�سعي �ملتو��سل.
ل�سمان  �لفنية  لاأعمال  �لتح�سر  �أهمية  �إىل  �لعابدين  ظافر  �لفنان  و�أ�سار 
تاأثرها وترك ب�سمة من خالها وعدم �لركيز على �جلانب �لتجاري �لربحي 
رغم  �أن  م�سيفاً  عنا�سره،  كافة  يف  �لأع��م��ال  ج��ودة  على  يوؤثر  قد  �ل��ذي  فقط 
�أن  �إل  وعنا�سرها  وحمتو�ها  جودتها  على  �لركيز  وع��دم  �لأع��م��ال  يف  �لكرة 
على  �لعمل  ميكن  �لتي  �ملو�هب  من  �لعديد  �إب��ر�ز  يف  تتمثل  �إيجابيات  هنالك 

تاأهيلها وتطويرها لارتقاء بامل�ستوى �لفني.
�لدر�مية  �أو  �ل�سينمائية  �لأع��م��ال  يف  �أك��ر  ب�سكل  �لفاعلية  �سرورة  على  و�أك��د 
للم�ساهمة يف نقل �ل�سورة و�ملوهبة و�لق�سة �لعربية للعاملية مما يتطلب تكامل 
�لأدو�ر يف عنا�سر �لعمل �لفني �نطاقاً من طريقة �لتفكر �ل�سليمة و�لهدف 

�لرئي�سي للعمل �لذي يعمم على كافة عنا�سر �لعمل.
و�أو�سح �أن هنالك �لعديد من �لفنانني ي�ساركون يف �إنتاج �لأعمال حر�ساً على 
تقدمي �لعمل ب�سورة فنية خمتلفة بعك�س �ملمثل فقط �لذي يكون مقيد�ً بدوره 

يف �لعمل.
من جانبه �أو�سح �لفنان مينا م�سعود �أن �لأعمال �لعاملية مثل عاء �لدين �لذي 
�لتي  �لعربية  �سارك يف بطولته تعطي للعامل �سورة حول �لأعمال و�لق�س�س 
 .. �لعربي و�لرتقاء به  �إب��ر�ز �لفن  �أن تنت�سر بطريقة كبرة وت�سهم يف  ميكن 
موؤكد�ً �سرورة �سعي �لعرب لاجتاه �لعاملي يف �لأعمال �لدر�مية و�ل�سينمائية.

�لفنان  ق��درة  م��ع  تتنا�سب  و�ل��ت��ي  �ملنا�سبة  �لأع��م��ال  �ختيار  �أهمية  �إىل  و�أ���س��ار 
ما  هي  �لن�سانية  �أن  �إىل  لفتاً  جيد،  حمتوى  مع  موهبته  و�إي�سال  وطموحه 

ترتكز عليها كافة �لو�سائل من م�سرح و�سينما وم�سل�سات وغرها.
و�أكد على �أهمية �ملن�سات �لرقمية �حلديثة �لتي تعر�س �لأعمال �لفنية وتنت�سر 
�إىل  �لعامل مبميز�ت وتقنيات كثرة، م�سر�ً  على م�ستوى  ب�سورة كبرة جد�ً 

�أنه لي�س من �ل�سروري �أن يكون �لنت�سار �لعاملي لاأعمال �لعربية من خال 
من  وهي  ج��د�ً  كبرة  ب�سورة  �نت�سرت  �أعمال  فهنالك  فقط  �لعاملية  �ل�سركات 

�نتاج �سركات ب�سيطة.
�لقا�سمي  �أحمد  بن  �سلطان  �ل�سيخ  �سمو  تف�سل  �لثقافية  �جلل�سة  نهاية  ويف 

بتكرمي �ملتحدثني �مل�ساركني.
�لريا�سية  �لثالثة  ويختتم �ملجل�س �لرم�ساين ن�سخته �حلادية ع�سر باجلل�سة 
"�لعقلية  ع��ن��و�ن  حت��ت  بال�سارقة  �مل��ج��از  م�سرح  يف  �جلمعة  ي��وم  �ستعقد  �ل��ت��ي 

�لحر�فية يف كرة �لقدم، تفا�سيل غر �ملهارة".
�سامل  �ل�سارقة كل من خمي�س بن  نائب حاكم  �سمو  �إىل جانب  ح�سر �جلل�سة 
�سعيد عاي مدير  وط��ارق  و�لقرى،  �ل�سو�حي  �سوؤون  د�ئ��رة  رئي�س  �ل�سويدي 
عام �ملكتب �لإعامي حلكومة �ل�سارقة، وعلياء بوغامن �ل�سويدي مدير �ملكتب 
�لإعامي حلكومة �ل�سارقة، وح�سن يعقوب �ملن�سوري �أمني عام جمل�س �ل�سارقة 

لاإعام، وعدد من �لفنانني و�ملهتمني.

•• دبي- و�م:

د�سنت وز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية 
على  للتدريب  جمانية  مكثفة  دور�ت 
قيادة و�سائل �لنزهة �لبحرية وقو�رب 
�ل�سيد وذلك �سمن مبادرة "�إبحاركم 
تعزيز  �إىل  ت���ه���دف  �ل���ت���ي  باأمان" 
�لبحرية  و�ل�سامة  �لأم���ن  مفاهيم 
وحماية �لأرو�ح و�حلفاظ على �لبيئة 
�لأن�سطة  لعودة  و��ستعد�د�ً  �لبحرية 

�ل�سيفية �ملرتبطة بالبحر.
�لتدريبية  �ل���دور�ت  ه��ذه  وت�ستهدف 
�لبحرية  �ل���ن���زه���ة  و����س���ائ���ل  جم��ت��م��ع 
ميكن  ح�����ي�����ث  �ل���������س����ي����د  وق���������������و�رب 

للح�سول  �ل��ت��ق��دم  فيها  للم�ساركني 
ع��ل��ى رخ�����س��ة ق��ي��ادة ق���ارب ن��زه��ة بعد 
�ل�سحية  �ل��ل��ي��اق��ة  ���س��روط  ����س��ت��ي��ف��اء 

و�لفح�س �لطبي.
و�أع��ل��ن��ت �ل������وز�رة ع���ن م��و�ع��ي��د هذه 
�لتي تعقد �فر��سًيا ب�سكل  �ل��دور�ت 
�للكرونية  م��ن�����س��ات��ه��ا  يف  دوري 
�ملختلفة حيث يتم تقدميها باللغتني 
ل�سمان  و�لجن����ل����ي����زي����ة  �ل���ع���رب���ي���ة 
من  ممكنة  �سريحة  �أك���ر  ��ستهد�ف 

�جلمهور.
تاأهيل  يف  �ل��������دور�ت  ه����ذه  و�أث����م����رت 
�ل��ب��ح��ري وخف�س  �مل��ج��ت��م��ع  وت��وع��ي��ة 
ب�سكل لف��ت وهي  �لبحرية  �حل��و�دث 

م����ب����ادرة جم���ان���ي���ة ���س��م��ن �مل����ب����ادر�ت 
�لبحر  لع�ساق  �ل���وز�رة  توفرها  �لتي 
بهدف تاأهليهم لقيادة قو�رب �لنزهة 
�لبحرية  ب��الأن�����س��ط��ة  و�ل���س��ت��م��ت��اع 
و�ملهار�ت  باملعارف  ومتكينهم  ب��اأم��ان 
هو�ياتهم  مم���ار����س���ة  يف  �لأ����س���ا����س���ي���ة 

�لبحرية.
�لوكيل  �لقا�سمي  نا�سر  �ل�سيخ  وق��ال 
�مل�ساعد لقطاع تنظيم �لبنية �لتحتية 
�لتحتية  و�ل���ب���ن���ي���ة  �ل���ط���اق���ة  وز�رة 
يف  �ل��ن��زه��ة  ق�����و�رب  ق���ط���اع  :"ي�سهد 
دول���ة �لإم�����ار�ت �إق���ب���اًل ك��ب��ًر� وذلك 
مل��ا متتلكه �ل��دول��ة م��ن م��ر�ف��ق عاملية 
�مل�ستوى وبنية حتتية حديثة ومن�ساآت 

متطورة جعلتها مركًز� عاملًيا للقو�رب 
للرفيه  رئي�سة  وحم��ط��ة  و�ل��ي��خ��وت 
�إ�سافة  �لعامل  م�ستوى  على  �لبحري 
�لفاخرة  �ل���ي���خ���وت  ق���ط���اع  �أن  �إىل 
كبًر�  ي�سجل من���ًو�  �ل��ن��زه��ة  وق����و�رب 
يف �ل��دول��ة �ل��ت��ي ت�سم م��ا ي��زي��د على 
و�ليخوت..  للقو�رب  مر��سى   310
فيما بلغ عدد �ليخوت وقو�رب �لنزهة 
�مل�سجلة حو�يل 20 �ألًفا كما حتت�سن 
�لدولة عدًد� كبًر� من �أهم �لفعاليات 

�لريا�سية �لبحرية".
كافة  مع  بالتعاون  "ن�سعى  و�أ���س��اف: 
م�ستوى  رف�����ع  �أج������ل  م����ن  ���س��رك��ائ��ن��ا 
ت���ب���ن���ي �ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا �حل���دي���ث���ة يف 

يف  �لعاملة  و�ل�سفن  �ل��ق��و�رب  جميع 
�ستمكن  �لتقنيات  ت��ل��ك  لأن  �ل��دول��ة 
ق����ادة �ل���ق���و�رب وم����اك �ل�����س��ف��ن من 
�لإب��ح��ار ب��درج��ة �أع��ل��ى م��ن �لأم���ان .. 
�ملجانية  �ل��دورة  كما ن�سعى عر هذه 
�لنزهة  و���س��ائ��ل  ل��ق��ائ��دي  �ملخ�س�سة 
تعزيز  �إىل  �ل�سيد  وق���و�رب  �لبحرية 
�لقو�رب  ت��ل��ك  م�����س��ت��خ��دم��ي  ���س��ام��ة 
وزيادة مهار�تهم يف ��ستخد�م �لقو�رب 
ي�سمن  ب�سكل  معها  �لتعامل  وكيفية 
عدم تعر�سها للتلف و�لأعطال �إ�سافة 
�إىل فهم �جلو�نب �لقانونية �ملرتبطة 
حماية  باإر�ساد�ت  وتوعيتهم  بقيادتها 
�ل��ب��ي��ئ��ة �ل��ب��ح��ري��ة م���ن خ���ال جتنب 

�ملخّلفات وكذلك  �أنو�ع  �إلقاء خمتلف 
ت�����س��ه��ي��ل �إج����������ر�ء�ت �حل�������س���ول على 
لتعميم منط  ب��ح��ري��ة  ق��ي��ادة  رخ�����س��ة 
حياة �لقو�رب و�لريا�سات �لبحرية".

�لوز�رة  ج��ه��ود  �أن  �لقا�سمي  و�أو���س��ح 
�ملجتمع  وتوعية  تاأهيل  يف  �ملتو��سلة 
�ل��ب��ح��ري يف �ل��دول��ة حيث �أث��م��رت يف 
وتكري�س  �لبحرية  �حل���و�دث  خف�س 
و�أدو�ت  �حل���دي���ث���ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  ت��ب��ن��ي 
معد�ت  يف  �مل���ت���ط���ورة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�لإب���ح���ار ع��ل��ى �ل���ق���و�رب �ل��ع��ام��ل��ة يف 
�حلو�دث  خف�س  �إىل  م���ا�أدى  �ل��دول��ة 
و�ملمتلكات  �لأرو�ح  وحماية  �لبحرية 
�ل��ب��ح��ري��ة ع��ل��ى ح���د �سو�ء  و�ل��ب��ي��ئ��ة 

�ل���ط���اق���ة  وز�رة  ح�����ر������س  م������وؤك������د� 
�لأمن  تعزيز  على  �لتحتية  و�لبنية 
كبر  ع��دد  ع��ر  �لبحرية  و�ل�سامة 
ت�سهم  �لتي  و�للو�ئح  �لت�سريعات  من 
يف تنظيم �لقطاع �لبحري يف �لدولة 
�لعاملية  �مل��م��ار���س��ات  �أف�����س��ل  وت��ع��م��ي��م 
�لبحرية  �لبيئة  بحماية  �لل��ت��ز�م  يف 
و�ل�سامة  �لأم���ن  �إج�����ر�ء�ت  وت��ع��زي��ز 
تاأتي  �ل������دورة  ه���ذه  �أن  ي��ذك��ر  ف��ي��ه��ا. 
�إىل  ت��ه��دف  م���ب���ادر�ت  �سل�سلة  �سمن 
و�مل�سوؤولية  �ل����س���ت���د�م���ة  ت��ك��ري�����س 
و�لتي  �لبحري  �لقطاع  يف  �ملجتمعية 
بد�أت مببادرة "دعماً جلي�سنا �لأزرق" 
�لتي تهدف �إىل حماية حقوق �لبحارة 

و�لبنية  �لطاقة  وز�رة  تو��سل  حيث 
�لتحتية �لركيز على توعية مرتادي 
�لبحر من �ل�سيادين وقائدي و�سائل 
باملعرفة  ت��اأه��ي��ل��ه��م  ل�����س��م��ان  �ل��ن��زه��ة 
�لازمة لتاأمني �سامتهم وحمايتهم 

من تعر�س قو�ربهم للحو�دث.

•• دبي-�لفجر:

�لدولة  يف  �ل�سحي  �ملجل�س  ناق�س 
خال �جتماعه �لذي �نعقد يف �إمارة 
دبي برئا�سة معايل عبد�لرحمن بن 
حممد �لعوي�س وزير �ل�سحة ووقاية 
�جلهات  ممثلي  وبح�سور  �ملجتمع 
من  ومملثني  �حلكومية  �ل�سحية 
باعتباره  �خل��ا���س  �لطبي  �ل��ق��ط��اع 
تطوير  يف  ����س��ر�ت��ي��ج��ي��اً  ���س��ري��ك��اً 
ويهدف  بالدولة،  �ل�سحي  �لقطاع 
�لتكامل  ت��ع��زي��ز  �إىل  �مل��ج��ل�����س  ه���ذ� 
و�ل��ت��ن�����س��ي��ق يف �جل���ه���ود و�مل���ب���ادر�ت 
�إطار تكاتف  و�مل�ساريع �ل�سحية، يف 
�جل����ه����ود و�ل���ع���م���ل ك���ف���ري���ق و�ح����د 
لتحقيق �لأهد�ف �لوطنية �ل�سحية 
ل���ل���دول���ة، م���ن خ����ال �ل��ع��م��ل على 
��ست�سر�ف م�ستقبل �لقطاع �ل�سحي 
م�ستقبلية  طريق  خارطة  وت�سكيل 
بناء  �ل�سحة،  م�سار  يف  ل���اإم���ار�ت 
�لعاملية  �مل���ت���غ���ر�ت  حت��ل��ي��ل  ع���ل���ى 
�مل�ستقبلي  و�ل���ت�������س���ور  �ل�����س��ح��ي��ة، 
بهدف  �ل�سحية،  �لرعاية  خلدمات 
�لتميز  يف  �ل�����س����ت����د�م����ة  حت���ق���ي���ق 

و�لريادة يف �ملجال �ل�سحي.
و����س��ت��ع��ر���س �مل��ج��ل�����س �لإجن�������از�ت 
يف  م��وؤخ��ر�ً  �لإم����ار�ت  �لتي حققتها 
�ملجال �ل�سحي و�أ�سار معايل رئي�س 
�أن ه��ذه �لإجن���از�ت مل  �إىل  �ملجل�س 
وتوجيهات  دعم  لول  لتتحقق  تكن 
�ل��ق��ي��ادة �حل��ك��ي��م��ة، وح��ر���س��ه��ا على 
�ملجتمع،  �أف�������ر�د  و����س���ام���ة  ���س��ح��ة 
بالقطاع  �ل��ع��ام��ل��ني  ج���ه���ود  ول�����ول 

�ل�سحي على خمتلف تخ�س�ساته.
ه�����ذ� وق�����د ب���ح���ث �لج����ت����م����اع �أه����م 
و�لتوجهات  �ل�����س��ح��ي��ة  �مل����ج����الت 

�ل�سحي  ل��ل��ق��ط��اع  �ل���س��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
بالدولة، ومنها توحيد �لر�خي�س 
�ل�سحيني،  ل��ل��م��م��ار���س��ني  �ل��ط��ب��ي��ة 
للوقاية  �لإم������ار�ت  م��رك��ز  و�إن�����س��اء 
ومركز  �لأم��ر����س  على  و�ل�سيطرة 

�لإمار�ت للغذ�ء و�لدو�ء.

م��ن��اق�����ص��ة ح���زم���ة م�����ص��اري��ع 
مبتكرة

كما ناق�س �حل�سور حزمة م�ساريع 
ر�ئدة يف �إطار �لتوجه �ل�سر�تيجي 
للدولة نحو تطوير منظومة �سحية 
متقدمة تعتمد طرق عمل مبتكرة 
يتو�فق  �ل�����س��ح��ي��ة، مب��ا  ل��ل��خ��دم��ات 
مع روؤي��ة �لإم��ار�ت للخم�سني عاماً 
م�ستقبل  لر�سم  و�لهادفة  �لقادمة 
ومكونات  حم����اور  وو����س���ع  �ل���دول���ة 
�خل�����ط�����ة �ل���ت���ن���م���وي���ة �ل�������س���ام���ل���ة، 
بالتخطيط  ل���ه���ا  و�ل�����س����ت����ع����د�د 
�مل�ساريع �لتي مت  �أهم  �ملحكم. ومن 

عر�سها؛ �ل�سحابة �ل�سحية، و�إن�ساء 
خال  موحد  وطني  �ت�سال  مركز 
�ل�سحية.  و�لأزم��������ات  �جل���ائ���ح���ات 
�ل�سحة  ق��ان��ون  ت��ع��دي��ل  وم��ن��اق�����س��ة 
�ل��ع��ام��ة و�لأم���ر�����س �ل�����س��اري��ة، مبا 
�ل�سحي  �ل��ت��اأم��ني  حت��دي��ات  ي�سمل 
�لطبي  �لقطاع  من�ساآت  يف  و�لعاج 
حزمة  �ملجل�س  �تخذ  وق��د  �خل��ا���س 
م��ن �ل���ق���ر�ر�ت �ل��ت��ي ت��ع��زز م�سرة 
وتكر�س  بالدولة  �ل�سحي  �لقطاع 
للعمل �ملوحد بني �جلهات �ل�سحية 
�سركاوؤهم  م��ع  و�ملحلية  �لحت��ادي��ة 
ت�سكيل  ق��رر  حيث  �ل�سر�تيجيني 
�ملبادر�ت  ل��در����س��ة  م�سركة  جل��ان 

�لتي عر�ست على �ملجل�س.

احل���ف���اظ ع��ل��ى امل��ك��ت�����ص��ب��ات 
الوطنية

تعاونهم  �ملجل�س على  �أع�ساء  و�أك��د 
�لدولة  �مل��ت��و����س��ل يف دع���م م�����س��رة 

مرحلة  يف  �أ���س��و�ط��اً  قطعت  بعدما 
يحتذى  ع���امل���ي  ك���ن���م���وذج  �ل���ت���ع���ايف 
ب���ه، و�ل��ب��ن��اء ع��ل��ى �لإجن������از�ت �لتي 
�حلفاظ  م���ع  �لإم���������ار�ت  ح��ق��ق��ت��ه��ا 
�لوطنية من خال  �ملكت�سبات  على 
�ل�ستباقية،  و�خل��ط��ط  �جل��اه��زي��ة 
�لتكنولوجية  �حل���ل���ول  وت��وظ��ي��ف 
�ملتقدمة،  �لتحتية  و�لبنية  �ملبتكرة 
وتناف�سية  ري��ادة  تعزيز  ي�سمن  مبا 
�ل���دول���ة ع��امل��ي��اً وف����ق روؤي�����ة مئوية 
�لثقة  وتر�سيخ  �لإمار�ت2071، 
�ل�سحية وقدرتها  �ملنظومة  بكفاءة 

على حماية �سحة �ملجتمع.
وم���ن �جل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن م��ن بني 
�خت�سا�سات �ملجل�س �ل�سحي طبقاً 
باإن�سائه،  �ل�������س���ادرة  ل��ل��ت�����س��ري��ع��ات 
تن�سيق �لعمل بني �لهيئات �لحتادية 
للخدمات  �مل����ق����دم����ة  و�مل����ح����ل����ي����ة 
�لقطاع  م����ع  وك����ذل����ك  �ل�����س��ح��ي��ة، 
ي�سمن  مب����ا  �خل�����ا������س،  �ل�������س���ح���ي 

حتقيق �لتكامل لاإرتقاء مب�ستوى 
ودر��سة  بالدولة،  �ل�سحية  �لرعاية 
تو�جه  �ل���ت���ي  �مل�����س��رك��ة  �ل��ق�����س��اي��ا 
�لقطاع �ل�سحي و�تخاذ �لإجر�ء�ت 
�مل��ن��ا���س��ب��ة ب�����س��اأن��ه��ا ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق مع 
بالإ�سافة  �ل��ع��اق��ة،  ذ�ت  �جل��ه��ات 
�لقو�نني  م�������س���اري���ع  در������س����ة  �إىل 
�ملتعلقة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ات  و�لأن���ظ���م���ة 
�لتو�سيات  �ل�سحي، ورفع  بالقطاع 
وت�سجيع  �ملخت�سة  للجهات  ب�ساأنها 

�لدر��سات و�لبحوث �لعلمية.
كما يخت�س �ملجل�س بر�سم �ل�سيا�سات 
�ل�سحية  �لعلوم  لدر��سة  �لتعليمية 
مع  بالتن�سيق  ب��ال��دول��ة  و�ل��ط��ب��ي��ة 
وتعزيز  و�ل��ت��ع��ل��ي��م،  �ل��رب��ي��ة  وز�رة 
و�لهيئات  �مل��وؤ���س�����س��ات  ب��ني  �ل��ت��ع��اون 
و�ملحلية،  �لحت�����ادي�����ة  �ل�����س��ح��ي��ة 
�لعربية  و�لهيئات  �ملوؤ�س�سات  وب��ني 
�ملعنية  و�ل����دول����ي����ة  و�لإق���ل���ي���م���ي���ة 

بال�سحة.

»الطاقة والبنية التحتية« تنظم دورات جمانية لقائدي قوارب النزهة وال�صيد

•• �ل�صارقة -و�م:

نفذت جمعية �ل�سارقة �لتعاونية مبادرة جمتمعية بعنو�ن "ز�يد �لعطاء 
بهدف  �لعمال  من  جمموعة  على  غذ�ئية  وجبات  توزيع  ت�سمنت   "
�لعمل �خل���ري بني  رو�ب���ط  و�لن��ت��م��اء وتعزيز  �ل���ولء  م��ب��ادئ  تر�سيخ 
خمتلف �سر�ئح �ملجتمع وتقدمي يد �لعون للمحتاجني وذلك مبنا�سبة 
"يوم ز�يد للعمل �لإن�ساين" . وقال �سعادة ماجد �سامل �جلنيد، �لرئي�س 
تن�سجم  �لتي  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  تاأتي  �لتعاونية  �ل�سارقة  جمعية  �لتنفيذي 
مع �ملعاين �لكرمية ل�سهر رم�سان �لف�سيل و��ستكماًل ملبادر�ت عديدة 
ت�سارك بها تعاونية �ل�سارقة لتحقيق �أهد�ف �لعمل �لتعاوين يف خدمة 

�ملجتمع ودعم جميع فئاته.

 " " رحمه �هلل  �آل نهيان  �أن �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان  و�أ�ساف 
�أر�سى منوذجا ملهماً وفريد�ً للعمل �لإن�ساين و�خلري حملياً وعامليا 
وباتت دولة �لإمار�ت مثاًل يحتذى به بني �لدول يف �ملنهج �لذي ت�سره 

�لقيادة �لر�سيدة.
و�أ�ساف �أن يوم ز�يد للعمل �لإن�ساين منا�سبة وطنية تكّر�س نهج �لعمل 
�آل نهيان، طيب  �خلري �لذي بد�أه �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان 
�ل�سعب  نفو�س  يف  متاأ�سل  عاملي  نهج  مبثابة  �ل��ي��وم  و�أ���س��ب��ح  ث��ر�ه  �هلل 
د�ئرة  مع  بالتعاون  �ل�سارقة  تعاونية  م�ساركة  �أن  موؤكد�   .. �لإم��ار�ت��ي 
�ل�سورة  تعك�س  باملبادرة  �مل�ساركة  �خلدمات �لجتماعية وكافة �جلهات 
�حل�سارية لدولة �لإمار�ت و�أن هذ� �لنوع من �ملبادر�ت ي�سهم يف بث روح 

�مل�ساركة �لإيجابية لدى �ملوظفني .

•• �أبوظبي -و�م: 

للهمم" يف جمايل  �سندوقا   50" مبادرة  للتوحد  �لإم���ار�ت  �أطلقت جمعية 
رجل  برعاية  وذل��ك  �لإن�����س��اين  للعمل  ز�ي��د  ي��وم  مبنا�سبة  و�ل�سحة  �لتعليم 

�لأعمال جمال م�سلم �ملزروعي.
�لإمار�ت  جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  �ملطرو�سي،  �سيف  فاطمة  وقالت 
للتوحد �ن �ملبادرة وفرت �لدعم خلم�سني �أ�سرة ت�سم �أفر�د� من �أ�سحاب �لهمم 
من ذوي �لتوحد على م�ستوى �إمار�ت �لدولة مثمنة �ملبادر�ت �لإن�سانية �لتي 
�ملادية و�لعينية  �مل�ساعد�ت  يرعاها رجال �لأعمال يف دولة �لإم��ار�ت لتقدمي 
و�لحتياجات �لازمة لأ�سر ذوي �لدخل �ملحدود، خ�سو�سا �أنها تتز�من مع 
حلول �سهر رم�سان �لف�سيل و قرب عيد �لفطر �ملبارك، م�سيفة �أن مثل هذه 

�ملبادر�ت تعزز �لتاحم �ملجتمعي وتوؤكد �أن �لنهج �لإن�ساين �لذي �أر�ساه �لو�لد 
�ملوؤ�س�س �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان طيب �هلل ثر�ه هو نر��س �خلر �لذي ي�سر 

�سعب �لإمار�ت بنوره.
�أ�سر  ت�سمل  �ملبادرة  هذه  �ن  �ملزروعي  م�سلم  جمال  �سعادة  �أو�سح  جانبه  من 
�لتوحد ذوي  �لهمم من ذوي  �لإم��ار�ت للتوحد من ��سحاب  �أع�ساء جمعية 

�لدخل �ملحدود يف كل �إمار�ت �لدولة.
وقال �ملزروعي �إن هذه �ملبادر�ت بالتعاون مع �ملوؤ�س�سات �حلكومية و�ملنظمات 
�مل�سوؤولية �ملجتمعية، وتدعم ثقافة �لعطاء �لتي ي�ستقي �سعب  ُتعزز  �لأهلية 
�لإمار�ت مبادئها من �لأب �ملوؤ�س�س �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان طيب �هلل ثر�ه ومن 
�لإغاثية  حماتها  و  �لإن�سانية  مبادر�تها  غطت  �لتي  �لر�سيدة  قيادتنا  نهج 

�أ�سقاع �ملعمورة دون متييز بني عرق �أو لون و�أينما دعت �حلاجة لذلك.

»الإمارات للتوحد« تطلق الدورة الثانية من مبادرة »50 �صندوقا للهمم«»تعاونية ال�صارقة« تواكب يوم زايد للعمل الإن�صاين بحملة »زايد العطاء«

�صلطان بن اأحمد القا�صمي ي�صهد جل�صة »الفن العابر لالأجيال مقومات ال�صناعة والبقاء« 

ي�صم جميع اجلهات ال�صحية وممثلني عن القطاع الطبي اخلا�س

املجل�س ال�صحي يبحث تعزيز التكامل والتن�صيق لتطوير املنظومة ال�صحية من خالل م�صاريع مبتكرة

•• دبي –�لفجر:

�لإن�ساين  للعمل  ز�ي���د  ي��وم  �خلر" يف  "بيت  ق��ام��ت 
فنظمت  و�لإن�����س��ان��ي��ة،  �خل��ري��ة  ن�ساطاتها  بتكثيف 
بدبي  �لعمال  ل�سوؤون  �لد�ئمة  �للجنة  مع  بالتعاون 
دعم  يف  �مل�ساهمني  و�ل�سركاء  �ل��رع��اة  لتكرمي  حفًا 
مدى  ع��ل��ى  وف����ر  �ل����ذي  �سائم"،  "�إفطار  م�����س��روع 
�ملتكاملة  �لوجبات  �لأخرة مايني  �لع�سر  �ل�سنو�ت 
�جلن�سيات،  خمتلف  م��ن  �ملقيمني  �ل��ع��م��ال  مل��اي��ني 
منطقة  يف  "دل�سكو"  �سركة  قاعة  يف  �حلفل  و�أق��ي��م 
�ملكرمني  �ل�����س��رك��اء  بقيام  وت���وج  �ل�سناعية،   �ل��ق��وز 
�ل�سركة  ع��م��ال  على  �إف��ط��ار  وج��ب��ة   3000 ب��ت��وزي��ع 
لإي���و�ء  "دل�سكو"  �سكنة  يف  و�مل��ق��ي��م��ني  �حل��ا���س��ري��ن 
�ل��ل��و�ء عبيد مهر بن  �ل��ع��م��ال.  وح�سر �لح��ت��ف��ال 
و�سوؤون  لاإقامة  �لعامة  �لإد�رة  مدير  نائب  �سرور، 
يف  �لعمال  ل�سوؤون  �لد�ئمة  �للجنة  رئي�س  �لأج��ان��ب، 
�أم��ني عام �للجنة،  �إم��ارة دب��ي، ود. عبد �هلل ل�سكري، 
�خلر"  "بيت  ع��ام  مدير  �لعو�سي،  طاهر  وعابدين 
ومدر�ء  �لعام،  �ملدير  نائب  �ملزروعي،  مبارك  و�سعيد 

وممثلي �ل�سركات �ملكرمة. 
وف���اج���اأت �ل��ل��ج��ن��ة �ل��د�ئ��م��ة ل�����س��وؤون �ل��ع��م��ال بدبي 
�خلر"  "بيت  ت���ك���رمي  �أع��ل��ن��ت  ب��اأن��ه��ا  �حل��ا���س��ري��ن 
جل��ه��وده��ا �خل��ري��ة يف دع���م �ل��ع��م��ال �مل��ق��ي��م��ني، قبل 
�ل��د�ع��م��ني، وقام  ت��ك��رم��ه��ا �جل��م��ع��ي��ة يف م��ق��دم��ة  �أن 
�لعو�سي بتقدمي �سهادة �سكر وتقدير لإد�رة �للجنة 
�أ�سدرته  �لذي  و�ملعر  "ز�يد �خلر" �لفاخر  وكتاب 
كما  �لإن�����س��اين،  للعمل  ز�ي��د  ي��وم  مبنا�سبة  �جلمعية 
وورك"  "نت  و�سركة  �ل��ت��ج��اري  دب��ي  بنك  تكرمي  مت 
"�ينوك"، ومت  �ل��وط��ن��ي��ة  �لإم�����ار�ت  ب���رول  و���س��رك��ة 
�لإعان عن تكرمي حممد ماجد عبد �هلل �لفاحي، 
ل�سوؤون  �لد�ئمة  �للجنة  مع  متعاون  متطوع  �أ�سغر 

�لعمال بدبي.
ي��ذك��ر �أن م�����س��روع �إف���ط���ار ���س��ائ��م ق��د جت���اوز توزيع 
�ل��ث��اين من  �لع�سر  ن��ه��اي��ة  م��ع  م��ل��ي��ون وج��ب��ة  ن�سف 
يف  و�مل�ساهمة  �لترع  طلبات  حجم  ويب�سر  رم�سان، 
�مل�سروع �لتي و�سلت �إىل �جلمعية يف �لن�سف �لثاين 
�إىل �حتمال �لق��ر�ب من رقم  �لف�سيل  �ل�سهر  من 

�ملليون وجبة مع حلول عيد �لفطر �ملبارك.

 تكرمي �صركاء اخلري يف 
»يوم زايد للعمل الإن�صاين«
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•• �لعني-�لفجر: 

�لعربية  �لإم��������ار�ت  ج��ام��ع��ة  ن�����س��رت 
ب��ح��ث��ي��ة خال  613 ورق����ة  �مل��ت��ح��دة 
وفق   ،2022 ع��ام  م��ن  �لأول  �ل��رب��ع 
قو�عد �لبيانات يف ��سكوب�س من يناير 
ذلك  2022، مب��ا يف  م��ار���س  وح��ت��ى 
باأهد�ف  يتعلق  بحثي  من�سور   101
�مل�ستد�مة،  للتنمية  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 
مم��ا يدعم �أح��د �أه��م �أه���د�ف جامعة 
�ملحلي  �ل�����س��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى  �لإم�������ار�ت 
بالعلوم  �ملجتمع  �إث��ر�ء  وهو  و�لعاملي، 
خمتلف  يف  �جل������دي������دة  و�مل�������ع�������ارف 
�ملجالت من �أجل �إنتاج �أبحاث علمية 

ذ�ت �أهمية وطنية ودولية.
�لعلمي  للبحث  �مل�سارك  �لنائب  و�أكد 
بجامعة �لإمار�ت �لدكتور �أحمد  علي 
ركيزة  �لعلمي  �لبحث  "باأن  م����ر�د:  
تعمل  ح��ي��ث  �جل���ام���ع���ة  �أ���س��ا���س��ي��ة يف 
�جل��ام��ع��ة على دع��م وت��ط��وي��ر قدر�ت 
�لعديد  يف  و�لب��ت��ك��ار  �لعلمي  �لبحث 
من �ملجالت من خال توفر �لبنية 
�لعاملي  �ل��ت��ط��ور  تلبي  �ل��ت��ي  �لتحتية 
توفر  �إىل  بالإ�سافة  �لعلمي  للبحث 
�ملختلفة  �ل��ب��ح��ث��ي  �ل��ت��م��وي��ل  ف��ر���س 
هيئة  �أع�ساء  من  للباحثني  و�ملتاحة 

�لتدري�س وطلبة �جلامعة"،
 و�أ�ساف: �إن �لأور�ق �لعلمية �ملن�سورة 
�أحد  تعد  �لعلمية  �ملجات  �أف�سل  يف 

تقييم  يف  �مل�ستخدمة  �ملقايي�س  �أه���م 
و�ملخرجات  �لعلمية  �ملن�سور�ت  ج��ودة 
ت��ق��ي��ي��م نتائج  ي��ت��م  �ل��ب��ح��ث��ي��ة. ح��ي��ث 
م��ن خ��ال عدد  �لإجمالية  �لأب��ح��اث 
�مل��ن�����س��ور�ت يف ف���رة زم��ن��ي��ة حمددة 

ح�سب بيانات �سكوب�س". 
و�أ����س���ار �ل��دك��ت��ور �أح��م��د م����ر�د: "باأن 
ج��ام��ع��ة �لإم�������ار�ت ت��رك��ز ع��ل��ى جودة 
من  تقا�س  و�لتي  �لبحثية  �ملخرجات 
�لتي  �لعلمية  �لأب��ح��اث  ن�سبًة  خ��ال 
يتم ن�سرها يف �ملجات ذ�ت �لت�سنيف 
�لأعلى، و�لذي ي�ساهم يف تعزيز �سمعة 
�جلامعة عاملياً يف دعم �ملعرفة و�لعلوم 
بالإ�سافة �إىل ت�سنيف �جلامعة عاملياً. 
ووفقاً لSJR، بلغت ن�سبة �ملخرجات 
%10من �ملجات  �أعلى  �لبحثية يف 
�لأول  �ل��رب��ع  يف   31.6% �لعلمية 

ن�سبة  بلغت  بينما   ،  2022 ع��ام  من 
من   25% �أع����ل����ى  يف  �مل����ن���������س����ور�ت 

�ملجات 66.4%
يف  �لبحثية  �ملن�سور�ت  ع��دد  بلغ  وق��د 
بحثياً،  م��ن�����س��وًر�   137 �ل��ع��ل��وم  كلية 
وكلية �لطب و�لعلوم �ل�سحية 132 
م���ن�������س���وًر� ب��ح��ث��ي��اً، ف��ي��م��ا ب��ل��غ��ت عدد 
�لهند�سة  كلية  يف  �لبحثية  �ملن�سور�ت 
130 من�سوًر� بحثياً، ويف كلية �لإد�رة 
�أما  بحثياً.    62 من�سور�ً  و�لقت�ساد 
ن�سبة �ملن�سور�ت يف �ملجالت �لرئي�سية 
كالتايل: �لهند�سة  %10.5، �لطب 
 ،7.1% �ل��ب��ي��ئ��ة  ع���ل���وم   ،9.9%
% و�لكيمياء   6.3 �لكمبيوتر  علوم 
و�لبيولوجيا  �لور�ثة  وعلم  �حليوية 
�جلزيئية %6.1، �لعلوم �لجتماعية 

.5.4%

•• عجمان : �لفجر 

يف �إطار �لتعاون �مل�ستمر �لذي يقدمه 
للم�ساريع  دعم  من  �لإ�سامي«  »دبي 
تز�مناً  �لإن�سانية  و�ملبادر�ت  �خلرية 
�أعلنت  �لف�سيل،  رم�����س��ان  �سهر  م��ع 
تلقيها  �خل���ري���ة  �لإح�������س���ان  ج��م��ع��ي��ة 
دعماً مالياً قدره 4 مايني درهم من 
بنك دب��ي �لإ���س��ام��ي م��ن زك���اة �ملال، 
وبر�جمها  م�����س��اري��ع��ه��ا  دع����م  ب��ه��دف 
من  �مل�ستحقني  ومل�����س��اع��دة  �خل��ري��ة 
�لأ�سر �ملتعففة و�ملحتاجة �لتي تكفلها 

�جلمعية خال �لعام �جلاري.
و�أكد �ل�سيخ حممد بن علي بن ر��سد 
جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لنعيمي 
�ل�سر�كة  �أهمية  �خل��ري��ة،  �لإح�����س��ان 
بنك  و  �جلمعية  ب��ني  �ل�سر�تيجية 
دبي �لإ�سامي، م�سر�ً �إىل �أن �لبنك 

يعتر �أحد �أبرز �لد�عمني و�ملترعني 
ل���ل���م�������س���اري���ع و�مل�������ب�������ادر�ت �خل���ري���ة 
�جلمعية  تنفذها  �ل��ت��ي  و�لإن�����س��ان��ي��ة 
ل��ت��ق��دمي �مل�����س��اع��د�ت ل��ل��م��ح��ت��اج��ني ، 
بتوزيع  �ستقوم  �جلمعية  �أن  مو�سحاً 
�لأ�سر  على  متفاوتة  مببالغ  »�لزكاة« 

ح�سب �أو�ساعها �ملادية وعدد �أفر�دها 
و�ل�سو�بط  �ل�������س���روط  ع��ل��ى  ب���ن���اًء  و 
�ل�����س��رع��ي��ة، ك��م��ا ����س���ر�ع���ى �حل����الت 
�لإن�����س��ان��ي��ة �مل�����س��ت��ح��ق��ة ل���ل���زك���اة بعد 
�لوقوف على و�سع �لأ�سر ذ�ت �لدخل 
�ملحدود، ومبا يحقق �لهدف �لإن�ساين 
من �لأعمال �خلرية لر�سيخ مفهوم 

�لتكافل و�لتعاون يف �ملجتمع.
وثمن �ل�سيخ حممد بن علي بن ر��سد 
جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لنعيمي 
�ملايل  �ل���دع���م   ، �لإح�������س���ان �خل���ري���ة 
�لذي يقدمه �لبنك �سنوياً للجمعية، 
ب���ه���دف  �ل��ن��ه��و���س ب���دوره���ا �خلري 
و�لإن�ساين جتاه �أفر�د �ملجتمع، معرباً 
عن �متنانه بالدور �لذي يقوم به بنك 
�لعطاء  ثقافة  بن�سر  �لإ�سامي  دب��ي 
و�لأ�سر  �لفقرة  بالفئات  و�لهتمام 

حمدودة �لدخل .

•• ر�أ�س �خليمة - �لفجر:

قدم بنك دبي �ل�سامي 13 مليون درهم ل�سالح موؤ�س�سة 
�مل�ساريع و�لر�مج  ر�أ�س �خليمة لاأعمال �خلرية لدعم 
و�ملتعففة  �لفقرة  �ل�سر  ل�سالح  تنفذها   �لتي  �خلرية 

خال �لعام �جلاري. 
�أمناء  جمل�س  رئي�س  �لزعابي  عبد�هلل  عبد�لعزيز  وثمن 
�ملايل  �ل��دع��م  �خل��ري��ة  ل��اأع��م��ال  �خليمة  ر�أ����س  موؤ�س�سة 
دب����ي �ل�سامي  ب��ن��ك  ي��ق��دم��ه  �ل�����ذي  �ل��ك��ب��ر  �ل�����س��ن��وي 
�خلري  بدورها  �لنهو�س  على  ي�ساعدها  مما  للموؤ�س�سة 

و�لن�����س��اين جت���اه �لأ����س���ر �ل��ف��ق��رة و�مل��ت��ع��ف��ف��ة يف خمتلف 
�لعلم  طلبة  ودع��م  �ل�سهرية  �ملالية  ك��الع��ان��ات  �مل��ج��الت  
�ملنتجة  �لأ���س��ر  ودع��م  �ل��ع��اج  نفقات  حتمل  يف  و�مل�ساهمة 
بجزء  �ل�سكان  وق��رو���س  منح  على  �حلا�سلني  وم�ساعدة 
من تكلفة ر�سوم تو�سيل �لكهرباء و�ملاء وم�ساعدتهم على 

توفر �أجهزة �لتكييف وتاأثيث منازلهم.
دبي  بنك  حر�س  يعك�س  �مل�ستمر  �ل��دع��م  ه��ذ�  �أن  و�أ���س��اف 
بالدولة م��ن خال  �لعمل �خل��ري  رف��د  �لإ���س��ام��ي على 
دعم موؤ�س�سات وهيئات �لعمل �خلري ل�ستكمال م�سرتها 

�لإن�سانية يف دعم �لأ�سر �ملتعففة و�حلالت �ملعوزة.

•• �أبوظبي-�لفجر: 

لتعزيز  �ملتو��سلة  جهودها  �سياق  يف 
جامعة  ن��ظ��م��ت  ب���ال���ت���وح���د،  �ل����وع����ي 
ل�سطر�بات  �لثانية  �لندوة  �أبوظبي 
مهرة  �سعادة  بح�سور  �لتوحد،  طيف 
�لإقليمي  �مل��رك��ز  م��دي��رة  �مل��ط��ي��وع��ي، 
قبل  ومت  �ل������رب������وي.  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 
ك��ل��ي��ة �لآد�ب  ن��ظ��م��ت��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل���ن���دوة 
�أب��وظ��ب��ي، برعاية  ب��ج��ام��ع��ة  و�ل��ع��ل��وم 
و�لفنون،  للثقافة  �أبوظبي  جمموعة 
�لإقليمي  �مل����رك����ز  م����ع  وب���ال���ت���ع���اون 
�ليون�سكو،   – �ل���رب���وي  للتخطيط 
�لإعان  للتوحد،  �لإم���ار�ت  وجمعية 
�ل�ساد�سة من  بالن�سخة  �لفائزين  عن 

م�سابقة "�لر�سم للتوحد".
وك���ان���ت �مل�����س��اب��ق��ة ق���د ���س��ه��دت عر�س 
ف��ن��ي��اً لطلبة  150 ع��م��ًا  �أك����ر م��ن 
ع���دد م��ن �مل��ر�ك��ز و�مل���د�ر����س �خلا�سة 
باأ�سحاب �لهمم يف �أبوظبي و�لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة. كما �سهدت �لفعالية 
ح�سور �سعادة ماجد �سلطان �ملهري، 
�لإمار�ت  جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
���س��ري��ث��ي ناير،  ل��ل��ت��وح��د، و�ل���دك���ت���ورة 
بجامعة  و�ل��ع��ل��وم  �لآد�ب  كلية  عميد 
�أب��وظ��ب��ي، و�ل��دك��ت��ور حم��م��د فتيحة، 
�لعني  مدير �حلرمني �جلامعيني يف 
�لتعلم  ومركز  �لظفرة  ومركز  ودب��ي 
وكما  �أب���وظ���ب���ي.  ج��ام��ع��ة  �ل���ذك���ي يف 
�أ�ساء �حلرم  ع��ام،  �لعادة يف كل  جرت 
�لأزرق  باللون  �أب��وظ��ب��ي  يف  �جلامعي 
بالتوحد،  �ل��ت��وع��ي��ة  ل�����س��ه��ر  ت��ك��رمي��اً 
و�سارك طلبة �جلامعة يف �سل�سلة من 
�ملبادر�ت �لتي تركز على زيادة �لوعي 

بهذ� �ل�سطر�ب.
�ملهري  �سلطان  م��اج��د  ���س��ع��ادة  و�أك���د 

�لإمار�ت  جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
موؤ�س�سات  دور  �أه����م����ي����ة  ل���ل���ت���وّح���د 
�مل��ج��ت��م��ع �مل����دين ب��دول��ة �لإم������ار�ت يف 
ح��م��اي��ة �أ���س��ح��اب �ل��ه��م��م مب��ا يتو�فق 
و�إميانها  �لإم����ار�ت  دول��ة  �سيا�سة  م��ع 
ب��اأه��م��ي��ة �إدم��اج��ه��م �ل�����س��ام��ل يف عامل 
متغر، و�أ�ساد �ملهري بالتز�م حكومة 
�سيا�ستها  مب��و����س��ل��ة  �لإم�����ار�ت  دول���ة 
ت��ع��زي��ز مت��ك��ني وحماية  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 
وتفعيل  �ل���ه���م���م  �أ�����س����ح����اب  ح����ق����وق 
من  كجزء  وذلك  باملجتمع،  �إدماجهم 
�ل�ساملة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل���س��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
�ملعنية بتعزيز وحماية حقوق �لن�سان 

يف �لدولة.
جمعية  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ول��ف��ت 
�لإجن������از�ت  �إىل  ل��ل��ت��وّح��د  �لإم��������ار�ت 
�ل���ك���ب���رة �ل���ت���ي حت��ق��ق��ت يف �ل���دول���ة 
وحماية  ومت���ك���ني  ت���ع���زي���ز  ل�����س��م��ان 
ح����ق����وق �أ�����س����ح����اب �ل����ه����م����م، مب�����ا يف 
وت�سريعاتها  �سيا�ساتها  تفعيل  ذل��ك 
�إطار  يف  �ل�سر�تيجية  وم��ب��ادر�ت��ه��ا 
و�ملنتظمة  �ل��و����س��ح��ة  �لآل����ي����ات  م���ن 

�لقطاعات  م���وؤ����س�������س���ات  مب�������س���ارك���ة 
�حل��ك��وم��ي��ة و�خل��ا���س��ة و�ل��ن��ف��ع �لعام، 

و�أفر�د �ملجتمع.
قالت  �ل��ف��ع��ال��ي��ة،  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ق��ي��ه��ا  ويف 
كلية  عميد  ن��اي��ر،  �سريثي  �ل��دك��ت��ورة 
�أبوظبي:  ب��ج��ام��ع��ة  و�ل��ع��ل��وم  �لآد�ب 
�إىل  �أب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة  ق��ي��م  "ت�ستند 
�لتعاون و�ل�سمولية و�لت�سامح، ونحن 
نعمل على ح�سد جميع �جلهود لإتاحة 
�لتعليم عاملي �مل�ستوى جلميع �لطلبة 
ع���ل���ى �خ����ت����اف �ح���ت���ي���اج���ات���ه���م. كما 
بجامعة  و�لعلوم  �لآد�ب  كلية  تو��سل 
�أبوظبي يف �إطار هذه �جلهود، تقدمي 
�لربية  يف  �لعلوم  ماج�ستر  برنامج 
�خلا�سة، وتكييف مناهجنا �لدر��سية 
يدفع  مما  طلبتنا،  �حتياجات  لتلبية 
جميع  �ن��دم��اج  وت��ع��زي��ز  ت�سجيع  �إىل 
ونحن  �لتعليمية.  �لبيئة  يف  �لطلبة 
�لثانية  �لن�سخة  للغاية بنجاح  �سعد�ء 
�لتوحد،  طيف  ��سطر�بات  ن��دوة  من 
و�لن�سخة �ل�ساد�سة من م�سابقة "�لفن 
من �أجل �لتوحد"، ول ي�سعني هنا �إل 

جلميع  �جل��زي��ل  بال�سكر  �أت���وج���ه  �أن 
باأعمالهم  معنا  و�ساركو�  �ساهمو�  من 

�لفنية �لر�ئعة."
م����ن ج���ان���ب���ه���ا، ق���ال���ت ����س���ع���ادة هدى 
�خل��م��ي�����س ك��ان��و، م��وؤ���س�����س��ة جمموعة 
"تعدُّ  و�ل���ف���ن���ون:  ل��ل��ث��ق��اف��ة  �أب��وظ��ب��ي 
ج��ام��ع��ة �أب���وظ���ب���ي و�ح������دًة م���ن �أب����رز 
تربطنا  �ل��ذي��ن  �لتعليميني  �سركائنا 
وجتمع  م�ستمرة  �سر�كة  عاقة  بهم 
لا�ستثمار  م�����س��رك��ة  روؤي������ة  ب��ي��ن��ن��ا 
�مل��و�ه��ب وتنمية  �ل�����س��ب��اب و���س��ق��ل  يف 
�ملهار�ت �ل�سابة من طلبة �جلامعة يف 
و�لإبد�عية  �لإعامية  �لخت�سا�سات 

خا�سة."
مل�سابقة  دعمنا  "�إن  �سعادتها:  وتابعت 
�لفن من �أجل �لتوحد، يعك�س تركيزنا 
�ل���د�ئ���م ع��ل��ى رع��اي��ة �أ���س��ح��اب �لهمم 
و�مل�����س��اب��ني ب��ال��ت��وح��د، وخ��ا���س��ة من 
�ل��دور �لكبر  خال �لفنون �لتي لها 
ن��اب��ع من  وذل����ك  �مل���ه���ار�ت،  تنمية  يف 
�إمياننا باأهمية دمج �أ�سحاب �لهمم يف 
�ملنظومة �لوطنية �لتعليمية و�لعملية 

�ملتكاملة، تعزيز� لنه�سة �لوطن."
�ختتمت  ق������د  �مل���������س����اب����ق����ة  وك������ان������ت 
ميثلون  �ل��ف��ائ��زي��ن  م��ن  مبجموعتني 
 -12  6 فئتني عمريتني، �لأوىل من 
�سنة.   25  13- م��ن  و�ل��ث��ان��ي��ة  �سنة، 
 -12  6 ف��ئ��ة  يف  �لأول  �مل���رك���ز  وك����ان 
�سنة من ن�سيب من ر�نيا وليد و�ملركز 
�لفا�سي  خليفة  ن�سيب  م��ن  �ل��ث��اين 
ح�سل  فيما  للتوحد،  دب��ي  مركز  من 
�ل�سارقة  م���رك���ز  م���ن  ح���م���زة  حم��م��د 
للتوحد على �ملركز �لثالث. وعن فئة 
جون  باتريك  ح�سل  �سنة،   25-13
ورمي  �لأول  �مل��رك��ز  على  فيافونتي 
طال على �ملركز �لثاين كاهما من 
على  ح�سل  كما  للتوحد،  دب��ي  مركز 
يو�سف ح�سني  م��ن  ك��ل  �لثالث  �مل��رك��ز 
ورو���س��ة ب��ا���س��م �ل��ب��ح��ر�ين م��ن مركز 
دبي للتوحد و�سيف حميد من مركز 
كما ح�سل حمد�ن  للتوحد.  �ل�سارقة 
لأ�سحاب  ر�����س���د  م��رك��ز  م���ن  ع��ي�����س��ى 
�لهمم بدبي على جائزة �ختيار جلنة 

�لتحكيم.

•• �لفجرية-�لفجر:

�لإن�ساين،  للعمل  ز�ي��د  بيوم  �حتفاًء 
�نطلقت �أم�س �لأول �لأربعاء فعاليات 
�لدورة �ل�ساد�سة من ملتقى �لفجرة 
للقر�آن �لكرمي �لذي تنظمه جمعية 
�لبدية للثقافة و�لفنون �ل�سعبية يف 
رم�سان  �سهر  م��ن  �لأو�خ�����ر  �لع�سر 
�ملبارك حتت �سعار "ز�يد رمز �لعطاء 
مب�ساركة  و�لإن�سانية"،  و�لت�سامح 

�أكر من مائة قارئ وقارئة.
ح�سر حفل �لنطاق �لذي �أقيم يف 
مبنطقة  �ملجتمعي  �ل��ب��دي��ة  جمل�س 
�ل��ب��دي��ة ب��ال��ف��ج��رة، ك���ل م���ن خالد 
�ملنظمة  �للجنة  رئ��ي�����س  �ل��ظ��ن��ح��اين 
للملتقى رئي�س موؤ�س�سة �لّرخ للن�سر، 
وع��ب��د�هلل ح��م��د�ن �حل��م��ودي ع�سو 
جمل�س �إد�رة جمعية �لبدية �مل�سرف 
�ل��ع��ام ع��ل��ى �مل��ل��ت��ق��ى، وع�����ذر�ء غازي 
ف��ي�����س��ل م��ن�����س��ق �مل��ل��ت��ق��ى، وع����دد من 

�مل�سوؤولني و�أئمة �مل�ساجد.
رئي�س  �ل���ظ���ن���ح���اين  خ����ال����د  وق�������ال 
فعاليات  "تت�سمن  �ملنظمة:  �للجنة 
للقر�آن  م�سابقة  �ل��ع��ام،  ه��ذ�  �مللتقى 
�لدينية  �ل��ور���س  من  وع���دد�ً  �لكرمي 
بالتعاون مع هيئة  و�ملجتمعية، تقام 

وهيئة  و�لإع���ام،  للثقافة  �لفجرة 
وجمعية  بالفجرة،  �حل��رة  �ملنطقة 
�لرخ  وموؤ�س�سة  �خل��ري��ة،  �لفجرة 
للن�سر، و�إذ�عة ز�يد للقر�آن �لكرمي، 
لل�سوؤون  �ل���ع���ام���ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  وم��ك��ت��ب 
بالفجرة"،  و�لأوق����اف  �لإ���س��ام��ي��ة 
�إىل  ي���ه���دف  "�مللتقى  �أن  م�����س��ي��ف��اً 
ت�سليط �ل�سوء على �ملو�هب �ملتميزة 
�لكرمي،  �ل��ق��ر�آن  وجت��وي��د  حفظ  يف 
وت�سجيعهم على �ل�ستمر�ر و�ملثابرة 
يف در�����س���ت���ه وح���ف���ظ���ه، ف�������س���ًا عن 
�أفر�د  ب��ني  و�لف�سيلة  �مل��ع��رف��ة  ن�سر 

�ملجتمع".
�مل�ستمر  ب��ال��دع��م  �لظنحاين  و�أ���س��اد 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  يوليه  �ل��ذي 
�ل�������س���رق���ي ع�سو  ح���م���د ب����ن حم���م���د 
�لفجرة،  ح���اك���م  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
و����س���م���و �ل�������س���ي���خ حم���م���د ب����ن حمد 
لهذ�  �ل��ف��ج��رة،  عهد  ويل  �ل�سرقي 
�ل���ن���وع م���ن �مل��ل��ت��ق��ي��ات �مل��ه��م��ة �لتى 
�رتباطنا بديننا �حلنيف  توؤكد عمق 
حر�س  م��وؤك��د�ً  �ل�سمحة.  وتعاليمه 
�ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة ع��ل��ى ن�����س��ر �لوعي 
�لديني و�لثقافة �لإ�سامية، وتعزيز 

قيم �لإن�سانية وروح �لعطاء و�ملحبة 
و�لت�سامح بني خمتلف فئات و�سر�ئح 

�ملجتمع.
�حلمودي،  ح���م���د�ن  ع���ب���د�هلل  وق����ال 
م�سرف عام ملتقى �لفجرة للقر�آن 
من  �مللتقى  �أه��م��ي��ة  "تاأتي  �ل��ك��رمي: 
للعمل  ز�ي��د  "يوم  مع  يتز�من  كونه 
عظيمة  منا�سبة  وه��ي  �لإن�ساين"، 
ل�ستذكار �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن 
ثر�ه،  �هلل  طيب  نهيان،  �آل  �سلطان 
�لت�سامح  ق��ي��م  دع���ائ���م  ر���س��خ  �ل����ذي 
و�ل��ت��ع��اي�����س، منذ �لإع����ان ع��ن قيام 

 ،1971 ع�����ام  يف  �لإم����������ار�ت  دول������ة 
�أن تكون �لدولة، رمز�ً  وحر�س على 
ي��ج��م��ع خمتلف  وع���امل���ي���اً  ح�������س���اري���اً 
و�لأديان"،  و�جل��ن�����س��ي��ات  �ل��ث��ق��اف��ات 
�لأجيال  تن�سئة  �سرورة  على  موؤكد�ً 
�لقيم  وتعزيز  �ل�سمحة،  �ملبادئ  على 
�لإمار�تية �لتي غر�سها ز�يد يف �أبناء 

�لإمار�ت.
�لكرمي  �ل��ق��ر�آن  �أن م�سابقة  و�أو���س��ح 
ت�ستهدف خمتلف فئات �ملجتمع من 
وت�سمل  و�لأطفال،  و�لن�ساء  �لرجال 
 10 حفظ  �لأول،  م�ستويات،  �أرب��ع��ة 
�أجز�ء لفئة �لكبار، و�لثاين 7 �أجز�ء 
لفئة �ل�سباب، و�لثالث 3 �أجز�ء لفئة 
�لأطفال، و�لر�بع جزءين لفئة كبار 

�ملو�طنني.
�ملنظمة  �للجنة  �أن  �حلمودي  ولفت 
حتتفي  �أن  �ل������دورة  ه����ذه  يف  ق����ررت 
�لدينية  �ل�������س���خ�������س���ي���ات  ب�����اإح�����دى 
���س��اه��م��ت يف ن�سر  �ل��ت��ي  �لإم���ار�ت���ي���ة 
�لإن�سانية  و�ملعرفة  �لديني  �لتعليم 
�سيتم  و�ل��ت��ي  �لإم������ار�ت،  جمتمع  يف 
�لإع���������ان ع���ن���ه���ا يف خ����ت����ام �ل�������دورة 
قيمة  رف����ع  �إىل  �إ����س���اف���ة  �حل���ال���ي���ة، 
للفائزين يف  �ملقدمة  �ملالية  �جلو�ئز 

م�سابقة �لقر�آن �لكرمي.

•• �أبوظبي-�لفجر:

�لوطنية  و�ملكتبة  �لأر���س��ي��ف  ��ستكمل 
�ل���ازم���ة لتميز  ك��اف��ة �ل���س��ت��ع��د�د�ت 
�لن�سخة �لثانية من موؤمتر �لرجمة 
���س��ي��ع��ق��د حت���ت �سعار  �ل�����ذي  �ل������دويل 
�لوطن..  ذ�ك���رة  وح��ف��ظ  "�لرجمة 
و�لآد�ب  �لثقافات  يف  �لإم���ار�ت  �سورة 
�لفرة  �لعاملي" يف  �لفكري  و�ل���ر�ث 
و�ل����ذي  مايو2022   -13  9 م���ن 
يهدف �إىل ترجمة �لإجن��از�ت و�لإرث 
�ملا�سي  يف  ل������اإم������ار�ت  �حل���������س����اري 
مع  �لتو��سل  ج�سور  وم��ّد  و�حلا�سر، 
�ل��ث��ق��اف��ات و�حل�������س���ار�ت �لأخ������رى يف 

خمتلف �أنحاء �لعامل.
وي�����س��ارك يف ه��ذ� �مل��وؤمت��ر �ل��ذي يعقد 

�فر��سياً �أكر من 70 باحثاً وخبر�ً 
وخمت�ساً من 25 دولة.

وع����ن �ل��ن�����س��خ��ة �ل��ث��ان��ي��ة م���ن موؤمتر 
�لرجمة �لدويل قال �سعادة عبد �هلل 
بالإنابة:  �لعام  �ملدير  علي  �آل  ماجد 
ينظم �لأر�سيف و�ملكتبة �لوطنية هذ� 
�لوطني  دوره  م��ن  �ن��ط��اق��اً  �مل��وؤمت��ر 
وتدوين  �لإم���������ار�ت  ذ�ك������رة  ج��م��ع  يف 
وياأتي  ل��اأج��ي��ال،  وحفظه  حا�سرها 
�لثانية  �ل��ن�����س��خ��ة  ب��ت��ط��وي��ر  �ل��ت��ز�م��ن��ا 
�ل��دويل حر�ساً  �لرجمة  من موؤمتر 
منا على �حلفاظ على �لدور �لريادي 
و�لتميز �لذي حققه موؤمتر �لرجمة 
�لأول، و�إمياناً منا باأن دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة هي �لتي تقود جهود 
من  لأنها  عربياً  بالرجمة  �لنهو�س 

�أبرز �لآليات �ملحفزة للحو�ر مع �لآخر، 
تن�سدها  �لتي  �لت�سامح  ثقافة  ون�سر 
تنظيم  �إن  �سعادته:  و�أ���س��اف  �ل��دول��ة. 
�لن�سخة �لثانية من موؤمتر �لرجمة 

تقدمي  يف  ي�������س���ه���م  �����س����وف  �ل���������دويل 
�لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �حلقيقية  �ل�����س��ورة 
يف �لثقافات و�لآد�ب و�لر�ث �لفكري 
�لعاملي، وبتوثيق هذه �ل�سورة ميكننا 
�أن نري �ملعارف بتاريخها وحا�سرها 
و�أما  �لريادية،  �لوحدوية  وبتجربتها 
�لرجمة  حركة  ت�سجيع  �سعيد  على 
�لوطنية  و�ملكتبة  �لأر���س��ي��ف  يف  فاإننا 
ندرك �أهمية دورها �لكبر يف �حلر�ك 
�ملكتبة  �هتمام  ومدى  �لعاملي،  �لثقايف 
تكون  �أن  �إىل  نتطلع  �ل��ت��ي  �ل��وط��ن��ي��ة 
لدولة  وث���ق���اف���ي���ة  ح�������س���اري���ة  م����ن����ارة 
بالرجمة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�لكفيلة مبّد �جل�سور بني �حل�سار�ت 
يف  �ملثلى  �لو�سيلة  وب��اأن��ه��ا  و�ل�سعوب، 

�إثر�ء �ملكتبة �لعاملية. 

�لأر�سيف  �أن  �إىل  ���س��ع��ادت��ه  و�أ�����س����ار 
تنظيم  يتبنى  وه��و  �لوطنية  و�ملكتبة 
ه��ذ� �مل��وؤمت��ر �ل��دويل يوؤكد �أن��ه منارة 
ل��ل��ب��ح��ث �لأك������ادمي������ي و�أح�������د رو�ف�����د 
�مل��ع��رف��ة يف �ل��رج��م��ة و�ل��ن�����س��ر، وهو 
يعمل بجد ليكون هذ� �ملوؤمتر �لأعلى 
�لناحية  �أه��م��ي��ة م��ن  ق��ي��م��ة و�لأك�����ر 
ودعا  و�ملهنية.    و�لأكادميية  �لعلمية 
�لوطنية  �لأر�سيف و�ملكتبة  مدير عام 
بالإنابة جميع �ملهتمني و�لأكادمييني 
فعاليات  مل��ت��اب��ع��ة  �جل��ام��ع��ات  وط��ل��ب��ة 
�ملوؤمتر �لتي من �ساأنها �أن ت�سيف �إىل 
هو  معارفهم مبا  وت��ري  معلوماتهم 
جديد يف هذ� �مليد�ن.  وجتدر �لإ�سارة 
موؤمتر  م���ن  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل��ن�����س��خ��ة  �إىل 
�إىل  تتطرق  �سوف  �ل���دويل  �لرجمة 

عدد من �ملحاور �لهامة، مثل: )�سورة 
�لإمار�ت يف عيون �لرحالة �لأوروبيني 
�للغات  ع���ن  �ل���رج���م���ة  و�إ����س���ك���ال���ي���ات 
�لتاريخية  و)�ل�سرديات  �لأوروب��ي��ة(، 
و�ل�����س��ي��ا���س��ي��ة �ل��غ��رب��ي��ة ع��ن �لإم�����ار�ت 
�لألفية  يف  �ل���رج���م���ة  وم���ع�������س���ات 
�حل�سارية  و)�لإجن�����از�ت  �جل��دي��دة(، 
�لكتابات  يف  �مل��ع��ا���س��رة  �لإم����ار�ت����ي����ة 

�لأوروب������ي������ة و�لآ����س���ي���وي���ة وحت���دي���ات 
و)دور  �ل��ر�ه��ن(،  �لوقت  يف  �لرجمة 
�ل��رج��م��ة يف تعزيز ���س��ورة �لإم����ار�ت 
و�إرث��ه��ا �حل�����س��اري يف �ل��ق��رن �حلادي 
�لعاملي(،  �ل�����س��ع��ي��د  ع��ل��ى  و�ل��ع�����س��ري��ن 
و)مت���ث���ي���ل �مل���ج���ت���م���ع �لإم�������ار�ت�������ي يف 
و)دور   ،) �لغربية  و�لآد�ب  �لثقافات 
�جل��ام��ع��ات و�مل��وؤ���س�����س��ات �مل��خ��ت��ل��ف��ة يف 

�ل��رج��م��ة يف �لوطن  ت��ط��وي��ر ح��رك��ة 
�ل�����ع�����رب�����ي(، و)�إع��������������د�د �مل���رج���م���ني 
�لأك���ف���اء ل�����س��وق �ل��ع��م��ل( ع����اوة على 
م��و���س��وع��ات �أخ������رى ع����ن: )�لإب�������د�ع 
�ل�سمعية/�لب�سرية(،  و�ل���رج���م���ة 
و)حت���دي���ات �ل��رج��م��ة �لآل��ي��ة يف ظل 
�لذكاء  وتقنيات  �ملعلوماتية  �ل��ث��ورة 

�ل�سطناعي �ملعا�سرة(... وغرها.

عبد اهلل ماجد اآل علي: حري�صون على تقدمي �صورة الإمارات يف الثقافات الأخرى

الأر�صيف واملكتبة الوطنية ينتهي من التح�صريات الالزمة ملوؤمتر الرتجمة الدويل الثاين

••دبي-و�م:

�أن  �ل���وزر�ء،  �أك��د معايل حممد عبد �هلل �لقرقاوي وزي��ر �سوؤون جمل�س 
حكومة دولة �لإمار�ت بقيادة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل"، 
و�ملنظمات  �حلكومات  مع  و�ل�سر�كات  �لتعاون  �أطر  تعزيز  على  حتر�س 
لتمكني  �لناجحة  وت�����س��ارك خر�تها وجت��ارب��ه��ا  �ل��ع��امل،  ح��ول  �ل��دول��ي��ة 
�مل��ج��ت��م��ع��ات و�حل��ك��وم��ات م��ن م��و�ك��ب��ة �مل�����س��ت��ج��د�ت و����س��ت��ب��اق �لتغر�ت 
جاء  �ملقبلة.  �ملرحلة  حت��دي��ات  ملو�جهة  جاهزيتها  يعزز  مب��ا  �ملت�سارعة 
�سو�ب  كاو�س  �لروفي�سور  مع  �لقرقاوي  حممد  �جتماع  خال  ذل��ك، 
موؤ�س�س ورئي�س �ملنتدى �لقت�سادي �لعاملي، �لذي ��ستعر�س ��ستعد�د�ت 

�ملنتدى لعقد دورته �ل�سنوية يف مايو �ملقبل، مبدينة د�فو�س يف �سوي�سر�، 
و�أبرز �ملحاور �لتي يناق�سها �ملنتدى يف �جتماعاته �لتي تعقد هذ� �لعام 
و��سر�تيجيات  �سيا�سات �حلكومات  تاريخي:  "نقطة حتول  �سعار  حتت 

�لأعمال".
�ملنتدى  ورئي�س  موؤ�س�س  زي���ارة  �إن  �ل����وزر�ء  جمل�س  ���س��وؤون  وزي���ر  وق���ال 
�لجتماع  عقد  من  �أ�سابيع  قبل  �لإم���ار�ت  دول��ة  �إىل  �لعاملي  �لقت�سادي 
بني  �ملتنامية  �لعاقات  ت��وؤك��د  �لعاملي،  �لقت�سادي  للمنتدى  �ل�سنوي 
حكومة �لإمار�ت و�ملنتدى، وتعك�س �لنموذج �لفاعل لل�سر�كة �لإيجابية 
ب��ني �حل��ك��وم��ات و�ملنظمات �ل��دول��ي��ة، �ل��ذي متكنت دول��ة �لإم����ار�ت من 

تر�سيخه على مدى �لعقود �ملا�سية.
�أ�سهمت من خال  �أن حكومة دولة �لإم��ار�ت  و�أ�ساف حممد �لقرقاوي 

�مل�ستقبلية  �لأجندة  ت�سكيل  �لعاملي، يف  �لقت�سادي  �ملنتدى  �سر�كتها مع 
للعديد من �لقطاعات �حليوية �لتي يغطيها �ملنتدى و�مل�ساركون فيه من 
ممثلي �حلكومات ونخبة �خلر�ء و�ملفكرين وقادة �لقطاع �خلا�س حول 
�لعامل، ما يرجم �سعيها �لد�ئم لإحد�ث فارق �إيجابي يف حياة �ملجتمعات 

وم�سرتها �إىل �مل�ستقبل.
�جلدير بالذكر، �أن �لجتماع �ل�سنوي للمنتدى �لقت�سادي �لعاملي �سيعقد 
يف �لفرة من 22 �إىل 26 مايو �ملقبل، مب�ساركة وفود حكومية وممثلي 
400 ور�سة تخ�س�سية  1000 �سركة عاملية، وي�سهد تنظيم  �أكر من 
وجل�سات حو�ر تفاعلية بح�سور �أكر من 2300 م�سارك، ل�ستعر��س 
�أحدث م�ستجد�ت �لتكنولوجيا �حلديثة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات 
وتوجهات عمل �حلكومات، و�سمان م�ستقبل  �لعاملية، وحتديد م�سار�ت 

�أف�سل لاأجيال �لقادمة.
�لعاملي  �لقت�ساد  تعايف  �سمان  ت�سمل  ع��دة  حم��اور  على  �ملنتدى  ويركز 
وتعزيز �لتعاون �لإقليمي و�ل�ستثمار يف حلول �لثورة �ل�سناعية �لر�بعة 
وقيادة �لتحول �لإيجابي يف �ل�سناعة وحماية �ملناخ و�لطبيعة و��ستد�مة 

�ملو�رد �لغذ�ئية وبناء جمتمعات �سحية وحت�سني جودة حياة �لإن�سان.

 ،1971 يناير   24 يف  �إطاقه  منذ  �لعاملي  �لقت�سادي  �ملنتدى  ويعقد 
و�لجتماعية  و�لبيئية  �لقت�سادية  �لأولويات  لتحديد  �سنوياً  �جتماعاً 
بحلول  �مل�ستقبلية  �ل��ت��ح��دي��ات  ل�ستباق  و�ل��ب��ع��ي��د،  �ل��ق��ري��ب  �مل���دى  على 
حتقيق  جهود  يف  �إيجابية  نوعية  نقلة  لإح���د�ث  وو�قعية  ذكية  مبتكرة 

�لزدهار و�ل�ستقر�ر �لعاملي.

حممد القرقاوي يبحث مع موؤ�ص�س املنتدى القت�صادي العاملي ال�صتعدادات لعقد الجتماع ال�صنوي يف دافو�س

على هام�س الندوة الثانية ل�صطرابات طيف التوحد

جامعة اأبوظبي تكرم الفائزين بالن�صخة ال�صاد�صة من م�صابقة »الفن من اأجل التوحد«

احتفاًء بيوم زايد للعمل الإن�صاين..

انطالق ملتقى الفجرية للقراآن الكرمي يف البدية 

جامعة الإمارات تن�صر 613 ورقة 
بحثية يف الربع الأول من عام 2022

»دبي الإ�صالمي« يدعم »الإح�صان اخلريية« ب� 4 ماليني درهم 

 دبي الإ�صالمي يدعم   راأ�س اخليمة 
لالأعمال اخلريية مببلغ 13 مليون درهم 
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اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/ور�سة �ل�سدقاء لعمال 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لملنيوم رخ�سة رقم:1037425 

تعديل وكيل خدمات / �إ�سافة �سالح �سامل �سالح بادعام �حل�سرمى

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة باجليندر �سينغ ميا �سينغ %100

تعديل وكيل خدمات / حذف �سالح �سامل �سالح بادعام �حل�سرمى

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف برمي ناث بك�سى ر�م

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�سادية خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان 

�لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 

اإع����������الن
�ل�س�����ادة/ملكة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لبد�ع للتطور �ل�سخ�سي
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2728492 

�لغاء رخ�سة
�لعان  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 

اإع����������الن
�ل�س�����ادة/ثريا  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للتكنولوجيا
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2716592 

�لغاء رخ�سة
�لعان  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 

اإع����������الن
�ل�س�����ادة/رمال  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لباهية للمقاولت �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1531270 

�لغاء رخ�سة
�لعان  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/كريوويو 

للتكنولوجيز
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2906427 

�لغاء رخ�سة
�لعان  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�سركة:�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

�ل�سم �لتجاري:باملاريو�س لد�رة �لعمليات �لت�سويقية ذ.م.م
عنو�ن �ل�سركة:تاجر �أبوظبي

CN رقم �لقيد يف �ل�سجل �لقت�سادي: 2888681 

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
1 - حل وت�سفية �ل�سركة

، كم�سفي قانوين  بارترنز حما�سبون قانونيون  �يه  �ل�سادة/�م  - تعيني   2
�جلمعية  حم�سر  قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/4/15  لل�سركة 
�لعمومية غر �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2205015645 

تاريخ �لتعديل:2022/4/20
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعان مر�جعة �مل�سفي �ملعني 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�سركة:�سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م

�ل�سخ�س  �سركة   - �لع�سكرية  �ملعد�ت  لتجارة  �لتجاري:تريدنت  �ل�سم 
�لو�حد ذ.م.م

عنو�ن �ل�سركة:جزيرة �بوظبي - غرب 0.35 - مبنى �سمو �ل�سيخة فاطمة 
بنت مبارك

CN رقم �لقيد يف �ل�سجل �لقت�سادي: 1929728 

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
1 - حل وت�سفية �ل�سركة وذلك بناء على حكم حمكمة حمكمة �أبوظبي - 

�ملحكمة �لتجارية بتاريخ:2022/2/24 للق�ساء يف �مارة �بوظبي
لل�سركة  ق�سائي  كم�سفي  �ل�سيخ  �حمد  �ل�سيد/ر��سد  تعيني   -  2

بتاريخ:2022/2/24  - تاريخ �لتعديل:2022/4/21
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعان مر�جعة �مل�سفي �ملعني 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/غالري للوحات �لعانية 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:4393305 
تعديل �إ�سم جتاري من/ غالري للوحات �لعانية

GALLERY ADVERTISING BILLBOARDS
�إىل/ غالري لاعانات
GALLERY ARTS

 تعديل ن�ساط / �إ�سافة خدمات �خلط و�لر�سم  9000906
 تعديل ن�ساط / �إ�سافة ت�سميم و�إنتاج �لعانات  7310006

تعديل ن�ساط / حذف ت�سميم و�نتاج �للوحات �لعانية وتركيبها  7310010
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان 
�لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

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

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سالون بيج �سو للرجال

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:1718622 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة حممد ب�سر �رمر� ثوديكا %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف عمر على حممد ح�سن باطوق
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ �سالون بيج �سو للرجال
BIG SHOW GENTS SALOON

�إىل/ �سالون بيج �سو للرجال - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
BIG SHOW GENTS SALOON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غر  �لد�ئرة 

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

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لقبطان لقطع غيار �ل�سيار�ت �مل�ستعملة 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�سة رقم:1066477 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة عبد�هلل حممد �سيد على %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف ي�سرى ر�سو�ن حممد غز�ل
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف عبد�هلل حممد �سيد على

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ �لقبطان لقطع غيار �ل�سيار�ت �مل�ستعملة ذ.م.م

AL QABTAN USED AUTO PARTS L.L.C

�إىل/ �لقبطان لقطع غيار �ل�سيار�ت �مل�ستعملة - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
AL QABTAN USED AUTO PARTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/جلوبال �ستيل �لأنابيب و�ملو��سر - �سركة 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م  رخ�سة رقم:1520043 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حممد عو�س بدر جعفر �لكثرى من مالك �إىل �سريك

تعديل ن�سب �ل�سركاء / حممد عو�س بدر جعفر �لكثرى من 100 % �إىل %51
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �ميت كومار �سي�س دهار تيو�رى تيو�رى  %49

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 150000
تعديل لوحه �لإعان / �إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من/ جلوبال �ستيل �لأنابيب و�ملو��سر - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

GLOBAL STEEL PIPES AND TUBES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
�إىل/ جلوبال �ستيل �لأنابيب و�ملو��سر ذ.م.م

GLOBAL STEEL PIPES AND TUBES L.L.C
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/بر�ستيج للخدمات رجال 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لعمال  رخ�سة رقم:2845881 

تعديل �إ�سم جتاري من/ بر�ستيج للخدمات رجال �لعمال

PRESTIGE BUSINESSMEN SERVICES

�إىل/ بر�ستيج حللول �لعمال

PRESTIGE BUSINESS  SOLUTIONS

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�سادية خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان 

�لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 

اإع����������الن
�لطبي  �لقا�سي  �لدكتورة �سحر  �ل�س�����ادة/مركز  بان  �لتنمية �لقت�سادية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�سة رقم:2047118 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �سحر ح�سن حممد �سعيد �لقا�سى %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �سحر ح�سن حممد �سعيد �لقا�سى
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف ��سماء عبد�لكرمي بديوى حميد �لكبي�سى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 300000
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ مركز �لدكتورة �سحر �لقا�سي �لطبي ذ.م.م
DR SAHAR AL KADHI MEDICAL CENTER L.L.C

�إىل/ مركز �لدكتورة �سحر �لقا�سي �لطبي - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
DR SAHAR ALKADHI MEDICAL CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/تدبر �لعني خلدمات �لعمالة �مل�ساعدة 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�سة رقم:2666019 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / على �سامل عبيد بن وني�س �لكعبى من �سريك �إىل مالك

 تعديل ن�سب �ل�سركاء / على �سامل عبيد بن وني�س �لكعبى من 50 % �إىل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �سعيد عبيد ر��سد حميد �لكعبى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ تدبر �لعني خلدمات �لعمالة �مل�ساعدة ذ.م.م

TADBEER ALAIN AUXILIARY LABOR SERVICES L.L.C

�إىل / تدبر �لعني خلدمات �لعمالة �مل�ساعدة �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
TADBEER ALAIN AUXILIARY LABOR SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/توب ديز�ين ملو�د �لبناء ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1742051 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة بهاء حممود عيا�س %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد بهدور ��سام حممد عبد�لعلى
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �سهيل عبد�لرحمن �حمد حممد �لنيادى

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف بهاء حممود عيا�س
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ توب ديز�ين ملو�د �لبناء ذ.م.م
TOP DESIGN BUILDING MATERIALS L.L.C

�إىل/ توب ديز�ين ملو�د �لبناء - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
TOP DESIGN BUILDING MATERIALS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�سركة:�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

�ل�سم �لتجاري:�سركة �لود لقطع غيار �ل�سيار�ت �مل�ستعملة ذ.م.م
عنو�ن �ل�سركة:�مل�سفح �بوظبي - م 23-94 ور�سة 7 وحدة حممد خليفه 

مبارك بوعديل و�خرين
CN رقم �لقيد يف �ل�سجل �لقت�سادي: 1031006 

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
1 - حل وت�سفية �ل�سركة

2 - تعيني �ل�سادة/�لهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون ، كم�سفي قانوين 
�جلمعية  حم�سر  قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/3/15  لل�سركة 
�لعمومية غر �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2250007503 

تاريخ �لتعديل:2022/4/21
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعان مر�جعة �مل�سفي �ملعني 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 

اإع����������الن
تكنيكال  �ل�س�����ادة/باركر  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�سرفي�س�س 
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3792316 

تعديل بيع وتنازل
حذف حممد عو�س بدر جعفر �لكثري

تعديل بيع وتنازل
��سافة عفره فريد خليل �حلمادي

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 

اإع����������الن
�مل�ستقبل  �ل�س�����ادة/�مل  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للنقليات �لعامة 
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1182590 

تعديل �ل�سركاء وتنازل وبيع
��سافة عون عارف عون خمي�س �لكثري %100

تعديل �ل�سركاء وتنازل وبيع
حذف ه�سام حممد عبود عامر بن حريز

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�سركة:�سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م

�ل�سم �لتجاري:يو بوك للن�سر و�لتوزيع - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م
 - �سلطان  بن  ز�يد  �سارع   -  137 �لكويتات  �ملدينة  �ل�سركة:و�سط  عنو�ن 

مبنى �ل�سيد علي عبا�س عبد�هلل و�خرين
CN رقم �لقيد يف �ل�سجل �لقت�سادي: 2710188 

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
1 - حل وت�سفية �ل�سركة

2 - تعيني �ل�سادة/�لهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون ، كم�سفي قانوين 
�جلمعية  حم�سر  قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/3/29  لل�سركة 
�لعمومية غر �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2250008965 

تاريخ �لتعديل:2022/4/21
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعان مر�جعة �مل�سفي �ملعني 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سكويز للع�سائر �لطازجه

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2029309 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة حممد �سعد �لدين عبد�لرحيم عو�س %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف جمال �حمد حممد عبد�هلل �لقبي�سى
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ �سكويز للع�سائر �لطازجه

SQUIZ FRESH JUICE

�إىل/ �سكويز للع�سائر �لطازجه - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م،م
SQUIZ FRESH JUICE - SOLE PROPRIETORSHIP  - L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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كييف(  من  )بالقرب  بوروديانكا  يف  مدنيني  ت�سعة  جثث  على  ُع��ر 
�لعا�سمة  �سرطة  �أعلنت  ما  بح�سب  تعذيب"،  "�آثار  بع�سها  يحمل 
�لأوكر�نية ليل �لأربعاء �خلمي�س. وقال قائد �ل�سرطة �ملحلية �أندري 
�أيدي  على  ُقتلو�  �لأ�سخا�س  "هوؤلء  "في�سبوك" �إن  عر  نيبيتوف 
و�سهدت  تعذيب".  �آثار  عليهم  �ل�سحايا  وبع�س  )�لرو�س(  �ملحتلني 
�آذ�ر/مار�س  خ��ال  ملدنيني"  "جمازر  كييف  بح�سب  ب��ورودي��ان��ك��ا، 

عندما كانت �لقّو�ت �لرو�سية حتتّل �ملدينة.
35 عاما  �لعمر  "كان يف حفرة رج��ان يبلغان من  وق��ال نيبيتوف 
"يف حفرة  و�أ���س��اف  عاما".   15 �لعمر  م��ن  تبلغ  ف��ت��اة  وب��ج��و�ره��م��ا 
رجال  �أرب��ع��ة  ه��م  �أ�سخا�س  �ستة  جثث  على  �ل�سرطة  ع��رت  �أخ���رى 

و�مر�أتان حددت هوياتهم على �أنهم من �سكان �ملدينة".
"�جلي�س �ل��رو���س��ي ق��ت��ل ع��ن ع��م��د م��دن��ي��ني مل ي��ب��دو� �أي  �أن  و�أك����د 
منطقة  م�سارح  �إىل  "ُنقلت  �ل�سحايا  جثث  �أن  مو�سحا  مقاومة"، 

كييف لفح�سها".
وقال نيبيتوف �إن �أطباء �سرعيني وحمققني فت�سو� �حلفرتني.

يف  �لتحقيق"  ت��و����س��ل  كييف  منطقة  يف  "�ل�سرطة  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 
�جلر�ئم �سّد �ملدنيني �لتي تن�سبها �أوكر�نيا �إىل �لرو�س.

�لنو�ب  جمل�سي  ي�سم  �ل���ذي  و��سنطن  يف  �لكابيتول  مبنى  �أخ��ل��ي 
�ملبنى �ىل  �إن����ذ�ر خ��اط��ىء دف��ع ب�سرطة  مل��دة وج��ي��زة بعد  و�ل�����س��ي��وخ 
وجود  عدم  يتبني  �أن  قبل  حمتما"،  "تهديد�  ت�سكل  طائرة  تعقب 

�أي خطر.
كانت  بينما  �ملبنى  ب��اإخ��اء  �أويل  بيان  يف  �لكابيتول  �سرطة  و�أم���رت 
من  م��زي��د  �إع��ط��اء  دون  حمتما".  تهديد�  ت�سكل  "طائرة  تتعقب 

�لتفا�سيل.
تز�ل  ل  �ملتحدة حيث  �ل��ولي��ات  يف  �لأخ��ب��ار  ن�سر�ت  �خل��ر  وت�سدر 
ركاب  بطائر�ت   2001 ع��ام  �يلول/�سبتمر   11 هجمات  ذكريات 

ماثلة يف �لأذهان.
�أمر  �إن  فيه  ق��ال��ت  ثانيا  بيانا  �أ���س��درت  م��ا  ���س��رع��ان  �ل�سرطة  لكن 
�أي  يوجد  "ل  �أن��ه  موؤكدة  �ل�سديد"،  �حل��ذر  "بد�فع  �سدر  �لإخ��اء 

تهديد" للمبنى.
و�أ�ساف �لبيان �أن "�لطائرة مل تعد ت�سكل تهديد� ملجّمع �لكابيتول، 

وتقوم �سرطة �لكابيتول �لآن بتح�سر �ملباين لإعادة �لدخول".
ومل يكن جمل�س �لنو�ب ول �ل�سيوخ منعقدين يف �لوقت �لذي �سدر 

فيه �أمر �لإخاء وت�سبب بحالة من �لذعر.

�أوق��ف��ت �أج��ه��زة �لأم���ن �لإي��ر�ن��ي��ة ث��اث��ة �أ���س��خ��ا���س يف ج��ن��وب �سرق 
�لباد ي�ستبه بارتباطهم بجهاز �ل�ستخبار�ت �ل�سر�ئيلي )�ملو�ساد(، 
�أفاد �لتلفزيون  "وثائق م�سّنفة" �سرية، وفق ما  ل�سلوعهم يف ن�سر 

�لر�سمي �خلمي�س.
"جرى  �أن���ه  نيوز"  "�إيريب  للتلفزيون  �لل��ك��روين  �مل��وق��ع  و�أورد 
توقيف ثاثة �أ�سخا�س على �رتباط باملو�ساد يف حمافظة �سي�ستان-

بلو�س�ستان".
هوؤلء  �أن  )�ل�ستخبار�ت(  �لأم��ن  ل��وز�رة  بيان  عن  �لتلفزيون  ونقل 

قامو� "بن�سر معلومات ووثائق م�سّنفة )�سّرية(".
�لق�سائية" �لإير�نية،  �ل�سلطة  من  "بقر�ر  �لتوقيف  عملية  وجرت 
وفق �لبيان �لذي مل يحدد تاريخ ذلك �أو هوية �ملوقوفني �أو طبيعة 

�لوثائق �ملن�سورة.
�جلمهورية  ���س��رق  ج��ن��وب  يف  �سي�ستان-بلو�س�ستان  حمافظة  وت��ق��ع 
ما  غالبا  وه��ي  و�أفغان�ستان،  باك�ستان  مع  �حل��دود  على  �لإ�سامية 
وجمموعات  �لإي��ر�ن��ي��ة  �لأم���ن  ق��و�ت  ب��ني  متكررة  مناو�سات  ت�سهد 

م�سلّحة.
مرتبطني  �أ�سخا�س  توقيف  �لإي��ر�ن��ي��ة  �ل�سلطات  تعلن  م��ا  وغالبا 
�ملتحدة  �لوليات  �أجنبية خ�سو�سا  تابعة لدول  ��ستخبار�ت  باأجهزة 

و��سر�ئيل، �لعدو�ن �للدود�ن للجمهورية �لإير�نية.

عو��صم

كييف

وا�ضنطن

طهران

•• دكار-�أ ف ب

�نفجار يف  قتل ع�سكري رو�سي يف عملية مع جنود ماليني يف 
و�سط مايل �ملنطقة �لتي ت�سهد ن�ساطا جلماعات �إرهابية، كما 

ذكرت م�سادر متطابقة لوكالة فر�ن�س بر�س.
وهو �أول رو�سي يتم تاأكيد مقتله يف �إطار عمليات ع�سكرية يف 
مايل منذ �أن ��ستدعت �ملجموعة �لع�سكرية �حلاكمة يف باماكو 
ما تقول �إنهم "مدربون" قدمو� من رو�سيا، بينما يوؤكد �لغرب 
من  "مرتزقة"  �أن��ه��م  �مل��ت��ح��دة  و�ل���ولي���ات  فرن�سا  وخ�سو�سا 
�ملاليني  �لع�سكريني  لكن  �خلا�سة.  �لرو�سية  فاغرن  جمموعة 
�إن وح��دة موؤلفة م��ن جنود  �أم��ن��ي  ذل��ك. وق��ال م�سدر  ينفون 
نا�سفة  ب��ع��ب��و�ت  لهجوم  تعر�ست  رو�س"  و"مدربني  ماليني 

�سباح �لثاثاء قرب بلدة هومبوري. و�أ�ساف �مل�سدر نف�سه �أن 
رو�سي" تويف  "مدرب  "قتيل" هو  �سقوط  �أ�سفر عن  �لنفجار 
على  �لو�قعة  �سيفاري  �إىل  جو�  �إجائه  بعد  بجروحه  متاأثر� 

بعد 260 كيلومر� يف جنوب �سرق �لباد.
جندي  وف��اة  "نوؤكد  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  طبي  م�سدر  وق��ال 
رو�سي �لثاثاء متاأثر� بجروحه يف �سيفاري"، مو�سحا �أنه "يف 
�لثاثينات من �لعمر" و�أن "�لآلية �لتي كانت تقله مع جنود 

ماليني مرت فوق لغم".
م��ايل طالبا عدم  و���س��ط  م�����س��وؤول منتخب يف  ق��ال  م��ن جهته 
�أحد عنا�سر فاغرن  "علمنا بوفاة  �أمنية  ك�سف هويته لأ�سباب 
�ملايل يف منطقة موبتي"  �إىل جانب �جلي�س  �أم�س  يقاتل  كان 
�لتي كانت  "�ل�سيارة  �أن  �ملنطقة. و��ساف  �لرئي�سية يف  �ملدينة 

تقله مرت فوق لغم".
لكن م�سدر� ع�سكريا يف �سيفاري �سرح "ل �أريد �أن �أوؤكد �أو �أن 

�أنفي موت )ما ي�سميه �لبع�س( مرتزقة رو�سي من فاغرن".
لنر�ن  تعر�سها  بعد  ردت  �لوحدة  �أن  �لأمني  �مل�سدر  و�أو�سح 

عدوة و"مت حتييد 18"مهاجما.
ومل ت��ت��م��ك��ن وك���ال���ة ف���ر�ن�������س ب���ر����س م���ن �ل��ت��ح��ق��ق م���ن هذه 

�ملعلومات.
ويف  �حل����و�دث.  ه��ذه  ر�سميا  �ملالية  �مل�سلحة  �ل��ق��و�ت  تعلن  مل 
�إنها  �مل��ت��ح��دة يف م���ايل  ق��ال��ت بعثة �لأمم  ت��وي��ر  ر���س��ال��ة ع��ل��ى 
"�نتهاكات  ب�ساأن  م�سدرها  حتدد  مل   - معلومات  "قلقة" من 
�لأ�سبوعية  �ل�سوق  خال  )�لثاثاء(  �رتكبت  �لإن�سان  حلقوق 

يف هومبوري".

مقتل ع�صكري رو�صي يف انفجار قنبلة بو�صط مايل 

جملة من التحديات �صتعرت�س طريقه 

املجل�س الرئا�صي يبداأ معركة ا�صتعادة اليمن انطالقًا من عدن
•• عو��صم-وكاالت

نقطة  ع��دن  �إىل  �ليمني  �لرئا�سي  �ملجل�س  ع��ودة  ت�سكل 
�ملمزق ب�سبب �حلروب،  �لباد  تاريخ  حتول تاريخية يف 
�ل�سيا�سية و�لع�سكرية  وفر�سة جديدة لتوحيد �جلهود 

و�لقت�سادية للنهو�س باليمن وجتنيبه �لنز�عات.
ووفق �سحف عربية �سادرة �أم�س �خلمي�س، فاإن �ملجل�س 
و�أد�ء  ع��دن  يف  �لأول  �جتماعه  بعد  �ليمني  �ل��رئ��ا���س��ي 
�ل��ن��ه��و���س بالقت�ساد  ���س��دد ع��ل��ى  �ل��د���س��ت��وري��ة،  �ل��ي��م��ني 

و�لتنمية وتوحيد �ملوؤ�س�سات �لع�سكرية.

حتديات
هناك  �إن  �للندنية،  "�لعرب"  ل�سحيفة  مر�قبون  ق��ال 
ط��ري��ق جمل�س  �ستعر�س  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات  م��ن  جملة 
�لد�ستورية  �ليمني  �أّدى  �لذي  �ليمني  �لرئا�سي  �لقيادة 
ع��دن، يف  �مل��وؤق��ت��ة  �لعا�سمة  �ل��ث��اث��اء يف  �أم�����س  �أول  �أول 
ظل �إجر�ء�ت �أمنية م�سددة وح�سور دبلوما�سي �إقليمي 
ودويل عايل �مل�ستوى، ومن بينها تثبيت �لو�سع �لأمني 
و�حل��د من �لخ��ر�ق��ات �حلوثية و�حل��ف��اظ على حالة 
�لن�سجام و�لتجان�س بني كافة �ملكونات و�لقوى �مل�ساركة 

يف �ملجل�س �لرئا�سي.
�لأمن  موؤ�س�ستي  توحيد  ب��اأن  �سيا�سيون  حمللون  ون��ّوه 
و�جلي�س يف �حلكومة �ليمنية وفقاً ملا �أ�سار �إليه  رئي�س 
كلمته عقب  �لعليمي يف  ر�ساد  �لرئا�سي  �لقيادة  جمل�س 
�أد�ء �ليمني �لد�ستورية �سيكون �أحد �أبرز �لتحديات �لتي 
�ستو�جه عمل �ملجل�س بالنظر �إىل تعقيد�ت هذ� �مللف يف 

�أوقات �سابقة.
"�تفاق  تنفيذ  ��ستكمال  �أن  لل�سحيفة،  م�سادر  وت��وؤك��د 
�ليمنية  �حل��ك��وم��ة  ب��ني   2019 يف  �مل���وّق���ع  �لريا�س" 
�أولويات  �إح���دى  �سيكون  �جلنوبي  �لن��ت��ق��ايل  و�ملجل�س 
�ملرحلة �لقادمة وفقاً ملا ن�ست عليه خمرجات م�ساور�ت 

�لريا�س �لتي رعاها جمل�س �لتعاون �خلليجي.
خمرجات  بعد  �لريا�س  �تفاق  ��ستكمال  �إمكانية  وحول 

م�ساور�ت �لريا�س، قال �لباحث �ل�سيا�سي �ليمني �سعيد 
�لريا�س  "م�ساور�ت  �إن  ل�"�لعرب"،  ت�سريح  يف  ب��ك��ر�ن 
لي�ست نقي�ساً لتفاق �لريا�س بل على �لعك�س هي جاءت 
لإز�لة معيقات تنفيذ �تفاق �لريا�س وبالتحديد م�سكلة 
موؤ�س�سة �لرئا�سة �لتي مل تعطل �تفاق �لريا�س فح�سب 
ب��ل وق��ف��ت ب��امل��ر���س��اد ل��ك��ل ج��ه��ود �ل��ت��و�ف��ق ب��ني �لقوى 

�ل�سيا�سية".

انطالقة جديدة
�ملجل�س  �نعقاد  �أن  �لأو�سط"،  "�ل�سرق  �سحيفة  �أك���دت 
�لعا�سمة  م��ن  ج��دي��دة  �نطاقة  ه��و  ع��دن  يف  �لرئا�سي 
�ليمنية �ملوؤقتة عدن ملعركة ��ستعادة �ليمن �لكبر و�إعادة 
�ملناطق،  خمتلف  يف  �لأو���س��اع  وتطبيع  وبنائه  تنميته 
مب�ساركة  �لوطنية  �لقوى  جميع  وحتالف  توحيد  عر 

ومباركة �لدول �لإقليمية و�ملجتمع �لدويل.

�لقيادة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ن��ائ��ب  �إن  �ل�����س��ح��ي��ف��ة،  وق��ال��ت 
تفتح  ع��دن  �أن  �أو���س��ح،  �سالح  ط��ارق  �لعميد  �لرئا�سي  
�ليمن.  ل�ستعادة  �سنعاء،  باجتاه  وطني  لتحالف  �لأفق 
�لد�ستورية  �ليمني  �أد�ء  مر��سم  عقب  �سالح  و�أ���س��اف 
"كان  بقوله  �جلديد،  �لقيادة  جمل�س  و�أع�ساء  لرئي�س 
�ل�سهر  �إي��ر�ن يف ع��دن، ويف مثل هذ�  �لن�سر �لأول �سد 
�لإمار�تي  بالدم  �جلنوبي  �ل��دم  فيه  ت�سارك  �لف�سيل، 

و�ل�سعودي، �إدر�كاً مبكر�ً خلطورة �ملعركة".
بادي  �ليمن لدى قطر ر�ج��ح  من جانبه، و�سف �سفر 
"�لتاريخي" �ل��ذي لن مّيحى  ما ح��دث يف ع��دن باليوم 
ل�"�ل�سرق  �ليمنيني، وقال يف ت�سريح خا�س  ذ�ك��رة  من 
�آمالهم على ما حدث  "�ليمنيني يعلقون  �إن  �لأو�سط"، 
يف عدن، لتوحيد �سفوفهم وتوجيه طاقاتهم وقدر�تهم 
و�لأ�سمى  �لأك��ر  �لهدف  �لدولة وهو  ��ستعادة  �أجل  من 
�لرئا�سي  �ل���ق���ي���ادة  �ل����ذي حت����دث ع���ن رئ��ي�����س جم��ل�����س 

يف  �أ�سقائنا  مب�ساندة  ح��رب��اً  �أو  �سلماً  �ل��دول��ة  ل�ستعادة 
�لتحالف وعلى ر�أ�سهم �ململكة �لعربية �ل�سعودية".

مرحلة تاريخية
�إن  ل��ه��ا،  كلمة  يف  ق��ال��ت  �ل�����س��ع��ودي��ة،  "�ليوم"  �سحيفة 
جديدة  تاريخية  مرحلة  ت��دخ��ل  �ليمنية  �جل��م��ه��وري��ة 
ت�سطف فيها خمتلف �لأطياف و�ملكونات �ليمنية خلف 
�أد�ء �أع�سائه �لق�سم �أمام  جمل�س �لقيادة �لرئا�سي، بعد 
وذل���ك بعد  ع���دن،  �مل��وؤق��ت��ة  �لعا�سمة  �ل��ن��و�ب يف  جمل�س 
�أمام  �لد�ستورية  لليمني  �لرئا�سي  �لقيادة  جمل�س  �أد�ء 
�لإ�سر�تيجي  �ل��ق��و�م  �كتمال  يعك�س  ما  وه��و  �ل��رمل��ان، 
�أي�ساً  يعني  كما  �ليمنية،  بالدولة  �خلا�سة  لل�سلطات 
حملياً  مينياً  �لقر�ر  يكون  لأن  �ملطلوب  �لن�ساب  وج��ود 
�ل�سيا�سية  و�مل��رج��ع��ي��ات  �ليمني  �ل��د���س��ت��ور  م��ع  �ت�����س��اق��اً 
�ملوؤ�س�سة للمرحلة �لنتقالية ونتائج �مل�ساور�ت �ليمنية-
�ل�����س��ح��ي��ف��ة ع��ل��ى دع���م دول جمل�س  �ل��ي��م��ن��ي��ة. و�أك�����دت 
و�لكيانات  �لرئا�سي  �لقيادة  ملجل�س  �خلليجي  �لتعاون 
�قت�سادياً  �ليمن  دع��م  مبو��سلة  وتعهده  ل��ه،  �مل�ساندة 
من  �ليمني  �ل�سعب  لتمكني  و�إن�سانياً،  و�إغاثياً  وتنموياً 
ينقل  �سامل  �سيا�سي  حل  �إىل  و�لو�سول  معاناته  جتاوز 
و�لتنمية  �ل�سام  �إىل  و�لدمار  �ليمن من حالة �حلرب 

لينعم �سعبه بالأمن و�ل�ستقر�ر.
�لقوى  وكل  �ليمني  �ل�سعب  �أبناء  �إن  �ل�سحيفة،  وقالت 
لدعوة  بال�ستجابة  �ليوم  مطالبون  �لباد  يف  �لوطنية 
رئي�س جمل�س �لقيادة �لرئا�سي، لالتفاف حول م�سروع 
وتوجيه  و�مل��ن��اك��ف��ات،  �خل��اف��ات  ون��ب��ذ  �ل��دول��ة  ��ستعادة 
وحتقيق  وموؤ�س�ساتها،  �ل��دول��ة  ل�ستعادة  كافة  �جلهود 
�ملكونات  قياد�ت  تو�جد  مع  خا�سة  و�ل�ستقر�ر،  �لأم��ن 
يف  �ليمنية  �ل�سيا�سية  �لأط��ي��اف  خمتلف  م��ن  �لفاعلة 
�لعا�سمة �ملوؤقتة عدن للم�ساركة يف مر��سم �أد�ء جمل�س 
�لقيادة �لرئا�سي لليمني �لد�ستورية �أمام �لرملان.. وهو 
ما ي�سكل موؤ�سر جناح لبد�ية ممار�سة �ملجل�س �لرئا�سي 

ملهامه من د�خل �ليمن.

اإ�صرائيل تبحث عن حلول ملواجهة هذا التوجه لدى ال�صباب  

فل�صطينيون ينا�صلون خارج اإطار الف�صائل التقليدية 
•• ر�م �هلل-�أ ف ب

�أمام حمل لاألب�سة يف و�سط مدينة 
ر�م �هلل يف �ل�سفة �لغربية �ملحتلة، 
قم�سان  ل�������س���ر�ء  ن�������س���اء  ت��ت��ج��ّم��ع 
قطنية طبعت عليها �سورة ر�سا�س 
�أبنائهن،  16" بناء على طلب  "�م 
نفذ  منذ  رو�ج���ا  �لقمي�س  ويلقى 
فل�سطينون �ل�سهر �ملا�سي هجمات 
���س��د �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ني ب��ر���س��ا���س��ات "�أم 

."16
و�أظهرت �لهجمات �لأخرة �لد�مية 
�لأ�سابيع  خ���ال  ����س��ت��ه��دف��ت  �ل��ت��ي 
�مل��ا���س��ي��ة �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ني ت��غ��ي��ر� يف 
�لفل�سطينيني  �لنا�سطني  �أ�سلوب 
ي��ت��ح��رك��ون مببادرة  ب���ات���و�  �ل���ذي���ن 
�إطار  �سمن  ل  فرديني،  وتخطيط 
�لتي  �لعقائدية  �مل�سلحة  �لف�سائل 

تنت�سر يف �ل�سفة �لغربية.
عليها  �ملطبوع  �لقم�سان  و�نت�سرت 
�لأوتوماتيكي  �ل��ر���س��ا���س  ����س���ورة 
�ل�������س���وق  يف  ب��������األ��������و�ن خم���ت���ل���ف���ة 
�ل�سهرين  خ�����ال  �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 
�لتوتر�ت  ب��دء  �أي منذ  �لأخ��ري��ن، 
�لأخرة بني �جلانبني �لفل�سطيني 
و�لإ�سر�ئيلي �لتي قتل خالها 14 
عدد  فل�سطينييا،   23 و  �إ�سر�ئيليا 

منهم من منفذي �لهجمات.
وي���ق���ول �أح���م���د �أب�����و ح���م���زة )40 
يبيع  عاما(، �ساحب حمل جت��اري 
"�لإقبال على هذ�  هذه �لقم�سان، 
و�عتقد  رهيب،  �لألب�سة  من  �لنوع 
�أن �ل�سبب هو �لأو�ساع �لأخرة يف 

فل�سطني، وحتديد� جنني".
تركيا  يف  �مل�ستورد  �لقمي�س  ويباع 
و�ملطبوع يف �لأر��سي �لفل�سطينية، 
للقيا�س  دولر   2،5 ب�����ح�����و�ىل 
دولر�ت  ع�سرة  وح��و�ىل  �ل�سغر، 

للقيا�س �لكبر.
وي�سر �أبو حمزة �ىل �أنه باع خال 
 12000 ح�������و�يل  �أي��������ام  ع�������س���رة 
�ل�سر�ويل  �أو  �لقم�سان  من  قطعة 
�مل��ط��ب��وع��ة �أي�����س��ا، و�أن����ه ط��ل��ب 12 
�ألف قطعة جديدة "ب�سبب �لإقبال 

�لهائل عليها".

وت��ق��ول �إم�����ر�أة يف �لأرب��ع��ي��ن��ات من 
عمرها رف�ست ذكر ��سمها، لوكالة 
ثمن  دفعت  �أن  بعد  بر�س،  فر�ن�س 
خم�س  ع���م���ره  "�بني  �ل��ق��م��ي�����س 
�سر�ء  و�أو�ساين  �سنو�ت طلب مني 

هذ� �لقمي�س له".
هذ�  ط���ل���ب  ي���ك���ون  "قد  وت���و����س���ح 
على  ي�ساهده  م��ا  ب�سبب  �لقمي�س 

�لتلفزيون يوميا".
و�سيا�سيون  �أك���ادمي���ي���ون  وي���ق���ول 
�أن  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون و�إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ون 
�لهجمات �لتي نفذها فل�سطينيون 
�إ�سر�ئيلية،  �أه����د�ف  ���س��د  م��وؤخ��ر� 
"�أم  �ساح  بع�سها  يف  م�ستخدمني 
ملهما  رم��ز�  ت�سكل  "باتت   ،"16
�لفل�سطينيني  �ل�سبان  من  للعديد 
�لقتد�ء  يف  لديهم  �لرغبة  وتعزز 
ن��ح��و �لعمل  ب��امل��ن��ف��ذي��ن و�لجت�����اه 

�لفردي بعيد� عن �لأحز�ب".
�لأول  م��ن��ذ  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون  ون���ف���ذ 
هجمات  �ملا�سي  م��ار���س  �آذ�ر/  م��ن 
 14 ب��ح��ي��اة  �أودت  �إ���س��ر�ئ��ي��ل  د�خ���ل 

�إ�سر�ئيليا.
�لتو��سل  م���و�ق���ع  ع��ل��ى  و�ن��ت�����س��ر 
�لج��ت��م��اع��ي ويف و���س��ائ��ل �لإع����ام 
�ملهاجمني  لأح����د  ف��ي��دي��و  ���س��ري��ط 
���س��ي��اء ح��م��ار���س��ة، وه����و ي��ت��ن��ّق��ل يف 

�أبيب  ت��ل  ق��رب  ب��ر�ك  بني  �ساحية 
ويطلق  م���ار����س،  �آذ�ر/  �أو�خ������ر  يف 
ما   ،"16 "�أم  ر���س��ا���س  م���ن  �ل���ن���ار 
�إ�سر�ئيليني  ثاثة  مقتل  �إىل  �أدى 

و�أوكر�نيني �ثنني.
وي����ق����ول �أ�����س����ت����اذ ع���ل���م �لج���ت���م���اع 
لوكالة  �ل��رغ��وث��ي  �إي���اد  �ل�سيا�سي 
"حينما يطلب طفل  فر�ن�س بر�س 
�سر�ء هذ� �لنوع من �لقم�سان، فهو 
يعّر عن مدى �لعنف �لذي و�سل 
م���ا يعي�س،  ع��ل��ى  �ح��ت��ج��اج��ا  �إل���ي���ه 

ويحاول تقليد م�سهد �أّثر فيه".
ير�أ�س  �ل���ذي  �ل��رغ��وث��ي  وبح�سب 
مل  للت�سامح"،  �لعربية  "�ل�سبكة 
ت��ع��د �ل��ف�����س��ائ��ل و�لأح��������ز�ب رم���ز� 
منفذو  يخطفه  �لإعجاب  لل�سباب، 

�لعمليات".
�لجتماع  ع���ل���م  �أ����س���ت���اذ  وي����و�ف����ق 
�مل��ح��ا���س��ر يف ج��ام��ع��ة ب��رزي��ت بدر 
�لهجمات  معظم  �أن  على  �لأع����رج 
"متت  فل�سطينيون  ن��ف��ذه��ا  �ل��ت��ي 
�أن  �ىل  م�����س��ر�  فردي"،  ب�����س��ك��ل 
�جتماعية،  "ظروفا  دو�ف����ع����ه����ا 
كالبطالة وغياب �لأمل و�لإحباط، 
ومنها دو�ف��ع دينية ولذلك ترتفع 

وترتها يف �سهر رم�سان".
�لدكتور�ه  ���س��ه��ادة  �لأع������رج  ون����ال 

�لكندية  ت����ورن����ت����و  ج���ام���ع���ة  م�����ن 
مو�سوعها  �أط��روح��ة  �أ���س��ا���س  على 
�لتي  �لنتحارية"  "�لعمليات 
نفذها فل�سطينيون د�خل ��سر�ئيل 
و   2000 ب�����ني  م�����ا  �ل�����ف�����رة  يف 
بحثه  يف  �لعرج  وخل�س   .2005
�ل���ف���رة ما  �أن����ه يف  ح��ي��ن��ذ�ك، �ىل 
 ،2005 و   2000 �ل��ع��ام��ني  ب��ني 
عملية   173 فل�سطينيون  ن��ّف��ذ 

�نتحارية.
�أك��ر من  "�أكد يل  �لأع���رج  ويقول 
حينذ�ك  بهم  �لتقيت  قياديا   40
�أن عدد  �ل��ف�����س��ائ��ل،  م���ن خم��ت��ل��ف 
عمليات  لتنفيذ  ����س��ت��ع��دو�  �ل��ذي��ن 
�ن���ت���ح���اري���ة ف�����اق ع�����دد �لأح����زم����ة 
�لف�سائل  ل��دى  �مل��وج��ودة  �لنا�سفة 

و�لأحز�ب".
�لأ�سلوب،  ت��غ��ّر  "�ليوم،  وي��ت��اب��ع 
ومن �لو��سح �أن �لفرد�نية هي من 

تقود".
��ستطاعات  "ح�سب  وي�����س��ي��ف 
�ل��ر�أي، فاإن %1 فقط من �جليل 
�لأح�������ز�ب  ي��ن��ت��م��ون �ىل  �جل����دي����د 

�ل�سيا�سية".
تكون  ب���اأن  �حتمال  �لأع���رج  وي���رى 
ل����اأح����ز�ب  ما"  "عاقة  ه���ن���اك 
"ولأ�سباب  �ل���ع���م���ل���ي���ات،  ب��ب��ع�����س 

تكتيكية ل تعلن م�سوؤوليتها".
�ل�سيا�سي  و�ملحلل  �لكاتب  وي��ق��ول 
بر�س  فر�ن�س  لوكالة  ح��رب  جهاد 
ونتيجة  ف��ردي��ة،  �لعمليات  "هذه 
و�جتماعية  ���س��ي��ا���س��ي��ة  ظ�������روف 

متقاطعة".
من  �ل����ن����وع  ه�����ذ�  �أن  �ىل  وي�������س���ر 
�لعمليات "ل ميكن �أن نتوقع فيها 
�سعف  ظل  يف  خ�سو�سا  �ملنفذين، 
�لقر�ر  وغياب  �ل�سيا�سية  �لأح��ز�ب 

�حلزبي باملو�جهة".
ويوؤكد �خلبر �لأمني �لإ�سر�ئيلي 
مايكل ميلي�ستني �أن �لهجمات �لتي 
ينفذها فل�سطينيون �سباب موؤخر� 
وبدون  تنظيمي  �إطار  بدون  "تتّم 
تو�جه  ول  عميقة،  �أي��دي��ول��وج��ي��ة 
على  موؤ�س�ساتي،  حتّد  �أّي  �إ�سر�ئيل 

�لأقل حتى �لآن".
ويقول ميلي�ستني �لذي ر�أ�س وحدة 
�جلي�س  يف  �لفل�سطينيني  ���س��وؤون 
�لإ�سر�ئيلي حتى �لعام 2018، �إن 
�لبطيء،  �لرق�س  "�سئمو�  �ل�سباب 
و�ل�سيا�سة  و�لأي����دي����ول����وج����ي����ات، 
عن  �لتعبر  حًقا  ويريدون  �لعليا، 
�جلهود  تعزيز  ويريدون  �أنف�سهم، 
للقيام  طريقة  ويجدون  �لفردية، 
ب����ذل����ك ع����ن ط����ري����ق ت��ن��ف��ي��ذ تلك 

�لهجمات".
�ملتخ�س�س  م��ي��ل��ت�����س��ني  وي�����س��ي��ف 
يف در������س����ات �ل�������س���رق �لو�����س����ط يف 
�أن  "يفر�س  �أب���ي���ب  ت���ل  ج��ام��ع��ة 
ب�ساأن  للغاية  قلقة  �إ�سر�ئيل  تكون 
�ل�سعب  م��ن  لأن��ه  �لهجمات،  تلك 
و�خلايا  �مل��وؤ���س�����س��ات  ع��ل��ى  للغاية 
�ملهاجمني  ن���و�ي���ا  ك�����س��ف  �مل��ن��ظ��م��ة 
"�حلاجة  �ىل  م�سر�  �لفرديني"، 
�أكر  ��ستخبار�تية  معلومات  �إىل 

تعقيًد�" لك�سفها.
وب����ح���������س����ب م����ي����ل���������س����ت����ني، �حل�����ل 
�لتوجه  ه��ذ�  ملو�جهة  �لإ�سر�ئيلي 
"ل  �ل�����س��ب��اب  �لفل�سطينيني  ل���دى 
�لأم�����ن  ع���ل���ى  ي��ق��ت�����س��ر  �أن  ي���ج���ب 
و�ل���س��ت��خ��ب��ار�ت، ب��ل ه��ن��اك حاجة 
و�قت�سادية  �جتماعية  جهود  �ىل 

وبنية حتتية".

حتذير اأمريكي من ا�صتخدام عائدات 
النفط الليبي لأغرا�س �صيا�صية

•• عو��صم-وكاالت

�أن  ن��ورلن��د،  ريت�سارد  و�سفرها،  ليبيا  �إىل  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  مبعوث  �أك��د 
�إي��ر�د�ت �لنفط لدعم  باده "ت�ساطر �لليبيني قلقهم من �إمكانية حتويل 

�أغر��س �سيا�سية حزبية، �أو تقوي�س �ل�سام و�لأمن يف ليبيا".
جاء ذلك يف حديثه مع حمافظ م�سرف ليبيا �ملركزي، �ل�سديق �لكبر، 
بح�سور م�ساعد وزير �خلز�نة �لأمركي، �إريك ماير، حيث تناول �لجتماع 
"�سبل تعزيز �ل�سفافية" يف �مل�سرف �ملركزي،  عر دو�ئر �لت�سال �ملغلقة، 

ل�سيما فيما يتعلق بالإنفاق �لعام.
وقالت �ل�سفارة �لأمركية لدى ليبيا، يف بيان �لأربعاء، �أن نورلند وماير 
�لختا�س،  من  �لنفط  عائد�ت  حماية  على  �ملركزي  ليبيا  م�سرف  "حثا 

لإعادة بناء �لثقة يف �ملوؤ�س�سة و�مل�ساهمة يف �ل�ستقر�ر".
�لولية،  منتهية  باحلكومة  �ملالية  وز�رة  �أعلنت  �جل���اري،  �أب��ري��ل   14 ويف 
حتويل �ملوؤ�س�سة �لوطنية للنفط 6 مليار�ت دولر �إىل ح�سابها لدى �مل�سرف 
�ملركزي، خمالفة بذلك قر�ر جمل�س �لنو�ب، �ل�سادر يف �لأول من مار�س، 
لرئي�س �ملوؤ�س�سة م�سطفى �سنع �هلل، بالحتفاظ بالإير�د�ت يف �حل�سابات 
�ل�سيادية للموؤ�س�سة يف م�سرف ليبيا �خلارجي، وعدم �إحالتها �إىل ح�سابات 

�لإير�د�ت �لعامة موؤقتا.
و�أفرجت �ملوؤ�س�سة عن �لإير�د�ت �ملجمدة، بعد �إعان رئي�س �حلكومة منتهية 
�لولية، عبد �حلميد �لدبيبة، عن "خطته" لتطوير �لقطاع، يف ظل غياب 

�ملخت�سني، وعلى ر�أ�سهم وزير �لنفط و�لغاز يف حكومته حممد عون.

الغربيون يتوقعون 
هجمات الكرتونية رو�صية 

•• و��صنطن-�أ ف ب

و�أربعة  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  ح���ّذرت 
ب����ل����د�ن غ���رب���ي���ة �أخ��������رى م����ن �أن 
لت  تو�سّ �ل�ستخبار�تية  خدماتها 
رو�سيا  ب����اأن  ت��ف��ي��د  م��ع��ل��وم��ات  �إىل 
�سير�نية  ه��ج��م��ات  ل�����س��ّن  ت�ستعّد 

و��سعة على حلفاء �أوكر�نيا.
حتت  �ملن�سوية  �لبلد�ن  و�أو�سحت 
"�لعيون �خلم�س" )فايف  حتالف 
�ملتحدة  �ل�����ولي�����ات  وه�����ي  �آي���������س( 
وكند�  و�أ����س���ر�ل���ي���ا  وب���ري���ط���ان���ي���ا 
ونيوزيلند�، �أن مو�سكو قد ت�ستعني 
�إجر�مية  �سير�نية  مبجموعات 
ل�سّن هجمات �سّد دول وموؤ�س�سات 

و�سركات.
�إن  ب�����ي�����ان  يف  �ل����ت����ح����ال����ف  وق���������ال 
متز�يدة  ��ستخبار�تية  "معلومات 
تنظر  �لرو�سية  �ل��دول��ة  ب��اأن  تفيد 
�سير�نية  ل��ه��ج��م��ات  خ���ي���ار�ت  يف 

حمتملة".
تتعّر�س  "قد  �ل����ب����ي����ان  وت�����اب�����ع 
بقّية  ويف  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  م��ن��ظ��م��ات 
�سير�ين  ل��ن�����س��اط  �ل��ع��امل  ب��ل��د�ن 
موؤٍذ �إثر �لغزو �لرو�سي لأوكر�نيا. 
على  رّد�  ي��اأت��ي  ق��د  �لن�ساط  وه���ذ� 
�ملفرو�سة  �لقت�سادية  �لعقوبات 
�مل�سبوقة  وغ������ر  رو�����س����ي����ا  ع���ل���ى 
و�لدعم �ملادي �ملقّدم من �لوليات 
و�سركائها"  وح��ل��ف��ائ��ه��ا  �مل��ت��ح��دة 
�أن  �لتحالف  وك�سف  �أوكر�نيا.  �إىل 
�ل�سير�نيني  �مل��ج��رم��ني  "بع�س 
�أعربو� علنا منذ فرة وجيزة عن 

مو�لتهم للحكومة �لرو�سية".
"بع�س  �أن  �ل���ب���ي���ان  يف  و�أو������س�����ح 
هجمات  ب�سّن  ه���ّددت  �مل��ج��م��وع��ات 
معلوماتية �سّد �لبلد�ن و�ملنظمات 

�لتي تدعم �أوكر�نيا ماديا".
وحتّذر و��سنطن منذ بد�ية �لغزو 
�لرو�سي لأوكر�نيا يف 24 �سباط/
تلجاأ  ق��د  مو�سكو  �أن  م��ن  ف��ر�ي��ر 
�سّد  �مل��ع��ل��وم��ات��ي��ة  �ل��ه��ج��م��ات  �إىل 
وهو  �ل��غ��رب��ي��ني،  وحلفائها  كييف 

�أمر مل يح�سل بعد.
و������س����ت����ع����ر�����س �ل�����ب�����ي�����ان ح������و�ىل 
قر��سنة  م���ن  جم���م���وع���ات  ع�����س��ر 
��ستعد�دها  يف  ي�ستبه  �ملعلوماتية 
ل�سّن هذه �لهجمات، و�لبع�س منها 
�جلي�س  �أو  ب��امل��خ��اب��ر�ت  �سلة  على 
�لرو�سي، يف حني �أن �لبع�س �لآخر 

ين�سط ب�سفة خا�سة.

اأ�صرتاليا لن تعرت�س على ت�صليم اأ�صاجن للوليات املتحدة 
•• �صيدين-�أ ف ب

�أعلن وزير �أ�سر�يل  �أم�س �خلمي�س �أن باده لن تعر�س على ت�سليم جوليان �أ�ساجن موؤ�س�س موقع 
ويكيليك�س للوليات �ملتحدة ولديها ثقة يف �لنظام �لق�سائي �لريطاين. وكانت حمكمة و�ستمن�سر 
�إىل �لوليات �ملتحدة  �أ�ساجن  �لأ�سر�يل جوليان  �أ�سدرت �لأربعاء قر�ر� بت�سليم  �لبتد�ئية يف لندن 
و�لدبلوما�سية  �لع�سكرية  بالأن�سطة  �ملتعلقة  �ل�سرية  �مللفات  م��ن  �سل�سلة  ن�سره  ب�سبب  ليحاكم 
ل�سبكة  برمنغهام  �سامين  �لأ�سر�يل  �ملالية  وزير  وقال  و�أفغان�ستان.  �لعر�ق  يف  �سيما  ل  �لأمركية 
"�إيه بي �سي" �خلمي�س "نثق يف ��ستقالية ونز�هة �لنظام �لق�سائي �لريطاين"، موؤكد� �أن �حلكومة 

�لأ�سر�لية لن تعر�س على ت�سليمه.
�أدي��ن. وهو م�سجون حاليا يف �سجن بلمار�س �لذي  �إذ�  175 عاما  �أ�ساجن بال�سجن  وقد يحكم على 
يخ�سع لإجر�ء�ت حر��سة م�سددة يف بريطانيا. ويف حال مل يقدم طلب ��ستئناف خال مهلة تنتهي 
يف 18 �أيار/مايو، يتم ت�سليم �أ�ساجن خال �لأيام �ل28 �لتي تلي �سدور قر�ر لوزيرة �لد�خلية بريتي 

باتيل بت�سليمه.
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عربي ودويل
داع�س  ي�صنع »قنابله العرقية« يف اأفغان�صتان لتفجري طالبان

•• عو��صم-وكاالت

يلعب تنظيم "د�ع�س" �لإرهابي على وتر �ل�سر�ع �لعرقي يف �أفغان�ستان، 
حركة  حكومة  يف  مهمة  منا�سب  من  ��ستبعادها  من  عرقيات  وغ�سب 

طالبان؛ ل�سم عنا�سر �إليه يف �سر�عه مع طالبان على �لنفوذ.
ووفق خر�ء، فاإن تنظيم "ولية خر��سان- د�ع�س" ل يقت�سر هدفه من 
�لو�سطى  �آ�سيا  دول  لتهديد  ويتعد�ه  بل  طالبان،  مع  �سر�عه  على  ذلك 

�لتي تنت�سر فيها نف�س �لعرقيات بتجنيد عنا�سر منها كخايا نائمة.
يف  �لجتماعي  �لتو��سل  و�سائل  على  لد�ع�س  �لن�سطة  �لدعاية  و�أثمرت 
تهييج غ�سب عرقيات �لأوزبك و�لطاجيك و�لركمان �سد طالبان �لتي 
�مل�سمى  بالتز�من مع زيادة عمليات فرع د�ع�س  �لب�ستون  تنتمي لعرقية 
 )CEP( �لتطرف  مكافحة  ملركز  تقرير  ح�سب  خر��سان"،  ب�"د�ع�س- 

)منظمة غر ربحية(.
�أفغان�ستان  خ��ر����س��ان  منطقة  خر��سان"  "د�ع�س-  عمل  نطاق  وي�سمل 
وجزر  �سريانكا  �إىل  وت�سل  �لو�سطى  و�آ���س��ي��ا  وبنغادي�س  وباك�ستان 

�ملالديف.
�أن  على  و�لطاجيك  �لأوزب��ك  عنا�سر من  يتولها  �لتي  �لدعاية  وتركز 
طالبان مل تدرج �لكثر من �لعرقيات يف �ملنا�سب �ملهمة يف �حلكومة �لتي 

�سكلتها �سبتمر �ملا�سي.
و��ستغلت �لدعاية كذلك �عتقال طالبان �لقائد �لأوزبكي خمدوم حممد 
"فارياب"  حمافظة  يف  للحركة  �لع�سكرية  �للجنة  رئي�س  رب���اين،  علم 
�سمال �أفغان�ستان ذ�ت �لأغلبية من �لأوزبك و�لركمان، على �حلدود مع 
تركمان�ستان، يف يناير بتهمة ممار�سة عمليات خطف قبل �أن تفرج عنه 

�لأ�سبوع �ملا�سي تفاديا ملو�جهات م�سلحة بني �لأوزبك وطالبان.

تد�خل  ع��ن  ن��اجت  �أك��ره��ا  متناف�سة؛  عرقيات  م��ن  �أفغان�ستان  وتت�سكل 
�نت�سار�  �أكرها  �لب�ستوين  حدودها مع دول بها هذه �لعرقيات، و�لعرق 
بن�سبة %42 من �ل�سكان، و�لطاجيكي %27، و�لهز�رة �ل�سيعة 10%، 
و�لبلو�س  �لركمان  مثل  �أخ���رى  عرقيات  ع��ن  ف�سا   ،9% و�لأوزب����ك 

مبجموع 5%.
بلغات  ن�����س��ر�ت  د�ع�س"  خ��ر����س��ان-  ل�"ولية  �لإع���ام���ي  �جل��ه��از  ن�����س��ر 
باللغة  كتابات  �لو�سطى، منها يف فر�ير  و�آ�سيا  �أفغان�ستان  �لعرقيات يف 
�لأوزبكية ت�سوه طالبان باأن �تهمتها بالتبعية لل�سني ورو�سيا و�لوليات 
�ملتحدة وباك�ستان وتركيا، نظر� للعاقات �لتي تن�سجها �حلركة مع هذه 
باللغة  �سوتيا  ت�سجيا   15 �أ�سدرت  كما  �حلكومة،  ت�سكيل  بعد  �ل��دول 

�لأوزبكية.
وباللغة �لطاجيكية �أ�سدرت كتاب: "ملاذ� �جلهاد و�جب"، م�سنفا طالبان 

�سمن �حلركات "�ملرتدة".
ويلفت �لباحث يف �سوؤون �جلماعات �لدينية، �أحمد �سلطان، �إىل �أنه رغم 
ركيزة  تلعب  �لطائفية  �مل�ساألة  ف��اإن  �ملعومل"  "�جلهاد  يتبنى  د�ع�س  �أن 

�أ�سا�سية لتجنيد �ملقاتلني.
وي�ستفيد �لتنظيم �لإرهابي من تعدد �لإثنيات لك�سب �أن�سار؛ لأن لي�ست 
على  د�ع�س"موؤ�س�سة  و"ولية خر��سان-  �أفغان�ستان،  يف  كبرة  له جذور 

باك�ستانيني، بح�سب �سلطان.
وترى �لباحثة �لأفغانية فاطمة حكمت �أن "د�ع�س" ياأمل باللعب بالورقة 
�لعرقية �أن يكون له �ليد �لعليا يف �أفغان�ستان و�آ�سيا �لو�سطى �لتي تنت�سر 

فيها كل عرقية يف عدة دول.
كما تنبه �إىل �أن د�ع�س يهدف لنزع �ل�سرعية عن حكم طالبان باأن ي�سفها 

باأنها منظمة عرقية من �لب�ستون ولي�ست حركة �إ�سامية.

تطورت قدرة طهران على ن�صر الفو�صى منذ 2015

ذا هيل: حان وقت التخّل�س نهائيًا من التفاق النووي

كييف تتهم ال�صليب الأحمر برتحيل اأوكرانيني اإىل رو�صيا 

•• و��صنطن-وكاالت

�سدد �لنائب �ل�سابق لقائد �لقيادة �لأمريكية يف �أوروبا �جلرن�ل 
ت�ساك وولد و�لقائد �ل�سابق لاأ�سطول �لأمريكي �ل�سابع جون 
برد على �أن �لتفاق �لنووي �لذي يتم �لعمل على و�سع مل�ساته 
�إي��ر�ن �سيعر�س �لأم��ن �لقومي للوليات �ملتحدة  �لأخ��رة مع 

و�سركائها �لإقليميني للخطر.
�إد�رة بايدن منذ  "ذ� هيل" �أنه توجب على   وكتبا يف �سحيفة 
فرة طويلة �لتخلي عن هذ� �لتفاق بعدما قدمت �لعديد من 
�لكونغر�س برف�س هذ�  �لإير�نيني، مطالبا  ل�سالح  �لتنازلت 

�لتفاق يف حال مت �إجنازه.
موؤمل  ب�سكل  لأوك��ر�ن��ي��ا  �لوح�سي  �لرو�سي  �ل��غ��زو  �أو���س��ح  لقد 
�سافر  �عتد�ء  ملو�جهة  �إليها  �للجوء  �لتي ميكن  �خليار�ت  قلة 
و�لكثر  �أمريكا  تكون  ن��ووي��اً، حتى حني  ع��دو م�سلح  قبل  من 
�أ�سدقائها �ملقربني متحدين بحزم يف مو�جهة مثل هذه  من 

�لتهديد�ت �لو��سحة و�حلا�سرة.
�إير�ن  �أ�سا�سياً، �سيمكن �لتفاق �لنووي  ومع تاأدية رو�سيا دور�ً 
�إل��ق��اء ظالها �ل��ن��ووي��ة على �ل�����س��رق �لأو���س��ط، ه��ي �لتي  م��ن 
�سكلت لعقود من �لزمن �أبرز ر�ع لاإرهاب �مل�سوؤول عن مقتل 
�أمريكا. ولهذ�  �إن �تفاقاً كهذ� خطر على  مئات �لأمريكيني. 
�ل�سبب �ن�سم �لكاتبان �إىل 46 جرن�ًل و�أمر�ًل �أمريكيني يف 
رف�سهم له من خال ر�سالة مفتوحة نظمها �ملعهد �ليهودي 

لاأمن �لقومي �لأمريكي.
عو�ساً عن �أن تقدم �إد�رة بايدن �تفاقاً "�أطول و�أقوى" يح�سر 
�جلديد  �لت��ف��اق  �أ�سبح  �ل�سندوق"،  "يف  �آم��ن  ب�سكل  ط��ه��ر�ن 
�أق�����س��ر و�أ���س��ع��ف م��ن �لت��ف��اق �لأ���س��ا���س��ي �مل��ع��روف با�سم خطة 
�إير�ن برناجماً �سرعياً على  �لعمل �ل�ساملة �مل�سركة. �سيمنح 
�أع��و�م من  نطاق �سناعي لاأ�سلحة �لنووية يف �أقل من ع�سرة 
 2015 �سنة  لاتفاق  �لأ�سا�سية  �لرويج  نقطة  كانت  �ليوم. 
وفقاً لإد�رة �أوباما �أن �إير�ن �ستحتاج �إىل �سنة على �لأقل لإنتاج 
ما يكفي من �لوقود ل�سنع قنبلة. لكن �خلرق �لنووي ح�سب 
�أ�سهر  �سبعة  �إىل  �ستة  خ��ال  للحدوث  قابل  �جلديد  �لت��ف��اق 
ت�سمح لإير�ن  �ل��ت��ي  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل��ت��ن��ازلت  ف��ق��ط، مب��ا يعك�س 
بالإبقاء على �أجهزة طرد مركزي متقدمة طورتها ب�سكل كبر 

منذ بد�أت تنتهك �لتفاق �لنووي ب�سكل مت�سل�سل يف 2019.
لفت �لكاتبان �لنظر �إىل �أن �أوباما �عرف يف 2015 باأن نافذة 
بف�سل  �لزمن  باطر�د مع مرور  تغلق  �لنووي  مر�قبة �خلرق 
�إنتاجية. قال  �أكر  �أجهزة طرد  �ل�سماح لإير�ن ببناء وت�سغيل 
 ...15  ،14  ،13 �ل�سنة  "يف  �أن��ه  �إن ذل��ك يعني  �أوب��ام��ا حينها 

�ستكون فر�ت �لخر�ق قد تقل�ست �إىل �ل�سفر تقريباً".
�لزمنية  �لأط��ر  تقل�ست هذه   ،2022 �سنة  �لعامل  دخ��ول  مع 

بعدها  �إي��ر�ن  �ستتمكن  �أع���و�م، حيث  وثمانية  �ست  بني  ما  �إىل 
برنامج نووي غر مقيد و�لنطاق نحو قنبلة  �متاك  من 
لكن  �أب����د�ً.  ذل��ك  ك�سف  م��ن  �ملفت�سون  يتمكن  �أل  �حتمال  م��ع 
عيوب �لتفاق �جلديد متتد �إىل ما هو �أبعد بكثر من قيوده 

�ل�سعيفة على طموحات �إير�ن �لنووية.
تطوير  على  �لأم���ن  جمل�س  حظر  �سينتهي  �ملقبلة،  �ل�سنة  يف 
على  و�ل��ق��ادرة  للقار�ت  �لعابرة  �لبال�ستية  �ل�سو�ريخ  طهر�ن 
�أعو�م، يلغي �لتفاق  ��ستهد�ف �لر �لأمريكي. وخال ثاثة 
�إير�ن �لنووي،  �إ�سافية على برنامج  �أي عقوبات �أممية  �أ�سا�س 
�ل�سرية لبناء قنبلة  بالك�سف عن جهودها  من دون مطالبتها 
�ملتعلقة  بالتز�ماتها  �ل�ستهز�ء  يف  طهر�ن  ��ستمر�ر  مع  حتى 
�ل��ت��ن��ازلت غر  �مل��ل��زم��ة ق��ان��ون��اً. �ستجعل ه���ذه  ب��ال�����س��م��ان��ات 

�ملتو�زنة من �لدفاع عن �لتفاق �أمر�ً م�ستحيًا.
طهر�ن  يف  �ملتطرف  �لنظام  �جلديد  �لنووي  �لتفاق  �سيعطي 
ع�سر�ت �ملليار�ت من �لدولر�ت عر تخفيف �لعقوبات، �لأمر 
�لذي �سيغذي �لعتد�ء�ت �لإقليمية �سد جنود �لوليات �ملتحدة 
و�أمنها �لقومي كما �لأمن �لقومي حللفائها، وهذ� ما ح�سل يف 
�ل�سر�تيجيني  على  ينبغي  وقت  يف  ذلك  �سيحدث   .2015
�ل���س��ر�ت��ي��ج��ي مع  للتناف�س  �لأول���وي���ة  �إع��ط��اء  �لأم��ري��ك��ي��ني 
طهر�ن  ق��درة  تطورت  �أ���س��و�أ،  �لأم���ور  وجلعل  ورو�سيا.  �ل�سني 
على ن�سر �لفو�سى ب�سكل مطرد منذ 2015، بفعل تطويرها 
ون�سرها  طيار  با  وطائر�تها  �لتقليدية  ل�سو�ريخها  �لكبر 

لهذه �لر�سانات يف �ل�سرق �لأو�سط.
�أ�ساف �لكاتبان �أن طهر�ن ر�سمت خطاً �أحمر تفاو�سياً جديد�ً 
رفع �حلر�س  نف�سه، عر طلب  �لنووي  بالتفاق  غر مرتبط 
�ل���ث���وري ع��ن لئ��ح��ة �لإره������اب �لأم��ري��ك��ي��ة. �إن خ��ط��وة كهذه 
�ست�سعف مكافحة �لإرهاب يف �لد�خل �لأمريكي وتر�سل �إ�سارة 
خطرة �إىل �ل�سرق �لأو�سط ب�ساأن �لنظرة �لأمريكية لتو�سيع 
مثل  مناطق  يف  �لإير�نية  �لع�سكرية  للقوة  �لوح�سي  �حلر�س 

�سوريا و�لعر�ق و�ليمن ولبنان.
و�لق�سية �لأخرة هي �سورة م�سغرة عن �خلاف �ملتز�يد بني 
�لوليات �ملتحدة وحلفائها �لإقليميني �لأ�سا�سيني حول �لتفاق 
�لامبالة  ت�سببت  �أع��م.  ب�سورة  �لإي���ر�ين  و�لتهديد  �ل��ن��ووي 
�حلادة،  �لأمنية  �سركائها  خم��اوف  جت��اه  �ملت�سورة  �لأمريكية 
كما ح�سل مع خطة �لعمل �ل�ساملة �مل�سركة، بانتكا�سة مقلقة 
يف  �لأمريكية  للجهود  �سعيف  �أو�سطي  �سرق  دعم  �ساكلة  على 
�ل�سغط على رو�سيا ولبناء حلف متحد �سد �لتو�سع �ل�سيني.

جلميع ه��ذه �لأ�سباب، دع��ا وول��د وب��رد �ل��ولي��ات �ملتحدة �إىل 
ذ�ت  ح��م��ر�ء  بخطوط  مدعومة  مت�سددة  ديبلوما�سية  �ت��ب��اع 
�لإي��ر�ين �ستنهي ب�سكل حقيقي وقابل  �لت�سعيد  �سدقية �سد 
لاأ�سلحة  طهر�ن  برنامج  ميثله  �ل��ذي  �لتهديد  منه  للتحقق 
�خلتام ح�سهما  وكرر� يف  �لإقليمي.  وتدحر عدو�نها  �لنووية 
�لتفاق  ه��ذ�  رف�����س  على  �لأم��ري��ك��ي��ني  و�ل��ك��ون��غ��ر���س  �لرئي�س 

�لنووي �خلطر.

•• كييف-�أ ف ب

�لأحمر  لل�سليب  �لدولية  �للجنة  �أوكر�نية  م�سوؤولة  �نتقدت 
على عدم �لتعاون مع بلدها يف ما يتعّلق بالاجئني �لأوكر�نيني 
"عمليات ترحيل"، وهي  "�سلوعها" يف  يف رو�سيا، م�ستبهة يف 

�ّتهامات نفتها �لهيئة �لدولية ب�سّدة.
�أمام  �لإن�سان  �مل�سوؤولة عن حقوق  ديني�سوفا  ليودميا  وقالت 
"�للجنة  �إن  �لرملان �لأوك��ر�ين يف جل�سة بّثت على �لتلفزيون 
يخ�ّس  م��ا  مبهامها" يف  ت��ف��ي  ل  �لأح��م��ر  لل�سليب  �ل��دول��ي��ة 
مبو�كبة  رو�سيا  �إىل  ق�سر�  �إج��اوؤه��م  مّت  �إن��ه  قالت  �أ�سخا�س 

�جلي�س �لرو�سي.
�ل��ف��رع �لأوك�����ر�ين من  و���س��ّرح��ت بعد لقائها م��ع م�����س��وؤول يف 

�للجنة �لدولية "�أ�ستبه يف �سلوعهم" مع رو�سيا.
�لدولية  �للجنة  رئي�س  لقاء  �أح���اول  و�أن��ا  �سهر  "منذ  و�أردف���ت 
لقائه  �إىل  و�أ�سعى  رو�سيا.  �إىل  مو�طنينا  ترحيل  معه  لأناق�س 
رو�ستوف-على- يف  فرعا  �ستفتح  �أن��ه��ا  �للجنة  �أعلنت  بعدما 

�لدون )جنوب رو�سيا عند �حلدود مع �أوكر�نيا( للت�سجيع على 
��ستقبال �لأوكر�نيني على �أر��سي �لدولة �ملعتدية".

ممّثل  �ليوم  "�لتقيُت  �لأربعاء  ديني�سوفا  ليودميا  و�سّرحت 
�إليه  �أن وّجهُت  �سبق  �لذي  �لأحمر  �لأوك��ر�ين لل�سليب  �لفرع 
رّد  �أّي  �أتلقَّ  ومل  مو�طنينا.  عن  �لبحث  ب�ساأن  ر�سالة   120

منه".
550 �ألف لجئ  وذّك��رت باأرقام �لأمم �ملتحدة �لتي تفيد باأّن 

�أوكر�ين يتو�جدون يف رو�سيا، من بينهم 121 �ألف طفل.
وت�ساءلت "�أين هم؟ يف مر�كز �حتجاز؟ يف ماآٍو موؤّقتة؟ لدينا 

�سهاد�ت من �أ�سخا�س ُنقلو�" �إىل رو�سيا.
تاتيانا  �لرو�سية  نظرتها  من  طلبت  �أنها  ديني�سوفا  وك�سفت 
�لاجئني  �لأوكر�نيني  باأ�سماء  بلو�ئح  تزويدها  مو�سكالكوفا 
�إعادتهم.  على  �لأح��م��ر  �ل�سليب  م��ع  �لتعاون  بغية  رو�سيا  يف 
لكنها مل حت�سل على "�أّي رّد بتاتا ل من جانبها ول من جانب 
نفت  بر�س،  فر�ن�س  وكالة  مع  �ت�سال  ويف  �لدولية".  �للجنة 
�خلاطئة  �لتهامات  "هذه  �لأحمر  لل�سليب  �لدولية  �للجنة 

نًفا قاطعا"، موؤّكدة مّرة �أخرى �أنها ل جتري "عمليات ترحيل 
ق�سرية" ومذّكرة باأنها توّلت "تي�سر �لنتقال �لطوعي ملدنيني 

وجرحى �إىل مدن �أوكر�نية �أخرى بكّل �أمان".
يف  ف��رع  فتح  "فكرة  يف  تباحثت  �أنها  �لدولية  �للجنة  وك�سفت 
معاناة  من  "�لتخفيف  �إىل  م�سعى  رو�ستوف-على-�لدون" يف 

�لأ�سخا�س �ملتاأّثرين بالنز�ع �مل�سّلح".
و�أ�سارت �إىل �أن "�إقامة حو�ر منتظم بني طريف نز�ع ما �أ�سا�سي 
�ملتاأّثرين و�حل�سول على  لإتاحة �لتو��سل مع كّل �لأ�سخا�س 
�سمانات �أمنية �سرورية كي يت�سّنى لطو�قمنا تقدمي م�ساعدة 

حيوية".
وبّناء"  �إيجابيا  "�جتماعا  �لأربعاء  �أجرت  �أنها  �للجنة  و�أعلنت 
رّدت  و�أن��ه��ا  �لإن�سان  بحقوق  �ملكّلفة  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �مل�سوؤولة  مع 
ثنائي  نحو  على  �خل�سو�س  ه��ذ�  يف  �ل�سلطات  "�سو�غل  على 

و�سّري".
وغالبا ما تّتهم �ل�سلطات �لأوكر�نية �جلي�س �لرو�سي برحيل 

مدنيني �أوكر�نيني ق�سر� �إىل رو�سيا.

نافذة 
م�صرعة

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

نورمان لي�سر*
�لطر�د  �ساأن خ�سارة  �لتقليل من  �لكرملني  يحاول 

مو�سكفا يف �لبحر �لأ�سود، للر�أي �لعام �لرو�سي.
لأبنائهم  ح��دث  ما  معرفة  بحارته  عائات  وتريد 
حيث ت�سعى مو�سكو لإخفاء معلومات حول �ل�سفينة 
وطاقمها �لبالغ عددهم 510. ويبقى عدد �لقتلى 

و�جلرحى و�ملفقودين �سر� من �أ�سر�ر �لدولة.
وطني  �إذلل  هو  �لأوكر�نية،  بال�سو�ريخ  تدمرها 
من  جعل  �ل��ذي  لبوتني،  �سخ�سية  و�إه��ان��ة  لرو�سيا 

مهامه �إعادة بناء جمد رو�سيا كقوة بحرية.
   �نها هزمية رمزية مدمرة ملو�سكو: �خل�سارة �لأوىل 
ل�سفينة حربية رئي�سية رو�سية منذ حادثة �ل�سفينة 
يف  �لبحرية  ت�سو�سيما  معركة  يف  �سوفوروف  كنياز 

�حلرب �لرو�سية �ليابانية 1905-1904.
   و�جه حينها �أ�سطول رو�سي �لبحرية �لإمر�طورية 
"نيل�سون  ت��وغ��و  �لأدم�����ر�ل  ق��ي��ادة  حت��ت  �ليابانية 

�ل�سرق" يف �مل�سيق بني كوريا و�ليابان.
27 و28  و�سمح �ل�ستباك، �لذي جرت �ط��و�ره يف 
من  كبر  ج��زء  ب��اإغ��ر�ق  لليابانيني   ،1905 مايو 
�لأ�سطول �لرو�سي، �لذي �سهد نزول جميع بو�رجه 
وم��ع��ظ��م ط���ر�د�ت���ه وم��دم��ر�ت��ه �إىل �ل��ق��اع. يف حني 
طوربيد  ق��و�رب  ثاثة  �سوى  �ليابانيون  يخ�سر  مل 
�أ���س��اب��ع �لت��ه��ام وقتها �ىل عدم  ���س��غ��رة. و����س��ارت 
�ل�ساأن  هو  كما  �لرو�س  و�لبحارة  �ل�سباط  ��ستعد�د 

بفقد�ن مو�سكفا �ليوم.
   ك��ان��ت ت��ل��ك �مل��ع��رك��ة �ل��ب��ح��ري��ة �أول ه��زمي��ة لقوة 
�حلديث.  �لع�سر  يف  �آ�سيوية  دول��ة  يد  على  غربية 
وج��ع��ل �لن��ت�����س��ار م��ن �ل��ي��اب��ان ق��وة بحرية كرى، 
م�ستوى  �إىل  �لرو�سية  �لبحرية  �نحد�ر  �إىل  و�أدى 

�لنم�سا-�ملجر.
�لهز�ئم �لرو�سية من �آل رومانوف �إىل بوتني

   �نت�سار �ليابان يف ت�سو�سيما مكتمل �ىل درجة �أنه 
لإنهاء  مفاو�سات  يف  �ل��دخ��ول  على  مو�سكو  �ج��ر 

�حلرب.
   كان للهزمية �لرو�سية �ل�ساحقة تد�عيات �سيا�سية 
لأ�سرة  قوية  �سربة  ت�سو�سيما  وجهت  فقد  كبرة. 
�ل�سعبية  �لطبقات  ثقة  �لأبد  �إىل  وهزت  رومانوف، 
�لرو�سية يف مناعة �لقي�سر. ومن منفاهما، ��ستغل 

لينني وتروت�سكي �لهزمية �لبحرية �سد نظامه.
�أب���ًد�،  تتعاف  مل  �لرو�سية  �لإم��ر�ط��وري��ة  هيبة     
�أكتوبر  ث��ورة  �أ�سباب  �أح��د  ت�سو�سيما  كارثة  وتعتر 

عام 1917.

مترد ال�صفينة احلربية بوتيمكني
   ما �إن �ساع خر هزمية ت�سو�سيما يف رو�سيا، حتى ثار 
طاقم �ل�سفينة �حلربية بوتيمكني يف �لبحر �لأ�سود 
يف 14 يونيو 1905. هدد �لقبطان باإطاق �لنار 
على �لبحارة �لذين رف�سو� �أكل حلوم فا�سدة، وُقتل 
�لعديد من �سباطه من قبل متمردين وّجهو�  مع 
تقدمي  يريدون  �إنهم  �أودي�سا.  ميناء  نحو  �ل�سفينة 
�ملوجودين هناك يف ثورة �سد  للمنتف�سني  دعمهم 

�لنظام �لقي�سري.
�آن���ذ�ك يف خ�سم  �لرو�سية  �لإم��ر�ط��وري��ة     كانت 
موجة ��سطر�بات ثورية. ويف �إعان، طالب بحارة 
جمعية  بعقد  ت�سو�سيما،  م�ستح�سرين  بوتيمكني، 

تاأ�سي�سية يف رو�سيا.
ت��د�ع��ي��ات �لن��ت��ك��ا���س��ات �لتي  ب��وت��ني م��ن     يخ�سى 
يف  حالًيا  وجي�سه  �لبحري  �أ�سطوله  لها  يتعر�س 
�إىل  بالتاأكيد  يحتاج  �إن���ه  ن��ظ��ام��ه...  على  �أوك��ر�ن��ي��ا 

ن�سر يف دونبا�س.

ترجمة خرية ال�صيباين

مو�صكفا: هل �صيعيد التاريخ نف�صه...؟

* كاتب �سحفي، وموؤلف كتب و��سعة �لنت�سار منها "�لكتاب �لأ�سود لكند� �لإجنليزية"، و"حتقيقات 
حول �لأجهزة �ل�سرية" و"�أ�سر�ر خيار كند�"، و"ق�سية جر�ر بول" و"�سجني يف بانكوك" "�سرة ذ�تية". 

ت�صيلي توقف برتغاليًا على خلفية انفجار مرفاأ بريوت 
•• �صانتياغو-�أ ف ب

�لإنربول  من  مطلوباً  برتغالياً  �أوقفت  �أّنها  �لت�سيلية  �ل�سرطة  �أعلنت 
لا�ستباه بارتباطه بالنفجار �لذي دّمر مرفاأ بروت و�أجز�ء كبرة من 

�لعا�سمة �للبنانية يف 2020 و�أوقع �أكر من 200 قتيل.
و�لرجل �لذي مل يتم �لك�سف عن ��سمه و�سل �إىل مطار �سانتياغو على 
منت طائرة �آتية من �إ�سبانيا لكّن �ل�سلطات �لت�سيلية منعته من دخول 
�لباد و�أعادته على �لفور على منت طائرة �أخرى �إىل مدريد بالتن�سيق 

مع �لإنربول، بح�سب ما �أعلنت �ل�سرطة �لت�سيلية يف بيان.
�لرجل  �إّن  �سانتياغو  مطار  �سرطة  يف  �مل�سوؤول  �سايز  كري�ستيان  وق��ال 
"مو�د متفجرة" �إىل لبنان مرتبطة بالنفجار  �إدخاله  مطلوب ب�سبهة 

�لهائل �لذي دّمر �أحياء عدة من �لعا�سمة �للبنانية �سيف 2020.
تز�ل  ل  كانت  �ل�سخ�س  ه��ذ�  بحّق  �ل�سادرة  �حلمر�ء  "�لن�سرة  و�أ���س��اف 
�سارية حتى �ليوم. ب�سورة عامة، هي ت�سمح بتحديد مكان وجود �سخ�س 

ما يف بلد �أجنبي وتوقيفه".
�أّدى �لنفجار يف مرفاأ بروت يف 4 �آب/�أغ�سط�س 2020 و�لذي عزته 
�ل�سلطات �للبنانية �إىل تخزين كميات كبرة من نير�ت �لأمونيوم من 
دون �إج��ر�ء�ت وقاية، �إىل مقتل 214 �سخ�ساً على �لأقّل و�إ�سابة �أكر 

من 6500 �آخرين بجروح، كما �أحلق دمار�ً و��سعاً بالعا�سمة.

�سيا�سية  ع��ّدة  م�ستويات  من  �للبنانيني  �مل�سوؤولني  من  ع��دد�ً  �أّن  وتبنّي 
و�أمنية وق�سائية كانو� على در�ية مبخاطر تخزين هذه �ملو�د لكّنهم مل 

يحّركو� �ساكناً. 
و�ل��ت��ح��ق��ي��ق يف �لن��ف��ج��ار م��ع��ّل��ق م��ن��ذ ���س��ه��ور، وي��ّت��ه��م �أه����ايل �ل�سحايا 
ملحاكمة  جتّنباً  بت�سويفه  لبنانيني  م�سوؤولني  حكومية  غر  ومنظمات 

عدد منهم بتهمة �لإهمال �جلنائي.
لوكالة  لبناين  ق�سائي  م�سدر  ق��ال   ،2021 �لثاين/يناير  كانون  ويف 
بناء  �أ���س��در  ب��اأّن��ه  �للبنانية  �ل�سلطات  �أبلغ  �لن��رب��ول  �إّن  بر�س  فر�ن�س 
ب�سلتهم  ي�ستبه  �أ�سخا�س  ث��اث��ة  بحق  حمر�ء"  "ن�سر�ت  طلبها  على 

بالنفجار.
دولية(  توقيف  )م��ذك��ر�ت  �حلمر�ء  �لن�سر�ت  ف��اإّن  �مل�سدر،  لهذ�  ووفقاً 
�للبناين غ�سان خ��وري بحّق كّل من مالك  �لقا�سي  �سدرت بطلب من 
�ل�سفينة �لتي نقلت �سحنة نر�ت �لأمونيوم �إىل بروت، وقبطانها، ورجل 

�أعمال برتغايل يعتقد �أنه هو �لذي طلب هذه �ل�سحنة يف �لأ�سل.
مرفاأ  يف  توقفت  �لأم��ون��ي��وم،  ن��ر�ت  من  طّناً   2750 وِزنتها  �ل�سحنة، 
بروت يف ت�سرين �لثاين/نوفمر 2013 على منت �سفينة ترفع علم 

مولد�فيا و�أبحرت من جورجيا متجهة �إىل موزمبيق.
�للبنانية  �ل�سلطات  �أم���رت  "رو�سو�س"  �ل�سفينة  �أ���س��اب  عطل  وب�سبب 
�ملرفاأ وبا�سرت  �أحد خمازن  يومها بتخزين �سحنة نر�ت �لأمونيوم يف 

�إج��ر�ء�ت ق�سائية �سد مالك �ل�سفينة �لتي �نتهى بها �لأمر بالغرق يف 
�ملرفاأ يف 2018.

و�صول رئي�س الوزراء الإ�صباين 
ونظريته الدمناركية اإىل كييف 

•• مدريد-�أ ف ب

و�سل رئي�س �لوزر�ء �لإ�سباين بيدرو �سان�سيز مع نظرته �لدمناركية ميتي 
�أن يجتمعا  �إىل كييف حيث يفر�س  �اأم�س �خلمي�س  فريديريك�سن �سباح 
�حلكومة  �أع��ل��ن��ت  م��ا  وف��ق  زيلين�سكي،  ف��ول��ودمي��ر  �لأوك�����ر�ين  بالرئي�س 

�لإ�سبانية.
وقالت �حلكومة �لإ�سبانية يف بيان �إن �سان�سيز "و�سل للتو �إىل كييف حيث 
�سيلتقي بالرئي�س �لأوكر�ين فولودمير زيلين�سكي، وتر�فقه رئي�سة �لوزر�ء 

�لدمناركية ميتي فريديريك�سن".
و�أ�سافت "بعد �جتماعهم �سيتحدث �لقادة �لثاثة معا �إىل �ل�سحافيني".

وكانت �حلكومة �أعلنت �لثاثاء عن هذه �لرحلة من دون حتديد موعدها 
لأ�سباب �أمنية.

�أنه �سيعرب للرئي�س �لأوكر�ين خال زيارته عن  و�سرح �سان�سيز �لأربعاء 
"�لتز�ما ر��سخا وجلّيا  و�إ�سبانيا خ�سو�سا  �لتز�م �لحتاد �لأوروبي عموما 

حتقيق �ل�سام".
لكنها  �أوكر�نيا،  يف  �ل�سام  �أج��ل  من  �لعمل  �ستو��سل  �إ�سبانيا  �أن  و�أ�ساف 
�ل�سرورية"،  و�لع�سكرية  �لإن�سانية  �مل�ساعد�ت  "كل  �إر�سال  ا  �أي�سً �ستو��سل 

مع �سمان "��ستقبال �لاجئني �لأوكر�نيني على �أر��سينا".

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  اال�شتئناف رقم:292/2022/315 ا�شتئناف عمايل 
�ملنظورة يف:د�ئرة �ل�ستئناف �لعماليه �لوىل رقم 86

و�لر�سوم  ل�سنة 2021 عمايل جزئي  رق��م:10876  �لدعوى  �ل�سادر يف  �إ�ستئناف �حلكم   : �ل�ستئناف  مو�سوع 
و�مل�ساريف و�لتعاب. 

�مل�ستاأنف:زهر �حمد نياز �حمد
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - �سارع 506 - مبنى مبنى مونتانا هوم �سنر - �سقة 506 - نف�س 

بناية ن�ستو 
�ملطلوب �إعانه:  1- �سركة �لمار�ت ملقاولت �لطرق حمر عني و�لذيب ذ.م.م - فرع دبي  -  �سفته : م�ستاأنف 

�سده
مو�سوع �لإعان :  قد �أ�ستاأنف/�حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم:2021/10876 عمايل جزئي بتاريخ:2022/2/18. 
، وعليه  �لتقا�سي عن بعد  �ل�ساعة 10.00 �س بقاعة  �ملو�فق  2022/4/25   وح��ددت لها جل�سة يوم �لثنني  

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

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70197
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عربي ودويل
املقاتلون  الأوكرانيون م�صتعدون ملغادرة ماريوبول

 •• ز�بوريجيا-�أ ف ب

يرف�س �آخر �ملقاتلني �لأوكر�نيني يف ماريوبول �ل�ست�سام لكنهم طالبو� 
�لقو�ت  ت�سعى  �أمنية"بينما  "�سمانات  ب�  �لدويل  �ملجتمع  �أم�س �خلمي�س 
�لو�قعة يف جنوب  �ملدينة �ل�سر�تيجية  �لرو�سية لا�ستياء على هذه 
كتيبة  قائد  نائب  بالمار  �سفياتو�ساف  وق��ال  باأكملها.  �أوكر�نيا  �سرق 
ملغادرة ماريوبول مب�ساعدة  "نحن م�ستعدون  تلغر�م  �آزوف عر تطبيق 

طرف ثالث" م�سلح "من �أجل �إنقاذ �لأ�سخا�س �لذين عهد بهم �إلينا".
م�سنع  يف  و�مل��اء  �لطعام  نق�س  يعانون  �لذين  �ملدنيني  مئات  ويتح�سن 
وكتيبة  �لأوك��ر�ين  للجي�س   36 �لكتيبة  مع  و�ملعادن  لل�سلب  �آزوف�ستال 
�آزوف، �آخر وحدتني قتاليتني يف ماريوبول، ح�سب �ل�سلطات �لأوكر�نية.

"�سمانات  بتقدمي  �ملتح�سر"  "�لعامل  ب��الم��ار  �سفياتو�ساف  وط��ال��ب 

�أمنية"، موؤكد� �أن �لكتيبتني ل تقبان "�سروط �لحتاد �لرو�سي ب�ساأن 
ت�سليم �ل�ساح و�أ�سر �ملد�فعني عنا".

وتابع �أن "�لو�سع �سعب وحتى حرج" يف هذ� �ملجمع �ل�سخم �لذي �أ�سبح 
�آخر جيب للمقاومة يف �مليناء �لو�قع يف �لطرف �جلنوبي من دونبا�س. 
وقال �لرئي�س �لأوكر�ين فولودمير زيلين�سكي �إن "نحو �ألف مدين من 

ن�ساء �أطفال ومئات �جلرحى" يتح�سنون فيه.
�إن �ملدنيني �ملحا�سرين د�خل �مل�سنع �لذين يتعذر �لتاأكد  وقال بالمار 
مطالبا  �مل�ستمر"،  �لق�سف  ب�سبب  "خائفون  م�ستقل  ب�سكل  عددهم  من 

بوقف لإطاق �لنار.
كتب  ت��وي��ر،  على  تغريدة  ويف  �ق��ر�ح��ا.  كييف  ق��دم��ت  �سابق،  وق��ت  يف 
�ملفاو�سني  و�أح����د  �لأوك���ر�ن���ي���ة  �ل��رئ��ا���س��ة  م�ست�سار  ب����ودولك  ميخايلو 
من  خا�سة  "جل�سة  لعقد  م�ستعدون  "نحن  �لأرب��ع��اء  م�ساء  رو�سيا  م��ع 

�آزوف،  )ك��ت��ي��ب��ة(  رج��ال��ن��ا،  �إن���ق���اذ  �أج����ل  م��ن  م��اري��وب��ول  �ملفاو�سات" يف 
�جلنود، �ملدنيون، �لأطفال، �لأحياء و�جلرحى. �جلميع".

�أما مو�سكو �لتي وجهت عدد� كبر� من �لإنذ�ر�ت �لنهائية للمد�فعني عن 
ماريوبول، فهي م�سممة على �ل�ستياء على هذ� �مليناء �لذي �سي�سمح 
بجمهوريتي   2014 يف  �سمتها  �لتي   ، �ل��ق��رم  ج��زي��رة  �سبه  بربط  لها 

دونبا�س �لنف�ساليتني �ملو�ليتني لرو�سيا.
وقالت نائبة رئي�س �لوزر�ء �لأوكر�ين �إيرينا فري�ست�سوك م�ساء �لأربعاء 
�إن �ملمر �لإن�ساين �لذي مت �لتفاو�س عليه من حيث �ملبد�أ لل�سماح باإجاء 

�ملدنيني من ماريوبول �لأربعاء "مل ينجح".
و�تهمت �لرو�س بخرق وقف �إطاق �لنار وعرقلة �سر �حلافات، بينما 

�تهمت مو�سكو "�سلطات كييف باإف�سال هذه �لعملية �لإن�سانية".
يف �ل�سرق، حتدثت وز�رة �لدفاع �لأوكر�نية �سباح �لأربعاء عن "حماولت 

�عتد�ء" على بلدتي �سوليغيفكا وديريفني يف منطقة خاركيف، وكذلك 
على روبيجنه و�سفرودونيت�سك يف منطقة لوغان�سك.

وكتب حاكم لوغان�سك �سرغي غود�ي على تطبيق تلغر�م "�لو�سع يزد�د 
"�حتمو�  تعقيد� �ساعة بعد �ساعة". و�أ�ساف جمدد� دعوته �إىل �ملدنيني 
)...( �رحلو�!". وذكر �سحايف من وكالة فر�ن�س بر�س �أن �لق�سف كثيف 
و�وريخيف على  �سيما على قريتي مال توكمات�سكا  �ي�سا يف �جلنوب ل 

بعد 70 كيلومر� جنوب �سرق ز�بوريجيا.
وبينما كانت �حلرب تبدو بعيدة عن هذه �ملنطقة �لأ�سبوع �ملا�سي، باتت 
�ل�سربات �لرو�سية "تهز �ملنازل و�أكر تو�تر�"، ح�سب �أحد �سكان �أوريخيف 

فيتايل دوفبنيا �لذي قال �أنه و�سع حقيبة يف �سندوق �سيارته.
رو�سيا  �إن  )�لبنتاغون(  �لأمركية  �لدفاع  وز�رة  يف  كبر  م�سوؤول  وق��ال 

عززت وجودها �لع�سكري يف �سرق وجنوب �أوكر�نيا.

الحتاد الأوروبي:

مارين لوبان رئي�صة, هلع وجودي يف بروك�صل ...!

نقلل  �أل  يجب  �حلقيقية،  �لنو�يا 
باخلطط  �ملرتبطة  �مل��خ��اط��ر  م��ن 
�لتي تتعار�س مع �ملبادئ �لأ�سا�سية 

لاحتاد".
   م�سدر قلق كبر �آخر، يتمّثل يف 
�لعو�قب على �لقت�ساد �لأوروبي. 
�ل�سحية  ���س��ت��ك��ون  ف��رن�����س��ا،  "يف 
�لأوىل لنت�سار مارين لوبان هي 
م�سدر  يقول  �ل�سر�ئية"،  �ملقدرة 
من بروك�سل، م�سًر� �إىل �لرتفاع 
�مل��ح��ت��م��ل يف �أ���س��ع��ار �ل��ف��ائ��دة على 
على  �لنظامية  و�ملخاطر  �لديون 
ردود  �سيثر  "�نتخابها  �ل���ي���ورو. 

�لأيديولوجي  �لب����ت����ز�ز  �أ����س���ا����س 
بروك�سل"،  ل�����ب�����روق�����ر�ط�����ي�����ة 
ع�سو  هيدفيغي،  ب��ال���س  ي��و���س��ح 
فيد�س  �ملجري عن حزب  �لرملان 
�مل��ج��ري. يف �مل��ق��اب��ل، ي��ق��ول زميله 
فيليب  �ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي  �خل�����س��ر  م���ن 
فيكتور  "مع  م��رت��ع��ب��ا  لم��رت�����س 
�إد�رة  يف  �ل��ن��ج��اح  ميكننا  �أورب�����ان، 
�لم��ور، لكننا لن ننجح مع �لقوة 

�لقت�سادية �لأوروبية �لثانية". 
�لقانون  �أ����س���ب���ق���ي���ة  م���ر�ج���ع���ة     
�ل�ستفتاء،  ط��ري��ق  ع��ن  �لأوروب�����ي 
�لقانون:  ���س��ي��ادة  ح��ول  �ل��ت��وت��ر�ت 

�لأ�سو�ق،  يف  للغاية  �سلبية  ف��ع��ل 
�لإيطايل  �ل���وزر�ء  رئي�س  ي�سيف 
معهد  رئي�س  ليتا،  �إنريكو  �ل�سابق 
�أوروبا  على  �سيتعني  ديلور.  ج��اك 
بعد ذل��ك �ل���رد، ول �أع���رف م��ا �إذ� 

كانت �ستتمكن من ذلك."
ل�  �ل�سعبة  �لأوروب��ي��ة  �لتحالفات 

�لتجمع �لوطني
   يف بروك�سل قر�أ �لبع�س برنامج 
بخف�س  �ل���وع���د  �إن  �مل��ر���س��ح��ة. 
ميز�نية  يف  ف���رن�������س���ا  م�����س��اه��م��ة 
مليار�ت   5 مب���ق���د�ر  �مل��ج��م��وع��ة 
خف�س  �إىل  �لإ����س���ارة  دون  دولر، 

ت�����س��ري��ح��ات م��اري��ن ل��وب��ان جتعل 
��ستن�ساخ  ت����وق����ع  �مل����م����ك����ن  م�����ن 
م��ق��اوم��ة على غ���ر�ر تلك �ل��ت��ي يف 
بود�ب�ست �أو و�ر�سو. وتتابع �جهزة 
عن  حملتها  �لوروب��ي��ة  �ملفو�سية 
للتمييز،  �ل��ت��ع��ر���س  خ��ط��ر  ك��ث��ب: 
حق  ع��ل��ى  �ملحتملة  و�لع����ت����د�ء�ت 
�ل��ل��ج��وء، و����س��ت��ق��ال �ل��ع��د�ل��ة �أو 
مير  ومل   ... �ل�����س��ح��اف��ة  ح���ري���ة 
بع�س  ح�������س���ور  رف���������س  ق�����ر�ره�����ا 
�ل�سحفيني موؤمتر�تها �ل�سحفية 
مرور �لكر�م. تقول فر� جوروفا: 
"يجب �أل تكون لدينا �أوهام ب�ساأن 

تتناق�س �سر�حة �ل�سر�كي جان 
�لر�سمي  �حل����ذر  م��ع  �أ���س��ي��ل��ب��ورن، 
�ملجل�س،  �أو  �لأوروب��ي��ة  للمفو�سية 
�ل��ل��ذ�ن ل ي��ن��ح��از�ن ع��ان��ي��ة لأي 
وطنية.  �ن��ت��خ��اب��ات  �أي  يف  ط���رف 
جميع  ت��ت��ج��ه  �أن  مي��ن��ع  ل  وه�����ذ� 
�لأنظار نحو فرن�سا خا�سة �أنه يف 
�لأو���س��اط �لأوروب��ي��ة، مل يتا�سى 

جنم �إميانويل ماكرون بعد.
   "فرن�سا قوة د�فعة، �آمل �أن تظل 
ج���وروف���ا،  ف����ر�  م�����ررت  كذلك"، 
عن  �مل�سوؤولة  �للجنة  رئي�س  نائبة 
�ل��ق��ي��م. وه��ن��ا، رمب���ا �أك���ر م��ن �أي 
م��ك��ان �آخ�����ر، ي�����س��ع��ب ت�����س��ّور فوز 
�لوطني.  �لتجمع  ح��زب  مر�سحة 
"�لبع�س ل يعتقدون يف ذلك حًقا 
�سيكونون  �لفرن�سيني  �أن  وي���رون 

يف  عليها  حت�سل  �ل��ت��ي  �لإع���ان���ات 
�لده�سة.  ب��ع�����س  ي��ث��ر  �مل���ق���اب���ل، 
ولكن  �لأمم،  'حتالف  تريد  "�إنها 
م��ا ه��و �لحت����اد �لأوروب������ي، �إن مل 
�أحد  ي�سخر  �أمم؟،  حت��ال��ف  ي��ك��ن 
تفكيك  �أر�دت  �إذ�  �مل����ح����اوري����ن، 
ينا�سبها،  مبا  �لحتفاظ  مع  ج��زء 
ت���دخ���ل يف  ف�����س��ي��ت��ع��ني ع��ل��ي��ه��ا �ن 

�لنظام و�لبدء يف �لتفاو�س."
�أنف�سهم  �لبع�س طماأنة     يحاول 
�لتجمع  حزبها  �أن  �إىل  ب��الإ���س��ارة 
يف  �لآن  حتى  ينجح  مل  �ل��وط��ن��ي، 
تاأ�سي�س كتلة يف �لرملان �لأوروبي 
مع �لبولنديني من حزب �لقانون 
و�لعد�لة وجمريي فيد�س. "حظا 
�سعيد� مع رئي�س �لوزر�ء �لبولندي 

ب�ساأن رو�سيا!"، يغمز دبلوما�سي.

عقانيني يف �لنهاية، بينما ي�سعر 
�آخرون بالقلق حًقا لأنهم يخ�سون 

�سعًفا ر�ديكاليا يف �أ�سو�أ حلظة".

بالن�سبة  ك��ارث��ة  �مل��ج��ري  �ل��ن��م��وذج 
لاحتاد �لأوروبي

ب��دء �لهجوم �لرو�سي على     منذ 
�أوك��ر�ن��ي��ا، ق��دم �لأوروب��ي��ون جبهة 
موحدة -حتى �أن �ملجر �لتي حتب 
مع  لكن  �ل��ع��ق��وب��ات.  تبنت  رو�سيا 
�ل�سلطة،  ل��وب��ان يف  وج���ود م��اري��ن 
فيكتور  وزر�ئ��ه��ا،  لرئي�س  �سيكون 
"�ستكون  ق�����وي،  ح��ل��ي��ف  �أورب��������ان 
ف���ر����س���ة خل���ل���ق دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة من 
�لقومية،  �ل��ق��وى  تعزز  �أن  �ساأنها 
�أ�سا�س �لحر�م  �أوروبا على  فكرة 
�مل���ت���ب���ادل ل��ل�����س��ي��ادة ول���ي�������س على 

كل  ق��ب��ل  ه���ي  ب��روك�����س��ل  ولأن     
للتفاو�س:  ك��ب��رة  من�سة  ���س��يء 
تغادر  �أن  �إم����ا  �لأ����س���ي���اء،  ل��ت��غ��ي��ر 
عليك  �أو  �ل���ري���ط���ان���ي���ني،  م���ث���ل 
ومع  �أخ��������رى.  دول������ة   26 �إق����ن����اع 
ذل�������ك، ف���ق���د �����س���ت���ب���ع���دت م���اري���ن 
نرحل  "لن  �لفريك�سيت.  ل��وب��ان 
�لنهار  م��ن  و���س��ح��اه��ا  ع�سية  ب��ني 
�أوروبي  م�سدر  يتوقع  �لليل،  �إىل 
�مل�������س���ت���وى. ول����ك����ن، يف كل  رف���ي���ع 
�لحو�ل، لن يدير �أحد ظهره لها. 
�ملجل�س  يف  ن��ظ��ر�وؤه��ا  �ع���رف  �إذ� 
�خلطر  فاإن  ب�سرعيتها،  �لأوروب��ي 
متار�س،  روؤي���ت���ه���ا  �أو  �ل�����س��ل��ل  ه���و 
م��ع ق��ادة �آخ��ري��ن، ت��اأث��ر� حقيقيا 
�لو�سط  و�حل��ل��ول  �لت�سويات  على 

�لأوروبية".

مارين لوبان خماوف �وروبية باجلملة حياد قلق د�خل �لحتاد �لوروبي

•• �لفجر –خرية �ل�صيباين

ي�صعد  احتمال  الإليزيه  ق�صر  لوبان  مارين  دخول 
املجر، لكنه يرعب املوؤ�ص�صات الأوروبية. م�صوؤول من 
من  كثري  يعتقده  ما  عاٍل  ب�صوت  ي�صوغ  لوك�صمبورغ 
الأوروبيني ب�صوت هام�س. عند و�صوله اإىل اجتماع 
ال�صبعة والع�صرين غداة اجلولة الأوىل، عّب وزير 
خارجية اأ�صغر دولة يف الحتاد الأوروبي عن �صعوره 
بالقلق: "اآمل األ تكون مارين لوبان رئي�صة لفرن�صا، 
ف�صيكون ذلك مبثابة قطيعة لأوروبا كم�صروع �صالم 
م�صار  على  بالكامل  ي�صعنا  اأن  هذا  �صاأن  ومن  وقيم. 

خمتلف... يجب على الفرن�صيني منع ذلك!".

فوز مارين لوبان يف 24 اأبريل �صيغري الو�صع يف اأوروبا ب�صكل جذري

قتلت بر�صا�س اإ�صرائيلي ,عائلتها تقاوم بالعلم والثقافة 
•• بيت حلم-�أ ف ب

مل تكن غادة �ل�سباتني تدرك عندما غادرت منزلها لزيارة 
خالها قبل نحو ع�سرة �أيام، �أنها لن تعود �أبد�، �إذ قتلت على 
�أطفال  �ستة  ور�ءه��ا  تاركة  بها،  ��ستبه  �إ�سر�ئيلي  جندي  يد 

ور�سالة باأن �لعلم �سينت�سر على �لكر�هية.
كانت غادة �سباتني تعتقد �أنها بعيدة كل �لبعد عن �لتوتر�ت 
و�ل�سفة  �أب��ي��ب  ت��ل  يف  �جل��اري��ة  �لفل�سطينية  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
�لغربية و�لقد�س، عندما غادرت منزلها �سر� على �لأقد�م 

يف قرية حو�سان على �أطر�ف مدينة بيت حلم.
وتقع حو�سان على تلة مرتفعة، يقطنها فل�سطينيون وت�سّم 
يف  ت��وت��ر  ب���وؤرة  لي�ست  لكنها  عليت  بيتار  م�ستوطنة  �أي�����س��ا 

�ل�سفة �لغربية �ملحتلة.
على و�جهات �ملحات �لتجارية، ميكن روؤية كتابات باللغتني 
�لعربية و�لعرية، لأن �لعديد من �مل�ستوطنني �لإ�سر�ئيليني 

ياأتون للت�سوق فيها دون �لت�سبب باأي م�ساكل.
عند مدخل �لقرية، يقف جنود �إ�سر�ئيليون ب�سكل د�ئم على 

جزيرة ��سمنتية �سغرة ت�سكل حاجز�ً للتفتي�س.
 ( غ��ادة  ع��ادت  ني�سان/�أبريل،  من  �لعا�سر  نهار  منت�سف  يف 
45 عاما( من زيارة خالها مرتدية ثوباً طويا وقد غطت 
عندما  �جلزيرة  من  بالقرب  ت�سر  وكانت  بحجاب،  ر��سها 

�أطلق جندي يف �جتاهها طلقات حتذيرية.
تقول عائلة غادة �إن هذه �لأخرة كانت تعاين من م�ساكل يف 
�لروؤية، و�أرجاأت عملية جر�حية يف عينيها حتى �نتهاء �ل�سنة 

�أم�ست  لأنها  �لعرية  تتحدث  وهي ل  لأولده��ا،  �لدر��سية 
فيديو  �سريط  م��ن  و��سحا  ب��د�  �خل���ارج.  يف  طويلة  �سنو�ت 
ن�سر بعد �حلادث، �أنها �أ�سيبت بالذعر عندما �أطلق �جلندي 
�لنار، �رتبكت، و�أطلق �جلندي �لنار مرة �أخرى على قدميها 

ف�سقطت �أر�سا.
من  قريبا  كان  فل�سطيني  تلفزيوين  مر��سل  �مل�سهد  و�سّور 
�ملكان. بعد ب�سع دقائق من �لنتظار ، نقلها �لهال �لأحمر 
�لفل�سطيني �إىل م�ست�سفى يف مدينة بيت جال �لقريبة حيث 
�سرة  بحوزتها  تكن  مل  كثر�.  نزفت  �أنها  �لأطباء  �كت�سف 

نا�سفة �أو �ساح �أو �سكني.
م��ن��ذ ذل���ك �ل���ي���وم، ت��ت��ج��اذب �أ���س��رت��ه��ا م�����س��اع��ر ح���زن وحرة 

وغ�سب.
غ���ادة، لوكالة  و�ل���دة  ع��ام��ا(،  �سباتني )69  وت��ق��ول ح��وري��ة 
فر�ن�س بر�س، "ذهبت �سقيقتي �إىل هناك )�حلاجز(، و�ساألت 
"ل".  ف���رّد:  خطاأ؟"،  �أي  �رت��ك��ب��ت  "هل  ب��ال��ع��ري��ة:  ج��ن��دًي��ا 
�حلالة؟"،  ه��ذه  يف  �لنار  عليها  �أُطلقت  "ملاذ�  �ساألته  عندها 

فاأجاب "�آ�سف".
وجل�س �ىل جانب حورية، عمر وجميلة وحممد وم�سطفى، 
�أر�ئ���ك يف غرفة  �أط��ف��ال غ���ادة �ل�ستة، على  �أرب��ع��ة م��ن  وه��م 

�لعائلة، و�أعينهم مثبتة نحو �لأر�س.
�أمي؟  �أي��ن  يت�ساءلون  �ل�سغار  غ��ادة  "�أولد  �جل��دة  وت�سيف 
�أي��ت��اًم��ا و�أن����ا ع��ج��وز، و�أخ����اف عليهم عندما  �أ���س��ب��ح��و�  ل��ق��د 
�حلياة،  و�أري��ه��م  �أطعمهم  �أن  �أود  �جلي�س.  من  يخرجون... 

�أخ�سى على م�ستقبلهم".

وتنظر حورية �ىل حفيدها م�سطفى وتقول هو "حمطم" 
منذ يوم �لأحد ذ�ك.

ويقول م�سطفى )15 عاما( متاأثر�، "فقدُت و�لدتي وكاأن 
�حلياة مل يعد لها �أي معنى.كانت هي كّل �سيء بالن�سبة لنا 
فهي توقظنا يف �ل�سباح، وهي �لتي ت�ستقبلتنا عندما نعود �إىل 

�ملنزل من �ملدر�سة. كانت تعتني بنا ل ميكن ��ستبد�لها".
ت�����س��رح لنا  �أ���س��ه��ى �لأط����ب����اق،  ل��ن��ا  ��ر  "كانت حت�����سّ وي��ت��اب��ع 

�لريا�سيات وجتعلني �أفهم كل �سىء ب�سرعة".
هي  تخرجت  �لعلماء،  من  عائلة  من  �سباتني  غ��ادة  تتحّدر 
نف�سها من ق�سم �لريا�سيات من جامعة بيت حلم، و�أم�ست 
بعد وفاة  ت��دّر���س.  كانت  خم�سة ع�سر عاًما يف �خل��ارج حيث 
زوجها قبل �أربع �سنو�ت، عادت غادة �إىل حو�سان مع �أطفالها. 
�لو�جبات  �أد�ء  يف  وت�ساعد  �ل��ط��ع��ام،  وج��ب��ات  ر  حت�سّ ك��ان��ت 
�ملمتدة، ويف  �لأ���س��رة  �أف���ر�د  �ل��ق��ر�آن، وت���زور  �ملنزلية، وت��ق��ر�أ 
�سقيقها  ويو�سح  خ�سو�سية.  درو�ساً  تعطي  �لأحيان  بع�س 
تكن  ومل  ومتعلمة  وم�����س��امل��ة  م�ستقلة  �م����ر�أة  ر�أفت"كانت 
مهتمة بال�سيا�سة على �لإطاق". وقال �إنه تلقى �عتذ�ر� من 

�جلي�س �لإ�سر�ئيلي عن "�خلطاأ".
للتعليق على  م��ع �جلي�س  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س  وك��ال��ة  وت��و����س��ل��ت 
مقتل غادة. فقال �إنها رك�ست "ب�سكل مريب" نحو �حلاجز، 

فاأطلق �جلنود �لنار.
"�مل�ستبه بها تلقت �لعاج �لطبي �لأويل من جنود  و�أ�ساف 
"هناك  �أن  �حلادث"، مو�سحا  مكان  �لإ�سر�ئيلي يف  �جلي�س 

مر�جعة جارية ملاب�سات �لق�سية".

و�أثارت �ملاأ�ساة غ�سبا بني �لفل�سطينيني ويف �خلارج.
�لفل�سطينية  �ل�سوؤون  �ت�سل رئي�س وحدة  ن��ادرة،  ويف خطوة 
يف �ل�سفارة �لأمركية يف �لقد�س جورج نول بالعائلة لتقدمي 
ليلية �سد  �ح��ت��ج��اج��ات  و���س��ه��دت منطقة ح��و���س��ان  ت��ع��ازي��ه. 
�ل�ساب  فيها  قتل  مو�جهات  وح�سلت  �لإ�سر�ئيلية،  �لقو�ت 
�ألقى  �أن  بعد  �لإ�سر�ئيلية  �لقو�ت  بر�سا�س  حمامرة  ق�سي 

�ستعّلم  �إنها  تقول  حورية  لكن  حارقة.  زجاجة  �جتاهها  يف 
�إذ�  "نحن  �أ�ساليب خمتلفة لاحتجاج. وتقول  �أطفال غادة 
و�لفهم  و�لثقافة  بالعلم  ��سر�ئيل، نحاربها  �أن نحارب  �أردنا 
�أولدي �ساحلني  ب��اأن يكون  �أخ��دم بلدي،  �أن��ا  و�لدين. هكذ� 
وحمبي �سام". وت�سيف "�إذ� كنت �أحب غادة، فا بد يل من 

تعليم �أطفالها هذه �لأمور".

�صبط وهو ي�صرق كي�س رقائق بطاط�س 

غ�صب من �صرطة نيويورك لعتقالهم �صبيا اأ�صود 
•• نيويورك-�أ ف ب

مت  م�سور  ت�سجيل  يف  حتقق  �أن��ه��ا  ن��ي��وي��ورك  �سرطة  �أف����ادت 
ت���د�ول���ه وي��ظ��ه��ر ع��ن��ا���س��ر ت��اب��ع��ني ل��ه��ا وه���م ي��وق��ف��ون �سبيا 
�أ�سود يبلغ ثمانية �أعو�م بعد �سبطه وهو ي�سرق كي�س رقائق 

بطاط�س.
و�ل��ف��ي��دي��و �ل���ذي و���س��ل ع���دد م�����س��اه��د�ت��ه �ىل �أك���ر خم�سة 
وي��د�ه خلف ظهره  باكيا  �ل�سبي  مايني على توير يظهر 
بينما يقتاده �سابط �سرطة �أبي�س من ق�سم �سرطة �سر�كيوز 

�ىل �سيارة دورية.
يقول  وه���و  �ل��ف��ي��دي��و  م�����س��ور  ���س��وت  �لت�سجيل  يف  وي�����س��م��ع 
لل�سرطي "ماذ� �لذي �ستفعله؟"، ليجيبه �لأخر وهو مي�سك 

بال�سبي "�حزر! �حزر ما �لذي �ساأفعله!" .
ويرد �سرطي �آخر باأن �ل�سبي "ي�سرق �أ�سياء"، قبل �أن يتهمه 

�مل�سور مبعاملته على �أنه "جمرم" ويعر�س دفع ثمن كي�س 
رقائق �لبطاط�س.

�أطلق �سر�حه  �أن �ل�سبي �لذي  �إعام حملية  وذكرت و�سائل 
فيما بعد دون توجيه تهمة �إليه يبلغ من �لعمر ثمانية �أعو�م 

فقط.
وو���س��ف��ت ح��اك��م��ة ولي����ة ن��ي��وي��ورك ك��اث��ي ه��وك��ول �لفيديو 
�آباء  منا  "�لكثر  لل�سحافيني  وقالت  �لقلب"،  "يفطر  باأنه 
كان  لأن��ه  �لطفل  تتخيلو� خوف  �أن  �إل  ي�سعكم  ول  و�مهات. 

عليه �أن يعي�س هذه �لتجربة".
�لجتماعي  �لتو��سل  و�سائل  م�ستخدمي  من  �لعديد  و�تهم 

عنا�سر �ل�سرطة بالعن�سرية.
وتعد �لعن�سرية يف تطبيق �لقانون من �أكر �لق�سايا �أهمية 
�أك��ر عر�سة خلطر  �ل�سود ه��م  �مل��ت��ح��دة، حيث  �ل��ولي��ات  يف 

عنف �ل�سرطة من �لبي�س.

و�أثار فيديو ملقتل �لأمركي من �أ�سل �فريقي جورج فلويد 
عام 2020 �حتجاجات على م�ستوى �لباد ودعو�ت لإ�ساح 

�ل�سرطة.
�أنحاء  ج��م��ي��ع  �ل�������س���ود�ء يف  �مل��ج��ت��م��ع��ات  �إن  ه���وك���ول  وق���ال���ت 
م�ساهدة  عند  �لآخرين  مثل  بال�سدمة  ت�ساب  لن  نيويورك 
هذ� �لفيديو "لأنها تكيفت مع نوع خمتلف من �ملعاملة من 

قبل �أجهزة �ل�سرطة"، وفق و�سائل �إعام حملية.
ون�سرت �سرطة �سر�كيوز بيانا على توير �لثاثاء قالت فيه 
�لتي  و�لكامر�ت  �ل�سباط  �سلوك  ذلك  يف  مبا  "�حلادث  �إن 
ي�سعونها على �أج�سامهم قيد �ملر�جعة"، لفتة �أن "�لقا�سر 

�مل�ستبه بقيامه بال�سرقة مل يتم تقييده بالأ�سفاد".
"يف �سيارة دوري��ة ونقله  �أنه مت و�سع �لطفل  �لبيان  و�أ�ساف 
مبا�سرة �إىل منزله حيث �لتقى �ل�سباط مع و�لده ومل يتم 

توجيه �أي تهمة �ليه".

الرئي�س ال�صيني يوؤكد معار�صة بالده 
للعقوبات اأحادية اجلانب 

•• بكني-رويرتز

�ل��رئ��ي�����س �ل�����س��ي��ن��ي ���س��ي ج���ني ب��ي��ن��غ م��ع��ار���س��ة ب���اده 
يف  �لذر�ع"  طويلة  "و�لت�سريعات  �لأح��ادي��ة  للعقوبات 
�إىل  مبا�سر  ن��ح��و  ع��ل��ى  �لإ����س���ارة  دون  �خل��م��ي�����س،  كلمة 
�لعقوبات �لتي يفر�سها �لغرب على رو�سيا ب�سبب غزوها 

لأوكر�نيا.
وكررت �ل�سني �نتقادها للعقوبات �لغربية مبا يف ذلك 
عدم  على  �أي�سا  حر�ست  لكنها  رو�سيا،  على  �ملفرو�سة 
تقدمي �أي م�ساعدة ملو�سكو قد توؤدي �إىل فر�س عقوبات 

على بكني.
�ل�سنوي  ب�����و�و  م��ن��ت��دى  �إىل  م�������س���ورة  ك��ل��م��ة  وخ�����ال 
لاقت�ساد �لآ�سيوي �ملنعقد يف جزيرة هاينان يف جنوب 

�لباد، حذر �سي من �أن "�لعزلة" �لقت�سادية و�أ�ساليب 
�ل�سغط مثل قطع �سا�سل �لإمد�د لن جتدي.

وز�د �لقرب بني �ل�سني ورو�سيا، ورف�ست بكني �لتنديد 
بغزو مو�سكو لأوكر�نيا و�أرجعت �سبب �لأزمة �لأوكر�نية 

�إىل تو�سع حلف �سمال �لأطل�سي �سرقا.
وذكر �سي �أن هناك حاجة لبذل جهود من �أجل ��ستقر�ر 
�لقت�ساد  �إن  �أي�سا  ق��ال  لكنه  �لعاملية،  �لغذ�ء  �سا�سل 

�ل�سيني مرن و�إن �جتاهه طويل �لأمد مل يتغر.
ويو�جه �قت�ساد �ل�سني �أزمات ب�سبب تد�عيات جهودها 
�سيما  ل  كوفيد19-،  �نت�سار مر�س  �ل�سارمة لحتو�ء 

يف �سنغهاي مركز �لباد �لقت�سادي.
يف  كوفيد19-  �أزم�����ة  �إىل  ك��ل��م��ت��ه  يف  ���س��ي  ي�����س��ر  ومل 

�ل�سني.
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العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بخ�سو�س �لرخ�سة 
رقم:CN 2138723 بال�سم �لتجاري:جرين لو�زي�س 
للعناية بالرجال بالغاء طلب تعديل �لرخ�سة و�عادة 

�لو�سع كما كان عليه �سابقا.
�لعان  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�سبوع  خال  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة 

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

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�سركة:�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
�ل�سم �لتجاري:مطعم برجر ديتيلز ذ.م.م

عنو�ن �ل�سركة:رخ�سة فورية
CN رقم �لقيد يف �ل�سجل �لقت�سادي: 3022265 

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
1 - حل وت�سفية �ل�سركة

قانوين  كم�سفي   ، ذ.م.م  و�ملر�جعة  للمحا�سبة  �ل�سادة/�لحتاد  تعيني   -  2
�جلمعية  حم�سر  قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/4/12  لل�سركة 
�لعمومية غر �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2250010196 

تاريخ �لتعديل:2022/4/21
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعان مر�جعة �مل�سفي �ملعني 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سكويز كافيه

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2422941 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة حممد �سعد �لدين عبد�لرحيم عو�س %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف جمال �حمد حممد عبد�هلل �لقبي�سى
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ �سكويز كافيه

SQUIZ CAFE

�إىل/ �سكويز كافيه - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م
  SQUIZ CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/كافتريا هارموين

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2003570 
تعديل �إ�سم جتاري من/ كافتريا هارموين

HARMONY CAFETERIA

�إىل/ مطعم و كافتريا هارموين �ل�سبخة
 HARMONY SABKHA RESTAURANT AND CAFETERIA

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/تو�فق لتطوير �مل�ساريع �لعقارية - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN ذ.م.م     رخ�سة رقم:1080136 
تعديل مدير / �إ�سافة جا�سم �سالح جا�سم �حمد بو�سيبع

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �لد�ر لوج�ستيك�س هولدينج ليميتد
ALDAR LOGISTICS HOLDING LIMITED

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �لع�سو�س لا�ستثمار �لعقاري - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
ALESHOUSH REAL ESTATE INVESTMENT .SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف تر�ي�ستار �لقاب�سة ذ.م.م
TRISTAR HOLDING L.L.C.

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �يتك لد�رة وتطوير �مل�ساريع �لعقارية- �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
E-TECH PROJECTS MANAGEMENT&DEVELOPMENT -SOLE PROPRIETORSHIP L.C.C

تعديل لوحه �لإعان / �إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ تو�فق لتطوير �مل�ساريع �لعقارية ذ م م
TWAFQ PROJECTS DEVELOPMENT PROPERTY LLC

�إىل/ تو�فق لتطوير �مل�ساريع �لعقارية - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
TWAFQ PROJECTS DEVELOPMENT PROPERTY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�أربعة ع�سر  فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خال 
يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة 

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

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/كافتريا د�يت �ند �سيت

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2795036 
تعديل �إ�سم جتاري من/ كافتريا د�يت �ند �سيت

DIET AND CHEAT CAFETERIA

�إىل/ مطعم د�يت �ند �سيت ميل
  DIET AND CHEAT MEAL RESTAURANT

 تعديل ن�ساط / �إ�سافة مطعم 5610001
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان 
�لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

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

Date 22/ 4/ 2022  Issue No : 13526
Court of Appeal

Memo Notification by Publication (Appeal)
In the appeal No.: 382/2022/6 - Civil appeal
Considered at : department of Urgent Cases and Execution _ appeal No. 89
Subject of appeal : appealing the judgment issued in the case No. (7/2022) Civil 
appeal, fees, expenses and attorneys’ fee.
Appellant : Al Owais and Al Matrooshi Advocates and Legal Consultants.
Address : Emirate of Dubai | Airport St Port Saeed area | Business Point Building 
Mezzanine Office No. 9 | Tel: 0506335560 | Email: ALMATROOSHI@omalc.ae | 
Makkani: 3244594826 IBAN AE090500000000020106942
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakheet Al Matrooshi
Notifiee: 1- Wasinee Jeffery, his capacity: Appellee
Subject of Notification
has appealed the decision/judgment issued in the case No. 7/2022- Civil appeal, On 
07-04-2022. A remotely session was set on Wednesday Corresponding to 27-04 2022 
at 02:00 pm in litigation hall. Therefore, you are kindly requested to attend in person 
or by attorney, otherwise, the court will issue its judgment in absentia.
Prepared by/Thaniya Salem Al Falasi
Date of approval/13-04-2022 23:03:28

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70472

Date 22/ 4/ 2022  Issue No : 13526
Legal Notice by Publication 

(085787/2022)
The Warner : Safaa Ismail Haj Hamad Al Takawi 
The First Warnee : R Holding
The Second Warnee : Sweet Homes Holdings FZE
Subject : Judicial Notice No. 2021/1/225920
The warner hereby notifies the Warnees of termination and rescinding the agreement 
signed under Contract No. 35364 on the sale and purchase of Unit No. 403 in Paradise 
Lake Tower B2, Plot No. 118 in the Emirate of Ajman and warns you to refund the 
amount of (AED 194,736) “one hundred ninety-four thousand seven hundred and 
thirty-six dirhams», all within (90 days) from the date in which you received this 
warning. Otherwise, the warner will be regretfully forced to take all legal measures, 
including precautionary seizure and registration of all kinds of lawsuits to ensure her 
rights, claim and collect them and charge you with all fees, expenses, costs and all 
compensations, legal interest and attorney's fees - with all of the warner's reservations, 
and with all her rights.
Yours Sincerely
The Notary Public (signed)
DUBAI COURTS  20 APR 2022  Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 22/ 4/ 2022  Issue No : 13526
Sharjah federal court of first instance

(execution department)
Notification by publication of payment in the executive lawsuit No 2166 of 2022 
To the defendant : chakyath parameswaran ravidas
Let it be known to you that the Sharjah Federal Court of First Instance has 
issued a judgment against you, and you are required to attend the session held 
on 10/05/2022 for the plaintiff/ lovraj talwar pran nath talwar
And since the judgment creditor has submitted an application for the execution 
of the judgment and registered with the number referred to above. Therefore, 
you must implement the decision within 15 days from the date of the day 
following publication.
In the event that you fail to appear on the specified date and time, the court will 
start hearing the case in your absence.
Head of the execution department
Sharjah federal court of first instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  9384/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2021/2738 جتاري جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )8195( درهم ، �ساما للر�سوم و�مل�ساريف .

طالب �لتنفيذ : مهند حممود حممد �لفاعوري
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �لقرهود - ديره - دبي - �سارع �لقرهود - مبنى �ركيد - �سقة 306 - بجانب 

حمطة جي جي كو للقطار
�ملطلوب �إعانهم : 1- زياد عبد�هلل �بر�هيم كلد�ري 2- كلد�ري �لكهروميكانيكية �س ذ م م  3- �أبناء كلد�ري 

�لتجارية �س.ذ.م.م - �سفتهم: منفذ �سدهم
مو�سوع �لإعان : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)8195( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم 

يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2774/2022/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2021/285 ��ستئناف جتاري ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )4855740.41( درهم ، �ساما للر�سوم و�مل�ساريف + تنفيذ �حلكم وفق منطوقه .

طالب �لتنفيذ : م�سنع جون لاملنيوم و�لزجاج �س.ذ.م.م
عنو�نه:�مارة دبي - بردبي - منطقة جبل علي - ملك جممع دبي لا�ستثمار - م�ستودع رقم 14 - �لرقم 

�ملكاين:1518562942 - هاتف رقم:048854411 - هاتف متحرك رقم:0501635351
�ملطلوب �إعانه : 1- �سركة �سيدكو للمقاولت �لعامة �س.ذ.م.م - فرع دبي - �سفته: منفذ �سده

مو�سوع �لإعان : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)4857740.41( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  1685/2022/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2021/7282 �أمر �أد�ء ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)55153( درهم ، �ساما للر�سوم و�مل�ساريف  .
�ل�سرم  �حمد  عي�سى  وميثلها/�حمد  �����س.ذ.م.م  �ل�ستثمارية  �لع��م��ال  مفتاح  جمموعه   : �لتنفيذ  طالب 

�لفا�سي
ع��ن��و�ن��ه:�م��ارة دب���ي - دي���ره �خلبي�سي خ��ل��ف م��ع��ر���س �ل��ه��اي��ون��د�ي ب��ن��اي��ه م��رك��ز �ع��م��ال جم��م��وع��ة مفتاح 

�ل�ستثمارية طابق �مليز�نني مكتب رقم 1 - هاتف 0504512636/042397779 - مكاين:2977195515
Ahmadashram7@gmail.com

�ملطلوب �إعانه : 1- وودكو �س.ذ.م.م - �سفته: منفذ �سده
مو�سوع �لإعان : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�لتنفيذية  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة،  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )55153(

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1588/2022/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

به وقدره  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د   ، �أد�ء  �أمر  رقم 2021/7283  �لدعوى  �ل�سادر يف  تنفيذ �حلكم   : �لتنفيذ  مو�سوع 
)55153( درهم ، �ساما للر�سوم و�مل�ساريف  .

طالب �لتنفيذ : جمموعه مفتاح �لعمال �ل�ستثمارية �س.ذ.م.م وميثلها/�حمد عي�سى �حمد �ل�سرم �لفا�سي
عنو�نه:�مارة دبي - ديره �خلبي�سي خلف معر�س �لهايوند�ي بنايه مركز �عمال جمموعة مفتاح �ل�ستثمارية 

طابق �مليز�نني مكتب رقم 1 - هاتف 0504512636/042397779 - مكاين:2977195515
Ahmadashram7@gmail.com

�ملطلوب �إعانه : 1- وودكو �س.ذ.م.م - �سفته: منفذ �سده
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اه  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد   : �لإع��ان  مو�سوع 
�ستبا�سر  �ملحكمة  و�مل�ساريف، وعليه فان  للر�سوم  �ساما  �ملحكمة  �أو خزينة  �لتنفيذ  )55153( درهم �ىل طالب 
ن�سر هذ�  تاريخ  يوما من  خ��ال )15(  �مل��ذك��ور  بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  بحقكم يف حالة  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت 

�لعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1590/2022/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2020/2448 جتاري جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )50.000( درهم ، و�لفائدة �لقانونيه �ساما للر�سوم و�مل�ساريف  .

طالب �لتنفيذ : �حمد عي�سى �حمد �ل�سرم �لفا�سي
ع��ن��و�ن��ه:�م��ارة دب���ي - دي���ره �خلبي�سي خ��ل��ف م��ع��ر���س �ل��ه��اي��ون��د�ي ب��ن��اي��ه م��رك��ز �ع��م��ال جم��م��وع��ة مفتاح 

�ل�ستثمارية طابق �مليز�نني مكتب رقم 1 - هاتف 042397779
�ملطلوب �إعانه : 1- وودكو �س.ذ.م.م - �سفته: منفذ �سده

مو�سوع �لإعان : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�لتنفيذية  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة،  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )64755(

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  3596/2022/253 تنفيذ �شيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�سعة رقم 230

 )001934 و   408801 و   408802 و   001933( رق��م  �ملرجتع  �ل�سيكات  بقيمة  �ملطالبة   : �لتنفيذ  مو�سوع 
و�ل�سادر عن بنك �بوظبي �لول بقيمة )1129666.73( درهم .

طالب �لتنفيذ : �سر�ميك ر�أ�س �خليمة �س.م.ع
عنو�نه:�مارة ر��س �خليمة - �جلزيرة �حلمر�ء - عنو�نها �ملختار:�مارة دبي - بردبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - 

مركز دبي �ملايل �لعاملي - مبنى رقم 3 - �لطابق رقم 6 - مكتب 605 -  رقم مكاين:2682589680 
�ملطلوب �إعانه : 1- بيفر جلف للمقاولت �س.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع �لإعان : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)  ( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة بال�سافة �ىل مبلغ ر�سوم خلزنية �ملحكمة ، وعليه فان 
�ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال )15( يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:690/2022/11 مدين جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �لثامنة رقم 410

مو�سوع �لدعوى : �لز�م �ملدعي عليه بان ي�سدد للمدعي مبلغ وقدره )1.460.000( درهم مليون و�ربعمائة 
و�ستون درهما وفو�ئدها �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى �ل�سد�د �لتام  . 

�ملدعي:ح�سني فاحي
عنو�نه:حممد �لها�سمي للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية �لكائن بامارة دبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - منطقة 

�ملركز �لتجاري �لوىل - �بر�ج لطيفة - �لطابق 36 - مكتب رقم 3601 - هاتف رقم 0097143521131
�ملطلوب �إعانه :  1- بهر�م �مر ح�سني  -  �سفته : مدعي عليه

مو�سوع �لإعان :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �لز�م �ملدعي عليه بان ي�سدد للمدعي مبلغ وقدره 
�ملطالبة  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  وفو�ئدها  درهما  و�ستون  و�ربعمائة  مليون  دره��م   )1.460.000(
�لق�سائية وحتى �ل�سد�د �لتام ، وحددت لها جل�سة يوم  �لثاثاء �ملو�فق:2022/4/26 �ل�ساعة:09:00 �سباحا 
يف قاعة �لتقا�سي عن بعد - لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:888/2022/16 جتاري جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �ل�سابعه رقم 409

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مبلغ وقدره )2.384.717.26( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل با 

كفالة  . 
�ملدعي:جافا لل�سحن �س.ذ.م.م

�سقة   - �وب��روي  - مبنى  �لعمال  �سارع   - دبي   - �لتجاري  - منطقة �خلليج  دبي  �م��ارة   - عنو�نه:�لمار�ت 
1601

�ملطلوب �إعانه :  1- �أي.�أت�س.كي.�نرنا�سيونال �س.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه
�مل��دع��ي عليها مبلغ وقدره  ب��ال��ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة  �ل��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا  �أق����ام عليك  م��و���س��وع �لإع����ان :  ق��د 
وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم   )2.384.717.26(
�ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل با كفالة ، وحددت لها جل�سة يوم  �لربعاء �ملو�فق:2022/4/27 
�ل�ساعة:09:00 �سباحا يف قاعة �لتقا�سي عن بعد  - لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70533

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
اعالن بالن�شر 

 2191/2022/207 تنفيذ جتاري 
�إعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �لإعان بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1-  مياد ��سماعيل �أبو خ�سريف - جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/فاديه حمي �لدين �بو خ�سريف
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
ر�سوم  بال�سافة �ىل مبلغ  �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  )114610.37( درهم �ىل طالب 

خلزينة �ملحكمة.
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 

اعالن بالن�شر 
 1654/2022/207 تنفيذ جتاري 

�إعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل �لإعان بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �سده/1-  �سركة �لحتاد للبناء و�ل�ستثمار ذ.م.م - جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�سركة �خللطة �جلافة بلك�سيت ذ.م.م )�سابقا( �سركة بلك�سيت 

للخلطة �جلافة ذ.م.م )حاليا(
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)176401.08( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 70392

اعالن بالن�شر        
 883/2022/465 نزاع جتاري 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
�إىل �ملتنازع �سده : 1- ثقلني ر�سا مالك غام فريد  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ملتنازع :حممد عمر �أ�سرف 
و�عان  لنظرها  جل�سة  �ق��رب  وحتديد  �لدعوى  بقيد  �ول:�لت�سريح  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
م   2007 �ل�سنع  �سنة   - �ك��ورد  هوند�  ن��وع  �ل�سيارة  بيع  عقد  ونفاذ  ب�سحة  ثانيا:�حلكم   - بها  عليه  �ملدعي 
 JHMCM56537C406041:73101 - خ�سو�سي دبي - �سا�سي رقمP للون ف�سي - رقم �للوحة�
يف  �حلا�سل  �لبيع  تاريخ  من  ��سمه  يف  )ثانيا(  يف  �ملو�سوفة  �ل�سيارة  بت�سجيل  عليه  �ملدعي  ثانيا:�لز�م   -
2020/6/19 م - ر�بعا:��سناد وحتويل مبلغ �لغر�مات �لتي ت�سبب فيها �ملدعي عليه مببلغ )10.410( درهم 
و�ي غر�مات يحدثها يف �مل�ستقبل ب�سبب �ل�سيارة �ىل ��سم �ملدعي عليه - خام�سا:�لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم 
 11:00 �ل�ساعة   2022/4/27 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    . �ملحاماة  �تعاب  ومقابل  و�مل�ساريف 
�سباحا يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70533

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                     يف  اال�شتئناف رقم:6/2022/382 ا�شتئناف تظلم عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �ملو�د �مل�ستعجلة و�لتنفيذ - ��ستئناف رقم 89

مو�سوع �ل�ستئناف : �إ�ستئناف �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رق��م:2022/7 تظلم عقاري ، و�لر�سوم و�مل�ساريف 
و�لتعاب. 

�مل�ستاأنف:�لعوي�س و�ملطرو�سي للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية
 -  9 رق��م  مكتب   - �مليز�نني   - �لعمال  نقطة  بناية   - بور�سعيد  - منطقة  �ملطار  �سارع   - دب��ي  عنو�نه:�مارة 
هاتف:0506335560 - بريد �لكروين:ALMATROOSHI@OMALC.AE - مكاين 3244594826 

 IBAN:AE090500000000020106942 -
 وميثله:عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�سي 

�ملطلوب �إعانه :  1- و��سيني جيفري  -  �سفته : م�ستاأنف �سده
مو�سوع �لإعان :  قد �أ�ستاأنف �لقر�ر/�حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم:2022/7 تظلم عقاري بتاريخ:2022/4/7. 
وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2022/4/27  �ل�ساعة 02.00 م�ساء� بقاعة �لتقا�سي عن بعد ، وعليه 

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

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70472

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
اعالن بالن�شر 

 207/2020/2931 تنفيذ جتاري 
�إعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �لإعان بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1-  حممد ��سر�فيل خان - جمهول حمل �لقامة

)حاليا(  �لم���ار�ت  )م(  ����س.م.ب  �لو���س��ط(  )�ل�سرق  �لتنفيذ/�ميك�س  �لطالب  �ن  مبا 
�سركة �مريكان �ك�سر�س )�ل�سرق �لو�سط( �س.م.ب )�سابقا(

وميثله:حممد عي�سى �سلطان �ل�سويدي
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )32306(
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذ� �لعان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:7328/2021/60 امر اداء 
�ملنظورة يف:�و�مر �لد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203

مو�سوع �لدعوى : �ول بالز�م �ملدعي عليها بالت�سامن و�لت�سامم بان توؤديا للمدعية مبلغ وقدره )107.422.00( 
درهم مائة و�سبعة �لف و�ربعمئة و�ثنان وع�سرون درهما - قيمة �ملديونية �ملر�سدة بذمتهما مع �لفائدة �لقانونية 
و�مل�سروفات ومقابل  بالر�سوم  �ملدعي عليهما  ثانيا:�لز�م   - �لتام  �ل�سد�د  �ل�ستحقاق وحتى  تاريخ  بو�قع 12% من 

�تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:جلف طوب لاأ�سمنت ذ.م.م

عنو�نه:�لمار�ت �لعربية �ملتحدة - �مارة دبي - بردبي - منطقة �لقوز �ل�سناعية �لثالثة - م�سنع ملك �ل�سبيعي 
�ل�سناعية - وميثله:منذر حممد مال �هلل �سليمان �حلمادي

�ملطلوب �إعانه :  1- �سيد �غا جاويد �سيد ذو �لفقار علي نقوي  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع �لإعان :طلب ��ست�سد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2021/11/22 - �لز�م �ملدعي 
و�ثنان  و�ربعمئة  �لف  و�سبعة  مائة  دره��م    )107.422.00( وق��دره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  ب��ان  بالت�سامن  عليهما 
وع�سرون درهما وبالر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.ولكم �حلق يف ��ستئناف �لمر خال 

15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعان.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي
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عربي ودويل

زيلين�سكي خطة �ت�سالية حديثةحرب مر�سحة لتدومبوتني  ��سر�تيجية �ت�سالية مل تتحرر من �لقو�لب �ل�سوفياتية

�لطر�د مو�سكما قبل غرقه �حلريق �لذي �سب يف �ل�سفينة �حلربية �لرو�سية

ووا�صح  حا�صم  ع�صكري  ن�صر  لتحقيق  بوتني  وحتديث  ال�صوفياتي  الع�صكري  الإرث  بني  اجلمع  للقوات  يكفي  • ل 
الرو�صي للغزو  البحري  البعد  على  مبا�صر  تاأثري  له  مو�صكفا  • اختفاء 

م�صتبعدة تبدو  النهائية  النت�صارات  لكن  ممكنة,  الرمزية  • النجاحات 

2014 اأزمة  منذ  املكت�صبة  وباخلرة  ال�صابقة,  زيلين�صكي  مبهنة  تاأثر  احلايل  الأوكراين  التوا�صل  اأن  الوا�صح  • من 
اأوكرانيا انت�صار  ول  رو�صيا  هزمية  توؤكد  ل  فهي  اللعبة:  قواعد  تغري  ل  ال�صفينة  هذه  • خ�صارة 

العواقب الع�صكرية لفقدانه حقيقية:

خ�صارة الطراد مو�صكفا, رمز لغرق رو�صي اأكر...!
•• �لفجر -�صرييل بريت* -ترجمة خرية �ل�صيباين

لفقدان  الع�صكرية  العواقب  اإن  لرو�صيا،  بالن�صبة 

هو  اأهمية  الأك��رث  التاأثري  اأن  غري  حقيقية،  مو�صكفا 
تاأثري رمزي.

من املغري اأن نرى يف خ�صارة الطراد الرو�صي مو�صكفا 
رمزا لغرق اأكب: غزو رو�صيا لأوكرانيا.

اأوًل، لهذا احلدث نطاق عملياتي، خا�صة اأن الأ�صطول 
بوا�صطة  تعزيزه  ميكن  ل  الأ�صود  البحر  يف  الرو�صي 
والبو�صفور،  الدردنيل  م�صيق  عب  ال�صمايل  الأ�صطول 
الع�صكرية  "العملية  بداية  منذ  تركيا  اأغلقته  الذي 

خ�صو�صا،  له،  لكن  الكرملني.  اأطلقها  التي  اخلا�صة" 
الرو�صية  ال�صفينة  فقدان  اأن  يبدو  �صيا�صية:  اأهمية 
يو�صح  الأوك���راين،  ال�صاحل  من  بالقرب  الرئي�صية 
النقالب التدريجي لتوازن القوى الع�صكري والإعالمي 

•• عو��صم-وكاالت

حذر �لكاتبان وليم هوروبني و�ندريه تارتار يف موقع "بلومرغ" �لأمريكي، من 
�أن �لإ�ستياء من �رتفاع تكاليف �ملعي�سة �لذي طغى منذ بد�ية �ل�سنو�ت �لأوىل 
ليتقد  ع��اد  �أع���و�م،  خم�سة  قبل  م��اك��رون  �إمي��ان��وي��ل  �لفرن�سي  �لرئي�س  ل��ولي��ة 
�ملتطرف  �ليميني  �لوطني  �لتجمع  زعيمة  م��ع  �ملو�جهة  يحيل  مم��ا  جم���دد�ً، 

مارين لوبان، �إىل مناف�سة �أكر �حتد�ماً.
ولفت �لكاتبان �إىل �أن �لت�سخم مل يكن قط بهذ� �مل�ستوى �لذي هو عليه �ليوم 
يف فرن�سا منذ �لثمانينات. وتظهر �لإ�ستطاعات �أن تغطية �لنفقات هي �ل�سغل 
�إعادة  و��ستبق ماكرون خماطر  و�ل�سحة.  �لأم��ن  �أكر من  للناخبني،  �ل�ساغل 
لاأ�سر،  �ل�سنة  �سابق من هذه  وقت  مبالغ طائلة يف  �إنفاق  �إنتخابه من خال 
كي تكافح �رتفاع �أ�سعار �لطاقة، لكن لوبن ذهبت �إىل �سن حملة �ساملة على ما 

ي�سميه �لفرن�سيون "�لقوة �ل�سر�ئية".

ول يز�ل من �ملحتمل فوز �لرئي�س �حلايل، لكن �لإ�ستطاعات، تظهر �أن �لفارق 
�سيكون �أقل بكثر مما كان عليه يف �نتخابات 2017، عندما ح�سل على 66 يف 
�ملئة من �لأ�سو�ت، ملحقاً بلوبان هزمية كبرة بفارق 33 يف �ملئة. يف �لدور�ت 
�لإنتخابية �ملا�سية، كانت �لأ�سر �لفرن�سية تبدي تفاوؤًل يف �لأ�سهر �لتي ت�سبق 
�ختيارها  من  ق�سرة  فرة  بعد  تتبدد  كانت  �آمالها  �أن  رغم  على  �لإنتخابات، 
للرئي�س �جلديد. هذه �ملرة يو�جه ماكرون رياحاً معاك�سة �ساذة، �إذ �أن مقيا�س 
�لثقة �لر�سمي للم�ستهلك �لفرن�سي هي يف خط �نحد�ري منذ يونيو )حزير�ن( 

من �لعام �ملا�سي.

رئي�س الأغنياء
�ملر�سحني  ف��اإن كا  )ني�سان(،  �أبريل   10 يف  �لق��ر�ع  �لأوىل من  ويف �جلولة 
2017. لكن ماكرون  �أ�سو�ت عام  �أعلى ما ح�سل عليه من  ح�سل على ن�سبة 
�لذي يو�سف باأنه "رئي�س �لأغنياء" من قبل مناف�سيه �لي�ساريني - مل يحقق 
مكا�سب بقدر ما حققته لوبن يف �لدو�ئر ذ�ت �لرو�تب �ملتدنية. وعلى �جلانب 
�لآخر، فاإن ماكرون ح�سل على دعم �أكر من مناف�سته �لقومية يف مناطق ذ�ت 

دخل �أعلى.
ولفت �لكاتبان �إىل �أن �أزمة �إرتفاع م�ستوى �ملعي�سة هي �لق�سية �لأكر للناخبني 

عام 2022 ، وز�د �لقلق يف �لأ�سابيع �لأخرة بعدما دفع �لغزو �لرو�سي لأوكر�نيا 
باإجر�ء�ت جذرية مبا فيها �سطب  �ل�سعود. وتعهدت لوبان  �إىل  �أ�سعار �لطاقة 
�ل�سر�ئب على �ملبيعات بالن�سبة �إىل بع�س �ل�سلع، و�إعفاء �ل�سركات من �جلبايات 
�إذ� ما رفعت �لأجور بن�سبة ع�سرة يف �ملئة. ووفق �أحد �إ�ستطاعات �لر�أي، فاإن 
�أف�سل  �إن لوبن لديها معاجلات  �إق��ر�ح لوبان لقي �سدى لدى ناخبني قالو� 
من ماكرون فيما يتعلق �لأمر بتعزيز �لدخل، حتى ولو �أنهم كانو� يعترون �أن 

ماكرون قد يكون رئي�ساً �أف�سل يف جمال �لقت�ساد عموماً.

الت�صخم
و�إذ� كانت �لأ�سعار تعك�س �لثقة، فاإن �لفرن�سيني معذورون �إذ� ما �سعرو� بالقلق. 
�ليورو  �ل��ب��اد  �عتمدت  �لأع��ل��ى منذ  ه��و  �مل��ئ��ة،  5.1 يف  يبلغ  �ل��ذي  فالت�سخم 
قبل 20 عاماً. ومبقايي�س �سغط �لتكلفة قبل �ليورو، فاإن �لزيادة �ل�سنوية يف 

�لأ�سعار مل تكن بهذه �حلدة منذ �أكر من ثاثة عقود.

يتقن  �لرو�سي،  �لع�سكري  �لنظام 
�ل���رئ���ي�������س �لأوك�����������ر�ين ووك������الت 
�لت�سال �لعامة �لأوكر�نية قو�عد 

ومفرد�ت �لإعام �ملعا�سر.
�ل�سردية،  �ح��ت��ك��ار  ع��ن  متخليا     
مظهر  �لر�سمي  �لتو��سل  و�إعطاء 
تلفزيون �لو�قع �سبه �لتلقائي، من 
�لأوك����ر�ين  �لتو��سل  �أن  �ل��و����س��ح 
زيلين�سكي  مب��ه��ن��ة  ت���اأث���ر  �حل����ايل 
��ا باخلرة  �أي�����سً �ل�����س��اب��ق��ة، ول��ك��ن 

�ملكت�سبة منذ �أزمة 2014.
   ت�سن �لوكالت �لعامة و�خلا�سة 
ه��ج��م��ات م�����س��ادة ف��رو���س��ي��ة �سد 
و�سائل  ع���ر  �ل��رو���س��ي��ة  �ل���دع���اي���ة 
باخت�سار،  �لجتماعي.  �لتو��سل 
يف �مل�����ج�����ال �لإع�������ام�������ي، ك���م���ا يف 
ت�سن �حلكومة  �لأوك��ر�ن��ي��ة،  �مل��دن 
تف�سل  ع�سابات  حرب  �لأوكر�نية 
�حل�����رك�����ة و�مل�������ر�وغ�������ة و�مل�����ع�����د�ت 
�مل�سادة  �ل�سو�ريخ  مثل  �خلفيفة، 
ومقاطع   ... و�ل���دب���اب���ات  لل�سفن 
لرئي�س  �ل�����س��ن��ع  ذ�ت���ي���ة  �ل��ف��ي��دي��و 

�أوكر�نيا.
   يف �ل�سر�ع بني �أوكر�نيا ورو�سيا 
من �أجل فر�س �ل�سردية، كان عدم 
�ل��و���س��ائ��ل وع����دم جتان�س  ت��ن��ا���س��ق 
���ا يف  �ل�����س����ر�ت����ي����ج����ي����ات م���ده�������سً

ورغم �خل�سائر �ملدنية و�لع�سكرية 
باأوكر�نيا،  حل��ق��ت  �ل��ت��ي  �ل��ف��ادح��ة 
�لبلد�ت  �لعديد من  ورغم تدمر 
و�لعديد من �لبنى �لتحتية، ورغم 
�مل�سلحة  للقو�ت  �ملفر�س  �لتفوق 
مو�سكو  حت���ق���ق  مل  �ل����رو�����س����ي����ة، 
�حلكومة  تغير  �ملعلنة:  �أهد�فها 
�لأوك��ر�ن��ي��ة وف��ر���س ح��ال��ة �حلياد 

�لتام على �لباد.
تدعي  �لتي  لأوكر�نيا،  بالن�سبة     
كعمل  �ل�����س��ف��ي��ن��ة  �أغ�����رق�����ت  �أن����ه����ا 
ه����ذه �حللقة  ت�����س��ك��ل  ����س��ت��ث��ن��ائ��ي، 
�مل�ستوى  على  لاأمل  كامًا  رم��ًز� 
طويلة،  لفرة  �نُتقد  �لع�سكري: 
ومل  م��������وؤخ��������ًر�،  �إ������س�����اح�����ه  ومت 
من  �إل  ق��ري��ب  وق��ت  حتى  ي�ستفد 
دع�����م حم������دود م����ن �ل����غ����رب، �خذ 
�جلي�س �لأوكر�ين ثاأره من مناعة 
ومن  �ل��رو���س��ي  للجي�س  مفر�سة 
ورغم  �لبحر،  يف  عمله  �سّل  مبنى 
�حلجم �لهائل من �خل�سائر، �أف�سل 
حماور،  �أرب��ع��ة  ع��ل��ى  �نت�سر  غ���زو� 
على �لأق��ل، مدعوًما بقو�ت جوية 
خرة  وميلك  �لأوىل  �لدرجة  من 

يف �لعمليات �خلارجية.
   ع���اوة ع��ل��ى ذل���ك، ف���اإن �ختفاء 
م��و���س��ك��ف��ا ل���ه ت���اأث���ر م��ب��ا���س��ر على 

و�جلهود  �ملقد�سة،  �ل��وح��دة  با�سم 
�حلربية، و�لولء للبلد.

فقد�ن  ح���ال���ة  يف  ذل������ك،  وم�����ع     
�لرو�سي  �لت�����س��ال  ب��رز  مو�سكفا، 
�ل��ر���س��م��ي ب��ان��ه ت��ق��ل��ي��د ق���دمي عفا 
من  ق��ال��ب��ه  ي�ستمد  �ل��زم��ن:  عليه 
�ل��دع��اي��ة �ل��ر���س��م��ي��ة زم���ن �لحتاد 
عبادة  يف  �ل���غ���ارق���ة  �ل�����س��وف��ي��ات��ي، 
للرئي�س  �لتلفزيونية  �ل�سخ�سية 
مو�سوعات  ي��ك��ّرر  ف��ه��و  �ل��رو���س��ي، 
�أعيد  وك����اأن����ه  ت���ب���دو  ك��ا���س��ي��ك��ي��ة 
�سياغتها وجتد �سعوبة يف �لتاأثر 

و�لتعبئة.
   مت تنظيمها بالكامل من خال 
يف  كما  �لتي،  �ل�سلطة"  "عمودية 
�حلقبة �ل�سوفياتية، جتعل �لقائد 
�ل�سلطة  ق��م��ة  يف  مب���ف���رده  ي��ظ��ه��ر 
�أن  و�ل�����س��ي��ط��رة، ت���ردد دون ت��وق��ف 
�إعامية  م��وؤ�م��رة  مو�سوع  رو�سيا 
غربية ت�سوه �لو�قع عن ق�سد، كما 
ه��و �حل���ال م��ع �حل��ري��ق �لعر�سي 
"�لب�سيط" على �ل�سفينة �حلربية 
��سر�تيجية  باخت�سار،  مو�سكفا. 

�لبعد �لبحري للغزو �لرو�سي. �إذ� 
كانت ماريوبول يف �ل�سرق و�أودي�سا 
��سر�تيجية  �أه����د�ًف����ا  �ل���غ���رب  يف 
لرو�سيا، فذلك لأن غزو هذه �ملدن 
��ستكماًل  ملو�سكو  بالن�سبة  �سي�سكل 
���س��ب��ه جزيرة  ل�����س��م  ����س��ر�ت��ي��ج��ًي��ا 
ذلك  �سيمكنها  �ل��و�ق��ع،  �ل��ق��رم. يف 
من �إعادة حتويل �لبحر �لأ�سود �إىل 
خال  كان  كما  رو�سية"  "بحرة 
وحرمان  �ل�����س��وف��ي��ات��ي��ة  �حل��ق��ب��ة 
لكن  بحرية.  و�جهة  من  �أوكر�نيا 
مثل هذ� �لغزو يعتمد ب�سكل كبر 
على  �لرو�سية  �ل�سفن  ق���درة  على 
دعم �لهجوم �لري من �لبحر ...

   من غ��رق ط��ر�د يبلغ من �لعمر 
على  �لن��ت�����س��ار  �إىل  ع���اًم���ا   40
رو���س��ي��ا، ه��ن��اك ق��ف��زة م��ه��م��ة، لكن 
و��سح:  هو  ما  توؤكد  �حللقة  ه��ذه 
متكنت  �لع�سكري،  �مل�ستوى  على 
�أوك���ر�ن���ي���ا م��ن �إق���ام���ة ع��اق��ة بني 
�ل�سعيف و�لقوي مما يحرم رو�سيا 
من �لنت�سار �لذي �سعت �إليه منذ 

ما يقارب �ل�سهرين.

�لع�سرين  �ل���ق���رن  م���ن  �ت�����س��ال��ي��ة 
�حلادي  �ل��ق��رن  بتقنيات  جم��ه��زة 
و�لع�سرين ... متاًما مثل مو�سكفا، 
ح��ي��ث مت حت��دي��ث��ه��ا مب���ع���د�ت من 

�لقرن �حلادي و�لع�سرين.
   تقطع �ل�سر�تيجية �لإعامية 
�لع�سرين.  �ل��ق��رن  م��ع  لأوك��ر�ن��ي��ا 
عام  ب�سكل  �ملعاينة  ه��ذه  وتنطبق 
للرئي�س  �لت�سالية  �خل��ط��ة  على 
زيلين�سكي، وعلى وجه �خل�سو�س، 
فيما يتعلق بحادثة فقد�ن مو�سكفا 
��ستهز�أت  �ن  �سبق  �لتي  -�ل�سفينة 
ب��ه��ا �أوك���ر�ن���ي���ا يف ب���د�ي���ة �حل����رب، 
ع��ن��دم��ا رد ب���ح���ارة �أوك���ر�ن���ي���ون يف 
هذ�  تهديد  على  �لثعابني  جزيرة 
�ل���ط���ر�د �ل�����س��خ��م و�أو�م��������ره لهم 

بال�ست�سام، بعبار�ت قا�سية.
   �لتحدث مبا�سرة �إىل �لر�أي �لعام 
و�لقادة �ل�سيا�سيني يف جميع �أنحاء 
�خلا�سة،  بلغتهم  غ��ال��ًب��ا  �ل���ع���امل، 
و�إل���ق���اء �ل�����س��وء ع��ل��ى �لأف������ر�د �أو 
�ملقاومني �أو �سحايا �لغزو �لرو�سي، 
�ل��ث��غ��ر�ت يف  �إىل جميع  و�لإ����س���ارة 

�صراع  الإع��الم��ي،  الف�صاء  يف 
اأجيال

   �سرعان ما �أ�سبح م�سر مو�سكفا 
ره���ان ���س��ر�ع بعيد ك��ل �ل��ب��ع��د عن 
�لبحر �لأ�سود و�لعمليات �لبحرية. 
ومنذ عدة �ساعات، يج�سد �ملو�جهة 

بني �ل�سرديات.
    م���ن ن��اح��ي��ة، ت��ق��ل��ل رو���س��ي��ا من 
�أه����م����ي����ة �حل�������دث لأن�����ه�����ا حت�����اول 
تخفيف �لنطباع بعزلتها �لدولية، 
�لذين  و�لتقليل من عدد جنودها 
�أوك���ر�ن���ي���ا، وت��ن��ف��ي تهم  ق��ت��ل��و� يف 

جر�ئم �حلرب.
�لرو�سي  �حل���رب���ي  �لت�������س���ال      
�لتجربة:  خ����ال  م���ن  م�����س��ق��ول 
�لعملية  لقد بنّي مد�ه منذ بد�ية 
�لرو�سية يف �سوريا. كما �نه مدعوم 
�لرول"  "م�سانع  ب���ح���رف���ّي���ة 
�ملنت�سرة يف كل مكان على �ل�سبكات 
و�سائل  وت��ن��ق��ل��ه��ا  �لج���ت���م���اع���ي���ة، 
ت�سيطر  �لتي  �لتقليدية  �لإع���ام 
متز�يد  ب�����س��ك��ل  �حل��ك��وم��ة  ع��ل��ي��ه��ا 

على ال�صعيد الع�صكري، عالقة 
ال�صعيف بالقوي

�����س����و�ء ك�����ان ذل�����ك ن��ت��ي��ج��ة هجوم 
كييف(  ت���دع���ي  )ك���م���ا  �أوك����������ر�ين 
تدعي  )ك���م���ا  ع��ر���س��ي  ح���ري���ق  �أو 
�لطر�د  �خ��ت��ف��اء  ف�����اإن  م��و���س��ك��و(، 
�حلربية  �ل�����س��ف��ي��ن��ة  م���و����س���ك���ف���ا، 
�لبحر  �أ����س���ط���ول  يف  �ل��رئ��ي�����س��ي��ة 
�لأ�سود، ي�سلط �ل�سوء على �لعديد 
من �لعنا�سر �لأ�سا�سية للمو�جهة 

�لع�سكرية �مل�ستمرة.
   دخ���ل���ت �خل���دم���ة �ل��ف��ع��ل��ي��ة عام 
�لتي  �ل�����س��ف��ي��ن��ة  ه�����ذه   ،1983
طن،   12000 م���ن  �أك�����ر  ت����زن 
��سم  �ل���ب���د�ي���ة  ع��ل��ي��ه��ا يف  و�أط����ل����ق 
من  ه���ي  )"�ملجد"(،  "�سافا" 
وقد  �ل�����س��وف��ي��ات��ي،  �لحت������اد  �رث 
يف  �ل�سوفيات  �ملهند�سون  �سممها 
خلو�س  �مل��ا���س��ي  �ل��ق��رن  �سبعينات 
�حل�����رب �ل����ب����اردة �ل���ث���ان���ي���ة، حرب 
�نت�سرت  ع�سر بريجنيف، يف وقت 
�ل�سوفياتية  �مل�سلحة  �ل��ق��و�ت  فيه 
�سحبها من  مّت  �لقار�ت.  يف جميع 
���س��ن��و�ت، من  �خل��دم��ة طيلة ع�سر 
 ،2000 ع����ام  �إىل   1990 ع����ام 
�جليو�س  جت���دي���د  يف  و����س���اه���م���ت 
�لرو�سية �ملن�سو�س عليها يف خطة 
�أطلقها  �لتي  �لرئي�سية  �لتحديث 

فادمير بوتني عام 2009.
   �إن غرقها ه��و رم��ز حل���دود هذ� 
�لذي  �مل�سلحة  للقو�ت  �لتحديث 
مت تنفيذه لأك��ر من عقد و�سمل 
�لرية،  )�جل��وي��ة،  �لأب��ع��اد  جميع 
�لبحرية، �ل�سير�نية( لتاأكيد قوة 
منذ  �سوريا  )يف  �لبعيد  يف  رو�سيا 
�أي�����س��ا قريبا  ول��ك��ن   )2015 ع��ام 
�لبلطيق،  )�لقوقاز،  حدودها  من 
�لأطل�سي(.  �سمال  �لأ�سود،  �لبحر 
ي��ك��ف��ي �جلمع  �أخ������رى، ل  ب��ع��ب��ارة 
�ل�سوفياتي  �لع�سكري  �لرث  ب��ني 
لتحقيق  للقو�ت،  بوتني  وحتديث 
ول  وو����س��ح  حا�سم  ع�سكري  ن�سر 

جد�ل فيه.
�ل���غ���زو يف فر�ير،  ب���د�ي���ة  م��ن��ذ     

دعاية  ج��ه��ة،  م��ن  مو�سكفا.  ح��ال��ة 
�لإنكار  على  قائمة  متكّلفة  دول��ة 
�مل��ن��ه��ج��ي. وم���ن �جل��ه��ة �لأخ����رى، 
جيل جديد من �ملت�سلني، تفاعلي 

ور�سيق.

انت�صار غري حمتمل، مفاو�صات 
م�صتحيلة

   ت��وؤك��د خ�����س��ارة �ل��ط��ر�د مو�سكفا 
ا حالة تو�زن �لقوى �ل�سيا�سي  �أي�سً
و�ل��دب��ل��وم��ا���س��ي ب��ني رو���س��ي��ا �لتي 
تتعّر يف حتقيق �لن�سر، و�أوكر�نيا 
لقد  د�ئ����م.  ب�سكل  �أُ���س��ع��ف��ت  �ل��ت��ي 
بالفعل  �ل�����س��ف��ي��ن��ة  ه����ذه  ���س��م��ح��ت 
�لرو�سي  �لأ���س��ود  �لبحر  لأ�سطول 
وبف�سل  �لع�سكري.  تفوقه  بلعب 
رو�سيا  ف��ر���س��ت  �ل���ن���اري���ة،  ق��وت��ه��ا 
ح�ساًر� على �ل�سو�حل �لأوكر�نية، 
�لقت�سادية  �حل���ي���اة  �أع������اق  مم���ا 
�لباد  م���ن  ل��ل��م��ن��اط��ق �جل��ن��وب��ي��ة 
على  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �ل�سيادة  وت��اأك��ي��د 

مياهها �لإقليمية.
   و�ليوم، فاإن خ�سارة هذه �ل�سفينة 
ل  فهي  �للعبة":  قو�عد  "تغر  ل 
�نت�سار  رو���س��ي��ا ول  ه��زمي��ة  ت��وؤك��د 
�أوك��ر�ن��ي��ا. كما �أن ه��ذ� �حل���دث ل 
ي��ع��ّج��ل مب���ح���ادث���ات وق����ف �إط����اق 
�لتح�سر  ع����ن  ن���اه���ي���ك  �ل�����ن�����ار، 
ملفاو�سات �سام. ومثل �لعديد من 
حلقات �حل��رب، ل يوحي هذ� باأي 

خمرج.
   وه��ن��ا ك��ل م��اأ���س��اة ه���ذه �حلرب: 
ممكنة،  �ل����رم����زي����ة  �ل����ن����ج����اح����ات 
تبدو  �لنهائية  �لن��ت�����س��ار�ت  ل��ك��ن 
يبدو  ل��ذل��ك،  ونتيجة  م�ستبعدة. 
�ست�ستمر  �ل��ع��د�ئ��ي��ة  �لأع���م���ال  �أن 
�ل��ع��دي��د م��ن �لأرو�ح  ع��ل��ى ح�����س��اب 
�ملدنيني  ب��ني  �سيما  ول  �لب�سرية، 

�لأوكر�نيني.
-----------

معهد  يف  حم��ا���ص��ر  اأ���ص��ت��اذ   *
بباري�س،  ال�صيا�صية  الدرا�صات 
واأ�صتاذ �صابق للعلوم ال�صيا�صية 

يف جامعة مو�صكو. 

اإذا كانت الأ�صعار تعك�س الثقة فاإن الفرن�صيني معذورون اإذا ما �صعروا بالقلق

هذا هو اخلطر الأكر على حظوظ ماكرون بولية ثانية

فقدان �صهادات ا�صهم
فقد �ل�سيد / وليد حممد نور خياطة )�سوري �جلن�سية( �سهادتي 

��سهم �سادرتني من )�سركة منازل �لعقارية �س.م.خ(..
1 - رقم �ل�سهادة 104052 عدد �ل�سهم 5،413 �سهما

2 - رقم �ل�سهادة 89107126 عدد �ل�سهم 123،062 �سهما.
�لرجاء ممن يجدهما ت�سليمهما لل�سركة �ملذكورة �عاه �و �لت�سال 

على تليفون رقم 0504449509  م�سكور�.

�مل��دع��و / ع��م��ر�ن ب�سار العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22  ف��ق��د 
���س��وري��ا   �جلن�سية   ، �مل��ح��م��د 
رق������م  �������س������ف������ره  ج���������������و�ز   -
)N 0 1 0 2 5 5 7 2 6 ( 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0503133916

فقدان جواز �صفر
عثمان  دن���ي���ا   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
�ل�سود�ن     ، حمد حممد خر 
�سفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
)07576773P(  رق�����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0521676665

فقدان جواز �صفر
ف��ق��د �مل���دع���و / ك��ن��ان حممد 
�لردن     ، ط���ب���و  �ب�����و  ع���ط���ي���ه 
�سفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
)T1021761(  رق�������م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0505423866

فقدان جواز �صفر
������س�����ارى   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�لفلبني     ، ج���ام���او  م���ر�ن���د� 
�سفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
)B5470528P(  رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0588518317

فقدان جواز �صفر
باتريك   / �مل�����دع�����و  ف���ق���د 
�جلن�سية  غ���ان���ا   ، دون����ك����ور 
 ج�����������������و�ز ��������س�������ف�������ره رق�������م
)G1522795( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم��ن 
ب�سفارة غانا �و �قرب مركز 

�سرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �صفر
بابيلني   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
�لفلبني   ، ديجو�س  كوريو�سو 
 �جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم

)P3114062A(يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
�قرب  �و  �لفلبينية  ب�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �صفر
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مذكرة تفاهم بني �صندوق النقد العربي والبنك الأفريقي للت�صدير وال�صترياد
•• �أبوظبي -و�م:

�أع��ل��ن ���س��ن��دوق �ل��ن��ق��د �ل��ع��رب��ي �أم�����س، توقيعه م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��ع �لبنك 
�لتعاون  �أ�س�س  و��سعاً  بنك/  /�أفريك�سم  و�ل�ستر�د  للت�سدير  �لأفريقي 
و�لربط �لتو�فقي بني من�سة "ُبنى" للمدفوعات �لعربية، �لتابعة للموؤ�س�سة 
�لإقليمية ملقا�سة وت�سوية �ملدفوعات �لعربية �ململوكة من قبل �ل�سندوق، 
للت�سدير  �لأفريقي  للبنك  /باب�س/  �لأفريقي  و�لت�سوية  �لدفع  ونظام 
"ُبنى" و"باب�س" من  نظامي  بني  �لتو�فقي  �لر�بط  ويعزز  و�ل�ستر�د. 
�أعمال  لتنفيذ  رئ��ي�����س  منفذ  لت�سكيل  ج��ه��وده��م��ا  ت��وح��ي��د  ع��ل��ى  ق��درت��ه��م��ا 
مقا�سة وت�سوية �ملدفوعات بني �ملنطقة �لعربية و�لقارة �لأفريقية، وتوفر 
�لقت�سادية  �لرو�بط  تقوية  ت�ساهم يف  �لدفع  متنوعة من خيار�ت  قائمة 

بني �لدول �لعربية و�لأفريقية. كما يتيح �لر�بط �لتو�فقي بني نظامي 
"ُبنى" و"باب�س" للموؤ�س�سات �مل�ساركة لدى كا �لطرفني �لقدرة على تنفيذ 
�آمنة  وبطريقة  ب�سرعة  و�لدولية،  �لعربية  بالُعمات  �لبينية  �ملدفوعات 
�لعاملية.  �ملدفوعات  قطاع  يف  ح�سورهم  تعزيز  وبالتايل  منا�سبة،  وتكلفة 
/ �لأفريقي  و�لت�سوية  �لدفع  نظام  مع  �لإ�سر�تيجي  �لتعاون  ويتو�فق 

باب�س/، مع جهود من�سة "ُبنى" ملمار�سة دور حموري يف دعم منو �لتبادل 
و�لأ�سو�ق  �لعربية  �ملنطقة  بني  �ل�ستثمارية  �ل��رو�ب��ط  وتقوية  �لتجاري 
كل  باإمكان  �لتي  �ل��و�ع��دة  �لفر�س  �إىل  �لتعاون  ه��ذ�  ويوؤ�سر  �لأفريقية. 
من "ُبنى" و"باب�س" �قتنا�سها، يف ظل ما يتمتعان به من �إمكانات لقيادة 
منو �لتبادل �لتجاري ودفع عجلة �ل�ستثمار�ت بني �لعامل �لعربي و�لقارة 

�لإفريقية.

و�أكد معايل �لدكتور عبد�لرحمن بن عبد�هلل �حلميدي �ملدير �لعام رئي�س 
�ل��ذي ميار�سه كل من  �ل��دور  �أهمية  �لعربي،  �لنقد  �إد�رة �سندوق  جمل�س 
قيادة  يف  �لعربي  �لنقد  و�سندوق  و�ل�ستر�د  للت�سدير  �لأفريقي  �لبنك 
�ملبادر�ت �ل�سر�تيجية �لتي من �ساأنها متتني �لعاقات �لقت�سادية بني 
�ملنطقة �لعربية و�لقارة �لأفريقية، ودعم �جلهود �لدولية لتعزيز �ل�سمول 
من  �جل��ودة.  عالية  �ملالية  �خلدمات  �إىل  �لو�سول  و�سائل  وحت�سني  �مل��ايل 
جهته، قال معايل �لروفي�سور بينيديكت �أور�ما رئي�س جمل�س �إد�رة �لبنك 
�لأفريقي للت�سدير و�ل�ستر�د /�أفريك�سم بنك/ :"�سُيمكن حتقق �لتكامل 
�لعربي  و�لعامل  �أفريقيا  �أنحاء  جميع  يف  �لبنوك  �ملدفوعات  نظامي  بني 
من �حل�سول على ممر فّعال لدعم عمائهم يف تنفيذ وتبادل �ملدفوعات 
حوكمة  ملجل�س  رئي�ساً  ب�سفتي  �ملنطقتني.  �أ���س��و�ق  ع��ر  �سل�سة  بطريقة 

برنامج ج�سور �لتجارة �لعربية �لأفريقية".
بدوره، �أ�ساد �لدكتور �سيدي ولد �لتاه �ملدير �لعام للم�سرف �لعربي للتنمية 
�لقت�سادية يف �أفريقيا ، بتوقيع �سندوق �لنقد �لعربي و�لبنك �لأفريقي 
للت�سدير و�ل�ستر�د مذكرة �لتفاهم، ما مُيهد لتحقيق �لر�بط �لتو�فقي 
بني نظامي "ُبنى" و"باب�س"، و�مل�ساهمة يف تعزيز �لتجارة ودعم �لإزدهار يف 
�لقارة �لأفريقية و�لعامل �لعربي. جتدر �لإ�سارة �إىل �أن من�سة "ُبنى" ت�سكل 
نظاما متكاما ومتخ�س�سا يف توفر خدمات مقا�سة وت�سوية �ملدفوعات 
بالعمات �لعربية و�لعمات �لدولية، تهدف �إىل متكني �ملوؤ�س�سات �ملالية 
�ملركزية  �مل�سارف  ذل��ك  يف  مب��ا  وخارجها  �لعربية  �ملنطقة  يف  و�مل�سرفية 
و�لتجارية، من �إر�سال و��ستقبال �ملدفوعات �لبينية يف جميع �أنحاء �ملنطقة 

�لعربية وخارجها ب�سورة �آمنة وموثوقة وبتكلفة منا�سبة وفعالية عالية.

حممد بن هادي احل�صيني ي�صارك يف الجتماع الثاين لوزراء املالية وحمافظي البنوك املركزية لدول جمموعة الع�صرين
•• �أبوظبي-�لفجر:

����س���ارك م���ع���ايل حم��م��د ب���ن ه���ادي 
لل�سوؤون  دول�����ة  وزي�����ر  �حل�����س��ي��ن��ي 
�لإمار�ت  دول��ة  عن  ممثًا  �ملالية، 
�لأول  �أم�س  ي��وم  �ملتحدة،  �لعربية 
�ملالية  ل��وزر�ء  �لثاين  �لجتماع  يف 
وحمافظي �لبنوك �ملركزية لدول 
 )G20( �ل��ع�����س��ري��ن  جم���م���وع���ة 
�لجتماع  وناق�س   .2022 للعام 
بجائحة  �ملتعلقة  �ل��ت��ط��ور�ت  �آخ���ر 
و�لأزم����ة  )كوفيد19-(،  ك��ورون��ا 
وتد�عياتهما  �لأوكر�نية  �لرو�سية 
ع������ل������ى خم�����ت�����ل�����ف �ل�����ق�����ط�����اع�����ات 
بالإ�سافة  �ل��ع��امل��ي��ة،  �لق��ت�����س��ادي��ة 
�ىل متابعة �لتباحث حول جاهزية 
�لنظام �ل�سحي �لعاملي لا�ستجابة 
من  وغرها  �مل�ستقبلية،  لاأزمات 

�إىل  كوفيد19-  ل��ق��اح��ات  ت��وزي��ع 
�أكر من 136 دولة."

�لع�سرين  جمموعة  �أجندة  وح��ول 
معاليه:  ق��ال  �مل�����س��ت��د�م،  للتمويل 
جمموعة  طريق  خارطة  "تعتر 
�مل�ستد�م  ل��ل��ت��م��وي��ل  �ل���ع�������س���ري���ن 
تعزيز  يف  للم�ساهمة  هاماً  مرجعاً 
�مل�ستد�م.  للتمويل  �لعاملي  �لتبني 
كما يجب على جمموعة �لع�سرين 
ت�سميم  �لع���ت���ب���ار  يف  ت����اأخ����ذ  �أن 
خم��ط��ط��ات م���رن���ة مت��ك��ن �ل����دول 
م���ن ت��ن��ف��ي��ذه��ا مب���ا ي��ت��م��ا���س��ى مع 

�لأولويات �ملحلية."
ويف ختام �لجتماع، مت �لتاأكيد على 
�سيا�سية  ��ستجابة  و���س��ع  ���س��رورة 
تد�عيات  مل��ع��اجل��ة  ع��امل��ي��اً  من�سقة 
�لقت�ساد  ي�سهدها  �لتي  �لأزم���ات 
�ل����ع����امل����ي �ل������ي������وم، وحت���ق���ي���ق منو 

و�ملالية  �لق��ت�����س��ادي��ة  �ل��ت��ح��دي��ات 
متابعة  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �ل�����س��ائ��دة. 
�ملقرحة  �لآل��ي��ات  ح��ول  �لتباحث 
لتعزيز �ل�ستجابة �لعاملية للوقاية 
لها.  �مل�سبق  و�لتاأهب  �لأوب��ئ��ة  من 
�سرورة  �إىل  �لج���ت���م���اع  وت���ط���رق 
�لتمويل  �أدو�ت  ت��ط��وي��ر  م��ت��اب��ع��ة 
حت�سني  خ�������ال  م�����ن  �مل���������س����ت����د�م 
�إمكانية �لو�سول �ىل حلول مالية 
�أي�ساً  �لأع�����س��اء  ون��اق�����س  عملية. 
لهذ�  �لع�سرين  جمموعة  �أولويات 
�ملالية  �لت�سريعات  جمال  يف  �لعام 

�لدولية. 
ويف مد�خلته خال �لجتماع، �أكد 
معايل حممد بن هادي �حل�سيني 
�جلهود  تن�سيق  مو��سلة  ���س��رورة 
��ستمر�رية  ل�����س��م��ان  �ل���دول���ي���ة 
ب�سورة  �ل��ع��امل��ي  �لق��ت�����س��اد  ت��ع��ايف 

�ملالية  ك��ال��ت�����س��ري��ع��ات  �لأول����وي����ات 
و�لتمويل �مل�ستد�م.

�ل�������ذي عقد  وح�������س���ر �لج����ت����م����اع 
�لإندوني�سية  �ل���رئ���ا����س���ة  حت����ت 
هام�س  وعلى  �لع�سرين،  ملجموعة 
�لنقد  ل�سندوق  �لربيع  �جتماعات 
�لدويل  �لبنك  �ل��دويل وجمموعة 
�ملالية  وزر�ء  م���ع���ايل   ،2022
وحم��اف��ظ��ي �ل��ب��ن��وك �مل��رك��زي��ة من 
و�لدول  �لع�سرين  جمموعة  دول 
�ملنظمات  يف  و�مل�سوؤولني  �مل��دع��وة، 

�لدولية و�لإقليمية.
وت���ف�������س���ي���ًا، ن���اق�������س �لج���ت���م���اع 
بناء  �لعامة  �ل�سيا�سات  ��ستجابات 
�لقت�سادية  �ل��ت��وق��ع��ات  �آخ���ر  على 
�ملتعلقة  ت���ل���ك  خ���ا����س���ة  �ل���ع���امل���ي���ة، 
م�سرة  دع������م  ب���ا����س���ر�ت���ي���ج���ي���ات 
ومو�جهة  �لق���ت�������س���ادي  �ل���ت���ع���ايف 

معاليه:  وقال  وم�ستد�مة.  �ساملة 
تعزيز  يف  �جل���ائ���ح���ة  "ت�سببت 
خا�سة  �لق��ت�����س��ادي��ة،  �ل��ت��ح��دي��ات 
�سل�سلة  با�سطر�بات  �ملتعلقة  تلك 
�لتي  و�لت�سخم  �لعاملية  �ل��ت��وري��د 
يف  �لت�سبب  دون  معاجلتها  يجب 

�إعاقة �لتعايف �لقت�سادي."
�ملهم  �أن��ه من  �إىل  و�أو���س��ح معاليه 
عاملياً  م��ن�����س��ق��ة  �إج��������ر�ء�ت  �ت���خ���اذ 
�مل�����س��ب��ق ملو�جهة  �ل��ت��اأه��ب  ل��ت��ع��زي��ز 
�لأوبئة �لتي قد تظهر يف �مل�ستقبل، 
�إىل �أن للمنظمات �لدولية  م�سر�ً 
وقال  ذل��ك.  حتقيق  يف  ه��ام��اً  دور�ً 
�لإم�����ار�ت  دول����ة  "لعبت  م��ع��ال��ي��ه: 
رئي�سياً  دور�ً  �مل���ت���ح���دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ل�سحية  �ل���س��ت��ج��اب��ة  مت��ك��ني  يف 
�لعاملية من خال و�سع خدماتها 
عملية  لدعم  �لعاملية  �للوج�ستية 

جمموعات  �أح��رزت��ه  �ل��ذي  �لتقدم 
�لجتماع  خال  �ملايل  �مل�سار  عمل 

وم�ستد�م.  و�سامل  قوي  �قت�سادي 
��ستعر��س  ع���ل���ى  �لت�����ف�����اق  ومت 

�لقادم �لذي �سيعقد يف �سهر يوليو 
.2022

يبداأ تنفيذه يف منفذ الغويفات احلدودي

جمارك اأبوظبي تطلق نظام ت�صاريح حركة ال�صاحنات قبل الو�صول
•• �أبوظبي-�لفجر:

ت�ساريح  �أبوظبي نظام  �لعامة جلمارك  �لإد�رة  �أطلقت 
حركة �ل�ساحنات و�لذي ي�سكل �إحدى �ملر�حل �لرئي�سية 
يف  �لعبور  وتنظيم  �ل��و���س��ول  قبل  �لتخلي�س  ملنظومة 
�ملنافذ �لرية و�لذي �سيبد�أ تنفيذه يف منفذ �لغويفات 
لارتقاء  �لإد�رة  ج��ه��ود  �إط�����ار  يف  وذل����ك  �حل������دودي، 
مب�ستوى �لعمل �جلمركي من �أجل تعزيز دور �جلمارك 

يف حفظ �لأمن وتي�سر �لتجارة.
للتعامل  �مل�����س��ب��ق  �ل����س���ت���ع���د�د  �إىل  �مل�������س���روع  وي���ه���دف 
قبل  لل�سحنات  و�ل��ت��ف��ت��ي�����س  �لتخلي�س  �إج������ر�ء�ت  م��ع 
�لثقة  م�ستوى  ورف���ع  �حل�����دودي،  �مل��ن��ف��ذ  �إىل  و���س��ول��ه��ا 
�ل�سفافية  خ��ال  من  و�ملخل�سني  �لتجار  بني  �ملتبادلة 
يف م�����س��ارك��ة �ل��ب��ي��ان��ات �مل��ه��م��ة ق��ب��ل �ل��و���س��ول، وتطبيق 
عن  ف�سًا  �ل�سحنات،  و�سول  قبل  �لتخلي�س  مر�حل 
ت�ساريح  ن��ظ��ام  يف  �مل��دخ��ل��ة  �ل��ب��ي��ان��ات  وحتليل  توظيف 
حركة �ل�ساحنات ل�ستك�ساف �سبل �لت�سهيل على �لتجار 
�لتخلي�س  وق���ت  يخ�س  فيما  خ�سو�ساً  و�مل��خ��ل�����س��ني، 

و�لتفتي�س و�لعبور من �ملنفذ �حلدودي.
قبل  �لتخلي�س  منظومة  م�����س��روع  م��ر�ح��ل  وتتلخ�س 
�ل��و���س��ول مل��ن��ف��ذ �ل��غ��وي��ف��ات �حل������دودي ب���اإ����س���د�ر بيان 
�ل�سعودي قبل �خلروج من منطقة  �لإف�ساح �جلمركي 
�لإمار�تي  �جلمركي  �لإف�ساح  بيان  و�إ�سد�ر  �لبطحاء، 
قبل �لو�سول، ثم �حل�سول على ت�سريح حركة �ل�ساحنة 
معاينة  ب��ع��د  �ل���دخ���ول  ب��و�ب��ة  ف��ت��ح  يليها  �لإم���ار�ت���ي���ة، 
�أي  وم��ن  للمتعامل  وميكن  �ل�ساحنة.  حركة  ت�سريح 

فئة كانت )�سركة تخلي�س �أو م�ستورد �أو �سائق �ساحنة( 
https:// ل��ر�ب��ط� ع��ر  �خل��دم��ة  �لتقدمي على  م��ن 

خال  من    eportal.adcustoms.gov.ae
ثم  �لآيل، ومن  �أو جهاز �حلا�سب  �لذكي  �لهاتف  جهاز 
�لهاتف  رق��م  با�ستخد�م  م��رة  لأول  باخلدمة  �لت�سجيل 
�ملحمول و�حل�سول على رمز �لتحقق OTP �أو �إن�ساء 
ح�ساب م�ستخدم باإدخال �لريد �لإلكروين وكلمة �سر 

�أو �لدخول بح�ساب �لهوية �لرقمية.
�لتنفيذي  �ملدير  �ملن�سوري  مطر  مبارك  �سعادة  وق��ال 
ت�ساريح  نظام  �إط��اق  �إن  �جلمركية  �لعمليات  لقطاع 
حركة �ل�ساحنات كمرحلة رئي�سية من مر�حل منظومة 
�لعبور  حركة  تنظيم  بهدف  �لو�سول  قبل  �لتخلي�س 
�مل�ستمرة  �لإد�رة  جهود  �سمن  ياأتي  �ل��ري��ة،  �ملنافذ  يف 
و�لت�سهيات  �خل��دم��ات  مب�ستوى  و�لرت��ق��اء  للتطوير 
كفاءة  ورفع  للمتعاملني  �ملقدمة  و�جلمركية  �لتجارية 
�جلهود �ملوجهة حلماية �ملجتمع، دعماً مل�سرة �لتنمية 

�لقت�سادية يف دولة �لإمار�ت و�أبوظبي.
حركة  ت�سهيل  يف  ي�ساهم  �مل�سروع  �أن  �سعادته  و�أو���س��ح 
�ملتعاملني،  ر���س��ا  ل��رف��ع  �لإج�����ر�ء�ت  وت�سريع  �ل��ت��ج��ارة 
�لعمليات �جلمركية  لإد�رة  �أنظمة حديثة  تطبيق  عر 
�لبيان  معلومات  على  �حل�سول  يدعم  حيث  �ملتنوعة، 
كاٍف  وبوقت  م�سبق  ب�سكل  �ل�سحن  ومركبة  �جلمركي 
وقبل دخول منفذ �لغويفات �حل��دودي، مما ي�ساعد يف 
�ملتوجهة  بال�سحنات  �ملتعلقة  �مل��ع��ام��ات  حجم  تقدير 
�لأم���ن م��ن خال  �سبل  وي��ع��زز  �ل��و���س��ول،  للمنفذ قبل 

توفر �أدو�ت وبيانات تدعم دقة �لتفتي�س. 

•• �أبوظبي-و�م: 

طرح  عن  �مل��رك��زي  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  م�سرف  �أعلن 
و�لع�سرة  �خلم�سة  فئتي  م��ن  ج��دي��دت��ني  نقديتني  ورق��ت��ني 
مبو��سفات  "�لبوليمر" ومتتاز  م��ادة  من  م�سنوعة  در�ه���م، 
يف  �جلديد  �لطرح  هذ�  وياأتي  متقدمة.  �أمنية  و�سمات  فنية 
�سياق �لإ�سد�ر �لثالث للعملة �لوطنية و�نطاًقا من حر�س 
و�لروؤية  �ل�ساملة  �لنه�سة  م��و�ك��ب��ة  على  �مل��رك��زي  �مل�����س��رف 
�لتنموية �لطموحة للدولة يف �خلم�سني عاًما �ملقبلة، ل�سيما 
يف �ملجالت �ملالية و�لقت�سادية، وذلك بعد جناح �لطرح �لأول 
كما  /�لبوليمر/.  درهًما  �خلم�سني  فئة  �لنقدية من  للورقة 
ياأتي ذلك تاأكيًد� على تبني �مل�سرف �ملركزي نهج �ل�ستد�مة 
وتعزيز  �مل��ايل  �لقطاع  يف  �لبيئية  �ملعاير  لتطوير  وج��ه��وده 
" �لبوليمر"  ����س��ت��خ��د�م م����ادة  �مل�����س��ت��د�م ع���ن ط��ري��ق  �ل��ن��م��و 
حيث  �لتدوير،  لإع��ادة  قابليتها  خال  من  للبيئة  �ل�سديقة 
�أعلى من �ملتانة وعمرها  متتاز هذه �لأور�ق �لنقدية بدرجة 
�لفر��سي �أطول من �لأور�ق �لنقدية �مل�سنوعة من �لقطن 

مبعدل �سعفني �أو�أكر.
�لثالث، عن  �لإ�سد�ر  نهج  �تباع  �ملركزي يف  �مل�سرف  و��ستمر 
طريق مزج �لتقنيات �حلديثة مع جمال �لت�سميم. �إذ تتمثل 
نافذة �سفافة  �لورقتني بوجود  �لت�سميم يف هاتني  جماليات 
ت���زد�ن ب�����س��ورة �ل��و�ل��د �مل��وؤ���س�����س �مل��غ��ف��ور ل��ه �ل�سيخ ز�ي���د بن 
�سلطان �آل نهيان "طيب �هلل ثر�ه"، و�سعار �لهوية �لإعامية 
ور�سوم  هند�سية  �أ�سكال  وجود  �إىل  بالإ�سافة  للدولة،  �ملرئية 
�لطباعة  تقنيات  با�ستخد�م  ت�سميمها  مت  متطورة  ونقو�س 

�لغائرة و�لأحبار �لفلور�سنتية.

- اخل�صائ�س الفنية للورقة النقدية من فئة اخلم�صة 
دراهم..

�لنقدية �جلديدة  �لورقة  �ملركزي يف ت�سميم  �مل�سرف  حر�س 
من فئة �خلم�سة در�هم على �ملحافظة على �خل�سائ�س �لفنية 
�لفئة  �ملتد�ولة حالًيا من  �لورقية  �لنقدية  �لورقة  �للونية يف 
ذ�تها، لت�سهيل �لتعرف عليها من قبل �جلمهور. كما مت �إدخال 
�سور عدٍد من �لرموز �لوطنية و�حل�سارية يف دولة �لإمار�ت 
يف �لت�سميم، حيث يظهر يف و�سط �لوجه �لأمامي لهذه �لورقة 
يقف  وتاريخي  �أث��ري  عجمان" كمعلم  "قلعة  �سورة  �لنقدية 
�ساهًد� على �لإرث �حل�ساري و�لتاريخي لاآباء و�لأجد�د. كما 
"قلعة  �سورة  �لنقدية  للورقة  �خللفي  �لوجه  و�سط  يف  يظهر 
�ساية" يف �إمارة ر�أ�س �خليمة �لتي ُتعد وجهة ثقافية وتر�ثية 

مميزة يف �لدولة.
- �خل�سائ�س �لفنية للورقة �لنقدية من فئة �لع�سرة در�هم.

حافظت �لورقة �لنقدية �جلديدة من فئة �لع�سرة در�هم على 
�لورقية  �لنقدية  �لورقة  للون  �لأخ�سر، ليكون مماثًا  لونها 
�ملتد�ولة حالًيا. ويظهر يف و�سط �لوجه �لأمامي �سورة م�سجد 
�ل�سيخ ز�يد �لكبر �لذي ُيعد معلًما دينًيا، وطنًيا، وثقافًيا بارًز� 
يف �لدولة، ويحظى مبكانة متميزة على م�ستوى �لعامل،. كما 
"مدرج  يظهر يف و�سط �لوجه �خللفي للورقة �لنقدية �سورة 

خورفكان" كاأحد �ملعامل �لثقافية �لبارزة يف �إمارة �ل�سارقة.

- اخل�صائ�س الأمنية للورقتني النقديتني.
�أحدث �ملعاير و�لتقنيات  عمل �مل�سرف �ملركزي على توظيف 
و��ستخد�م  �جل���دي���دت���ني،  �ل��ن��ق��دي��ت��ني  �ل��ورق��ت��ني  يف  �ل��ع��امل��ي��ة 
و�لكامنة  �لظاهرة  �لأمنية  و�خل�سائ�س  �لفنية  �ملو��سفات 

�ملتعاملني  ثقة  لتعزيز  �لنقد  �أور�ق  �سناعة  يف  �جل��ودة  عالية 
تت�سمن  كما  ت��زوي��ره��ا.  مكافحة  وك��ذل��ك  �لوطنية  بالعملة 
"بريل"  بلغة  و�ل��ب��ارزة  �لتام�سية  �مليزة  �لنقديتان  �لورقتان 
مل�ساعدة �ملتعاملني من �ملكفوفني يف �لتعرف على قيمة �لورقة 

�لنقدية.

- تواريخ الطرح.
/بوليمر/  در�ه��م  �لع�سرة  فئة  من  �لنقدية  �لورقة  ط��رح  يتم 
للتد�ول �عتباًر� من �أم�س �خلمي�س �ملو�فق 21 �أبريل 2022، 
�أما �لورقة �لنقدية �جلديدة من فئة �خلم�سة در�هم /بوليمر/ 
 26 ف�سيتم طرحها للتد�ول �عتباًر� من يوم �لثاثاء �ملو�فق 
من  �حلاليتان  �لنقديتان  �لورقتان  و�ستظل   .2022 �أب��ري��ل 
�لنقدية  �لأور�ق  مع  جنب  �إىل  جنًبا  �ل��ت��د�ول  قيد  �لفئة  ذ�ت 
�جلديدة /�لبوليمر/ ب�سفتهما �أور�ق نقدية م�سمونة �لقيمة 

مبوجب �لقانون.
وقال معايل خالد حممد بالعمى، حمافظ م�سرف �لإمار�ت 
�لنقدية �جلديدة  �لأور�ق  �إ�سد�ر  "�إن  �ملنا�سبة:  �ملركزي بهذه 
درهًما،  �خلم�سني  وقبلها  در�ه���م،  و�لع�سرة  �خلم�سة  فئة  من 
ي�سّكل م�سدر فخٍر و�عتز�ز ملا حتمله من رموز ودللت تعك�س 
تاريخ دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�إرثها �خلالد، يف �لوقت 

ذ�ته تعك�س �لروؤية �مل�ستقبلية للتطور و�لزدهار يف �لدولة".
و�أ�ساف معاليه: " بف�سل �لتوجيهات �حلكيمة و�لدعم �لر��سخ 
�مل�ستقبل  نحو  وت��ف��اوؤل  بثقة  نتطلع  �ل��ر���س��ي��دة،  قيادتنا  م��ن 
�لعاملية.  �لريادة  �إىل  �ملزيد من �لإجن��از�ت و�لو�سول  لتحقيق 
ونوؤّكد يف �مل�سرف �ملركزي على �لتز�منا بال�سعي �لد�ئم لي�سبح 

�لدرهم �لإمار�تي عملة دولية ت�ستخدم على نطاق عاملي".

ا�صتخدام اأحدث التقنيات الفنية والعالمات الأمنية لتعزيز نهج ال�صتدامة ومواكبة النه�صة التنموية للدولة

امل�صرف املركزي ي�صدر ورقتني نقديتني جديدتني من فئتي اخلم�صة والع�صرة دراهم من البوليمر مبوا�صفات عاملية

مل�صاعدة القطاع اخلا�س على ال�صتفادة من الفر�س التجارية واملزايا ال�صتثمارية 

القت�صاد تطلق من�صة اإلكرتونية لتفاقية ال�صراكة القت�صادية ال�صاملة بني الإمارات والهند
•• �أبوظبي- و�م:

خا�سة  ج��دي��دة  �إل��ك��رون��ي��ة  من�سة  �لق��ت�����س��اد  وز�رة  �أط��ل��ق��ت 
�لإمار�ت  دول��ة  ب��ني  �ل�ساملة  �لقت�سادية  �ل�سر�كة  باتفاقية 
�لعربية �ملتحدة وجمهورية �لهند، و�لتي جرى توقيعها برعاية 
قيادتي �لبلدين يف فر�ير 2022، و�لتي تدخل حيز �لتنفيذ 
بد�ية من �لأول من مايو 2022. وتتيح �ملن�سة �لإلكرونية 
لل�سركات و�مل�ستثمرين يف دولة �لإمار�ت، �لر�غبني يف �ل�ستفادة 
من �ملز�يا �لتي توفرها �لتفاقية، �إمكانية �لو�سول �إىل جميع 
�سهدت  و�ل��ت��ي  �لتاريخية  �لتفاقية  بتلك  �ملتعلقة  �ملعلومات 
على بدء حقبة جديدة من �لتعاون �لقت�سادي و�لتجاري بني 

�لبلدين �ل�سديقني.
وق���ال ���س��ع��ادة جمعة حم��م��د �ل��ك��ي��ت، �ل��وك��ي��ل �مل�����س��اع��د لقطاع 
�لتجارة �خلارجية يف وز�رة �لقت�ساد �إن �ملن�سة تقدم لأ�سحاب 
�لإم���ار�ت  دول���ة  و�ل�����س��رك��ات يف  �لقطاع �خل��ا���س  م��ن  �مل�سلحة 
�لهند،  مع  و�ل�ستثمارية  �لتجارية  �أعمالهم  بتعزيز  �ملهتمني 
بالفر�س  وتعرفهم  �ل�سدد،  هذ�  يف  �لازمة  �ملعلومات  جميع 
�لتفاقية  هذه  توفرها  �لتي  و�ل�ستثمارية  �لتجارية  و�ملز�يا 

�لتاريخية.

��ستفادة  �ملتكاملة  و�أ�ساف �سعادته تعزز هذه �لقاعدة �ملعرفية 
و�ملبتكرين  �لأعمال  و�مل�ستثمرين ورجال  و�ملوردين  �مل�سدرين 
و�مل���و�ه���ب م��ن �لط����اع ع��ل��ى �ل��ف��ر���س �جل��دي��دة حت��ت مظلة 
��سر�تيجيات  تطوير  على  بالتايل  قدرتهم  وتعزز  �لتفاقية، 

تو�سعية حمددة تركز على �ل�سوق �لهندي.
وتوفر �ملن�سة معلومات مف�سلة حول جميع ف�سول �لتفاقية 
�لثمانية ع�سر، وحتدد �خلطو�ت �لب�سيطة �لتي ميكن �أن تقوم 
بها �ل�سركات يف �لإمار�ت لبدء عاقتها �لتجارية مع �لهند �أو 
وو��سحة  �ساملة  تفا�سيل  تتيح  �أنها  �إىل  �إ�سافة  بها،  �لتو�سع 
وقو�عد  �لتعريفات  هياكل  فيما يخ�س  ح��دة،  على  لكل قطاع 
و�لتجارة  �جلمركية  و�لإج���ر�ء�ت  �لتف�سيلية  و�ملعاملة  �ملن�ساأ 
�لرقمية و�لدعم �خلا�س بال�سركات �ل�سغرة و�ملتو�سطة، مما 
و�لتعريفات  �لقو�عد  حتديد  على  �مل�ساريع  �أ�سحاب  �سي�ساعد 
و�ل�سهاد�ت  ومنتجاتهم،  �أعمالهم  قطاعات  على  تنطبق  �لتي 
مبوجب  �لهندية  �ل�سوق  لدخول  عليها  �حل�سول  يجب  �لتي 
�للو�ئح �جلديدة. وميكن للر�غبني يف �ل�ستفادة من �خلدمات 
/ �ل��ت��ايل:  �ل��ر�ب��ط  ع��ر  �إليها  �لو�سول  �ملن�سة  تقدمها  �لتي 

وجاء   /https://www.moec.gov.ae/cepa
�إطار  يف  �لإل��ك��رون��ي��ة  �ملن�سة  ل��ه��ذه  �لق��ت�����س��اد  وز�رة  �إط���اق 

دولة  �ل�ساملة بني  �لقت�سادية  �ل�سر�كة  �تفاقية  تفعيل  خطة 
�لإم�����ار�ت و�ل��ه��ن��د، ب��ه��دف ت��زوي��د �ل��ق��ط��اع �خل��ا���س ب����الأدو�ت 
و�ملعرفة و�ملعلومات �لتي يحتاجها لتعميق �لعاقات �لتجارية 
مع �لهند �لتي متثل خام�س �أكر �قت�ساد يف �لعامل، و�مل�ساعدة 
يف زيادة حجم �لتجارة �لبينية غر �لنفطية �إىل 100 مليار 

دولر �سنوياً يف غ�سون خم�س �أعو�م.
وجرى تعيني فريق من �خلر�ء للرد على ��ستف�سار�ت �لقطاع 
�خلا�س و�مل�ستثمرين كافة ب�ساأن �ملعلومات �ملتعلقة بالتفاقية 
وتو�سيح بنودها، كذلك �إباغ �ل�سركات بالعديد من �ملعاجلات 
من  ع��دد�ً  �لفريق  وي�سم  �لتفاقية،  تت�سمنها  �لتي  �لتجارية 
�أبوظبي ودبي، ود�ئرة �لقت�ساد  �خلر�ء �ملعنيني من غرفتي 

و�ل�سياحة يف دبي.
�سل�سلة  عقد  �ملقبلة  �ل��ف��رة  خ��ال  �لق��ت�����س��اد  وز�رة  وت��ع��ت��زم 
لقاء�ت مع �ل�سركات �حلكومية و�ل�سركات �لعائلية و�ل�سركات 
�أو�سع لتفا�سيل  مل�ساعدتهم على تكوين فهم  �لكرى  �لدولية 
%80 من  و�لتي تغطي  و�إلغائها،  �لر�سوم �جلمركية  خف�س 
�ملنتجات �مل�سمولة بالتفاقية. و�سيتم �أي�ساً تنظيم ور�س عمل 
ل�سمان معرفة كل �سركة نا�سئة وموؤ�س�سة مبا يجب �لقيام به 

لا�ستفادة من �لفر�س �لهائلة لاتفاقية.

اأم�س دبي  عقارات  ت�صرفات  درهم  مليار   1.3
•• دبي-و�م:

بلغت �لت�سرفات �لعقارية يف د�ئرة �لأر��سي و�لأماك 
بدبي �أم�س �أكر من 1.3 مليار درهم.

مليار  بقيمة  مبايعة   353 ت�سجيل  �ل��د�ئ��رة  و�سهدت 
 298.51 بقيمة  ل��اأر����س��ي  مبايعة   46 منها  دره��م 
بقيمة  و�لفلل  لل�سقق  مبايعات  و307  دره��م  مليون 

درهم. مليون   701.53
وجاءت �أهم مبايعات �لأر��سي بقيمة 53 مليون درهم 
يف منطقة نخلة جمر� تليها مبايعة بقيمة 53 مليون 
درهم يف منطقة نخلة جمر� تليها مبايعة بقيمة 14 

مليون درهم يف منطقة ند �ل�سبا �لأوىل.
حيث  من  �ملناطق  �خلام�سة  �حلبية  منطقة  وت�سدرت 
عدد �ملبايعات �إذ �سجلت 17 مبايعة بقيمة 34 مليون 
 11 بت�سجيلها  �لأوىل  علي  وتلتها منطقة جبل  دره��م 
�لو�سل  يف  وث��ال��ث��ة  دره���م  م��ل��ي��ون   52 بقيمة  مبايعة 

بت�سجيلها 4 مبايعات بقيمة 37 مليون درهم.
و�ل��ف��ل��ل جاءت  �ل�����س��ق��ق  م��ب��اي��ع��ات  ب��اأه��م  وف��ي��م��ا يتعلق 
�جل���د�ف  مبنطقة  دره����م  م��ل��ي��ون   39 بقيمة  م��ب��اي��ع��ة 

كاأهم �ملبايعات تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم يف 
منطقة نخلة جمر� و�أخر� مبايعة بقيمة 20 مليون 

درهم يف منطقة و�دي �ل�سفا 3.
عدد  حيث  م��ن  �ملناطق  دب��ي  مر�سى  منطقة  وت�سدرت 
بقيمة  مبايعة   57 �سجلت  �إذ  و�لفلل  �ل�سقق  مبايعات 
135 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بت�سجيلها 
21 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم وثالثة يف �لر�ساء 
جنوب �لر�بعة بت�سجيلها 21 مبايعة بقيمة 12 مليون 

درهم.
319.44 مليون درهم  و�سجلت �لرهون قيمة قدرها 
منها 15 رهنا لاأر��س بقيمة 106.86 مليون درهم 
مليون   212.57 بقيمة  و�ل�سقق  للفلل  ره��ن��ا  و66 
بقيمة  �خلام�سة  �لثنية  مبنطقة  �أه��م��ه��ا  وك���ان  دره���م 
91 مليون درهم و�أخرى يف منطقة مردف بقيمة 60 

مليون درهم.
�أما �لهبات فقد �سهدت ت�سجيل 23 هبة بقيمة 68.19 
مليون درهم كان �أهمها مبنطقة جممع دبي لا�ستثمار 
و�أخ����رى يف منطقة  دره���م  م��ل��ي��ون   22 بقيمة  �ل��ث��اين 

�لثنية �لر�بعة بقيمة 14 مليون درهم.
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املال والأعمال
%  16 بنمو  �صنوات   5 يف  وامل�صروبات  الأغذية  من  الإمارات  جتارة  درهم  مليار   430

%  10 بنمو   2021 يف  وامل�صروبات  الأغذية  من  التجارة  اإجمايل  درهم  مليار   93.75
•• �أبوظبي-و�م: 

منا �إجمايل حجم �لتجارة �خلارجية لدولة �لإمار�ت من �ملو�د �لغذ�ئية 
�إىل  %16 لي�سل  �ملا�سية بن�سبة  �ل�سنو�ت �خلم�س  و�مل�سروبات خال 
طن  مليون   111.74 بلغت  �إجمالية  بكمية  درهم  مليار   430.14

وفقا لاإح�ساء�ت �ل�سادرة عن �ملركز �لحتادي للتناف�سية و�لح�ساء.
وت��وزع��ت جت���ارة �لإم�����ار�ت م��ن �لأغ��ذي��ة و�مل�����س��روب��ات خ��ال �ل�سنو�ت 
وبكمية  دره��م  مليار   287.39 بقيمة  ور�د�ت  ب��ني  �ملا�سية  �خلم�س 

وبكمية  درهم  مليار   76.13 بقيمة  و�سادر�ت  طن  مليون   83.43
درهم  مليار   66.62 بقيمة  ت�سدير  و�إع���ادة  طن  مليون   17.97

وبكمية 10.33 مليون طن من �لأغذية و�مل�سروبات.
و�أظ��ه��رت �لإح�����س��اء�ت من��و جت��ارة �لإم����ار�ت م��ن �لأغ��ذي��ة و�مل�سروبات 
مع  م��ق��ارن��ة   2021 يف  دره���م  مليار   93.75 بقيمة   10% بن�سبة 

.2020 �لعام  يف  درهم  مليار   85.29
وبلغت كمية جتارة �لإمار�ت من �ملو�د �لغذ�ئية و�مل�سروبات خال �لعام 
 59.59 23.30 مليون طن توزعت بني و�رد�ت بقيمة  �ملا�سي نحو 

 18.85 بقيمة  و���س��ادر�ت  طن  مليون   16.77 وبكمية  دره��م  مليار 
مليار درهم وبكمية 4.16 مليون طن و�إعادة ت�سدير بقيمة 15.30 

مليون درهم وبكمية 2.36 مليون طن.
و�رتفع �إجمايل �ل�سادر�ت �ساملة �إعادة �لت�سدير بن�سبة %10.5 �إىل 
درهم يف  30.89 مليار  2021 مقارنة مع  درهم يف  34.15 مليار 
2020 و�لو�رد�ت بن�سبة %9.5 �إىل 59.59 مليار درهم يف 2021 

مقارنة مع 54.39 مليار درهم يف 2020.
بن�سبة  �سجل من��و�  �لأغ��ذي��ة حيث  و�ل��ث��م��ار يف مقدمة  �خل�سار  وج��اء 

ثم  ط��ن   3.01 وبكمية  دره���م  مليار   13.85 �إىل  لي�سل   15%
6.67 مليار درهم  �إىل  %7 لي�سل  حم�سر�ت غذ�ئية منوعة بن�سبة 
 7% بن�سبة  وم�سنوعاته  �ل�سكر  ث��م  ط��ن  �أل���ف   626.84 وبكمية 
ثم  ط���ن  م��ل��ي��ون   3.01 وب��ك��م��ي��ة  دره�����م  م��ل��ي��ار   6.26 �إىل  ل��ي�����س��ل 
 7% بن�سبة  و�حلليب  و�لن�ساء  و�لدقيق  �حلبوب  �أ�سا�سها  حم�سر�ت 
لي�سل �إىل 6.15 مليار درهم وبكمية 556.30 �ألف طن ثم خ�سار 
وبكمية  دره��م  مليار   6.13 �إىل  لت�سل   7% بن�سبة  غذ�ئية  ونباتات 

طن. مليون   2.84

حققت مردودًا اقت�صاديًا مبا�صرًا وغري مبا�صر بقيمة 2،4 مليار درهم 

�صركة اأبوظبي الوطنية للمعار�س تختتم عامًا ا�صتثنائيا حافاًل بالنجاحات والإجنازات

دبي لتنمية ال�صتثمار تعزز تنمية القدرات من خالل ور�صة عمل حول الرعاية الالحقة ودعم امل�صتثمرين

تراخي�س حتقق ن�صبة منو 40% يف الربع الأول من 2022

•• �بوظبي-�لفجر: 

�إحدى  �لوطنية للمعار�س )�أدنيك(،  �أبوظبي  حققت �سركة 
جناحات   )ADQ( "�لقاب�سة"  ل����  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل�����س��رك��ات 
وجمموعة  عملياتها  م�ستوى  على  ��ستثنائية  و�إجن�����از�ت 
2021، وو��سلت م�سرتها بدعم  لها يف  �لتابعة  �ل�سركات 
عو�ئد  �أبوظبي عر حتقيق  �إم��ارة  يف  �لقت�سادي  �لزده���ار 

مبا�سرة وغر مبا�سرة بلغت قيمتها 2،4 مليار درهم.
مبا  عملياتها  وتنويع  لتطوير  ��سر�تيجيتها  مع  ومتا�سياً 
يعزز م�سرتها لتحقيق �لنمو �مل�ستد�م، �أعلنت �ملجموعة يف 
�لعام 2021، عن ��ستثمار�ت ��سر�تيجية لتو�سعة مر�فقها 
يف �أبوظبي، ولندن، وتبنت توجه جديد يف �أعمالها بدخول 
قطاع �ل�سياحة �لرفيهية عر �إطاق �سركات جديدة تعزز 
حمفظتها  و�ساعفت  باأبوظبي،  �ل�سياحي  �لقطاع  منظومة 

من �لأ�سول �لفندقية.
وق����ال ح��م��ي��د م��ط��ر �ل���ظ���اه���ري، �ل��ع�����س��و �مل��ن��ت��دب �لرئي�س 
)�أدنيك(  للمعار�س  �لوطنية  �أب��وظ��ب��ي  ل�سركة  �لتنفيذي 
" رغم �لتحديات �لتي ل  وجمموعة �ل�سركات �لتابعة لها: 
�لعامل،  �سياحة �لعمال يف  تلقي بظالها على قطاع  ز�ل��ت 
"�أدنيك"، حيث  ملجموعة  ��ستثنائياً  2021 كان  �أن عام  �إل 
مكانة  تعزيز  يف  �ساهمت  مهمة  و�إجن���از�ت  جناحات  حققنا 
�ل�سركة على خارطة �سياحة �لأعمال، وعززت دورها �ملحوري 
�سياحة  لقطاعي  كعا�سمة  �أبوظبي  �إم��ارة  مكانة  تر�سيخ  يف 

�لأعمال و�ل�سياحة �لرفيهية يف �ملنطقة." 
و�أ�ساف �لظاهري:" يعك�س هذ� �لنجاح و�لتطور �لافت يف 
جهد�ً  تدخر  مل  �لتي  فرقنا  وتفاين  و�لتز�م  �ملجموعة  �أد�ء 
�ملحلي  �ل�سعيدين  على  �ل�سركة  متّيز  مب�ستوى  لارتقاء 
و�لعاملي، كما متكنا من خال �لعمل �مل�سرك مع �سركائنا، 
ترتبت  �لتي  �مل�سبوقة  غر  �لتحديات  جت��اوز  من  و�ملعنيني 
ومع  �مل��ا���س��ي��ني،  �ل��ع��ام��ي��ني  يف  )كوفيد19-(  ج��ائ��ح��ة  ع��ل��ى 
م�ستقبل  نحو  بثبات  �ل��ي��وم  من�سي  �لتعايف  مرحلة  دخ��ول 
م�سرق لنو��سل تطوير �أعمالنا للو�سول �إىل ��ستد�مة �لنمو 

و�لزدهار و�لتميز على جميع �لأ�سعدة."

مواجهة جائحة )كوفيد19-(  
وبالتعاون   ،2021 �لعام  خ��ال  �أدن��ي��ك  جمموعة  و��سلت 
�ل�سحية )���س��ح��ة( دعمها  ل��ل��خ��دم��ات  �أب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة  م��ع 
للجهود �لتي تبذلها حكومة �إمارة �أبوظبي، ودولة �لإمار�ت 
للحد  ع��ام  ب�سكل  �مل��ت��ح��دة  �ململكة  يف  �ل�سحية  و�ل�سلطات 
�إن�ساء  �نت�سار فرو�س )كوفيد19-(، وذلك من خال  من 
و�لتقييم يف كل من  للفح�س  م�ست�سفيات ميد�نية ومر�كز 

�أبوظبي، ومدينة �لعني، ولندن. 

تاأ�صي�س �صركات جديدة
تاأ�سي�س  عن  "�دنيك"  جمموعة  �أعلنت   ،2021 �لعام  ويف 
جتارب  توفر  على  �سركز  و�لتي   ،"365 "�سياحة  �سركة 
��ستثنائية يف قطاع �ل�سفر و�ل�سياحة لزو�ر �أبوظبي، وتعزيز 
يف  و�ل����دويل  �لإق��ل��ي��م��ي  �ل�سعيدين  على  �لإم����ارة  تناف�سية 

�لقطاع �ل�سياحي.
�سركتني  مظلتها  حت��ت   "365 "�سياحة  �سركة  و�ست�سّم 
�إد�رة  يف  �ملتخ�س�سة  �إك�سبرن�س"  "كابيتال  وهما  تابعتني 
�لوجهات وفق �أعلى �ملعاير، و"كابيتال لل�سفر" �لتي تركز 

على �لعمليات �لت�سغيلية �ملتخ�س�سة يف قطاع �ل�سفر. 
ك��م��ا ����س��ت��ح��وذت �مل��ج��م��وع��ة ع��ل��ى ���س��رك��ة �لحت����اد خلدمات 
�ملطار - �لتموين �لتي �ندجمت مع كابيتال لل�سيافة، ذر�ع 
للعطات  �لحت��اد  و�سركة  �أدن��ي��ك؛  ل��دى  �لتموين  خدمات 
لل�سياحة  �لرويج  �سركة   ،365 �سياحة  �إىل  �ن�سمت  �لتي 
طويلة  �ل�ستثمار  ��سر�تيجية  يدعم  مما  لأدنيك،  �لتابعة 
�لأمد �لتي تقودها �أدنيك. وتندرج عمليتا �ل�ستحو�ذ �سمن 
قطاع  لتعزيز  �ل�سركة  تبذلها  �لتي  �ل�سر�تيجية  �جلهود 
�لو��سعة و�لإمكانات  بال�ستناد للخرة  �لإمار�تي،  �ل�سياحة 

�لكبرة لأدنيك يف قطاعي �ل�سيافة و�ل�سياحة. 

تطوير املرافق يف اأبوظبي ولندن
خطة  عن   2021 �لعام  خ��ال  "�أدنيك"  جمموعة  �أعلنت 
�ملجموعة  ملر�كز  �لتابعة  �لتحتية  و�لبنى  �مل��ر�ف��ق  لتطوير 
�لأعمال  �سياحة  قطاع  قيادتها  لتكري�س  ولندن  �أبوظبي  يف 

�إقامة  على  وق��درت��ه��ا  تناف�سيتها  وتعزيز  وع��امل��ي��اً،  �إقليمياً 
و��ستقطاب كرى �لفعاليات �لعاملية �ملتخ�س�سة يف خمتلف 

�لقطاعات.
�أب���وظ���ب���ي �لوطني  �ل��ت��ط��وي��ر يف م��رك��ز  �أع���م���ال  وت��ت�����س��م��ن 
للمعار�س بناء �أكر قاعة متخ�س�سة للمعار�س يف منطقة 
�ل�سرق �لأو�سط و�سمال �فريقيا مب�ساحة تتجاوز �ل� 10 �آلف 
للمركز،  �ملقابلة  �ملارينا  منطقة  يف  تقام  و�لتي  مربع،  مر 
وهي �لأوىل من نوعها يف �ملنطقة �لتي تقام على �لو�جهات 
�ملائية. وت�سهم �أعمال �لتو�سعة و�لتطوير يف مركز �أبوظبي 
�ملخ�س�سة  �لإجمالية  �مل�ساحة  ب��زي��ادة  للمعار�س  �لوطني 
للعرو�س �لد�خلية بن�سبة %12 �إىل 92 �ألف مر مربع.  
�إك�����س��ل لندن  �ل��ت��ط��وي��ر �خل��ا���س��ة مب��رك��ز  �أع��م��ال  وتت�سمن 
"�أدنيك" �لبدء يف  بالكامل من  و�ململوك  �لتابع  للمعار�س، 
�أعمال �لتو�سعة �لثالثة ملر�فقه، و�لتي ت�سمل �إ�سافة 25 �ألف 
و��ستحد�ث  للعرو�س،  �ملخ�س�سة  �مل�ساحات  من  مربع  مر 
ملر�فق  بالإ�سافة  و�مل��وؤمت��ر�ت  لاجتماعات  جديدة  قاعات 

خدمية موزعة على ثاث طو�بق. 
�أك�سل  مركز  يف  تو�سعة  �أع��م��ال  م��ن  �لثالثة  �ملرحلة  وت��وف��ر 
مت  ج��دي��دة،  عمل  فر�سة   115 نحو  �كتمالها  ف��ور  ل��ن��دن 
تخ�سي�س %50 منها للمو�طنني �لريطانيني، ما يعك�س 
مدى �لتز�م جمموعة "�أدنيك" وم�ساهمتها بدعم �ملجتمعات 

�ملحلية �لعاملة فيها.

م�صاعفة حمفظتها الفندقية
مب�ساعفة  "�أدنيك"  جمموعة  قيام   ،2021 �لعام  و�سهد 
فنادق  على  بال�ستحو�ذ  �لفندقية  �لأ���س��ول  من  حمفظتها 
جديدة لي�سل �لإجمايل �إىل 6 فنادق حملية ودولية توفر 
منتجع  �ملجموعة  �سمت  حيث  فندقية،  غ��رف��ة   1465
�أب��وظ��ب��ي؛ ومنتجع ق�سر  ي��ا���س  بني  ج��زي��رة �سر  �أن��ان��ت��ار� 
ت��ري من  ودب��ل  �أن��ان��ت��ار�؛  ب���اإد�رة  �ل�سحر�ء  �ل�سر�ب منتجع 
هيلتون �إك�سل لندن ملحفظة �أ�سولها �لفندقية مبا يتما�سى 
و�سعتها  �ل��ت��ي  �لأم���د  طويلة  �ل�ستثمار  ��سر�تيجية  م��ع 

لتنويع �أعمالها، وحتقيق �لتكامل يف حمفظة �أ�سولها. 

�صعادة املوظفني واملتعاملني  
يف  2021 م�سرتها  �لعام  "�أدنيك" يف  و��سلت جمموعة 
تطوير �لكفاء�ت من �أبناء دولة �لإمار�ت، ودعمها للمو�هب 
�لتي  �لعمل  �ملزيد من فر�س  توفر  وذل��ك عر  �ملو�طنة، 
تعزز تقدمهم �لوظيفي، لت�سل ن�سبة توطني �لوظائف يف 
 87% و�إىل  �لإج��م��ايل،  �لعدد  من   72% �إىل  �ملجموعة 
و�ل�سركات  �ملجموعة  يف  �لقيادية  �ملنا�سب  م�ستوى  على 

�لتابعة لها. 
موؤ�سر  %90 يف  ن�سبته  ما  بالتز�من مع حتقيقها  وذل��ك 
�لر�سا  ن�سب  �أعلى  يعتر من  وهو معدل  �ملتعاملني،  ر�سا 

للمتعاملني على م�ستوى �لقطاع عاملياً.  

تنظيم الفعاليات الكبى
وخال �لعام 2021 �سهدت �أجندة �سركة �أبوظبي �لوطنية 
للمعار�س ��ست�سافة �لعديد من �لفعاليات �لعاملية �لكرى 
عدد  وبلغ  �ملتحدة،  و�ململكة  �لم���ار�ت،  دول��ة  يف  مبر�كزها 

وموؤمتر�ً  م��ع��ر���س��اً   174 ��ست�سافتها  �ل��ت��ي  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
وفعالية خا�سة، وتوزعت على 76 معر�ساً و 76 موؤمتر�ً 

و22 فعالية خا�سة. 
عن   2021 ع��ام  �لعام  "�أدنيك" خ��ال  �سركة  �أعلنت  كما 
لاإعام  �ل��ع��امل��ي  �لكوجنر�س  م��ن  �لأوىل  �ل����دورة  �إط���اق 
�أبوظبي هذ� �لعام، بال�سر�كة مع  2022، �ملقرر عقده يف 
يف  ��ستثنائية  من�سًة  ويعتر  )و�م(،  �لإم���ار�ت  �أنباء  وكالة 

قطاع �لإعام. 

جوائز عاملية
مرم�����وق�����ة  جائ������زة   9 "�أدني�����ك"  جم�������موعة  ح������سدت 
خال �لعام �ملا�سي، ت�سمنت جائزتني من جو�ئز فعاليات 
للعمل يف قطاع  �أف�����س��ل جهة  فئتي  ع��ن  �لأو���س��ط  �ل�����س��رق 
للموؤ�س�سات؛  �ج��ت��م��اع  و�أف�����س��ل   2020 للعام  �لفعاليات 
وجائزة �ملو�رد �لب�سرية لعام 2021 من �لر�بطة �لعاملية 

للمعار�س. 

•• دبي-�لفجر: 

�إحدى  �ل���س��ت��ث��م��ار،  لتنمية  دب���ي  م��وؤ���س�����س��ة  ن��ّظ��م��ت 
موؤ�س�سات د�ئرة �لقت�ساد و�ل�سياحة يف دبي، ور�سة 
عمل حول �لرعاية �لاحقة ودعم �مل�ستثمرين �سمن 
للم�ستقبل"  و�جلاهزية  �ل��ق��در�ت  "تنمية  برنامج 
بهدف تاأهيل �لقادة من �لقطاعني �لعام و�خلا�س 
ق��در�ت��ه��م يف جم���ال �ل���س��ت��ث��م��ار �لأجنبي  وت��ع��زي��ز 
�ملبا�سر. وت�سمنت ور�سة �لعمل �لتي �أد�رتها كارولينا 
�آند  "�سيتيز  �لتنفيذي لدى  �ملدير  �أرياجاد� بيرز، 
 fdiCampus من�سة  كولبوري�سن" وموؤ�س�سة 
للتدريب، �لإطار �لازم لتح�سني وتو�سيع ممار�سات 
�لرعاية �لاحقة �حلالية وتطوير منظور خارجي 
�لقت�سادية.  �لتنمية  �سميم  يف  �مل�ستثمرين  يدمج 
و�أكد فهد �لقرقاوي، �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�س�سة دبي 
مهار�ت  حتديث  ���س��رورة  على  �ل�ستثمار،  لتنمية 
و�خلا�س  �ل���ع���ام  �ل��ق��ط��اع��ني  م���ن  �مل��ع��ن��ي��ني  وروؤى 
با�ستمر�ر، و�أن ور�سة عمل �لرعاية �لاحقة تعتر 

من�سة مثالية للعاملني يف جمال �ل�ستثمار �لأجنبي 
�ملبا�سر، ل �سيما بعد �لعامني �لع�سيبني �للذين مر 
موؤ�س�سة  "��ستمرت  �لقرقاوي:  وق��ال  �لعامل.  بهما 
�مل�ستثمرين  ت�سجيع  يف  �ل���س��ت��ث��م��ار  لتنمية  دب���ي 
خال  رحلتهم  يف  ودعمهم  و�ملحتملني  �حلاليني 
م��ن مكانة دبي  �ل��ذي يعزز  �لأم���ر  ف��رة �جلائحة، 

كوجهة مف�سلة لا�ستثمار �لأجنبي �ملبا�سر".
"بد�أ  بيرز:  �أريجاد�  كارولينا  قالت  جانبها،  ومن 
�ملعنيني يف جمال �ل�ستثمار �لأجنبي �ملبا�سر بدعم 
�مل�����س��ت��ث��م��ري��ن و�لع��ت��ن��اء ب��ه��م ك��م��ا يعتني �لأف����ر�د 
�لبد�ية  يف  كانت  كما  تبقى  ل  قد  فهي  ب�سيارتهم، 
لتو��سل  �مل�ستمرة  لل�سيانة  حتتاج  ت��ز�ل  ل  ولكنها 
�لأمر  وينطبق  طويلة.  لفرة  موثوق  �أد�ء  تقدمي 
يحتاجون  �ل��ذي��ن  �لأج��ان��ب  �مل�ستثمرين  على  ذ�ت��ه 
و�لرعاية  م�ستمر،  ب�سكل  �لرعاية  على  للح�سول 
كما  بذلك  للقيام  فعالة  منهجية  توفر  �لاحقة 
وت��ق��دم خ��ارط��ة ط��ري��ق ت��ب��نّي كيفية دم���ج �أه����د�ف 

�لتنمية �مل�ستد�مة يف تلك �خلدمات".
وقدرتها  دبي  مكانة  "تر�ّسخت  كارولينا:  و�أ�سافت 
�مل�ستثمرين،  وبيئتها على �لعمل ب�سكل تعاوين مع 

�لتحتية  �لبنية  على  تقت�سر  ل  �ملدينة  فاإمكانات 
�لتو��سل  و�إمكانات  �لأعمال  ملمار�سة  �ملثايل  و�ملناخ 

�سبل  عن  بحثهم  يف  �مل�ستثمرون  �إليها  ي�سعى  �لتي 
ب��ل وت�سجع على  �ل���س��ت��ث��م��ار ط��وي��ل �لأم����د ف��ق��ط، 

�لبتكار وتعزز �لتعاون وتطّور �لقدر�ت لل�سمود يف 
ظل �لأزمات".

•• دبي-و�م:

متكنت د�ئرة �لتخطيط و�لتطوير- تر�خي�س، �لذر�ع �لتنظيمي ملوؤ�س�سة �ملو�نئ 
و�جلمارك و�ملنطقة �حلرة بدبي، من حتقيق منو ملحوظ خال �لربع �لأول من 
عام 2022، متثل يف �إجناز �أكر من 8 �آلف معاملة من خال �إد�رة �لرخي�س 
عام  م��ن  �ل��ف��رة  بنف�س  م��ق��ارن��ة   %40 بلغ  من��و  مب��ع��دل  "تر�خي�س"،  ب��د�ئ��رة 
�لتخطيط  لد�ئرة  �لتنفيذي  �لرئي�س  بالهول،  �هلل  عبد  �ملهند�س  و�أكد   .2021
و�لتطوير – تر�خي�س، باأن �لد�ئرة ت�سعى خال �لعام �حلايل �إىل حتقيق معدلت 
�لتطوير  مناطق  يف  �ل��ت��ج��اري  �لرخي�س  ق��ط��اع��ات  يف  متنامية  �إي��ج��اب��ي��ة  من��و 

�لرخي�س  �إد�رة  تبذلها  �لتي  �حلثيثة  �إىل �جلهود  م�سر�ً  لها،  �لتابعة  �خلا�سة 
وحتقيق  �لقت�سادي  �لنمو  م�سرة  تعزيز  بهدف  �مل�ستد�م  �لقت�ساد  جم��ال  يف 
�لقطاع  لدعم  م�ستد�م  ر�ئ��د  كمركز  دبي  مكانة  تعزيز  �ملتمثلة يف  �ملوؤ�س�سة  روؤي��ة 
�لقت�سادي على �ل�سعيد �لعاملي. ولفت بالهول �إىل حر�س د�ئرة "تر�خي�س" على 
تنفيذ روؤية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل، �لر�مية �إىل دعم �لقت�ساد �لوطني 
"عن طريق  و�أ�ساف:  عاملية مف�سلة لا�ستثمار.  دبي وجهة  ي�سهم يف جعل  مبا 
تر�خي�س  ت�سعى  �ملتعاملني،  ور�سا  �سعادة  ل�سمان  �لأد�ء  يف  �لتميز  ثقافة  تبني 
�إىل تطوير وتو�سيع �خلدمات ل�سالح �لأفر�د و�ل�سركات، وتر�سيخ �ملكانة �ملتفردة 

�لتي حتتلها دبي يف جمال �لأعمال". و�أ�سارت �لإح�سائيات، �لتي �أ�سدرتها د�ئرة 
�لرخ�س  خدمات  على  �لإقبال  ن�سبة  منو  �إىل  تر�خي�س،  و�لتطوير-  �لتخطيط 
�ملحلية من قبل متعاملي �لد�ئرة، من �أفر�د و�سركات، بن�سبة 53% لت�سل �إىل 
4010 معاملة خال �لأ�سهر �لثاثة �لأوىل لعام 2022، حيث �حتلت خدمة 
بلغت  منو  بن�سبة  معاملة   1788 بعدد  �لأوىل  �ملرتبة  �ملحلية  �لرخ�س  جتديد 
منو  ون�سبة  معاملة   731 بعدد  �ملحلية  �لرخ�س  تعديل  خدمة  تليها   ،%52
�لد�ئرة حري�سة على  �أن  �لتنفيذي لر�خي�س  215%. و�أو�سح �لرئي�س  بلغت 
دعم وت�سريع وترة �لأعمال عن طريق تقدمي �خلدمات �ملطلوبة ب�ساأن �مل�ساريع 
و�ملن�ساآت �ل�سغرة و�ملتو�سطة، لفتاً �إىل حجز �أكر من 550 ��سم جتاري جديد 

حتت  تدخل  �لتي  �خلا�سة  �لتطوير  مناطق  يف   2022 من  �لأول  �لربع  خ��ال 
�إ�سر�ف موؤ�س�سة �ملو�نئ و�جلمارك و�ملنطقة �حلرة، بو�قع منو بلغ 35% مقارنة 
�أ�سارت  �حلكومية،  �خل��دم��ات  معامات  وع��ن  �ملا�سي.  �ل��ع��ام  م��ن  �ل��ف��رة  بنف�س 
 2022 �لتقارير �إىل منو عدد �ملعامات �حلكومية خال �لربع �لأول من عام 
بن�سبة 40%، و�لذي �ساحبه منو يف عدد �إقامات �لعمل �لتي �أ�سدرتها �لد�ئرة 
 1720 �عتماد  �إىل  �ملا�سي، لي�سل  �لعام  �لفرة خال  84% من نف�س  بن�سبة 
�إقامة عمل يف دبي يف مقابل 936 �لعام �ملا�سي، كما مت �لتقدم على خدمة جتديد 
�إقامة عمل بو�قع منو بلغ 22% من خال 736 معاملة، وكذلك خدمة تعديل 

�إقامة عمل بو�قع 103 معامات ون�سبة منو �رتفعت �إىل %178.
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مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لتكافل ب�سد�د مبلغ وقدره )15.111.888.79( درهم خم�سة ع�سر 
مليون ومائة و�حدى ع�سر �لف وثماين مائة وثمانية وثمانون درهم وت�سعة و�سبعون فل�س - ل�سالح �لبنك �ملدعي مع �لز�مهم 
باد�ء فائدة قانونية بو�قع 12% �سنويا من تاريخ قيد �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام لكامل مبلغ �ملديونية مع �لز�م �ملدعي عليهم 

بالت�سامن و�لتكافل بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 
طالب �لإعان :  �لبنك �لعربي �ملتحد  - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله : حممد عي�سى �سلطان �ل�سويدي   
�س.م.م  و�ملقاولت  للتجارة  تيجان  ملديونية  كفيل �سامن  ب�سفته   - �سامل �حلر��سى  بن  بن حمد  : 1- حممد  �إعانه  �ملطلوب 

�أبوظبي -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه - جمهول حمل �لإقامة 
ل�سالح/ �أع���اه  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2022/2/28 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم   : �لإع���ان  مو�سوع 

�ملقدمة رقم  �لدفعة  �لدعوى مببلغ )7.181.461( درهم قيمة خطاب �سامن  �ملتحد 1- بعدم قبول �ملطالبة يف  �لعربي  �لبنك 
1012/57873 تي جي �ي - وتعدياته وخطاب �سمان ح�سن �لتنفيذ رق����م:1012/17/57872 تي جي �ي - لرفعها قبل �لو�ن 
مليونا  �سبعة  درهم   )7.930.427.79( مبلغ  للمدعي  ي��وؤدو�  �ن  بالت�سامن  �ل�ساد�سة  وحتى  �لوىل  عليهم من  �ملدعي  بالز�م   -2
وت�سعمائة وثاثون �لفا و�ربعمائة و�سبعة وع�سرون درهما وت�سعة و�سبعون فل�سا مديونية �لت�سهيات و�لفائدة �ل�سنوية بو�قع 
5% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى متام �ل�سد�د و�مل�سروفات باملنا�سب ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة .   حكما مبثابة 
�حل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعان �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
اعالن ن�شر وتكليف بالوفاء 

                      يف التنفيذ رقم  9/2021/204 تنفيذ �شرعي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�سرعي �لزوجية رقم 218 

م�سلمني  نف�س  �ح��و�ل   2035/2018 رق��م  �لدعوى  يف  �ل�سادر  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�سوع 
�أ�سبح �حلكم  �أن  بعد  ومو�ريث  �سخ�سية  �ح��و�ل  ��ستئناف   745/2019 رقم  بال�ستئناف  و�ملعدل 
للر�سوم  �ساما   ، دره��م  وق��دره )253.676.06(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د   ، للتنفيذ �جل��ري  قابا 

و�مل�ساريف من تاريخ �ل�ستحقاق  .
طالب �لتنفيذ : لطيفة هال �حمد �بر�هيم

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - �خلو�نيج �لثانيه - دبي - مبنى فيا رقم 13 - مقابل 
�لنه�سة �لن�سائية

�ملطلوب �إعانه : 1- �سلطان �حمد حممد بن حماد �لنعيمي - �سفته: منفذ �سده
مو�سوع �لإعان : مبوجب �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى �ملذكورة �عاه فانت مكلف ب�سد�د �ملبلغ 
�مل�ستحق بحقك وقدره )300866( درهم �و خزينة �ملحكمة وذلك خال 5 يوما من تاريخ ن�سر 

هذ� �لعان و�ل فان �ملحكمة �ستتخذ �لجر�ء�ت �لقانونية بحقكم .
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 70392

اعالن حكم بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:174/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 

�ملنظورة يف:د�ئرة �مل�سارف �جلزئية �لثالثة رقم 257
مو�سوع �لدعوى : بقيد �لدعوى و�عان �ملدعي عليها ��سل �ل�سحيفة - �ول:�لز�م �ملدعي عليها �ن يدفع للمدعي 
 - فل�س  وع�سرون  و�سبعه  دره��م  ع�سر  وثمانيه  �لف وثاثمائه  و�ربعون  وو�ح��د  مائه  وق��دره )141.318.27(  مبلغ 
ثانيا:�لز�م �ملدعي عليها بفائدة قانونية وتاخرية 12% من تاريخ �ملطالبة باملبلغ �ملر�سد يف ذمتها وحتى �ل�سد�د 
وم�ساريف  ر�سوم  عليها  �ملدعي  ثالثا:�لز�م   - جتاريا  �لدين  كون  كفالة  وبا  �ملعجل  بالنفاذ  م�سمول  بحكم  �لتام 

و�تعاب حماماة �لدعوى . 
�ملدعي:بنك دبي �لتجاري �س.م.ع

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ديرة - �سارع بور�سعيد - مبنى بنك دبي �لتجاري - بجو�ر ديره �سيتي �سنر - رقم 
مكاين:3191694239 - وميثله:ي�سلم �سالح �حمد �ل�سعدي

�ملطلوب �إعانه :  1- ماريا تريز� روهينا كيني ين كا�ستنبا  -  �سفته : مدعي عليه 
�ملذكورة �عاه  �ملنعقدة بتاريخ:2022/3/23 يف �لدعوى  :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها  مو�سوع �لإعان 
ل�سالح/ بنك دبي �لتجاري �س.م.ع بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )141.318.27( درهم مائة 
وو�حد و�بعون �لف وثاثمائه وثمانيه ع�سر درهم و�سبعة وع�سرون فل�س - و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ 
�ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام وبالر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ ثاثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ماعد� ذلك 
هذ�  لن�سر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  لا�ستئناف خال ثاثني  قابا  ، حكما مبثابة �حل�سوري  من طلبات 

�لعان �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 

اعالن بالن�شر 
 9233/2021/207 تنفيذ جتاري 

�إعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل �لإعان بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �سده/1-  حممد �ساجيب هارون �لر�سيد - جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/حممد جاويد ح�سني �بو �لقا�سم

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
ر�سوم  مبلغ  �ىل  بال�سافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )127420(

خلزينة �ملحكمة.
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197
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زار مدينة خليفة ال�صناعية كيزاد واطلع على خطط تو�صع ال�صركات

�صلطان اجلابر: القيادة تركز على تعزيز دور القطاع ال�صناعي وفق اأ�ص�س خلق القيمة والبتكار وال�صتدامة وا�صت�صراف امل�صتقبل
»كيزاد« ت�صهد تطورات كبرية مبا متتلكه من قدرة على ا�صتقطاب ا�صتثمارات �صناعية نوعية

•• �أبوظبي- و�م:

ز�ر معايل �لدكتور �سلطان بن �أحمد �جلابر، وزير �ل�سناعة 
"كيز�د"  �ل�سناعية  خليفة  مدينة  �ملتقدمة،  و�لتكنولوجيا 
�لتجاري  و�ملركز  �لأو���س��ط  �ل�سرق  يف  �سناعية  مدينة  �أك��ر 
�أب��وظ��ب��ي، و�لعاملة  �مل��ت��ك��ام��ل يف  و�ل��ل��وج�����س��ت��ي  و�ل�����س��ن��اع��ي 
�لتابع  و�ملناطق �حلرة  �لقت�سادية  �ملدن  حتت مظلة قطاع 
�لقطاع  متكني  يف  ت�ساهم  و�لتي  �أبوظبي،  مو�نئ  ملجموعة 
�أكر  ت�سم  �أ�سو�ق  �إىل  منتجاته  و�سول  بت�سهيل  �ل�سناعي 

من 4.5 مليار م�ستهلك حول �لعامل.
تاأتي �لزيارة، �سمن �جلولت �مليد�نية �لتي يجريها معاليه 
وبحث  �ل��دول��ة،  يف  �لنوعية  �ل�سناعية  �ملن�ساآت  �أد�ء  ملتابعة 
�سبل حتفيز �مل�ستثمرين لا�ستفادة من �ملز�يا �لكبرة �لتي 
تتيحها لهم دولة �لإمار�ت، من خال بيئة �لأعمال �جلاذبة، 
�مل�ساريع  وتطوير  لتاأ�سي�س  حمفزة  عمل  منظومة  وتر�سيخ 
و�خلر�ت  �ل��ت��ج��ارب  وت��ب��ادل  �ل��ت��ع��اون  وت��وث��ي��ق  �ل�سناعية، 
و�حلو�ر مع خمتلف �جلهات، لتطوير �لإجر�ء�ت و�حلو�فز 

�ملرتبطة بقطاع �ل�سناعة يف �لإمار�ت.
و��ستمع معاليه �إىل خطط تطور ومنو �مل�ساريع �ل�سناعية، 
ومز�يا  و�لعاملية،  �لإقليمية  و�لتناف�سية  �لتو�سع  وف��ر���س 
وجودها يف "كيز�د"، يف ظل ما تقدمه دولة �لإمار�ت، و�إمارة 
�أبوظبي، من دعم متو��سل لتعزيز عمل �ل�سركات و�لرتقاء 
على  معاليه  �ط��ل��ع  حيث  �لإن���ت���اج،  ك��ف��اءة  وحت�سني  ب����الأد�ء 
و�حدة  تعد  �لتي  �لغذ�ئية،  للمو�د  �لوطنية  �ل�سركة  جهود 
�ملتنوعة  �لأغ��ذي��ة  لتجارة  �ملنطقة  يف  �ل�سركات  ك��رى  م��ن 
جانب  �إىل  بها،  �ملرتبطة  �للوج�ستية  و�خل��دم��ات  باجلملة 
خطط وعمليات �سركة "تالة لاألو�ح �خل�سبية" �لتي تدير 
�أول م�سنع مبتكر من نوعه يف �لعامل لإنتاج �لألو�ح �خل�سبية 
ذ�ت �جلودة �لعالية من خال �إعادة تدوير خملفات �أ�سجار 

�لنخيل عر تقنيات مبتكرة.
ر�فق معاليه يف �لزيارة، معايل حممد علي �ل�سرفاء، رئي�س 
�أحمد  و�سعادة عمر  – �أبوظبي،  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة 
و�لتكنولوجيا  �ل�سناعة  وز�رة  وك��ي��ل  �ل�����س��وي��دي،  �سوينع 
�مل��ت��ق��دم��ة، و����س���ع���ادة �أ����س���ام���ة �أم�����ر ف�����س��ل، وك���ي���ل �ل�����وز�رة 

علي  ف��رح  و���س��ع��ادة  �ل�سناعية،  �مل�����س��رع��ات  لقطاع  �مل�ساعد 
�لزرعوين، وكيل �لوز�رة �مل�ساعد بالإنابة لقطاع �ملو��سفات 
�لع�سو  �ل�سام�سي،  جمعة  حممد  و�لكابنت  و�لت�سريعات، 
�ملنتدب، و�لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة مو�نئ �أبوظبي، وعدد 
من �مل�سوؤولني يف مدينة خليفة �ل�سناعية "كيز�د"، �إ�سافة 
خليفة  مدينة  يف  �لعاملة  �ل�سركات  م�سوؤويل  من  عدد  �إىل 

�ل�سناعية "كيز�د".

كيزاد ريادة عاملية.
وق���ال م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور �سلطان ب��ن �أح��م��د �جل��اب��ر: "تركز 
ت��ن��ف��ي��ذ ت��وج��ي��ه��ات �لقيادة  �ل�������وز�رة ع��ل��ى  م��ن��ه��ج��ي��ة ع��م��ل 
�لقت�ساد  منو  يف  �ل�سناعي  �لقطاع  دور  بتعزيز  �لر�سيدة 
و�ل�ستد�مة  و�لب��ت��ك��ار  �لقيمة  خلق  �أ���س�����س  وف��ق  �ل��وط��ن��ي 
مكانة  ير�سخ  مبا  تناف�سيته،  وتعزيز  �مل�ستقبل،  و��ست�سر�ف 
متقدمة لدولة �لإمار�ت وجهًة عاملية رئي�سة لا�ستثمار�ت 
�أمثلة و�قعية وتطور�ت كبرة يف  �ليوم  �ل�سناعية. ون�سهد 
مدينة خليفة �ل�سناعية /كيز�د/ وما متتلكه من قدرة على 
��ستقطاب ��ستثمار�ت �سناعية نوعية، وما توفره من بيئة 
نوعية د�عمة للم�ساريع �ل�سناعية �لعاملية، و�لتي متثل �أد�ة 

رئي�سية للنمو و�لتطور و�لزدهار".
و�أ�ساد معاليه بالدور �حليوي �لذي تقوم به مدينة خليفة 
لل�سناعة  م��ت��ك��ام��ل��ة  ح���رة  كمنطقة  /ك���ي���ز�د/  �ل�����س��ن��اع��ي��ة 
و�ل��ت��ج��ارة و�خل���دم���ات �ل��ل��وج�����س��ت��ي��ة، و�ل��ت��ي ت��وف��ر و�سوًل 
تكاليف  مع  و�لعاملية،  �لإقليمية  �لأ�سو�ق  �إىل  ��سر�تيجياً 
�لأعمال، مبا ير�سي  �أد�ء  �أكر يف  ت�سغيل تناف�سية و�سهولة 
ق���اع���دة ���س��ن��اع��ي��ة ���س��ل��ب��ة، جت��ت��ذب �ل���س��ت��ث��م��ار�ت �ملحلية 

و�خلارجية.
وز�رة  عمل  ومنهجية  �سيا�سات  "�سمن  معاليه:  و�أ���س��اف 
متابعة  على  نحر�س  �مل��ت��ق��دم��ة،  و�لتكنولوجيا  �ل�سناعة 
ك��اف��ة �مل�����س��اري��ع �ل�����س��ن��اع��ي��ة �مل��ت��م��ي��زة، ون��ع��م��ل ع��ل��ى تعزيز 
�ل�سركاء  كافة  مع  �لتو��سل  خ��ال  من  وتو�سعها  جناحها 
�حتياجاتهم  على  و�لط��اع  �ل�سناعي  �لقطاع  يف  �ملعنيني 
و�ل�سناعات  �مل�سانع  حتفيز  يف  ي�ساعد  ومبا  ومتطلباتهم، 
�لوطنية بكافة �ملمّكنات و�حللول �لتمويلية �لد�عمة للنمو. 

ونحن م�ستمرون يف تطوير �لإجر�ء�ت ومر�جعة �ل�سيا�سات 
�ل�سناعي  للقطاع  �ملحفزة  و�لتنظيمية  �لت�سريعية  و�لبنية 

ل�سمان تفوقه �مل�ستقبلي".
و�أ����س���ار م��ع��ال��ي��ه �إىل �أن �ل������وز�رة ت��رك��ز ع��ل��ى �لرت���ق���اء مبا 
ن��وع��ي��ة يف قطاعي  �ن��ط��اق��ة  �لإم������ار�ت م��ن  دول���ة  حققته 
�ل�����س��ن��اع��ة و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل��ت��ق��دم��ة، وم���ا ي���ن���درج يف هذ� 
�لإط��ار من تن�سيق وتكامل للجهود �لحتادية و�ملحلية مع 
و�لروؤية  �مل�ستهدف  �لنمو  �لقطاع �خلا�س، ل�سمان حتقيق 

�مل�ستقبلية �لطموحة.

م�صاريع مبتكرة يف  كيزاد.
د�ئرة  رئي�س  �ل�سرفاء،  علي  حممد  معايل  �أك��د  جانبه  من 
�أبوظبي،  �إم����ارة  �ل��ت��ز�م  �أب��وظ��ب��ي،  �لق��ت�����س��ادي��ة-  �لتنمية 
مبو��سلة تطوير �لقطاع �ل�سناعي، وتعزيز �أد�ء �لقطاعات 

غر �لنفطية.
�أهم  م���ن  �ل�����س��ن��اع��ي  �ل��ق��ط��اع  "يعتر  م��ع��ال��ي��ه:  و�أ�����س����اف 
�لإم���ارة، خا�سة  ك��رى يف  ت�سهد حت��ولت  �لتي  �لقطاعات 
تلك �لتي ترتكز على �لتكنولوجيا �ملتقدمة. وتلعب مدينة 
خليفة �ل�سناعية "كيز�د" دور�ً حمورياً يف تطوير �مل�ساريع 
�لر�بعة  �ل�سناعية  �لثورة  تطبيقات  تتبنى  �لتي  �ل�سناعية 
موقعه  من  ي�ستفيد  حيوي  م�سروع  �أم��ام  ونحن  وحلولها، 
نوعية  ح��ل��وًل  وي��ق��دم  خليفة،  ميناء  ق��رب  �ل���س��ر�ت��ي��ج��ي 
تعك�س قدرة �أبوظبي على ��ستقطاب �ل�ستثمار�ت، وتاأ�سي�س 

م�ساريع مبتكرة ت�سل منتجاتها �إىل �لعاملية".

ال�صركة الوطنية للمواد الغذائية
وتعد �ل�سركة �لوطنية للمو�د �لغذ�ئية، من �أبرز �ل�سركات 
يف " كيز�د" و�لعاملة يف جمال حيوي، وي�ستهلك عدد كبر 
من �ملو�طنني و�ملقيمني وغرهم يف دولة �لإمار�ت منتجات 
NPFC، كما يعمل بها �أكر من 4500 موظف يف مو�قع 
�ل�سركة  وتقوم  و�ملنطقة،  �لدولة  �أنحاء  جميع  يف  خمتلفة 
�لأو�سط  �ل�����س��رق  يف  ���س��وق��اً   40 م��ن  �أك���ر  �إىل  بالت�سدير 
�لتعاون  جمل�س  دول  على  �لركيز  م��ع  و�آ���س��ي��ا،  و�إف��ري��ق��ي��ا 

�خلليجي، وتبلغ قيمة ��ستثمار�تها 1.1 مليار درهم.

ال�صناعات تتو�صع يف كيزاد.
وقدم �ل�سيد كفاح ح�سني مدير �لعمليات لل�سركة �لوطنية 
للمو�د �لغذ�ئية، عر�سا عاما عن �ل�سركة �لتي تعتر و�حدة 
من �أكر منتجي �ملو�د �لغذ�ئية �مل�سّنعة و�لع�سائر يف �لدولة، 
و�لتي ت�ستخدم يف خطوط �إنتاجها حلول �أتوماتيكية عالية 

�لكفاءة.
لل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  ح��م��ودة  ب��ن  علي  �ل�سيد  وق��ال 
عقود،  م��ن��ذ  �سركتنا  "تعمل  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة:  ل��ل��م��و�د  �ل��وط��ن��ي��ة 
ولقد تو�سعت ن�ساطاتنا ب�سكل كبر خال �ل�سنو�ت �لقليلة 
�لت�سهيات  لنا  " كيز�د" �لتي وفرت  �ملا�سية، خ�سو�ساً، يف 
�للوج�سيتة، و�مل�ساحات �ملرنة، و�لأر�س، وحلول �لطاقة، وكل 
ما حتتاجه �سناعتنا من �أجل �لنمو و�لتطور، حيث �أ�سبحت 
�سركتنا ومن�ساآتنا، متو�فقة مع �أعلى �ملعاير �لعاملية، بف�سل 
توجهات دولة �لإمار�ت �لد�عمة لل�سناعة، ونحن هنا نثمن 
�ملتقدمة،  و�لتكنولوجيا  �ل�سناعة  وزير  معايل  زي��ارة  عالياً 
خال  �لنمو  وخ��ط��ط  م�ساريعنا،  على  ب��الط��اع  �هتمامه 
�لفرة �ملقبلة، يف ظل �لنجاحات �لتي حققناها. �إناأهم ميزة 
على  قدرتها  ه��ي  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف  �ل�سناعات  بها  حتظى 
وذلك  ق�سر،  وق��ت  وخ��ال  مت�سارع  ب�سكل  و�لنمو  �لتو�سع 
جناحاتنا  ع��ززت  �لتي  �ملقدمة  و�ملمكنات  �مل��ز�ي��ا  كل  بف�سل 

وجناحات كل �مل�ستثمرين يف دولة �لإمار�ت عموماً".

�صناعات مبتكرة يف كيزاد.
من جهة �أخرى، يعد م�سنع �سركة "تالة لاألو�ح �خل�سبية" 
�أول م�سنع من نوعه يف �لعامل لإنتاج �لألو�ح �خل�سبية ذ�ت 
�جلودة �لعالية من خال جمع خملفات �أ�سجار �لنخيل و�إعادة 
ت�ستخدم  للبيئة،حيث  �سديقة  تعد  و�لتي  حملياً،  تدويرها 
�ل�سركة تقنيات مبتكرة لتطوير وت�سنيع هذه �ملنتجات من 
�لألو�ح �خل�سبية، بعد �حل�سول على �أول بر�ءة �خر�ع، مبا 
يجعلها �سركة مبتكرة يف �لإمار�ت، ولديها �لقدرة على �إنتاج 
115 �ألف مر مكعب من �لألو�ح �خل�سبية �سنوياً، وميتد 

�مل�سنع على م�ساحة تتجاوز �خلم�سني �لف مر مربع.
لاألو�ح  "تالة  �سركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  فرح  حامت  وق��دم 

على  يعمل  �ل��ذي  وم�سنعها  �ل�سركة،  عن  �خل�سبية" �سرحاً 
�أ���س��ا���س �ب��ت��ك��اري، وق���درت���ه ع��ل��ى ت��دوي��ر خم��ل��ف��ات �لنخيل، 
�لإم���ار�ت من  ل��و�رد�ت  �لأل��و�ح �خل�سبية، وتقليله  و�سناعة 
وفق  �ملناف�س  �ملحلي  �ملنتج  وج��ود  ب�سبب  �خل�سبية،  �لأل���و�ح 

�أعلى �ملو��سفات �لقيا�سية.
وقال فرح " نوجه �سكرنا وتقديرنا �إىل دولة �لإمار�ت ممثلة 
يف وز�رة �ل�سناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة، وحكومة �أبوظبي، 
�لذي  و�لتحفيز  �لدعم  " كيز�د" على  على  �لقائمني  وك��ل 
نح�سل عليه، مبا �أدى �إىل متكني هذ� �مل�سروع و��ستفادته من 
توفرها" كيز�د"،  �لتي  �لتناف�سية  و�ملز�يا  �لت�سغيلية،  �ملز�يا 
كما نقدر عالياً زيارة معايل �لوزير �ملحفزة للقطاع �خلا�س 
نحو حتقيق �ملزيد من �لنجاحات خال �لفرة �ملقبلة، مبا 
، من  ت��وف��ره  يتم  م��ا  ك��ل  ظ��ل  �ل�سناعي، يف  �لن�ساط  يعزز 
فر�س كبرة للنمو و�لتو�سع يف �مل�ساريع �ل�سناعية ، ونحن 
خال  �لتجارية  عملياتنا  تعزز  متنوعة  بفر�س  متفائلون 

�لفرة �ملقبلة".
مبتكرة  تقنيات  ع��ر  ن�ساطها  �ل�����س��رك��ة  "بد�أت  و�أ����س���اف: 
و�ح��د من  �إىل  �مل�سروع  ه��ذ�  بها، وجنحنا يف حتويل  خا�سة 
�لألو�ح  ننتج  حيث  �لزر�عية،  �ملخلفات  تدوير  م�ساريع  �أهم 
�لنخيل،  �أ�سجار  �لعالية من خملفات  ذ�ت �جلودة  �خل�سبية 
�ل�ستد�مة،  ي��ع��زز  مب��ا  للبيئة  �سديقاً  م�سنعنا  يعد  حيث 
�أن �مل�سنع ي�ستفيد من جميع �لعادم �لناجت عن  �إىل  �إ�سافة 
�لأل���و�ح من  �مل�ستخدمة يف �سناعة  �لأول��ي��ة  و�مل��و�د  �خل�سب 

خال ��ستغالها يف توليد �لطاقة لت�سغيل �مل�سنع.

بيئة داعمة لل�صناعات.
�ل�سناعة  مل���ع���ايل وزي�����ر  �مل��ي��د�ن��ي��ة  ه����ذه �جل������ولت  وت���اأت���ي 
�لدولة،  يف  �ل�سناعية  �ملناطق  يف  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا 
و�آفاق  و�ق���ع  على  �لإط����اع  يف  �ل����وزر�ة  ل�سيا�سات   ً �م���ت���د�د�ً 
من  �حتياجاتها  على  و�ل��وق��وف  �ل�سناعية،  �ل�سركات  من��و 
�ملمكنات و�ملحفز�ت من �أجل تطوير �أعمالها، و�لنتقال �إىل 
مرحلة جديدة من �ل�سناعات �ملتقدمة مبا يعزز مكانة دولة 
و�لنمو  لابتكار  موطناً  وجعلها  وعاملياً،  �إقليمياً  �لإم���ار�ت 

و�لزدهار.

ارتفاع اأرباح م�صرف ال�صارقة الإ�صالمي الت�صغيلية 17.1 % وال�صافية 13.9 % بنهاية الربع الأول 
•• �ل�صارقة-�لفجر:

�أعلن م�سرف �ل�سارقة �لإ�سامي عن �رتفاع �أرباحه �لت�سغيلية 
عن  دره����م  م��ل��ي��ون   248.5 ب��ل��غ��ت  ح��ي��ث   17.1% ب��ن�����س��ب��ة 
�لثاثة �أ�سهر �لأوىل، مقابل 212.2 مليون درهم عن نف�س 
�نخفا�س  خم�س�سات  �حت�ساب  قبل  �ل�سابق  �لعام  من  �لفرة 
�لقيمة يف حني بلغ �سايف �لربح 187.0 مليون درهم بنهاية 
�لربع �لأول من عام 2022 مقارنة ب� 164.2 مليون درهم 
 13.9% وق��درة  بارتفاع  �ل�سابق  �لعام  �لفرة من  نف�س  عن 
�لقيمة  �نخفا�س  خم�س�سات  �سايف  يف  زي��ادة  �مل�سرف  و�سجل 
مليون   48.0 ب���  م��ق��ارن��ًة   ، دره���م  مليون   61.5 بلغت  حيث 
درهم  مليون   13.5 ق��دره��ا  ب��زي��ادة  �ل�سابقة،  للفرة  دره���م 
نتيجة  �لإي����ر�د�ت  يف  �لإجمالية  �ل��زي��ادة  ت��اأت��ي   .28.0% �أو 
و�سط  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  لدولة  �لقت�سادي  �لنتعا�س 
�مل�سرف  ون��ه��ج  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء  جميع  يف  ت�سخمية  ���س��غ��وط 
�لذي يركز على �لعماء ومنتجاته �ملتعددة �جلديدة �ملوجهة 

للعماء ذ�ت �لعو�ئد �جليدة.
و�ل�ستثمارية  �لتمويلية  �ملنتجات  �ي��ر�د�ت  �سايف  �رتفع  بينما 
%11.6 ما يعادل �رتفاعاً قدره 30.6 مليون درهم  بن�سبة 
ليبلغ 293.8 مليون درهم عن �لربع �لأول من عام 2022 
�لعام  من  �لفرة  نف�س  عن  دره��م  مليون   263.2 ب�  مقارنًة 

�ل�سابق.
�لأخرى  و�لإي����ر�د�ت  و�لعمولت  �لر�سوم  �سايف  �رتفعت  فيما 
ب�  مقارنًة  دره��م  مليون   92.0 �إىل  لت�سل   14.4% بن�سبة 

�ل�سابق. �لعام  من  �لفرة  نف�س  عن  درهم  مليون   80.5
�ل��ع��م��وم��ي��ة و�لإد�ري������ة ف��ق��د بلغت  �مل�����س��روف��ات  وف��ي��م��ا يخ�س 
 2022 عام  من  �لأول  �لربع  بنهاية  درهم  مليون   135.8

�ل��ف��رة م��ن عام  131.4 مليون دره���م ع��ن نف�س  ب���  م��ق��ارن��ة 
2021 بارتفاع هام�سي وقدره 4.4 مليون درهم مع حت�سن 

ن�سبة �مل�ساريف �إىل �لدخل لت�سل �إىل 35.3%.
�إجمايل  ع��ن��د  للم�سرف  �ل��ع��م��وم��ي��ة  �مل��ي��ز�ن��ي��ة  ����س��ت��ق��رت  وق���د 
 2022 م��ار���س   31 يف  كما  دره���م  مليار   54.7 ب  �لأ���س��ول 
55.0 مليار  عند نف�س �مل�ستوى لنهاية �لعام �ل�سابق و�لبالغ 
�سيولة قوية  بن�سبة  �لإحتفاظ  �مل�سرف على  د�وم  دره��م. وقد 
حيث بلغت 12.3 مليار درهم مبعدل %22.4 �إىل �إجمايل 
 26.1% ن�سبته  ما  درهم  مليار   14.3 ب�  مقارنًة  �ملوجود�ت 

من �إجمايل �ملوجود�ت عن نهاية �لعام �ل�سابق.
خمتلف  يف  �لتمويلية  حمفظته  ت��ن��وي��ع  يف  �مل�����س��رف  و����س��ل   
�لعماء  متويل  �إجمايل  �رتفع  حيث  �لقت�سادية  �لقطاعات 
مبقد�ر 0.9 مليار درهم �أو %3.1 لي�سل �إىل 29.9 مليار 
درهم مقارنة ب� 29.0 مليار درهم كما يف 31 دي�سمر 2022 
، وذلك باتباع �سيا�سة �ئتمانية حكيمة تتخذ يف �لعتبار جميع 

�لتحديات �لقت�سادية و�ل�سيا�سية �لعاملية. 
وفيما بلغت ن�سبة ��ستثمار�ت يف �لتمويل �لإ�سامي �إىل ود�ئع 
�ل��ع��م��اء ع��ن��د م�����س��ت��وى ق���وي %77.86 مب��ا ي��ت��م��ا���س��ى مع 

�لأهد�ف �ل�سر�تيجية لاإد�رة.
متويات  �إجمايل  �إىل  �ملتعرة  �لتمويات  ن�سبة  بلغت  بينما 
�لعماء للم�سرف %4.83 كما يف 31 مار�س 2022 وذلك 
طبقاً لل�سيا�سات �ملتحفظة لإد�رة �ملخاطر و�تباع �لنهج �حلذر 
ن�سبة  وحت�سني  �مل��ت��ع��رة  �ل��ت��م��وي��ات  على  �ملخ�س�سات  جت��اه 
يف  كما  عن   96.82% �لتغطية  ن�سبة  بلغت  حيث  �لتغطية، 

.2022 مار�س   31
هذ� وقد ��ستقرت ود�ئع �لعماء خال �لربع �لول عند مبلغ 
38.4 مليار درهم يف نف�س م�ستوى نهايه �لعام �ل�سابق و�لتي 

بلغت 38.5 مليار درهم .
قوية،  ر�أ�سمال  بقاعدة  �لإ�سامي  �ل�سارقة  م�سرف  ويتمتع 
 2022 مار�س  نهاية  يف  �مل�ساهمني  حقوق  �إجمايل  بلغ  حيث 
�إجمايل  من   13.7% متثل  و�لتي  دره��م،  مليار   7.5 مبلغ 
ن�سبة  �رت��ف��اع  على  �مل�سرف  حافظ  وبهذ�  �مل�سرف  م��وج��ود�ت 
كفاية ر�أ�س �ملال وفقا ملقرر�ت بازل III عند م�ستوى 19.9% 
. وبهذ� �رتفع معدل �لعائد على �ملوجود�ت ومعدل �لعائد على 
حقوق �مللكية ب�سكل ملحوظ عند %1.36 و %9.84 على 

�لتو�يل مقارنه ب� .%95 و %6.7 بنهاية �لعام �ل�سابق.

تعاون بني اإمييا باور الإماراتية و اقت�صادية قناة ال�صوي�س لإنتاج الأمونيا اخل�صراء
•• �لقاهرة -و�م: 

�سهد معايل �لدكتور م�سطفى مدبويل، رئي�س جمل�س 
�ل����وزر�ء،  �أم�����س �لأول مب��ق��ر جمل�س  �مل�����س��ري  �ل�����وزر�ء 
مر��سم توقيع مذكرة تفاهم بني كل من �لهيئة �لعامة 
م�سر  و�سندوق  �ل�سوي�س،  لقناة  �لقت�سادية  للمنطقة 
وهيئة  �ل��ك��ه��رب��اء،  لنقل  �مل�سرية  و�ل�سركة  �ل�����س��ي��ادي، 
باور"  "�إمييا  و���س��رك��ة  و�مل���ت���ج���ددة،  �جل���دي���دة  �ل��ط��اق��ة 
�لقت�سادية  �ملنطقة  د�خل  م�سروع  لإقامة  �لإمار�تية، 
لقناة �ل�سوي�س، لإنتاج نحو 390 �ألف طن من �لأمونيا 
خليفة  م��رمي  �سعادة  بح�سور  وذل��ك  �سنوياً  �خل�سر�ء 
�لعربية  م�سر  جمهورية  ل��دى  �لدولة  �سفرة  �لكعبي 

و�ملندوب �لد�ئم لدى جامعة �لدول �لعربية.
وقع مذكرة �لتفاهم �ملهند�س يحيي زكي، رئي�س �لهيئة 
و�أمين  �ل�سوي�س،  لقناة  �لقت�سادية  للمنطقة  �لعامة 
�ل�سيادي،  م�سر  ل�سندوق  �لتنفيذي  �لرئي�س  �سليمان، 
�ل�سركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  م�سايل،  �سباح  و�ملهند�سة 

�خلياط،  حممد  و�ل��دك��ت��ور  �ل��ك��ه��رب��اء،  لنقل  �مل�سرية 
و�ملتجددة،  �جلديدة  �لطاقة  هيئة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
�سركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لنوي�س،  ح�سني  و�لدكتور 
"�إمييا باور" �لإمار�تية. وتهدف مذكرة �لتفاهم �ملوقعة 
و�لأمونيا  �ل��ه��ي��دروج��ني  لت�سنيع  م��ن�����س��اأة  �إق��ام��ة  �إىل 
�أل���ف ط��ن من   235 تبلغ  �إن��ت��اج��ي��ة  بطاقة  �خل�����س��ر�ء 
�لأمونيا �سنوًيا، يف �ملنطقة �لقت�سادية لقناة �ل�سوي�س، 
قابلة للزيادة حتى 390 �ألف طن �سنوياً، ويتم تغذية 
�لبحر  مياه  من  �ملنتج  �لأخ�سر  بالهيدروجني  �ملن�ساأة 
�ملحاة و�لطاقة �ملتجددة �ملولدة يف �ملو�قع، بحيث يتم 

�لنقل على �سبكة �لكهرباء �لوطنية.
ومن �ملقرر �أن يتم تنفيذ �مل�سروع على مر�حل متعددة، 
ت��ب��د�أ ب��اإن��ت��اج 235 �أل���ف ط��ن م��ن �لأم��ون��ي��ا يف �ملرحلة 
زمني  وفقاً جل��دول  يتم تطويرها  �أن  على  �لتجريبية، 
بتوقيتات مت�سارعة، كما من �ملقرر �أن يبد�أ �إقامة �ملن�ساأة 
بنهاية �لعام �حلايل، على �أن يبد�أ �لت�سغيل �لتجاري لها 

بنهاية عام 2025.

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
اعالن بالن�شر        
 7298/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�صر - تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- �نتوين بريندين روز�ريو   -  جمهول حمل �لإقامة 

�ل�سخ�س  �سركة  �لوطنية  �ل�سكوك  �سركة  ملالكها  �لعقارية  �لوطنية  :�ل�سركة  �ملدعي  �ن  مبا 
�لو�حد م�ساهمه خا�سه - وميثله:�حمد ح�سن حممد عبد�هلل �ملازمي 

طلب ��ست�سد�ر �مر �د�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2021/12/13 بالز�م �ملدعي 
عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )204.170( درهم مائتان و�ربعة �لف ومائة و�سبعون درهم 
بالر�سوم  �لز�مه  مع  �ل�سد�د  متام  وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ  من   %5 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة 
و�مل�ساريف ومبلغ )1000( درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ومنعه من �ل�سفر و�لتعميم عليه يف جميع 
منافذ �لدولة ورف�ست ماعد� ذلك من طلبات ولكم �حلق يف ��ستئناف �لمر خال 15 يوم ومن 

�ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعان. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 

اعالن بالن�شر 
 517/2022/207 تنفيذ جتاري 

�إعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل �لإعان بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �سده/1-  حممد عدنان �حمد جميل �لغازي - جمهول حمل �لقامة
�ل�سخ�س  �سركة  �لوطنية  �ل�سكوك  ملالكها  كورت�س  �لتنفيذ/�سكاي  �لطالب  �ن  مبا 

�لو�حد م�ساهمة خا�سة �سركة �ل�سخ�س �لو�حد �س.ذ.م.م
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)74960( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 

اعالن بالن�شر 
 204/2022/211 تنفيذ عقاري 

�إعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل �لإعان بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �سده/1-  فيكي جي�سو�ل �سو�مي ناث جاي�سو�ل - جمهول حمل �لقامة
�ل�سخ�س  �سركة  �لوطنية  �ل�سكوك  ملالكها  كورت�س  �لتنفيذ/�سكاي  �لطالب  �ن  مبا 

�لو�حد م�ساهمة خا�سة �سركة �ل�سخ�س �لو�حد �س.ذ.م.م
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)51219( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 

اعالن بالن�شر 
 47/2022/211 تنفيذ عقاري 

�إعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل �لإعان بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �سده/1-  ��سيما رحمن خان - جمهول حمل �لقامة
�لو�حد  �ل�سخ�س  �سركة  �لوطنية  �ل�سكوك  ملالكها  كورت�س  �لتنفيذ/�سكاي  �لطالب  �ن  مب��ا 

م�ساهمة خا�سة �سركة �ل�سخ�س �لو�حد �س.ذ.م.م
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )45640( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة - بف�سخ �تفاقية �لجارة �ملنتهية بالتملك وماحقها 
مو�سوع �لدعوى �خلا�س بالوحدة رقم P307 بالبلوك D مب�سروع �بر�ج �سكاي كورت�س و�لغاء 
��سارة �لقيد �لعقاري �لو�رد يف �سند �مللكية وخماطبة د�ئرة �لر��سي و�لماك بذلك و��ست�سد�ر 
�سهادة ملكية با�سم �ملدعية. وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-�لفجر:

رفع جمل�س �أمناء "جائزة حممد بن 
ر��سد �آل مكتوم لاإبد�ع �لريا�سي" 
�إحدى "مبادر�ت حممد بن ر��سد �آل 
�ل�سكر  �آيات  �لعاملية" �أ�سمى  مكتوم 
�ل�سيخ حمد�ن  �سمو  �إل�ى  و�لعرفان 
بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم ويل 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  دبي  عهد 
لإم�����ارة دب���ي ر�ع���ي �جل���ائ���زة، و�إىل 
بن  حممد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�سيخ  �سمو 
�للجنة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����س���د 
�جلائزة،  رئي�س  �لوطنية  �لأوملبية 
و�لتوجيهات  و�لدعم  �لرعاية  على 
�ل�سديدة �لتي ر�سمت م�سار �لنجاح 
�سمو  ثقة  وعلى  للجائزة،  و�لريادة 
ر�عي �جلائزة و�سمو رئي�س �جلائزة 
ومنحهم  �لأم��ن��اء  جمل�س  باأع�ساء 
ع��م��ل��ه��م وحتقيق  لإجن������از  �ل���دع���م 
�أهد�ف �جلائزة يف تطوير �لريا�سة 
م�ستوى  �ىل  بالإجناز�ت  و�لرتقاء 
ممار�سة  ن�����س��ر  وك���ذل���ك  �لإب���������د�ع، 
من  �ملجتمعات  ومت��ك��ني  �ل��ري��ا���س��ة 

خال �لريا�سة.
و�أك����د م��ع��ايل م��ط��ر �ل��ط��اي��ر نائب 

�لريا�سي  دب�����ي  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
رئي�س جمل�س �أمناء �جلائزة خال 
للدورة  �لأول  �لج��ت��م��اع  ت��روؤ���س��ه 
�جلديدة للمجل�س، �لذي عقد عر 
بح�سور  �مل���رئ���ي،  �لت�����س��ال  تقنية 
�لرئي�س،  نائباً  ز�ي��د  بن  علي  خالد 
م�سطفى  ح�����س��ن  د.  و�لأع�������س���اء: 
من  ب���ر�ف  وم�سطفى  م�����س��ر،  م��ن 
�جل���ز�ئ���ر، وع��اي�����س��ه غ���ر�د ع��ل��ي من 
جيبوتي، و�أحمد م�ساعد �لع�سيمي 
من �ململكة �لعربية �ل�سعودية، ومن 
دول����ة �لإم��������ار�ت م��ن��ى دروي�������س بو 
�ل�سعايل،  ر��سد  خليفة  ود.  �سمرة، 
وم�������وزة ���س��ع��ي��د �مل������ري �أم������ني عام 
للدورة  و�ل���س��ت��ع��د�د�ت  �أن  ج��ائ��زة، 
�ستكون  �جلائزة  من  ع�سرة  �لثانية 
و���س��ي��ع��م��ل جمل�س  �أك������ر مت����ي����ز�َ، 
توجيهات  ت��ن��ف��ي��ذ  ع���ل���ى  �لأم�����ن�����اء 
رئي�س  و�سمو  �جل��ائ��زة  ر�ع���ي  �سمو 
�جل���ائ���زة ل��ت��ح��ق��ي��ق �أه���د�ف���ه���ا على 
�مل�ستوى �لريا�سي يف دولة �لإمار�ت 
وتعزيز  و�ل��ع��امل،  �لعربي  و�ل��وط��ن 
نهج �لإبد�ع يف �لعمل �لريا�سي من 
خمتلف  يف  �ملبدعني  تكرمي  خ��ال 
و�ختيار  �لريا�سي،  �لعمل  جمالت 

ك��ل دورة، مبا  �ل��ت��ن��اف�����س يف  حم���ور 
�ملحلية  �لريا�سية  �ملوؤ�س�سات  يحّفز 
و�ل���ع���رب���ي و�ل���دول���ي���ة و�لحت������اد�ت 
و�ل���ل���ج���ان �لأومل���ب���ي���ة ع��ل��ى �ط���اق 
ن�سر  �لإبد�عية يف جم��ال  �مل��ب��ادر�ت 
ممار�سة �لريا�سة يف �لعامل وتعزيز 
�ل�����س��ب��اب ومتكني  ل��ت��ن��م��ي��ة  دوره������ا 

�ملجتمعات.
�لأمناء  رئي�س جمل�س  وهّناأ معايل 
�ل��ذي��ن مت جتديد  �ملجل�س  �أع�����س��اء 
�ختيارهم لع�سوية جمل�س �لأمناء 
كما  نوعها،  �لأك��ر من  يف �جلائزة 
�لذين  �جل�����دد  ب���الأع�������س���اء  رّح�����ب 
�إ����س���اف���ة م��ه��م��ة لعمل  ���س��ي�����س��ك��ل��ون 

جم��ل�����س �لأم���ن���اء وو����س���ع �خلطط 
�ل��ت��ي ت��ن��ا���س��ب �مل��رح��ل��ة �مل��ق��ب��ل��ة من 

�لعمل �لريا�سي.
�جلائزة  "حققت  �ل��ط��اي��ر:  وق����ال 
عام  �لأوىل  �ل�����دورة  �ن��ط��اق  م��ن��ذ 
2009 بح�سور �سمو �ل�سيخ �أحمد 
رئي�س  مكتوم  �آل  ر����س��د  حممد  ب��ن 

�ل��ل��ج��ن��ة �لأومل��ب��ي��ة �ل��دول��ي��ة رئي�س 
�حلادية  �ل������دورة  وح���ت���ى  �جل���ائ���زة 
ع�سرة 2021، جناحات كبرة من 
خال �لنت�سار �لدويل وفتح جمال 
�لريا�سية  للموؤ�س�سات  �ل��ت��ن��اف�����س 
�لدولية و�حل�سول على جائزة من 
وُتوًجت  �لدولية  �لأوملبية  �للجنة 

حممد  م���ب���ادر�ت  �إىل  ب��الن�����س��م��ام 
متكني  جم��ال  يف  �لعاملية  ر��سد  بن 
حموري  ب��دور  وق��ام��ت  �ملجتمعات، 
��ا يف تكرمي  ��ا وع��امل��يًّ ��ا وع��رب��يًّ حم��ل��يًّ
�لريا�سي  �ملجد  و�سناع  �ملبدعني، 
م���ن لع���ب���ني وم���درب���ني و�إد�ري������ني 
وموؤ�س�سات،  وف������رق  وم��ب��ت��ك��ري��ن 
خال  م����ن  ت���ن���م���وي  دور  وك����ذل����ك 
�نطاقا  �لنا�سئني  وتكرمي  رعاية 
من �لقناعة باأن بناء �لإن�سان �أ�سا�س 

بناء �لأوطان".
ولن  مل  �ل��ن��ج��اح  "رحلة  و�أ����س���اف 
من  �ملزيد  نبذل  �أن  وعلينا  تتوقف 
�لقادمة  �ل�����دور�ت  خ���ال  �جل��ه��ود 
�لر�سيدة  �ل���ق���ي���ادة  روؤي�����ة  ل��ن��ح��ق��ق 
�إرثاً  ن��رك  و�أن  �جل��ائ��زة  و�أه����د�ف 

و�أثر�ً تفخر به �لأجيال �لقادمة".
وبحث �لجتماع �خلطة �لت�سغيلية 
و�ل�ستعد�د�ت للدورة �لثانية ع�سرة 
م��ن �جل���ائ���زة، ودع����ا �مل��ب��دع��ني من 
�لأفر�د و�لفرق و�ملوؤ�س�سات يف دولة 
و�لوطن  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
للجائزة،  للر�سح  و�لعامل  �لعربي 
�ل��������ذي ي�������س���ت���م���ر ح����ت����ى ي�������وم 31 
�لإجناز�ت  وف��ق   2023 �أغ�سط�س 

�لتناف�س  وحم����ور  ح��ق��ق��وه��ا  �ل��ت��ي 
�خلا�س بالدورة.

خبات ريا�صية 
وي�سم جمل�س �أمناء �جلائزة، �لذي 
�سدر بقر�ر من �سمو �ل�سيخ حمد�ن 
بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم ويل 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  دبي  عهد 
لإمارة دبي ر�عي �جلائزة، ع�سوين 
ج���دي���دي���ن ه���م���ا م�����س��ط��ف��ى ب����ر�ف 
�لوطنية  �لأومل��ب��ي��ة  �للجنة  رئي�س 
�للجنة �لأوملبية  �جلز�ئرية وع�سو 
�نتخابه  �أع���ي���د  و�ل�����ذي  �ل���دول���ي���ة، 
�لأوملبية  �ل��ل��ج��ان  لحت����اد  رئ��ي�����س��اً 
مايو   25 ب����ت����اري����خ  �لأف����ري����ق����ي����ة 
رئي�س  من�سب  �سغل  كما   ،2021
�ل�سلة  ل���ك���رة  �جل����ز�ئ����ري  �لحت������اد 
عل�ي  غ�ر�د  عاي�سة  وكذلك  �سابقاً، 
رئي�سة �للجنة �لأوملبية �لوطنية يف 
�لتنفيذية  �للجنة  وع�سو  جيبوتي 
باللجنة �لأوملبية �لدولية من �لعام 
�لتعليم  جل����ان  وع�����س��و   ،  2012
�لأومل��ب��ي و�مل����ر�أة يف �ل��ري��ا���س��ة، كما 
رئي�س  نائبة  من�سب  �سابقاً  �سغلت 

�حتاد جيبوتي لكرة �ليد.

•• �لذيد-�لفجر:

�لذيد  بطولة  مناف�سات  م��ق��ره  �ل��ري��ا���س��ي يف  �ل��ث��ق��ايف   �ل��ذي��د  ن���ادي  �ختتم 
�لرم�سانية للرماية �ل� 27 �ملفتوحة مب�ساركة 300 ر�ٍم ور�مية من خمتلف 

فئات �ملجتمع بعد �أن �سهدت جناحا كبر� وتفاعا لفتا.
 تنوعت بني عدة فئات  :�لر�مي �ل�سغر من 6-14�ساند و�ل�سباب من -15 
20 �سنة و�قف و�لرجال من -21 49 و�قف  و�لرجال فوق 50 �ساند وفئة 
حمرفون �سباب بندقية وعموم بندقية و�سباب م�سد�س وحمرفون عموم 

م�سد�س
و�سهدت �لبطولة على مدى �أ�سبوعني جو�ً من �لتفاعل و�لتناف�س و�أ�سفرت 

عن فوز كًا من �لاعبني .
يف فئة �لر�مي �ل�سغر )من 6-14 �سنة ، �ساند(  حقق �لاعب ر��سد عيد 
�لكتبي �ملركز �لأول وعبد �هلل �أمني مثنى  �ملركز �لثاين وباملركز �لثالث عبد 
�لرحمن �لبر�هيم  و�ملركز �لر�بع �سلطان خليفة �لكتبي وجاء خالد �أحمد 

�لكتبي باملركز�خلام�س 
ويف فئة �ل�سباب )من -15 20 �سنة و�قف( خالد حممد �لكتبي باملركز �لأول 

وعبد �هلل �لكتبي باملركز �لثاين وحممد �سامل �لطنيجي �ملركز �لثالث 
ويف فئة �لرجال )من -21 49 �سنة و�قف ( حقق علي خليفةعبد�هلل �لكتبي 
�لثاين وحممد خليفة عبد�هلل  �ملركز  �لكتبي   �لأول  و�سعيد مبارك  �ملركز 

�لكتبي  �ملركز �لثالث

50 �سنة ( حقق مبارك �سامل مبارك دملوك �ملركز  ويف فئة �لرجال  )فوق 
�لأول  وعبيد �سعيد حممد �لطنيجي �ملركز �لثاين  وحممد هادف �لكتبي 

�ملركز �لثالث 
و�سامل  �إب��ر�ه��ي��م  خليل  �إب��ر�ه��ي��م  �لأول  بندقية   �سباب  �ملحرفني  فئة  ويف 

حممد �ليماحي ثانياً ومن�سور �سالح ح�سن ثالثاً.
ويف فئة �ملحرفني عموم بندقية يا�سمني عبد �لرحمن تهلك �أوًل  و�سروق 

ح�سن �آل علي ثانياً وح�سن �إبر�هيم �ليا�سي ثالثاً 
باملركز  �هلل  عبد  �سيف  �هلل  عبد  حل  م�سد�س/  �ل�سباب  �ملحرفني  فئة  يف  
�لأول  وحممد كامل �لكعبي باملركز �لثاين  وعفر�ء عمر �ل عبد �هلل باملركز 
عبد  �حمد  فوز  م�سد�س عن  �لعموم  �ملحرفني  فئة  نتائج  و�أ�سفرت  �لثالث 

�هلل �لأمري باملركز �لأول وباملركز �لثاين �أمني مثنى طاهر وحممد �سالح 
�ل�سام�سي  باملركز �لثالث.

ويف �خلتام قام �سعادة /�سامل حممد بن هويدن �لكتبي رئي�س جمل�س �لإد�رة 
بنادي �لذيد بتكرمي �لفائزين كما �سمل �لتكرمي �للجنة �ملنظمة للبطولة 
للبطولة  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س  �لكتبي  نومه  ب��ن  �هلل  عبد  علي  م��ن  ك��ًا 
وحكام �لبطولة وهم عبد �هلل �حلمادي وحميد عبد �هلل �آل علي و�حمد زكي 

�سكرتر �لبطولة.
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  هويدن  بن  حممد  �سامل  �سعادة  �أ�ساد  �ل�سدد  ه��ذ�  ويف 
نادي �لذيد �لريا�سي بنجاح �لبطولة  وحر�س �لنادي على تنظيمها �سنوياً 

بالتعاون مع �حتاد �لرماية 

•• �أبوظبي-�لفجر

باملركز  �خلا�سة  �مل��ه��ام  قطاع  ف��از   
�أبوظبي  �سرطة  بطولة  يف  �لأول 
و�لتي   ل��ل�����س��ط��رجن  �ل��رم�����س��ان��ي��ة  
�لريا�سية  �لربية   مركز  نظمها 
�ملو�هب  �إد�رة  وم��رك��ز  �ل�����س��رط��ي��ة 
بقطاع �ملو�رد  �لب�سرية  بالتن�سيق 
�أبوظبي  ن������ادي  م�����ع   و�ل����ت����ع����اون 
�لذهنية  و�لأل�����ع�����اب  ل��ل�����س��ط��رجن 
مببنى  �لفعاليات  خيمة  يف  وذل��ك 
للعلوم  ز�ي���د  ب��ن  �سيف  �أك��ادمي��ي��ة 

�ل�سرطية و�لأمنية.
و�لتي  �لبطولة   نتائج  و�أ���س��ف��رت   
م�ستوى  ع��ل��ى  م����رة  لأول   ت��ع��ق��د 
�ل��ق��ط��اع��ات ع��ن ف��وز �ل��رق��ي��ب �أول 

�أدري�س �حلامد من قطاع  عبد�هلل 
�لأول  ب���امل���رك���ز  �خل���ا����س���ة  �مل����ه����ام 
بر�سيد 5 نقاط ون�سف فيما حل 
�أول �سالح عبد�هلل ع�سكر  �مل�ساعد 
ب��امل��رك��ز �ل��ث��اين م��ن ق��ط��اع �سوؤون 
نقاط   5 بر�سيد  و�مل��ن��اف��ذ  �لأم���ن 
�مل�����دين خ���ال���د نايف  وج�����اء ث��ال��ث��اً 
�لب�سرية  �مل���و�رد  ق��ط��اع  م��ن  قا�سم 

بنف�س �لر�سيد من �لنقاط.
و�أكد �سعادة ح�سني عبد�هلل خوري 
لل�سطرجن  �أب��وظ��ب��ي  ن���ادي  رئ��ي�����س 
و�لأل��������ع��������اب �ل����ذه����ن����ي����ة �ه���ت���م���ام 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول����ة 
بالريا�سات �لذهنية موؤكد� حر�س 
�لنادي على بناء �سر�كات فعالة مع 

�لقيادة �لعامة ل�سرطة �أبوظبي.
ح�سن  حم���م���د  �ل���ع���ق���ي���د  و�������س�����اد 
�لريا�سية  �للجنة  رئي�س  �لبلو�سي 

بقطاع �ملو�رد �لب�سرية   بالتناف�س 
�ل��ك��ب��ر ب��ني �ل��اع��ب��ني  يف �أج���و�ء   

حت���ف���ي���زي���ة ل���ل���ن�������س���اط �ل���ذه���ن���ي 
و�لتفكر �لإيجابي  موؤكد�ً حر�س 

تنظيم  ع���ل���ى  �أب����وظ����ب����ي  ����س���رط���ة 
�لأل���ع���اب �ل��ذه��ن��ي��ة مل��ا ل��ه��ا م��ن �ثر 

فتح  و  �ملوظفني  ق���در�ت  تعزيز  يف 
ب����اب �ل�������س���ر�ك���ات �مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة مع 

�أبوظبي لل�سطرجن و�لألعاب  نادي 
�لذهنية.

�صكر حمدان واأحمد بن حممد على الرعاية والدعم 

جمل�س اأمناء جائزة حممد بن را�صد اآل مكتوم لالإبداع الريا�صي يبحث ال�صتعدادات للدورة 12 

نادي الذيد الريا�صي يختتم بطولته الرم�صانية للرماية املفتوحة مب�صاركة 300 رام ورامية

»املهام اخلا�صة« ب�صرطة اأبوظبي يفوز ببطولة ال�صطرجن الرم�صانية

•• ر�أ�س �خليمة-�لفجر:
�لعامة  �لإد�رة  تنظمها  �ل��ت��ي   " ف��رج��ان  م���ب���ادرة  �سمن 
ل��ل��ع��اق��ات و�مل��ر����س��م ب�����وز�رة �ل��د�خ��ل��ي��ة، وب��ال��ت��ع��اون مع 
م�����س��رف �أب��وظ��ب��ي �لإ����س���ام���ي، �خ��ت��ت��م��ت ب��ط��ول��ة وز�رة 
بالقيادة   "  2022 �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �لرم�سانية  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�لعامة ل�سرطة ر�أ�س �خليمة، حيث توج �سعادة �لعقيد عبد 
�لعقابية  �ملوؤ�س�سة  �إد�رة  مدير  نائب  �حليمر  حممد  �هلل 

من  ع��دد  بح�سور  �خليمة،  ر�أ����س  ب�سرطة  و�لإ���س��اح��ي��ة 
�سباط �ل�سرطة، و�أفر�د �جلمهور �مل�ساركني من �ملو�طنني 
�لفائز  �ل�سكنية )�لفرجان( �لفريق  و�ملقيمني يف �لأحياء 

بالبطولة .
وت�سجيع  دع���م  �ل��رم�����س��ان��ي��ة،  �ل��ب��ط��ول��ة  ت�ستهدف  ح��ي��ث 
منت�سب  تك�سب  �لتي  �لريا�سية،  و�لفعاليات  �ملناف�سات 
و�سقل  �ل��ق��در�ت،  بناء  وحتفز  �لبدنية،  �للياقة  �ل�سرطة 

رجل  مهام عمل  تتطلبها طبيعة  �لتي  �جل�سدية  �ملهار�ت 
�ل�سرطة، تاأكيد�ً على �أن �لعقل �ل�سليم يف �جل�سم �ل�سليم.  
ومن جهته، �أ�ساد �لعقيد عبد �هلل �حليمر، بدور �لبطولة 
�ملثمر و�لبَناء يف �إثر�ء �لن�ساط �لريا�سي وت�سجيع �ل�سباب 
على ممار�سة �لريا�سة، ودعم �لعاقات �لجتماعية يف ما 
بينهم، �ساكر�ً وم�سيد�ً بجهود جميع �لقائمني على تنظيم 

�لبطولة �لرم�سانية �ملتميزة.

اختتام بطولة وزارة الداخلية الرم�صانية لكرة القدم 2022 »مبادرة فرجان« 
ب�صرطة راأ�س اخليمة بالتعاون مع م�صرف اأبوظبي الإ�صالمي
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ن��ادي �سباب �لأه��ل��ي بطًا  ُت��وج فريق 
عاماً   21 �ل�سباب حتت  كاأ�س  مل�سابقة 
ل��ك��رة �ل���ق���دم ب��ع��د ت��غ��ل��ب��ه ع��ل��ى فريق 
�ملبار�ة  يف  ل���ه���دف،  ب��دف��ني  �ل��ب��ط��ائ��ح 
�أم�س  ج��رت  �ل��ت��ي  للبطولة  �لنهائية 
ن���ادي  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى  �لأرب�����ع�����اء  �لأول 
�لأهلي  �سباب  ه��ديف  �سجل  �حلمرية. 
بينما  عتيق،  يو�سف  حممد  �ل��اع��ب 
للبطائح  �ل���وح���ي���د  �ل����ه����دف  ���س��ج��ل 

�لاعب كومان �إميانويل.
ع�سو  دروي�س  بن  يو�سف  �أحمد  وق��ام 
جمل�س �إد�رة �حتاد �لكرة، رئي�س جلنة 
�سباب  فريق  لعبي  بتتويج  �مل�سابقات 
�لأهلي و�جلهاز �لفني و�لإد�ري بكاأ�س 
كما  �ل��ذه��ب��ي��ة،  و�مل��ي��د�ل��ي��ات  �لبطولة 
�سلم �مليد�ليات �لف�سية لأع�ساء فريق 
�لبطائح. وكان فريق �سباب �لأهلي قد 

بد�أ مناف�سات �لبطولة بتحقيق �لفوز 
�مل��د�م بخما�سية نظيفة يف  ن��ادي  على 

فريق  على  �لفوز  ثم  �لأوىل،  �جلولة 
�أه��د�ف مقابل هدفني يف  دبا بخم�سة 

ن�سف �لنهائي، قبل �أن يهزم �لبطائح 
يف �ملبار�ة �لنهائية. �جلدير بالذكر �أن 

يحققها  �لتي  �لر�بعة  �لبطولة  ه��ذه 
�ملو�سم  �لأه���ل���ي خ����ال  ���س��ب��اب  ن����ادي 

�لريا�سي �حلايل يف م�سابقات �ملر�حل 
بطًا  ت��ت��وي��ج��ه  ح���ي���ُث مت   ، �ل�����س��ن��ي��ة 

مل�سابقة دوري �لأ�سبال حتت 14 عاماً 
�لنا�سئني  ودوري  �لأوىل"،  "�لفئة 

�لأوىل"،  "�لفئة  ع���ام���اً   17 حت���ت 
ودوري �ل�سباب حتت 21 عاماً.

•• �أبوظبي-�لفجر:

�لإمار�تية  �ملحرفني  ر�بطة  بحثت   
ببطولة  �خل���ا����س���ة  �ل�����س����ت����ع����د�د�ت 
ك����اأ�����س ر�ب����ط����ة �مل����ح����رف����ني، وذل����ك 
و�لجتماع  �مليد�نية،  �ل��زي��ارة  خ��ال 
ممثلي  م��ع  عقدته  �ل���ذي  �لتن�سيقي 
ن���ادي �جل��زي��رة يف ����س��ت��اد حم��م��د بن 
ز�يد، مع تكثيف �جلهود ترقباً ملوعد 
�مل���ب���ار�ة �مل��ق��ب��ل��ة، �ل��ت��ي م��ن �مل��ق��رر �أن 
جتمع بني �لعني و�سباب �لأهلي، يوم 

�ملقبل. مايو   4
م�سعب  �ل����ر�ب����ط����ة  وف������د  ت������ر�أ�������س   
�خلدمات  ق���ط���اع  م���دي���ر  �مل����رزوق����ي، 
بالر�بطة، وح�سره ممثلون  �مل�ساندة 
خال  مت  حيث  �لر�بطة،  �إد�ر�ت  عن 
�ل���زي���ارة و�لج��ت��م��اع م��و����س��ل��ة جهود 
�ملقبل،  �حل�����دث  لإق����ام����ة  �ل��ت��ن�����س��ي��ق 
�خلا�سة  �لتح�سر�ت  �نطلقت  �لذي 
ب��ه م��ن��ذ وق���ت ���س��اب��ق، يف �إط����ار �سعي 
�ل��ن��ه��ائ��ي بو�سفه  ل��ت��ق��دمي  �ل��ر�ب��ط��ة 
�أكر من جمرد مبار�ة كرة قدم، من 

وتعزيز  �ملجتمع،  مع  �لتفاعل  خ��ال 
�لريا�سة  جل��ع��ل  �ل��ه��ادف��ة  �مل���ب���ادر�ت 

و�سيلة بناء �إيجابية.
�لجتماع،  خ���ال  �ل��ت��اأك��ي��د،  مت  ك��م��ا 
ع��ل��ى �ل��ث��ق��ة �ل��ك��ب��رة ب��اخ��ت��ي��ار ��ستاد 
�ملبار�ة،  ز�ي���د لح��ت�����س��ان  ب��ن  حم��م��د 
بالتفوق،  �حل���اف���ل  ل�سجله  ب��ال��ن��ظ��ر 
�ملباريات  و�أه����م  �أك����ر  ����س��ت�����س��اف��ة  يف 

�مل���ح���ل���ي���ة و�ل���ق���اري���ة  �ل����ب����ط����ولت  يف 
و�ل���دول���ي���ة، �ل��ت��ي ك���ان �آخ���ره���ا كاأ�س 
�ل���ع���امل ل���اأن���دي���ة، �ل���ت���ي �أق���ي���م���ت يف 
�أبوظبي بنجاح كبر، ب�سهادة �لحتاد 
ومت  "�لفيفا".  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �ل���دويل 
�جلو�نب  مناق�سة  �لج��ت��م��اع  خ���ال 
و�لإعامية،  و�لت�سويقية  �لتنظيمية 
لإبر�ز  لل�سعي  �جلو�نب  من  وغرها 

�ملر�فقة  و�لفعاليات  �لنهائية  �ملبار�ة 
ل��ه��ا ب��اأف�����س��ل ���س��ورة مم��ك��ن��ة. وعقب 
بزيارة  �لر�بطة  وف��د  ق��ام  �لج��ت��م��اع، 
ميد�نية ملر�فق �ستاد حممد بن ز�يد، 
حيث مت �لوقوف على جاهزية �ملر�فق 
للفريقني �للذين �سيخو�سان �للقاء، 
�للوج�ستية  �لأم�������ور  م���ن  وغ���ره���ا 

و�لرتيبات �لأخرى.

•• ر�أ�س �خليمة-�لفجر

بطولة  �جلمعة  �ليوم  م�ساء  تختتم 
�لرم�سانية  �لطبي  �جل��ودة  خمتر 
مثرة  مرحلة  بعد  �خليمة  ب��ر�أ���س 
�ملر�حل  يف  �مل��ن��اف�����س��ات  م���ن  وق���وي���ة 
�سهدت  ح��ي��ث  ل��ل��ب��ط��ول��ة،  �مل��ا���س��ي��ة 
�ملناف�سات درجة كبرة من �لتحدي 
�لأدو�ر  لبلوغ  �مل�ساركة  �ل��ف��رق  ب��ني 

�لنهائية و�ملناف�سة على �للقب.
و�أقيمت م�ساء �أم�س جولة �لدور قبل 
فريقي  ب��ني  جمعت  و�ل��ت��ي  �لنهائي 
�لثانية  �ملو�جهة  ثم  و�أرك��ان،  �ملعمار 
مكي  وحممد  ون  �ك�س  فريقي  ب��ني 
لتحديد طريف �ملبار�ة �لنهائية، حيث 
�أكملت �للجنة �ملنظمة للبطولة كافة 
�لنهائي  للحفل  �ملطلوبة  �لرتيبات 
على نحو يعزز �ل�سورة �مل�سرفة �لتي 

بدت عليها �لبطولة.
وق�����ال �ل���دك���ت���ور ه�����س��ام ع���و����س �هلل 
مدير �لبطولة، �إن �لن�سخة �حلالية 
جميع  يف  ك����ب����رة  �إث����������ارة  ����س���ه���دت 
�لقوية  �ل��رغ��ب��ة  ظ���ل  يف  م��ر�ح��ل��ه��ا 
�لنقاط  بح�سد  �ل��ف��رق  جميع  م��ن 
�إىل �لأدو�ر �لنهائية  ل�سمان �لعبور 
�لفوز  ح���ظ���وظ  ل���ت���ع���زي���ز  مت���ه���ي���د�ً 

�للجنة  جاهزية  مو�سحاً  باللقب، 
يقام  �ل���ذي  �لتتويج  حلفل  �ملنظمة 

م�ساء �ليوم.
�جلماهري  �حل�����س��ور  �أن  و�أو����س���ح 
يوؤكد  �ل��ب��ط��ول��ة  مل���ب���اري���ات  �ل���اف���ت 
قيمة �لعنا�سر �جليدة من �لاعبني 
ب��الأد�ء �لفني  �أث��رو� �ملناف�سة  �لذين 
�لإي��ج��اب��ي، و�مل���ه���ار�ت �مل��م��ت��ازة �لتي 
�أن  ح��ظ��ي��ت ب����الإع����ج����اب، م��و���س��ح��اً 
ر�ئعة  �أج�����و�ء  �أق��ي��م��ت يف  �ل��ب��ط��ول��ة 
تعزيز  �ل��ري��ا���س��ة يف  ق��ي��م��ة  ع��ك�����س��ت 

�ملحبة و�لتعاون بني �جلميع.

بعد تغلبه على  البطائح بهدفني لهدف

فريق نادي �صباب الأهلي ُيتوج بطاًل مل�صابقة كاأ�س ال�صباب حتت 21 عامًا

�صمن التح�صريات لنهائي »كاأ�س املحرتفني«..

الرابطة تقوم بزيارة ميدانية ل�صتاد 
حممد بن زايد وتعقد اجتماعًا تن�صيقيًا

بطولة اجلودة الرم�صانية تختتم اليوم يف راأ�س اخليمة

•• �لعني-�لفجر

�ختتمت �أم�س �لأول بطولة ذياب بن ركا�س �لرم�سانية  " لبادل تن�س" 
يف   AWP مباعب  يومني  م��دى  على  �أقيمت  �لتي  �لأوىل   بن�سختها 
مدينة �لعني، مب�ساركة 16 فريقاً، بح�سور عدد من �مل�سوؤولني و�أ�سر�ف 
�حت���اد �لإم������ار�ت ل��ل��ب��ادل تن�س و�مل�����س��ج��ع��ني و�جل��م��ه��ور م��ن ع�����س��اق هذه 

�لريا�سة.
وقال �ل�سيخ ذياب حممد بن ركا�س �لع�سو �ملوؤ�س�س ملجل�س �لعني لل�سباب 
عند  �ملمتعة  �لع�سرية  �لريا�سات  من  �لتن�س  ب��ادل  ريا�سة  �إن  كلمته  يف 
�ل�سباب وت�سهد حالياً �إقباًل كبر�ً عند �ملجتمع و�لريا�سيني وهي تنا�سب 
جميع �لأعمار وخمتلف �لفئات حتت مظلة �حتاد �لإم��ار�ت للبادل تن�س 

�نت�سار  �أن  موؤكد�ً  مكتوم،  �آل  جمعة  بن  مكتوم  بن  �سعيد  �ل�سيخ  برئا�سة 
هذه �للعبة يف �لإمار�ت يعود لدعم �لقيادة �لر�سيدة للقطاعات �ل�سبابية 
للنو�دي   �لكبرة  �لإمكانيات  وتوفر  �لريا�سية  �ل��روح  تعزيز  وبالتايل 
و�لفرق كافة . متوجهاً بال�سكر �إىل �لفرق �مل�ساركة و�ملنظمني و�ملتطوعني 
�ملبارك  رم�سان  �سهر  خال  �ملباريات  وجن��اح  تنظيم  على  �سهرو�  �لذين 
�لألعاب  يف  �ل�سباب  م�ساركة  قيمة  ورف��ع  �لأف����ر�د  ب��ني  للر�بط  ت��ع��زي��ز�ً 

�لريا�سة ك�سبيل لتح�سني  مهار�ت �حلياة. 
ويف ختام �لبطولة توج �ل�سيخ ذياب بن ركا�س فريق معاذ �لها�سمي وزكريا 
�لكثري باملرتبة �لأوىل فريق حممد �لكتبي ور��سد �لكتبي �لذي ح�سل 
�لبطولت  �لو�سافة، كما ح�سد جميع �لاعبني من خمتلف فئات  على 

على نقاط ت�سنيف وجو�ئز.

مب�صاركة 16 فريقًا

اختتام بطولة ذياب بن ركا�س الرم�صانية للبادل تن�س
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الفجر الريا�ضي

�أهدر �ملهاجم �لفرن�سي كرمي بنزمية ركلتي جز�ء يف غ�سون 7 دقائق، �إل �أن ذلك مل يحل 
دون فوز فريقه على م�سيفه �أو�سا�سونا 3-1 �لأربعاء يف �ملرحلة �لثالثة و�لثاثني من 
�لدوري �لإ�سباين لكرة �لقدم، و�لتي �سهدت �رتقاء �جلار �للدود �أتلتيكو حامل �للقب 

للمركز �لثاين برغم تعادله �ل�سلبي �ملخيب �أمام �سيفه غرناطة �ملهدد بالهبوط.
و�سعى بنزمية لت�سجيل هدفه �ل�45 هذ� �ملو�سم يف خمتلف �مل�سابقات، �إّل �أن حار�س 
مرماه  منقذ�ً  و59(   52( مرتني  باملر�ساد  ل��ه  وق��ف  ه��ري��ر�  �سرجيو  �أو�سا�سونا 
 1-2 �لنتيجة  كانت  �ساد�ر" عندما  "�إل  ملعبه  فريقه يف  على  �أك��ر  خ�سارة  ومفوتاً 

ل�سالح �لنادي �مللكي.
بودمير  �أنتي  �لكرو�تي  عر  �لتعادل  ه��دف  �سجل  ك��ان  �ل��ذي  �مل�سيف  �لفريق  لكن 
)13( بعد دقيقة من �فتتاح ريال �لت�سجيل بف�سل �ملد�فع �لنم�سوي د�فيد �ألبا، ف�سل 
يف فر�س �لتعادل يف �ل�سوط �لثاين، ليعاقبه �سيفه بهدف ثالث من لوكال�س فا�سكي�س 
فيني�سيو�س  �لر�زيلي  من  متريرة  بعد  �ل�سائع  ب��دل  �لوقت  من  �ل�ساد�سة  �لدقيقة  يف 
�إياه �أف�سلية �لتقدم يف �لدقيقة  جونيور. وكان ماركو �أ�سين�سيو �سجل �لثاين لريال مانحاً 

�لأّول. �ل�سوط  من   45
�لقطب  نقطة عن   17 بفارق  متقدماً  نقطة،   78 �إىل  �ل�سد�رة  ر�سيده يف  ري��ال  ورف��ع 
�للدود  �جل��ار  �أن  علماً  لقبه،  م�سارف جتريده من  على  وب��ات  �أتلتيكو  للعا�سمة  �لثاين 
فوت على نف�سه فر�سة �لبتعاد �أكر �سمن �ملر�كز �لأربعة �لأوىل بتعادله �ملخيب �أمام 
غرناطة. ورفع �أتلتيكو ر�سيده �إىل 61 نقطة متقدماً بفارق نقطة عن بر�سلونة �لذي 
�لذي يلعب  و�إ�سبيلية  �سو�سييد�د �خلمي�س  ريال  على  ميلك مبار�ة موؤجلة ويحّل �سيفاً 
1-2 ذهاباً يف عقر د�ر  �لثاأر من خ�سارته  �أتلتيكو يف  �ليوم ذ�ت��ه. وف�سل  �أم��ام ليفانتي يف 
غرناطة، يف مبار�ة �سجل خالها �لرتغايل جو�و فيليك�س �لهدف �لوحيد حلامل �للقب، 

علماً �أن �لخر �سيغيب حتى نهاية �ملو�سم �حلايل �إثر ��سابته �أمام �إ�سبانيول.
�ل�سبع  مبارياتهم  من  خم�س  يف  �لفوز  �سيميوين  دييغو  �لأرجنتيني  �مل��درب  رج��ال  وحقق 

�لأخرة، حيث كانت �خل�سارة �لوحيدة على �أر�س مايوركا �سفر1- يف �ملرحلة 31.
بعد  خ�سو�ساً  �لهبوط  تفادي  يف  نقطة   30 مع  ع�سر  �لثامن  غرناطة  ياأمل  �ملقابل،  يف 
تعر�سه خل�سارتني تو�لياً �أمام �إ�سبيلية 2-4 وليفانتي 1-4، كما مل يذق طعم �لفوز 
يف مبارياته �لأربع �لأخرة �ذ كان تعادل �أمام ر�يو فايكانو 2-2، فيما يعود �آخر 

�نت�سار له �أمام �ألفي�س 3-2 يف �ملرحلة 29.
على ملعب "و�ند� ميروبوليتانو" يف �لعا�سمة مدريد، �أ�سيف �إىل غياب 
فيليك�س، �لفرن�سي توما ليمار و�لأوروغوياين خو�سيه ماريا خيميني�س 
و�ملك�سيكي هيكتور هرير� لا�سابة، و�لر�زيلي فيليبي وجيوفري 

كوندوغبيا من جمهورية �إفريقيا �لو�سطى لاإيقاف.
�لكرة  على  �أتلتيكو  ��ستحوذ  �لكثر،  ي�سهد  مل  �أّول  �سوط  يف 
ولكن مع فقد�ن �لفعالية �أمام �ملرمى، يف حني خلق �لنادي 

�لندل�سي بع�س �لفر�س من دون هز �ل�سباك.
�أجرى �سيميوين تبديلني مع بد�ية �ل�سوط �لثاين فزج 
باملهاجم �لأوروغوياين لوي�س �سو�ري�س و�ملد�فع �لكرو�تي 
و�ملوزمبيقي  �سر�نو  خ��ايف  م��ن  ب��دًل  فر�ساليكو  �سيمي 
تو�لياً  ت�سديد�ت  ث��اث  م��ع  �للقب  حامل  فن�سط  رينيلدو، 
�أب���رزه���ا ب��ع��د ل��ع��ب��ة م�����س��رك��ة ب���ني �ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي ي��ان��ي��ك كار��سكو 
�لفرن�سي  �إىل  �لأخ���ر  �أع��اده��ا  �ملنطقة،  يف  ك��وري��ا  �أن��خ��ل  و�لأرجنتيني 
�لقائم  مبحاذ�ة  م��رت  �أر�سية  قوية  �سددها  �حلافة  عند  غريزمان  �أن��ط��و�ن 
�لأمين )49(، ليف�سل بطل مونديال 2018 يف ت�سجيل هدفه �لأول يف �لدوري 

منذ 28 ت�سرين �لثاين/نوفمر �ملا�سي و�لفوز على قاد�س 1-4.
وتبادل �لفريقان �لهجمات مع خطورة �أكر لأتلتيكو �لذي كاد يح�سم �للقاء ل�ساحله 
�لأي�سر  �لقائم  وج��دت  كونيا  ماتيو�س  �ل��ر�زي��ل��ي  غ��ري��زم��ان،  بديل  ت�سديدة  �أن  �إل 

�لأندل�سي بعد مر�وغة ومتريرة من كار��سكو د�خل �ملنطقة )89(.
وقاد بورخا مايور�ل فريقه خيتايف للفوز على م�سيفه �سلتا فيغو -2�سفر، بت�سجيله 

هديف �لنقاط �لثاث يف �لدقيقتني 23 و51.
مر�كز  عن  �أك��ر  ليبتعد  نقطة   35 بر�سيد  ع�سر  �ل��ر�ب��ع  للمركز  خيتايف  وتقدم 

�لهبوط، فيما جتمد ر�سيد �سلتا فيغو عند 39 نقطة يف �ملركز �حلادي ع�سر.

�أبطال  �لثمانية لبطولة دوري  �لإي��اب يف دور  �ليوم �جلمعة جولة  تنطلق 
�أفريقيا لكرة �لقدم، حيث تخو�س �لفرق �لعربية �ل�ستة �مل�ساركة يف �مل�سابقة 

�لقارية مو�جهات حا�سمة �أمًا يف �لتاأهل للدور قبل �لنهائي للبطولة.
وي�سهد ملعب حممد �خلام�س مبدينة �لد�ر �لبي�ساء �ملغربية مو�جهتني 
من �لعيار �لثقيل، حيث يلتقي �لرجاء �لبي�ساوي �ملغربي مع �سيفه �لأهلي 
�سباب  فريق  �ملغربي  �لبي�ساوي  �ل��ود�د  ي�ست�سيف  فيما  �جلمعة،  �مل�سري 

بلوزد�د �جلز�ئري غد�ً �ل�سبت.
كما يلتقي �أي�ساً �لرجي �لتون�سي مع �سيفه وفاق �سطيف �جلز�ئري غد�ً 
بتون�س، بينما يلعب ماميلودي �سن د�ونز �جلنوب �أفريقي مع �سيفه بيرو 

�أتلتيكو �لأنغويل.
وبعدما �نتهى لقاء �لذهاب بني �لأهلي و�لرجاء بفوز �لنادي �لأحمر 1-2، 
�لفريق  �لإي��اب، حيث يكفي  �إىل مبار�ة  �لفريقني  �لتاأهل بني  تاأجل ح�سم 
�مل�سري �لتعادل باأي نتيجة �أو �خل�سارة بفارق هدف وحيد �سريطة ت�سجيله 
�لنهائي يف �لبطولة �لتي  �لعبور للدور قبل  �أجل  هدفني على �لأق��ل، من 

يحمل �لرقم �لقيا�سي يف عدد مر�ت �لفوز بها بر�سيد 10 �ألقاب.
1989 و1997  �أع��و�م  يف �ملقابل، يتعني على �لرجاء، �لذي توج باللقب 
�أو بفارق هدفني على �لأقل، حال تلقي مرماه �أي   ،0-1 و1999، �لفوز 

هدف، ملو��سلة م�سرته يف �لبطولة.
�ساهمت  و�لتي  له،  و�جلمهور  �لأر���س  عاملي  م��وؤ�زرة  على  �لرجاء  ويعول 
يف فوزه يف جميع مبارياته �لثاث �لتي خا�سها على ملعبه خال مرحلة 
 0-1 بانت�ساره  �نتهت جميعها  و�لتي  �ملو�سم،  �مل�سابقة هذ�  �ملجموعات يف 

على �أمازولو �جلنوب �أفريقي وحوريا كوناكري �لغيني ووفاق �سطيف.
وك���ان للهدف �ل���ذي �أح����رزه حممد زري���دة يف م��رم��ى �لأه��ل��ي خ��ال لقاء 
�لذهاب، عامل �ل�سحر يف ت�سهيل مهمة �لرجاء يف لقاء �لإياب، حيث ي�سعى 
�أمام  �لأف��ري��ق��ي  �ل�سوبر  ك��اأ���س  م��ب��ار�ة  خ�سارته  م��ن  للثاأر  �ملغربي  �لفريق 
نظره �مل�سري بركات �لرجيح يف �لعا�سمة �لقطرية �لدوحة يف دي�سمر 

)كانون �لأول( �ملا�سي.
ورغم ذلك، يخ�سى �لرجاء من خرة فريق �لأهلي، �لذي يهدف ل�ستمر�ر 
حملته للدفاع عن �للقب �لذي توج به يف �لعامني �ملا�سيني، ويدرك لعبو 
ي�سعب  �سوف  �لغد  لقاء  يف  هدف  ب��اأي  �سباكهم  �هتز�ز  �أن  �ملغربي  �لفريق 

كثر�ً من مهمتهم يف �ملبار�ة.
من جانبه، يطمح �لأهلي ملو��سلة �سجله خالياً من �لهز�ئم للمبار�ة �لثالثة 
فمنذ خ�سارته  �لأب��ط��ال،  ل��دوري  �لإق�سائية  �لأدو�ر  �لتو�يل يف  على  ع�سر 
�مل�سابقة  لن�سخة  �لثمانية  دور  ذه��اب  د�ون��ز يف  �أم��ام �سن   5-0 �لتاريخية 
خروج  مرحلة  يف  �خل�سارة  طعم  �مل�سري  �لفريق  يعرف  مل   ،2019 ع��ام 

�ملغلوب.
لدوري  �لإق�سائية  �لأدو�ر  يف  �لأه��ل��ي  خا�سها  م��ب��ار�ة   12 �آخ���ر  وخ���ال 
 10 بيت�سو مو�سيماين  �أف��ري��ق��ي  �جل��ن��وب  �مل����درب  ف��ري��ق  ح��ق��ق  �لأب���ط���ال، 
�سعوبة  رغ��م  �ل�سل�سلة  تلك  مو��سلة  يف  ياأمل  حيث  وتعادلني،  �نت�سار�ت 

�ملهمة �لتي تنتظره �أمام �لرجاء.
للمرة  للبطولة  �لنهائي  قبل  بالدور  مقعده  حجز  يف  �لأهلي  يرغب  كما 
�خلام�سة يف �ملو��سم �ل�ستة �لأخرة و�لثامنة ع�سر يف تاريخه، لتعزيز رقمه 

�لقيا�سي كاأكر �لأندية تو�جد�ً يف �ملربع �لذهبي لدوري �لأبطال.
و�لتقى �لأهلي مع �لرجاء باملغرب 4 مر�ت يف خمتلف �مل�سابقات �لأفريقية 
و�لعربية، حيث حقق خالها فوز�ً وحيد�ً وتلقى خ�سارة و�حدة، فيما خيم 
�لتي  هناك،  �لأخ��رة  مبار�تهما  �آخرهما  كان  لقائني،  على   1-1 �لتعادل 
ملعب  على   ،2005 ع��ام  �لأب��ط��ال  دوري  لن�سخة  �ملجموعات  ب��دور  ج��رت 

حممد �خلام�س.
تعادل  �سطيف، حيث  وفاق  باملخاطر مع  لقاًء حمفوفاً  �لرجي  ويخو�س 
�لفريقان بدون �أهد�ف يف لقاء �لذهاب على ملعب �خلام�س من يوليو يف 
�لعا�سمة �جلز�ئرية، ليتاأجل ح�سم �لتاأهل للدور قبل �لنهائي �إىل مبار�ة 

�لإياب.
�لتعادل  و2014،   1988 ع��ام��ي  ب��ال��ل��ق��ب  ت���وج  �ل���ذي  ���س��ط��ي��ف،  وي��ك��ف��ي 

�لإيجابي من �أجل �ل�سعود للدور �ملقبل، فيما ينبغي على �لرجي، �لذي 
ميتلك 4 �ألقاب يف �مل�سابقة، �لفوز باأي نتيجة.

مبار�ة   29 ففي  �جلز�ئرية،  �لأن��دي��ة  مع  جيد�ً  تاريخاً  �لرجي  وميتلك 
 14 �لتون�سية(  �لأندية  ب�)�سيخ  �مللقب  �لفريق  �لطرفني، حقق  جرت بني 

فوز�ً مقابل 8 تعادلت و7 هز�ئم.
وكان �آخر لقاء جرى بني �لرجي و�أندية �جلز�ئر خال �لأدو�ر �لإق�سائية 
عندما  �ملا�سية،  �لبطولة  لن�سخة  �أي�ساً  �لثمانية  دور  يف  �لأبطال  ل��دوري 
تغلب �لفريق �لتون�سي على �سباب بلوزد�د بركات �لرجيح عقب فوز كل 

فريق على �لآخر 0-2.
وبينما يحلم �لرجي بال�سعود للدور قبل �لنهائي للمرة �لر�بعة يف �لن�سخ 
�ملربع  لبلوغ  �سطيف  وف���اق  ي�سعى  ت��اري��خ��ه،  يف  و�ل�14  �لأخ���رة  �خلم�س 
�لذهبي للمرة �لثالثة يف �ملو��سم �لت�سعة �لأخرة، �لتي �سهدت �سعوده �إىل 

هذ� �لدور عامي 2014 و2018.
على  خا�سها  �لتي  �لثاث  �ملباريات  خ��ال  �خل�سارة  �لرجي  يعرف  ومل 
ملعبه يف دور �ملجموعات للبطولة هذ� �لعام، عقب حتقيقه فوزين وتعادًل 
قو�عده،  عن  بعيد�ً  وحيد�ً  ف��وز�ً  �لوفاق  حقق  فيما  جمموعته،  يف  وحيد�ً 

مقابل خ�سارتني خال م�سرته مبجموعته.
ولعب �لفريقان 4 مباريات بتون�س يف كافة �لبطولت، حيث فاز كل فريق 
ويرجع  مبار�تني،  يف  نف�سه  �لتعادل  فر�س  فيما  وحيدة،  مرة  �لآخ��ر  على 
�آخر لقاء بينهما يف �لعا�سمة �لتون�سية �إىل مايو )�أيار( 2014، حيث فاز 

�لوفاق 2-1 يف دور �ملجموعات لدوري �لأبطال.
و2017،   1992 عامي  �مل�سابقة  بطل  �لبي�ساوي،  �ل���ود�د  مهمة  وتبدو 
�أ�سهل ن�سبياً من �لرجي، عندما ياقي �سباب بلوزد�د، ل�سيما عقب فوزه 

�لذهاب باجلز�ئر. مبار�ة  يف   0-1
و�سيكون �لتعادل كافياً لبطل �ملغرب للتاأهل �إىل �لدور قبل �لنهائي، فيما 
تبدو مهمة بلوزد�د �سعبة للغاية ملو��سلة مغامرته يف �لبطولة �لتي يحلم 
�أو   0-2 بالفوز  �أ�سبح مطالباً  تاريخه، حيث  �لأوىل يف  للمرة  بها  بالفوز 

بفارق هدف وحيد �سريطة ت�سجيله هدفني على �لأقل.
ما  د�ئماً  �لتي  �لكا�سحة  �لنتائج  هي  بلوزد�د  مهمة  �سعوبة  من  يزيد  وما 
يحققها �لود�د على ملعبه خال م�سو�ره يف �لبطولة حتى �لآن، حيث فاز 
يف جميع لقاء�ته �لتي خا�سها باملغرب يف جمموعته �لتي �سمت �لزمالك 

�مل�سري وبيرو �أتلتيكو و�ساغر�د� �إ�سبر�ن�سا �لأنغوليني.
مبارياته  خ��ال  هدفاً   11 �لركر�كي  وليد  �لوطني  �مل��درب  فريق  و�أح���رز 
�لثاث باملغرب، فيما تلقت �سباكه هدفني فقط، وهو ما يعك�س �ل�سر��سة 

�لتي يتمتع بها )ود�د �لأمة( مع مناف�سيه يف �لد�ر �لبي�ساء.
وبالرغم من ذل��ك، ف��اإن ب��ل��وزد�د، �ل��ذي يربع على �سد�رة ج��دول ترتيب 
ميتلك  حيث  للود�د،  �ل�سهل  بال�سيد  يكون  لن  حالياً،  �جلز�ئري  �ل��دوري 
لعبوه �لقدرة على حتقيق نتائج جيدة خارج �جلز�ئر، وهو ما تعر عنه 

نتائجه يف دور �ملجموعات.
فر�س  جمموعته،  يف  ملعبه  عن  بعيد�ً  خا�سها  �لتي  �لثاثة  لقاء�ته  ويف 
وتغلب  �لتون�سي،  �ل�ساحلي  �لنجم  م�سيفه  على  �ل�سلبي  �لتعادل  بلوزد�د 
�أمام  ذ�تها  بالنتيجة  وخ�سر  �لبوت�سو�ين،  جالك�سي  جو�نينج  على   1-2

�لرجي، بعدما فرط يف تقدمه بهدف مبكر.
�أما �سن د�ونز فيخو�س مو�جهة لي�ست بال�سهلة مع بيرو �أتلتيكو، حيث 
يرغب �لفريق �جلنوب �أفريقي، �لذي �أحرز لقب �لبطولة عام 2016، يف 

تعوي�س خ�سارته 1-2 �أمام نظره �لأنغويل يف مبار�ة �لذهاب.
�ملقبل،  �ل��دور  �إىل  للعبور  د�ون��ز  ل�سن  كافيا  بهدف نظيف  �لفوز  و�سيكون 
فيما يعد �لتعادل كافيا لبيرو �أتلتيكو )�حل�سان �لأ�سود للبطولة( للظفر 
عام  ن�سخة  بعد  تاريخه  يف  �لثانية  للمرة  �لذهبي  للمربع  �لر�سح  بورقة 
�سوف يلتقي يف  و�لرجاء،  �لأهلي  مو�جهة  من  �لفائز  �أن  يذكر   .2001
�لدور قبل �لنهائي مع �لفائز من مو�جهة �لرجي ووفاق �سطيف، يف حني 
يلعب �لفائز من �لود�د و�سباب بلوزد�د مع �لفائز من بيرو �أتلتيكو و�سن 

د�ونز يف �للقاء �لآخر باملربع �لذهبي.

•• �أبوظبي -و�م:

�لثاث  �لإم����������ار�ت  �أن����دي����ة  ت�����س��ت��ع��د 
و�سباب �لأهلي و�ل�سارقة"  "�جلزيرة 
�ل���ن�������س���خ���ة �حل���ال���ي���ة  �مل���������س����ارك����ة يف 
خلو�س  �آ����س���ي���ا،  �أب����ط����ال  دوري  م����ن 
م����ب����اري����ات �جل����ول����ة �خل���ام�������س���ة من 
�عتبار�  وذل����ك  �مل��ج��م��وع��ات  م��رح��ل��ة 
�ل���ي���وم �جل��م��ع��ة. �ستكون  م���ن م�����س��اء 
�ملجموعة  مناف�سات  �سمن  �ل��ب��د�ي��ة 
�جلزيرة  فريق  يلتقي  حيث  �لثانية 
م���ع �ل���ق���وة �جل���وي���ة �ل���ع���ر�ق���ي م�ساء 
�لإمار�ت،  بتوقيت   21:15 �ل�ساعة 
�أي خيار�ت  �أم��ام �جلزيرة  يكون  ولن 
�خلام�سة  �جل���ول���ة  يف  �ل���ف���وز  ����س���وى 
�ل�����س��اد���س��ة، ح��ت��ى ينتظر  وك��ذل��ك يف 
هد�يا �لآخرين من نتائج �ملجموعات 
ثو�ين.  �أف�سل  عر  ليتاأهل  �لأخ��رى 
�ل�سباب  ف��ري��ق  �مل��ج��م��وع��ة  وي��ت�����س��در 
�ل�سعودي بر�سيد 10 نقاط، يليه كل 
من �جلزيرة ومومباي �سيتي و�لقوة 
نقاط.   4 بر�سيد  �ل��ع��ر�ق��ي  �جل��وي��ة 
�فتتح م�سو�ره يف  وك��ان �جل��زي��رة قد 
�لبطولة باخل�سارة �أمام �لقوة �جلوية 
�لعر�قي بنتيجة 1 /2 ثم خ�سارة �أمام 
نظيفة،  بثاثية  �ل�سعودي  �ل�سباب 
وفوز على مومباي �سيتي بهدف دون 

�لفريق  نف�س  م��ع  ت��ع��ادل  ث��م  مقابل، 
�سلبيا باجلولة �لر�بعة. ويف �لتوقيت 
�أهال  مع  �لأهلي  �سباب  يلتقي  نف�سه 
مباريات  ���س��م��ن  �ل��رك��م��ان�����س��ت��اين 
�جلولة ذ�تها للمجموعة �لثالثة على 
��ستاد مدينة �مللك عبد �هلل �لريا�سية 
بجدة، حيث يعد �سباب �لأهلي �لأكر 
�أن��دي��ة �لإم����ار�ت يف �لتاأهل  حظا م��ن 
ل���ل���دور �مل��ق��ب��ل. ورمب����ا ي��ك��ون طريق 
بيده  �لتاأهل  �أج��ل  من  �لأهلي  �سباب 
وذل������ك يف ح�����ال ف������وزه ب���ال���ل���ق���اء، ثم 
�أمام  �ل�ساد�سة  �جل��ول��ة  بلقاء  �ل��ف��وز 

فولد �لإير�ين، حتى يتاأهل مت�سدر� 
للمجموعة �لثالثة دون �نتظار هد�يا 
�أي ح�سابات  يف  �لدخول  �أو  �لآخ��ري��ن 
معقدة. ويتو�جد فريق �سباب �لأهلي 
 6 باملركز �لثاين للمجموعة بر�سيد 
فولد  فريق  يت�سدرها  حيث  ن��ق��اط، 
ياأتي  ثم  نقاط،   8 بر�سيد  �لإي���ر�ين 
 5 �ل��ق��ط��ري بر�سيد  �ل��غ��ر�ف��ة  ث��ال��ث��ا 
نقاط، و�أهال �لركماين ر�بعا بر�سيد 
نقطة و�حدة. وتختتم مباريات �أندية 
�لإم������ار�ت ب��اجل��ول��ة �خل��ام�����س��ة بلقاء 
�ل�����س��ارق��ة و�ل��ه��ال �ل�����س��ع��ودي �سمن 

�ملبار�ة  تقام  حيث  �لأوىل  �ملجموعة 
"�مللز"  ف��ي�����س��ل  �لأم�����ر  ����س��ت��اد  ع��ل��ى 
�ل�ساعة  �ل�����س��ب��ت  ل��ي��ل  منت�سف  ب��ع��د 
وذلك  �لإم����ار�ت،  بتوقيت   00:15
يف قمة عربية جمددة بني �لفريقني، 
�لتقيا  �أن  ب��ع��د  �مل��ج��م��وع��ات  ب�����دوري 
�ل�سارقة  وي�سعى  �لأوىل.  �جلولة  يف 
لتحقيق �لفوز يف �للقاء حتى تنتع�س 
�آماله قبل لقاء �جلولة �ل�ساد�سة �أمام 
ب��ج��ان��ب خ�سارة  دو���س��ن��ب��ه  ����س��ت��ق��ال 
�أمام  �ملقبلتني  م��ب��ار�ت��ي��ه  يف  �ل��ري��ان 
و�لهال  دو�سنبه  ��ستقال  م��ن  ك��ل 

ي�سعب  ���س��ي��ن��اري��و  وه����و  �ل�������س���ع���ودي، 
حتقيقه لكنه يبقى و�رد� من �لناحية 
�لتاأهل  �لنظرية حتى ي�سمن فر�سة 
م����ن خ�����ال ب����و�ب����ة �أف�������س���ل ث�����و�ين. 
يف  م�سو�ره  �فتتح  قد  �ل�سارقة  وك��ان 
�أمام  ب��اخل�����س��ارة  �آ���س��ي��ا  �أب���ط���ال  دوري 
�لفوز  ث��م   ،2/ 1 �ل�����س��ع��ودي  �ل��ه��ال 
بهدفني  دو����س���ن���ب���ه  �����س���ت���ق���ال  ع���ل���ى 
�لريان  تعادل مع  مقابل هدف، تاه 
خ�سارة  ث��م   1/1 بنتيجة  �ل��ق��ط��ري 
بنتيجة  ب��اجل��ول��ة �خل��ام�����س��ة  �أم���ام���ه 

.3/1

توخيل  توما�س  ت�سيل�سي  م��درب  ق��ال 
�إنه "يجب على فريقه �إيقاف �لأخطاء 
�هتز�ز  يف  ت�����س��ب��ب��ت  �ل��ت��ي  �ل��دف��اع��ي��ة 
�سباكه 11 مرة يف �آخر ثاث مباريات 
على �أر�سه مبا يف ذلك �خل�سارة 4-2 
�آر���س��ن��ال يف �ل���دوري �لإجنليزي  �أم���ام 

�ملمتاز لكرة �لقدم".
و�أبلغ توخيل �ل�سحفيني "هذ� �لقدر 
م��ن �لأخ��ط��اء م��ن ه��ذ� �مل�ستوى غر 
مقبول ول �أر�ه يف �أي مباريات �أخرى، 
لنا  متتالية  مباريات  يف  ر�أي��ت��ه  لكني 

ويجب �أن يتوقف".
و�أ�سار �ملدرب �لأملاين �إىل �أنه �أعتقد �أن 
ت�سيل�سي تعافى من �أخطائه �لدفاعية 
�أر�سه  ع��ل��ى  ه��زمي��ت��ه  �إىل  �أدت  �ل��ت��ي 
�أمام   3-1 ثم  برنتفورد  �أم��ام   4-1
�أوروبا  �أب��ط��ال  ري��ال م��دري��د يف دوري 
يف وقت �سابق من �ل�سهر �حلايل بعد 

�لأد�ء �لقوي يف �لآونة �لأخرة.
يح�سلون  "�لاعبون  توخيل  وق���ال 
على �لثناء عندما يلعبون مثلما فعلو� 
�لأخ��رة وعليهم  �لثاث  �ملباريات  يف 
�مل�ستحيل  م��ن  �أن���ه  حقيقة  م��و�ج��ه��ة 

�لفوز باملباريات بهذ� �مل�ستوى".
�إيدي  ��ستغل  عندما  �آر���س��ن��ال  وت��ق��دم 

نيكيتاه متريرة خاطئة من �أندريا�س 
كري�ستن�سن يف �لدقيقة 13، ثم �أ�ساف 
3-2 يف  ف��ري��ق��ه  ليتقدم  �آخ���ر  ه��دف��اً 
�لدقيقة 57 �إذ ��ستغل خطاأ من دفاع 
من  �سيقه  توخيل  و�أب��دى  ت�سيل�سي. 
لأر�سنال  �حت�سبت  �لتي  �جل��ز�ء  ركلة 
�ل�سائع بعد  �ملحت�سب بدل  �لوقت  يف 
�سد  �أزبيليكويتا  ���س��ي��ز�ر  م��ن  ت��دخ��ل 

من  �ل�سباك  ه��ز  �ل���ذي  �ساكا  ب��وك��اي��و 
عامة �جلز�ء ليح�سم �لفوز 2-4.

ثاث  �ل��ك��رة  "خ�سرنا  ت��وخ��ي��ل  وق���ال 
مر�ت يف ع�سر ثو�ن، ثم �رتكبنا خطاأ 
خطورة  �ل��ه��ج��م��ة  ت�سكل  مل  ح��ي��ث.. 
فر�سة  م��ن  �أنف�سنا  وحرمنا  ت��ذك��ر.. 
�حل�������س���ول ع��ل��ى ���س��ت دق���ائ���ق ورمب���ا 

�إدر�ك �لتعادل".

توخيل منزعج من الأخطاء اجلولة اخلام�صة من دوري اأبطال اآ�صيا.. 3 مواجهات حا�صمة لأندية الإمارات  
الدفاعية من ت�صيل�صي

اأتلتيكو ثانيًا يف ترتيب الدوري الإ�صباين 

بنزمية يهدر ركلتي جزاء يف فوز الريال على اأو�صا�صونا 
الأهلي يف مهمة �صاقة.. و الوداد والرتجي الأقرب للتاأهل 

الثمانية لدوري اأبطال اأفريقيا دور  اإياب  يف  حا�صمة  مواجهات   4

�أثبت �أن مدربه كان خمطئاً  �إيدي نيكيتاه �لذي  �أرتيتا، مبهاجمه  �آر�سنال ميكل  �أ�ساد مدرب 
ب�ساأنه بعد ت�سجيله هدفني يف �لفوز 4-2 على م�سيفه ت�سيل�سي يف �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز 

لكرة �لقدم، ليعزز فر�سة �لفريق يف �لتاأهل �إىل دوري �أبطال �أوروبا.
"�إذ� كان هناك  �أنه مل مينح نيكيتاه �لوقت �لكايف للعب هذ� �ملو�سم، قائًا  �إىل  �أرتيتا  و�أ�سار 

لعب و�حد �أعتقد �أنني كنت غر عادل معه فهو )نيكيتاه(.
�أظهر يل مرة �أخرى كم كنت خمطئا". "�ليوم 

ويحيط �لغمو�س مب�ستقبل نيكيتاه �إذ ينتهي عقده مع �أر�سنال بنهاية �ملو�سم �حلايل.
يف  م�ساركاته  �أغلب  وكانت  �ملو�سم،  ه��ذ�  كثر�ً  عاماً   22 عمره  �لبالغ  �لاعب  ي�سارك  ومل 

�لدوري كبديل.

�إه��د�ره ركلة ترجيح مع  �أول ركلة جز�ء منذ  �ساكا بعد ت�سديده  ببوكايو  �أي�ساً  �أرتيتا  و�أ�ساد 
�إجنلر� خال �خل�سارة �أمام �إيطاليا يف نهائي بطولة �أوروبا يف �لعام �ملا�سي.

وقال �ملدرب �لإ�سباين "�أول ما فكرت به هو عودته بالزمن �إىل �ل�سيف �ملا�سي وما حدث. كان 
�سجاعاً لتخاذ قر�ر �لت�سديد، لأنني متاأكد من �أنه كان يفكر يف �لأمر، بالن�سبة يل فهذه حتية 

مني �إليه حتى لو كان �أهدرها".
�إىل  و�لتاأهل  �لذهبي  �ملربع  �ملو�سم يف  لإنهاء  ي�سعى  �إذ  قوية  دفعة  �آر�سنال مبثابة  فوز  وك��ان 

دوري �أبطال �أوروبا، وكان �أرتيتا �سعيد�ً لأن فريقه �أظهر قدرته على �ملناف�سة.
ووتابع "قلت لاعبني �إذ� كنتم تريدون �للعب يف دوري �أبطال �أوروب��ا، فعليكم �لو�سول �إىل 

�أعلى �مل�ستويات و�لتغلب على تلك �لفرق �لكرى. فعلنا ذلك �لليلة و�أنا فخور بهم حقاً".

�لوطني  "�ملنتخب  �إن  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �مل��غ��رب��ي  �لحت���اد  ق��ال 
�سيحل �سيفاً على �لوليات �ملتحدة يف مبار�ة ودية ��ستعد�د�ً 
�ملغربي  �لحت��اد  و�أو�سح  قطر".  يف   2022 �لعامل  لكاأ�س 
يف  �أم��ري��ك��ا  �سيو�جه  �مل��غ��رب  �أن  ب��وك  في�س  يف  �سفحته  يف 
�أول يونيو )حزير�ن( �ملقبل.  �أوهايو يف  �سين�سناتي بولية 
وي�سارك �ملغرب يف نهائيات كاأ�س �لعامل للمرة �ل�ساد�سة يف 
م�سو�ره  �ملغرب  وي�ستهل  �ل��ت��و�يل.  على  و�لثانية  تاريخه 

نوفمر   23 يف  كرو�تيا  مبو�جهة  �ل�ساد�سة  �ملجموعة  يف 
)ت�سرين �لثاين( قبل �أن يلعب �سد بلجيكا وكند�. وتلعب 
�أمريكا يف �ملجموعة �لثانية برفقة �إجنلر� و�إير�ن و�ملتاأهل 
م��ن �مل��ل��ح��ق �لأوروب������ي ب��ني �أوك��ر�ن��ي��ا و�إ���س��ك��ت��ل��ن��د� وويلز. 
�لأمم  كاأ�س  �أمريكا قبل �نطاق ت�سفيات  وتاأتي مو�جهة 
�ملغرب يف  �سيلعب  �لعاج، حيث  ب�ساحل   2023 �لأفريقية 

�ملجموعة 11 مع جنوب �أفريقيا وزميبابوي وليبريا.

املغرب يواجه اأمريكا 
ا�صتعدادًا لكاأ�س العامل

مدرب اآر�صنال يعرتف باخلطاأ جتاه مهاجمه



اإخراج مثقب اأ�صنان من رئتي مري�س 
ت�ستخدم  �سغرة  معدنية  قطعة  �أم��ري��ك��ي،  �سيانة  ع��ام��ل  �بتلع 
روتينية  عاج  جل�سة  �أثناء  �خلطاأ  طريق  عن  �لأ�سنان،  مثقب  يف 
��ستخر�جه  يتم  قبل  �أي��ام  لأربعة  رئتيه  يف  �ملثقب  وبقي  لأ�سنانه، 
بعملية جر�حية. �أ�سيب توم غوزي )60 عاماً( من ولية �إلينوي 
نقله  ��ستدعى  مما  مفاجئ،  ب�سكل  ح��ادة  �سعال  بنوبة  �لأمريكية، 
�إىل �مل�ست�سفى حيث ك�سفت �لفحو�سات باأن قطعة معدنية �سغرة 

�سقطت يف جمرى �لهو�ء و��ستقرت بالقرب من قاع رئته �ليمنى.
وبحث �لأطباء بع�س �خليار�ت لإخ��ر�ج �لقطعة �ملعدنية من رئة 
�لقطعة  تتلف  �أن  �لرئة قبل  ذل��ك قطع ج��زء من  �لرجل، مبا يف 
�لأن�سجة �ملحيطة بها، لكن �خلر�ء يف مركز �أورو� �لطبي، يف ولية 
وي�سكون�سن، �قرحو� ��ستخد�م نوع من �لق�سطرة �لتي ت�ستخدم 
عملية  فيديو  مقطع  ويظهر  �ل��رئ��ة.  �سرطان  ع��ن  للك�سف  ع��ادة 
و��ستخر�ج  للج�سم،  �لهو�ئية  �مل��م��ر�ت  عر  متت  �لتي  �لق�سطرة 
�لقطعة �ملعدنية �لثاقبة دون �إحلاق �ل�سرر بج�سم �ملري�س. ُيطلق 
على �لق�سطرة �مل�ستخدمة علمًيا ��سم روبوت �أيوين، وعادة ما تكون 
“غوزي”  وع��ر  �ل�سرطان.  مر�سى  رئ��ة  يف  للبحث  فقط  متاحة 
�لذي �حتفظ بالقطعة �ملعدنية على �أحد �لرفوف يف منزله، عن 
�سكره و�متنانه لاأطباء �لذين �أجرو� له �لعملية و�أنقذو� رئته من 

�لتلف، وفق ما �أوردت �سحيفة ديلي ميل �لريطانية. 

يدخل مو�صوعة جيني�س ب� حبوب ال�صوكولته
مو�سوعة  ودخ��ول  �لقيا�سي  �لرقم  حتطيم  عر�قي  �ساب  ��ستطاع 

جيني�س يف مو�زنة حبات �ل�سوكولته "�أم �أند �إمز".
�لنا�سرية يف حمافظة  �إبر�هيم �سادق، )29 عاماً(، من  �لعر�قي 
�لأ�سر�يل  على  7 حبات، متفوقاً  ب��رج من  بناء  ق��ار، جنح يف  ذي 
�إمز"  �أن���د  "�إم  6 ح��ب��ات  م��ن  ب��رج��اً  ك���ّون  �ل���ذي  ب��ر�ن��د�ن كيلبي، 
�لفرة  يف  �سهرة  �لقيا�سية  �لأرق���ام  �أك��ر  �أح��د  ليك�سر   ،2021 يف 
�لعام  منذ  و��سعاً  تناف�ساً  �لقيا�سي  �لرقم  ه��ذ�  وي�سهد  �لأخ���رة. 
حبات   4 �سابا" مبو�زنة  "�سلفيو  �لإي��ط��ايل  حققه  �أن  بعد   2016
نوفمر  كيلبي" يف  "برند�ن  �لأ�سر�يل  عادله  ثم  بع�سها،  فوق 
2022 قبل �أن يعود �لرقم باإجناز جديد من قبل �لريطاين "ويل 
كاتبيل" بعد �أن و�زن 5 حبات فوق بع�سها. ويف �أكتوبر 2021 عاد 
�أنا  �إل  6 حبات فوق بع�سها،  ليو�زن  "كيلبي" جم��دد�ً  �ل�سر�يل 
�ل�ساب  وكان  7حبات.  ب�  قيا�سياً جديد�ً  رقماً  �ليوم  �إبر�هيم حقق 
�لعر�قي �سجل رقماً قيا�سياً مبو�سوعة جيني�س يف نوفمر 2021، 
رقماً  بذلك  ليعادل  �لي�سرى  يده  ظاهر  على  بي�سة   18 مبو�زنة 

قيا�سياً م�سجًا با�سم �لريطاين جاك هاري�س.

توقيف اأ�صاب روكي ب�صبب اإطالق نار 
�أ���س��اب روك���ي، �سريك حياة �ملغنية  �ل���ر�ب �لأم��رك��ي  �أوق���ف مغني 
ريهانا، يف مطار لو�س �أجنلي�س لا�ستباه ب�سلوعه يف �إطاق نار يف 

ت�سرين �لثاين/نوفمر �لفائت، على ما �أعلنت �ل�سرطة.
�ملغني، و��سمه �حلقيقي ر�كيم  �أجنلي�س  �أوقفت �سرطة لو�س  وقد 
مايرز، �إثر "م�سادة بني �ثنني من �ملعارف" يف �ل�ساد�س من ت�سرين 
به  �مل�ستبه  خالها  �أط��ل��ق  ه��ول��ي��وود،  يف   2021 �ل��ث��اين/ن��وف��م��ر 
�لنار "بو��سطة م�سد�س على �ل�سحية". و�أ�سار موقع "تي �م زي" 
�ملتخ�س�س يف �أخبار �مل�ساهر �إىل �أن �ملغني �لبالغ 33 عاما �أوقف 
لدى نزوله من طائرة خا�سة �آتية من بربادو�س موطن �سريكته 
�سحية  ه��وي��ة  �ل�سرطة  تك�سف  ومل  م��ن��ه.  بطفل  �حل��ام��ل  ريهانا 

�إطاق �لنار �لذي �أ�سيب بجروح طفيفة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

علماء يحذرون من عا�صفة �صم�صية قوية
�ل�سخمة،  �ل�سم�سية  �لبقع  زوج من  ر�سد  بعدما مت  قوية،  �سم�سية  عا�سفة  �إمكانية حدوث  فلك من  علماء  حذر 

بع�سها كبر مبا يكفي للتهام �لأر�س باأكملها.
و�لبقع �ل�سم�سية عبارة عن مناطق مظلمة من �ل�سم�س، تكون �أكر برودة من �لأجز�ء �لأخرى من �ل�سطح، وتن�ساأ 

�لتوهجات �ل�سم�سية بالقرب من هذه �ملناطق �ملظلمة.
ور�سد علماء فلك، خال �لأيام �لقليلة �ملا�سية، منطقتني ن�سطتني تعرفان با�سم AR2993 وAR2994، ت�سمان 

عدد� من �لبقع �ل�سم�سية.
وتاأتي �لتوهجات �ل�سم�سية و�لنبعاثات �لإكليلية من هذه �ملناطق، وعندما تنفجر يف �جتاه �لأر�س، ميكن �أن توؤدي 

�إىل ن�سوء عو��سف مغناطي�سية، قد ت�سكل خطر� على �سبكات �لطاقة و�لأقمار �ل�سناعية.
تعري�س  �إىل  ي��وؤدي  ما  لل�سم�س،  �ل�سوئي  �لغاف  يف  �ملغناطي�سية  �ل�سطر�بات  ب�سبب  �ل�سم�سية  �لبقع  وتت�سكل 

�لطبقات �لأكر برودة حتتها و�لتي تظهر على �سكل بقعة �سود�ء، لل�سغط.
وميكن �أن تندلع �لتوهجات �ل�سم�سية يف هذه �ملناطق، مر�سلة �لبازما و�جل�سيمات �مل�سحونة �إىل �لف�ساء، ويتجه 

بع�سها نحو �لأر�س.
وعند و�سول تلك �جل�سيمات �مل�سحونة �إىل �لأر�س، بتدفقها عر �ملجال �ملغناطي�سي، يت�سكل �ل�سفق �لقطبي، �إل �أن 

ذلك ميكن �أن يوؤدي �أي�سا �إىل �نقطاع �لتيار �لكهربائي وم�ساكل يف �لإنرنت.
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عقوبة �صارمة تنتظر املتنمر على �صاحبة اإعالن احلروق
ناجية من حادث  و�لإع���ام يف م�سر مع  �لفن  ع��دد من م�ساهر  ت�سامن 
حريق، بعد تعر�سها لألفاظ غر لئقة من �أحد �لأ�سخا�س يف تعليقه على 

ظهورها يف �إعان مل�ست�سفى يجمع ترعات لعاج �مل�سابني باحلروق.
و�سرحت هبة �ل�سويدي، رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�س�سة �أهل م�سر للتنمية، 
�ساحبة �لإعان، �أنها �ستتقدم بباغ للنائب �لعام �سد �ساحب �لتعليق �مل�سيء 
�لذي "تنمر" فيه على بطلة �لإعان، منال ح�سني، موؤكدة �أنها لن تفرط 
يف حقها وحق كل �لناجني من �حلروق. وتعبر� عن دعمهم لها، غّر عدد 
من �مل�ساهر، بينهم �لفنان هاين رمزي، ومقدمي �لر�مج �سريف مدكور 
وخالد �أبو بكر، �سورهم على "في�سبوك" �إىل �سورة منال. وتعود ق�سة منال 
ح�سني، �لتي ظهرت يف �لإعان، �إىل 16 �سنة م�ست، حني تعر�ست حلريق 
فقدت فيه 3 من عائلتها، بينهم �أمها، وقد خ�سعت منال ل�23 عملية جتميل 
�مل�سيء  �لتعليق  ت�سنيف  ووجهها. وحول  يديها  �إ�سابات متفرقة يف  لعاج 
على �سورة منال باعتباره تنمر�، �أو�سح �مل�ست�سار حممد حمفوظ، �ملحامي 
مبحكمة �لنق�س، ملوقع "�سكاي نيوز عربية" �أن: "�لتنمر تهمة ن�ست عليه 
�ملادة )309 مكرر�/ ب( من قانون �لعقوبات، وت�سف �لتنمر باأنه كل قول، 
�أو ��ستعر��س قوة، �أو �سيطرة للجاين، �أو ��ستغال �سعف للمجني عليه، �أو 
حلالة يعتقد �جلاين �أنها ت�سيء للمجني عليه كاجلن�س �أو �لعرق �أو �لدين �أو 
�لأو�ساف �لبدنية �أو �حلالة �ل�سحية �أو �لعقلية، �أو و�سعه مو�سع �ل�سخرية، 

�أو �حلط من �ساأنه، �أو �إق�سائه من حميطه �لجتماعي".

تعيد التاألق ملنزلها مبكونات ب�صيطة
�إىل  باهت  مكان  من  منزلها  مدخل  حتويل  من  بريطانية  �م���ر�أة  متكنت 
مكان متاألق با�ستخد�م ثاثة عنا�سر فقط، بتكلفة مل تتجاوز 116 دولر�ً 
�لباهت،  منزلها  عاًما، من مظهر   35 ليمن،  �سئمت كري  �أن  بعد  فقط. 
بجدر�نه و�سجاده �لقدمي، قررت �إعادة �حلياة و�لتاألق لأجز�ء منه، وبد�أت 

بتحديث ردهة �ملنزل.
بد�أت كري بتغير لون جدر�ن ردهة منزلها �لو�قع يف �سروب�سر، بطاء 
�للون  ذ�ت  �لأور�ق  وبع�س  �لورني�س  ��ستخد�م  قبل  باحلياة،  مفعم  وردي 
ملدخل  �سور  ن�سر  عر  �ملنزل  حتديث  عمليات  كري  وثقت  وقد  �لذهبي. 
�ملنزل قبل وبعد �لتحديثات على موقع �إن�ستغر�م، وح�سلت على �لكثر من 
�ملتابعني �لذين �أثنو� على جهودها. وتقول كري: “ �أردت �أن يكون �ملدخل 
��ستخدمت  فيه.  �أم�سي  عندما  وجهي  تعلو  �لب�سمة  ويجعل  متاألقاً  مكاناً 

�للون �لوردي لأنه يعطيني �سعور�ً بالتفاوؤل و�لإ�سر�ق”
و�أ�سافت: “�أوًل قمت بطاء �لن�سف �ل�سفلي من �جلد�ر باللون �لوردي، 
�إ�سافة قطع  بعد  �لأبي�س.  باللون  �لعلوي  ذلك قمت بطاء �جلزء  وبعد 
متنوعة من �لأعمال �لفنية �لغريبة �إىل �جلدر�ن وطاء �ل�سامل باللون 

�لوردي، �أ�سبح �ملنظر ر�ئعاً جد�ً”

�صريين عبد الوهاب 
ل تف�صل دخول 
بناتها عامل الغناء

ت��اب��ع��ت �ل��ف��ن��ان��ة �مل�����س��ري��ة  �سرين 
�أ�سئلة  على  �لإج��اب��ة  �لوهاب   عبد 
�لتو��سل  و���س��ائ��ل  ع��ل��ى  متابعيها 
�لجتماعي، وعند �سوؤ�لها �ذ� كانت 
ب��ن��ات��ه��ا جمال  ت���دخ���ل  �ن  ت���و�ف���ق 
موهبة  �م��ت��ل��ك��ت��ا  ح����ال  يف  �ل��غ��ن��اء 

�لغناء مثل و�لدتهما.
�أجابت عبد �لوهاب �أنها تف�سل �أن 
ك��و�در يف جم��الت خمتلفة،  تكونا 
للعلم  �لأول����وي����ة  ت��ع��ط��ي  �أن���ه���ا  �أي 

وملتابعة بناتها �لتعليم.
وعند �سوؤ�لها عن �أية فنانة لبنانية 
و نان�سي  بني  �إلي�سا   �جمل  �سوتها 
عجرم ، �أكدت �سرين �أن �لفنانتني 
"�لثنتني  و�إل��ي�����س��ا  ع��ج��رم  نان�سي 
رًد�  بع�س"،  م��ن  �أح��ل��ى  �سوتهما 
نان�سي  ول  "�إلي�سا  ����س���وؤ�ل  ع��ل��ى 

�سوتها �أحلى".

حتذير للبنانيني من 
ال�صمكة ال�صامة

�لثاثاء  �أم���������س  �أول  �أول  ت�����ويف 
يف  بالت�سمم  �آخ��ر  و�أ�سيب  �سخ�س 
ل��ب��ن��ان، ن��ت��ي��ج��ة ت���ن���اول وج��ب��ة من 
�ل�سمك، تبني �أنها من نوع "�سمكة 
�لنفيخة" Puffer Fish" �سديدة 
�سارعت  �ل���ف���ور،  وع���ل���ى  �ل�����س��م��ي��ة. 
لإ�سد�ر  �للبنانية  �ل�سحة  وز�رة 
�لأ�سف"،  "�سديد  فيه  �أب��دت  بيان، 
ونبهت �إىل "�حتو�ء بحر لبنان على 
هذ� �لنوع من �ل�سمك �ل�سام". كما 
�إىل  �مل�ستهلكني،  �ل�سيادين  دع��ت 
"�سرورة �لتدقيق يف �أنو�ع �ل�سمك 
�أو ي�سرونه، بحيث  �لذي يبيعونه 
�ل�سمك  ي���ك���ون  �أن  �مل��ف�����س��ل  م����ن 
مق�سما بح�سب �أنو�عه �ملعروفة من 

�لعموم".
نقيب  ق��ال  �حل��ادث��ة،  على  وتعليقا 
لبنان،  يف  �مل��ح��رف��ني  �ل��غ��و����س��ني 
"�سكاي  مل��وق��ع  �ل�����س��ارج��ي،  حم��م��د 
�لنفيخة  "�سمكة  عربية":  ن��ي��وز 
ك��م��ا ت���ع���رف يف ل��ب��ن��ان، وج�����دت يف 
عاما،   20 ق��ر�ب��ة  منذ  لبنان  بحر 
وحينها تويف ب�سببها 3 �أطفال من 

عائلة و�حدة بعد تناولها".
و�أ�سار �إىل �أنه يف ذلك �لوقت، "�أدت 
تلك �حلادثة �إىل ��ستنفار كامل يف 
�أ�سو�ق �ل�سمك يف لبنان، ومر�قبتها 
م������ن ق����ب����ل �جل������ه������ات �مل���������س����وؤول����ة 
ت��ت��ك��رر �حلادثة  ك��ي��ا  و�ل��ن��ق��اب��ات، 
بعد �لتاأكد من حمل هذ� �لنوع من 
�لأ�سماك للمادة �ل�سامة". و�أ�ساف: 
"يدرك �ل�سيادون مدى خطورتها 
وبيعها،  �سيدها  �سد  كله  ولبنان 
�ليابان  يف  ب��ك��رة  م��ت��وف��رة  وه����ي 
ب�سببها  ومي����وت  م��رت��ف��ع،  وث��م��ن��ه��ا 

قر�بة 400 �سخ�س يف �لعام".

بروك �صيلدز تتاألق يف 
حدث فني بنيويورك

�ن�سمت �ملمثلة �لأمركية  بروك �سيلدز  
حيث  ن���ي���وي���ورك  يف  �ل���ف���ن  ع�����س��اق  �ىل 
ح�سرت يف �حلدث �لذي تنظمه �أكادميية 
�لفنانني  ل��ع��ر���س  ل��ل��ف��ن��ون  ن���ي���وي���ورك 
�لنا�سئني. تاألقت �سيلدز يف ف�ستان �أ�سود 
باأقر�ط  �طالتها  وزينت  �لاتك�س  من 

وخامت من �ملا�س.
حدث  ب��اإن��ت��ظ��ام  حت�سر  �لفاتنة  �ملمثلة 
زوجها  ت��ارك��ة  و�سلت  فهي   ،Tribeca
منذ 20 عاًما ، كري�س هن�سي )51 عاًما( 
و�بنتاهما رو�ن )18 عاًما( وجرير )16 
و�ت�س   لبثت  نعومي  ما  �ملنزل.  عاًما( يف 
بروك  �مل���رح.  يف  �ملمثلة  �ىل  �ن�سمت  �ن 
56 عاماً  �ل��ع��م��ر  م���ن  �ل��ب��ال��غ��ة  ���س��ي��ل��دز 
ومظهرها  مباكياجها  �حل�سور  �ذه��ل��ت 

�لنيق.

تتم�صك بحلمها رغم اإ�صابتها مبر�س خطري
لطاملا حلمت ميا �أولدرويد باأن ت�سبح ر�ق�سة حمرفة، 
وبد�أت بتعلم �لرق�س �لإيقاعي يف �سن �لر�بعة و�سرعان 

ما �ساركت يف عدد من �مل�سابقات �لوطنية.
�إ�سابة ميا  ويف �ل�ساد�سة من عمرها فقط، مت ت�سخي�س 
على  ت��وؤث��ر  ن���ادرة  تنك�سية  حالة  وه��ي  برثي�س،  مبر�س 
مف�سل �لورك مما يوؤدي �إىل تليينه و�نهياره. وخ�سعت 
�أربعة  ومل���دة  �لعظم،  لإ���س��اح  مرهقة  جر�حية  لعملية 

�أ�سهر كان عليها تثبيت �إطار معدين يف وركها و�ساقها.
وعلى �لرغم من ذلك، و�جهت ميا �لتحدي وجهاً لوجه، 
ورف�ست �لتخلي عن �أهد�فها يف �أن ت�سبح ر�ق�سة، وقال 
مدر�س �لرق�س �خلا�س بها مايكل لوري �إنه معجب بها 
�سنو�ت  وباإ�سر�رها على حتقيق هدفها. وبقي لدى ميا 
عديدة من �لعاج، لكنها تقول �إنها م�سممة على حتقيق 
�أحامها يوًما ما مهما كانت �لظروف، بح�سب موقع �آي 
تي يف. وتقول ميا "�لرق�س جعلني �أ�ستمر. و�أنا �أعلم �أنه 
�لرق�س  من  �ساأمتكن  �أك��ر  بجدية  �ملحاولة  و��سلت  �إذ� 
�مل�سرح  �أك��ون على  و�أن  �أ�سدقائي  �أخ��رى مع جميع  م��رة 

و�أ�ستمتع بهو�يتي �ملف�سلة".

مقتل 6 بتحطم طائرة يف �صارع مزدحم 
يف  حتطمت  �سغرة  ط��ائ��رة  �إن  هايتي  يف  م�سوؤولون  ق��ال 
�لأمر  �لأربعاء  برن�س  �أو  ب��ورت  �لعا�سمة  �سارع مزدحم يف 
�أ�سخا�س على �لأق��ل، من بينهم   6 �أ�سفر عن مقتل  �ل��ذي 
�لطيار. وذكرت �إد�رة �لطر�ن �ملدين يف هايتي �أن �لطائرة 
�أقلعت من مطار بورت �أو برن�س يف �ل�ساعة 19:44 بتوقيت 
غرينت�س، وكانت يف �لطريق �إىل مدينة جا�سميل. و�أ�سافت 
�أن �لطائرة تعر�ست لعطل يف �ملحرك و�أر�سلت ند�ء ��ستغاثة 
يف �ل�ساعة 20:04 م�ساء، وفقا لوكالة رويرز. وكتب رئي�س 
�ملو��ساة  "�أتقدم بخال�س  �أرييل هرني على توير  �ل��وزر�ء 
�إىل عائات �ل�سحايا"، دون ذكر عدد �لقتلى �أو �مل�سابني. 
وقال جود �إدو�رد بير، رئي�س بلدية كارفور حيث حتطمت 
�أن  حكومي  م�سدر  وذك��ر  قتلو�.  �أ�سخا�س   6 �إن  �لطائرة، 

�لطيار تويف بعد نقله �إىل �مل�ست�سفى.

مت�صاح عمالق يف ملعب للغولف
�ملاعب  �أح��د  يف  �لغولف  لعبي  من  جمموعة  ��سطرت 
لظهور  مبار�تهم،  لإي��ق��اف  �لأم��رك��ي��ة،  فلوريد�  بولية 

مت�ساح عماق يف �أر�سية �مللعب.
وقالت ليز� ريد �إنها كانت هي وجمموعة من �أ�سدقائها 
يلعبون يف نادي "�ستون بروك" للغولف يف بلدة �إي�سترو 
بفلوريد�، عندما �ساهدو� مت�ساحا عماقا يتجول بحرية 

يف �مللعب.
يف  للتم�ساح  فيديو  لاأنباء  �آي"  بي  "يو  وكالة  ون�سرت 
�مللعب، بينما يظهر يف خلفية �ملقطع �سخ�س يقول: "يا 

�إلهي �إنها �أول مرة �أ�ساهد فيها مثل هذ� �ل�سيء هنا".
ووفق ريد فاإن �لتم�ساح و��سل جولته يف ملعب �لغولف، 
ل��ي��ت��وج��ه �أخ����ر� �إىل ب��ح��رة ه��اري��ن��غ��ت��ون �ل��ق��ري��ب��ة من 

�ملوقع.

تربي 32 عنكبوتًا �صخمًا ملواجهة خوفها من العناكب
�أف�سل طريقة للتغلب على  �إن  يقول علماء �لنف�س 
خم��اوف��ك ه��ي م��و�ج��ه��ت��ه��ا، وه���ذ� م��ا فعلته �م���ر�أة 
�ل�سخمة  �لعناكب  من   32 تربية  قررت  بريطانية 

لتتغلب على خوفها �ل�سديد من �لعناكب.
�أمناط  �تبعت  ق��د  ع��اًم��ا(  وك��ان��ت كلر ج��ون��ز )48 
�أخًر�  �أن تقرر  نظام �ليويو �لغذ�ئي ل�سنو�ت، قبل 
ر�ئعة ومتكنت لحًقا   ،2009 �إنقا�س وزنها يف عام 
م��ن �حل��ف��اظ ع��ل��ى وزن��ه��ا �مل��ث��ايل م��ن خ���ال �تباع 
نظام غذ�ئي وممار�سة �لريا�سة. ومع ذلك، يف عام 
2016، تعر�ست لإ�سابة ، مما يعني �أنها مل تتمكن 

من ممار�سة �لريا�سة لعدة �أ�سهر.
وقالت كلر "�إن فر�سة �لبدء يف �لحتفاظ بالعناكب 
قدمت نف�سها ب�سكل ع�سو�ئي متاًما يف نف�س �لوقت 
تقريًبا، ولذ� فقد ذهب وقتي و�نتباهي �إىل تطوير 
ه���ذه �ل��ه��و�ي��ة ب���دًل م��ن �جل���ري و�ل��ت��دري��ب، وكان 
�لطريقة،  وبهذه  للغاية".  فعال  �إلهاء  ذلك مبثابة 
من  �لتخل�س  على  كلر  �لعناكب  تربية  ���س��اع��دت 
�لأول،  �ملقام  يف  بجد خل�سارته  �ل��ذي عملت  �ل��وزن 

بح�سب �سحيفة �إك�سري�س �لريطانية.
و�أ���س��اف��ت "لول ذل��ك، ف��اأن��ا م��ت��اأك��دة م��ن �أن��ن��ي كنت 
�ملريح،  �لأك���ل  �ل��ق��دمي��ة مثل  �ل��ع��اد�ت  �إىل  ���س��اأع��ود 
خا�سة و�أن �لتمرين �أ�سبح و�سيلة مهمة يل للحفاظ 
��ستمتعت  وق��د  و�جل�����س��دي��ة،  �لعقلية  �سحتي  على 
بذلك لذ� فاإن عدم قدرتي على �لقيام بذلك جعلني 

�أ�سعر باحلزن �ل�سديد".
ولكن كيف دخلت كلر، �لتي قالت �إنها كانت تخاف 
تربية هذه �حل�سر�ت؟  �لعناكب، يف عامل  ج��ًد� من 
�إنه لي�س �سيًئا  �أقول  �أن  "�أوًل، يجب  �أو�سحت كلر 

�عتقدت �أنني �ساأفعله.
�لتي حدثت يف �لوقت   كانت �سل�سلة من �لأح��د�ث 
�ملنا�سب، ومل تكن �سيًئا مدرو�ًسا. لطاملا كنت �أخاف 
م��ن �ل��ع��ن��اك��ب. �أت���ذك���ر �أن��ن��ي ����س��ط��ررت �إىل طلب 

�لنجدة منها عندما كنت طفلة. 
ل ميكنني �لبقاء يف غرفة نومي �إذ� كنت �أعرف �أن 
هناك عنكبوًتا هناك على �سبيل �ملثال، وكنت �أ�سرخ 

�إذ� ر�أيت و�حد�ً".

 The Unbearable Weight of Massive Talent ا لفيلم ا خا�صً ع�صو فريق التمثيل ليلي �صني خالل ح�صورها عر�صً
يف لو�س اأجنلو�س، كاليفورنيا.  رويرتز 

جوليا روبرت�س: هذا هو 
�صر �صعادة زواجي

ك�سفت �ملمثلة �لمركية  جوليا روبرت�س  �لبالغة من �لعمر 54 عاماً �أن 
�سر دو�م زو�جها لأكر من ع�سرين عاماً مع �ل�سينمائي  د�نيال مودير  

�لبالغ من �لعمر 53 عاماً هو تبادل �لعو�طف.
قالت روبرت�س خال حلولها �سيفة يف برنامج  The Late Show  وهي 
تروج لفيلم  Gaslit  �نهما مع زوجها يظهر�ن عاطفة لبع�سهما �لبع�س. 
�لنادرة  ق�سة ح��ب روب��رت�����س وزوج��ه��ا د�ين م��ودي��ر م��ن ق�س�س �حل��ب 
عام  د�ين  من  جوليا  تزوجت  �لزمن،  �ختبار  جنحت  �لتي  هوليوود  يف 
  The Mexican  2002 بعد �أن �لتقيا يف موقع ت�سوير فيلم بر�د بيت

عام 2000. كان يعمل كم�سور يف �لفيلم وكانت هي �لنجمة.


