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عر�ض كتاب قيمته 11 مليون درهم 
ويعود للقرن �لـ16 يف »�أبوظبي للكتاب«

•• اأبوظبي-وام:

بفر�صة  الـ31  دورتــه  للكتاب يف  الــدويل  اأبوظبي  زوار معر�ض  يحظى 
االطــــاع عــلــى جمــمــوعــة قــيــمــة مــن الــكــتــب واملــخــطــوطــات والوثائق 
وتعر�صها  م�صت  قـــرون  اإىل  تاريخها  يــعــود  الــتــي  الــنــادرة  واملقتنيات 
واأنظار  اهتمام  الــذي يجذب  النادرة  الكتب  ركن  العاملية يف  الن�صر  دور 
املطبوعات  الأغلى  مهمة  تاريخية  مقتنيات  من  ي�صمه  مبا  اجلمهور 

ونوادر املخطوطات.
اأنباء  لـوكالة  الفرن�صية  كافريل  مكتبة  من  اوفرمان  كري�صتوف  قال 
الدويل  اأبوظبي  معر�ض  يف  الثانية  للمرة  »ن�صارك   : »وام«  االإمـــارات 
للكتاب ونعر�ض الكتب النادرة والقدمية حيث نعر�ض اأحد اأهم القطع 
يف هذه الن�صخة من املعر�ض على من�صتنا كتاب يفوق ثمنه 11 مليون 
 1550 عــام  ُكتب  وقيمة  نـــادرة  اأنـــواع طيور  درهــم يحتوي على �صور 
خال القرن ال�صاد�ض ع�صر«.                                      )التفا�صيل �ض7(

�شرطة �أبوظبي حتدد 5 خطو�ت ل�شالمة �ل�شائقني عند �إ�شارة قف  
:اأبوظبي-ومل ••

تعزز  لل�صائقني  اأ�ــصــا�ــصــيــة  خــطــوات  اأبــوظــبــي خم�ض  �ــصــرطــة  حـــددت 
اإ�صارة قف  بالتوقف عند  االلتزام  االآخرين عند  �صامتهم و�صامة 
يف فيديو  بثته على من�صاتها للتوا�صل االجتماعي �صمن جهودها يف 
التوعية املرورية الرقمية. وذكرت ان اخلطوات هي اواًل توقف ب�صكل 
اأو عند اخلط   ، او تقاطع طــرق  زاويــة  اأي  اإ�ــصــارة قف يف  كامل  عند 
االأبي�ض املت�صل الدال على التوقف ، وثانياً ال ت�صتمر يف قيادة املركبة 
اال  بعد التاأكد من خلو الطريق ، وثالثاً اعط اأولوية املرور للمركبات 

القادمة من االجتاه االآخر.                     )التفا�صيل �ض3(
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م�شتعد  بــوتــني  �لنم�شا: 
�لــغــاز  �شحنات  ملــو��ــشــلــة 
�لأ�شرى تبادل  ومناق�شة 

:زوريخ-رويرتز ••

كارل  الــنــمــ�ــصــاوي  امل�صت�صار  قـــال 
الرو�صي  الــرئــيــ�ــض  اإن  نــيــهــامــر 
فــــــادميــــــر بـــــوتـــــني اأبـــــلـــــغـــــه يف 
اجلمعة  اأمـــ�ـــض  هــاتــفــيــة  مــكــاملــة 
�صتفي  بالتزاماتها  مو�صكو  بـــاأن 
الطبيعي  الغاز  ب�صحنات  املتعلقة 
وم�صتعدة ملناق�صة تبادل االأ�صرى 

مع اأوكرانيا . 
الت�صريحات  بتلك  نيهامر  اأدىل 
لــلــ�ــصــحــفــيــني بـــعـــد مـــكـــاملـــة بني 

الزعيمني ا�صتمرت 45 دقيقة . 
بوتني  قاله  عما  �صوؤال  على  وردا 
عــن �ــصــحــنــات الــغــاز قـــال نيهامر 
و)قال(  للمو�صوع  اأي�صا  تطرق 
اإن كل ال�صحنات �صتتم بالكامل ".

ويف بيان منف�صل، قال الكرملني 
اأكـــدت جمـــددا عزمها  اإن رو�ــصــيــا 
املتعلقة  بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا  الــــوفــــاء 
للنم�صا  الطبيعي  الغاز  باإمدادات 
من  باملئة   80 حت�صل  على  التي 

الغاز الذي ت�صتهلكه من رو�صيا . 
الذي  النم�صاوي،  امل�صت�صار  وقــال 
املا�صي الإجراء  ال�صهر  زار رو�صيا 
الرئي�ض  اإن  حمادثات مع بوتني، 
الرو�صي عرب عن ا�صتعداده لبحث 

 تبادل االأ�صرى مع اأوكرانيا . 
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ا�صتنفار اخر اأمام فاجعة يف مدر�صة

دونبا�سيفمهمةا�سرتاتيجيةمنطقةتخ�سراأوكرانيا

زيلين�شكي: علينا مو�جهة �حلقيقة و�لتحدث مع بوتني

رجال االإطفاء يخمدون حريًقا يف م�صنع للجب�ض بعد ق�صف مبنطقة دونبا�ض  )ا ف ب ( 

حكومة �ليمن: �شنوقف �لتفاو�ض �إن مل يفتح �حلوثيون طرق تعز

رغمحتذيراتوا�سنطن
بكني ت�شعل �أجو�ء بحر �ل�شني �جلنوبي

:عوا�صم-وكاالت ••

قالت هيئة املاحة البحرية ال�صينية اإن ال�صني �صُتجري 
تدريبات بحرية يف بحر ال�صني اجلنوبي، اليوم ال�صبت، 
طموحاتها  وحلفاوؤها  املتحدة  انتقدت  الواليات  اأن  بعد 

الع�صكرية يف منطقة اآ�صيا واملحيط الهادئ . 
و�صتجرى املناورات يف املنطقة املجاورة لل�صاحل ال�صيني 
املناطق  عن  بعيدة  �صغرة  بحرية  م�صاحة  يف  مبا�صرة، 

املتنازع عليها مع  فيتنام والفلبني . 
التدريبات  اإن  اخلمي�ض،  البحري،  االأمـــن  اإدارة  وقــالــت 
الع�صكرية �صتجرى واملنطقة حمظورة، ون�صرت اإحداثيات 

املنطقة املعنية . 
25 كلم يف جنوب جزيرة  تقع املنطقة على بعد حوايل 
كلم   100 حـــوايل  م�صاحتها  وتــبــلــغ  ــا(  )جــنــوًب هــايــنــان 

مربع . 
بالقرب  غالًبا  بحرية،  مناورات  بانتظام  ال�صني  وتنظم 

من �صواحلها . 
اأخرى  مــنــاورات يف منطقة بحرية  اإجــــراء  املــقــرر  ومــن 

بالقرب من هاينان االأ�صبوع املقبل . 
مناف�ًصا  ال�صني  تعترب  التي  املــتــحــدة،  الــواليــات  وحتــذر 
واالقت�صادي  الع�صكري  الوجود  ات�صاع  من  ا�صرتاتيجًيا، 
اجلنوبي  بــحــر  ال�صني  مـــن  متــتــد  مــنــطــقــة  يف  لــبــكــني 

الــوجــود بح�صب  الــهــادئ. وي�صكل هــذا  املحيط  اإىل جــزر 
الواليات املتحدة، ا�صرتاتيجية لتعديل ميزان القوى يف 

املنطقة . 
بلينكن،  اأنــــتــــوين  االأمــــركــــي  اخلـــارجـــيـــة  وزيـــــر  وقـــــال 
اخلمي�ض: بكني ت�صارك يف خطاب ويف اأن�صطة ا�صتفزازية 
ب�صكل متزايد، مثل حتليق  الطائرات بالقرب من تايوان 

ب�صكل �صبه يومي . 
منطقة  يف  الع�صكرية  الطائرات  مــرور  اإىل  ي�صر  وكــان 
حتديد الدفاع اجلوي )اأديز( التايوانية، يف اأماكن تبعد 

التايواين .  من  ال�صاحل  االأقل  على  كلم   150
ال�صني  م�صاعي  مواجهة  اإىل  اخلمي�ض  بلينكن  دعــا  كما 

الإعادة ت�صكيل النظام الدويل". 
وتاأتي تعليقات بلينكن يف اأعقاب تعهد الرئي�ض االأمركي 
جو بايدن هذا االأ�صبوع بالدفاع عن تايوان يف حال هجوم 

بكني على اجلزيرة . 
ورداً على ذلك، دعت اخلارجية ال�صينية الواليات املتحدة 
اإىل عدم التقليل من اأهمية ت�صميم ال�صني على الدفاع 
رئي�صية  مــبــادرة  لتوها  ال�صني  �صيادتها . واأطلقت  عــن 
لتو�صيع التعاون االأمني والتجارة احلرة مع دول جنوب 
املحيط الهادئ، وقد �صجبتها اأ�صرتاليا، حليفة  الواليات 
املتحدة . واأكد وزير اخلارجية ال�صيني وانغ يي اأن االتفاق 

ال ُيفر�ض على اأحد، وال ي�صتهدف اأي طرف ثالث.

:اليمن-وكاالت ••

تعز  حمافظة  مبحا�صرة  احلــوثــي  ميلي�صيات  ت�صتمر  فيما 
جنوب �صنعاء، على الرغم من املفاو�صات اجلارية بني وفد 
اللجنة  اأكـــدت  بــــاالأردن،  اليمنية  واحلوثيني،  احلكومة  مــن 
تفتح  مل  اإن  تفاو�ض  اأي  �صتوقف  اأنــهــا  املفاو�صة  احلكومية 

الطرق يف املحافظة .  
مل  اإذا  اأنـــه  على  �صيبان  الــكــرمي  عبد  اللجنة  رئي�ض  و�ــصــدد 
ببقية  تعز  تربط  التي  الطرقات  لفتح  احلوثيون  ي�صتجب 

املحافظات م�صاء ف�صت�صطر  اإىل التوقف عن احلوار . 
كما اأو�صح يف ت�صريحات �صحافية اأن احلوثيني مل ي�صتجيبوا 
للت�صور الذي قدمته اللجنة بفتح جميع الطرقات يف تعز، 

واقرتحوا  عو�صاً عن ذلك، فتح ممر جبلي قدمي . 
واأكد اأن هناك تعنتاً وا�صحاً من قبل وفد احلوثيني، ومماطلة 

االأردن، يف  مفاو�صات يف  انطلقت  يومني  منذ  اأنــه  اإىل  ي�صار 
اأول  اأعــلــن عنها يف  الــتــي  االأممــيــة  الــهــدنــة  ملــقــرتح  ا�صتكمال 
التي ت�صم  املا�صي،  بهدف فك احل�صار عن املحافظة  اأبريل 

ن�صمة .  مايني   5
اإال اأن امليلي�صيات ال تزال حتى االآن تعرقل ملف تعز املحا�صرة 
�ــصــنــوات، عــلــى الــرغــم مــن فــتــح مــطــار �صنعاء وميناء  مــنــذ 

احلديدة لدخول  امل�صتقات النفطية . 
وكانت االأمم املتحدة اأعلنت يف اأبريل املا�صي )2022( بدء 
�صريان هدنة اإن�صانية يف جميع جبهات القتال يف اليمن وملدة 
العودة  اأجــل  من  املباحثات  الحقاً  ت�صتكمل  على  اأن  �صهرين، 

اإىل م�صار املفاو�صات والتو�صل حلل ينهي النزاع . 
جوية  رحـــات  ت�صير  اإىل  اإ�ــصــافــة  حينها،  الــهــدنــة  وق�صت 
ملطار �صنعاء وتي�صر دخول �صفن الوقود اإىل احلديدة، عقد 

اجتماع بني الطرفني  لاتفاق على فتح الطرق يف تعز . 

وعدم جدية وعدم ا�صتجابة لرفع املعاناة عن اأبناء تعز . 
اإىل ذلك، اأو�صحت اللجنة يف بيان اأنها قدمت ت�صورا للطرقات 
واخلطوط املراد فتحها وهي الطرق الر�صمية املعروفة التي 
كان النا�ض  يتنقلون فيها ب�صكل روتيني وطبيعي والتي كانت 
احلوبان-  تــعــز-  طــريــق:  وهـــي   2015 عـــام  قــبــل  مفتوحة 
بربا�صا-  وطــريــق  احلــوبــان-  عدن،  تعز-  وطــريــق   ، �صنعاء 
الربح  الربح- احلديدة، وطريق  وال�صابون-  ال�صمن  م�صنع 

-املخاء ، كمرحلة اأوىل . 
للمقرتح،  ي�صتجيبوا  مل  احلــوثــيــني  اأن  اإىل  اأ�ـــصـــارت  لكنها 
بكافة  اإقناعهم  وحماولة  ال�صاقة  النقا�صات  من  يومني  بعد 

الو�صائل املنطقية  واملو�صوعية . 
قدمي  جبلي  ممر  عن  عبارة  اقــرتحــوه  ما  كل  اأن  واأو�صحت 
كان معّداً ملرور احلمر واجلمال وال ميكن اأن متر فيه �صيارة 

نتيجة �صيقه  ووعورته وطوله . 

�حللف �لأطل�شي يخترب يف مرتو 
روما تقنيات ملكافحة �لإرهاب   

:بفروما-اأ ••

احللف  ين�صط  حـــدوده،  على  اأوكرانيا  يف  ال�صارية  احلــرب  حيال  التعبئة  مبـــوازاة 
االأطل�صي على جبهة اأخرى هي جبهة االإرهاب الداخلي،  فيخترب هذا االأ�صبوع يف 

مرتو روما تقنيات قادرة على ر�صد اأ�صلحة اأو متفجرات . 
ويهدف م�صروع دك�صرت، اأحد م�صاريع البحث العلمي ذات االأهداف غر الع�صكرية 
التي  واملطارات  واملحطات  اأمن قطارات  االأنفاق  اإىل �صمان  التي يطورها احللف، 
مير عربها يوميا مئات مايني امل�صافرين والركاب يف العامل، وت�صتهدفها اعتداءات 

دامية ب�صكل  متكرر . 
اأجل  من  وبرجميات  ا�صت�صعار  اأجهزة  ت�صتخدم  خمتلفة  تقنيات  دك�صرت  ويعتمد 
يف  الــركــاب  الــذيــن  يراقبون  االأمـــن  وعنا�صر  لل�صرطيني  اآنــيــة  معلومات  تــوفــر 

امل�صاحات العامة . 
ويف هذا ال�صياق ن�صبت هذا االأ�صبوع �صا�صات كبرة يف اأحد اأنفاق املرتو يف �صاحية 

العا�صمة االإيطالية، تبث �صورا باالألوان �صادرة  عن اأنظمة رادار وليزر . 
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:عوا�صم-وكاالت ••

املوالون  االنــفــ�ــصــالــيــون  اأعـــلـــن 
اأم�ض  دونــيــتــ�ــصــك،  يف  لــرو�ــصــيــا 
ــتــولــوا على  اجلــمــعــة، اأنـــهـــم ا�ــص
اأوكرانيا،  �صرقي  ليمان  منطقة 
اإىل  يفتح  الطريق  تقاطع  وهــي 
�صلوفيان�صك  مثل  كــربى  مــدن 

وكراماتور�صك . 
وقــــالــــت هــيــئــة اأركــــــــان الـــدفـــاع 
االإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة االنــــفــــ�ــــصــــالــــيــــة 
على  دونـــيـــتـــ�ـــصـــك  جلـــمـــهـــوريـــة 
اإنها �صيطرت  تلغرام  موقعها يف 
كرا�صني  عـــلـــى  كــــامــــل  بــ�ــصــكــل 
لليمان(  القدمي  )اال�صم   ليمان 
بــفــ�ــصــل وحـــــدات عــ�ــصــكــريــة من 
االنف�صالية  لوغان�صك  منطقة 
امل�صلحة  الـــقـــوات  نــــران  ودعــــم 

الرو�صية . 
وتعد ليمان تقاطعاً مهماً لل�صكك 
احلديد يقع �صمال �صرق مدينة 
ا�صتعادتها  الــتــي  �صلوفيان�صك، 
كــــيــــيــــف مــــــن االنـــفـــ�ـــصـــالـــيـــني 
املوالني لرو�صيا يف عام   2014، 
اجلزء  عا�صمة  وكراماتور�صك 
من  اأوكرانيا  ل�صيطرة  اخلا�صع 

منطقة دونيت�صك �صرًقا . 

الــ�ــصــيــطــرة عــلــى ليمان  ومتــهــد 
�صلوفيان�صك  بــاجتــاه  الــطــريــق 
ثــــــــم كـــــــرامـــــــاتـــــــور�ـــــــصـــــــك، مـــع 
حمــــاولــــة  يف  تـــــقـــــدم  اإحــــــــــــــراز 
�صيفرودونيت�صك  تـــطـــويـــق 
مدينتان  وهما   ولي�صيت�صان�صك، 
تــقــعــان يف  اأوكــرانــيــتــان مهمتان 

اأق�صى ال�صرق . 
وكـــــــان االنـــفـــ�ـــصـــالـــيـــون اأكـــــــدوا 

على  ي�صيطرون  اأنــهــم  الــثــاثــاء 
ن�صف ليمان . 

وو�صط ا�صتمرار تعرث املفاو�صات 
بني مو�صكو وكييف، فيما ي�صتمر 
القتال بني الطرفني يف �صهرها 
الرابع، جدد الرئي�ض االأوكراين، 
 فولودمير زيلين�صكي، الت�صديد 
على �صرورة التحدث اإىل نظره 

الرو�صي فادمير بوتني . 

بحثية  ملوؤ�ص�صة  كلمة  يف  واأو�صح 
لي�صت  بـــــاده  اأن  اإنــدونــيــ�ــصــيــة 
بوتني،  مــع  للتحدث  متحم�صة 
مواجهة  عــلــيــهــا  يــتــعــني  لـــكـــن 
احلــقــيــقــة، واالإقـــــــرار  بــــاأن تلك 
االأرجح  على  �صرورية  اخلطوة 

الإنهاء احلرب، وفق تعبره . 
كما اأ�صاف اأن هناك اأ�صياء يجب 
الرو�صي.  الزعيم  مع  مناق�صتها 

�صعبنا  اأن  اأبــلــغــكــم  ال  اأنــــا  وقــــال 
اإليه،  الـــتـــحـــدث  عــلــى  حــريــ�ــض 
ما  حقائق  علينا  مواجهة  لكن 

نعي�صه . 
االجتماع،  هـــذا  هـــدف  عــن  اأمــــا 
�ــصــيــ�ــصــاعــد يف  ـــــه  اأن اإىل  فـــاأ�ـــصـــار 
�صيادة  ذات  دولــة  حياة  ا�صتعادة 
قوله.  وفــــق  اأرا�ـــصـــيـــهـــا،  داخـــــل 
تبدو  رو�ــصــيــا  ال  اأن  راأى  اأنـــه  اإال 
حمادثات  الإجــراء  بعد  م�صتعدة 

�صام جدية . 
با�صم  املـــتـــحـــدث  رد  بــالــتــزامــن 
الــرئــا�ــصــة الـــرو�ـــصـــيـــة، دميـــرتي 
بي�صكوف على تلك الت�صريحات، 
االأوكرانية  الــقــيــادة  اأن  معترباً 
بــا�ــصــتــمــرار  بت�صريحات  تــــديل 
متناق�صة، االأمر الذي ال ي�صمح 

لنا بفهم ما تريده . 
على  ردا  بـــيـــ�ـــصـــكـــوف  واأ�ـــــــصـــــــار 
كام  حــول  ال�صحافيني  اأ�صئلة 
اال�صتعداد  بــ�ــصــاأن  زيــلــيــنــ�ــصــكــي 
املفاو�صات  اأن  اإىل  لــلــتــفــاو�ــض، 
جممدة االآن بقرار ووفقا  للخط 
الذي اختاره اجلانب االأوكراين. 
�صيء  اأول  هو  قائا:هذا  وتابع 
ت�صريحات  مع  متاًما  يتناق�ض 

زيلين�صكي .

�ل�شحة �لعاملية: لحاجة لتلقيح 
�لقرود جــدري  �شد  جماعي 

:نيويورك-وكاالت ••

ثــــــاٍن حول  مــطــمــئــن  تــ�ــصــريــح  يف 
ــــــــذي ظــــهــــر خــــال  الـــــفـــــرو�ـــــض ال
املــا�ــصــيــة، جــــددت منظمة  الـــفـــرتة 
اأال  على  الــتــاأكــيــد  العاملية  ال�صحة 
جماعية  حلـــمـــات  تلقيح  حـــاجـــة 
اأن عدد  �صد جدري القرود، معلنة 
 20 يف   200 نحو  بلغ  االإ�ــصــابــات 

دولة حول العامل . 
و�صددت م�صوؤولة كبرة يف املنظمة 
اأم�ض  ـــتـــحـــدة،  امل لــــــاأمم  الـــتـــابـــعـــة 
اأن االأولـــويـــة يجب  اجلــمــعــة، عــلــى 
القردة  جـــدري  الحــتــواء  تــكــون  اأن 
فيها  يــتــوطــن  ال  الــتــي  يف  البلدان 
املر�ض، قائلة اإنه ميكن حتقيق ذلك 
من خال اتخاذ اإجــراءات �صريعة .  
كما اأو�صحت �صيلفي برياند مديرة 
يف  املعدية  للمخاطر  التاأهب  اإدارة 
االأع�صاء  للدول  اإحاطة  املنظمة يف 
للمنظمة  الــ�ــصــنــويــة  اجلــمــعــيــة  يف 
االإجراءات  الــدول  اتخذت  اإذا   باأنه 
احتواوؤه  فيمكنها  االآن  ال�صحيحة 

ب�صهولة.

:الراف�سملوقفهمتجددتاأكيديف

�حتاد �ل�شغل: لن نح�شر �حلو�ر... و�ملر�شوم ل يلزمنا
•• الفجر-تون�س

نور  ال�صغل  التون�صي  العام  العام لاحتاد  االأمني  جّدد 
يف  امل�صاركة  ال�صغيلة  املنّظمة  رف�ض  الطبوبي،  الدين 
''احلوار الوطني'' بال�صيغة  املُعلن عنها، موؤّكدا اأّن ورود 
ا�صمه يف االأمر الرئا�صي املتعلق ب�صبط تركيبة كل من 
اللجنة اال�صت�صارية لل�صوؤون االقت�صادية  واالجتماعية 

واللجنة اال�صت�صارية القانونية، لن يغّر موقفه . 
الطاهري  �صامي  االحتــاد  با�صم  الر�صمي  الناطق  وكان 
قــد اعــتــرب، اإن الـــزّج با�صم االحتـــاد اأو االأمـــني الــعــام يف 
االقت�صادية  اال�ــصــتــ�ــصــاريــة  لل�صوؤون  الــلــجــنــة  تــركــيــبــة 

امل�صاركة  اإعــان االحتــاد عن رف�صه  واالجتماعية رغم 
ا�صتهانة  فيه  الرئي�ض  قبل  من  عنها  املعلن  اللجان  يف 

وحتد . 
وقال الطبوبي يف ت�صريح اعامي على هام�ض انعقاد 
لل�صغل:  التون�صي  العام  لاحتاد  وطنية  اإداريـــة  هيئة 
»نحن لن نح�صر ول�صنا معنيني  باالأمر الرئا�صي، لكن 
وان ن�صجل اختافنا مع رئي�ض اجلمهورية فاإننا نحيي 
�صيارة  الرجل وا�صح ما�ض يف طريق   ... فيه و�صوحه 
نحو  حتقيق م�صروعه دون اال�صتماع الأي كان ... لذلك 
نبادله نف�ض الو�صوح، وموقفنا وا�صح: لن نزج باالحتاد 

يف طريق جمهول« .             )التفا�صيل �ض13(

برملان لبنان.. معركة جديدة حول �لرئي�ض ونائبه
:بريوت-وكاالت ••

املقبل،  الثاثاء  اللبنانيون،  يرتقب 
معركة انتخابية جديدة على من�صب 
املفاجاآت  بعد  ونائبه،  الربملان  رئي�ض 
االنــتــخــابــات  النيابية  حملتها  الــتــي 
والــتــي اأفــــرزت خــ�ــصــارة كــبــرة حلزب 
اهلل وحلفائه، ومل ينجح اأي فريق يف 
احل�صول على اأغلبية برملانية توؤهله 
الأن تكون له اأو  لفريقه كلمة الف�صل 

يف القرارات . 

املنتهية  الــنــواب  جمل�ض  رئي�ض  ودعــا 
جل�صة  عقد  اإىل  بـــري،  نبيه  واليــتــه، 
عاّمة ظهر الثاثاء املقبل، يف القاعة 
يف  �صاحة  الــــنــــواب  ملــجــلــ�ــض  الـــعـــاّمـــة 
ونائب  رئــيــ�ــض  النـــتـــخـــاب  الــنــجــمــة، 
�صّر  واأميَني  الّنيابي  للمجل�ض  رئي�ض 
الد�صتور  مفّو�صني . وح�صب  وثاثة 
االأوىل  اجلــلــ�ــصــة  يـــراأ�ـــض  الــلــبــنــاين، 
يدعو  اأن  وعليه  �صنًّا،  االأع�صاء  اأكــرب 
الربملان النتخاب رئي�صه خال مهلة 
املجل�ض،  واليــة  مــن  بدء  يــوًمــا   15

�صنًّا  االأعــ�ــصــاء  اأكــرب  بــري  اأن  وبحكم 
)84 عاًما( بالتايل بات قرار الدعوة 
نتائج  بيده . وحملت  اجلل�صة  لعقد 
االنــتــخــابــات مــفــاجــاآت كــثــرة حيث 
ت�صرين،   17 ثــــورة  مــر�ــصــحــو  جنـــح 
التي انطلقت يف الباد 2019 �صد 
االأحــــزاب  اللبنانية  وكل  الــ�ــصــلــطــات 
مبقاعد  الــفــوز  يف  ا�صتثناء،  دون  مــن 
حــ�ــصــاب مر�صحني  عــلــى  الـــربملـــان  يف 
قوائم  عـــلـــى  االنـــتـــخـــابـــات  خـــا�ـــصـــوا 

»اأحزاب ال�صلطة«.

عمليات  �لنه�شة:  �شد  مدير 
�شبب لأي  تتوقف  لن  �لبناء 

:اأثيوبيا-وكاالت ••

االإثيوبي،  النه�صة  �صد  مدير  اأقــر 
ت�صريحات  يف  اجلـــمـــعـــة  اأمــــ�ــــض 
تـــاأثـــر م�صر  بــاحــتــمــال  �ــصــحــفــيــة 
ال�صد،  مـــلء  بعمليات  والـــ�ـــصـــودان 
م�صرا اإىل اأن  امللء الثالث �صيكون 

يف اأغ�صط�ض و�صبتمرب املقبلني . 
ورغـــــم الـــتـــاأثـــرات املــحــتــمــلــة على 
اإيقاف  ا�ــصــتــبــعــد  املــ�ــصــب،  دولـــتـــي 
اأنها  معتربا  الــثــالــث  املـــلء  عملية 

عملية تلقائية . 
التي مت  اأن الطاقة  كما ك�صف عن 
�صمن  دخــلــت  ال�صد  مــن  تد�صينها 
اإثيوبيا، م�صددا  الكهرباء يف  �صبكة 
على اأن عملية بناء �صد النه�صة لن 

 تتوقف الأي �صبب كان . 
حديث  واأي  منيع  ال�صد  اإن  وقـــال 
انهياره  واحــتــمــال  خمـــاطـــره  عـــن 
اإثيوبيا  اأن  م�صيفا  �صحيح،  غــر 
مع  ال�صد  حــول  املعلومات  تبادلت 
اأعلن  حــني،  يف  م�صر  وال�صودان .  
الثاين  التوربني  جتربة  يف  الــبــدء 

الإنتاج الكهرباء خال اأ�صابيع.

:تنزفاملتحدةالواليات
ما نعرفه عن جر�ئم �ملد�ر�ض ومرتكبيها !  

**بيرت�صونجيليان-*دين�صليجيم�س-الفجر ••

عام 1999، تركت مذبحة مدر�صة كولومبني الثانوية جرحا عميًقا يف 
الواليات املتحدة. ُقتل هناك 12 طالبا ومعلًما، باالإ�صافة اإىل  الرجلني 

اللذين انتحرا. كان اأ�صواأ حادث اإطاق نار يف املدر�صة يف تاريخ الباد . 
التي  املماثلة  الثاث  الرابعة . املذابح  املرتبة  املذبحة  هذه  حتتل  اليوم، 
حدثت  كولومبني،  �صحايا  عــدد  مــن  اأعــلــى  ب�صرية  خ�صائر  يف  ت�صببت 
هوك  �ــصــانــدي  مــدر�ــصــة  املــا�ــصــيــة:  هجوم  الع�صر  الــ�ــصــنــوات  يف  جميعها 
26 طــفــًا ومــوظــًفــا؛ عام  والـــذي قتل فيه   ،2012 عــام  االبــتــدائــيــة 
2018 يف مدر�صة مارجوري �صتومنان دوجا�ض  الثانوية يف باركاند، 

ا .  )التفا�صيل �ض12( فلوريدا، والتي اأودت بحياة 17 �صخ�صً

تنفذ  تركيا  حلب..  �شمال 
�لأكــر�د مناطق  على  غــار�ت 

:عوا�صم-وكاالت ••

تــركــيــا عــقــب اجتماع  تــاأكــيــد  بــعــد 
ملجل�ض االأمن القومي، نيتها تنفيذ 
عــمــلــيــة عــ�ــصــكــريــة جـــديـــدة جنوب 
اأعلن املر�صد  الباد �صمال �صوريا، 
�صقوط  االإنــ�ــصــان  حلقوق   ال�صوري 
القوات  اأطلقتها  قذائف �صاروخية 
لها،  املــوالــيــة  والف�صائل  الــرتكــيــة 
اجلمعة، على مناطق انت�صار القوات 

 الكردية بريف حلب ال�صمايل . 
واأ�صافت املعلومات اأن الق�صف طال 
مــنــاطــق �ــصــمــوقــة وحــ�ــصــاجــك و�صد 
�صبكات  حتدثت  حني  يف  ال�صهباء.  
احلربي  الــطــران  اأن  عــن  حملية 
اأي�صاً  اجلمعة،  فجر  نفذ  الرو�صي 
مــــــرات عـــــدة طـــلـــعـــات جـــويـــة فوق 
املوالية  نــفــوذ  امليلي�صيات  مــنــاطــق 

لرتكيا �صمال حمافظة حلب . 
جـــاء هـــذا بــعــد يــومــني مــن هجوم 
الرتكية  ــــقــــوات  ال نـــّفـــذتـــه  اآخـــــــر، 
واأم  الــورديــة  قــرى  على  ب�صواريخ 
و�صوارغة  الـــقـــرى  واأم  احلـــو�ـــض 

واملالكية وعني  دقنة.

اإزالة احلواجز من اأمام مقر الربملان يف بروت  )ا ف ب(

الطبوبي لن ي�صارك
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اأخبـار الإمـارات

عبد�هلل بن ز�يد يلتقي وزير خارجية بولند� يف و�ر�شو

منا  تتطلب  والتي  عامليا،  الغذائي 
بـــذل جــهــودا دولــيــة ملــواجــهــة هذه 
الــتــحــديــات املــ�ــصــرتكــة والــــذي يعد 

من اأهم اأولويات بادي".
وقال �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد 
بكافة  اأي�صا  " نــرحــب   : نهيان  اآل 
جهود الو�صاطة املبذولة من جانب 
وجهات  لتقريب  الـــدويل  املجتمع 
وال�صلم  اال�صتقرار  وتعزيز  النظر 
اإذ تتطلع  اأوروبـــا وحــول العامل،  يف 
دولــــة االإمـــــــارات، كــعــ�ــصــو حـــايل يف 
يف  اال�صتمرار  اإىل  االأمـــن،  جمل�ض 
الــعــمــل مــع الــــدول االأعـــ�ـــصـــاء، من 

وا�صت�صراف امل�صتقبل".
الفرتة  " خــــال   : �ــصــمــوه  وقـــــال 
العامل  فيها  يــواجــه  التي  احلالية 
حتديات  اأوروبـــــــــا  مــقــدمــتــهــا  ويف 
بولندا  دور  نقدر  ومعقدة،  �صعبة 
مواجهة  يف  ال�ـــصـــيـــمـــا  احلــــا�ــــصــــم، 
الق�صايا الدولية من حيث تعاونها 
التعامل  يف  املــــجــــاورة  الـــــدول  مـــع 
الناجتة  االإنــ�ــصــانــيــة  االأزمـــــــة  مـــع 
عــن الــنــزاع يف اأوكــرانــيــا مــن خال 
املــايــني مــن الاجئني  ا�ــصــتــقــبــال 
وتو�صيع   ، وتــــــرحــــــاب  بــــحــــفــــاوة 
لتلبية  االجتماعي  االأمـــن  �صبكات 

توقيع  عــن  ف�صا  بولندي،  �صائح 
اإىل  تــــهــــدف  اتـــفـــاقـــيـــات جــــديــــدة 
اال�صتثمار  اآفـــاق  وتو�صيع  تطوير 
واأ�صاف  االقت�صادي".  والــتــعــاون 
اأوجه  اإىل تعزيز  " نتطلع   : �صموه 
املجاالت ال�صيما  التعاون يف جميع 
الطاقة املتجددة وال�صحة والتعليم 
من  املزيد  لتحقيق  والتكنولوجيا، 

االزدهار واال�صتقرار ل�صعبينا".
و�صكر �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد 
معايل  كلمته،  خــتــام  يف  نــهــيــان  اآل 
زبيجنيو راو على حفاوة اال�صتقبال 
املهمة،  الق�صايا  يف  االآراء  وتــبــادل 

جــمــهــوريــه بــولــنــدا ، الـــدولـــة ذات 
البارز  واحل�صور  العريق  التاريخ 

على ال�صاحة الدولية ".
القيمة  امل�صاركة  " اأن   : اإىل  واأ�صار 
لبولندا يف اإك�صبو2020 دبي كانت 
التعاون  مــثــاال حــا�ــصــرا عــلــى هـــذا 
اإمــكــانــيــات بولندا  املــ�ــصــرتك وعــلــى 
وقدرتها  واالقــتــ�ــصــاديــة  الثقافية 
عـــلـــى االبــــتــــكــــار واالبـــــــــــــداع، فقد 
للجناح  زيـــارتـــي  خـــال  ا�صتمتعت 
الت�صميمات  مب�صاهدة  البولندي 
جاهزية  على  اأكــدت  التي  العريقة 
النا�صئة  التحديات  ملواجهة  بولندا 

اأجـــــل حـــل الـــ�ـــصـــراع �ــصــلــمــيــا وعرب 
الو�صائل الدبلوما�صية، مبا يتما�صى 
االأمم  الدويل وميثاق  القانون  مع 

املتحدة".
" اأن �صراكاتنا االقت�صادية   : وبني 
والــــتــــجــــاريــــة تـــعـــكـــ�ـــض االأهـــــــــداف 
العام  ففي  بلدينا،  بــني  امل�صرتكة 
املـــا�ـــصـــي، ارتـــفـــعـــت الـــتـــجـــارة غر 
النفطية بني الدولتني لنحو 1.4 
ميثل  ممـــا  اأمـــريـــكـــي  دوالر  مــلــيــار 
مقارنة  املائة  يف   10 بحجم  زيــادة 
وا�صتقبلت  الــ�ــصــابــقــة،  بــالــ�ــصــنــوات 
دولــة االإمـــارات اأكــرث عن 37 األف 

احتياجاتهم".
واأ�ــصــاف : " نــقــدر الـــدور احليوي 
لبولندا يف تي�صر اإي�صال امل�صاعدات 
اأوكـــرانـــيـــا، ومــنــهــا االمـــــدادات  اإىل 

االإغاثية القادمة من بادي".
واأكــــد : " نــوؤمــن بــ�ــصــرورة تكثيف 
اجلـــــهـــــود لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن حــــدة 
يتعلق  فــيــمــا  وخـــا�ـــصـــة  االأزمـــــــــات، 
االإن�صانية  للم�صاعدات  بال�صماح 
دون  لـــلـــمـــحـــتـــاجـــني  بــــالــــو�ــــصــــول 
اأي عـــوائـــق، كــمــا نـــوؤيـــد بــولــنــدا يف 
ارتفاع  اإزاء  قــلــقــنــا  عـــن  االإعـــــــراب 
االأمن  وانـــعـــدام  اجلـــوع  م�صتويات 

•• وار�صو-وام:

التقى �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
زبيجنيو  معايل  وار�صو  يف  الــدويل 
جمهورية  خــــارجــــيــــة  وزيـــــــر  راو 
الذي  اللقاء  خــال  جــرى  بولندا. 
عقد يف اإطار زيارة �صموه الر�صمية 
بحث  بــــولــــنــــدا،  جـــمـــهـــوريـــة  اإىل 
الثنائية  الـــعـــاقـــات  تــعــزيــز  �ــصــبــل 
اآفاق  ودفــع  البولندية،  االإمــاراتــيــة 
البلدين  بـــني  املــ�ــصــرتك  الـــتـــعـــاون 
يحقق  مبـــــا  كــــافــــة  املــــــجــــــاالت  يف 
م�صاحلهما املتبادلة ويعود باخلر 

على �صعبيهما.
مــبــاحــثــات اجلانبني  تــنــاولــت  كــمــا 
االإقليمية  الــقــ�ــصــايــا  مــــن  عــــــددا 
ومنها   ، االهــتــمــام  ذات  والــدولــيــة 
االأزمة يف اأوكرانيا واجلهود العاملية 
املـــبـــذولـــة لــتــحــقــيــق اال�ــصــتــقــرار يف 

اأ�صواق الطاقة.
وقال �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد 
البيان  يف  كــلــمــتــه  يف   - نــهــيــان  اآل 
زبيجنيو  مــــعــــايل  مــــع  ـــ�ـــصـــرتك  امل
 "  : بــولــنــدا -  راو وزيــــر خــارجــيــة 
العاقات  االإمـــــــارات  دولــــة  تــثــمــن 
الوثيقة  والـــروابـــط  اال�ــصــتــثــنــائــيــة 
والتي  بــلــديــنــا  بــــني  الـــتـــي جتـــمـــع 
ت�صمل التعاون يف خمتلف املجاالت 
االقت�صادية وال�صيا�صية والثقافية"، 
مــعــربــا عــن �ــصــعــادتــه بــالــتــواجــد يف 

معاليه  لــلــقــاء  تطلعه  عــن  مــعــربــا 
قريبا يف دولة االإمارات.

زبيجنيو  مــعــايل  رحــب  جانبه  مــن 
راو بزيارة �صمو ال�صيخ عبداهلل بن 
زايد اآل نهيان .. موؤكدا اأهمية هذه 
الزيارة يف فتح اآفاق عديدة لتعزيز 
يف  اجلانبني  بــني  الثنائي  التعاون 

املجاالت كافة.
االإمــــــــارات  دولــــــة  اأن  اإىل  واأ�ـــــصـــــار 
ترتبطان  بـــولـــنـــدا  وجـــمـــهـــوريـــة 
بــعــاقــات ثــنــائــيــة مــتــمــيــزة وهناك 
البلدين  كا  من  م�صرتك  حر�ض 
عـــلـــى تـــطـــويـــر اآفـــــــاق الــــتــــعــــاون يف 

خمتلف املجاالت.
وقدم معاليه التعازي اإىل �صموه يف 
بن  خليفة  ال�صيخ  لــه  املغفور  وفــاة 
كما  اهلل"،  "رحمه  نهيان  اآل  زايـــد 
اأعرب عن متنياته لدولة االإمارات 
والرخاء  واال�صتقرار  التقدم  دوام 
الــقــيــادة احلــكــيــمــة ل�صاحب  حتــت 
اآل  زايــد  بــن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
نهيان رئي�ض الدولة "حفظه اهلل".

الكبرة  بــاجلــهــود  واأ�ـــصـــاد مــعــالــيــه 
الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا دولـــــة االإمـــــــارات 
واال�صتقرار  االأمن  دعائم  لرت�صيخ 
واالأمـــن  ال�صلم  و�ــصــون  االإقــلــيــمــي 
مبادراتها  ثــمــن  كــمــا  الـــدولـــيـــني، 

االإن�صانية العاملية البارزة.
الدكتورة  �ــصــعــادة   .. الــلــقــاء  ح�صر 
�صفرة  الــ�ــصــامــي  اأحـــمـــد  اإميــــــان 

الدولة لدى جمهورية بولندا.

�ل�شحة جتري 236,283 فح�شا ك�شفت عن 403 �إ�شابات جديدة بفريو�ض كورونا و368 حالة �شفاء 
•• اأبوظبي-وام:

و  املجتمع لتو�صيع  ال�صحة و وقاية    متا�صيا مع خطة وزارة 
املبكر  االكت�صاف  بهدف  الدولة  يف  الفحو�صات  نطاق  زيــادة 
و ح�صر احلاالت امل�صابة بفرو�ض كورونا امل�صتجد "كوفيد 
اإجراء  الــــوزارة  اأعــلــنــت  وعــزلــهــم  لهم  املخالطني  19" و   -
املا�صية   24 الـ  ال�صاعات  236،283 فح�صا جديدا خال 
واأحدث  اأف�صل  با�صتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فــئــات  على 

تقنيات الفح�ض الطبي.
تو�صيع  و  الفح�ض  و  التق�صي  اإجـــــراءات  تكثيف  و�ــصــاهــم      
نطاق الفحو�صات على م�صتوى الدولة يف الك�صف عن 403 

حاالت اإ�صابة جديدة بفرو�ض كورونا امل�صتجد من جن�صيات 
ال�صحية  للرعاية  خمتلفة جميعها حاالت م�صتقرة تخ�صع 
الازمة، وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�صجلة 906،639 

حالة.
اأي  ت�صجيل  املجتمع عدم  وقاية  و  ال�صحة  وزارة  اأعلنت    كما 
حالة وفاة خال ال�صاعات االأربع و الع�صرين املا�صية وبذلك 

يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،302 حالة.
368 حالة جديدة مل�صابني  الــوزارة عن �صفاء  اأعلنت  فيما 
بعد  املــر�ــض  اأعــرا�ــض  الــتــام مــن  كــورونــا وتعافيها  بفرو�ض 
امل�صت�صفى  دخولها  منذ  الــازمــة  ال�صحية  الرعاية  تلقيها 

وبذلك يبلغ جمموع حاالت ال�صفاء 890،311 حالة.

حاكم عجمان يعزي خادم �حلرمني �ل�شريفني 
بوفاة و�لدة �لأمري فهد بن ذعار بن تركي

•• عجمان-وام:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي ع�صو املجل�ض االأعلى حاكم عجمان 
�صعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني  اأخيه خادم احلرمني  اإىل  تعزية  برقية 
ملك اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة ، عرب فيها عن خال�ض تعازيه و�صادق موا�صاته 
فى وفاة والدة �صاحب ال�صمو االأمر فهد بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي اآل 

�صعود.
كما بعث �صمو ال�صيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان و�صمو ال�صيخ نا�صر بن را�صد 

النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تعزية مماثلتني اإىل خادم احلرمني ال�صريفني.

�ل�شحة تعلن تقدمي 6,088 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خالل �ل�شاعات �لـ24 �ملا�شية

•• اأبوظبي-وام:

لقاح  مــن  جرعة   6،088 تقدمي  املجتمع  وقــايــة  و  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
جمموع  يبلغ  بذلك  و  املا�صية   24 الـــ  ال�صاعات  خــال  "كوفيد19-" 
ومعدل  جرعة   24،888،019 ام�ض  حتى  تقدميها  مت  التي  اجلــرعــات 

توزيع اللقاح 251.64 جرعة لكل 100 �صخ�ض.
اإىل  و�صعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفر  الــوزارة  ياأتي ذلك متا�صيا مع خطة 
الو�صول اإىل املناعة املكت�صبة الناجتة عن التطعيم والتي �صت�صاعد يف تقليل 

اأعداد احلاالت وال�صيطرة على فرو�ض كوفيد19-.

هز�ع بن ز�يد يتفقد �شري �لعمل يف مركز �لتو�جد �لبلدي
:وام-اأبوظبي ••

زايد  بــن  هـــزاع  ال�صيخ  �صمو  اأكـــد 
املجل�ض  رئــيــ�ــض  نــائــب  نــهــيــان  اآل 
الــتــنــفــيــذي الإمــــــارة اأبـــوظـــبـــي اأن 
تعزيز ا�صتقرار املجتمع ورفاهيته 
ال�صعد  جــمــيــع  عــلــى  وازدهـــــــــاره 
قيادة  لــدى  ق�صوى  اأولــويــة  يعد 
 .. ن�صاأتها  منذ  احلكيمة  الــدولــة 
احلالية  املــرحــلــة  اأن  اإىل  مــ�ــصــراً 
تـــتـــطـــلـــب مـــ�ـــصـــاعـــفـــة اجلــــهــــود 
الواحد  الــفــريــق  بـــــروح  والــعــمــل 

الــتــواجــد الــبــلــدي " والـــتـــي تعد 
ال�صاحة املجتمعية االأوىل ومرفقاً 
الفعاليات  الإقـــــامـــــة  مـــتـــكـــامـــًا 
املجتمعي  والتوا�صل  واملنا�صبات 
نفذها  فيما  خــلــيــفــة..  مــديــنــة  يف 
اأ�صهر  �صتة  خال  التواجد  مركز 
على  املجتمع  ملتطلبات  ا�صتجابة 
 .. مــربــع  مــرت  األـــف   55 م�صاحة 
ويف اإطار توجيهات �صاحب ال�صمو 
احتياجات  لتلبية  الــدولــة  رئي�ض 
مب�صتوى  واالرتــــــقــــــاء  املـــــواطـــــن 

اخلدمات املقدمة اإليه.

روؤية  اإطــار  النهج يف  ملوا�صلة هذا 
�ــصــاحــب الــ�ــصــمــو الــ�ــصــيــخ حممد 
الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زايــد  بن 
التي  الــتــنــمــويــة  اهلل"  "حفظه 
تــرتــكــز عــلــى تــوفــر كــل مقومات 
االرتقاء بجودة احلياة يف املجتمع 
واملمار�صات  املــعــايــر  اأعــلــى  ووفـــق 
املواطن  رفاهية  لتحقيق  العاملية 

و�صعادته.
جاء ذلك خال الزيارة التفقدية 
"�صاحة  اإىل  �صموه  بها  قــام  الــتــي 
" مركز  لـــــ  " الـــتـــابـــعـــة  خــلــيــفــة 

واطـــلـــع �ــصــمــوه عــلــى �ــصــر العمل 
واملــ�ــصــاريــع الــتــي يــنــفــذهــا مركز 
التطويرية  وخــطــطــه  الـــتـــواجـــد 
لـــــارتـــــقـــــاء بـــــاخلـــــدمـــــات الـــتـــي 
وذلك  خليفة  مدينة  يف  يقدمها 
البلدي  الــتــواجــد  مــ�ــصــروع  �صمن 
العام  االإطــار  ن�صبة تطبيق  ومنها 
وم�صروع  الــنــمــوذجــيــة  لــلــمــديــنــة 
االأداء  وحوكمة  املــوحــدة  الرقابة 
واملقرتحات  املجتمعي  والــقــطــاع 
املجتمعية  لاأرا�صي  التطويرية 

بجانب م�صاريع البنية التحتية.

بن  هــزاع  ال�صيخ  �صمو  التقى  كما 
املتطوعني  فريق  نهيان  اآل  زايــد 
اأ�صهموا  الذين  من مدينة خليفة 
بــنــقــل االأفــــكــــار واملـــقـــرتحـــات من 
التواجد  مركز  اإىل  املدينة  �صكان 

البلدي.
واأعرب �صموه عن �صكره وتقديره 
جلهودهم الفاعلة التي اأ�صهمت يف 
تطوير املدينة واالرتقاء مب�صتوى 
اخلدمات املقدمة يف �صبيل حتقيق 
اأعـــلـــى مــعــايــر جـــــودة احلـــيـــاة يف 

املجتمع.

رئي�ض بولند� ي�شتقبل عبد�هلل بن ز�يد يف و�ر�شو
•• وار�صو-وام:

اإندجي دودا رئي�ض جمهورية بولندا يف وار�صو �صمو ال�صيخ  ا�صتقبل فخامة 
عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل.

حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  حتيات  اللقاء  خــال  لفخامته  �صموه  ونقل 

"حفظه اهلل" ومتنياته جلمهورية بولندا  اآل نهيان رئي�ض الدولة  بن زايد 
ال�صديقة التقدم واالزدهار.

من جانبه حمل فخامته �صموه حتياته اإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
دوام  االإمــارات  "حفظه اهلل" ومتنياته لدولة  الدولة  نهيان رئي�ض  اآل  زايد 
الرخاء واالزدهــار.   وجرى خال اللقاء بحث عاقات ال�صداقة والتعاون 

امل�صرتك بني دولة االإمارات وبولندا وفر�ض تعزيزها وتطويرها يف املجاالت 
كافة مبا يحقق امل�صالح امل�صرتكة للبلدين ال�صديقني و�صعبيهما.

على  واملــ�ــصــتــجــدات  املــ�ــصــرتك  االهــتــمــام  ذات  الق�صايا  اجلــانــبــان  ناق�ض  كما 
ت�صوية  الإيجاد  املبذولة  الدولية  واجلهود  والدولية  االإقليمية  ال�صاحتني 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�صيخ عبداهلل  �صمو  واأكــد  اأوكرانيا.  �صيا�صية لاأزمة يف 

حر�ض دولة االإمارات بدعم ورعاية من قيادتها الر�صيدة على تعزيز التعاون 
املتميزة  الثنائية  امل�صرتك مع بولندا يف خمتلف املجاالت يف ظل العاقات 

التي جتمع بني البلدين.
الدولة  �صفرة  ال�صامي  اأحمد  اإميــان  الدكتورة  �صعادة   .. االجتماع  ح�صر 

لدى جمهورية بولندا .
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اأخبـار الإمـارات
�شرطة عجمان وجممع �ل�شارقة للبحوث يعزز�ن تعاونهما مبجال �لتكنولوجيا و�لبتكار

•• عجمان-وام:

الــعــامــة ل�صرطة عــجــمــان جممع  الــقــيــادة  وفـــد مــن  زار 
لاطاع  واالبــتــكــار  والتكنولوجيا  للبحوث  الــ�ــصــارقــة 
التكنولوجي  التطوير  جمــال  يف  املمار�صات  اأف�صل  على 

والتقني واالبتكار.
اهلل  عبد  بن  �صلطان  ال�صيخ  اللواء  �صعادة  الوفد  تراأ�ض 
العميد علي  يرافقه  �صرطة عجمان،  قائد عام  النعيمي 
وتطوير  اال�صرتاتيجية  اإدارة  مــديــر  ال�صام�صي  عبيد 
عجمان،  ب�صرطة  الــذكــي  التحول  جلنة  ورئي�ض  االأداء 
والــعــمــيــد حمــمــد �ــصــيــبــان �ــصــويــدان مــديــر اإدارة املـــوارد 

وكان يف  ال�صباط،  و�صف  ال�صباط  وعدد من  الب�صرية، 
التنفيذي  الرئي�ض  املحمودي  ح�صني  �صعادة  ا�صتقبالهم 
حيث  واالبتكار،  والتكنولوجيا  للبحوث  ال�صارقة  ملجمع 
رحب �صعادته بوفد �صرطة عجمان، �صاكراً لهم حر�صهم 

على تعزيز التعاون وال�صراكة يف خمتلف املجاالت.
و اطلع الوفد على مرافق املجمع ومنها ردهة االبتكار، 
التي  النا�صئة  وال�صركات  االأعمال  لــرواد  �صت  ُخ�صّ التي 
البحثية  واملختربات  التقنيات  اأحــدث  من  حزمة  ت�صمل 
التطبيقية، ف�صًا عن خمترب ال�صارقة املفتوح لابتكار، 
امل�صافة،  املـــواد  لت�صنيع  ال�صارقة  مركز  الــوفــد  زار  كما 
 ،VR بتقنيات  اخلــا�ــض  الــتــحــويــلــيــة  التنمية  ومــعــهــد 

اإ�صافة اإىل االطاع على اأحدث التقنيات والتكنولوجيا 
العلمي يف جمال اخلدمات  التي تعزز االبتكار والتطور 
،ومت خال الزيارة مناق�صة �صبل تعزيز التعاون امل�صرتك 

بني الطرفني.
ويف ختام الزيارة اأ�صاد �صعادة اللواء ال�صيخ �صلطان بن عبد 
اهلل النعيمي مب�صتوى االأداء املتميز والتقنيات احلديثة 
على  وتقديره  �صكره  عن  معربا  املجمع،  يف  امل�صتخدمة 
اأهمية  على  مــوؤكــداً  ا�صتقبالهم،  وح�صن  البناء  تعاونهم 
تعزيز التعاون وتبادل اخلربات بني الطرفني يف خمتلف 
املـــجـــاالت مبـــا يــدعــم جــــودة الــعــمــل ويــحــقــق االأهـــــداف 

املرجوة.

وفد من �أبوظبي ي�شتعر�ض يف تل �أبيب جتربة �لإمارة مبجال �لرعاية �ل�شحية

اأ�ـــصـــار اإىل متــتــع كـــل االإمـــــارات  و 
متطورة  حتتية  ببنى  واإ�ــصــرائــيــل 
ال�صحية  الـــرعـــايـــة  قــطــاعــات  يف 
الرقمية  والتكنولوجيا  واالبتكار 
اإىل حر�ض دائــرة ال�صحة  م�صرا 
جهود  تـــكـــثـــيـــف  عـــلـــى  اأبــــوظــــبــــي 
البلدين  بــني  املــ�ــصــرتك  الــتــعــاون 
وتبادل  لــلــتــوا�ــصــل  جــ�ــصــور  ومــــد 

يف  "من�صي   : حــامــد  اآل  حمــمــد 
الر�صيدة  الــقــيــادة  توجيهات  ظــل 
ح�صد  �ـــــصـــــرورة  عـــلـــى  الـــقـــائـــمـــة 
اجلـــهـــود الــعــاملــيــة ملـــا فــيــه �صحة 
كـــل مكان  املــجــتــمــعــات يف  ورفــــــاه 
و تــكــمــن اأهــمــيــة هـــذه الـــزيـــارة يف 
وبحث  اإ�صرائيل  يف  �صركائنا  لقاء 
اأبرز حماور التعاون بني البلدين 

اخلــــربات مبــا يــعــود بــالــنــفــع على 
واإ�صرائيل  االإمــارات  املجتمعات يف 

ويف كل اأنحاء العامل.
املرافق  الـــوفـــد  و  مــعــالــيــه  قـــام  و 
بجولة يف مرافق واأق�صام املعر�ض 
التنفيذي  الــرئــيــ�ــض  مبــ�ــصــاركــة 
لــلــمــوؤمتــر تــعــرفــوا خــالــهــا على 
املنظومة  و  الـــتـــقـــنـــيـــات  اأحـــــــدث 

والتعرف  الــ�ــصــحــي  الـــقـــطـــاع  يف 
ال�صحية  املــنــظــومــة  عــلــى  اأكـــــرث 
اإ�صرائيل  بها  تتمتع  التي  املبتكرة 
اأبوظبي  جتـــربـــة  ا�ــصــتــعــرا�ــض  و 
تن�صيق  بــهــدف  املــجــاالت  �صتى  يف 
الفر�ض  وا�ــصــتــكــ�ــصــاف  اجلــــهــــود 
اأجمع  وللعامل  للطرفني  املواتية 

يف اإطار هذا التعاون".

•• اأبوظبي-وام:

بن  عبداهلل  ال�صيخ  معايل  تــراأ�ــض 
اآل حـــامـــد رئــيــ�ــض دائــــرة  حمــمــد 
اأبـــوظـــبـــي وفــــــدا من  الــ�ــصــحــة - 
اإىل  االإمــــارة  يف  ال�صحي  الــقــطــاع 
فعاليات  يف  للم�صاركة  اأبــيــب  تــل 
الــعــ�ــصــريــن مــن موؤمتر  الــنــ�ــصــخــة 
ومعر�ض "بيوميد اإ�صرائيل" التي 

اأقيمت موؤخرا.
عددا  الزيارة  خال  الوفد  التقى 
من امل�صوؤولني وال�صركات والعلماء 
االأعـــمـــال  ورواد  واملــ�ــصــتــثــمــريــن 
تعزيز  �صبل  لبحث  االإ�صرائيليني 
الـــتـــعـــاون املـــ�ـــصـــرتك يف جمــــاالت 
واال�صتجابة  االبــتــكــار  و  الــبــحــث 
ال�صحية  والـــرعـــايـــة  لـــلـــطـــوارئ 
وال�صحة الرقمية وابتكارات علوم 
احلياة واالإجــراءات التنظيمية يف 

القطاع ال�صحي.
يــاأتــي ذلــك �صمن جــهــود االإمـــارة 
الإر�ــــصــــاء مــكــانــتــهــا وجـــهـــة رائــــدة 
علوم  جمــاالت  يف  وعامليا  اإقليميا 
الرعاية  وتــكــنــولــوجــيــا  احلــــيــــاة 

ال�صحية.

ال�صحية  الرعاية  يف  اال�صرائيلية 
املحفزة على ريادة االأعمال .

كـــمـــا الـــتـــقـــى مــعــالــيــه عــــــددا من 
االإ�صرائيلية  الــ�ــصــركــات  ممــثــلــني 
الرعاية  جمــــــاالت  يف  الـــــرائـــــدة 
احليوية  والتكنولوجيا  ال�صحية 
تو"  "داي  �ـــصـــركـــة  ذلـــــك  يف  مبــــا 

و"اآمون" و"كيور�صبون�ض".
و زار الوفد مركز بريز لل�صام و 
االبتكار و"اآر اأم جلوبال" وال�صركة 
امل�صرفية  لـــلـــخـــدمـــات  الـــعـــاملـــيـــة 
اال�ـــصـــتـــثـــمـــاريـــة واال�ـــصـــتـــ�ـــصـــارات 
علوم  جمــــال  يف  اال�ــصــرتاتــيــجــيــة 
الرئي�ض  الـــتـــقـــى  و   .. احلــــيــــاة 
كاليت   " وممــثــلــي  الــتــنــفــيــذي 
مزود  اأكــرب  ال�صحية"  للخدمات 
اإ�صرائيل  يف  الــ�ــصــحــيــة  لــلــرعــايــة 
للرعاية  مــــــــزود  اأكــــــــرب  وثــــــــاين 
اآخر  ال�صتعرا�ض  عامليا  ال�صحية 
امل�صرتك  الـــتـــعـــاون  مــ�ــصــتــجــدات 
الذي يجمع الطرفني يف جماالت 
الرقمية  وال�صحة  املعرفة  تبادل 
وبــــرنــــامــــج االأطـــــبـــــاء الـــزائـــريـــن 
امل�صتمر  الــــطــــبــــي  والــــتــــعــــلــــيــــم 
الدوليني  للمر�صى  واالإحــــــاالت 

�ــصــم الـــوفـــد عــــددا مـــن ممــثــلــي و 
اأبوظبي  ال�صحة  دائــرة  م�صوؤويل 
العامة  لل�صحة  اأبــوظــبــي  ومــركــز 
لا�صتثمار  اأبــــوظــــبــــي  ومـــكـــتـــب 
الوطنية  الــ�ــصــركــة  و  وجي42 

لل�صمان ال�صحي "�صمان".
و�صهدت الزيارة لقاء جمع معايل 
ال�صيخ عبداهلل بن حممد اآل حامد 
ال�صحة  بــوزيــر  املـــرافـــق  والـــوفـــد 
هوروفيت�ض  نيت�صان  اال�صرائيلي 
التعاون  �ــصــبــل  بــحــث  خـــالـــه  مت 
امل�صرتك بني اجلانبني يف جماالت 
الرعاية  يف  والـــبـــحـــث  االبـــتـــكـــار 
الرقمية  والـــ�ـــصـــحـــة  الــ�ــصــحــيــة 
والتعليم ال�صحي ومواءمة االأطر 
التنظيمية وبرامج تبادل الفر�ض 
املجاالت  مــن  وغــرهــا  التدريبية 

ذات ال�صلة .
ـــوء على  الـــ�ـــص وجـــــــرى تــ�ــصــلــيــط 
االإمــكــانــات الـــواعـــدة الــتــي تتمتع 
االإمارات  يف  ال�صحية  النظم  بها 
املبذولة  واجلــــهــــود  ـــرائـــيـــل  واإ�ـــص
لـــتـــعـــزيـــز �ـــصـــحـــة املـــجـــتـــمـــعـــات يف 

البلدين وحول العامل.
ال�صيخ عــبــداهلل بن  وقـــال مــعــايل 

والبحوث وامل�صارات ال�صريرية.
و التقى معاليه زيارة املركز عددا 
االإ�صرائيليني  املـــ�ـــصـــوؤولـــني  مـــن 
لــبــحــث �ــصــبــل تــطــويــر و تــعــزيــز و 
تــنــ�ــصــيــق عــــاقــــات الـــتـــعـــاون بني 
االبتكار  جمــــــاالت  يف  الـــبـــلـــديـــن 
والبحث  الــ�ــصــحــيــة  والــــرعــــايــــة 

والبيانات واملعرفة وغرها.
الطبي  هدا�صا  مركز  الوفد  وزار 
يف القد�ض وقام بجولة يف مرافقه 
املــخــتــلــفــة و اطـــلـــع عـــلـــى اأحـــــدث 
العاجية  واالبــتــكــارات  التقنيات 

والت�صخي�صية امل�صتخدمة.
قد  اأبوظبي  ال�صحة  دائــرة  كانت 
وقعت مذكرات تفاهم و اتفاقيات 
املوؤ�ص�صات  مـــن  عــــدد  مـــع  تـــعـــاون 
االإ�ـــصـــرائـــيـــلـــيـــة الـــــرائـــــدة مبــــا يف 
اال�صرائيلية  االبــتــكــار  هيئة  ذلــك 
/ ال�صاملة"  ال�صحة  و"خدمات 
�ــصــيــبــا الطبي  كــالــيــت/ ومـــركـــز 
االإ�صرائيلي وذلك لتعزيز التعاون 
يف جماالت التكنولوجيا ال�صحية 
واإدارة االأزمات وال�صحة والرقمية 
من  وغــرهــا  بعد  عــن  والتطبيب 

جماالت االهتمام امل�صرتك.

قائد �لطري�ن �مل�شرتك ي�شهد تخريج عدد من �لدور�ت �لتخ�ش�شية
:اأبوظبي-وام ••

حفل  امل�صرتك  الــطــران  قائد  علي  اآل  �صعيد  طيار  الــركــن  الــلــواء  �صهد 
تخريج عدد من الدورات التخ�ص�صية يف معهد الطران امل�صرتك. واأكد 
العميد الدكتور مهند�ض حمد ال�صيعري - يف كلمته ببداية احلفل - اأن 
التدريب ُيعترب مكونا اأ�صا�صيا يف نظام وزارة الدفاع، فهو ي�صمن حتقيق 
اأنه يحقق  بالواجبات الوظيفية، كما  االأ�صا�صية للقيام  املعاير  املتدربني 
االأهداف التي و�صعت من قبل وزارة الدفاع. واأ�صار اإىل اأن معهد الطران 
تــدريــب وتاأهيل  املختلفة مــن  الـــدورات  امل�صرتك قــد متكن خــال فــرتة 
والفنيني من خال مناهج وبرامج تدريبية حمرتفة  ال�صباط  واإعــداد 
ت�صعى لتطوير وتنمية القدرات القيادية والتدريبية لل�صباط والفنيني، 
واملهام  الواجبات  بكافة  للقيام  موؤها  الــدورة  نهاية  يف  اخلريج  لي�صبح 

التي ُت�صند اإليه.

وفد نقابة �شحفيي �إقليم كرد�شتان �لعر�ق يزور مقر جمعية �ل�شحفيني بدبي
•• دبي-وام:

مقر  اأم�ض  الــعــراق  كرد�صتان  اإقليم  �صحفيي  نقابة  من  وفــد  زار 
جمعية ال�صحفيني االإماراتية يف حي الفهيدي التاريخي بدبي يف 
اإطار زيارته لعدد من املوؤ�ص�صات ال�صحفية واالإعامية بالدولة. 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  احلــمــادي  حممد  الــعــراقــي  الــوفــد  التقى  و 
جمعية ال�صحفيني - بح�صور ح�صني املناعي نائب رئي�ض اجلمعية 
اأمني ال�صندوق - و  ال�صر، وح�صن عمران  اأمينة  وف�صيلة املعينى 
عرب عن �صادق عزائه يف فقيد االأمة العربية واالإ�صامية املغفور 
انتخاب  وبـــارك  اهلل  رحمه  نهيان،  اآل  زايــد  بــن  خليفة  ال�صيخ  لــه 

اهلل"،  "حفظه  نهيان  اآل  زايــد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
دوام  ل�صموه  متمنيا  املــتــحــدة  الــعــربــيــة  االإمـــــارات  لــدولــة  رئــيــ�ــصــاً 
يف  بالوفد  احلمادي  حممد  رحب  جانبه  من  ال�صداد.  و  التوفيق 
لتقدمي  ا�صتعداد اجلمعية  اأعــرب عن  و   .. االإمـــارات  الثاين  بلده 
اإطار  يف  واالإعــامــي  ال�صحفي  املجال  يف  املمكنة  االإمكانيات  كل 
التعاون امل�صرتك.. وا�صتعر�ض م�صرة ال�صحافة يف دولة االمارات 
وجمعية ال�صحفيني وما تقدمه الأع�صائها من خدمات �صحفية 
واإعامية خا�صة يف جمال التدريب، وما يحتويه مقرها اجلديد 
من اإمكانيات وخدمات كبرة تقدم لاأع�صاء. و قال هيثم بطر�ض 
نائب رئي�ض نقابة �صحفيي اإقليم كرد�صتان العراق : " تاأتي زيارة 

الوفد لا�صتفادة من التجربة ال�صحفية واالإعامية الرائدة يف 
دولة االإمارات، واالإطاع على جتربة اجلمعية يف تقدمي خدماتها 
بدولة  املجاالت  جميع  يف  الهائل  بالتطور  م�صيداً   .. لاأع�صاء" 
االإمــارات خا�صة يف املجال ال�صحفي واالإعامي. �صم وفد نقابة 
�صحفيي اإقليم كرد�صتان العراق ?يان عبا�ض م�صوؤولة فرع دهوك 
وكاروان  النقابة  رئي�ض  نائب  بطر�ض  وهيثم  ال�صحفيني،  لنقابة 
جنيب م�صت�صار قانوين للنقابة، وعدنان يو�صف مدير ق�صم تنمية 
اليومية،  ا?رو  جــريــدة  حترير  رئي�ض  عمر  وفا�صل  ال�صحفيني 
واإح�صان ئاميدي مدير موؤ�ص�صة خانى لاإعام، وخو�صناف جميل 

نائب رئي�ض املوؤ�ص�صة، وعمار �صهاب - اأكادميية فوك�ض لاإعام.

�أبوظبي للكتاب  يناق�ض �أثر �لكتب �ل�شوتية يف رفع معدلت �لقر�ءة للمجتمعات
•• اأبوظبي-وام:

�صهد " معر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب 2022 " الذي 
العربية و ي�صتمر حتى  يوم  اأبوظبي للغة  ينظمه مركز 
غد  االأحد جل�صة نقا�صية بعنوان: "كيف ميكن اأن حتدث 

الكتب ال�صوتية تاأثرا كبرا يف رفع معدل القراءة".
تلك  دخــول  اأحدثه  الــذي  التاأثر  اإىل  اجلل�صة  وتطرقت 
معدالت  زيـــادة  عــرب  الــقــراءة  �صوق  اإىل  ال�صوتية  الكتب 
القراءة و عملية جذب اجلمهور غر القارئ اإىل الكتاب و 
كيف �صاعد مركز اأبوظبي للغة العربية يف اإتاحة الو�صول 

اإىل املحتوى االإبداعي بال�صورة االأمثل.
ال�صراكات  مـــديـــر  رويـــحـــل،  اأحـــمـــد  اجلــلــ�ــصــة  يف  حتــــدث 
وتطوير االأعمال يف �صركة �صتوريتل، عن الكتاب ال�صوتي 

وتــاأثــره الــفــعــال يف زيـــادة مــعــدالت الـــقـــراءة، وملـــاذا يعد 
 .. القراءة  ملبادرات  اإقناعا  االأكــرث  احلل  ال�صوتي  الكتاب 
و اأو�صح اأن �صهولة الو�صول اإليها، عزز من ا�صتخدامها، 
اإذ و�صعت برامج مثل االأندرويد والـ "اإي اأو اإ�ض" الهاتفية 
برجميات ت�صهل من الو�صول اإىل الكتب ال�صوتية يف اأي 
ال�صخ�صية  ال�صلوكيات  يف  تاأثرها  وحــول  وزمــان.  مكان 
اأ�ص�صت  "�صتوريتل"  من�صة  اإن  رويــحــل  قـــال  لـــاأفـــراد، 
ب�صكل  وحتــاول  �صنوات،   4 مــدى  على  الكتب  من  الئحة 
فعلي الرتكيز على تغير �صلوك القارئ، وخماطبة خيال 
ي�صتهلك كما  اأن اجليل احلايل  واأ�صاف  امل�صتمع..  وعقل 
ن�صاعده  ال�صوتي  وبالكتاب  يوميا،  املحتوى  من  هائا 
على زيادة معرفته، عن طريق ا�صتهاك املحتوى القيم 

الذي نعر�صه.

�شرطة �أبوظبي حتدد 5 خطو�ت ل�شالمة �ل�شائقني عند �إ�شارة قف
•• اأبوظبي-وام:

حددت �صرطة اأبوظبي خم�ض خطوات اأ�صا�صية لل�صائقني تعزز �صامتهم و�صامة االآخرين عند االلتزام بالتوقف عند 
الرقمية. وذكرت  املرورية  التوعية  للتوا�صل االجتماعي �صمن جهودها يف  بثته على من�صاتها  اإ�صارة قف يف فيديو 
اأن اخلطوات هي اواًل توقف ب�صكل كامل عند اإ�صارة قف يف اأي زاوية او تقاطع طرق ، اأو عند اخلط االأبي�ض املت�صل 
املرور  اأولوية  اأعط  ، وثالثاً  التاأكد من خلو الطريق  اإال بعد  املركبة  ، وثانياً ال ت�صتمر يف قيادة  التوقف  الــدال على 
للمركبات القادمة من االجتاه االآخر، ورابعاً يف حال وجود مركبة متوقفة قبلك عليك التوقف خلفها ثم التوقف 
جمدداً عند اإ�صارة قف بعدها التحرك ،وخام�صاً تاأكد من اإعطاء اأولوية عبور الطريق للم�صاة دائما قبل انطاقك. 
و اأكدت اأن عدم التوقف الكلي عند خط قف قد يت�صبب يف وقوع حوادث ت�صادم خطرة ب�صبب عدم قيام ال�صائقني 
با�صتخدام التقاطعات وملتقيات الطرق ب�صكل �صحيح. وحثت ال�صائقني على �صرورة اإعطاء االأولوية للمركبات التي 
التوقف الإف�صاح املجال لتلك  اأو فرعية  القادمة من طرق غر رئي�صية  ت�صر على الطرق الرئي�صية وعلى املركبات 

املركبات بالعبور.
واأ�صارت اإىل اأنها لن تتهاون يف تطبيق القانون لل�صائقني غر امللتزمني بالتوقف الكلي عند خط قف وذلك من اأجل 

�صامتهم حيث تبلغ غرامة عدم التزام �صائقي املركبات بعامات واإر�صادات املرور 500 درهم.
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اأخبـار الإمـارات

مرمي �ملهريي لـ »و�م« : �لإمار�ت متتلك خمزونا ��شرت�تيجيا لأوقات �لأزمات.. وتعزيز �ملعرو�ض �أولوية ق�شوى
:وام-اأبوظبي ••

كــ�ــصــفــت مــعــايل مـــرمي بــنــت حمــمــد �ــصــعــيــد حــــارب املـــهـــري وزيـــــرة الــتــغــر املناخي 
والبيئة، رئي�صة جمل�ض االإمارات لاأمن الغذائي، اأن دولة االإمارات متتلك خمزوناً 
واالأزمات  الطوارئ  الأوقــات  اال�صرتاتيجية  الغذائية  واملــواد  ال�صلع  من  ا�صرتاتيجيا 
ويتم دعم هذا املخزون ب�صكل دائم عرب تعزيز التعاون والتن�صيق مع خمتلف االأ�صواق 
كاف  ا�صرتاتيجي  وتوفر خمــزون  الغذائي  االأمــن  تعزيز  اأن  واأ�صافت  العامل.  حول 
الأوقات الطوارئ، وتوافر معرو�ض من ال�صلع واملنتجات الغذائية مبا يواكب ويكفي 
حجم الطلب املحلي، ميثل اأولوية ا�صرتاتيجية حلكومة دولة االإمارات. وقالت - يف 
االإمـــارات لاأمن  " اإن جمل�ض   : "وام" -  االإمـــارات  اأنباء  لوكالة  ت�صريحات خا�صة 
الغذائي يحر�ض على متابعة كافة التطورات العاملية يف قطاع الغذاء وحركة �صا�صل 

التعامل  ت�صمن  ا�صرتاتيجية  وبرامج  خطط  تنفيذ  على  ويعمل  والتوريد،  االإمــداد 
مع اأمن الغذاء كخط اأحمر واأولوية ق�صوى، وذلك مواكبة لروؤية وتوجهات القيادة 
اأن جمل�ض االإمــارات لاأمن الغذائي ووزارة  اإىل  الر�صيدة للدولة." ولفتت معاليها 
التوريد  �صا�صل  ا�صتدامة  �صمان  على  دائــم  ب�صكل  يعمان  والبيئة  املناخي  التغر 
حركة  وت�صريع  وت�صهيل  جــديــدة،  ا�صتراد  اأ�ــصــواق  واعتماد  وا�صتك�صاف  ومرونتها، 
اال�صتقبال والفح�ض واالإفراج عن االإر�صاليات الغذائية القادمة للدولة مبا ي�صمن 
اأعلى معاير  اال�صرتاتيجي، وفق  املخزون  وزيــادة  املحلي  ال�صوق  املعرو�ض يف  تعزيز 

اأمن و�صامة الغذاء العاملية.
اأطلقت يف نوفمرب  وتويل دولة االإمــارات م�صاألة االأمن الغذائي اهتماًما بالغاً حيث 
2018، اال�صرتاتيجية الوطنية لاأمن الغذائي، التي تهدف اإىل تطوير منظومة 
وطنية �صاملة تقوم على اأ�ص�ض متكني اإنتاج الغذاء امل�صتدام، وحتدد عنا�صر �صلة الغذاء 

الوطنية التي تت�صمن 18 نوعاً بناء على ثاثة معاير رئي�صة، هي: معرفة حجم 
واالحتياجات  والت�صنيع،  االإنــتــاج  على  والــقــدرة  املنتجات،  الأهــم  املحلي  اال�صتهاك 
التغذوية. وتت�صمن اال�صرتاتيجية، 38 مبادرة رئي�صة ق�صرة وطويلة املدى، �صمن 
روؤية عام 2051، واأجندة عمل لعام 2021، وتعمل من خال توجهات ا�صرتاتيجية 
وحتديد  الغذاء،  ا�صتراد  م�صادر  وتنويع  العاملية،  الغذاء  جتــارة  ت�صهيل  على  تركز 

خطط توريد بديلة ت�صمل من ثاثة اإىل خم�صة م�صادر لكل �صنف غذائي رئي�ض.
ويف اإطار ا�صت�صرافها الناجح ملواجهة التحّديات الغذائية يف ظل اأي تغّرات قد حتدث 
 2020 ل�صنة  رقم /3/  االحتــادي  القانون  االإمـــارات  اعتمدت  العامل  على م�صتوى 
اإىل  يهدف  الــذي  الــدولــة،  يف  الغذائية  لل�صلع  اال�صرتاتيجي  املــخــزون  تنظيم  ب�صاأن 
الغذائية  املــــواّد  مــن خـــال تنظيم خمـــزون  الـــغـــذاء،  اال�ــصــتــدامــة يف جمـــال  حتقيق 

اال�صرتاتيجي يف الدولة يف حال حدوث اأية اأزمات اأو طوارئ اأو كوارث.

�نطالق �ملوؤمتر �لأول لزر�عة نخاع �لعظام لالأطفال يف �أبوظبي مب�شاركة 2500 خبري وخمت�ض
•• اأبوظبي-وام:

العظم  نــخــاع  لــزراعــة  االأول  االإمــــارات  " مــوؤمتــر  فعاليات  امــ�ــض  انطلقت 
اجلاري  مايو   29 حتى  وي�صتمر  اأبوظبي  يف  وود  روز  " بفندق  لاأطفال 
واأورام  االأطــفــال  طب  يف  متخ�ص�ض  و  خبر   2500 من  اأكــرث  مب�صاركة 

واأمرا�ض الدم لدى االأطفال من داخل الدولة وخارحها.
و قالت الدكتورة فاطمة الكعبي مديرة برنامج اأبوظبي لزراعة العظم يف 
بتطبيق  اأبوظبي حالياً  اأبوظبي للخايا اجلذعية:" تتميز مدينة  مركز 
اأعلى املعاير املتبعة يف عاج زراعة نخاع العظم و املتبعة يف اأحدث املراكز 
الطبية يف اخلارج، وتوفر هذه اخلدمات املتميزة يف الدولة ي�صهل علينا 
كمتخ�ص�صني يف هذا املجال تقدمي الرعاية الطبية للحاالت التي حتتاجها 
تقليل  جانب  اإىل  النف�صي  الــدعــم  وتــوفــر  العائلة  حميط  يف  البقاء  مــع 

التكاليف مقارنة العاج يف اخلارج " .
ب�صفتها  الطبية  برجيل  تنظمه مدينة  الذي  املوؤمتر  " يتميز   : واأ�صافت 
 2500 مــن  الأكـــرث  واالإفــرتا�ــصــيــة  احلــ�ــصــوريــة  بامل�صاركة  رئي�صيا  راعــيــا 
متخ�ص�ض يف طــب االأطــفــال واأمــرا�ــض الــدم واالأورام لــدى االأطــفــال من 
مركز  راأ�صها  على  عــدة  وم�صت�صفيات  مراكز  من  وخارجها  الــدولــة  داخــل 
اأبوظبي للخايا اجلذعية اإ�صافة اإىل م�صاركات طبية عاملية مرموقة من 
م�صت�صفيات فيادلفيا وبو�صنت و�صن�صوناتي لاأطفال ويقدم املوؤمتر 12 

 37 من  متحدثاً   44 بها  ي�صارك  حما�صرة   43 تت�صمن  حوارية  جل�صة 
دولة ".

اأول عملية يف  اإجـــراء  عــن  املــوؤمتــر  رئي�ض  العابدين  زيــن  الدكتور  اأعــلــن  و 
التي  بالثا�صيميا  م�صاب  لطفل  متربع  من  العظم  نخاع  لزراعة  الدولة 
حتدث ب�صبب خلل وراثي يف تركيبة الهيموجلوبني "خ�صاب الدم" و تعد 
اأحد اأكرث اأمرا�ض الدم �صيوعاً بني االأطفال و تقت�صي نقل الدم بني احلني 
و االآخر. و قال اإنه مت اإجراء العملية يف مدينة برجيل الطبية لطفل يبلغ 
العاج يف دولة  لتلقي  العراق  �صنوات قدم خ�صي�صاً من  العمر ثاث  من 
االإمارات بعدما كان يعاين منذ والدته من هذا املر�ض و يعترب هذا االإجراء 
�صبقاً ي�صاف الإجنــازات دولــة االإمــارات يف القطاع الطبي ويجعلها وجهة 

متميزة لل�صياحة العاجية وا�صتقطاب املر�صى من اخلارج.
الع�صو  االإدارة  جمل�ض  رئي�ض  فياليل  �صم�صر  الــدكــتــور  قــال  جانبه  مــن 
االأطفال  �ــصــرطــان  مر�صى  رعــايــة  اإ�ض" اإن   . .بــي  " يف  ملجموعة  املــنــتــدب 
تواجه تطورات متاحقة يف ظل حدوث زيــادة حالية و متوقعة للحاالت 
و  م�صتمرة  رعاية  احتياجات  لديهم  ممن  املتعافني  من  متزايدة  اأعــداد  و 
جميع هذه االحتياجات باهظة التكلفة .. مو�صحاً اأن التكاليف التقديرية 
لعاجات نخاع العظم و اخلايا اجلذعية لهذه احلــاالت تــرتاوح ما بني 
اأكرث من مليون دوالر  األف درهم و   300 اأي ما يقارب  األف دوالر   100
خارج الدولة مبا يف ذلك الرعاية الداعمة والرعاية املركزة وال�صاملة يف 

امل�صت�صفى وبالطبع العاج �صيكون بالدولة اأقل اإىل جانب بقاء املري�ض يف 
ظل عائلته.

واأهميتها  العظم  نخاع  زراعــة  للموؤمتر  االأول  اليوم  يف  امل�صاركون  ناق�ض 
اأورام و اأمرا�ض الدم الوراثية كالثا�صيميا والفرق بني  كعاج رئي�صي يف 
زراعة العظم الذاتية "ا�صتخراج اخلايا اجلذعية من ذات املري�ض" وبني 
الزراعة ومت  بعد  باملر�صى  العناية  و  اآخــر  العظم من متربع  زراعــة نخلع 
الدولة  يف  متربع  من  لاأطفال  العظم  نخاع  زراعــة  عمليات  اأوىل  عر�ض 
برجيل  مبدينة  اجـــراوؤهـــا  مت  والــتــي  املنجلي  الـــدم  بفقر  م�صابة  لطفلة 
متربع  مــن  العظم  نخاع  زراعـــة  اأهمية  املتحدثون  ا�صتعر�ض  و  الطبية. 
ملر�صى �صرطان الدم "اللوكيميا" و دور زراعة نخاع العظم لاأمرا�ض غر 
"اأمرا�ض الدم" كفقر الدم املنجلي وا�صتخدام اخلايا اجلذعية  اخلبيثة 
زراعة  لعمليات  االأطفال  املر�صى  حت�صر  وكيفية  احلــاالت  هذه  عاج  يف 

النخاع واأهمية برنامج الرعاية املقدم بعد الزراعة.
من جهته اأو�صح الدكتور زين العابدين ا�صت�صاري اأمرا�ض الدم و االأورام 
لدى االأطفال يف مدينة برجيل الطبية رئي�ض املوؤمتر اأن املر�صى يف الدولة 
كانوا يحتاجون يف ال�صابق اإىل ال�صفر للخارج من اأجل احل�صول على العاج 
بزراعة نخاع العظم الذي يعد تخ�ص�صاً حمدوداً وقال : " لكن االآن و بعد 
هناك  اأ�صبح  اجلذعية  اخلايا  زراعــة  عمليات  باإجراء  الدولة  يف  جناحنا 
اأمل جديد للعديد من املر�صى كي يح�صلوا على هذه الرعاية الطبية دون 

احلاجة اإىل ال�صفر". بدورها اأكدت الدكتورة مان�صي �صا�صديف ا�صت�صارية 
الطبية  برجيل  مدينة  يف  لاأطفال  العظم  نخاع  وزراعـــة  الــدم  اأمــرا�ــض 
باأبوظبي خال جل�صة حوارية اأهمية توفر زراعة نخاع العظم واخلايا 
اجلذعية التي تعد من العاجات املتقدمة و متثل اخليار الوحيد لعاج 
احلاالت ال�صحية التي تهدد حياة االأطفال كاأمرا�ض الدم مثل الثا�صيميا 
وفقر الدم املنجلي واأمرا�ض نق�ض املناعة واعتال الهيموغلوبني وملفومة 
هودجكني وا�صطرابات خايا البازما والورم النقوي املتعدد وغرها من 

االأمرا�ض التي يحتاج مر�صاها اإىل اأدوية باهظة ونقل دم ب�صكل م�صتمر.

مركز �ل�شباب �لعربي ينظم حلقة �شبابية بعنو�ن �ل�شباب و�ملناخ
•• دبي-وام:

ملجل�ض  الـــتـــدريـــبـــي  املـــلـــتـــقـــى  عـــقـــد 
املناخي،  لــلــتــغــر  الــعــربــي  الــ�ــصــبــاب 
العربي  ال�صباب  مركز  ينظمه  الذي 
العربية  املنطقة  ا�صتعدادات  ع�صية 
"كوب27"  العامليتني  املناخ  لقمتي 
واالإمــــــارات،  م�صر  يف  و"كوب28" 
حتويل  اآليات  ملناق�صة  �صبابية  حلقة 
املناخي  للتغر  العاملية  التحديات 
اأجل  مـــن  فـــاعـــل  �ــصــبــابــي  عــمــل  اإىل 

املناخ.
واملناخ:  "ال�صباب  بعنوان  جل�صة  ويف 
والتاأثر"  الــعــمــل  اإىل  الــقــلــق  مـــن 
املـــركـــز  الــــربنــــامــــج يف  ا�ـــصـــتـــ�ـــصـــاف 
االإبـــــــداعـــــــي لـــلـــ�ـــصـــبـــاب بــــدبــــي كـــًا 
اأهلي،  مــنــ�ــصــور  �ــصــعــادة حـــنـــان  مـــن 
للتناف�صية  االحتـــادي  املركز  مديرة 
واالإحــــ�ــــصــــاء بــــاالإنــــابــــة، واإبـــراهـــيـــم 
التنفيذي  الــــرئــــيــــ�ــــض  الـــــزعـــــبـــــي، 
�ـــصـــركـــة ماجد  لـــــدى  لـــا�ـــصـــتـــدامـــة 
املجل�ض  رئــيــ�ــض  الــقــابــ�ــصــة،  الفطيم 
املــعــنــي بـــالـــهـــدف 13 مـــن اأهـــــداف 
اأع�صاء  بح�صور  امل�صتدامة،  التنمية 
للتغر  الـــعـــربـــي  ــبــاب  الــ�ــص جمــلــ�ــض 
القيادات  برنامج  واأع�صاء  املناخي، 
امل�صتدامة،  التنمية  الأهــداف  ال�صابة 
عبداهلل،  اجلل�صة ماك  اأدارت  فيما 
التنمية  اأهـــــــــداف  جمــلــ�ــض  عــ�ــصــو 

امل�صتدامة.
مدير  النظري،  �صعيد  �صعادة  واأكـــد 
لل�صباب،  االحتـــاديـــة  املــوؤ�ــصــ�ــصــة  عـــام 
لا�صرتاتيجية  التنفيذي  الرئي�ض 
الربامج  اأن  العربي  ال�صباب  مبركز 
الــتــدريــبــيــة الــتــخــ�ــصــ�ــصــيــة وور�ــــض 
فيها  ي�صارك  التي  التفاعلية  العمل 
الــ�ــصــبــاب الـــعـــربـــي احلـــريـــ�ـــض على 
املناخي  العمل  يف  الفاعلة  امل�صاهمة 
واملخت�صون  واخلـــــــرباء  جــهــة  مـــن 
الذين يقدمون خا�صة جتاربهم يف 
جمال العمل من اأجل املناخ والبيئة 

بــاملــعــرفــة، ال �صيما  الــ�ــصــبــاب  متــكــني 
واإتاحة  املــنــاخــي،  الــعــمــل  جمـــال  يف 
قيادات  مع  للتوا�صل  لهم  الفر�صة 
عاملية وح�صور حمافل دولية وطرح 
مـــبـــادرات �ــصــبــابــيــة مــبــتــكــرة يف هذا 

املجال.
لا�صتفادة من  ال�صباب  اأهلي  ودعت 
الربامج احلكومية للتبادل ال�صبابي 
املتاحة  الــدولــيــة  املنظمات  وبــرامــج 
تغيرات  الإحـــداث  العربي  لل�صباب 
والتنموي  املناخي  العمل  يف  موؤثرة 
العربي، وامل�صاركة الفاعلة يف العمل 
بقدراتهم  والــثــقــة  املـــنـــاخ  اأجــــل  مـــن 
التغير  لــتــحــقــيــق  واإمــــكــــانــــاتــــهــــم 

االإيجابي املن�صود مل�صتقبل الكوكب.
الزعبي  اإبــراهــيــم  قــال  جهته،  ومــن 
التنمية  اأهـــــــــــداف  جمــــالــــ�ــــض  اإن 
اليوم  حتتاج  العامل  امل�صتدامةحول 
وم�صاركتهم  الــ�ــصــبــاب  جمــهــود  اإىل 
العمل  مـــراحـــل  كـــافـــة  يف  الــفــاعــلــة 
املــنــاخــي؛ بـــدءاً مــن حتــديــد م�صاكل 
احللول  وت�صميم  املــنــاخــي،  الــتــغــر 
للتحقق،  قــابــلــيــة  واالأكـــــرث  االأمـــثـــل 

اأهلي  واأو�ــصــحــت   .2030 املــتــحــدة 
اأن اإ�صراك ال�صباب يف العمل املناخي 
ميكن ت�صريعه اليوم باال�صتفادة من 
مقدمتها  يف  االأدوات  مــن  الــعــديــد 
اخلا�صة  الوطنية  اال�صرتاتيجيات 
املفتوحة  والـــبـــيـــانـــات  بـــالـــ�ـــصـــبـــاب، 
اال�صتفادة  مــن  لتمكينهم  املــتــوفــرة، 
مناخية  مــبــادرات  ت�صميم  يف  منها 
وت�صهم  م�صتقبلهم  تــخــدم  نــوعــيــة 
يف تــنــمــيــة جمــتــمــعــاتــهــم. واأ�ــــصــــارت 
تت�صمن  برامج  حزمة  اإىل  �صعادتها 
التعليم والتوعية واملعرفة وت�صهم يف 
حتقيق الوعي املناخي على م�صتوى 
التي  الــربامــج  ذلــك  املنطقة مبــا يف 
تعد ال�صباب ليكونوا �صفراء الأهداف 
املتحدة  لـــاأمم  امل�صتدامة  التنمية 
اأن  اإىل  اأهــــلــــي  ولـــفـــتـــت   .2030
فعاليات "القمة العاملية للحكومات" 
بـــدبـــي هــــذا الـــعـــام �ــصــهــدت اإطــــاق 
اال�صتدامة  حتــقــق  ا�ــصــرتاتــيــجــيــات 
االأزرق،  ا�صرتاتيجيةاالقت�صاد  مثل 
ـــتـــدامـــة  تــــقــــوم عـــلـــى حتـــقـــيـــق اال�ـــص
ال�صديقة  اخل�صراء  واال�صتثمارات 

الــعــلــمــيــة والـــــقـــــدرات لــيــ�ــصــاهــم يف 
تــطــويــر حــلــول قــائــمــة عــلــى العلوم 
حلول  البتكار  واملعلومات  والبيانات 
املناخي،  الــتــغــر  الأزمــــة  مــ�ــصــتــدامــة 
الــ�ــصــبــاب اإىل اال�ــصــتــفــادة من  داعـــيـــاً 
والفر�ض  املــتــاحــة  ـــات  االإمـــكـــان كـــل 
الربنامج  فعاليات  و�صمن  املتوفرة. 
م�صطفى  لــيــلــى  حتـــدثـــت  اأيــــ�ــــصــــاً، 
جلمعية  العام  املدير  اللطيف،  عبد 
االإمارات للطبيعة، عن اأهمية اإ�صراك 
ال�صباب يف االقت�صاد الدائري، ملا يف 
فـــر�ـــض جديدة  تـــوفـــر  مــــن  ذلـــــك 
ال�صخ�صية  مل�صاراتهم  واعــدة  واآفـــاق 
واملهنية، باالإ�صافة اإىل تعزيز مرونة 
وا�صتدامة وتنويع البنى االقت�صادية 
الدخل،  م�صادر  وتعزيز  املنطقة  يف 
فــ�ــصــًا عــن �ــصــون الــبــيــئــة وحتقيق 
اال�ــصــتــخــدام االأمـــثـــل لــلــمــوارد دون 
جانبه،  ومــن  هــدرهــا.  اأو  ا�صتنزافها 
اأكد �صعيد القرقاوي، املوؤ�ص�ض واملدير 
التنفيذي ل�صركة "نيتف هوين"، اأن 
يف  احليوي  التنّوع  مقومات  مراعاة 
ينعك�ض  بلد  الأي  الطبيعية  البيئة 

اأخرى، ت�صكل  واال�صتدامة من جهة 
مــنــ�ــصــة حمـــوريـــة لــتــ�ــصــريــع حتقيق 
الـــعـــربـــيـــة على  املـــنـــطـــقـــة  اأهــــــــــداف 
الوطنية  ا�صرتاتيجياتها  م�صتوى 
لتحقيق احلياد املناخي وم�صاهماتها 
يف حتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة 

.2030
واأ�ــصــاد الــنــظــري بــاملــ�ــصــاركــات رفيعة 
التخ�ص�صات  خمتلف  مــن  امل�صتوى 
ومن القطاعني احلكومي واخلا�ض 
يف "امللتقى التدريبي ملجل�ض ال�صباب 
من  االأول  املناخي"  للتغر  العربي 
ال�صبابية  بــاجلــهــود  نـــّوه  كما  نــوعــه، 
بالتغر  الوعي  تعزز  التي  النوعية 
ـــنـــهـــا من  املــــنــــاخــــي والـــبـــيـــئـــة ومتـــّك
امل�صاهمة يف اجلهود الدولية حلماية 

م�صتقبل الكوكب.
وقــــالــــت �ــــصــــعــــادة حــــنــــان اأهــــلــــي اإن 
ت�صر  العاملية  التناف�صية  موؤ�صرات 
م�صاركة  يف  ــتــمــر  مــ�ــص اإىلتــــــطــــــور 
والعمل ملواجهة  التوعية  ال�صباب يف 
حتقيق  ودعــــــــم  املــــنــــاخــــي  الــــتــــغــــر 
لاأمم  امل�صتدامة  التنمية  اأهــــداف 

تــلــك احلــلــول على  ثــم تنفيذ  ومـــن 
اجلميع،  مــــع  بـــالـــتـــعـــاون  االأر�ـــــــــض 
و�صواًل اإىل احلفاظ على ا�صتمرارية 
تلك احللول واملواظبة على االلتزام 
ومثابرة  و�صرب  بعزمية  بتطبيقها 
باإ�صراك  مــ�ــصــيــداً  تــلــني،  ال  واإرادة 
الــ�ــصــبــاب يف هـــذا املــجــال يف خمتلف 
احلكومي  الــقــطــاعــني  مــوؤ�ــصــ�ــصــات 

واخلا�ض يف دولة االإمارات.
خـــوف  هــــنــــاك  اإن  الــــزعــــبــــي  وقـــــــال 
مــن تــداعــيــات الــتــغــر املــنــاخــي على 
الـــغـــذاء والــطــقــ�ــض وارتـــفـــاع حـــرارة 
االأر�ـــــض وزيـــــادة الــفــيــ�ــصــانــات و�صح 
والت�صحر،  واجلــفــاف  ال�صرب  مياه 
اأكـــرب عاملياً  اأيــ�ــصــاً وعــي  لكن هــنــاك 
باالأ�صباباملبا�صرة التي �صّرعت التغّر 
املناخي، وخال جائحة كوفيد19- 
�صعر العامل بحجم الب�صمة البيئية، 
ونت�صرر  جميعاً  ننجح  اأننا  وتعلمنا 
جميعاً خال االأزمات العاملية، �صواء 

كانت �صحية اأم مناخية.
ــــــاأن الـــكـــثـــر من  وخـــتـــم الـــزعـــبـــي ب
املعارف  اليوم  لديه  العربي  ال�صباب 

جداً  متقدمة  خطوة  وهــذه  للبيئة، 
على م�صتوى املنطقة توفر الفر�ض 
يف االقت�صاد املتنوع امل�صتدام لل�صباب 
املماثلة  التجارب  العديد من  وتلهم 
حول العامل. وقالت : نفخر بتقدمي 
الفر�ض  االإمــــــــارات  دولـــــة  حــكــومــة 
لــلــ�ــصــبــاب حمــلــيــاً وعـــربـــيـــاً ودولـــيـــاً 
للم�صاهمة يف جهود مكافحة التغر 
املــنــاخــي، خــا�ــصــة بــعــد اإعــــان دولة 
املبادرة  عــن   2021 عــام  االإمـــــارات 
احلياد  لــتــحــقــيــق  اال�ــصــرتاتــيــجــيــة 

املناخي بحلول 2050.
اأن دولــة االإمـــارات كانت  اإىل  ولفتت 
دائماً من الداعمني لتحقيق اأهداف 
املتحدة  لـــاأمم  امل�صتدامة  التنمية 
القطاعات  عــمــلــت  فــيــمــا   ،2030
احلـــكـــومـــيـــة فـــيـــهـــا عـــلـــى اإ�ـــــصـــــراك 
القطاع اخلا�ض يف ا�صتحداث اأق�صام 
اال�صتدامة  بـــ�ـــصـــوؤون  مــتــخــ�ــصــ�ــصــة 
وفعاليات  الـــ�ـــصـــركـــات  عــمــلــيــات  يف 
ــــارت �ــصــعــادتــهــا اإىل  االأعــــمــــال. واأ�ــــص
بــرامــج اإعـــــداد الــقــيــادات الــ�ــصــابــة يف 
دولــــة االإمـــــــارات والـــتـــي تــهــدف اإىل 

ا�صتدامة  عــلــى  الــبــعــيــد  املــــدى  عــلــى 
منو اقت�صادها، م�صدداً على �صرورة 
احلفاظ على املوائل الربية لاأنواع 
احلــيــة مــن نــبــات وحــيــوان، وحتقيق 
االقت�صادية  التنمية  بــني  الـــتـــوازن 
والتنّوع  الــبــيــئــة  عــلــى  واملــحــافــظــة 
التعاي�ض  حتقيق  فــيــه  ملــا  احلـــيـــوي، 
االإيجابي بني الطموحات واالأهداف 
البيئية  االإجــــراءات  وبــني  التنموية 
الفاعلة لوقف تغّر املناخ. ويتوا�صل 
نوعه  مــن  االأول  الــتــدريــبــي  امللتقى 
العربي  ال�صباب  مركز  ينظمه  الذي 
يف جمال العمل املناخي واال�صتدامة 
مع اأع�صاء "جمل�ض ال�صباب العربي 
اإىل   22 مـــــن  املناخي"  لـــلـــتـــغـــر 
املركز  مقر  يف   2022 مــايــو   29
اأجـــــل تعزيز  بـــدبـــي مـــن  ــــداعــــي  االإب
مهارات املخت�صني كقيادات عربية يف 
مع  بالتعاون  املناخي  التغر  جمــال 
العديد من ال�صركاء من القطاعني 
تعزيز  اأجل  من  واخلا�ض  احلكومي 
العمل  يف  ال�صابة  الــكــوادر  م�صاركة 

املناخي الفاعل.

�شندوق �لوطن يطلق �ملرحلة �ملتقدمة من �ملربمج �لإمار�تي •• اأبوظبي-وام:

اأطلق �صندوق الوطن املرحلة املتقدمة من مبادرة "املربمج االإماراتي"، 
يونيو   11 حتى  وت�صتمر  اليوم  من  اعتبارا  التنفيذ  حيز  تدخل  والتي 
املقبل، مب�صاركة 200 طالب وطالبة من منطقة الظفرة، والذين اأمتوا 
املرحلة  يف  و�صي�صاركون  الربنامج  من  املتو�صطة  املرحلة  اجتياز  بنجاح 

املتقدمة من برنامج "الذكاء اال�صطناعي".
وقــالــت هــنــد بــاقــر مــديــر عـــام �ــصــنــدوق الــوطــن اإن الــ�ــصــنــدوق يحر�ض 
و�صقل  االإمــاراتــيــة  والــكــفــاءات  والطالبات  الطاب  جميع  ت�صجيع  على 

يف  خا�صة  احرتافية،  اأكــرث  م�صتويات  اإىل  بعلومهم  واالرتــقــاء  مواهبهم 
املتقدمة،  العلوم  من  وغرها  والفلك  والريا�صيـــــات  العلـــــــوم  جمــاالت 
والتي تتمـــــا�صى وتخدم اأهداف دولة االإمارات يف تعزيز اقت�صاد املعرفة، 
التنمية  عجلة  يدعم  وم�صتدام  تناف�صي  وطني  اقت�صاد  اإىل  والو�صول 

ال�صاملة.
وتاأهيلهم  ومتكينهم  النا�صئة  االإماراتية  الكفاءات  ت�صليح  اأن  واأو�صحت 

ولغات  والــعــلــوم،  واملــعــارف،  املتقدمة،  العلوم  جمــاالت  يف  منا�صب  ب�صكل 
الربجمة، والذكاء اال�صطناعي وكل ما يتعلق بها من مهارات رئي�صية، 
يف  بفاعلية  وامل�صاهمة  العمل،  �صوق  يف  لانخراط  ملحة  �ــصــرورة  باتت 
اأهدافه يف حتقيق التقدم  االقت�صاد الوطني، وخدمة الوطن مبا يحقق 

واالزدهار واال�صتدامة.
وملدة ع�صرة  املتقدمة  املرحلة  امل�صاركني يف  والطالبات  الطاب  ويخ�صع 

اأيدي  على  الــيــوم،  يف  ون�صف  �صاعة  وملــدة  مكثف  تدريب عملي  اإىل  اأيــام 
اأكرث  علوم  لتلقينهم  ومعلمني،  مدربني  من  الطويلة  اخلــربة  اأ�صحاب 
احلديثة،  والتقنيات  والتكنولوجيا  االبتكار  على  قائمة  وات�صاعا،  عمقا 
عالية  برجمة،  لغة  وهي  البايثون،  لغة  اتقان  من  الطاب  �صيمكن  كما 

امل�صتوى تعتمد على اأ�صلوب الربجمة الكائنية.
ي�صار اإىل اأن مبادرة "املربمج االإماراتي" انطلقت عام 2018، وجنحت يف 
تدريب اأكرث من 4 اآالف طالب وطالبة اإماراتيني، ترتاوح اأعمارهم بني 
7 اإىل 14 عاما، وت�صتهدف املبادرة تعليم نحو 10 اآالف طالب وطالبة 

اأ�صا�صيات الربجمة والعلوم ذات العاقة بحلول عام 2030.
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نهيان بن مبارك رئي�شا فخريا جلمعية �لإمار�ت لالإنرتنت �لآمن
•• اأبوظبي-وام:

منح جمل�ض اإدارة جمعية االإمــارات لاإنرتنت االآمن معايل 
الت�صامح والتعاي�ض  اآل نهيان وزير  ال�صيخ نهيان بن مبارك 

الرئا�صة الفخرية للجمعية.
جاء ذلك خال ا�صتقبال معاليه يف ق�صره اأم�ض جمل�ض اإدارة 
االإمارات  جلمعية  الفخرية  الرئا�صة  درع  وتلقيه  اجلمعية 
لــاإنــرتنــت االآمــــن مــن �ــصــعــادة الــدكــتــور عــبــداهلل املحيا�ض 
رئي�ض اجلمعية الذي قدم ملعاليه تقريرا عن اأن�صطة وجهود 

واإجنازات وبرامج ومبادرات اجلمعية.
نــهــيــان بجهود  اآل  بــن مــبــارك  نــهــيــان  ال�صيخ  واأ�ـــصـــاد مــعــايل 
من  املجتمع  متكني  يف  االآمـــن  لاإنرتنت  االإمــــارات  جمعية 

حماية  يف  وبــدورهــا  لاإنرتنت  االآمـــن  املــ�ــصــوؤول  اال�صتخدام 
االأطفال من خماطر و�صلبيات اال�صتخدام ال�صيئ لاإنرتنت 
ون�صر  التثقيف  خــال  مــن  االجتماعي  التوا�صل  وو�ــصــائــل 
الوقائي  الــــدور  وتفعيل  الـــقـــدرات  وبــنــاء  لــاأطــفــال  الــوعــي 
االإنرتنت  خمــاطــر  مــن  للحماية  واال�ــصــتــ�ــصــاري  والــرقــابــي 
املنا�صب الأعــمــارهــم يف  االإيــجــابــي  املحتوى  واال�ــصــتــفــادة مــن 

الف�صاء االإلكرتوين.
بناء  على  العمل  اإىل  اجلمعية  اإدارة  جمل�ض  معاليه  ودعـــا 
التحديات  مــن  للتوعية  وقــائــيــة  و�صيا�صات  ا�صرتاتيجيات 
حول  ودرا�ــصــات  اأبحاث  واإعـــداد  باأطفالنا  املحدقة  واملخاطر 
االأخاقية  الرتبية  وتعزيز  االإنرتنت  على  االأطفال  حماية 
متميزة  متكاملة  حماية  بــرامــج  تــوفــر  خــال  مــن  لديهم 

رائدة للطفل.
املوؤ�ص�صات  خمتلف  مع  اجلمعية  و�صراكة  تعاون  على  واأثنى 
مبا ي�صهم يف حتقيق اأهدافها منذ تاأ�صي�صها يف 2015 ومنها 
واالحتاد  "اأقدر"  للتمكني  خليفة  وبرنامج  الداخلية  وزارة 

الن�صائي وغرهم من املوؤ�ص�صات الوطنية الرائدة.
من جانبه اأعرب املهند�ض عادل الكاف الها�صمي، نائب رئي�ض 
جمل�ض االإدارة باالإنابة عن اأع�صاء جمل�ض االإدارة واأع�صائها 
عن �صكره وتقديره ملعايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 
له  �صيكون  الــذي  للجمعية  الفخرية  الرئا�صة  قبوله  على 
وثمرة  ومــ�ــصــاريــع اجلمعية  مــبــادرات  دعــم  الكبر يف  االأثـــر 
لتاأهيل وتطوير القدرات الوطنية لل�صباب الكت�صاب املهارات 

املهنية يف العامل الرقمي.

نهيان بن مبارك يزور جناح �أكادميية �ل�شعر مبعر�ض �أبوظبي للكتاب
•• اأبوظبي-وام:

زار معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك 
اآل نهيان وزير الت�صامح والتعاي�ض 
التابعة  الــ�ــصــعــر  اأكـــادميـــيـــة  جــنــاح 
والربامج  املهرجانات  اإدارة  للجنة 
اأبوظبي  يف  والــرتاثــيــة  الــثــقــافــيــة 
للكتاب  الــدويل  اأبوظبي  مبعر�ض 

.2022
ف مــعــايل الــ�ــصــيــخ نــهــيــان بن  تـــعـــرَّ
اآل نهيان من عي�صى �صيف  مبارك 
اإدارة  جلنة  رئي�ض  نائب  املــزروعــي 
الثقافية  والـــربامـــج  املــهــرجــانــات 
والــرتاثــيــة على االإ�ـــصـــدارات التي 
اإ�صدارا   252 نــحــو  عـــددهـــا  بــلــغ 
وال�صعر  النبطي  ال�صعر  جمــال  يف 
البحثية  والــــدرا�ــــصــــات  الــفــ�ــصــيــح 
والــعــلــمــيــة املــرتــبــطــة بــهــمــا واأهــــم 
التي تقوم  الــربامــج واالإ�ـــصـــدارات 

بها االأكادميية على مدار العام.

وعاداتهم  ور�ــصــومــهــم  وبــلــدانــهــم 
و�صرهم  واأنــ�ــصــابــهــم،  واأ�ــصــولــهــم 

ووفياتهم.
�صعرية  "اأبيات  كـــتـــاب  يـــوثـــق  و 
الن�صائية  الـــذاكـــرة  مـــرويـــات  مـــن 
و  جــمــع  االإمارات"  يف  الــ�ــصــعــريــة 
الها�صمي  فاطمة  الباحثة  اإعـــداد 
ال�صعر  اأبيات  من  عــدًدا  "ليايل"، 
التي  و  الــقــائــل  جمهولة  النبطي 
ب�صكل  املــحــلــي  املجتمع  يف  �ــصــاعــت 
�صعبياً  مـــوروثـــا  واأ�ــصــبــحــت  كــبــر 
اجلميع...ترددها  يتداوله  �صائعا 
دون  ذاكراتهم  وحتفظها  األ�صنتهم 

معرفتهم بقائلها.
الروؤية  يف  " املتغر  كتاب  يقدم  و 
" للباحثة  االإمـــاراتـــيـــة  الــ�ــصــعــريــة 
علي  عائ�صة  الدكتورة  االإمــاراتــيــة 
نقدية  درا�صة  الفا�صي،  بالقيزي 
احلديث  االإمـــاراتـــي  ال�صعر  حـــول 
الذي  املتغر  على  ال�صوء  وتلقي 

لاأماكن  الّتاريخّية  "االأ�صماء  و 
"االأماكن يف  اأبوظبي" و  اإمــارة  يف 
منطقة الظفرة"، اإىل جانب توقيع 
ال�صوء"  عــلــى  "قاب�صة  ديــــــوان 
و"ديوان  الــفــقــي،  هــبــة  لــلــ�ــصــاعــرة 
بن  عــبــيــد  لــلــبــاحــث  الرقراقي" 
"ال على التعيني"  قذالن و ديــوان 

لل�صاعر حممد العمادي.
�صعرية  اأمــ�ــصــيــة  تــنــظــيــم  �ــصــيــتــم  و 
لل�صعر النبطي ي�صارك فيها جنوم 
"ال�صاعر  املــلــيــون  �ــصــاعــر  بــرنــامــج 
احلارثي  طــعــ�ــصــا�ــض  بـــن  مــ�ــصــاعــد 
بالعبد  املـــــر  حـــمـــدة  والـــ�ـــصـــاعـــرة 

املهري".
التابعة  الــ�ــصــعــر  اأكـــادميـــيـــة  كــانــت 
والربامج  املهرجانات  اإدارة  للجنة 
قد  باأبوظبي  والرتاثية  الثقافية 
اإ�صدار  عــن  �صابق  وقــت  يف  اأعلنت 
كتاب "اإحتاف النا�ض ب�صرح ق�صيدة 
بــنــي يا�ض"  ابـــن عـــدمي يف قــبــيــلــة 

الدكتور  يــرافــقــه  معاليه  ــلــع  اطَّ و 
رئـــيـــ�ـــض مركز  بـــــن متــــيــــم،  عـــلـــي 
كتاب  على  العربية  للغة  اأبوظبي 
ال�صيخ  واأ�صعار  اأقوال  يف  "تاأمات 
زايد" باللغتني العربية واالأملانية، 
والـــعـــديـــد مـــن االإ�ـــــصـــــدارات التي 

ي�صمها اجلناح.
على �صعيد مت�صل تنظم "اأكادميية 
ال�صعر" حفل اإطاق ن�صخ تذكارية 
املغفور  نفقة  على  طبعت  الأعــمــال 
لـــه الــ�ــصــيــخ زايـــــد بـــن �ــصــلــطــان اآل 
"طيب اهلل ثراه" وذلــك يف  نهيان 
اأبوظبي الدويل  جناحها مبعر�ض 

للكتاب م�صاء يوم غد ال�صبت.
التابعة  ال�صعر  اأكادميية  توا�صل  و 
لــلــجــنــة فــعــالــيــاتــهــا خــــال االأيـــــام 
القادمة �صمن م�صاركتها باملعر�ض 
حيث ينظم جناحها حفات توقيع 
اأحمد  علي  للباحث  كتب  لثاثة 
الكندي "خمت�صر تاريخ الظفرة" 

و  املــرر  الكندي  اأحمد  علي  ملوؤلفه 
مرويات  من  �صعرية  "اأبيات  كتاب 
الـــذاكـــرة الــنــ�ــصــائــيــة الــ�ــصــعــريــة يف 
اإعــــــداد  و  جـــمـــع  مــــن  االإمارات" 
الباحثة فاطمة الها�صمي "ليايل" 
و كتاب " املتغر يف الروؤية ال�صعرية 
االإماراتية  للباحثة  االإماراتية" 
بالقيزي  عــلــي  عــائــ�ــصــة  الــدكــتــورة 
الفا�صي وديوان: / 100 ق�صيدة 
يف اإك�صبو 2020/. و يعترب كتاب 
"اإحتاف النا�ض ب�صرح ق�صيدة ابن 
عدمي يف قبيلة بني يا�ض"، ملوؤلفه 
مبثابة  املـــرر،  الكندي  اأحــمــد  علي 
والباحثني  للدار�صني  هــام  مرجع 
التاريخ  فعلم  يا�ض،  بني  تاريخ  يف 
كتابه  مقدمة  يف  املــرر  و�صفه  كما 
الهامة،  االإن�صانية  العلوم  يعد من 
الـــتـــي حــفــظــت لــنــا �ــصــر االأولـــــني 
واأحـــــداث الــنــا�ــض الــغــابــريــن، فمن 
الطوائف  اأحـــــوال  ُيـــعـــرف  خــالــه 

اأبرز   /2020 اإك�صبو  يف  ق�صيدة 
قرائح  بها  جـــادت  الــتــي  الق�صائد 
ال�صعراء من دول اخلليج و الوطن 
العربي، وذلك بعد زيارتهم الأر�ض 
خمتلف  يف  وجتـــولـــهـــم  املـــعـــر�ـــض 
ال�صعراء  ق�صائد  و�ــصــمَّ  اأجنحته، 

طــــراأ عــلــى املــنــجــز الــ�ــصــعــري منذ 
الـــقـــرن  الـــ�ـــصـــتـــيـــنـــيـــات يف  بـــــدايـــــة 
واملت�صمن  اليوم،  وحتى  الع�صرين 
ال�صعرية،  والــ�ــصــور  املــو�ــصــوعــات 
واللغة  الـــفـــكـــريـــة،  واالجتـــــاهـــــات 
 100  / ديوان  واالإيقاع. وت�صمن 

اإىل مرحلة  تــاأهــلــوا  الــذيــن  املــائــة 
املائة من م�صابقة �صاعر املليون يف 
مو�صمها العا�صر، ووظف كل واحد 
عن  التعبر  يف  اأحا�صي�صه  منهم 
م�صاهداته يف كل جناح من اأجنحة 

اإك�صبو.

اإبراهيمالذهلييحا�سريفمعر�ساأبوظبيالدويلللكتاب:

بدعم حممد بن ز�يد لقطاع �ل�شياحة و�لثقافة �أ�شبحت �أبوظبي منارة ومركز �إ�شعاع ح�شاري وثقايف

174 دولــة حول العامل  يقرب من 
ثقافته  ويعزز  يــدون ماحظاته  اأن 
بــالــعــديــد مـــن املـــعـــارف واخلـــــربات، 
دولة  يف  ال�صياحة  �صناعة  اأن   اإىل 
يف  نوعية  نــقــات  حّققت  االإمـــــارات 
املــا�ــصــيــة ،وذلــــك الهتمام  الــ�ــصــنــوات 
االإمارات  دولــة  يف  الر�صيدة  القيادة 
على تطوير البنى التحتية واملرافق 
التنمية  وتـــعـــزيـــز  والـــتـــ�ـــصـــهـــيـــات 
الــ�ــصــيــاحــيــة املــ�ــصــتــدامــة ، وهـــي من 
على  التحتية  البنى  اأفــ�ــصــل  �صمن 

العامل، "
" اإننا نتطّلع جميعاً  وقال املحا�صر 
بقيادة  ريـــادي  ثــقــايف  م�صتقبل  اإىل 
بن  حمــمــد  ال�صيخ  ال�صمو  �ــصــاحــب 
الدولة-  رئــيــ�ــض  نــهــيــان،  اآل  زايـــــد 
االإمارات  فيه  تكون  اهلل"،  "حفظه 
قبلًة  اأبــوظــبــي  املـُـتــاأّلــقــة  وعا�صمتها 
واملُبدعني  واملُــفــّكــريــن  لــلــمــثــّقــفــني 
للُم�صاهمة  املــجــاالت  كــل  الــعــرب يف 
بـــاأفـــكـــارهـــم اخلـــاقـــة واملـُــبـــدعـــة يف 

م�صرة الدولة الناه�صة.

على حد �صواء، 
ومــ�ــصــى قــائــًا " لــقــد اأتــاحــت تلك 
اال�ــصــتــثــمــارات اإقــامــة مــرافــق مهمة 
مل يكن باالإمكان اأن يتطور القطاع 
وتــزامــن ذلك  دونــهــا،  ال�صياحي من 
مــــع الـــتـــطـــور الـــكـــبـــر الــــــذي حلق 
والتي  املحلية،  الــطــران  ب�صركات 
عاملياً  طابعاً  اآخر  بعد  يوماً  تكت�صب 
ربط  على  قـــادرة  واأ�صبحت  ممــيــزاً، 
اجلهات االأربع للكرة االأر�صية، مما 
ــــاح ا�ــصــتــقــطــاب اأعـــــداد كــبــرة من  اأت

ابوظبي من اجل  العا�صمة  تقام يف 
ثقافة  واإ�ـــصـــاعـــة  الــثــقــايف  الــتــنــويــر 
والفكر  واملعرفة  وال�صفر  ال�صياحة 
واملحبة  الت�صامح  اطــار  يف  والتعلم 

بني جميع الثقافات ..
وذكر الذهلي " لقد اأ�صحت االإمارات 
اأحد اأهم الوجهات الثقافية العاملية 
بف�صل امل�صاريع الثقافية اال�صتثنائية 
يف خمتلف اإمارات الدولة، واإن حالة 
تّت�صم  الــذي  الــرثي  الثقايف  التنوع 
به جتعل منها بلداً حا�صناً لثقافات 

م�صتوى العامل.
دولــــة  "تبواأت  ـــي:  الـــذهـــل وقــــــال    
يف  لي�ض  متقدماً،  مــركــزاً  االإمــــارات 
واإمنا  فح�صب،  االإقليمية  ال�صياحة 
اأي�صاً،  العاملية  ال�صياحة  خارطة  يف 
وعلى خاف كثر من البلدان، فاإن 
منو القطاع ال�صياحي املحلي اعتمد 
اال�صتثمارات  على  اأ�صا�صية  ب�صورة 
املحلية؛ حيث مت توظيف ا�صتثمارات 
لل�صياحة،  التحتية  البنية  يف  هائلة 
واخلا�ض  العام  القطاعني  قبل  من 

حترير  ورئــيــ�ــض  مــوؤ�ــصــ�ــض  وب�صفته 
جملة  اول  وهــــــــي   " "اأ�صفار 
يف  وال�صياحة  ال�صفر  يف  متخ�ص�صة 
ال�صفر  ان  الــذهــلــي  قـــال  االمـــــارات، 
ثقافة وعلم واطاع ومعرفة ، ودعا 
اىل البحث عن البلدان قبل التوجه 
الوقت  لك�صب  عنها  والــقــراءة  اليها 
وتوفر املال واال�صتمتاع بالرحلة.  

ـــار الــرحــالــة االإمــــاراتــــي الذي  واأ�ـــص
وزياراته  رحــاتــه  خـــال  ا�ــصــتــطــاع 
ما  اإىل  الـــعـــامل   دول  مـــن  لــلــعــديــد 

:اأبوظبي-الفجر ••

العربية  للغة  اأبــوظــبــي  مــركــز  نــّظــم 
وال�صياحة  الثقافة  لــدائــرة  الــتــابــع 
يف اأبــوظــبــي حمــا�ــصــرة الــلــيــلــة قبل 
املـــا�ـــصـــيـــة لــــاإعــــامــــي والـــرحـــالـــة 
االإمـــاراتـــي  اإبــراهــيــم الــذهــلــي حتت 
" وذلــــك �صمن  " جتــربــتــي  عــنــوان 
الدويل  اأبــوظــبــي  معر�ض  فعاليات 
عدد  ح�صور  و�صط   2022 للكتاب 
واالإعاميني  والكتاب  املثقفني  من 

وحمبي الرتحال وال�صفر.
ال�صمو  �صاحب  اإن  املحا�صر  وقـــال 
نهيان،  اآل  زايـــد  بــن  حممد  ال�صيخ 
يويل  اهلل"،  "حفظه  الدولة  رئي�ض 
اأهمية  والــثــقــافــة  الــ�ــصــيــاحــة  قــطــاع 
اأبوظبي  اأ�ـــصـــبـــحـــت  حـــتـــى  كـــبـــرة 
مـــنـــارة ومركز  واالإمــــــــارات عــمــومــا 
اإ�ــصــعــاع ح�صاري وثــقــايف مــن خال 
مــــبــــادراتــــهــــا الــــعــــديــــدة الـــرامـــيـــة 
لانفتاح على الثقافات واحل�صارات 

االإن�صانية كافة.
وم�صى قائًا " اإن معر�ض اأبوظبي 
ــــ 31  الـــــدويل لــلــكــتــاب يف دورتـــــه ال
�صاحب  ودعــم  برعاية  يقام  والـــذي 
اآل  زايـــد  بــن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
نــهــيــان يــعــتــرب مـــن اهــــم االحـــــداث 
التي  الــكــبــرة  واملــعــرفــيــة  الثقافية 

ال�صياح من خمتلف بقاع العامل."
املحا�صرة  يف  تاأكيده  الذهلي  وجدد 
بتدري�ض  االهـــتـــمـــام  �ـــصـــرورة  عــلــى 
املناهج  يف  الـــ�ـــصـــيـــاحـــيـــة  الـــثـــقـــافـــة 
كــــادر مواطن  وتــكــويــن  ــيــة  الــدرا�ــص
لتقدمي  ال�صياحيني  املر�صدين  من 
االمارات  عن  ال�صحيحة  املعلومات 
وحــ�ــصــارتــهــا وتــاريــخــهــا لــلــزوار من 
انحاء العامل   وتطرق اىل االأماكن 
واملناطق  واالإنــ�ــصــانــيــة  الــتــاريــخــيــة 
جملة  يف  بــدايــة  املتنّوعة،  اجلميلة 
ابوظبي   يف  اأ�ص�صها  الــتــي  »اأ�ــصــفــار«، 
�صة  ُمتخ�صّ �صياحية  جمــلــة  كــــاأول 
ت�صدر يف دولـــة االمــــارات، ومــن ثم 
يف كتاب "اأ�صفاري" الذي د�صنه قبل 
3 �صنوات وي�صم معلومات عن 64 

دولة زارها. 
الذهلي  رد   املــحــا�ــصــرة   خــتــام  ويف 
ـــئـــلـــة احلــــ�ــــصــــور وتــــنــــاول  عـــلـــى اأ�ـــص
جتربته الرثية يف ال�صفر والرتحال 
واجهها  الـــتـــي  الــ�ــصــعــبــة  واملــــواقــــف 
املــ�ــصــتــفــادة منها  الــــدرو�ــــض  وتــعــلــم 
وكــيــفــيــة مــواجــهــتــهــا  وحتــــدث عن 
الــــدائــــم على  الـــتـــعـــرف  �ــصــغــفــه يف 
ثقافات ال�صعوب وح�صاراتها م�صرا 
باجلمال  تتمتع  الـــدول  كــل  ان  اىل 
الثقافات  وكل  حمددة  معاير  وفق 
جديرة  االإنـــ�ـــصـــانـــيـــة  واحلــــ�ــــصــــارات 

بينهاكتابجديدحول�سريةواأعمالميالنكونديرا

ترجمات وكتب جديدة من »رو�يات« تتنوع بني �ل�شرد �لعاملي و�لفكر و�ملذكر�ت و�ل�شينما و�لتنمية �لذ�تية
•• اأبوظبي-الفجر:

يف مــ�ــصــعــى مــنــهــا لــتــلــبــيــة رغـــبـــات الـــقـــراء على 
اخــتــاف اهــتــمــامــاتـــــــــــهــم، اخـــتـــارت دار روايــــات 
من  واالخـــتـــاف،  التنــــوع  بــــــني  جتمـــــع  اأن 
التي  وترجماتها  كتبها  مو�صوعات  تعدد  حيث 
ت�صتقطب ع�صاق القراءة وترفد املكتبة العربية 
بــعــنــاويــن وتـــرجـــمـــات جـــديـــدة، تــ�ــصــمــل حقول 
الذاتية،  والــ�ــصــر  واملــذكــرات  وال�صعر  الــروايــة 
الفل�صفية  املـــرجـــعـــيـــات  ذات  الــتــنــمــيــة  وكـــتـــب 
والبحوث  والـــدرا�ـــصـــات  الــر�ــصــيــنــة،  والــعــلــمــيــة 
الــفــكــريــة والــنــقــديــة، والــكــتــب املــرجــعــيــة التي 
تغطي خمتلف جوانب االأدب، والفن، وال�صينما، 

واملو�صيقى. 
وميكن للجمهور االطاع على جديد "روايات" 
مــن خـــال زيــــارة جــنــاحــهــا مبــعــر�ــض اأبوظبي 
للكتاب"، الذي ي�صتمر حتى 29 مايو اجلاري، 
اأو من باقتناء كتبها عرب موقع جمموعة كلمات 
 ،kalimatgroup.ae االإنـــرتنـــت  عــلــى 
ونعر�ض هنا لبع�ض عناوين "روايات" ال�صادرة 

حديثا يف طبعتها االأوىل.

عاملميالنكونديرا
للقراء ال�صغوفني بعامل الروائي ال�صهر ميان 
ترجمة  مــن  "روايات" كــتــابــا  تــقــدم  كــونــديــرا، 
واإعداد االأديب البحريني املعروف اأمني �صالح، 
بو�صفه  والـــعـــامل  كـــونـــديـــرا  "ميان  بــعــنــوان 
الكاتب  هذا  �صرة  يف  قــراءات  يت�صمن  �صَرًكا"، 
مقاالته  اإىل  و�ــصــواًل  واآراءه،  واأعماله  ال�صهر 

واأهّم احلوارات التي اأُجريت معه. 
االأ�صل  الــتــ�ــصــيــكــي  كـــونـــديـــرا  اأن  اإىل  ويـــ�ـــصـــار 
اأوروبـــا  كــّتــاب  اأكـــرث  مــن  اجلن�صية،  والفرن�صي 
املعا�صرين اأهميًة، ومن القائل الذين اأحرزوا 
املر�صحني  اأحــد  �صار  اإذ  وا�صعاً،  عاملياً  اعــرتافــاً 
رواياته  وحتظى  نوبل،  جائزة  لنيل  املحتملني 
باهتمام عاملي وا�صع، وا�صتطاع منذ الثمانينيات 
من القرن املا�صي اأن ي�صع اأدب اأوروبا ال�صرقية 
ن�صو�صه  عــرب  العاملية  االأدبــيــة  اخلــارطــة  على 
اجلــديــدة واجلــريــئــة، ومـــن خـــال دعــوتــه اإىل 

احلرية يف باده.

كيفتوقظاإمكانياتكاخلارقة
لــلــمــهــتــمــني بــكــتــب الــتــنــمــيــة الــــذاتــــيــــة، تقدم 
"روايات" كتابا خمتلفا �صمن هذه الفئة بعنوان 
"اأن ت�صبح خارقا"، من تاأليف املتخ�ص�ض بعلم 
يجيب  الذي  دي�صبينزا،  جو  الدكتور  االع�صاب 
يف ف�صول الكتاب على �صوؤال ب�صاأن كيف نوقظ 
اليومية؟،  حياتنا  يف  الــعــاديــة  غــر  اإمكانياتنا 
ليبحث مــن خــال االإجــابــة عــن االأ�ــصــرار التي 
متكن بع�ض االأ�صخا�ض من القيام باأعمال غر 

ماألوفة وخارقة. 
باأ�صلوب  اأي�صا  العمل  هــذا  يف  الكاتب  ويعر�ض 
لاأطر  ة  املـُــغـــررِّ الــكــّم  عــلــم  اكــتــ�ــصــافــات  ب�صيط 
الذي  العميق  الباطني  التعليم  مــع  الفكرية، 
ــف الــقــدمــاء اأنــفــ�ــصــهــم لــه وكــر�ــصــوا حياتهم  كــيَّ
بــاأكــمــلــهــا لــيــتــقــنــوه، ومــــن خــــال اأربـــعـــة ع�صر 
ح لنا كيف نكون  اأن يو�صّ الكتاب  ف�صا يحاول 

خارقني.

رواية�سفردانيال
دوكرُتو"  اإل  "اإي  االأمـــريـــكـــي  الــكــاتــب  اعــتــمــد 
دانيال"،  "�ِصفر  روايــتــه  يف   )2015-1931(
اُتِهم فيها الزوجان  على الق�صية ال�صهرة التي 
بالتج�ص�ض  روزنربج"  و"اإيثيل  "جوليو�ض" 
1951، والتي  ل�صالح االحّتاد ال�صوفييتي، عام 
انتهت باإعدامهما بعد عامني.  ي�صار اإىل اأن هذه 
الرواية التي �صّنفها النّقاد "عمًا �ِصبه تاريخي" 
حتولت يف �صنة 1983 اإىل فيلم بعنوان "دانيال"، 
ونتابع فيها اأحداث االتهام واملحاكمة عرب عيَني 
"دانيال"، ون�صاهد تاأثر هذه االأحداث على حياة 
بطل الرواية و�صقيقته "�صوزان"، بعد اأن تتحّطم 

حياة االأبوين وال�صغرين من بعدهما.

وحدهاحلامُلي�سحو
لدى  بــاأولــويــة  الــذاتــيــة  الــ�ــصــرة  كــتــب  تـــحظى 
"وحده  وكــتــاب  الـــقـــراء،  مــن  وا�ــصــعــة  �صــــــريحة 
احلامل ي�صحو" يتناول �صر �صخ�صيات تاريخية 
عــديــدة عــرب اأربــعــة قـــرون، بـــدًءا بيوهان�ض كپلر 
ـــــم الــفــلــك الـــــذي اكــتــ�ــصــف قـــوانـــني حركة  ـــ عــالـــ
الكواكب، وريت�صل كار�صن عاملة االأحياء البحرية 
حركة  اإقــامــة  مواطنيها  األهمت  الــتــي  والكاتبة 
الفلك  البيئة، وماريا مت�صل عاملة  احلفاظ على 
وهارييت  الــعــلــوم،  طــريــق  للن�صاء  ــدت  مــهَّ الــتــي 
يف  نف�صه  الــ�ــصــيء  فعلت  الــتــي  ــاتــة  ــحَّ الــنَّ هو�صمر 
حافية والناقدة االأدبية  الفن، ومارغرت ُفلَر ال�صرِّ
اإِملي  وال�صاعرة  الن�صوية،  احلركة  اأ�صعلت  التي 

ِدكْن�صن. 
حول  اأ�صئلة  تنبثق  العمالقة  هـــوؤالء  �صر  ومــن 
معيار احلياة اجليدة وما الذي يعنيه اأن يرتك 
اإ�صاحيًّا دائــًمــا يف عــامل ناق�ض، من  اأثـــًرا  املــرء 
والعبقرية  االإجنــاز  اأثــر  حول  الت�صاوؤالت  خال 
رد  ال�صَّ ثنايا  وتتخلَّل  الــ�ــصــعــادة،  نيل  يف  واحلـــب 
رالف  مثل  الثانوية،  ال�صخ�صيات  من  جمموعٌة 
باِرت  اإلـــزابـــث  دارِون،  تــ�ــصــارلــز  اإمــر�ــصــن،  والــــدو 
براوننغ، هرَمن ملڤل، فردِرك دوغلَ�ض، ناثانَيل 
هوثورن، والت ويتَمن، �صمن مو�صوعات ت�صمل 
والدين،  العلوم،  وتــاريــخ  والنرِّ�صوية،  املو�صيقى، 
ز تقاطُع علم الفلك وال�صعر والفل�صفة  وكيف حفَّ

حركَة احلفاظ على البيئة.

روايةالوطن
قـــد يــتــ�ــصــاءل الـــقـــارئ وهـــو بــ�ــصــدد روايـــــة حتمل 
الن�ض  هـــذا  يحمله  الـــذي  مــا  "الوطن"  عــنــوان 
وملاذا يبقى الوطن مفهوما اأثرا وعابرا لاأزمنة 
الوقت  والثقافات، ويتجلى كاحللم واحلقيقة يف 
نف�صه، وخا�صة يف زمن معومل جتتهد فيه القوى 
عودة  اإىل  فتقود  التقليدية،  الــهــويــات  لتحطيم 
"وطن"  وروايـــة  احلــريــة.   حــول  مركزية  اأ�صئلة 
للقراء،  االأوىل  "روايات" طبعتها  دار  تقدم  التي 
البا�صكي،  االإ�صباين  وال�ّصاعر  الكاتب  تاأليف  من 
رفعت عطفه،  ترجمة  ومن  اأرامــبــورو،  فرناندو 
يف  ال�صعب  التعاي�ض  مــن  عقود  ثاثة  وتلّخ�ض 

البا�صك حتت وطاأة جماعة اإيتا البا�صكية.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

اآل  مـــاجـــد  عـــبـــد اهلل  �ـــصـــعـــادة  اأكــــــد 
واملكتبة  االأر�ــصــيــف  عــام  مــديــر  علي 
الــوطــنــيــة بــاالإنــابــة يف حــفــل تكرمي 
الثانية  بــالــدورة  الفائزين  الطلبة 
اأن  ال�صاب-  املــوؤرخ  ع�صرة من جائزة 
املكانة املميزة التي بلغها التعليم يف 
دولة االإمارات العربية املتحدة كانت 
للراحل  احلــكــيــمــة  الــقــيــادة  بف�صل 
ــيــخ خــلــيــفــة بــــن زايــــد  الـــكـــبـــر الــ�ــص
قائد  ثــــراه-  اهلل  نــهــيــان -طــيــب  اآل 
ال�صمو  ول�صاحب  التمكني،  مرحلة 

اآل نهيان  زايــــد  بــن  الــ�ــصــيــخ حمــمــد 
الذي  اهلل-  -حفظه  الــدولــة  رئي�ض 
اأوىل التعليم اهتماماً كبراً؛ اإذ "اإن 
الطلبة هم م�صتقبل الوطن وم�صدر 

رفعته" كما و�صفهم �صموه.
وقال �صعادته: اإن جائزة املوؤرخ ال�صاب 
واملكتبة  االأر�ـــصـــيـــف  يــرعــاهــا  الـــتـــي 
مع  بــالــتــعــاون  وينظمها  الــوطــنــيــة، 
اأثبتت  قــد  والتعليم  الرتبية  وزارة 
اإذا  ونحن  بحوثها،  ومتيز  جناحها 
تاأملنا جممل البحوث التي �صطرها 
الــطــلــبــة املـــجـــدون �ــصــنــجــدهــا ثمرة 
ال�صادق  وانتمائهم  لوطنهم  حبهم 

لقيادته  املــطــلــق  ووالئـــهـــم  الأر�ـــصـــه 
الر�صيدة.

واأعرب مدير عام االأر�صيف واملكتبة 
هذه  بتحقيق  �صعادته  عن  الوطنية 
اجلـــائـــزة الأهـــدافـــهـــا املــنــ�ــصــودة وقد 
نفو�ض  يف  تــغــر�ــض  اأن  ا�ــصــتــطــاعــت 

الطلبة الثقافة الوطنية.
الفائزين؛  هـــنـــاأ  كــلــمــتــه  خـــتـــام  ويف 
التوفيق  مــن  مـــزيـــداً  لــهــم  مــتــمــنــيــاً 
والـــــــنـــــــجـــــــاح، و�ـــــصـــــكـــــر الــــ�ــــصــــريــــك 
االأول يف تنظيم هذه  اال�صرتاتيجي 
والتعليم(،  الرتبية  )وزارة  اجلائزة 
لهذا  حتــمــ�ــصــت  الــــتــــي  واملــــــدار�ــــــض 

امل�صروع الوطني.
وثمن ال�صيد حمد احلمري مدير 
املعرفية  واخلــدمــات  البحوث  اإدارة 
رئي�ض اللجنة املنظمة جهود الطلبة 
اجلادة  الوطنية  البحوث  تقدمي  يف 
مبكانة  حتظى  اأن  ا�صتطاعت  الــتــي 
االأو�صاط  وبــني  املكتبة  يف  مرموقة 
امل�صاركني  جميع  و�صكر  الثقافية، 
هــذه اجلائزة  اإجنــاح  وامل�صاهمني يف 
الــــتــــي َتـــــِعـــــُد بـــجـــيـــل يـــحـــمـــل رايـــــة 
للوطن  االنــتــمــاء  وتــعــزز  امل�صتقبل، 
والــوالء لقيادته احلكيمة يف نفو�ض 

الطلبة.

البحوث  تــقــيــيــم  اأ�ـــصـــفـــر  وقــــد  هــــذا 
جائزة  فئات  يف  امل�صاركة  الطابية 
8 بحثاً، و4 تقارير،  املوؤرخ عن فوز 
للتعليم  التالية: زينب  املدار�ض  من 
االأ�صا�صي والثانوي يف راأ�ض اخليمة، 
ومـــدر�ـــصـــة االحتـــــــاد الـــوطـــنـــيـــة من 
الوطنية-بنني،  والنه�صة  الــعــني، 
اخلا�صة  زايــــد  الــ�ــصــيــخ  واأكـــادميـــيـــة 
للبنات، ومدار�ض االإمارات الوطنية 
اأدنوك  يف راأ�ـــض اخلــيــمــة، ومــدار�ــض 
امل�صتقبل  وقـــادة  النخيل،  �صا�ض  يف 

الدولية )الفرع2( يف اأبوظبي.
فــفــي فــئــة الــتــاريــخ اجلــغــرايف فازت 

عاماً،   50 رحلة  التالية:  البحوث 
وجــهــود دولــة االإمــــارات يف مواجهة 
املريخ:  اإىل  والــو�ــصــول  كوفيد19، 

م�صبار االأمل.
الــ�ــصــفــاهــي فازت  الــتــاريــخ  فــئــة  ويف 
املـــعـــادن  درب  الـــتـــالـــيـــة:  الـــبـــحـــوث 
الـــزمـــان، واملــ�ــصــرح يف  بــني �صفحات 
وم�صتقبل  حافل  تاريخ  االإمــــارات.. 
واعــد، وعراقة اأم االإمــارات ال�صيخة 
ـــنـــت مـــــبـــــارك، واأهـــمـــيـــة  فـــاطـــمـــة ب
التمكني  يف  االإمـــاراتـــيـــة  املـــــراأة  دور 

والتاأثر.
بحث:  فــاز  االقت�صادي  التاريخ  ويف 

احلـــــــرف الــــيــــدويــــة والـــ�ـــصـــنـــاعـــات 
االإمــــــــــارات  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة يف دولــــــــة 
الـــعـــربـــيـــة املــــتــــحــــدة، فـــيـــمـــا فـــــاز يف 
اجلينيوم  بحث  االجتماعي  التاريخ 

االإماراتي. 

الــفــائــزة هي:  الــتــقــاريــر  اأن  ويــذكــر 
عبق التاريخ يفوح باملدينة البي�صاء، 
والـــــــرتاث والـــثـــقـــافـــة االإمــــاراتــــيــــة، 
التطوعي،  والـــعـــمـــل  واالإمــــــــــــارات 

و�صهيد الَعلَم. 

•• ال�صارقة-الفجر:

الإدارة  االإمــــــــارات  جــمــعــيــة  نــظــمــت 
يف  م�صاركتها  خال  الن�صخ،  حقوق 
الـ31 من معر�ض  فعاليات الدورة 
لــلــكــتــاب، جل�صة  الـــــدويل  اأبــوظــبــي 
حقوق  "حماية  بــعــنــوان:  نقا�صية 
االقت�صاد  عــلــى  وتــاأثــرهــا  الــنــ�ــصــخ 
حتدث  االإمارات"  يف  االإبـــــداعـــــي 
فيها كل من الدكتور عبد الرحمن 
املعيني اأمني �صر اجلمعية والدكتورة 

عفراء عتيق نائب رئي�ض اجلمعية، 
�صاحلة  الــكــاتــبــة  فيها  وحــاورهــمــا 
عبيد اأمني �صندوق اجلمعية. حيث 
باجلمعية  تعريفاً  اجلل�صة  تناولت 
وطبيعة عملها، وطرحت عدداً من 
التحديات  حــول  احلــواريــة  النقاط 
الــتــي تــواجــه املــبــدعــني مــن ناحية 
حماية احلقوق الفكرية وما يرتبط 
بها من عوائد، ودور حماية حقوق 
الن�صخ يف دعم االقت�صاد االإبداعي. 

اأن  واأ�صار امل�صاركون يف اجلل�صة اإىل 

اجلمعية اأ�ص�صت بهدف تعزيز الوعي 
التي  والت�صريعات  الــقــوانــني  حــول 
توثق وحتمي امل�صنفات واملطبوعات 
امل�صرعة  اأ�صحابها  حقوق  وحتفظ 
مــــن قـــبـــل املـــوؤ�ـــصـــ�ـــصـــات املـــعـــنـــيـــة يف 
اجلمعية  اأن  اإىل  الفــتــني  الـــدولـــة، 
تـــعـــزز مـــن مــكــانــة دولـــــة االإمــــــارات 
الــفــكــري، وحماية  يف دعــم االإبــــداع 
مبا  املعرفية،  وامل�صنفات  املنتجات 
التنمية  يف  ال�صناعات  تلك  يكر�ض 
للدولة،  املــ�ــصــتــدامــة  االقــتــ�ــصــاديــة 

حــمــايــة حقوق  دورهــــــا يف  ويــــوؤكــــد 
النا�صرين واملوؤلفني. 

وركــزت اجلل�صة على طــرح احللول 
املبدع  تـــواجـــه  الـــتـــي  ــيــات  والــتــو�ــص
الــــعــــربــــي مبـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــاحلـــقـــوق 
الـــفـــكـــريـــة واالأدبــــــيــــــة، ومبـــــا يرفد 
ال�صاحة املعرفية بالنتاجات املعرفية 
اأ�صحابها  يــحــظــى  الـــتـــي  الــــرائــــدة 
لذلك  اأن  مــوؤكــدة  حقوقهم،  بكامل 
دوراً مهماً يف تعزيز �صناعة الكتاب 
بــحــمــايــة حـــقـــوق كـــافـــة االأطــــــراف 

املـــ�ـــصـــاركـــة يف �ــصــنــاعــتــه واإبــــداعــــه، 
للتنمية  حمـــركـــة  قــــوة  بـــاعـــتـــبـــاره 
احل�صارية  لــــاإجنــــازات  وداعــــمــــة 
االإنــ�ــصــانــيــة.  وتطرقت  والــفــكــريــة 
اجلل�صة اإىل جهود جمعية االإمارات 
حقوق  اإدارة  يف  الــنــ�ــصــر  حلـــقـــوق 
االقت�صاد  اآلــيــة  يــدعــم  مبــا  الن�صخ 
االإبداعي يف دولة االإمارات وال�صرق 
يف  املتحدثون  تناول  كما  االأو�ــصــط، 
باأهمية  اأهمية ن�صر الوعي  اجلل�صة 
االقت�صاد االإبداعي و�صرورة حماية 

هذه  اأن  مــوؤكــدة  املبدعني،  جمتمع 
االأطراف  كافة  بها  ي�صطلع  املهمة 

بدءاً من املوؤ�ص�صات وانتهاء باالأفراد 
حماية  تـــكـــون  بــحــيــث  واملـــجـــتـــمـــع، 

يف  را�صخة  ثقافة  الفكرية  احلقوق 
عقول كافة اأفراد املجتمع. 

:العني-الفجر ••

العربية  االإمــــــارات  جــامــعــة  �ــصــاركــت 
التعليم  واجــهــة  معر�ض  يف  املــتــحــدة 
الـــذي ا�ــصــتــمــر عــلــى مـــدى يــومــني يف 
اأ�صرفت  اأبــوظــبــي، مــن خـــال جــنــاح 
والت�صجيل  الـــقـــبـــول  اإدارة  عــلــيــه 
العليا،  الدرا�صات  وعمادة  باجلامعة 
�صات  للتخ�صّ الطاب  اإر�ــصــاد  بهدف 

االأكادميية التي يرغبون بها. 
الطلبة  من  اإقبااًل  اجلناح  �صهد  وقد 
الـــزائـــريـــن، كــــون جــامــعــة االإمــــــارات 
للطلبة  واالأمثل  االأول  ت�صكل اخليار 
الإمتـــــــــام تــعــلــيــمــهــم الـــــعـــــايل، وهـــي 
وجامعة  الــرائــدة  الوطنية  اجلامعة 
اجلامعة  جناح  �صهد  كما  امل�صتقبل. 
ال�صخ�صيات  مــن  عـــدد  زيــــارة  اأيــ�ــصــاً 
الدوائر  مــن  احلــكــومــيــة  والــقــيــادات 

الر�صمية يف اإمارة اأبوظبي.

النهدي، مدير  اأكد خالد  من جانبه 
اأبوظبي:  الــتــعــلــيــم  واجــهــة  مــعــر�ــض 
املعر�ض يف دورته الثامنة، يعترب  "اأن 
ال�صابقة،  الـــدورات  لنجاح  ا�صتمراراً 

حــيــث يــ�ــصــارك يف هـــذه الــــدورة اأكرث 
من 200 موؤ�ص�صة تعليمية اأكادميية 
على م�صتوى الدولة، ويتوقع اأن يزور 
اآالف طالب   10 اأكـــرث مــن  املــعــر�ــض 

وطالبة.
واأ�صار اإىل اأن الهدف هو اإف�صاح املجال 
لتعريف  االأكــادميــيــة  املوؤ�ص�صات  اأمــام 
العامة  الـــثـــانـــويـــة  طــلــبــة  واإر�ــــــصــــــاد 

بالفر�ض  العليا  الــدرا�ــصــات  وطــلــبــة 
واالمتيازات التعليمية، التي تقدمها 
املـــ�ـــصـــاركـــة، والـــتـــي تلبي  اجلـــامـــعـــات 
العمل،  �صوق  ومتطلبات  احتياجات 
كما اأنها حتقق الرغبات والطموحات 
الطلبة مبخرجات  اإليها  ي�صعى  التي 

اأكادميية نوعية".
العامري،  �صعيد  �ــصــعــود  قـــال  فــيــمــا   
يف  والت�صجيل  القبول  عــمــادة  مــديــر 
اجلامعة  "اأن  االإمـــــــــارات،:  جــامــعــة 
اال�صرتاتيجية  روؤيتها  �صمن  ت�صعى 
ومتطلبات  احــتــيــاجــات  تــلــبــيــة  اإىل 
التخ�ص�صات  كافة  مــن  العمل  �صوق 
رغبات  لــتــلــبــيــة  ـــافـــة  اإ�ـــص الــعــلــمــيــة، 
وطموحات الطلبة بتوفر املخرجات 
مبــعــايــر اأكــادميــيــة عــالــيــة اجلــــودة، 
�صيا�صات  تــطــويــر  مــن خـــال  وذلــــك 
تتما�صى مع  التي  والت�صجيل  القبول 
الـــعـــام.  وت�صعى  خمــرجــات الــتــعــلــيــم 

االإر�صاد  توفر  اإىل  بــدورهــا  العمادة 
اجلامعي  الــقــبــول  قــبــل  االأكــــادميــــي 
يت�صح  حـــتـــى    ، الـــربامـــج  يف جــمــيــع 
والطموحات  الرغبات  الطالب  اأمــام 
ال�صروط  وفـــق  اإلــيــهــا  يــتــطــّلــع  الــتــي 
اإدارة اجلامعة  واملعاير التي ت�صعها 
وتخ�صع ملراجعة دورية كل عام ولكل 

تخ�ص�ض.
وب�صكل  نــ�ــصــعــى  املــنــطــلــق  هــــذا  ومــــن 
�ــصــعــار اجلامعة  عــلــى حتــقــيــق  دائـــــم 
رواد  - جــامــعــة  الــــرائــــدة  الــوطــنــيــة 
املــ�ــصــتــقــبــل- مـــن خـــال الــتــواجــد يف 
للتعريف  واملن�صات  املنا�صبات  كــافــة 
وخمرجاتها،  اجلامعة  ومكانة  بــدور 

�صيما واأننا نعمل على حتقيق الروؤية 
للخم�صني  امل�صتقبلية  اال�صرتاتيجية 
عــامــاً الــقــادمــة بـــاأن نــكــون يف مقدمة 
معاير  مبــوجــب  العاملية  اجلــامــعــات 
الــــذي يحقق  االعـــتـــمـــاد االأكــــادميــــي 
اأكادميية  عــلــمــيــة  مــكــانــة  لــلــجــامــعــة 

مرموقة".

•• اأبوظبي-وام:

عقد جناح جمل�ض حكماء امل�صلمني 
للكتاب،  الــدويل  اأبوظبي  مبعر�ض 
�صناع  ل�صباب  حــواريــتــني  جل�صتني 
االأوىل  نــاقــ�ــصــت اجلــلــ�ــصــة  الــ�ــصــام 
ال�صباب  بـــني  الــ�ــصــام  "م�صتقبل 
امل�صرتك  الـــتـــعـــايـــ�ـــض  وحتـــــديـــــات 
حني  يف  االآخر"،  قـــبـــول  وفـــر�ـــض 
�ــصــهــدت اجلــلــ�ــصــة الــثــانــيــة حــــوارا 
مــــفــــتــــوحــــا مــــــع احلـــــ�ـــــصـــــور حــــول 
ال�صام وما  ال�صباب نحو  "م�صاعي 
العامل"،  اإىل  ال�صام  يقدمه �صناع 
وذلــــك مبــ�ــصــاركــة عـــدد مـــن �صباب 
�ــصــنــاع الــ�ــصــام، مــن عـــدة دول من 
بــيــنــهــا املـــغـــرب ومــ�ــصــر واالإمـــــــارات 

واالأردن وبريطانيا.
عبد  املــ�ــصــتــ�ــصــار حمـــمـــد  اأ�ـــــصـــــاد  و 
ال�صام االأمني العام ملجل�ض حكماء 
احلواريتني  باجلل�صتني  امل�صلمني 
�صباب  ودور  ال�صام  �صناع  ل�صباب 
الرائدة  ومبادراتهم  ال�صام  �صناع 
يف  الــ�ــصــام  و  االأخــــوة  ثقافة  لن�صر 
جــمــيــع اأرجـــــاء الـــعـــامل، مــعــربــا عن 
وطموحاتهم  ال�صباب  بهوؤالء  ثقته 
ومبادراتهم ل�صنع م�صتقبل اأف�صل، 
وثــمــن دور دولـــة االإمــــارات يف دعم 
هـــذه املــــبــــادرات االإنــ�ــصــانــيــة بهدف 
تعزيز قيم اخلر واملحبة وال�صام 

بني الب�صر.
و عــربت مــرة املــهــري، مــن دولة 
االإمــــــــارات الــعــربــيــة املـــتـــحـــدة، عن 

امــتــنــانــهــا لــوجــودهــا �ــصــمــن �صباب 
بدعم  مـــ�ـــصـــيـــدة  الــــ�ــــصــــام،  �ـــصـــنـــاع 
ملـــبـــادرات �صناع  حــكــومــة االإمــــــارات 
التعاي�ض  قـــيـــم  وتـــعـــزيـــز  الـــ�ـــصـــام 
تثقيف  عــلــى  الــ�ــصــلــمــي واحلـــر�ـــض 
املبادرات،  هــذه  خــال  من  املجتمع 
الت�صامح  بن�صر  تعني  وزارة  واإن�صاء 

و التعاي�ض.
ع�صو  �صيد  �ــصــريــف  �صيد  اأعــــرب  و 
منتدى �صناع ال�صام من جمهورية 
ملنتدى  امتنانه  عن  العربية  م�صر 
�ــصــبــاب �ــصــنــاع الــ�ــصــام الـــذي حول 
من  ال�صباب  من  وغــره  �صخ�صيته 
مبتكرة،  اإىل  عـــاديـــة  �ــصــخــ�ــصــيــات 
يف  اأ�صهم  ما  رحبة  اآفاقا  لهم  ففتح 
من  االأعــمــال  لريادة  �صباب  ت�صكيل 

االأزهر ال�صريف والذي ح�صل على 
ريادة  جمــال  يف  عامليا  االأول  املركز 

االأعمال.
من جانبه اأعلن خليفة خالد ع�صو 
�صباب �صناع ال�صام اأمني عام احتاد 
طاب االإمــارات عن مبادرة متكني 
ال�صباب التي تتمركز على عدد من 
االن�صانية  االأخــــوة  اأهــمــهــا  املــحــاور 
واحلــــفــــاظ عــلــى الــقــيــم واملــــبــــادئ، 
م�صيدا بتاأثر �صباب �صناع ال�صام 
وتفكيك  الكراهية  نبذ  يف جمــاالت 

الفكر املتطرف.
متثل  االإمـــــــــارات  دولـــــة  اإن  قــــال  و 
والت�صامح  للتعاي�ض  رائــدا  منوذجا 
موؤكدا تاأثره كثرا مب�صرة ال�صام 
االأكرب  االإمام  التي يقودها ف�صيلة 

االأ�صتاذ الدكتور اأحمد الطيب �صيخ 
االأزهــــــر الــ�ــصــريــف رئــيــ�ــض جمل�ض 
الكبر  االأثــــر  املــ�ــصــلــمــني و  حــكــمــاء 
الـــذي تــركــتــه جتــربــة مــ�ــصــاركــتــه يف 
حياته  علي  ال�صام  �صناع  مــبــادرة 
ال�صكر  موجها  والثقافية،  العملية 
واللجنة  امل�صلمني  حكماء  ملجل�ض 
الــعــلــيــا لــــاأخــــوة االإنــ�ــصــانــيــة على 
التعاي�ض  قــيــم  نــ�ــصــر  يف  جــهــودهــمــا 

والت�صامح وال�صام.
#�صناع_ال�صام  �صباب  اأن  يذكر 
اأهــم مــبــادرات جمل�ض حكماء  اأحــد 
املــ�ــصــلــمــني وهــــم عـــبـــارة عـــن نخبة 
املبادرات  اأ�صحاب  من  ال�صباب  من 
ال�صرق  مـــن  اخــــتــــروا  اخلــــاقــــة، 
نــقــا�ــصــات تتعلق  لــيــقــودوا  والـــغـــرب 

العادل  الــ�ــصــام  بــنــاء  يف  بـــدورهـــم 
امل�صرتك  الــتــعــايــ�ــض  ثــقــافــة  ونــ�ــصــر 
واالندماج. وي�صارك جمل�ض حكماء 
معر�ض  يف  خا�ض  بجناح  امل�صلمني 

اأبوظبي الدويل للكتاب، يف الفرتة 
اجلــــاري  مـــايـــو   29 اإىل   23 بـــني 
االإ�صدارات  من  كبرا  عــددا  ي�صم 
اإىل  باالإ�صافة  للمجل�ض،  املتميزة 

تنظيم جمموعة من الندوات التي 
تركز على ن�صر قيم اخلر واملحبة 
بني  امل�صرتك  والتعاي�ض  والــ�ــصــام 

جميع الب�صر.

خاللجل�سةحواريةبعنوان»حمايةحقوقالن�سخوتاأثريهاعلىاالقت�ساداالإبداعييفاالإمارات«

جمعية �لإمار�ت لإد�رة حقوق �لن�شخ تناق�ض حتديات �حلقوق �لفكرية يف معر�ض �أبوظبي للكتاب

م�شاركة متميزة جلامعة �لإمار�ت يف معر�ض و�جهة �لتعليم

�شباب �شناع �ل�شالم يناق�شون م�شتقبل �ل�شالم و �لتعاي�ض �مل�شرتك يف جل�شتني مبعر�ض �أبوظبي للكتاب

•• اأبوظبي-وام:

االأخوة  وثيقة  مــيــاد  على  �ــصــهــادة  ال�صعب..  والــطــريــق  والــبــابــا  "االإمام  كــتــاب  اأبـــرز 
االإن�صانية" الذى قدمه جناح جمل�ض حكماء امل�صلمني مبعِر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  ول�صاحب  االإمـــارات  لدولة  التاريخي  وَر  الـــدَّ  ..  2022
"حفظه اهلل" يف دعم ورعاية وثيقة االأخــوة االإن�صانية؛  اآل نهيان رئي�ض الدولة  زايد 
حتى خروجها ب�صكلها الذي اأبهر العامل م�صتعر�صا جهود العمل من اأجل تفعيل وثيقِة 

ة االإن�صانية. االأخوِة من خال ت�صكيل اللجنة العليا لاأخوَّ
حكماء  ملجل�ض  الــعــام  االأمـــني  عبدال�صام،  حممد  القا�صي  الكتاب  مــوؤلــف  ويــتــنــاول 

ت بها وثيقة االأخوة االإن�صانيَّة، حتى توقيعها يف 4 فرباير  امل�صلمني املراحل التي مرَّ
اأبوظبي مقدما كا من ف�صيلة االإمام االأكرب الدكتور اأحمد الطيب �صيخ  2019 يف 
عليه  فيماعلَّق  الكاثوليكيَّة  الكني�صة  بابا  فرن�صي�ض،  البابا  وقدا�صة  ال�صريف،  االأزهــر 

عدٌد من كبار ال�صخ�صيات ال�صيا�صية واالأكادميية والثقافية حول العامل.
فرن�صي�ض،  والبابا  الطيب  االإمـــام  خطاها  التي  املت�صارعة  اخلــطــوات  املــوؤلــف  وي�صرد 
زيارة  ثم  الفاتيكان،  اإىل  الطيب  االإمــام  بزيارة  بــداأت  التي  العاملي،  ال�صام  ن�صر  نحو 
اإىل االأزهر ال�صريف، لتتنامى بعدها العاقة االأخويَّة بني الرمزْيِن  البابا فرن�صي�ض 
الكبرْيِن، وتتواىل اللقاءات، التي �َصِهَد اأحدها مياد فكرة وثيقة االأخوة االإن�صانية، 

ليوا�صل املوؤلف �صرَده وقائع ترتيبات االإعداد للوثيقة وللزيارة.

كتاب )�لإمام و�لبابا و�لطريق �ل�شعب( يربز �لدور 
�لتاريخي لالإمار�ت يف دعم وثيقة �لأخوة �لإن�شانية

�لأر�شيف و�ملكتبة �لوطنية يكرم �لفائزين بجائزة �ملوؤرخ �ل�شاب يف ن�شختها �لثانية ع�شرة

:اأبوظبي-وام ••

مديرية  بــجــهــود  للكتاب  الــــدويل  ابــوظــبــي  مــعــر�ــض  زوار  اأ�ــصــاد 
ترخي�ض ال�صائقني واالآليات ومديرية املرور والدوريات ب�صرطة 
اأبوظبي يف الدورة احلالية ملعر�ض ابوظبي الدويل للكتاب والتي 
ركزت على التوعية املرورية الرقمية ومنظومة الفح�ض الذكي 
واالآليات  ال�صائقني  ترخي�ض  مــديــريــة  وعــر�ــصــت   . للمركبات 
خدماتها للجمهور عرب التطبيقات الذكية واملطبوعات و�صرحت 
منظومة الفح�ض الذكي و قدمت مناذج للرخ�ض القدمية ومناذج 

للوحات املركبات والتعريف برخ�ض االأطفال "التوعوية".
املرورية  التوعية  اأن�صطة  والـــدوريـــات  املـــرور  مديرية  قــدمــت  و 

الــرقــمــيــة وجتــربــة تقنيات الــواقــع املــعــزز ، واطــلــع الــــزوار على 
عرب  والتعليم  للعب  املعزز  الواقع  با�صتخدام  الفعلية  التجارب 
قواعد  تعلم  يف  ي�صاعدهم  الـــذي  لاطفال"  "توينكل  تطبيق 
و  املعا�صرة  املــتــطــورة  التقنيات  اأحـــدث  وفــق  املــروريــة  ال�صامة 
املروريه وعقد  الثقافة  "زورا" لن�صر  روبــوت  "جوبي" و  روبــوت 
لاأطفال  ال�صامة  قواعد  حــول  والتوعوية  التثقيفية  الــور�ــض 
وطــلــبــة املــــدار�ــــض يف مــ�ــصــرح الــطــفــل اإىل جــانــب املــر�ــصــم احلر 
املو�صن  ب�صيغه  املــروري  التوعية  فيديو  عر�صت  كما  لاأطفال، 
التذكارية  ال�صور  التقاط  و  لاأطفال  ت�صوير  ركــن  و  جرافيك 
التوعيه  مبجاالت  امل�صتقبل  يف  املتوقعة  االآلية  ال�صخ�صيات  مع 

املرورية " الروبوتات االآلية ".

�شرطة �أبوظبي تعر�ض �إ�شد�ر�ت توعوية رقمية مبعر�ض �أبوظبي للكتاب
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•• اأبوظبي-وام:

العربية  مــ�ــصــر  جــمــهــوريــة  �ــصــجــلــت 
مــ�ــصــاركــة نــوعــيــة وفــاعــلــة يف الــــدورة 
الدويل  اأبوظبي  معر�ض  مــن  الـ31 
اأبوظبي  مركز  ينظمه  الــذي  للكتاب 
الثقافة  لدائرة  التابع  العربية،  للغة 
بـــوفـــد رفيع  اأبـــوظـــبـــي  والــ�ــصــيــاحــة- 
عبد  اإينا�ض  الدكتورة  معايل  برئا�صة 
الـــــدامي، وزيــــرة الــثــقــافــة �ــصــم نخبة 
مـــن املــثــقــفــني واملـــفـــكـــريـــن واالأدبـــــــاء 

واالإعاميني.
ومن بني اأبرز امل�صاركني �صمن الوفد 
امل�صري الدكتور ه�صام عزمي، االأمني 
للثقافة،  االأعــــلــــى  لــلــمــجــلــ�ــض  الـــعـــام 
مدير  الــفــقــي،  م�صطفى  والــدكــتــور 
مــكــتــبــة االإ�ــصــكــنــدريــة احلـــائـــزة على 
جائزة ال�صيخ زايد للكتاب لهذا العام 
الثقافية،  والتقنيات  الن�صر  فئة  عن 
رئي�ض  عــلــي،  احلـــاج  والــدكــتــور هيثم 
العامة  امل�صرية  الهيئة  اإدارة  جمل�ض 

الدين،  بهي  اأحمد  والدكتور  للكتاب، 
الهيئة  اإدارة  جمــلــ�ــض  رئــيــ�ــض  نــائــب 
واإ�صام  لــلــكــتــاب،  الــعــامــة  املــ�ــصــريــة 
بيومي، مدير اإدارة املعار�ض يف الهيئة 
والدكتور  لــلــكــتــاب،  الــعــامــة  املــ�ــصــريــة 
�ـــصـــرور، رئــيــ�ــض قــطــاع الفنون  خــالــد 

الت�صكيلية، واأحمد عبد الفتاح، رئي�ض 
واملعار�ض،  للمتاحف  املركزية  االإدارة 
ــعــيــد، ع�صو  الــ�ــص اأحـــمـــد  والـــدكـــتـــور 
الربنامج  من�صق  الــثــقــافــيــة  الــلــجــنــة 

املهني يف معر�ض القاهرة للكتاب.
اإينا�ض عبد  الدكتورة  اأكــدت معايل  و 

اأن ما يربط جمهورية م�صر  الــدامي 
العربية  االإمـــــــارات  بـــدولـــة  الــعــربــيــة 
من  طــويــل  تــاريــخ  ال�صقيقة  املــتــحــدة 
املجاالت  خمتلف  يف  امل�صرتك  العمل 
م�صرة  مــنــهــا  الــثــقــافــيــة  �ــصــيــمــا  ال 
الــــدويل  اأبـــوظـــبـــي  مــعــر�ــض  اأن  اإىل 

ملوا�صلة  ا�صتثنائية  فــر�ــصــة  لــلــكــتــاب 
الــتــعــاون مــع خمتلف اجلهات  جــهــود 
روابط  لتعزيز  االإماراتية  واملوؤ�ص�صات 
م�صتويات  اأعـــلـــى  وتــفــعــيــل  الــ�ــصــراكــة 
بالواقع  لــارتــقــاء  املــ�ــصــرتك  الــعــمــل 
الثقايف العربي نحو اآفاق اأكرث ازدهارا 

وتطورا.
وقالت اإن املعر�ض ياأتي امتدادا الإرث 
اآل  املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان 
نهيان - طيب اهلل ثراه - القائد الذي 
ينطلق من  املجتمعات  بناء  بــاأن  اآمــن 
بــنــاء االإنــ�ــصــان عــلــى الــوعــي واملعرفة 
ال�صليمة، فرتافق تاأ�صي�صه مع حراك 
�صامل  وحــ�ــصــاري  جمتمعي  تــنــمــوي 
�صهدته دولة االإمارات وعك�ض مكانتها 
الــيــوم كــواحــدة مــن الــــدول املتطورة 

اإقليميا ودوليا".
على  نــحــر�ــض  معاليها:"  اأ�ــصــافــت  و 
امل�صاركة الفاعلة يف هذا احلدث الأننا 
ندرك القيمة التي يج�صدها املعر�ض 
احل�صارية  الــركــائــز  اأحــــد  بــاعــتــبــاره 

الـــذي يــتــ�ــصــارك الــتــوجــه واملــكــانــة مع 
العامل،  حــول  الكتب  معار�ض  كــربى 
اأ�صيلة  تــنــبــع مــن روؤيــــة  ومــ�ــصــاركــتــنــا 
وم�صرتكة تتجلى يف بناء جيل جديد 
من املثقفني واملبدعني القادرين على 
والدفاع  اأمــتــهــم  وهــمــوم  ق�صايا  نقل 

عنها".
العديد  على  الوفد  م�صاركة  ا�صتملت 
اإلقاء  ــــرزهــــا  اأب كــــان  االأنـــ�ـــصـــطـــة  مـــن 
الدامي  عبد  اإينا�ض  الدكتورة  معايل 

حملت  جل�صة  �صمن  افتتاحية  كلمة 
عقل"  ب�صرة  ح�صني:  "طه  عــنــوان: 
ال�صخ�صية  نــدوات  م�صتهل  يف  عقدت 
املحورية للمعر�ض الذي يحتفي هذا 
العام بعميد االأدب العربي طه ح�صني، 
ال�صخ�صيات  من  نخبة  فيها  و�ــصــارك 

االأدبية واالأكادميية العربية.
و�صمل ح�صور الوفد امل�صري م�صاركة 
حممد  وهــم  النا�صرين  الأهـــم  فاعلة 
ر�صاد، رئي�ض احتاد النا�صرين العرب، 

و�صريف بكر، املدير العام لدار العربي 
البوهي  واأحـــمـــد  والـــتـــوزيـــع،  للن�صر 
للن�صر  دون  عــــام  ومـــديـــر  مــوؤ�ــصــ�ــض 
واأحــمــد مهنى، مدير عام  والــتــوزيــع، 
والتوزيع،  للن�صر  دون  دار  الــنــ�ــصــر، 
وعلي عبد املنعم، مدير الن�صر باللغة 
ويبلغ  تل  �صتوري  من�صة  يف  العربية 
االإجــمــايل من م�صر  العار�صني  عــدد 
للكتاب  الـــدويل  اأبــوظــبــي  معر�ض  يف 

اأكرث من 100 دار ن�صر.

•• اأبوظبي-الفجر:

مع  للكتاب،  الـــدويل  اأبوظبي  معر�ض  مــن  الـ31  الـــدورة  زوار  يلتقي 
م�صروع  �صمن  داراً،  لـ13  الن�صر،  حديثة  منها   30 اإ�ــصــداراً،   119
توحيد  اإىل  تهدف  التي  االإماراتيني،  النا�صرين  جلمعية  "من�صة"، 
االإماراتي لعر�ض  النا�صر  اأع�صائها حتت مظلة واحــدة، ودعم  نتاجات 
احلديثة  العناوين  واإتــاحــة  والــعــاملــيــة،  املحلية  املحافل  يف  اإ�ــصــداراتــه 

ال�صادرة عن اأع�صاء اجلمعية للقراء.
وتــتــنــوع الــقــطــاعــات املــعــرفــيــة الــتــي تــ�ــصــارك مــن خــالــهــا اجلمعية يف 
ت�صمل  حيث  قطاعاً،   15 الــدويل للكتاب الأكرث من  اأبوظبي  معر�ض 

والتعليمية  الدينية،  واالإ�ــصــدارات  وال�صعر،  والــروايــة  واالأدب  التاريخ 
االأطفال،  وق�ص�ض  باأنواعها،  الدرا�صات  كتب  اإىل  اإ�صافة  واالأكادميية، 

واأخرى تعنى بالتحفيز والتنمية الب�صرية. 
 5 املعر�ض  م�صاركتها يف  االإماراتيني خال  النا�صرين  وتنظم جمعية 
حفات توقيع لعدد من املوؤلفني، حيث �صهدت "من�صة" يوم الثاثاء 
24-5 توقيع الكاتبة رمي زياد لكتابها "انت�صارات �صغرة"، والكاتبة 
�صحى الهادي لكتابها "عامل االأ�صرار" ال�صادرين عن دار بوابة الكتاب. 
كما نظمت اجلمعية يوم اخلمي�ض 26-5 حفلي توقيع لكتاب "دلوعة 
�صمية  يا فرو�ض" للكاتبة  اأحبك  الكعبي، و"ال  رقية  باباتي" للكاتبة 
للكاتب  توقيع  حفل  اإىل  اإ�صافة  التفرد.  دار  عن  ال�صادرين  يعقوب، 

اأ�صامة احل�صيني لكتابه "مليكة عيون الرمي" ال�صادر عن دار اأوغاريت، 
يوم ال�صبت 5-28. 

وحول م�صاركتها يف املعر�ض، قال علي عبيد بن حامت، رئي�ض جلمعية 
انطاقتها  منذ  "من�صة"  م�صروع  "اأ�صهم  االإمــاراتــيــني:  النا�صرين 
الن�صر  �صوق  من  ح�صته  وتو�صيع  االإمــاراتــي  النا�صر  مكانة  تر�صيخ  يف 
يف  الثقافية  ال�صاحة  على  ح�صوره  توفر  خــال  مــن  وعــاملــيــاً،  حملياً 
كافة املحافل، حيث �صكلت املبادرة ج�صراً للتوا�صل بني القراء واملوؤلفني 
والنا�صرين، واأر�صاً خ�صبة للكتاب االإماراتي يف املنا�صبات الثقافية، مبا 
خدمة  يف  الن�صر  قطاع  دور  تعزيز  يف  وي�صهم  املعرفية  ال�صاحة  يــرثي 

التنمية املجتمعية والثقافية واالقت�صادية لدولة االإمارات". 

»�سدرتحديثًا« 30 منها كتابًا 119

توقيع حفالت  »جمعية �لنا�شرين« ت�شارك يف معر�ض �أبوظبي للكتاب وتنظم 5 

•• اأبوظبي-الفجر:

لليوم الرابع على التوايل، يوا�صل جناح مركز تريندز للبحوث واال�صت�صارات، 
ا�صتقطاب  للكتاب،  الــدويل  اأبوظبي  معر�ض  من  الـ31  الن�صخة  يف  امل�صارك 
وباحثني  ر�صمية وم�صوؤولني  وفود  واأعمارهم من  فئاتهم  اجلمهور مبختلف 
بن  نهيان  ال�صيخ  معايل  زار  حيث  العلمي،  بالبحث  ومهتمني  واأكــادميــيــني 
اإىل  معاليه  وتعرف  املركز،  جناح  والتعاي�ض  الت�صامح  وزيــر  نهيان  اآل  مبارك 
اإ�صاءات  امل�صلمون..  "االإخوان  كــتــاب:  وخ�صو�صاً  املــركــز،  اإ�ــصــدارات  اأحـــدث 

كا�صفة".
الدبلوما�صي ل�صاحب  امل�صت�صار  اأنور حممد قرقا�ض،  كما زار معايل الدكتور 
ال�صمو رئي�ض الدولة جناح "تريندز" واأعرب معاليه عن تقديره جلهود املركز 
البحثية امل�صتنرة، فيما اأ�صاد معايل الدكتور علي را�صد النعيمي رئي�ض جلنة 
بجهود  االحتــادي،  الوطني  املجل�ض  يف  واخلارجية  والداخلية  الدفاع  �صوؤون 
زيارته اجلناح،  خال  املنحرفة  االأفكار  ومواجهة  املعرفة  ن�صر  "تريندز" يف 
الرقابة  امل�صاعد لقطاع  الوكيل  القا�صمي  ال�صيخة خلود  �صعادة  اطلعت  بينما 
يف وزارة الرتبية والتعليم خال زيارتها للجناح على اأحدث اإ�صدارات املركز 

واأهمها.
العام  املدير  النعيمي  نا�صر حميد  الدكتور  �صعادة  زيــارة  اأي�صاً  و�صهد اجلناح 
ملركز الطوارئ واالأزمات يف اأبوظبي، و�صعادة فهد الكيومي وكيل دائرة االإ�صناد 
 ،twofour54 احلكومي يف اأبوظبي، ومايكل غارين الرئي�ض التنفيذي لـ
املنطقة احلرة لاإعام يف اأبوظبي، ف�صًا عن وفد من مدراء معار�ض الـكتب 
بدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية، �صم فا�صل ح�صني بو�صيم مدير 

الرواحي  �صعود  بن  واأحمد  ال�صرقية،  باملنطقة  للكتاب  ال�صارقة  هيئة  مكتب 
معر�ض  مــديــر  البوعينني  وجا�صم  للكتاب،  الـــدويل  م�صقط  معر�ض  مــديــر 
الدوحة الدويل للكتاب، وب�صار جا�صم مدير معر�ض البحرين الدويل للكتاب، 
مركز  يف  التجارية  والتنمية  والفعاليات  الت�صويق  مديرة  املزروعي  وعائ�صة 

اأبوظبي للغة العربية.
 

وفودر�سمية
كما �صهد اجلناح زيارة وفد من وزارة الداخلية، اطلع على ر�صالة املركز العلمية 
التي  "تريندز" البحثية  وثّمن خمرجات  الر�صني،  واملعريف  البحثي  ونتاجه 
تدعم �صّناع القرار بتحليات وروؤى قيمة. كما زار وفد من اأكادميية ربدان 
واملعرفية  العلمية  املتنوعة وم�صامينها  املركز  اإ�صدارات  اإىل  اجلناح، وتعرف 
ال�صام والتعاي�ض. كما  القيمة، واأ�صاد بتوجهات املركز الداعمة لن�صر ثقافة 
م�صمون  مثمناً  واجلن�صية  للهوية  االإمـــارات  اأكادميية  من  وفــد  اجلناح  زار 
على  الوفد  اطلع  كما  اجلناح،  بها  يحفل  التي  والدرا�صات  واالأبــحــاث  الكتب 

اأحدث اإ�صدارات املركز النوعية.

ن�سرالقيماملعرفية
وّقع مركز "تريندز للبحوث واال�صت�صارات" والهيئة العامة لل�صوؤون االإ�صامية 
واالأوقاف، اتفاقية تعاون م�صرتك بهدف تعزيز العمل البحثي والعلمي بني 
املعرفية  والقيم  االأفكار  ون�صر  امل�صرتك،  االهتمام  ذات  املجاالت  الطرفني يف 

ال�صحيحة، ومبا يخدم االأهداف اال�صرتاتيجية للجانبني.
ع االتفاقية عن مركز تريندز الدكتور حممد عبداهلل العلي، الرئي�ض  وقد وقَّ

التنفيذي، فيما وقعها عن الهيئة العامة لل�صوؤون االإ�صامية واالأوقاف �صعادة 
حممد �صعيد النيادي، املدير العام للهيئة.

االإ�صامية  لل�صوؤون  العامة  "تريندز" والهيئة  تعاون  على  االتفاقية  وتن�ض 
امل�صرتكة  اأهــدافــهــمــا  يحقق  مبــا  والبحثية،  املعرفية  املــجــاالت  يف  واالأوقــــاف 
املعرفة  ن�صر  يخدم  ومبــا  والر�صني،  اجلــاد  العلمي  البحث  دعــم  يف  واملتمثلة 
والكراهية،  املنحرف  الفكر  ويــواجــه  ال�صليمة،  والقيم  واالأفــكــار  ال�صحيحة 
ويرتقي  وي�صت�صرف  االإنــ�ــصــانــيــة،  واالأُخـــــّوة  والتعاي�ض  الت�صامح  قيم  ويــعــزز 
ال�صيا�صات  وتطوير  الــقــرار،  �صّناع  دعــم  ت�صتهدف  التي  البحثية  باملخرجات 

العامة التي تخدم التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة.
والدرا�صات  الــبــحــوث  اإجـــــراء  اجلــانــبــني:  بــني  الــتــعــاون  جمــــاالت  وتت�صمن 
امل�صرتكة، واال�صتفادة املتبادلة بني اخلربات والكوادر البحثية لديهما، ف�صًا 
ذلك  يف  مبا  امل�صرتكة،  والبحثية  العلمية  الفعاليات  تنظيم  يف  التعاون  عن 
وتبادل  واملحا�صرات،  العمل  وور�ض  النقا�صية  واحللقات  والندوات  املوؤمترات 
ت�صتهدف  التي  التدريبية  الربامج  وتنظيم  اإعــداد  يف  والتعاون  االإ�ــصــدارات، 
العلمي  البحث  اأدوات  من  ومتكينهم  ال�صباب،  لــدى  البحثية  اخلــربات  بناء 

الر�صني.
 

ت�سوراتعلميةدقيقة
مع  التعاون  اتفاقية  اإن  العلي  عبداهلل  حممد  الدكتور  قال  املنا�صبة،  وبهذه 
الهيئة العامة لل�صوؤون االإ�صامية واالأوقــاف تاأتي من منطلق حر�ض املركز 
واإقليمياً  على االنفتاح على كافة املوؤ�ص�صات والهيئات واملراكز الفاعلة حملياً 
وعاملياً، وتعزيز التعاون معها، وخا�صة اأن التطورات املتاحقة التي ي�صهدها 

الــتــعــاون لبناء  املــزيــد مــن  الــعــامل ومــا تثره مــن حتــديــات خمتلفة تقت�صي 
ت�صورات علمية دقيقة ب�صاأنها.

كما اأعرب الدكتور العلي عن تطلعه اإىل اأن تفتح هذه االتفاقية اآفاقاً جديدة 
االإ�صامية  لل�صوؤون  العامة  الهيئة  مــع  واملــعــريف  والعلمي  البحثي  للتعاون 
العلمي  البحث  اإثــراء م�صرة  ي�صهم يف  املقبلة، مبا  املرحلة  واالأوقـــاف خال 

واملعريف وخدمة الوطن واملواطن واالإن�صانية جمعاء.

مبادراتا�ستباقية
من جانبه، اأكد �صعادة حممد �صعيد النيادي املدير العام للهيئة العامة لل�صوؤون 
االإ�صامية واالأوقاف حر�ض الهيئة على ترجمة روؤية القيادة الر�صيدة والعمل 
على اإثراء اخلم�صني القادمة مببادرات ا�صتباقية ت�صت�صرف امل�صتقبل وتواكب 
النه�صة التقدمية التي ُعرفت بها دولتنا، مبيناً اأن البحث واملعرفة هما املن�صة 

التي تنطلق بها الدول نحو اآفاق اأرحب يف االبتكار والتميز.
للنهو�ض  جديدة  انطاق  من�صة  تعد  االتفاقية  هذه  اأن  اإىل  النيادي  واأ�صار 
مبجال البحوث والدرا�صات التي تخدم اأفراد املجتمع وت�صهم يف تنمية ملكاتهم 
الفكرية والثقافية، وتعزز من قدراتهم وابتكاراتهم خلو�ض غمار احلياة بثقة 
اال�صرتاتيجية  خطتها  ووفق  الهيئة  اأن  م�صيفاً  زاهــر،  م�صتقبل  نحو  و�صغف 
اأفراد  لــدى  املعريف  اجلانب  اإثـــراء  يف  التوا�صلية  من�صاتها  كل  بتفعيل  تقوم 
املجتمع، وتعزز اأوا�صر التعاون والتوا�صل والتن�صيق مع جميع املوؤ�ص�صات ذات 
ال�صلة لتوفر اأر�صية خ�صبة؛ اإمياناً منها باأهمية البحث العلمي املعريف الذي 
هو �صبيل �صعادة االإن�صان واالإن�صانية، متمنياً اأن تنتج هذه االتفاقية ما يطمح 

اإليه اجلانبان من اأهداف حتقق الر�صا وتلبي التطلعات.

علىهام�سم�ساركتهيف»اأبوظبيالدويلللكتاب«

»تريندز« ي�شتقبل يف جناحه نهيان بن مبارك وم�شوؤولني.. ويوقع �تفاقية تعاون مع »هيئة �ل�شوؤون �لإ�شالمية«

•• اأبوظبي-وام:

يحظى زوار معر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب يف دورته الـ31 بفر�صة االطاع 
على جمموعة قيمة من الكتب واملخطوطات والوثائق واملقتنيات النادرة التي 
الكتب  ركن  العاملية يف  الن�صر  دور  وتعر�صها  اإىل قرون م�صت  تاريخها  يعود 
النادرة الذي يجذب اهتمام واأنظار اجلمهور مبا ي�صمه من مقتنيات تاريخية 

مهمة الأغلى املطبوعات ونوادر املخطوطات.
قال كري�صتوف اوفرمان من مكتبة كافريل الفرن�صية لـوكالة اأنباء االإمارات 
للمرة الثانية يف معر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب ونعر�ض  " ن�صارك  "وام" : 
الن�صخة من  القطع يف هذه  اأهم  اأحد  نعر�ض  والقدمية حيث  النادرة  الكتب 
11 مليون درهم يحتوي على �صور  املعر�ض على من�صتنا كتاب يفوق ثمنه 

اأنواع طيور نادرة وقيمة ُكتب عام 1550 خال القرن ال�صاد�ض ع�صر".
اأول كتاب فرن�صي يف العامل يوثق علم الطيور لكاتبه عامل  " يعد  واأ�صاف : 
اجلارحة  الطيور  مــن  نـــادرة  الأنـــواع  ر�صمة   60 وي�صم  بيلون  بير  الــتــاريــخ 

والزينة".
تعد  للكتاب  الــدويل  اأبوظبي  امل�صاركة يف معر�ض  اوفرمان  كري�صتوف  ويرى 
حدثا �صروريا لا�صتفادة من الزخم الكبر الذي ي�صهده هذا احلدث الدويل 

املهم وح�صور الزوار من املنطقة والعامل العربي.
 Daniel crouch rare موؤ�ص�صة  مــن  كــراوتــ�ــض  دانــيــال  قـــال  بــــدوره 
books الربيطانية : " املعر�ض فر�صة قيمة للقاء اأهم املوؤ�ص�صات وجامعي 
املقتنيات والكتب واملخطوطات النادرة يف املنطقة وهو �صيء مت افتقاده خال 
قطعا  املوؤ�ص�صة  باعت  حيث  "كوفيد19"  جائحة  ب�صبب  املا�صيتني  ال�صنتني 
يف  احل�صور  يجعل  ما  وهــو  اللوفر  متحف  وكذلك  الوطنية  للمكتبة  مهمة 

حدث ثقايف كهذا مهما جدا".
واأ�صاف :"هذه هي املرة الثالثة التي ت�صارك فيها املوؤ�ص�صة يف معر�ض اأبوظبي 
اعتبار  املوؤ�ص�صة هو اخلرائط واالأطال�ض على  الدويل للكتاب حيث تخ�ص�ض 
اأو كــم هــي ال�صاعة؟  اأنـــا؟  اأيــن  اأن كــل مــا تقدمه يجيب عــن اأحــد الــ�ــصــوؤالــني، 
للكرة  جم�صم  اأبــرزهــا  قطعة   53 بـــ  الن�صخة  هــذه  يف  املوؤ�ص�صة  ت�صارك  فيما 
ي�صل  وطوله  درهــم  مليون   9،5 يبلغ  �صعره   1688 �صنة  م�صنوع  االأر�صية 
اخلرائط  م�صمم  توقيع  من  كيلوجراما   85 يقارب  ووزن  �صنتيمرتا   180

كورونيللي".
ا�صتعمل على  الذي  امللكة فيكتوريا  اأطل�ض  ت�صتعر�ض  املوؤ�ص�صة  اأن  اإىل  ولفتت 
منت يختها وامللك األربت الثاين يت�صمن �صورا مليناء اأبو ظبي �صنة 1888 

وثمنه يبلغ حوايل 500 األف درهم.

من جهته قال ارثر �صابوالف�صكي من �صركة بيع املخطوطات البولندية :"ثالث 
م�صاركة لل�صركة يف معر�ض اأبو ظبي الدويل للكتاب، وبح�صب ارثر فكل �صنة 
يحققون جناحا كبرا ويو�صح ارثر اأن ال�صبب هو جلبهم لكتب فريدة، ومن 
اأهم القطع التي مت بيعها كتاب من توقيع ليوناردو دافن�صي يعود لـ 500 �صنة 

م�صت �صاحبه احلايل هو بيل غايت�ض وي�صل ثمنه 54 مليون دوالر".
اجلن�صية  بولندي  كونت  ال�صركة خمطوطات جابوف�صكي  ت�صتعر�ض  واأ�صاف 
200 �صنة  3 �صنوات منذ ما يزيد عن  عا�ض يف منطقة اخلليج العربي ملدة 
اأح�صر الأوروبا خالها اأكرث من 100 عرق اأ�صلي من اخليول العربية لهذا 

تتواجد اليوم ببولندا اأجود اأنواع اخليول العربية.
ن�صخة من خمطوطات جابوف�صكي هذه   200 بتجهيز  ال�صركة  وقال قامت 
ال�صنة ثمن الواحدة 45000 درهم لكنها بداأت بالنفاذ و هو ما يجعل �صركة 
حيث  باملعر�ض  مل�صاركتها  الق�صوى  االأهمية  تــويل  البولندية  املخطوطات 
غالبا ما تباع كل القطع التي يتم اإح�صارها الأبوظبي وهو اأهم حدث لل�صركة 

باملنطقة.
 Le Prince Art Consultancy بدورها قالت اأوليفييه بينجل من
 Pingel Rare الــ�ــصــارقــة ولــديــهــا مــكــتــبــة  اإمـــــارة  الــتــي يــقــع مــقــرهــا يف 
معر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب للمرة  يف  ت�صارك  اإنها  باري�ض  يف   Books

النادرة من  االأعمال واملطبوعات والكتب  الثانية حيث تعر�ض جمموعة من 
عام 1508 اإىل عام 1931.

واأ�صاف : " اأقدم كتاب يف جناحنا هو اإتينراريوم الربتغايل ملونتالبودو الذي 
ُن�صر يف ميانو عام 1508 ويجمع جمموعة من الرحات واالكت�صافات مبا 
جاما  دي  فا�صكو  �صفر  و  كولومبو�ض  لكري�صتوفر  الثاث  الرحات  ذلك  يف 
الذي ُن�صر الأول مرة هنا .. هذا العمل ُمو�صح بخريطة الإفريقيا وهي اأقدم 
حماطة  اأنــهــا  على  الــقــارة  تلك  متثيل  فيها  يتم  معروفة  مطبوعة  خريطة 
باملحيط. وتظهر فيه "Sinus Arabicus" الطبعة االأوىل التي ن�صرت 

قبل عام وي�صل �صعرها اإىل 750.000 دوالر".
 226 بـــ  ح  مو�صّ في�صر  لنيكوالي�ض  مينور  الأطل�ض  منــوذج  :" لدينا  وقــالــت 
واحدة  الن�صخة  هــذه  معا�صرة.  بيد  ومذهب  بالكامل  يدوًيا  ملونة  خريطة 
من اأكرث االأطال�ض روعة يف الوجود وميكن مقارنتها مبثال مركز بول ميلون 
ييل للفن الربي�صت�ض والذي اأطلق عليه "اأكرث االأطل�ض امل�صاء ب�صكل مذهل 

املعروف".
"تعر�ض اأي�صا الطبعة االأوىل من "و�صف م�صر" التي ُن�صرت يف باري�ض بني 
عامي 1809 و 1828. وحتتوي هذه املجموعة يف املجموع على 23 جملًدا 

لوحة" ومزودة بر�صوم اإي�صاحية بـ 935 لوحة.  14 و  ن�صو�ض   9"

عر�ض كتاب قيمته 11 مليون درهم ويعود للقرن �لـ16 يف »�أبوظبي للكتاب«

م�شاركة نوعية مل�شر بـمعر�ض �أبوظبي للكتاب 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان  بــن خــالــد  ال�صيخ حممد  كــل مــن مــركــز  �ــصــارك 
نــهــيــان الأجيال  اآل  بـــن خــالــد  الــثــقــايف و جــمــعــيــة حمــمــد 
اأعمال  يف  واملعرفة  للفكر  حممد  �صما  وجمل�ض  امل�صتقبل 
موؤمتر  و  التعليـم  واجهـة  " معـر�ض  مـن  الثامنة  الـدورة 
الفريق  رعاية  " الــذي عقد حتت  االأو�صط  ال�صـرق  �صـباب 
رئي�ض جمل�ض  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  �صيف  ال�صيخ  �صمو 
اأمــ�ــض االأول يف �صالة  اأخــتــتــم  الــداخــلــيــة و  الـــــوزراء وزيـــر 

مـن  عامـا   50 " �صعار  حتــت  باأبوظبي  اأريــنــا  جوجي�صتو 
متكيـن التعليـم". ت�صمنت امل�صاركة - التي جاءت بتعليمات 
من رئي�ض جمل�ض اإدارة موؤ�ص�صات ال�صيخ حممد بن خالد 
اآل نهيان الثقافية والتعليمية ال�صيخة الدكتورة �صما بنت 
للموؤ�ص�صات  تعريفيا  ركــنــا   - نهيان  اآل  خــالــد  بــن  حممد 
ا�صتمل على اأبرز االإ�صدارات و الكتيبات و االأدلة التعريفية 
تفاعلية  بــرامــج  مــن  تقدمه  ومــا  البو�صرتات  و  ال�صور  و 
لفئات  متكينية  ومـــهـــارات  اجــتــمــاعــيــة  وخـــدمـــات  ثــقــافــيــة 

املجتمع كافة.

:وام-اأبوظبي ••

خليفة  جلائزة  العامة  االأمــانــة  اأكــدت 
الـــدور الكبر  اأهــمــيــة  الــرتبــويــة على 
الـــذي تــقــوم بــه االأ�ـــصـــرة واملــدر�ــصــة يف 
بناء املحتوى املعريف للطفولة املبكرة، 
ال�صمو  تــوجــيــهــات �ــصــاحــب  وتــرجــمــة 
نهيان  اآل  زايـــــد  بـــن  حمــمــد  الــ�ــصــيــخ 
"حفظه اهلل" يف رعاية  رئي�ض الدولة 
احلكومة  روؤيــة  وجت�صيد  الفئة،  هــذه 
رجل  هــو  الــيــوم  طفل  اأن  يف  الر�صيدة 
ــبــنــى االأوطــــــان  الـــغـــد وعـــلـــى عــاتــقــه ُت

وتزدهر نه�صتها .
واأ�صارت االأمانة العامة اإىل اأن معر�ض 
 2022 لــلــكــتــاب  الــــــدويل  اأبـــوظـــبـــي 
للتعريف  مــواتــيــة  ثــقــافــيــة  مــنــا�ــصــبــة 
مبجال جائزة خليفة العاملية للتعليم 
االإمــــارات  دولـــة  طرحته  الـــذي  املبكر 
الـــعـــامل  مـــ�ـــصـــتـــوى  عـــلـــى  مــــــرة  الأول 
واإبداعية  وثقافية  تعليمية  كمبادرة 
رائدة للنهو�ض بهذه الفئة والتعريف 
ـــرورة  املــجــتــمــعــي بــاحــتــيــاجــاتــهــا و�ـــص

لتن�صئتها  املـــــعـــــززة  الـــبـــيـــئـــة  تـــوفـــر 
باملهارات  وتـــزويـــدهـــا  االجــتــمــاعــيــة، 

الازمة للم�صتقبل .
الرتبوية  خــلــيــفــة  جـــائـــزة  جــنــاح  ويف 
للكتاب  الـــدويل  اأبــوظــبــي  معر�ض  يف 
الزعابي مديرة رو�صة  قدمت عائ�صة 
ور�ــصــة تطبيقية  اأبــوظــبــي  الــعــبــر يف 
املبكرة  " كيف نهيئ الطفولة  بعنوان 

اإىل  خــالــهــا  تــطــرقــت   " للم�صتقبل 
هذه  مل�صتقبل  الر�صيدة  القيادة  روؤيــة 
التي  اال�صرتاتيجية  واملبادرات  الفئة، 
الإن�صاء  الر�صيدة  احلكومة  طرحتها 
الــهــيــئــات واملــجــالــ�ــض املــتــخــ�ــصــ�ــصــة يف 

رعاية الطفولة املبكرة .
واأو�صحت اأن االهتمام بهذه الفئة من 
اال�صرتاتيجية  متيز  يــعــزز  اأن  �ــصــاأنــه 

الوطنية ملئوية االإمارات 2071، وما 
يرتبط بها من م�صاريع كربى ت�صب 
يف النهو�ض بهذه الفئة �صواء يف مراكز 
االأطفال،  ريــا�ــض  اأو   ، املبكر  التعليم 
واملمار�صات  الــعــلــمــيــة  الـــبـــحـــوث  اأو 
التطبيقية املرتبطة بالطفولة املبكرة 
. كما قدمت الدكتورة جميلة خاجني 
جلائزة  الــتــنــفــيــذيــة  الــلــجــنــة  عــ�ــصــو 

خليفة الرتبوية ور�صة تعريفية حول 
" جمال جائزة خليفة العاملية للتعليم 

املبكر.. اإ�صراقة اإماراتية " .
وقالت الدكتورة خاجني : ياأتي اإطاق 
العاملية  خليفة  جلــائــزة  املــجــال  هـــذا 
للتعليم املبكر بناء على توجيهات �صمو 
ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب 
�صوؤون  وزيـــر  الـــــوزراء  جمل�ض  رئــيــ�ــض 

جائزة  اأمناء  جمل�ض  رئي�ض  الرئا�صة 
ثقافة  اإثـــراء  بهدف  الرتبوية  خليفة 
االأبحاث  وت�صجيع  واالإبــــداع،  التميز 
والدرا�صات، واكت�صاف وتقدير الربامج 
واملنهجيات وطرق التدري�ض املتطورة، 
وتفعيل  املتميزين،  املعلمني  وت�صجيع 
وال�صركات  واملــوؤ�ــصــ�ــصــات  املـــراكـــز  دور 
الطفولة  يف  املــخــتــ�ــصــة  الــتــعــلــيــمــيــة 

التجارب  اأفـــ�ـــصـــل  وتـــكـــرمي  املـــبـــكـــرة، 
مبجال  واالهـــــتـــــمـــــام  الـــ�ـــصـــخـــ�ـــصـــيـــة، 
الطفولة  الــهــمــم يف جمـــال  اأ�ــصــحــاب 
املبكرة، وتعزيز ن�صر اأف�صل الدرا�صات 
واأجنح املمار�صات واملنهجيات يف جمال 

التعليم املبكر.
خال   - خاجني  الدكتورة  وتطرقت 
اأهــــداف جمــال جائزة  اإىل  الــور�ــصــة - 

والتي  املبكر  للتعليم  العاملية  خليفة 
تهدف اإىل تعزيز املجاالت االجتماعية 
والفكرية  والــــذهــــنــــيــــة  والــــبــــدنــــيــــة 
واملعرفية  والــنــفــ�ــصــيــة  واالإبــــداعــــيــــة 
والعاطفية املختلفة يف �صنوات التعليم 
برامج  واإثــــــــراء  والـــطـــفـــولـــة،  املــبــكــر 
باالأبحاث  املتميزة،  املبتكرة  التعليم 
ـــــات والــــــربامــــــج واملـــنـــاهـــج  والـــــدرا�ـــــص
املتطورة  التدري�ض  واملنهجيات وطرق 
وحتفيز  املـــبـــكـــر،  الــتــعــلــيــم  جمــــال  يف 
خال  مــن  التغير  مبدعي  املعلمني 
جمال  يف  واالبتكار  املمار�صات  اأف�صل 
دور  وت�صجيع  وتفعيل  املبكر،  التعليم 
التعليم  و�صركات  واملوؤ�ص�صات  املــراكــز 
املبكرة  الطفولة  جمــال  يف  املخت�صة 
الفردية  التجارب  باأجنح  والتعريف   ،
واال�صتفادة  املبكر،  التعليم  جمــال  يف 
اأف�صل الدرا�صات واأجنح الربامج  من 
يف  التعليمية  واملمار�صات  واملنهجيات 
والتحفيز  املــبــكــرة،  الطفولة  مرحلة 
على تطبيقها يف املوؤ�ص�صات التعليمية 

داخل الدولة .

•• اأبوظبي-وام:

العربية،  للغة  اأبــوظــبــي  مــركــز  اأطــلــق 
 – وال�صياحة  الثقافة  لــدائــرة  التابع 
�صمن  اجليل"،  "كنز  جائزة  اأبوظبي 
معر�ض  مــن  الـ31  الــــدورة  فعاليات 
ُتعنى  التي  للكتاب،  الـــدويل  اأبوظبي 
النبطية،  ال�صعرية  االأعــمــال  بتكرمي 
والبحوث،  الفلكلورية،  والــدرا�ــصــات 
ومُتــنــح لــلــدار�ــصــني واملــبــدعــني، ممن 
قدموا اأعمااًل تناولت املوروث املت�صل 

بال�صعر النبطي وقَيمه االأ�صيلة.
علي  الدكتور  �صعادة  االإطـــاق  ح�صر 
للغة  اأبوظبي  مركز  رئي�ض  متيم،  بن 
الــعــربــيــة، وعــيــ�ــصــى �ــصــيــف املـــزروعـــي، 
املهرجانات  اإدارة  جلنة  رئي�ض  نــائــب 
والــــــربامــــــج الـــثـــقـــافـــيـــة والــــرتاثــــيــــة 
العليا  الــلــجــنــة  رئــيــ�ــض  اأبـــوظـــبـــي،  يف 
اآل  ماجد  اهلل  عبد  و�صعادة  للجائزة، 
االأر�ــصــيــف واملكتبة  عــلــي، مــديــر عـــام 
الوطنية باالإنابة، ع�صو اللجنة العليا 

للجائزة.
كــمــا حــ�ــصــر االإطــــــاق الـــــذي اأدارتــــــه 
الــ�ــصــاعــرة واالإعـــامـــيـــة االإمـــاراتـــيـــة 
�ــصــيــخــة املـــــطـــــري، �ــصــعــيــد حـــمـــدان 
الــطــنــيــجــي، املـــديـــر الــتــنــفــيــذي ملركز 
باالإنابة، ع�صو  العربية  للغة  اأبوظبي 
والدكتورة  لــلــجــائــزة،  العليا  اللجنة 
العليا  اللجنة  ع�صو  الكعبي،  �صياء 
للجائزة، االأ�صتاذة امل�صاركة لل�صرديات 
ق�صم  رئي�صة  احلديث،  االأدبــي  والنقد 

االإ�صامية  والدرا�صات  العربية  اللغة 
يف كلية االآداب جامعة البحرين.

متيم،  بــن  علي  الدكتور  �صعادة  وقــال 
العربية:  للغة  اأبوظبي  مركز  رئي�ض 
نــحــتــفــي الـــيـــوم بـــاإطـــاق واحـــــدة من 
قــيــمــة وبعداً  الــتــي متــتــلــك  اجلـــوائـــز 
من  ا�صمها  ت�صتّمد  فهي  ا�صتثنائيني 
ال�صيخ  لـــه  املـــغـــفـــور  قــ�ــصــائــد  اإحــــــدى 
"طيب  ــان  نــهــّي اآل  �ــصــلــطــان  بـــن  زايــــد 
واحتفاءه  حكمته  وتعك�ض  ثراه"  اهلل 
بال�صعر وجزالة روؤيته التي اأ�صهمت يف 
تر�صيخ هذا النوع من االأدب يف نفو�ض 
والعربي  االإمــاراتــي  ال�صعب  ووجـــدان 

بوجه عام.
تعّد اجلائزة خطوة  �صعادته:  واأ�صاف 
واعـــدة بــاجتــاه اإثــــراء الــواقــع الثقايف 
واالأدبي املحلي والعربي بنماذج �صعرية 

اأكرب  ب�صكل  التعريف  تــخــدم  جــديــدة 
على  لــلــقــّراء  وت�صيف  واآدابــــه  بفنونه 
كما  الكثر،  ال�صيء  وجــودهــم  امــتــداد 
اأنها ت�صعى الإثراء املكتبة العربية بكل 
املـــوروث ال�صعبي  يــعــّزز مــن مكانة  مــا 
اأكرب  ب�صكل  حــ�ــصــوره  مــن  ويــ�ــصــاعــف 
املجتمعات،  مــــراآة  يــعــّد  اأدبــــي  كجن�ض 

وحامل همومها وتطلعاتها.
ـــار الــدكــتــور عــلــي بـــن متــيــم اإىل  واأ�ـــص
من  نخبة  عليها  ي�صرف  اجلــائــزة  اأن 
والفكرية  االأدبية  والقامات  االأ�صاتذة 
جمـــال  يف  الــــوا�ــــصــــعــــة  اخلــــــــربة  ذات 
احلفاظ على ال�صعر النبطي مّدعمني 
ب�صنوات طويلة من االطاع واالإملام يف 
الغو�ض بتفا�صيل هذا االأدب، ومعرفة 
تـــاريـــخـــه مـــا يــجــعــلــهــم قــــادريــــن على 
االرتقاء مبكانته العلمية واملجتمعية. 

واكـــــــد عــيــ�ــصــى �ـــصـــيـــف املـــــزروعـــــي ان 
مركز  حر�ض  يعك�ض  اجلائزة  اإطــاق 
حماية  عــلــى  الــعــربــيــة  للغة  اأبــوظــبــي 
�ــصــاأنــه، كما  واإعـــاء  ال�صعبي،  الـــرتاث 
م�صاعر  تــعــزيــز  عــلــى  حــر�ــصــه  تعك�ض 
الوطنية،  لــلــهــويــة  واالنــتــمــاء  الــــوالء 
من  وم�صّماها  قيمتها  تكت�صب  فهي 
واحدة  يف  �صداها  تــرّدد  التي  العبارة 
زايد  ال�صيخ  لــه  املــغــفــور  ق�صائد  مــن 
كلمة  نــهــّيــان. وحتــمــل  اآل  �صلطان  بــن 
/ معنى  معناها،  اإىل  اإ�صافة  اجلــيــل، 

اإذ  ــعــار،  واالأ�ــص الق�صائد  اأي  الــقــيــل/، 
تقلب القاف اإىل جيم يف اللغة املحكية 

االإماراتية.
واأ�ــصــاف املــزروعــيــان اجلــائــزة حتتفي 
لرت�صيخ  وتــ�ــصــعــى  الــنــبــطــي  بــالــ�ــصــعــر 
ــيــخ زايــــــد بن  �ــصــعــر املـــغـــفـــور لــــه الــ�ــص

ثراه"،  اهلل  "طيب  نهّيان  اآل  �صلطان 
ال�صعرية،  للفنون  رافـــداً  �صتكون  كما 
ال�صعرية  زايـــــد  الــ�ــصــيــخ  وملـــو�ـــصـــوعـــة 
اأبوظبي  مركز  باهتمام  حتظى  التي 
املجال  اإتــاحــة  مت  لهذا  العربية.  للغة 
حتى  النهائية  املــ�ــصــاركــات  ال�صتقبال 
اأكرب  ال�صتقطب  املــقــبــل  يــولــيــو   30
عـــدد مــن املــبــدعــني الــ�ــصــغــوفــني بهذا 
جانبه  ومــن  واالأدبـــي.  ال�صعري  الفّن 
ع�صو  الطنيجي،  حــمــدان  �صعيد  قــال 
قيمة  ان  لــلــجــائــزة  الــعــلــيــا  الــلــجــنــة 
اجلائزة تتجلى يف مو�صوعها وا�صمها 
م�صموناً  حتمل  فهي  التقليدي،  غر 
جمالياً وهدفاً كبراً، اإذ يحتاج ال�صعر 
الــيــوم ملثل هــذه اجلــائــزة كي  ال�صعبي 
ي�صل اإىل العاملية، وكي ال يبقى �صعراً 

حمكياً �صمن اإطاره املحلّي وح�صب.

للجائزة:  العليا  اللجنة  ع�صو  وتابع 
حر�صنا على اأن يكون معر�ض اأبوظبي 
الدويل للكتاب من�صة الإطاق اجلائزة 
الأنــنــا نـــدرك اأهــمــيــة الــ�ــصــعــر النبطي 
مقدرات  مبختلف  الوثيق  وارتــبــاطــه 
املكون  من  اأ�صيل  جــزء  فهو  الثقافة، 
الثقايف واحل�صاري ل�صعبنا االإماراتي 
اأن  اأردنا  والعربي على حّد �صواء. كما 
هويتها  على  واملثقفني  الــعــامل  نطلع 
ال�صعر  ي�صّكل  التي  واملعرفية  الفكرية 

النبطي حجر اأ�صا�ض فيها.
علي  اآل  ماجد  اهلل  عبد  �صعادة  واأ�صار 
عــ�ــصــو الــلــجــنــة الــعــلــيــا جلـــائـــزة كنز 
اجليل، اإىل اإن دولة االإمارات حتتفظ 
املنطقة،  يف  الــثــقــايف  امل�صهد  بــ�ــصــدارة 
ت�صاف  اجلــــائــــزة  هــــذه  ان  مــ�ــصــيــفــاً 
اإىل جـــائـــزة الــ�ــصــيــخ زايــــد لــلــكــتــاب يف 

التي متثلها،  الكبرة  املعنوية  القيمة 
لطاملا  حكيم  قــائــد  اإىل  ت�صتند  فــهــي 
احل�صارية  الــتــنــمــيــة  مـــقـــدرات  ربـــط 
واملعرفية  بــالــفــكــريــة  واملــجــتــمــعــيــة 
والثقافية وهو املغفور له ال�صيخ زايد 

بن �صلطان اآل نهّيان.
على  نــــحــــر�ــــض  عـــــلـــــي:  اآل  وتــــــابــــــع 
دعــــم الــ�ــصــعــر الــنــبــطــي، والـــدرا�ـــصـــات 
والرتجمات  والــبــحــوث  االأكـــادميـــيـــة، 
االآخـــــر  اإىل  لــنــو�ــصــلــه  بـــــه،  املــتــعــلــقــة 
حيث  وهويتنا،  ثقافتنا  على  ليتعّرف 
املهتمني  جلميع  فر�صة  اجلائزة  تعد 
ال�صعر  بـــدرا�ـــصـــة  الـــ�ـــصـــاحـــة  بـــــاإثـــــراء 
النبطي، وحلّث ال�صباب على االطاع 
العظيم،  واإرثه  ال�صيخ زايد  على �صعر 
اإىل �صورة،  ال�صعر  وترجمته وحتويل 
واإىل اأغنية، ونحن اأمام جائزة متفّردة 

�صتجد لها مكاناً يف ال�صدارة من اأول 
اإعان.

وقالت الدكتورة �صياء الكعبي، ع�صو 
ق�صائد  اإن  لــلــجــائــزة  الــعــلــيــا  الــلــجــنــة 
اآل  �صلطان  زايد بن  ال�صيخ  له  املغفور 
النبطي  ال�صعر  اأهمية  ر�صخت  نهّيان 
اإىل  ت�صر  مهمة  رمزية  اإىل  واأ�ــصــارت 
عابر  ال�صعر  واأن  االأجيال  ا�صتمرارية 
لــاأزمــنــة وقـــائـــم عــلــى اخلـــلـــود، وقد 
ا�صتثنائية،  لــه  املــغــفــور  �صعرية  كــانــت 
وهذا ما ينطبق على حكمته ال�صيا�صية 
واالجــتــمــاعــيــة والــتــعــامــل مــع الدول. 
وعندما نعود اإىل ما قاله يف املقابات 
جند �صعراً ينطق باحلكمة، لهذا ناأمل 
باأن ت�صاعف اجلائزة من هذه القيم، 
النبطي  الــ�ــصــعــر  ـــات  درا�ـــص تـــعـــّزز  واأن 
العرب  الباحثني  وحتفز  االأكــادميــيــة، 
واملــ�ــصــتــ�ــصــرقــني واملــ�ــصــتــغــلــني بـــه على 
بح�صوره  لــارتــقــاء  العمل  موا�صلة 

ومكانته.
اإجمالية  قيمة  ر�صد  قد  املركز  وكــان 
جلــمــيــع فـــــروع اجلـــائـــزة بــلــغــت 1.5 
مليون درهم ، اإذ ت�صم اجلائزة فروعاً 
�صّتة هي: "املجاراة ال�صعرية" لق�صيدة 
املوؤ�ص�ض  بانت مزونه/ لاأب  نٍوّ  /يعل 
ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان، طيب 
االإبداعية"،  و"ال�صخ�صية  ثــراه،  اهلل 
فّن  يت�صمن  الـــذي  "الفنون"  وفـــرع 
"الدرا�صات  اإىل جانب  اخلّط العربي، 
"االإ�صدارات  وفــــــرع  والبحوث"، 

ال�صعرية"، و"الرتجمة".

:اأبوظبي-وام ••

�صخ�صية حمورية يرتكز  اختيار  على  للكتاب  الــدويل  اأبوظبي  درج معر�ض 
حولها جزء من الربنامج الثقايف امل�صاحب للمعر�ض، وذلك وفق منهج يتيح 
االحتفاء بال�صخ�صيات العربية والعاملية املوؤثرة يف ميادين الثقافة، واالأدب، 

واملعرفة.
واملثقفني  املبدعني  تــكــرمي  يف  الــريــادي  اأبــوظــبــي  دور  لي�صتكمل  ذلــك  يــاأتــي 
والعلماء واملوؤثرين يف خمتلف املجاالت عرب �صل�صلة من اجلوائز واالأو�صمة 

التي باتت متثل اإ�صافة نوعية مل�صرة احلا�صلني عليها.
�صنعت  التي  القامات  من  بكوكبة  املا�صية  ال�صنوات  خال  املعر�ض  واحتفى 
الفارق يف امل�صهد الثقايف على امل�صتوى املحلي والعاملي ويف مقدمتهم املغفور 
له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان - طيب اهلل ثراه - كونه من اأ�صعل ال�صمعة 
االأوىل ل�صناعة الكتاب والتاأليف والرتويج للثقافة يف الدولة ودفع باإميانه 
العميق بالعلم واملعرفة والثقافة دولة االإمارات اإىل م�صاف الدول املتقدمة.

ال�صنوات  عرب  املعر�ض  اختارها  التي  املحورية  ال�صخ�صيات  قائمة  و�صمت 

املا�صية كا من ال�صاعر الكبر اأبو الطيب املتنبي، وال�صاعرة االإماراتية عو�صة 
والفيل�صوف  بن عربي،  الدين  والفيل�صوف حميي  العرب"،  "فتاة  ال�صويدي 

ابن ر�صد، واالأديب االأملاين يوهان فولفجاجن فون جوته.
واأكد عدد من االأدباء والكتاب االإماراتيني والعرب يف ت�صريحات لوكالة اأنباء 
االإمارات "وام" اأن االحتفاء بالقامات االأدبية والثقافية املرموقة يف املعر�ض 
والعربية  عموما،  االإن�صانية  بالثقافة  العظيم  االإمــارات  دولة  اهتمام  يعك�ض 
اأمر يت�صق مع طبيعة الدور واملكانة التي باتت حتتلها كمركز  حتديدا وهو 

عاملي للت�صامح وحوار الثقافات والّتنوع الفكري.
وقال ال�صاعر والروائي علي اأبو الري�ض اإن ال�صخ�صيات املحورية التي اختارها 
معر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب يف دوراته ال�صابقة متثل النموذج والقدوة يف 
العطاء الفكري واالأدبــي عرب التاريخ، وهم كانوا والزالــوا يف �صدارة امل�صهد 

التنويري بف�صل اإ�صهاماتهم واإبداعاتهم العابرة للزمن.
واأ�صاف اأبو الري�ض اأن الرتكيز على �صخ�صية حمورية يف كل دورة من دورات 
لهوؤالء  والتقدير  االحــرتام  التعبر عن  اأولها  متعددة،  ر�صائل  فيه  املعر�ض 
العظماء الذين اأثروا تاريخ االإن�صانية بعطائهم واإبداعهم، وثانيها املحافظة 

على ال�صات الثقافية والفكرية والعلمية بني اجليل احلايل وجميع االأعام 
والرموز احل�صارية والثقافية التي مرت يف تاريخ الب�صرية، اأما ثالثها فهو 
اأ�صكاله  تاأكيد على اعتزاز االإمــارات بالر�صيد احل�صاري االإن�صاين مبختلف 

واإ�صرارها على ا�صتكمال اإ�صهامات العرب يف م�صرة املعرفة االإن�صانية.
اأ�ــصــاد الــكــاتــب والــ�ــصــاعــر التون�صي الــدكــتــور �ــصــاح الــديــن احلمادي  بـــدوره 
حجم  تعك�ض  والتي  للمعر�ض  املتميزة  ال�صمات  اإحــدى  باتت  التي  بالفكرة 
الوفاء والتقدير ملا تركه هوؤالء املبدعون من اأثر مهم يف الثقافتني العربية 

والعاملية واحل�صارة االإن�صانية.
اأرادوا  للكتاب  الـــدويل  اأبــوظــبــي  معر�ض  على  القائمني  اإن  احلــمــادي  وقــال 
املعر�ض ميثل رمزا لاأدب  اأن  التاأكيد على  ال�صنوية  املبادرة  من خال هذه 
والثقافة االأ�صيلة عرب حمل جمد املا�صي الثقايف اجلميل اإىل اجليل اجلديد 
ليتفاعلوا معه ب�صكل اإيجابي، وحلثهم على موا�صلة امل�صرة العلمية واالأدبية 
اأنف�صهم  الــرواد االأوائــل ون�صر ر�صالة العلم واملعرفة التي نذورا  التي خطها 

لها.
من جانبه قال ال�صاعر ال�صوداين عمر اأحمد قدور اإن التوا�صل بني االأجيال 

اإنتاج املعرفة، بحيث تتكامل اجلهود، وتتوا�صل خيوط املعرفة،  اأمر مهم يف 
وتبداأ االأجيال النا�صئة رحلتها من حيث توقف االآخرون.. وال �صك اأن تذكر 
العلماء واملفكرين املبدعني خا�صة يف املحافل الثقافية الكبرة مثل معر�ض 
االأجيال  املطلوب بني  التوا�صل  للكتاب يعد جــزًءا من هذا  الــدويل  اأبوظبي 

املنتجة للمعرفة.
كل  يف  للمعر�ض  حمورية  ثقافية  �صخ�صية  اختيار  فكرة  على  قــدور  واأثــنــى 
الكبرة  الثقافية  واالأن�صطة  الفعاليات  كافة  تعميمها على  والتي متنى  عام 
يف الوطن العربي، موؤكدا اأن االإمارات على الدوام ال�صباقة يف طرح املبادرات 

الرائدة التي يعود نفعها على االإن�صانية جمعاء.
بعميد  للكتاب  الـــدويل  ابوظبي  معر�ض  مــن   31 الـــ  الـــدورة  وحتتفي  هــذا 
االأدب العربي طه ح�صني الذي وقع عليه االختيار ك�صخ�صية العام املحورية 
للمعر�ض، حيث يعد اأحد عظماء التاريخ وقامة اأدبية وفكرية مرموقة اأ�ص�صت 
اأعماله  وبقيت  الع�صرين،  القرن  خــال  العربي  العامل  يف  تنويري  مل�صروع 
الثقافية  اجلهود  ملوا�صلة  منها  االنطاق  ميكن  اأ�صا�صية  قاعدة  ومنجزاته 

واملعرفية التي تدفع باجتاه تر�صيخ مكانة االأدب واللغة العربية.

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  بـمعر�ض  م�صاركتها  بنجاح  �صعادتها  عن  �صابة  اإماراتية  فنانة  اأعربت 
الدويل للكتاب وقالت اإن هذه هي املرة االأوىل التي حتظى فيها بجزء خم�ص�ض 
التي ت�صممها منذ فرتة طويلة  االإبداعية  لبيع منتجاتها  لها يف معر�ض هام 

غر اأنها كانت مرتددة يف عر�صها يف فعالية عامة.
و قالت " اإليازية حممد " البالغة من العمر 20 عاما واملتخ�ص�صة يف ت�صميم 
اأنباء  لوكالة  ت�صريحات  يف  القهوة  وفناجني  واللوا�صق  املرجعية  االإ�ــصــارات 
االإمارات )وام( اإن العديد من زوار املعر�ض مهتمون ب�صراء االإ�صارات املرجعية 

اأن تلك االإ�صارات  اأكــدوا  اأن الكثر منهم  يف اجلــزء املخ�ص�ض لها يف املعر�ض و 
ت�صجعهم على القراءة .

اأبوظبي �صجعتها على  " التي تعمل يف حكومة  " �صارة  اأن �صقيقتها  اأو�صحت  و 
عر�ض اأعمالها يف ركن الفنانني يف معر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب.. واأ�صافت: 
�صقيقتي حمقة فقد عزز تقدير الزوار الأعمايل يف املعر�ض من ثقتي يف  " كانت 
نف�صي و تلقيت العديد من العرو�ض الإنتاج كميات كبرة من اللوا�صق وفناجني 

القهوة ".
تدر�ض " اإليازية " الهند�صة لكنها تفكر جديا يف امل�صي قدما يف م�صرة مهنية 

اإبداعية وبداأت يف تطوير ذاتها يف هذا االإجتاه.

فنانة �إمار�تية : معر�ض �أبوظبي للكتاب فر�شة متميزة لعر�ض �إنتاجي �لإبد�عي

»خليفة �لرتبوية« : رعاية حممد بن ز�يد للطفولة �ملبكرة ريادة �إمار�تية

مركز �أبوظبي للغة �لعربية يطلق جائزة »كنز �جليل« ر�شميا يف معر�ض �أبوظبي للكتاب

»معر�ض �أبوظبي للكتاب«.. منرب لالحتفاء برموز �لأدب و�لثقافة

موؤ�ش�شات �ل�شيخ حممد بن خالد �آل نهيان 
ت�شارك بـمعر�ض و�جهة �لتعليم بدورته �لـ 8
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اإ�صابات جديدة  ت�صجيل ع�صر  الكندية  العامة  ال�صحة  اأعلنت هيئة 
اأونتاريو،  اإقليم  يف  ُت�صجل  حالة  اأول  بينها  القرود،  بجدرى  موؤكدة 

مما يرفع اإجمايل حاالت االإ�صابة يف الباد اإىل 26 حالة.
احلاالت،  اإجــمــايل  مــن   25 ر�صد  كيبيك  اإقليم  اإن  الوكالة  وقــالــت 
بزيادة بلغت ت�صع حاالت عن يوم االأربعاء. ورجحت تاأكيد املزيد من 

احلاالت يف االأيام املقبلة بعد فح�ض عينات من مناطق خمتلفة.
اإ�ــصــابــة بــجــدرى القرود  اأول حالتي  اأكـــدت ر�ــصــد  وكــانــت كــنــدا قــد 

االأ�صبوع املا�صي.
الب�صر  نــادرة م�صابهة جلدري  القرود هو عدوى فرو�صية  وجــدري 
ولكنها اأخف، و�ُصجلت الأول مرة يف جمهورية الكوجنو الدميقراطية 
العقد  خــال  اأفريقيا  غــرب  يف  احلــاالت  عــدد  وزاد  ال�صبعينيات.  يف 
املا�صي. وقالت منظمة ال�صحة العاملية يوم اخلمي�ض اإنه مت اكت�صاف 
حوايل 200 اإ�صابة موؤكدة بجدرى القرود يف اأكرث من 20 دولة ال 

يتوطن فيها املر�ض.
 
 

اخلارجية  وزيــر  اجلمعة  اأم�ض  ال�صينية   اخلارجية  وزارة  اتهمت   
األقى  بعدما  ال�صني  �صمعة”  “بت�صويه  بلينكن  اأنــتــوين  االأمــركــي 
اإجــراءات ملوازنة نفوذ بكني على ال�صاحة  خطاًبا دعا فيه اإىل اتخاذ 

الدولية.
وقال املتحدث با�صم وزارة اخلارجية ال�صينية وانغ ونبني يف موؤمتر 
تهديد  وُي�صّخم  خطاأ  معلومات  “ين�صر  بلينكن  خطاب  اإن  �صحفي 
ال�صني ويتدّخل ب�صوؤونها الداخلية وي�صوه �صورة �صيا�صاتها الداخلية 

واخلارجية«.
التحذيرات  مـــن  االأخــــــرة جمــمــوعــة  االأيــــــام  الــ�ــصــني يف  واجـــهـــت 
نــفــوذهــا املتزايد  بــ�ــصــاأن  املــتــحــدة واحلــلــفــاء الغربيني  الــواليــات  مــن 

وطموحاتها العاملية.
يف خطاب طال انتظاره حول ال�صني األقاه بلينكن اخلمي�ض يف جامعة 
“اأخطر تهديد طويل االأمد  جورج وا�صنطن، اعترب اأن بكني ت�صكل 
بـ”االكراه املتزايد”  وندد بلينكن يف خطابه  على النظام الدويل”. 
الذي متار�صه ال�صني على تايوان، م�صددا على اأن �صيا�صة وا�صنطن 

باإزاء هذه الق�صية مل تتغر.
وقال وانغ اجلمعة اإن ال�صني “تعار�ض ب�صدة” خطاب بلينكن واإنه 
وتثبيطها  ال�صني  تنمية  “احتواء  اإىل  ت�صعى  وا�صنطن  اأن  يظهر 

واحلفاظ على الهيمنة والقوة االأمركيتني«.
 

تيمور  �صواحل  قبالة  اجلمعة  اأم�ض  درجــات   6،2 بقوة  زلــزال  وقــع 
مل  لكن  ا�صرتاليا  وحتى  اندوني�صا  �صكان  اأي�صا  بــه  �صعر  ال�صرقية 

ي�صجل �صقوط �صحايا اأو اأ�صرار وفق املعلومات االأولية.
للم�صح اجليولوجي  االأمــركــي  املعهد  اأعــلــن  الـــذي  الــزلــزال  ووقـــع 
 51،4 02،36 بتوقيت غرينت�ض على عمق  �صدته، حوايل ال�صاعة 
كيلومرتا قبالة الطرف ال�صرقي جلزيرة تيمور املق�صومة بني تيمور 

ال�صرقية واإندوني�صيا.
وقد �صعر به لفرتة ق�صرة �صكان ديلي عا�صمة تيمور ال�صرقية لكنه 

بداأ اأقوى يف �صرق اجلزيرة و�صوال اإىل مدينة داروين يف ا�صرتاليا.
وذكر �صحايف من وكالة فران�ض بر�ض يف العا�صمة ديلي “راأيت �صكانا 
مدار�صهم  من  ب�صرعة  يخرجون  واأطفاال  منازلهم  ملغادرة  يهرعون 

نظًرا ل�صدة الهزة االأر�صية، لكنها مل ت�صتمر �صوى ثوان«.
التيمورية  لو�صبالو�ض  حــول مدينة  اأعــنــف  االأر�ــصــيــة  الــهــزة  وكــانــت 
لكن ال�صلطات مل تتمكن من تقييم الو�صع حتى االآن ومل تذكر اأي 

ح�صيلة ل�صحايا حمتملني اأو اأ�صرار.
وعلى اجلانب االآخر من بحر تيمور، �صعر �صكان مدينة دارويــن يف 

ا�صرتاليا بالهزة.
وقال جويل ويلينغيل الذي كان يعمل يف مبنى �صركة الآالت �صناعية 
لوكالة فران�ض بر�ض “اعتقدت اننا ننقل قطعة �صخمة من املعدات 
“لكن عندما خرجنا  واأ�صاف  يف اجلزء اخللفي املخ�ص�ض للبناء”. 
مــن املــبــنــى الــرئــيــ�ــصــي كـــان ال يـــزال يهتز واأخــــربين زمــائــي اأنهم 

يعتقدون اأنه زلزال«.

عوا�صم

اأوتاوا

بكني

جاكرتا

ذعر يف تورونتو ب�شبب 
م�شّلح جتّول قرب مدر�شة

 
•• مونرتيال-اأفب

م�صّلح  رجــل  ب�صبب  الكندية  تــورونــتــو  الــذعــر يف مدينة  مــن  حــالــة  �ــصــادت 
ببندقية كان يتجّول بالقرب من مدر�صة قل اأن تتدّخل ال�صرطة و”ميوت”، 
يف حادثة اأتت بعد يومني من مقتل 91 طفًا ومدّر�صتني بر�صا�ض م�صّلح 

اقتحم مدر�صتهم االبتدائية يف والية تك�صا�ض االأمركية.
اأّن رجًا  �صهود عيان مفادها  ورود باغات من  اإثــر  اأّنــه  ال�صرطة  واأعلنت 
اإغاقاً  تورونتو، فر�صت  �صرق  اأحياء  اأحد  يف  نارياً  �صاحاً  يتجّول حامًا 
لتوقيف  عنا�صرها  يتدّخل  اأن  قبل  املكان  من  القريبة  املدار�ض  على  عاماً 
امل�صتبه به. وقال جيم�ض رامر قائد �صرطة املدينة خال موؤمتر �صحايف 
“مات”،  بــه  امل�صتبه  اأّن  مو�صحاً  ال�صخ�ض”،  هــذا  واجــهــت  “ال�صرطة  اإّن 

راف�صاً االإدالء مبزيد من التفا�صيل.
ويف ح�صابها على تويرت قالت �صرطة تورونتو اإن امل�صتبه �صاب ع�صريني كان 

يعتمر قبعة بي�صاء ويرتدي معطفاً طويًا.
ميكن  مــدى  اأّي  اإىل  اأفهم  املدر�صة،  ُقــرب  “ب�صبب  ال�صرطة  قائد  واأ�ــصــاف 
لهذا االأمر اأن يكون قد ت�صّبب ب�صدمة للطاب واأولياء االأمور واملوظفني، 

بالنظر اإىل ما حدث موؤّخراً يف الواليات املتحدة«.
م�صراً  العامة”،  لل�صامة  “مل يعد هناك تهديد  اأّنــه  اإىل  رامر  وطماأن 
يف الوقت نف�صه اإىل اأّن وحدات ال�صرطة “�صتكّثف دورياتها يف املنطقة على 

املدى الق�صر«.

�لعر�ق.. �ن�شد�د �شيا�شي وخماوف من �لغ�شب �ل�شعبي

لول يو��شل تقدمه على بول�شونارو يف �نتخابات �لرب�زيل 
اآذار/مار�ض ك�صف اأن لوال يتقدم بفارق   24 هذا املعهد املرجعي يف 

17 نقطة على بول�صونارو.
الذي  التحقيق  اإن  اإذ  الــراأي  ا�صتطاعي  املقارنة بني  لكن ال ميكن 
اأجري يف اآذار/مار�ض يتعلق ب�صيناريوهات ت�صمل مر�صحني اآخرين، 

ان�صحب بع�صهم منذ ذلك احلني.
الفارق  اأن  اإىل  اأ�صار  “بودرداتا”  اأجــراه معهد  اآخر  ا�صتطاعا  لكن 
 41( ولــوال  باملئة(   36( بول�صونارو  بني  نقاط  خم�ض  يتجاوز  ال 

باملئة(.
وبح�صب اال�صتطاع الذي ُن�صر اخلمي�ض، قد يفوز الرئي�ض الي�صاري 
االأ�صبق الذي حكم بني 2003 و2010، يف الدورة االأوىل ويح�صد 
لبول�صونارو، يف  االأ�صوات  %30 من  االأ�صوات مقابل  %54 من 

حال مل حُتت�صب اإاّل االأ�صوات ال�صاحلة اأي من دون االأوراق البي�ض 
واالأ�صوات الباطلة. ويف الدورة الثانية، قد يهزم زعيم حزب العمال 
الذي يبلغ من العمر 76 عاًما، جاير بول�صونارو )67 عاًما( بفارق 

25 نقطة )%58 مقابل %33 من االأ�صوات(.
هذا  اأن  بــر�ــض  فران�ض  لوكالة  �ــصــوزا  دي  كــريــومــار  املحلّلل  ويــوؤّكــد 
اال�صتطاع ُيظهر اأن “غياب حت�ّصن يف االقت�صاد” قد يخلق “ميًا 

موؤاتًيا للوال«.
لوال يف  اأكرب من  يواجه �صعوبات  بول�صونارو  اأن  �صوزا  دي  وا�صاف 

التوّجه اإىل ناخبني لي�صوا من منا�صريه.
ا ،اأجري بني االأربعاء واخلمي�ض يف  و�صمل اال�صتطاع 2556 �صخ�صً

181 مدينة بهام�ض خطاأ يبلغ نقطتني.

•• برازيليا-اأفب

يوا�صل لوي�ض اإينا�صيو لوال دا �صيلفا حتقيق تقدم يف نوايا الت�صويت 
الربازيل  يف  املقبل  االأول-اأكتوبر  ت�صرين  يف  الرئا�صية  لانتخابات 
التي قد يفوز فيها من الدورة االأوىل على الرئي�ض احلايل اليميني 
املتطرف جاير بول�صونارو، بح�صب ا�صتطاع للراأي ُن�صر اخلمي�ض.

من   48% بـــاأن  الــــراأي  ال�صتطاعات  “داتافوليا”  معهد  واأفــــاد 
مقابل  �صيلفا،  دا  لــوال  االأ�صبق  للرئي�ض  ي�صوتون  قد  الربازيليني 

%27 لبول�صونارو.
 21 يتقدم  بــات  الــذي  ولــوال  بول�صونارو  الــفــارق بني  يزيد  ويذلك 
اأجراه  نقطة يف الدورة االأوىل على مناف�صه. وكان ا�صتطاع �صابق 

•• عوا�صم-وكاالت

ميــر الـــعـــراق بــظــرف حــ�ــصــا�ــض و�صط 
ا�صتحقاقات  وتــاأخــر  �صيا�صي  ان�صداد 
يف  املحددة،  مواعيدها  عن  د�صتورية 

ظل االنتقال من االختاف اإىل اخلاف والعمل على 
تر�صيخه دون الركون للم�صرتكات التي جتمع الفرقاء 

يف املنظومة ال�صيا�صية.
ووفق �صحف عربية �صادرة اأم�ض اجلمعة، ال تزال حالة 
االن�صداد ال�صيا�صي هي ال�صائدة يف امل�صهد العراقي، ومل 
يتم انتخاب رئي�ض اجلمهورية اأواختيار رئي�ض الوزراء، 
مع ا�صتمرار حالة الفراغ ال�صيا�صي، وتفاقم التداعيات 

االقت�صادية واالأمنية وال�صيا�صية يف الباد.

اأخطرمرحلة
فمن  ال�صعودية،  عكاظ  ل�صحيفة  اإخــبــاري  تقرير  ويف 
النادر اأن العراقيني ال يختلفون االآن فيما بينهم حيال 
ال�صيا�صي واالأمني احلايل، خا�صة بعد  خطورة امل�صهد 
االأزمـــة  عــلــى خــط  م�صلحة  وجــمــاعــات  ف�صائل  دخـــول 
ال�صيا�صية واتخاذها مواقف منحازة واأخرى هجومية، 
مبــا يــرفــع احــتــمــاالت الــ�ــصــدام املــ�ــصــلــح، اأو عــلــى االأقل 
املوؤثرين  بني  االنتقائية  الت�صفيات  مبرحلة  الدخول 

داخل تلك الف�صائل.
“بني عرقلة م�صاريع لقوانني  اأي�صاً  ويف تقرير عكاظ 
مدعومة من قبل )التحالف الثاثي( الذي يتكون من 
التيار ال�صدري وحلفائه من القوى ال�صنية والكردية، 
عرب اإيقافها من خال املحكمة االحتادية، ب�صغوط من 
قبل االإطار التن�صيقي، الذي ميثل املع�صكر االإيراين يف 
العراق، بح�صب ما حتدث به اأع�صاء بالتيار ال�صدري، 
وما تر�صح من تفاعات عنها كان اآخرها بيان ما ت�صمى 
بـالهيئة التن�صيقية للمقاومة العراقية، املظلة اجلامعة 
اإقليم  فيه  هدد  باإيران،  مرتبطة  ملي�صيات   10 لنحو 
كرد�صتان، بعد �صل�صلة من االتهامات التي ال اأثر واقعي 
لها بال�صارع؛ لتربز باجلهة االأخرى حرب امللفات التي 
وما  الــفــاحــ�ــض  والــــرثاء  الــفــ�ــصــاد  ق�صايا  بع�ض  �ــصــربــت 

من  نوعاً  اأنف�صهم  ال�صيا�صيني  بني  ال�صراعات  خلقت 
املواجهة، فيما بقى حال الوطن يرزح باآالم �صعبه وعدم 
واالأمني  ال�صيا�صي  الو�صع  ملعاجلة  اأمــل  كــوة  اأي  فتح 

واالجتماعي«.
وتابعت “دخل امل�صهد ال�صيا�صي العراقي يف تعقيد اأكرث 
قربت  االأطــــراف  مفاو�صات  فــا  م�صى،  وقــت  اأي  مــن 
ال�صادقة  الــنــوايــا  وال  الــو�ــصــط  احلـــل  مــن  املتناف�صني 
جنــحــت يف تــوفــر مــنــاخ الــعــمــل الــوطــنــي الــــذي يزيل 
اأو�صاعهم،  حت�صني  يف  الــنــا�ــض  اآمـــال  يلبي  اخلــافــات 
مغلقة  حلقة  يف  تــدور  احلكومة  ت�صكيل  ق�صية  فباتت 

ونفق مظلم دون حل يلوح باالأفق قريبا«.
وانتهت اإىل اأن “�صيا�صة الذهاب بتحالفات غر متوازنة 
بل  نــفــعــاً،  يــجــدي  لــن  االإرادات  ك�صر  اأ�ــصــلــوب  واعــتــمــاد 
�صيزيد من توتر الو�صع والتوجه نحو طريق جمهول 

يتنعم به من اأموال طائلة لقيادات امللي�صيات اأو اأ�صرهم، 
خا�صة بعد قيام من�صات وو�صائل اإعام حم�صوبة على 
تهديدات  مــع  منها  ق�صم  بت�صريب  الــ�ــصــدري  الــتــيــار 

مبا�صرة بف�صح املزيد منها«.
باأخطر  ميـــر  “العراق  اأن  اإىل  الــ�ــصــحــيــفــة  وتــخــلــ�ــض 
مــراحــلــه وقـــد يــكــون بــني ليلة و�ــصــحــاهــا اأمــــام انزالق 
خطر وكبر يوؤدي اإىل فو�صى كبرة لها بداية ولي�ض 

لها نهاية مامل يتم تدارك االأمر«.

ان�سداد�سيا�سي
ملنطقة  وجـــود  “ال  اأنـــه  تــرى  هــدنــة،  بــن  ليلى  الكاتبة 
القوى  ت�صلب  نتيجة  الو�صط،  الع�صا من  ظل وم�صك 
م�صاحات  تو�صيع  يف  ومتــعــن  مــواقــفــهــا،  يف  ال�صيا�صية 
حتى  الوقت  ت�صييع  يف  واال�صتثمار  بينها،  الثقة  عــدم 

يدفع ثمنه ال�صعب العراقي، فامل�صر 
املرتبك الذي يعي�صه البلد ي�صتدعي 
يف�صي  مبــا  وال�صف  الكلمة  توحيد 
املتطلبات  تــلــبــي  حــكــومــة  قــيــام  اإىل 

االأ�صا�صية على اأقل تقدير«.

غ�سب�سعبي
اأكــرث مــن ع�صر  اأن  اأحــمــد  اأحــمــد �صيد  واعــتــرب الكاتب 
ال�صدري،  التيار  قبل  مــن  طــرحــت  �صيا�صية  مــبــادرات 
ومن  التن�صيقي،  االإطـــار  ومــن  كرد�صتان،  اإقليم  ومــن 
زعيم تيار احلكمة عمار احلكيم، ومن رئي�ض احلكومة 
االأ�صبق اإياد عاوى، ومن رئي�ض الوزراء ال�صابق عادل 
الذي  ال�صعب”  اأجــل  “حتالف من  املــهــدي، ومــن  عبد 
يعرّب عن تيار امل�صتقلني يف الربملان، مل تفلح جميعها 
يف ك�صر حالة اجلمود ال�صيا�صي يف جدار االأزمة، ب�صبب 
بني  الت�صاد  حالة  وا�صتمرار  ال�صيا�صية  الطبقة  تعنت 

روؤيتني حتكمان التفاعات ال�صيا�صية.
وطن  اإنــقــاذ  حتــالــف  ميثلها  االأوىل  “الروؤية  واأ�ــصــاف 
الكرد�صتاين  واحلــــزب  الــ�ــصــدري  الــتــيــار  يــ�ــصــم  الــــذي 
بزعامة م�صعود الربزاين وحتالف تقدم ال�صني بزعامة 
حمــمــد احلــلــبــو�ــصــي، والـــــذي يــدفــع يف اجتــــاه ت�صكيل 
اأغلبية وطنية، والروؤية الثانية ميثلها االإطار  حكومة 
تراجع  التي  ال�صيعية،  الــقــوى  ي�صم  الــذي  التن�صيقي 
وتت�صبث  االأخــــرة،  الربملانية  االنتخابات  يف  متثيلها 
بت�صكيل حكومة توافق وطني، كما هو احلال يف ت�صكيل 
ال�صابقة، وترف�ض مفهوم حكومة االأغلبية  احلكومات 
الوطنية وتتم�صك بحقها يف ت�صكيل الكتلة الأكرب، كما 
قال زعيم ع�صائب اأهل احلق قي�ض اخلزعلي، واختيار 
املــ�ــصــاركــة يف حكومة  اأو عــلــى االأقــــل  الــــــوزراء،  رئــيــ�ــض 

توافقية يقودها ال�صدر«.
التناق�ض بني حتالف  ا�صتمرار  اأنه يف ظل  اإىل  وانتهى 
اأن تظل حالة  اإنقاذ وطن واالإطــار التن�صيقي فاالأرجح 
االن�صداد ال�صيا�صي هي ال�صائدة، مبا قد يقود يف نهاية 
املطاف اإىل تفجر الغ�صب ال�صعبي مع تفاقم االأو�صاع 

االقت�صادية واالأمنية. 

كيف �أثرت �لعقوبات �لغربية على رو�شيا »ع�شكريا«؟ •• وا�صنطن-وكاالت

بتاأثر  رو�ـــصـــيـــا  ا�ـــصـــتـــخـــفـــاف  رغـــــم 
اأن  اإال  عــلــيــهــا،  الــغــربــيــة  الــعــقــوبــات 
ذلــك خا�صة من  كــان عك�ض  الــواقــع 

هناك  اأن  متخ�ص�صون  يوؤكد  حيث  الع�صكرية  الناحية 
�صعوبات جمة تواجه “اجلي�ض االأحمر” يف ظل نق�ض 
الرقائق واملكونات االإلكرتونية جراء تراجع ال�صادرات 
ب�صكل كبر. ووفق م�صوؤولة اأمركية بارزة فاإن رو�صيا 
ا�صطرت اإىل ا�صتخدام “قطع” من غ�صاالت ال�صحون 
العقوبات  نتيجة  الع�صكرية  اأجهزتها  يف  والــثــاجــات 
اأن  الــربيــطــانــيــة  الـــدفـــاع  وزارة  ك�صفت  كــمــا  الــغــربــيــة، 
مو�صكو تعاين من نق�ض يف طائرات اال�صتطاع امل�صرة 
االأهداف  لتحديد  ا�صتخدامها  حتــاول  والتي  املنا�صبة 

التي �صتق�صفها باملقاتات اأو املدفعية.
مع  فـــاإنـــه  االأمـــركـــيـــة  “نيوزويك”  جمــلــة  وبــحــ�ــصــب 
ا�صتمرار رو�صيا يف هجومها الع�صكري على اأوكرانيا، فاإن 
اخل�صائر الفادحة يف االقت�صاد الرو�صي ميكن ال�صعور 
رئي�ض  �صبونت�ض  �صون  عن  ونقلت  قادمة،  ل�صنوات  بها 
ال�صوؤون  يف  املتخ�ص�صة  “�صوفريب”،  دوريـــة  حتــريــر 
الع�صكرية، اأن االجتياح االآن يف �صهره الرابع، ويتطلب 

ا�صتمراره حوايل 900 مليون دوالر يف اليوم.
واأو�صح اأن “هناك عدة عوامل تلعب دوًرا يف هذا املبلغ 
الذين  الـــرو�ـــض  رواتــــب اجلــنــود  دفـــع  ت�صمل  الــبــاهــظ 
والر�صا�ض  بالذخائر  وتزويدهم  اأوكرانيا  يف  يقاتلون 
وال�صواريخ؛ وتكلفة اإ�صاح املعدات الع�صكرية املفقودة 
مقابل  تــدفــع  اأن  ــا  اأيــ�ــصً رو�صيا  على  يجب  التالفة،  اأو 
مت  التي  كــروز  و�ــصــواريــخ  املهمة  االأ�صلحة  مــن  االآالف 
الواحد  ثمن  يبلغ  والــتــي  احلـــرب،  خــال  ا�صتخدامها 

منها حوايل 1.5 مليون دوالر«.
وحـــول تــاأثــر الــعــقــوبــات عــلــى اجلــيــ�ــض الــرو�ــصــي، قال 

نيوز  لـ”�صكاي  ت�صريحات  يف  راد�صيو�صيني،  واأ�ــصــاف 
من  باهظة،  بتكلفة  رو�صيا  اإخفاقات  “تاأتي  عربية”: 
على  االأرواح،  يف  اخل�صائر  حيث  ومــن  املالية  الناحية 
الك�صف عن  مـــرتدًدا يف  كــان  الكرملني  اأن  مــن  الــرغــم 
ل�صركات  تقديرات  ووفــق  الع�صكرية،  اخل�صائر  اأرقـــام 
كلفت  احلـــرب  مــن  املبا�صرة  اخل�صائر  فـــاإن  ا�صت�صارية 

رو�صيا ع�صرات املليارات«.
مبعدات  وا�صعة  خ�صائر  اأوقعت  “اأوكرانيا  اأن  واأو�ــصــح 

واال�صرتاتيجية  االأمنية  ال�صوؤون  املتخ�ص�ض يف  املحلل 
التقديرات  خانتها  “مو�صكو  اإن  راد�صيو�صيني  لــيــون 
كانت تتوقع هزمية �صريعة الأوكرانيا بعد فرتة وجيزة 
من االجتياح، بالنظر اإىل تفوقها الع�صكري، ومع ذلك، 
مل حتقق رو�صيا جناحات ع�صكرية كبرة، ف�صلت قواتها 
�صعوبات  وواجــهــت  كييف  العا�صمة  على  ال�صيطرة  يف 
القوات  بها  تقوم  خطوة  كــل  اأخـــرى،  رئي�صية  مــدن  يف 

الرو�صية قوبلت مبقاومة �صديدة من االأوكرانيني«.

ال�صربة  وكـــانـــت  الــرو�ــصــي  اجلــيــ�ــض 
الطراد  بـــاإغـــراق  اأبـــريـــل  االأقـــــوى يف 
الرو�صي مو�صكفا، كما اأن هناك دالئل 
ت�صرب  مل  الرو�صية  القوات  اأن  على 
دقيقة  ب�صواريخ  املق�صودة  اأهدافها 
التوجيه ما يعد خ�صارات جمانية ويف املقابل بالتاأكيد 
ب�صبب  باهظة  اقت�صادية  تكلفة  ا  اأي�صً اأوكرانيا  تواجه 
التمويل  “معهد  اأن  اإىل  واأ�ــصــار  الــرو�ــصــي«.  االجــتــيــاح 
الدويل اأكد على اأن الناجت املحلي االإجمايل لرو�صيا من 
املرجح اأن ينخف�ض بن�صبة 15 باملئة هذا العام وهو ما 
�صينعك�ض �صلبا على كافة اأوجه ال�صرف وبينها ال�صوؤون 
الع�صكرية«. ويف جل�صة ا�صتماع بالكونغر�ض، قالت وزيرة 
التجارة االأمركية جينا رميوندو: “لدينا تقارير من 
االأوكرانيني تفيد باأنهم وجدوا معدات ع�صكرية رو�صية 
مليئة باأ�صباه املو�صات التي اأخذتها القوات الرو�صية 

من غ�صاالت ال�صحون والثاجات«.
الت�صدير  قيود  اأن  يثبت  “هذا  اأن  رميــونــدو  واأ�صافت 
التي تقودها الواليات املتحدة �صد رو�صيا، حرمتها من 
القيود  اأن هذه  اإىل  م�صرة  االأمركية”،  التكنولوجيا 
احلــفــاظ على  عــلــى  مــو�ــصــكــو  قــــدرة  �ــصــل  “�صاهمت يف 

عمليتها الع�صكرية«.
التكنولوجيا  “�صادرات  اأن  االأمركية  الوزيرة  وبينت 
فر�ض  مــنــذ  بــاملــئــة   70 بن�صبة  تــراجــعــت  رو�ــصــيــا  اإىل 
تفيد  تقارير  هناك  اأن  وك�صفت  الت�صدير”،  �صوابط 
باأن رو�صيا ا�صطرت الإغاق م�صنعني للدبابات ب�صبب 
املتحدة ودول غربية  الواليات  املكونات«. وكانت  نق�ض 
االإلكرتونية  واملكونات  الرقائق  ت�صدير  قيدت  اأخــرى 
على  لرو�صيا  الع�صكري  لا�صتخدام  امل�صممة  االأخــرى 
خلفية غزوها الأوكرانيا، ويتطلب ت�صدير هذه االأجزاء 
االجتياح  قبل  حتى  قدما  للم�صي  حكوميا  ترخي�صا 

الرو�صي االأخر الأوكرانيا.

بعد �إعالن و��شنطن.. ما �أهمية �ن�شمام طائر�ت »�شينوك« جلي�ض م�شر؟

ا�صتحوذت  الــتــي  اأوكــرانــيــا  بــخــاف 
كم�صاعدات  دوالر  مليار   40 على 

مالية وع�صكرية اأمركية.
ال�صيا�صات  يف  ـــبـــاحـــث  ال واأ�ـــــصـــــار 
مـــروحـــيـــات  اأن  اإىل  الــــدفــــاعــــيــــة 
هي  47-اإف”،  “طراز  ال�صينوك 
�ــصــيــنــوك، التي  االأحـــــدث يف عــائــلــة 
ت�صنعها �صركة بيونغ، ويبلغ مداها 
ون�صف  كــم،   600 نحو  العملياتي 
قطر عملياتي يتعدى الـ 300 كم.

واأو�صح اأن تلك املروحية خُم�ص�صة 

نقل  على  وقـــادرة  التكتيكي،  للنقل 
مقاتًا  عن�صًرا   50 اإىل   30 بــني 
بــكــامــل جتــهــيــزهــم الـــقـــتـــايل، كما 
اإىل  ت�صل  حموالت  �صحن  باإمكانها 
مدفع  �ــصــحــن  وكـــذلـــك  ـــا،  طـــًن  12
اأو عربتي  بجانب عربة  “هاوتزر” 
تلك  اأن  اإىل  ح�صن  ولــفــت  هامفي. 
املروحيات بحزمة اإلكرتونية �صديدة 
بنظام  رادار  على  وتعتمد  التعقيد، 
لر�صم   )AN/APQ-174A(
اخلرائط وحتديد الت�صاري�ض، كما 

•• وا�صنطن-وكاالت

االأمركية  الـــدفـــاع  وزارة  اأعــلــنــت 
“البنتاغون” اأم�ض االأول اخلمي�ض 
على  اخلــــارجــــيــــة  وزارة  مـــوافـــقـــة 
طراز  مــن  هليكوبرت  طــائــرات  بيع 
مت�صل  وعتاد  47-اإف”  “�صينوك 
قيمتها  بلغت  �صفقة  يف  مل�صر،  بها 

2.6 مليار دوالر.
وبــحــ�ــصــب الــبــنــتــاغــون، فــــاإن م�صر 
23 طائرة  �ــصــراء  كــانــت قــد طلبت 
هليكوبرت �صينوك 47-اإف، م�صرا 
�صيكون  االأ�ــصــا�ــصــي  املتعاقد  اأن  اإىل 

�صركة بوينغ.
االأمركية،  الــدفــاع  لـــوزارة  وطبًقا 
ال�صيا�صة  لـ”تدعيم  ال�صفقة  تاأتي 
اخلارجية واالأمن القومي للواليات 
املـــتـــحـــدة مـــن خــــال املـــ�ـــصـــاعـــدة يف 
حتــ�ــصــني اأمــــن حــلــيــف رئــيــ�ــصــي من 
م�صر  وا�صفًة  الناتو”،  دول  خــارج 
املهم  اال�ــصــرتاتــيــجــي  بالـ”�صريك 

لوا�صنطن يف ال�صرق االأو�صط«.
ومتخ�ص�صون  مــراقــبــون  وو�ــصــف 
ال�صفقة  الــعــ�ــصــكــريــة،  الــ�ــصــوؤون  يف 
اجلديدة باأنها تاأتي تتويًجا لـ”العام 
للعاقات اال�صرتاتيجية  الذهبي” 

والواليات  م�صر  بــني  والع�صكرية 
تنامي  على  قــوي  وموؤ�صر  املتحدة، 
الــــ�ــــصــــراكــــة اال�ـــصـــرتاتـــيـــجـــيـــة بني 

البلدين ملراحل متطورة.
وقــــــــال الــــبــــاحــــث املـــتـــخـــ�ـــصـــ�ـــض يف 
ح�صن  حممد  الدفاعية  ال�صيا�صات 
اإن ال�صفقة االأخرة تاأتي بعد �صيل 
منذ  بــــداأت  الت�صليح  �ــصــفــقــات  مــن 
العام اجلاري، باملوافقة على توريد 
�صي  تكتيكي طــراز  نقل  12 طائرة 
بقيمة  هركليز”،  “�صوبر   130
اأنظمة  عــدة  مع  دوالر،  مليار   2.2
رادارية “اإ�ض بي اإ�ض - 48”، مرورا 
م�صر  تــوريــد  البنتاغون  مبناق�صة 
�صابقة  يف   ،”15 “اإف  مبــقــاتــات 
اإىل  و�ــصــوال  نوعها،  مــن  االأول  هــي 
القاهرة  بتزويد  االأخـــرة  ال�صفقة 

مبروحيات “ال�صينوك«.
لـ”�صكاي  حديث  يف  ح�صن  واأو�ــصــح 
 5 غــ�ــصــون  يف  اأنــــه  عربية”،  نــيــوز 
�صفقات  على  االتفاق  جرى  اأ�صهر، 
مليارات   5 تقارب  بقيمة  ت�صليحية 
دوالر بني م�صر والواليات املتحدة، 
وهذا تطور ا�صتثنائي حتت مقيا�ض 
�صرائكها  مع  االأمركية  العاقات 
الناتو  خـــــــارج  اال�ـــصـــرتاتـــيـــجـــيـــني 

اأنظمة لتعريف العدو من  تت�صمن 
اجلوية  املاحة  وحتديد  ال�صديق 
AAR-( ونظام  اإ�ض”،  بي  “جي 

للتحذير �صد ال�صواريخ.  )54
ال�صفقة  فـــــاإن  حــ�ــصــن  تــقــديــر  ويف 
اإ�صافية  قــــدرات  �صتمثل  االأخـــــرة 
املحمولة  امل�صرية  للقوات  معتربة 
التكتيكي  الــنــقــل  وقـــــــدرات  جــــــًوا، 
فاملروحيات  الـــ�ـــصـــريـــع،  والــــدعــــم 
بالدعم  الــقــوات  لتزويد  خم�ص�صة 
والـــذخـــرة والــ�ــصــاح، عــــاوة على 
االأفـــ�ـــصـــل حلركة  كـــونـــهـــا اخلــــيــــار 

القوات اخلا�صة ومهام نقلها.
االأمركية  الـــدفـــاع  وزارة  وذكــــرت 
“حت�صني  على  �صتعمل  ال�صفقة  اأن 
واأن  قدرة الرفع الثقيل يف م�صر” 
القدرة  هـــذه  �ــصــتــ�ــصــتــخــدم  “م�صر 
لــتــعــزيــز دفــاعــهــا عــن الــوطــن وردع 
التهديدات االإقليمية«. كما حر�صت 
التنويه  عــلــى  االأمــركــيــة  الــــــوزارة 
التوازن  تف�صد  “لن  ال�صفقة  بـــاأن 

الع�صكري االأ�صا�صي يف املنطقة«.
ال�صيا�صات  يف  الــــبــــاحــــث  وقــــــــال 
الــدفــاعــيــة، اإن الــعــام االأخـــر ميثل 
ـــا ا�ــصــتــثــنــائــًيــا لــلــعــاقــات بني  عـــاًم
مفاجاأة  و�صّكل  ووا�صنطن،  القاهرة 

واملراقبني  املــحــلــلــني  مـــن  لــلــكــثــر 
الــذيــن تــوقــعــوا فــتــوراً حمــتــمــًا يف 
جو  الــرئــيــ�ــض  اإدارة  مــع  الــعــاقــات 
بايدن، لكنه خاف ذلك فال�صراكة 
دخلت  البلدين  بني  اال�صرتاتيجية 
التعاون  من  م�صبوقة  غر  مرحلة 
ــيــا�ــصــي واالأمــــنــــي  ــيــق الــ�ــص والــتــنــ�ــص
الق�صايا  من  الكثر  يف  والع�صكري 
مار�ض  ويف  بــاملــنــطــقــة.  الــ�ــصــاخــنــة 
املا�صي، اأعلن قائد القيادة املركزية 
اعتزام  ماكينزي  فــرانــك  اجلـــرال 
املــتــحــدة تــزويــد اجلي�ض  الـــواليـــات 
ذات  اإف-15،  بــطــائــرات  املــ�ــصــري 
ُت�صفي  الــتــي  املُــذهــلــة  املــوا�ــصــفــات 

عليها اأهمية ا�صرتاتيجية كربى.
ا�صتئناًفا  “راأينا  حــ�ــصــن:  واأ�ـــصـــاف 
للحوار اال�صرتاتيجي بني البلدين 
يف نوفمرب املا�صي، بعد توقف دام لـ 
6 �صنوات، وبعد ذلك جرت �صل�صلة 
كبار  مل�صوؤولني  املهمة  الزيارات  من 
يف الــبــيــت االأبــيــ�ــض لــلــقــاهــرة، مثل 
مــ�ــصــتــ�ــصــار االأمــــــن الـــقـــومـــي جيك 
اأنتوين  ووزير اخلارجية  �صوليفان، 
املركزية  الــقــيــادة  وقـــــادة  بــلــيــنــكــن، 
ت�صكياتها  وقــــــــادة  ــــة  االأمــــركــــي

البحرية«.
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عربي ودويل

واالإمدادات الطبية ونق�ض الغذاء.
قالت و�صائل اإعام ر�صمية اإن ال�صلطات تكثف عمليات 
الفح�ض والتطهر يف جميع اأنحاء الباد، بعد االإعان 
هذا االأ�صبوع عن اجتاه “م�صتقر” يف تف�صي املر�ض، مبا 
يف ذلك موؤ�صرات على انح�صار موجة احلمى وانخفا�ض 

عدد الوفيات ن�صبيا.
نقا  الر�صمية  الكورية  املركزية  االأنباء  وكالة  وقالت 
عــن بــيــانــات مــن مقر الــوقــايــة مــن االأوبــئــة يف حاالت 
األــف و460 �صخ�صا ظهرت  اإن حــوايل مئة  الــطــوارئ 
عليهم اأعرا�ض احلمى حتى م�صاء اأم�ض االأول اخلمي�ض، 

مقارنة بنحو 400 األف قبل حوايل 10 اأيام.
وارتفع العدد االإجمايل للم�صابني باحلمى منذ اأبريل 

الوكالة  تــدل  ومل  وحتليلها«.  العينات  وفح�ض  يــوم 
ال�صمالية  كوريا  وقالت  االختبار.  طرق  عن  بتفا�صيل 
)بي.�صي.اأر(  اختبار  معدات  طــورت  اإنها  املا�صي  العام 
اأبدا عدد االأ�صخا�ض الذين  خا�صة بها، لكنها ال تعلن 
العدد  تعلن  ذلــك  من  وبــدال  باملر�ض،  اإ�صابتهم  تثبت 

الذي تظهر عليه اأعرا�ض احلمى.
وقال خرباء اإن هذه االأرقام قد تكون اأقل من االأرقام 

الفعلية، مما يجعل من ال�صعب تقييم الو�صع.
من  جمموعة  الوكالة  ن�صرته  م�صور  مقطع  واأظــهــر 
كمامات  وي�صعون  واقية  ماب�ض  يرتدون  امل�صوؤولني 
“حامل  تــقــول  الفــتــات  عليها  �صناديق  ينقلون  طبية 

عينات” اأو “جهاز اختبار البكرتيا والفرو�صات«.

•• �صول-رويرتز

اأم�ض  ال�صمالية  كوريا  يف  ر�صمية  اإعــام  و�صائل  قالت 
اجلمعة اإن م�صوؤويل ال�صحة يف الباد يجرون حتليا 
ال�صحي  ال�صرف  ومياه  والهواء  والبحرات  لاأنهار 
كورونا  فرو�ض  عــدوى  عن  للك�صف  والقمامة  املنزيل 
االأول  التف�صي  مكافحة  الإجـــراءات  الباد  تكثيف  مع 

للمر�ض بها.
تخو�ض الدولة املنعزلة معركة �صر�صة �صد موجة غر 
اإعان  منذ  كورونا  بفرو�ض  االإ�صابات  من  م�صبوقة 
الباد  اإغـــاق على م�صتوى  وفــر�ــض  الــطــوارئ  حــالــة 
اللقاحات  نق�ض  ب�صاأن  اأثــار خمــاوف  ال�صهر، مما  هــذا 

ني�صان اإىل ثاثة مايني و270850 من بني �صكان 
الباد البالغ عددهم 25 مليون ن�صمة، وعدد الوفيات 

اإىل 69، بعد ت�صجيل حالة وفاة يف اليوم ال�صابق.
مكافحة  مكاتب  اإن  الــوكــالــة  قــالــت  اإفــــادةاأخــــرى،  ويف 
امل�صادر  مــن  الــعــديــد  مــن  عينات  جمعت  الــفــرو�ــصــات 
انتقلت  كوفيد-19  عــــدوى  كــانــت  اإذا  ممــا  للتحقق 

ملناطق اأخرى.
للوباء  ملكافحة  الــطــوارئ  “قطاعات  الوكالة  واأفـــادت 
على جميع امل�صتويات تعطي االأولوية الختبار العينات 
تقوم  بينما  والــبــحــرات،  االأنــهــار  التي مت جمعها من 
مياه  مــن  املكعبة  االأمــتــار  مــن  االآالف  مــئــات  بتطهر 
كل  الــقــمــامــة  مــن  االأطـــنـــان  واآالف  ال�صحي  الــ�ــصــرف 

كوريا �ل�شمالية تفح�ض �لأنهار و�لهو�ء ملكافحة كوفيد-19 

•• خاركيف-اأفب

اتـــــهـــــم الــــرئــــيــــ�ــــض االأوكـــــــــــــراين 
رو�صيا  زيــلــيــنــ�ــصــكــي  فــولــودميــر 
يف  جماعية”  “اإبادة  بـــارتـــكـــاب 
ـــبـــا�ـــض بـــ�ـــصـــرق الــــبــــاد حيث  دون
تتعر�ض مدينة �صيفرودونيت�صك 
وق�صفت  الــقــنــابــل.  مـــن  لــ�ــصــيــل 
الـــقـــوات الــرو�ــصــيــة  اأمــ�ــض االأول 
اأكرب  اخلــمــيــ�ــض خــاركــيــف ثــــاين 
اأوكرانيا  �ــصــرق  �صمال  يف  مدينة 
ي�صبه  مــــا  اإىل  ــادت  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ عـــ كـــانـــت 
االأ�صابيع  يف  الطبيعيـــــــة  احلياة 

االأخرة.
بثه  خــطــاب  يف  زيلين�صكي  وقـــال 
الــتــلــفــزيــون مــ�ــصــاء اخلــمــيــ�ــض اإن 
يف  احلــالــيــني  املــحــتــلــني  “هجوم 
دونبا�ض قد يجعل املنطقة خالية 
الـــغـــزاة  مــتــهــمــا  ال�صكان”  مــــن 
حتويل  اإىل  بــالــ�ــصــعــي  الــــرو�ــــض 
�صيفرودونت�صك ومدن اأخرى يف 

املنطقة “اإىل رماد«.
القوات  اأن  زيلين�صكي  واأ�ـــصـــاف 
عمليات  متـــــار�ـــــض  ــــيــــة  الــــرو�ــــص
جماعي  “قتل  و  “تهجر” 
مدينا  دونـــبـــا�ـــض،  يف  ملدنيني” 
اإبــــادة  “�صيا�صة  ــاأنــه  ب و�ــصــفــه  مــا 
تنفذها  ــــحــــة  وا�ــــص ـــة  جـــمـــاعـــيــــ

رو�صيا«.
واتهامات زيلين�صكي مماثلة لتلك 
اأطــلــقــتــهــا مــو�ــصــكــو لتربير  الــتــي 
“اإبادة  عــــن  مــتــحــدثــة  غــــزوهــــا 
االأوكرانيون  مار�صها  جماعية” 
�صد ال�صكان الناطقني بالرو�صية 

يف دونبا�ض.
وكـــان الــربملــان االأوكـــــراين تبنى 
ي�صف  قـــــرارا  نــيــ�ــصــان/ابــريــل  يف 
حتركات  اجلماعية”  ب”االإبادة 

اجلي�ض الرو�صي. 
االأجنبية  الـــــدول  كـــل  حـــث  وقـــد 

على  لـــالـــتـــفـــاف  حمــــاولــــة  ويف 
“ج�صًرا  اأملــانــيــا  اأقــامــت  احلــ�ــصــار، 
اأوكرانيا  مــع  احلديد”  لل�صكك 
ت�صدير  يف  كـــيـــيـــف  ملــــ�ــــصــــاعــــدة 
حــبــوبــهــا، عــلــى حــد قـــول القائد 
املـــقـــبـــل لـــلـــقـــوات االأمــــركــــيــــة يف 

اأوروبا اجلرال كري�ض كافويل.
تن�صغل  اجلــنــوبــيــة،  اجلبهة  على 
على  قب�صتها  اإحـــكـــام  يف  رو�ــصــيــا 
املناطق التي احتلتها منذ ثاثة 

اأ�صهر.
ل�صكان  �صت�صمح  اأنها  اأعلنت  فقد 
وخر�صون  زابــوريــجــيــا  منطقتي 
بــتــقــدمي طــلــب لــلــحــ�ــصــول على 
جواز �صفر رو�صي عرب “اإجراءات 

مب�صطة”..
اأوكـــــرانـــــيـــــا منح  دانـــــــت  بــيــنــمــا   
مما  “ق�صرا”  اجلن�صية الرو�صية 
يدل على رغبة مو�صكو يف القيام 

ب�صم هذه االأرا�صي.
م�صوؤول  اأعـــلـــن  مـــاريـــوبـــول،  ويف 
اأن  اخلمي�ض  املــديــنــة  جمل�ض  يف 
االأطـــــفـــــال �ــصــيــتــبــعــون بـــــدال من 
برناجما  ــيــفــيــة،  الــ�ــص الــعــطــلــة 
االأوكرانية”  الــثــقــافــة  “لنزع 
الرو�صي  لــلــربنــامــج  واالإعـــــــــداد 
اللغة  يف  درو�صا  خ�صو�صا  ي�صمل 

واالأدب والتاريخ.

القوات  مــن  مــزيــد  حل�صد  مــايــو 
اأوكـــــرانـــــيـــــا،  �ــــصــــرق وجـــــنـــــوب  يف 
املــديــنــة عـــودة �صعبة اإىل  وبــــداأت 
طــبــيــعــتــهــا يف االأيـــــــــام االأخـــــــرة 
متثلت خ�صو�صا باإ�صتئناف حركة 

قطارات االأنفاق.
لــكــن الـــقـــوات الــرو�ــصــيــة حتتفظ 
مبواقع يف �صرق خاركيف. وحفر 
االأوكرانيون خنادق جديدة حول 
خر�صانية  كتا  وو�صعوا  املدينة 
واأكيا�ض رمل ونقاط تفتي�ض على 
جديد  لهجوم  ا�صتعداًدا  الطرق 

حمتمل.
يقول  الــــتــــي  ـــا  ـــي ـــص رو� ـــت  ورفـــ�ـــص
تعزيز  تــــريــــد  اإنـــــهـــــا  حمـــلـــلـــون 
�صرق  يف  االأرا�ـــصـــي  يف  مكا�صبها 
اأي حل  اأوكـــرانـــيـــا قــبــل  وجـــنـــوب 
�صام  خطة  اخلمي�ض  تفاو�صي، 

اإيطالية.
من  ب�صمان  خلطة  هــذه  وتن�ض 
االأمم املتحدة، على وقف الإطاق 
وان�صمام  القوات  وان�صحاب  النار 
اأوكــرانــيــا اإىل االحتـــاد االأوروبــــي 
�صمال  ـــف  حـــل يف  لـــيـــ�ـــض  ولــــكــــن 
االأطل�صي، ومنح و�صع حكم ذاتي 
جزيرة  و�ــصــبــه  دونــبــا�ــض  ملنطقة 
القرم التي �صتبقى حتت ال�صيادة 

االأوكرانية.
قادرة  غــر  اأوكــرانــيــا  تبدو  بينما 
حبوبها  تــ�ــصــديــر  عـــلـــى  حـــالـــيـــا 
على  املــفــرو�ــض  احلــ�ــصــار  ب�صبب 
الرئي�ض فادمير  موانئها، قال 
للم�صاعدة  مــ�ــصــتــعــد  اإنــــه  بــوتــني 
الغذاء”  اأزمـــة  على  “التغلب  يف 
�صرط  الو�صع  هــذا  عن  الناجمة 
للعقوبات  رفـــع  ذلـــك  يــ�ــصــبــق  اأن 

املفرو�صة على مو�صكو.

واملنظمات الدولية على اأن حتذو 
حذوه.

االأمركي  الــرئــيــ�ــض  وا�ــصــتــخــدم 
بنف�صه  الـــتـــعـــبـــر  بـــــايـــــدن  جـــــو 
الفرن�صي  نــظــره  يرف�ض  بينما 

اإميانويل ماكرون فعل ذلك.
بــعــد فــ�ــصــلــه يف اال�ــصــتــيــاء على 
اجلي�ض  اأعــــاد  وخــاركــيــف،  كييف 
ـــي تـــركـــيـــز جــــهــــوده على  الـــرو�ـــص
دونبا�ض  على  الكامل  اال�صتياء 
احلو�ض ال�صناعي الذي ي�صيطر 
موالون  انف�صاليون  جزئيا  عليه 

لرو�صيا منذ 2014.
ومبـــــ�ـــــصـــــانـــــدة قــــ�ــــصــــف كـــثـــيـــف، 
يـــــــهـــــــدد اجلــــــيــــــ�ــــــض الــــــرو�ــــــصــــــي 
�ـــصـــيـــفـــرودونـــيـــتـــ�ـــصـــك الــــتــــي قد 

لقيه  الــذي  نف�صه  امل�صر  تواجه 
ميناء ماريوبول الكبر يف جنوب 
�صرق الــبــاد. وقــد دمــر اإىل حد 

كبر بعد ح�صار دام اأ�صابيع.
وزارة  يف  كــبــر  مـــ�ـــصـــوؤول  وقـــــال 
)البنتاغون(  االأمركية  الــدفــاع 
الرو�صي  اجلي�ض  اإن  وا�صنطن  يف 
واملدينة  املدينة  تطويق  يــحــاول 

املجاورة لي�صيت�صان�صك.
القوات  اأن  “نعتقد  ــــاف  واأ�ــــص  
ال�صيطرة  مــن  متكنت  الــرو�ــصــيــة 
عــلــى اجلــــزء االأكـــــرب مـــن �صمال 
�ــصــيــفــرودونــتــ�ــصــك رغم  �ـــصـــرق 

ا�صتمرار القتال«.
املدنية  االإدارة  رئـــيـــ�ـــض  وقــــــال 
�صيفرودونيت�صك  يف  والع�صكرية 

األــكــ�ــصــنــدر �ــصــرتيــوك اإنـــه مــا زال 
األف  و13  األــفــا   12 بــني  هــنــاك 
التي كان عدد  املدينة  �صخ�ض يف 
�صكانها يبلغ مئة األف ن�صمة قبل 

احلرب.
ونقلت و�صائل االإعام االأوكرانية 
عنه اأن “�صتني باملئة من امل�صاكن 
وما  دمـــرت  �صيفرودونت�صك  يف 
بـــاملـــئـــة من  وتـــ�ـــصـــعـــني   85 بــــني 
املدينة ت�صررت و�صتحتاج  مباين 

اإىل عملية ترميم كبرة«.
اأطـــلـــقـــت �ـــصـــفـــارات االإنــــــــذار من 
جـــــويـــــة جمـــــــــددا فجر  غــــــــــارات 
اأدت  اجلــمــعــة يف خــاركــيــف حــيــث 
ال�صابق  اليوم  يف  ق�صف  عمليات 
قــتــلــى و19  تــ�ــصــعــة  �ــصــقــوط  اإىل 

املدنيني  مــن  جميعهم  جــريــحــا، 
ح�صب زيلين�صكي.

 وقــــال الــرئــيــ�ــض االأوكــــــــراين اإن 
ر�صيعا يف �صهره اخلام�ض ووالده 
بجروح  االأم  اأ�صيبت  بينما  قتا 

خطرة.
منطقة  الـــ�ـــصـــواريـــخ  واأ�ــــصــــابــــت 
بوليه  بافلوف  �صكنية يف منطقة 
ذكر  كما  املدينة  �صمال  و�صط  يف 
بر�ض  فران�ض  وكالة  من  �صحايف 
�صابا  قتيا  راأى  وقــد  املــكــان.  يف 
اإىل  جميعاً  ُنقلوا  جرحى  واأربعة 
املــ�ــصــتــ�ــصــفــى، بــيــنــهــم رجــــل م�صن 

برتت �صاقه وذراعه.
وكانت رو�صيا قد اأوقفت هجومها 
اأيــار/ منت�صف  يف  خاركيف  على 

•• القد�س-رويرتز

تدير  التي  تتطلع حركة حما�ض،   
خطوط  فــر�ــض  اإىل  غــــزة،  قــطــاع 
حـــمـــراء جـــديـــدة يف الـــقـــد�ـــض، لب 
عــقــود بني  مــنــذ  امل�صتمر  الــ�ــصــراع 
والفل�صطينيني،  االإ�ــصــرائــيــلــيــني 
حــتــى لـــو كـــان ذلـــك يــنــطــوي على 
خمــــاطــــر بـــاإ�ـــصـــعـــال فـــتـــيـــل حـــرب 

اأخرى.
على مدى �صنوات، نظم القوميون 
االإ�ــصــرائــيــلــيــون مــ�ــصــرة االأعــــام 
الإحياء  القد�ض  اأنحاء  يف  ال�صنوية 
ذكـــــرى ا�ــصــتــيــاء اإ�ـــصـــرائـــيـــل على 
حـــــرب عام  الـــقـــدميـــة يف  الـــبـــلـــدة 

.1967
لــطــاملــا اأثـــــارت املــ�ــصــرة الــتــي متر 
البلدة  يف  ال�صيقة  الــ�ــصــوارع  عــرب 
لــكــن اجلهود  اجلــــــدل،  الـــقـــدميـــة 
بالف�صل،  باءت  القانونية حلظرها 
احتفال  بــاأنــه  ـــوؤيـــدون  امل يــقــول  اإذ 
قــــانــــوين بــلــحــظــة ا�ــصــتــثــنــائــيــة يف 

التاريخ اليهودي.
كبر  ب�صكل  ردهــا  حما�ض  �صعدت 
�صواريخ  بـــاإطـــاق  املــا�ــصــي  الـــعـــام 
عــلــى اإ�ـــصـــرائـــيـــل بــعــد دقـــائـــق من 
انطاق م�صرة 2021، مما اأدى 
 11 ا�ــصــتــمــرت  انـــــدالع حــــرب  اإىل 

يوما. وحذر قادة احلركة من اأنهم 
م�صتعدون للت�صعيد يوم االأحد اإذا 
االإ�صرائيلية  احلــكــومــة  متــنــع  مل 
م�صرة هذا العام من دخول البلدة 

القدمية.
وقـــــال بــا�ــصــم نــعــيــم رئــيــ�ــض دائــــرة 
اخلارجية  والــعــاقــات  الــ�ــصــيــا�ــصــة 
قـــطـــاع غزة  يف حـــركـــة حــمــا�ــض يف 
لــرويــرتز هــذا االأ�ــصــبــوع “ميكنهم 
اإذا  والــتــ�ــصــعــيــد  احلــــــرب  جتـــنـــب 

اأوقفوا هذه )امل�صرة( املجنونة«.
بالن�صبة للعديد من الفل�صطينيني، 
�صارخا  ا�ــصــتــفــزازا  املــ�ــصــرة  تعترب 
ـــحـــا لــــواحــــد من  وانـــتـــهـــاكـــا وا�ـــص
املدينة  يف  الـــقـــلـــيـــلـــة  االأمــــــاكــــــن 
ب�صبغة  حتــتــفــظ  تــــــزال  ال  الـــتـــي 
اأن�صطة  وتــطــوق  وا�ــصــحــة.  عربية 
املتزايدة  الـــيـــهـــودي  اال�ــصــتــيــطــان 

املدينة.
وبــالــنــ�ــصــبــة حلــمــا�ــض، يــعــتــرب هذا 
اأيـــ�ـــصـــا اإهــــانــــة ديـــنـــيـــة، نـــظـــرا الأن 
البلدة القدمية هي موطن امل�صجد 
اأقــــد�ــــض موقع  ثـــالـــث  االأقــــ�ــــصــــى، 
يقد�صه  مــوقــع  وهـــو  االإ�ـــصـــام،  يف 
جبل  ي�صم  باعتباره  اأي�صا  اليهود 
الهيكل الذي يقولون اإنه من بقايا 

معبدين قدميني لدينهم.
ودافع رئي�ض الوزراء نفتايل بينيت 

عن قرار م�صوؤويل االأمن بال�صماح 
مل�صرة االأحد بدخول باب العامود 

واملرور باحلي االإ�صامي.
حكومته  ـــاء  اأعـــ�ـــص بــعــ�ــض  وحـــثـــه 
م�صار  تــغــيــر  عـــلـــى  االئـــتـــافـــيـــة 
امل�صرة واأ�ــصــاروا اإىل اأنــه قد يكون 
هناك تغير يف املوقف يف اللحظة 
االأخــرة. ومع ذلك، �صكك م�صدر 
دبلوما�صي غربي رفيع امل�صتوى يف 

اأن بينيت �صر�صخ ملطلب حما�ض.
وقال الدبلوما�صي الذي طلب عدم 
املن�صب  تـــوىل  “لقد  ا�ــصــمــه  نــ�ــصــر 
منذ عام فقط و�صيجعله هذا يبدو 

�صعيفا«.

جنازاتواأعمال�سغب
تــــعــــتــــرب اإ�ــــــصــــــرائــــــيــــــل الــــقــــد�ــــض 
غر  االأبـــديـــة  عا�صمتها  باأكملها 
بــيــنــمــا يريد  لــلــتــقــ�ــصــيــم،  الــقــابــلــة 
ال�صرقي  اجلــــزء  الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــون 
منها عا�صمة لدولتهم امل�صتقبلية. 
كلها  اإ�صرائيل  اأن  حما�ض  وتعترب 

اأر�ض حمتلة.
املحامي  �ــصــيــدمــان،  دانـــيـــال  وقــــال 
عن  املدافع  والنا�صط  االإ�صرائيلي 
القد�ض  يف  الفل�صطينيني  حــقــوق 
“القد�ض غر مطروحة  ال�صرقية 
الإ�صرائيل،  بالن�صبة  الطاولة  على 

بالن�صبة للفل�صطينيني فاإن القد�ض 
هي الطاولة وما عليها«.

املدينة  يف  الــتــوتــرات  وتــ�ــصــاعــدت 
منذ اأ�صابيع.

متكررة  ا�ـــصـــتـــبـــاكـــات  وانــــدلــــعــــت 
وال�صرطة  الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــني  بــــني 
االإ�صرائيلية يف امل�صجد االأق�صى يف 
اأبريل ني�صان، خال �صهر رم�صان، 
مـــع غــ�ــصــب املــ�ــصــلــمــني مـــن زيــــادة 

اأعداد الزوار اليهود للم�صجد.
رم�صان،  �صهر  لــيــايل  اإحــــدى  ويف 
متــكــن �ــصــبــان مـــن تــهــريــب الفتة 
حركة  مــن  ملقاتل  ب�صورة  �صخمة 
اأمام  وعلقوها  املــكــان،  اإىل  حما�ض 
بالذهب  املــطــلــيــة  الــ�ــصــخــرة  قــبــة 

والتي تعود للقرن ال�صابع.
وقـــال الــدبــلــومــا�ــصــي الــغــربــي “مل 
يكن هذا واردا قبل �صنوات قائل. 
اأن دفــــاع حــمــا�ــض عن  اإنــــه يــظــهــر 
واأن  اأ�ــصــداء  لــه  اأ�صبحت  الــقــد�ــض 

الدعم لها يتزايد«.
وقبل اأ�صبوعني، اندلعت حالة من 
ال�صرطة  الفو�صى عندما هاجمت 
�صبكة  �صحفية  جنازة  يف  امل�صيعني 
التي  عاقلة،  اأبــو  �صرين  اجلزيرة 
للجي�ض  مـــداهـــمـــة  خــــال  قــتــلــت 
الغربية.  ال�صفة  يف  االإ�ــصــرائــيــلــي 
مواجهات  حــدثــت  يـــومـــني،  وبــعــد 

حمظورة عليهم حتى اإ�صعار اآخر.
رغـــم ذلــــك، قــوبــلــت دعــــوات اإعــــادة 
ت�صلكه  الــذي  الطريق  يف  التفكر 
مــــن جانب  بــــــــــــاالزدراء  املـــ�ـــصـــرة 
تكون  اأن  نــفــوا  الــذيــن  املــنــظــمــني، 
مــ�ــصــرتــهــم، الــتــي تــــرتدد فــيــهــا يف 
الــغــالــب هــتــافــات مــعــاديــة للعرب، 

ا�صتفزازا.
القد�ض،  بلدية  رئي�ض  نائب  وقــال 
يتعلق  كله  “االأمر  اإن  كينج،  اآرييه 

لــــراديــــو  ـــــــــاراك  ب بـــــن  رام  وقــــــــال 
باأيدينا  نــ�ــصــعــل  اأال  “يجب  كــــان 
اأو )نـــثـــر( كل  حــربــا ديــنــيــة هــنــا 
�صاأنها  مـــن  الـــتـــي  ـــتـــفـــزازات  اال�ـــص

اإ�صعال ال�صرق االأو�صط.«
وفيما يــربز هــذه املــخــاوف، منعت 
القد�ض  يف  االأمــريــكــيــة  الــ�ــصــفــارة 
موظفي احلكومة وعائاتهم من 
االأحد  يوم  القدمية  البلدة  دخــول 
العامود  بـــاب  منطقة  اإن  وقــالــت 

ال�صرقية  الــــقــــد�ــــض  يف  �ـــصـــامـــلـــة 
اأ�صيب  �صاب  جــنــازة  ت�صييع  خــال 
ا�صتباكات  بحياته يف  اأودت  بجروح 

االأق�صى.
الكني�صت  يف  بــــــارز  عــ�ــصــو  وقــــــال 
احلاكم  االئتاف  من  االإ�صرائيلي 
م�صرة  تــــرك  اإن  ـــبـــوع  االأ�ـــص هــــذا 
احلالية  ب�صورتها  ت�صتمر  االأحـــد 
اأمر حمفوف باملخاطر يف ظل هذه 

التوترات.

�إير�ن ت�شتدعي 
مبعوث �شوي�شر� 
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االإيرانية  اخلارجية  وزارة  قالت   
يف بيان نقلته و�صائل اإعام حملية 
اإنها ا�صتدعت اأم�ض اجلمعة مبعوث 
امل�صالح  متــثــل  الـــتـــي  �ــصــويــ�ــصــرا، 
لاحتجاج  طهران،  يف  االأمريكية 
املتحدة  الـــواليـــات  مــ�ــصــادرة  عــلــى 
كانت  االإيـــراين  النفط  �صحنة من 
طاقم  يــديــرهــا  �صفينة  مــنت  عــلــى 

رو�صي بالقرب من اليونان.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة اجلــــمــــهــــوريــــة 
االإ�ــصــامــيــة لــاأنــبــاء عــن الــــوزارة 
عن  الــفــوري  االإفــــراج  اإىل  دعوتها 

ال�صفينة وحمولتها.
وفــر�ــصــت الـــواليـــات املــتــحــدة يوم 
و�صفتها  ما  االأربعاء عقوبات على 
النفط  لـــتـــهـــريـــب  ــبــكــة  �ــص ـــهـــا  ـــاأن ب
لفيلق  تـــابـــعـــة  االأمـــــــــوال  وغـــ�ـــصـــل 
القد�ض باحلر�ض الثوري االإيراين 

وتدعمها رو�صيا.
وامتنع متحدث با�صم وزارة العدل 
االأمـــريـــكـــيـــة عــــن الــتــعــقــيــب على 

م�صادرة �صحنة النفط.
ونــقــلــت الــوكــالــة وو�ــصــائــل اإعـــام 
اخلـــارجـــيـــة  وزارة  عـــــن  اأخـــــــــرى 
“اجلمهورية  الـــقـــول  االإيـــرانـــيـــة 
قلقها  عـــن  اأعــــربــــت  االإ�ـــصـــامـــيـــة 
انتهاك  ا�ـــصـــتـــمـــرار  اإزاء  الــعــمــيــق 
للقوانني  االأمـــريـــكـــيـــة  احلــكــومــة 
البحرية  واملــــواثــــيــــق  الــــدولــــيــــة 

الدولية«.
ال�صحن  وزارة  يف  مــ�ــصــدر  وذكـــــر 
اأن  اخلمي�ض  لــرويــرتز  اليونانية 
“اأبلغت  االأمــريــكــيــة  الــعــدل  وزارة 
ال�صفينة  على  ال�صحنة  اأن  اليونان 

هي نفط اإيراين«.

باالحتفال بتحرير القد�ض وعودة 
املدينة  اإىل  الـــيـــهـــودي  الــ�ــصــعــب 

اليهودية، القد�ض«.
تتعار�ض متاما  الــروؤيــة  هــذه  لكن 
ال�صوء  ي�صلط  فيما  حــمــا�ــض،  مــع 
على ا�صتحالة التوفيق بني روؤيتني 

متعار�صتني متاما للتاريخ.
ملوا�صلة  حماولة  “اأي  نعيم  وقــال 
بوتر  م�صا�ض  هــي  الــقــد�ــض  تهويد 

ح�صا�ض للغاية.

زيلين�شكي يتهم رو�شيا بارتكاب »�إبادة جماعية« يف دونبا�ض

هل تت�شبب م�شرية �لأعالم يف �لقد�ض بحرب جديدة؟

هل ينجح حتالف »كو�د« يف ح�شار �ل�شني؟ •• وا�صنطن-وكاالت

انتفد �صاراجن �صيدور، مدير درا�صات املخاطر اجليو�صيا�صية واالإ�صرتاتيجية 
اأو ما يطلق  الرباعية-  القمة  “كوين�صي”،  واملناخ يف معهد  الطاقة  واأمن 
التي انعقدت يف اليابان موؤخًرا، معترًبا  عليه التحالف الرباعي “كواد”- 
على  رئي�صية  جمــاالت  يف  ال�صني  مــع  التعاون  املتحدة  الــواليــات  على  اأنــه 

الرغم من اأن املناف�صة بني البلدين اأمر حتمي.
اأنه يف قمة  �صتيت كرافت”،  “ري�صبون�صبل  �صيدور، يف حتليل ملجلة  وكتب 
االأربعة  اأع�صاوؤها  اتخذ  طوكيو،  اليابانية  العا�صمة  يف  االأخــرة  “كواد” 
اإطار  يف  خــطــوات  ب�صع  واأ�ــصــرتالــيــا(  والــيــابــان  والهند  املتحدة  )الــواليــات 

الرتكيز على مواجهة ال�صني، اأكرث من الدعوة للتعاون معها.

قمةالتحالفالرباعي
واأعلنت االأطراف االأربعة عن مبادرة جديدة ملكافحة عمليات ال�صيد غر 
القانوين )من خال �صراكة املحيطني الهندي والهادي من اأجل التوعية 
دوالر  مليار   50 مبلغ  بتقدمي  االلتزام  اإىل  باالإ�صافة  البحري(،  باملجال 
يف  التحتية  البنية  م�صاريع  لــدعــم  املقبلة  اخلم�ض  الــ�ــصــنــوات  مــدى  على 

منطقة املحيط الهندي-الهادي.
وقــٍت قريٍب، جمــرد جتّمع  كانت حتى  الرباعية  “كواد”  اأن قمة  واأ�ــصــاف 

الرباعية، فاإن الرتكيز على ال�صني يف هذه القمة كان  “كواد”  جمموعة 
وا�صًحا و�صوح ال�صم�ض. ومع ذلك، ا�صتبعدت املجموعة ال�صني حتديًدا من 
جميع مبادراتها، مبا يف ذلك تغّر املناخ. ونظراً اإىل اأن بايدن و�صف تغر 
“كواد”  جمموعة  ت�صم  اأن  املنطقي  فمن  “وجودي”،  تهديد  باأنه  املناخ 
الرباعية ال�صني يف هذا امل�صمار، مبا يف ذلك امل�صاعدة االإن�صانية واالإغاثة 
ا على نهج املجموعة الرباعية جتاه  اأي�صً يف حاالت الكوارث، وينطبق هذا 

رابطة دول جنوب �صرق اآ�صيا )املعروفة بـاآ�صيان(.
وعلى الرغم من اإ�صارة البيان امل�صرتك اإىل “وحدة اآ�صيان ودورها املحوري”، 
لـ”اآ�صيان”  مــوازيــة  هياكل  تن�صئ  الرباعية  املجموعة  اأن  الــوا�ــصــح  فمن 
اآ�صيا مت�صع الإن�صاء جتمعات واإطاق مبادرات  ومنف�صلة عنها. ويوجد يف 
عديدة، ولكن باعتبارها اأكرث جتارب اآ�صيا جناًحا يف التكامل وال�صام، فا 
بد اأن ُت�صِرك املجموعة الرباعية رابطة دول جنوب �صرق اآ�صيا ب�صورٍة اأكرث 

جدية.

التعاونمعال�سني
اأو�صع  نطاق  على  الرباعية  املجموعة  عمل  ا�صتمرار  اأن  �صيدور  واأ�ــصــاف 

مناه�صة  م�صرتكة  جبهة  ب�صفته  دبلوما�صية  اإ�ــصــارات  ير�صل  للنقا�صات 
ُتذكر يف  )التي مل  امللمو�صة  املهمة  النتائج  اأحــد  كــان  ذلــك،  ومــع  لل�صني؛ 
القمة، والتي تن�صلت منها املجموعة ب�صورة ر�صمية( تتمّثل يف التعامل مع 
التحديات االأمنية ال�صعبة، يف ظّل تنامي مناورات “مليبار” التي جتريها 
الدول االأربع نف�صها ب�صورة منتظمة من حيث التعقيد والتخطيط ملواجهة 

الطوارئ.

الرتكيزعلىال�سني
وعــلــى الــرغــم مــن املـــبـــادرات االقــتــ�ــصــاديــة واالإمنــائــيــة اجلــديــدة ملجموعة 
ا�صرتاتيجية  اإىل  تفتقر  املــتــحــدة  الــواليــات  تـــزال  ال  الــربــاعــيــة،  “كواد” 
املحيط  ملنطقة  االقت�صادي  االإطــار  يــزال  وال  اآ�صيا،  يف  وا�صحة  اقت�صادية 
اأُعلن عنه خال رحلة  الــذي  االزدهــار،  الهادي لتحقيق  واملحيط  الهندي 
الرئي�ض االأمركي جو بايدن االأخرة اإىل اليابان وكوريا اجلنوبية، يفتقر 
اإىل التفا�صيل ويبدو اأنه يحتوي على القليل من احلوافز للدول االإقليمية 

للتوقيع عليه.
بيانات  اأي �صطر من  اإىل بكني ب�صورٍة ر�صميٍة يف  االإ�ــصــارة  ورغــم من عدم 

املحيطني  منطقة  يف  ال�صني”  لـ”احتواء  بايدن  ا�صرتاتيجية  من  كجزء 
الهندي والهـــــــادئ، باالإ�صافــــــة اإىل اأن�صــــطة ال�صني التدخليــــة يف املجـــاالت 
البحرية والربيـــــة يف الـــــدول املجـــــاورة، يزيــــد من حـــدة االنق�صــــامات يف 

قـــــارة اآ�صيا.
كما  االأوكرانية،  االأزمــة  اأعقاب  يف  اأكــرب  بقدر  وال�صني  رو�صيا  تقارب  ومع 
فـــاإن هذه  مـــوؤخـــًرا،  الــيــابــان  مــن  بــالــقــرب  املــ�ــصــرتك  يتجلى يف حتليقهما 
بحقبة  تذكران  كتلتني  اإىل  الكربى  القوى  انق�صام  من  ُت�صّرع  االجتاهات 

احلرب الباردة.
حتالفاً  الرباعية  كــواد  جمموعة  ت�صبح  اأن  املحتمل  غر  “من  اإنــه  وقــال 
ر�صمياً، الأنها يف االأ�صا�ض تكتل اأمني غر ُمعلن، وكلما مر الوقت يبدو اأنه 

حتالف اإ�صرتاتيجي باالأ�صا�ض«.
العامة لاأمم  اأمام اجلمعية  وا�صت�صهد �صيدور مبا قاله بايدن يف خطابه 
اأو عامل  بــاردٍة جديدة،  اإىل حــرٍب  “اإننا ال ن�صعى   :2021 املتحدة يف عام 
منق�صم اإىل تكتات جامدة”، ليوؤكد اأنه يتعنّي على بايدن )وكذلك القيادة 
ال�صينية يف بكني( اأن يكون �صادقاً يف كلمته ويبذل ق�صارى جهده الإيجاد 
ال�صني، ال  �صراكة مع  واإطــاق مبادرات  ال�صني،  للتعاون اجلــاد مع  طرق 

�صيما يف جماالت تغر املناخ وال�صحة العامة..
نحو  اآ�صيا  يف  احلــايل  اخلطر  التوجه  جماح  كبح  يف  امل�صاعدة  وبالتايل،   

املواجهة وال�صراع املحتملني بداًل من التلويح بالتحالف �صدها.
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عربي ودويل

�إقالة وزير �ل�شحة �ل�شنغايل غد�ة م�شرع 11 ر�شيعًا 
•• دكار-اأفب

اأعلنت دكار اأّن الرئي�ض ال�صنغايل ماكي �صال اأقال وزير ال�صحة 
عبداهلل �صيوف-�صار غداة م�صرع 11 ر�صيعاً يف كارثة جنمت 
عن حريق اندلع يف م�صت�صفى حكومي واأثارت غ�صباً و�صخطاً 

عارمني يف الباد.
وقالت الرئا�صة يف بيان اإّن �صال اأ�صدر مر�صوماً “عنّي مبوجبه 
والعمل  لل�صحة  وزيــرة  ندياي  نغوم  خمي�ض  مــاري  الدكتورة 

االجتماعي بداًل من عبد اهلل �صيوف �صار«.
ووزيرة ال�صحة اجلديدة كانت اإىل حني تعيينها ت�صغل من�صب 

املديرة العامة لل�صّحة العامة.
تعازيه  مقّدماً  الفاجعة،  هــذه  عن  االأربــعــاء  اأعلن  �صال  وكــان 

لعائات ال�صحايا.
وقال الرئي�ض يف تغريدة على تويرت “لقد تبّلغت لتّوي ببالغ 
االأ�صى والفزع باأّن 11 ر�صيعاً ق�صوا يف حريق يف ق�صم حديثي 
يف مدينة تيفاواين يف غرب  الوالدة يف امل�صت�صفى العمومي” 

الباد.
واأ�صاف “اأتقّدم باأحّر التعازي اإىل اأّمهاتهم وعائاتهم«.

واأثارت املاأ�صاة غ�صباً عارماً يف ال�صنغال و�صّلطت جمّدداً ال�صوء 
على الو�صع املزري للقطاع ال�صّحي يف البلد الفقر.

واخلمي�ض كتب النائب املعار�ض حممد االأمني ديالو يف تغريدة 
على تويرت “مزيد من االأطفال يحرتقون يف م�صت�صفى عام. 

اإّنه اأمر غر مقبول يا ماكي �صال«.
اأيــام حزناً  لثاثة  الوطني  احلــداد  ال�صنغايل  الرئي�ض  واأعلن 

اإىل اخلارج والعودة  الـ11، وقّرر اخت�صار زيارة  ع  الر�صّ على 
تيفاواين  مدينة  يــزور  اأن  من  يتمّكن  لكي  اجلمعة  بلده  اإىل 

ال�صبت.
واأعلنت ال�صلطات فتح حتقيق يف الكارثة يف حني تعّهد الق�صاء 

اإ�صدار اأحكام �صارمة يف هذه الق�صية.
اإّن احلريق  املدينة  بلدية  رئي�ض  ديــوب  قــال دميبا  من جهته 
املحّلي  )بالتوقيتني  م�صاء  التا�صعة  ال�صاعة  قــرابــة  انــدلــع 
ب�صرعة  النران  وانت�صرت  كهربائي،  “ما�ّض  ب�صبب  والعاملي( 

كبرة«.
امل�صت�صفى  اإىل  وّجهت  التي  االّتهامات  البلدية  رئي�ض  ونفى 
باأّن االأطفال كانوا مرتوكني من دون اأي مراقبة حني وقعت 

الكارثة.

ــــد اأّنــــه حــني انــدلــع احلــريــق كــانــت هــنــاك قــابــلــة قانونية  واأّك
ع. وممر�صة يف الغرفة مع الر�صّ

ثاث  االأمــر  وا�صتمّر  انفجار،  ووقــع  جلبة  “حدثت  واأ�ــصــاف 
االإطفاء  رجــال  كــان  دقائق  خم�ض  وبعد  اأق�صى.  كحّد  دقائق 
هناك. لقد ا�صتخدم النا�ض طّفايات حريق” الإخماد النران 
عملية  لت�صريع  اأّدت  الهواء  مكّيفات  عليها  حتتوي  مواد  لكّن 

انت�صار النران، على حّد قوله.
واملمر�صة  القانونية  القابلة  فـــاإّن  البلدية  رئي�ض  وبح�صب 

اللتني كانتا مع االأطفال فقدتا وعيهما لكّنهما تعافيتا.
اأّنه  واأّكــد ديوب و�صهود عيان  اإهمال”.  “مل يكن هناك  وقال 
ع من األ�صنة النران، لكّن النجاة مل  مّت اإنقاذ عدد من الر�صّ

تكتب لـ11 اآخرين.

ا�صلحة وجرائم يف ازدياد
    حــوار ال�صم امل�صتمر منذ �صنوات 
مـــثـــل اإطـــــــاق الــــنــــار اجلـــمـــاعـــي يف 
والكنائ�ض  مــاركــت  ال�صوبر  حمــات 
متكرًرا  اأ�صبح  الثانوية،  واملــدار�ــض 
اىل درجــة اأنــه غالًبا ما مير دون اأن 
ياحظه اأحد على امل�صتوى الوطني 

ويتم ن�صيانه على الفور.
19 طفًا  �ــصــتــغــر مــذبــحــة     هـــل 
مدر�صة  يف  املـــدر�ـــصـــني  مـــن  واثـــنـــني 
من  يبلغ  �ــصــاب  يــد  على  تك�صا�ض  يف 
اأحد  ال  االأمــــور؟  ــا،  عــاًم  18 العمر 
اإذا كان  يــ�ــصــدق ذلـــك.  يف وا�ــصــنــطــن 
عــلــى مترير  عــــاجــــًزا  الـــكـــوجنـــر�ـــض 
قوانني بعد مذبحة مدر�صة �صاندي 
2012 حيث  عــام  االبتدائية  هــوك 
اأعمارهم  تــــرتاوح  طــفــًا   20 ُقــتــل 
بني 6 و7 �صنوات و6 مدر�صني على 
اأو بعد اإطــاق النار على  يد خمتل، 
مدر�صة ثانوية باركاند يف فلوريدا 
تعبئة  اإىل  اأدى  ممـــا   2018 عـــام 
قـــويـــة، فـــــاإن االأمـــــر مـــيـــوؤو�ـــض منه.    
القليل من  الــدميــقــراطــيــون  اأظــهــر 
و�صولهم  منذ  بــاملــو�ــصــوع  االهــتــمــام 
االنتخابات  وقـــبـــل  الــ�ــصــلــطــة.  اإىل 
�صئيلة  فر�صة  هناك  قليلة،  باأ�صهر 
الأن يحاولوا حتى اإحياء النقا�ض. يف 
االأ�صبوع املا�صي، بعد املذبحة التي راح 
�صحيتها 10 اأ�صخا�ض من ال�صود يف 
�صوبر ماركت بافالو، دعا عدد قليل 
منهم اإىل االإ�صاح.    »متى �صنفعل 
القيام  يجب  اأنـــه  جميًعا  نــعــرف  مــا 
بــعــد حـــادث  بـــايـــدن  قــــال جـــو  به”، 
اإطاق النار يف تك�صا�ض. “حان وقت 
العمل ... ميكننا اأن نفعل الكثر”. 
ولكن هل حّقا يريد الرئي�ض اأن يربز 
هـــذا املــو�ــصــوع الــ�ــصــائــك الـــذي ك�ّصر 
اأنوف جميع ا�صافه؟ لديه اأولويات 
اإنها  خـــ�ـــصـــو�ـــصـــا،  اإحلــــــاًحــــــا.  اأكــــــرث 
الدميقراطيني  الأن  خا�صرة  معركة 

فاإن الراأي العام يوؤيد رقابة ما. وفق 
مركز  مــن   2021 عـــام  ا�ــصــتــطــاع 
باملائة   87 يـــريـــد  لـــاأبـــحـــاث،  بــيــو 
االأ�صخا�ض  مــنــع  االأمــريــكــيــني  مـــن 
امل�صابني مبر�ض عقلي من امتاك 
بــاملــائــة عمليات   81 ويــوؤيــد  �ــصــاح، 
ــثــاهــم حظر  الــــتــــحــــّري. ويــــريــــد ثــل

الذخرة عالية ال�صعة. 
يعتقد  اآخــر،  ا�صتطاع حديث    ويف 
41 بــاملــائــة مــن الــنــاخــبــني اأنـــه من 
املهم جًدا )و18 باملائة مهم اإىل حد 
ما( اأن يفر�ض امل�صوؤولون املنتخبون 
قــوانــني اأكــــرث �ــصــرامــة عــلــى حيازة 
�صومر،  ت�صاك  اأعــلــن  وقــد  الــ�ــصــاح. 
جمل�ض  يف  الــدميــقــراطــيــني  زعـــيـــم 
املفاو�صات  �صي�صتاأنف  اأنــه  ال�صيوخ، 
“التوقعات  لـــكـــن  احلــــزبــــني،  بــــني 
حد  عــلــى  للغاية”،  قــامتــة  قــامتــة، 
“لقد اأحرقنا اأجنحتنا مرات  قوله. 

عديدة«.
  يف غ�صون ذلك، مل يكن هناك مثل 
املتداولة،  االأ�ــصــلــحــة  مــن  الــكــم  هـــذا 
الــعــنــف اجلماعي.  يــفــ�ــصــر  مـــا  وهــــو 
400 مليون قطعة �صاح يف  هناك 
اأجرته  مل�صح  وفًقا  املتحدة،  الواليات 
ال�صغرة  االأ�ــصــلــحــة  م�صح  موؤ�ص�صة 
 330 مــن  اأكــــرث  اأي   ،2018 عـــام 

مليون اأمريكي.
   لــقــد انــفــجــرت املــبــيــعــات مــنــذ عام 
باملظاهرات  مـــدفـــوعـــة   ،2020
املطالبة باملزيد من العدالة العرقية، 
والوباء، وانتخاب رئي�ض دميقراطي 
ال�صنوي  لــاإنــتــاج  بالن�صبة  اأمـــا   ...
لـــاأ�ـــصـــلـــحـــة، فـــقـــد تــ�ــصــاعــف ثاث 
مرات تقريًبا منذ عام 2000. فقد 
 2000 3.9 مليون عام  انتقل من 
اإىل 11.3 مليون عام 2020... ما 

يكفي للت�صّبب يف جمازر جديدة.
عنالك�سربي�س

�صوًتا   60 على  اأبــــًدا  يح�صلوا  لــن 
الازمة لتمرير الت�صريع يف جمل�ض 

ال�صيوخ.

راأيعامموؤيدلرقابةما
   لقد عار�ض اجلمهوريون ل�صنوات 

زعيم  واألقى ميت�ض مكونيل  مير”. 
اجلمهوريني يف جمل�ض ال�صيوخ، من 
النف�صية  امل�صاكل  على  باللوم  جهته، 
مما  متوازن،  غر  “ال�صاب  للقاتل: 
ي�صمح بنقل النقا�ض من ال�صاح اإىل 
ق�صية ال�صحة العقلية.    ومع ذلك، 

البنادق  وحظر  االأ�صلحة،  م�صرتي 
الهجومية ومنع اأو تقلي�ض االأ�صلحة 
�صخمة  ذخـــرة  بحمل  ت�صمح  الــتــي 
اجلمهوريني،  لــكــن  الــ�ــصــعــة.  عــالــيــة 
وقـــــلـــــيـــــل مـــــــن الــــدميــــقــــراطــــيــــني 
املحافظني، اأحبطوه.     ومنذئذ، مت 

كـــل �ـــصـــيء، حــتــى اأكــــرث االإجـــــــراءات 
الثاين  الــتــعــديــل  بــا�ــصــم  تـــوا�ـــصـــًعـــا، 
اإطاق  بعد   2013 وعــام  املقد�ض. 
النار على �صاندي هوك، جنح جمل�ض 
م�صروع  متــريــر  يف  تقريًبا  ال�صيوخ 
قانون ب�صاأن تو�صيع التحريات حول 

وترى  الق�صية،  ت�صيي�ض  يحاولون 
النا�ض  من  والكثر  الدميقراطيني 
حلهم  يطرحون  االإعـــام  و�صائل  يف 
تقييد  حمــاولــة  يف  املتمثل  الــفــوري 
للمواطنني  الــد�ــصــتــوريــة  احلـــقـــوق 
املـــلـــتـــزمـــني بــــالــــقــــانــــون... هـــــذا لن 

جتميد كل �صيء يف جمل�ض ال�صيوخ. 
بعد �ــصــاعــات مــن اإطـــاق الــنــار على 
اليميني  الــ�ــصــنــاتــور  قـــال  املـــدر�ـــصـــة، 
�صي  ل�صبكة  كـــروز  تيد  تك�صا�ض  عــن 
هناك  يكون  عندما  “حتما،  اإن:  اإن 
ال�صيا�صيني  تـــرى  هــــذا،  مــثــل  قــاتــل 

املعركةخا�سرةالأنالدميقراطينيلنيح�سلوااأبًداعلى60�سوًتاالالزمةلتمريرالت�سريعيفجمل�سال�سيوخ

هنـاك400مليونقطعة�ســالحيفالواليــاتاملتحدة،وفقــًاملــ�سحعـام2018اأياأكرثمن330مليوناأمريكي

اإطالقناريفتك�سا�س:

�لإ�شالح �مل�شتحيل حلمل 
�ل�شالح يف �لوليات �ملتحدة...!

اجلمهوري ميت�ض مكونيل يريد حتويل وجهة النقا�ض حتدث جو بايدن متاأثرا وعاجزا ب�صكل وا�صح

لقد عار�ض �جلمهوريون ل�شنو�ت كل �شيء, حتى �أكرث �لإجر�ء�ت تو��شًعا

مرتكب جمزرة بوفالوطقو�ض حزن بعد كل جرمية وال تغير

•• الفجر–خريةال�صيباين
االأمريكيالكوجنر�سفاإن،املتزايدةالقاتلةالناراإطالقعملياتمنالرغمعلى
مذبحةفاإنلذلك.والعنفاالأ�سلحةحملمنللحدتدابرياإ�سدارعلىقادرغري

مدر�سةتك�سا�سلنتغرياأي�سيء.
اإنهمال�سيا�سيونيقول،ناراإطالقيحدثمرةكليف...را�سخةطقو�ساالآناإنها

مرعوبون،وي�سدرونبيانات�سحفيةتدينالعنف.
يبداأ.ال�سالحعلىقيودلفر�سقواننيمتريرويحاولون،الدميقراطيوني�سّعد
بتجهيز الت�سّلح مزيد اإىل يدعون ثم ،ال�سحايا اأجل من بال�سالة اجلمهوريون

املعلمنيبالبنادق،على�سبيلاملثال.

حتليلاخباري

مقاتل من كوريا �جلنوبية يو�جه حتقيقا بعد �لعودة من �أوكر�نيا  •• �صول-رويرتز

للقتال يف  التطوع  بعد  اأم�ض اجلمعة  اإىل وطنه  كــوري جنوبي  عاد مقاتل 
واإنه  اإ�صاباته  مــن  يتعافى  حتى  الــرجــوع  اإىل  ا�صطر  اإنــه  قائا  اأوكــرانــيــا 
بتحديه  للقانون  خرقه  يف  لا�صتباه  ال�صرطة  حتقيقات  ملواجهة  م�صتعد 

حظرا حكوميا لل�صفر اإىل هناك.
وتوافد متطوعون من �صتى اأنحاء العامل اإىل اأوكرانيا مل�صاعدتها يف حماربة 

القوات الرو�صية التي غزت الباد يوم 24 فرباير �صباط.
كوريا  يف  اخلــا�ــصــة  البحرية  الــقــوات  يف  ال�صابق  الع�صو  كــيــون،  ري  وعـــاد 

ي�صتطيع ال�صر. وذكر اأن حوايل ع�صرة من اأفراد ال�صرطة كانوا يف انتظاره 
اأ�صبوع كاإجراء احرتازي خ�صية  وطلبوا منه اخل�صوع حلجر ال�صحي ملدة 
وقال  الحقا.  لا�صتجواب  ا�صتدعاوؤه  يتم  اأن  على  بكوفيد-19،  اإ�صابته 

“�صاأتعاون يف التحقيق«.
و�صائل  على  اأوكــرانــيــا  يف  جتربته  عــن  فيديو  ومــقــاطــع  �ــصــورا  ري  ون�صر 

التوا�صل االجتماعي.

االإعام  و�صائل  وبثت  بلده  اإىل  ري،  كني  با�صم  اأي�صا  واملــعــروف  اجلنوبية 
عودته على الهواء مبا�صرة.

جئت  لكنني  نهائية  ب�صورة  املعركة  �صاحة  اأغــادر  “مل  املطار  يف  ري  وقــال 
اأعــود... الأن احلرب مل ت�صع اأوزارهــا، ال  اأريــد اأن  الأتعافى من االإ�صابات. 

يزال هناك الكثر الأفعله«.
اأنه يعاين من اإ�صابة يف الرباط ال�صليبي يف �صاقيه، واإن كان  واأ�صاف ري 

وقدمت وزارة اخلارجية يف �صول �صكوى �صده لل�صرطة يف منت�صف مار�ض 
اآذار، بعد وقت ق�صر من �صفره اإىل اأوكرانيا، بتهمة انتهاك قانون خا�ض 

بجوازات ال�صفر.
ومنعت كوريا اجلنوبية مواطنيها من ال�صفر اإىل اأوكرانيا يف فرباير �صباط 
الأ�صباب تتعلق بال�صامة. ومبوجب القانون، ميكن اأن ُي�صجن من يتحدون 
اأو تفر�ض عليهم غرامة قدرها ع�صرة مايني  اإىل عام  احلظر ملدة ت�صل 

وون )ثمانية اآالف دوالر(.
وقال ري اإن اأوكرانيا عر�صت عليه اجلن�صية ولكنه رف�ض. وتابع “ال اأعتقد 

اأن من ال�صواب قبول اجلن�صية لتجنب دفع الغرامة اأو املحاكمة«.
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تركت،1999عام
ــة ــس ــدر� مـــذبـــحـــةم
الثانوية كولومبني
يفــا جـــرحـــاعــمــيــًق
.املتحدة الــواليــات
طالبا12هناكُقتل
باالإ�سافة ،ومعلًما
اللذين الرجلني اإىل
اأ�سواأ كــان .انتحرا
يفنار اإطــالق حادث
تاريخ يف ــة ــس ــدر� امل

البالد.

دين�صليجيم�س-الفجر
-جيليانبيرت�صون

ا�صتنفار اخر اأمام فاجعة يف مدر�صة

يقوم هذ� �لفعل �لإجر�مي على ياأ�ض عميق وكر�هية قوية للذ�ت وللعامل

جمزرة جديدة يف الواليات املتحدة

�إجماًل, خلفت هذه �لهجمات 146 قتياًل وما ل يقل عن 182 جريًحا

هذهحتتل،اليوم
املذبحةاملرتبةالرابعة.

املــمــاثــلــة التي  الـــثـــاث  املـــذابـــح     
ت�صببت يف خ�صائر ب�صرية اأعلى من 
عـــدد �ــصــحــايــا كــولــومــبــني، حدثت 
جميعها يف ال�صنوات الع�صر املا�صية: 
هــــجــــوم مــــدر�ــــصــــة �ــــصــــانــــدي هـــوك 
والـــذي   ،2012 عـــام  االبــتــدائــيــة 
وموظًفا؛  طـــفـــًا   26 فــيــه  قــتــل 
مارجوري  مدر�صة  يف   2018 عام 
�ــصــتــومنــان دوجـــا�ـــض الــثــانــويــة يف 
بــاركــانــد، فــلــوريــدا، والــتــي اأودت 
مايو   24 ويف  ا؛  �صخ�صً  17 بحياة 
االبتدائية  روب  مدر�صة   ،2022
يف اأوفالدي، تك�صا�ض، حيث ُقتل ما 
و�صخ�صني  طفًا   19 عــن  يقل  ال 

بالغني بالر�صا�ض.

م�ساراحلياة
   يـــركـــز عــمــلــنــا كــعــلــمــاء اإجـــــــرام، 
عمليات  مرتكبي  حياة  م�صار  على 
الـــــواليـــــات  الـــقـــتـــل اجلــــمــــاعــــي يف 
املــتــحــدة. وكــجــزء مــن بحثنا، قمنا 
�صاملة  بـــيـــانـــات  قـــاعـــدة  بــتــطــويــر 
لهذه االأحــداث من خال مراجعة 
اإدراج  ومت  الــعــمــومــيــة.  الــبــيــانــات 
اأكرث من  النار هناك وفق  مطلقي 
مكان  منها  خمتلف،  معيار   200

اإقامتهم وعرقهم.

بياناتنا  قــــاعــــدة  والأغــــــرا�ــــــض     
عمليات  تـــعـــريـــف  يـــتـــم  اخلـــا�ـــصـــة، 
القتل اجلماعي على اأنها احلوادث 
اأو  اأ�صخا�ض  اأربعة  فيها  يُقتل  التي 
اأكــرث، مع وقوع واحــدة على االأقل 
من جرائم القتل هذه يف مكان عام، 
وال عاقة لها بالن�صاط االإجرامي 
االأ�ـــصـــا�ـــصـــي، مـــثـــل الـــعـــ�ـــصـــابـــات اأو 

املخدرات.
بداأت  عندما   ،1966 عــام  منذ     
قــاعــدة بــيــانــاتــنــا اخلــا�ــصــة، حدثت 
13 عملية قتل من هذا القبيل يف 
املتحدة، كان  الــواليــات  مــدار�ــض يف 
اأولها يف �صتوكتون، كاليفورنيا، عام 

.1989
   اأربـــــع مـــن هــــذه املــــذابــــح، مبـــا يف 
ذلـــك مــدر�ــصــة روب االبــتــدائــيــة يف 
24 مايو اجلاري، كانت م�صحوبة 
بجرمية قتل ارتكبت يف مكان اآخر، 
لطاملا قتل اأحد اأفراد عائلة القاتل 

يف منزله.
مدر�صة  عــلــى  الــنــار  مطلق  اأطــلــق   
الذهاب  النار على جدته قبل  روب 

اإىل املدر�صة يف اأوفالدي.

اجلرائم املماثلة ال�صابقة.
النار  مطلقي  ملعظم  اأنــه  ونعلم،     
الــذيــن ا�ــصــتــهــدفــوا املـــدار�ـــض �صلة 
 12 كــان  االأمــاكــن.  بــهــذه  مبا�صرة 
مــن الـــرمـــاة االأربـــعـــة عــ�ــصــر الذين 
اخلا�صة  بياناتنا  قــاعــدة  ت�صمهم 
تك�صا�ض،  يف  االأخـــر  الــهــجــوم  قبل 
اإما طاًبا اأو من خريجي املدر�صة. 
اأي  عن  الك�صف  يتم  مل  االآن،  حتى 
الــنــار يف  بــني مطلق  �صابق  اتــ�ــصــال 
االبتدائية  روب  ومدر�صة  اأوفالدي 

للجمهور.

كراهيةالذاتوالعامل
اأبــحــاثــنــا والــعــ�ــصــرات من      ت�صر 
املقابات التي اأجريناها مع القتلة 
اأن  اإىل  املــ�ــصــجــونــني  اجلــمــاعــيــني 
بنف�صه.  ينجو  اأال  يتوقع  معظمهم 
ومـــن بــني مــرتــكــبــي جــرائــم القتل 
يف املدار�ض اخلم�صة ع�صر يف قاعدة 
فقط.  �صبعة  اعــتــقــال  مت  بياناتنا، 
مكان  يف  االآخـــــرون  الثمانية  تـــويف 
احلادث، وجميعهم تقريًبا انتحاًرا، 
واال�صتثناء الوحيد هو مطلق النار 

قنا�سمعزول
  غالبية عمليات القتل يف املدار�ض 
اثنان  مــــعــــزول.  قــنــا�ــض  ارتــكــبــهــا 
كولومبني  يف  -واحـــدة  فقط  منها 
واالخرى يف مدر�صة وي�صت�صايد يف 
 1988 عام  اأركن�صا�ض  جونزبورو، 
من  اثنني  قبل  من  ارتكابهما  -مت 

الرماة.
الهجماتهذهخلفت،اإجمااًل
عنيقل الوما قتياًل 146

182جريًحا.
   ما هو معروف عن هجوم مدر�صة 
معظم  يــنــا�ــصــب  االبـــتـــدائـــيـــة،  روب 
قبل  عملنا.  ك�صفها  التي  االأمنـــاط 
اأيـــــام قــلــيــلــة مـــن هــــذا الــفــعــل، بلغ 
مــطــلــق الـــنـــار الــثــامــنــة عــ�ــصــرة من 
عمره وا�صرتى على الفور �صاحني 
من الطراز الع�صكري -على االأرجح 

تلك امل�صتخدمة يف الهجوم.
   ومبـــا تــوفــر مــن مــعــلــومــات حتى 
االن، يبدو بروفايل مطلق النار يف 
بع�ض النواحي )ولكن لي�ض متاًما( 
القيا�صي  الــربوفــايــل  مــع  متوافًقا 
مرتكبي  درا�صة  من  اأن�صاأناه  الــذي 

الذي  االبتدائية،  روب  مدر�صة  يف 
ُقتل بر�صا�ض ال�صرطة.

اأخـــرى، مييل مرتكبو     مــن جهة 
ترك  اإىل  املدار�ض  القتل يف  جرائم 
فــيــديــو حتذر  مــقــاطــع  اأو  ــائــل  ر�ــص
عمليتهم.  تنفيذ  قبل  نواياهم  من 
فعل  روب  مدر�صة  يف  الــنــار  مطلق 

ا. ذلك اأي�صً
القتل يف  عمليات  م�صتلهمة من     
بع�صهم  يــ�ــصــعــى  �ــصــابــقــة،  مـــدار�ـــض 
ذلك،  ومــع  وال�صهرة.  العظمة  اإىل 
مب�صاعر  مدفوعون  معظمهم  فــاإن 
غ�صب �صديدة. ويقوم مرورهم اىل 
وكراهية  عميق  يــاأ�ــض  على  الفعل 
قوية للذات وللعامل، ويظهر بحثنا 
نواياهم  يــنــقــلــون  مـــا  غــالــًبــا  اأنـــهـــم 
اأخرة  ك�صرخة  مــقــدًمــا،  لــاإيــذاء 

من اأجل امل�صاعدة.
   وملنع هذه املاآ�صي، من ال�صروري اأن 
يكون املجتمع منتبًها قدر االإمكان 
واأن  التحذيرية،  الــعــامــات  لــهــذه 
يــكــون قــــــادًرا عــلــى الــتــ�ــصــرف فور 

اكت�صافها.
ترجمةخريةال�سيباين

،اجلنائيةالعدالةاأ�ستاذ*
جامعةواليةمرتوبوليتان
اجلنائيةالعدالةاأ�ستاذ**
بجامعةهاملني

نافذة
م�سرعة

اآراءالتلزمناولكنهامتنحنافر�سةاكت�سافكيفيفكراالآخر

•• ماتيوبوككوتيه

   مــع كــل مــذبــحــة اأمــريــكــيــة، فـــاإن الــطــقــو�ــض هي 
الواليات  ملــاذا  يت�صاءل  مــرعــوب،  الــعــامل،  نف�صها: 

املتحدة غر قادرة على تنظيم االأ�صلحة النارية.
   نحن نفهم ملاذا. اإذا نظرنا اإىل امل�صاألة من بعيد، 
ومثرة  م�صتفزة  االأمريكية  ال�صاح  ثقافة  فــاإن 
العديد من  ي�صعر  ذلــك،  لا�صمئزاز. عــاوة على 
لو  حتى  ــا،  اأيــ�ــصً ذلــك  حيال  باالأ�صف  االأمريكيني 
امل�صتحيل  مــن  االأمــريــكــي  ال�صيا�صي  النظام  جعل 
تقريًبا تقدمي ت�صريعات �صخمة من �صاأنها اأن حتد 
ب�صكل كبر من تداولها، اأو على االأقل، لن ت�صمح 
ا ب�صهولة.    ولكن بقولنا هذا،  بالو�صول اإليها اأي�صً

مل نقل �صوى القليل.

اأ�سلحة
   الأن جزًءا من االأ�صا�صي موجود يف مكان اآخر.

   كيف نف�صر، يف قلب الثقافة االأمريكية، تداول 
هــذه الــغــرائــز املــروعــة الــتــي تــدفــع بع�ض االأفـــراد 
اأنه  متخّيلني  ال�صر،  وتقدي�ض  الــعــدم،  تــاأّمــل  اإىل 
اأن  من  �صيتمكنون  ال�صيطان،  حماكاة  خــال  من 

ي�صبحوا ملوًكا على العامل؟
   اإن مــن يــهــاجــم مــدر�ــصــة ال يــهــاجــم مــكــاًنــا مثل 
اأي مــكــان اآخــــر: اإنـــه يــهــاجــم مــكــاًنــا يــفــرت�ــض اأنه 
واحــــة اأمـــــن، وكـــل مـــن يــهــاجــم االأطـــفـــال يهاجم 
وجه الــرباءة.    ومن يهاجم مدر�صة فيها اأطفال 
اأكرب اثم، يرتكب  اأنه يرتكب  ليذبحهم فهو يعلم 

عمًا ميكن اأن ي�صّمى �صيطانًيا.
ماذا  ومعقًدا:  ب�صيًطا  �صوؤااًل  اأنف�صنا  ن�صاأل  ثم      
الغرائز  هــذه  لتوجيه  االأمريكي  للمجتمع  حــدث 

اإىل قلب احلياة االجتماعية؟
اجتماعية  ظـــاهـــرة  املـــذبـــحـــة  ــبــحــت  اأ�ــص كــيــف     

متكررة؟

تــقــلــيــد بع�صهم  الــقــتــلــة يف  يــرغــب  لــعــنــة  بــــاأي     
البع�ض؟

   اأقــول هذا مع العلم اأن مثل هذه االأ�صئلة تبدو 
على  ال�صر  يــاأخــذ  يعد  مل  الـــذي  عاملنا  يف  غريبة 
حممل اجلد، والذي ينزع اإىل حتويله اإىل مر�ض 

نف�صي.
    نــحــن نــفــهــم هــــذا االنــعــكــا�ــض: الــ�ــصــر م�صكلة 
ميتافيزيقية، غام�ض، لغز ال ميكن حله اإىل االأبد 

يف قلب الطبيعة الب�صرية.
   اإن املر�ض العقلي مر�ض ميكن عاجه، وميكننا 
االأيام،  يوم من  نعاجله يف  اأن  وناأمل  به،  االعتناء 

بف�صل التقدم يف الطب النف�صي.
   كل هذا يوؤثر على ت�صورنا لاإن�صان.

اأن يعتقد، على غــرار جان  اأراد العامل احلديث     
جــاك رو�ــصــو، اأن االإنــ�ــصــان جــّيــد يف االأ�ــصــا�ــض، واأّن 

املجتمع هو الذي يف�صده.
   لقد اأراد اأن يعتقد، اأننا �صنجد يوًما ما جمتمًعا 
ف�صلة  اإىل  ال�صر  يــحــّول  كافية،  بــدرجــة  متقدًما 
م�صكلة، حمكوم عليه بالزوال... لكن هذه لي�صت 

حقيقة الطبيعة الب�صرية.
  يف قلب االإن�صان، اخلر وال�صر مت�صابكان.

�سيطاين
،ال�سري�سيطر،الرجالبع�سقلوبويف

وي�سحر،وينّوم.
   اإن ماأ�صاة املجتمع االأمريكي، هي اأنه بلغ م�صتوى 
املهوو�صني  لهوؤالء  ي�صمح  اأنــه  والتلف  التاآكل  من 
بــــزرع املــــوت مــن حــولــهــم، وتــدمــر الــعــامل الذي 

يحتقرونه علنا، ويريدون حتويله اإىل رماد.
   لقد راأيــنــا ذلــك مــرة اأخــرى يف تك�صا�ض، والذي 
اأحياًنا وجه  تاأخذ  االأر�ــض  بــاأّن احلياة على  ذّكرنا 

جحيم اأر�صي.
ترجمة خرة ال�صيباين

�لقتل �جلماعي كظاهرة �جتماعية...!

*عامل اجتماع وحما�صر يف املدر�صة العليا للدرا�صات التجارية مونرتيال. من موؤلفاته 
“امرباطورية ال�صوابية ال�صيا�صية “ و”التعددية الثقافية كدين �صيا�صي«.

الوالياتاملتحدةتنزف:

ما نعرفه عن جر�ئم �ملد�ر�ض ومرتكبيها...!
غالًباماينقلوننواياهملالإيذاءمقدًما،ك�سرخةاأخريةمناأجلامل�ساعدة

مــدفــوعــون
مبـــ�ـــســـاعـــر
غـــــ�ـــــســـــب
،ـــدة ـــدي ـــس �
يــــ�ــــســــعــــى
اإىل بع�سهم
ـــهـــرة ـــ�ـــس ال

�ليابان تعزز ب�شكل كبري قدر�تها �لع�شكرية 
•• طوكيو-رويرتز

عليها  اطــلــعــت  االقــتــ�ــصــاديــة  لل�صيا�صة  مــ�ــصــودة  اأظــهــرت 
كبر”  ب�صكل  “تعزز  اأن  اإىل  تــهــدف  الــيــابــان  اأن  رويـــرتز 
الغزو  اأن  مــن  املــ�ــصــوؤولــون  يخ�صى  اإذ  الع�صكرية  قدراتها 
�صرق  يف  ا�صتقرار  عــدم  اإىل  يــوؤدي  قد  الأوكرانيا  الرو�صي 
اآ�صيا. وتعهد رئي�ض الوزراء فوميو كي�صيدا، خال لقائه 
“بزيادة  االثــنــني،  يـــوم  بــايــدن  جــو  االأمــريــكــي  بالرئي�ض 

كبرة” يف ميزانية الدفاع اليابانية.
امل�صودة، وهي خمطط اقت�صادي طويل االأجل يتم حتديثه 
�صنويا، ال تقدم تفا�صيل حول االإنفاق، لكنها ذكرت للمرة 

لتغير  واحــد  “كانت هناك حمــاوالت من جانب  االأوىل 
االأمن  يجعل  مما  اآ�صيا،  �صرق  يف  بالقوة  الراهن  الو�صع 

االإقليمي اأكرث تدهورا«.
كما مل حتدد امل�صودة التهديدات االأمنية يف املنطقة، لكن 
امل�صوؤولني عن ال�صيا�صة الع�صكرية يف اليابان عربوا مرارا 
عن قلقهم ب�صاأن ال�صني التي يدور بينها وبني اليابان نزاع 

اإقليمي طويل االأمد، باالإ�صافة اإىل كوريا ال�صمالية.
ال�صابق  الــوزراء  رئي�ض  اأن  نيبون  تلفزيون  �صبكة  وذكــرت 
�صبعة  يقارب  دفاعي  اإنفاق  اإىل  دعا اخلمي�ض  اآبــي  �صينزو 
املقبلة،  املالية  لل�صنة  دوالر(  مليار   60( ين  تريليونات 
االأولية  املــيــزانــيــة  يف  يـــن  تــريــلــيــون   5.4 مـــن  ارتـــفـــاعـــا 

لل�صني  املتزايد  الع�صكري  االإنــفــاق  �صوء  يف  الــعــام،  لهذا 
والتهديدات ال�صاروخية من كوريا ال�صمالية. ومل يذكر 
املالية  لل�صنة  الع�صكري  االإنــفــاق  زيــادة  يريد  كم  كي�صيدا 

التي تبداأ يف اأبريل ني�صان 2023.
و�صتوؤدي زيادة االإنفاق الدفاعي اإىل اإجهاد املالية العامة 
اليابانية املرتدية بالفعل. ووافق جمل�ض النواب بالربملان 
اأم�ض اجلمعة على ميزانية اإ�صافية بقيمة 2.7 تريليون 
االأعباء  ال�صندات، لتخفيف وطــاأة  ين، ممولة من عوائد 
ارتفاع  عن  الناجتة  وال�صركات  االأ�ــصــر  على  االقت�صادية 
تكاليف الوقود واملواد اخلام. ومن املتوقع اأن يقر جمل�ض 

ال�صيوخ امليزانية االأ�صبوع املقبل.

  رو�شيا تطرد خم�شة 
دبلوما�شيني كرو�ت 

•• مو�صكو-اأفب

اأعلنت مو�صكو طرد خم�صة دبلوما�صيني كروات ردا على قرار زغرب طرد 
24 رو�صيا يف ني�صان-ابريل املا�صي بعد الهجوم الرو�صي على اأوكرانيا.

الكرواتي  ال�صفر  لدى  “احتجت”  اإنها  الرو�صية  اخلارجية  وزارة  وقالت 
على اتهام زغرب مو�صكو بارتكاب “جرائم حرب يف اأوكرانيا«.

يف  اجلــدد  النازيني  نظام  “بدعم  زغــرب  الرو�صية  اخلارجية  اتهمت  كما 
كييف ع�صكريا«.

غزو  منذ  اأوروبــــا  يف  وخا�صة  رو�صيا  مــن  دبلوما�صيني  عــدة  دول  وطـــردت 
الكرملني الأوكرانيا يف 24 �صباط-فرباير.

�شنغهاي تخفف قيود مكافحة كوفيد-19 

ت�شجيل �إ�شابات بكورونا يف مناطق حدودية باإقليم جيلني 

•• �صنغهاي-بكني-رويرتز

اجلمعة  اأمــ�ــض  اخلـــطـــوات  مــن  املــزيــد  �صنغهاي  اتــخــذت 
كوفيد19-،  ملكافحة  تهدف  التي  االإغـــاق  قيود  لرفع 
يف حني توا�صل العا�صمة ال�صينية بكني ر�صد االإ�صابات 
اإذ توؤثر االإجــراءات ال�صارمة على عاج بقية االأمرا�ض. 
وكانت املدينتان بوؤرتني لتف�صي فرو�ض كورونا يف االآونة 
االأخرة، واأ�صرت قيود املكافحة ب�صدة بثاين اأكرب اقت�صاد 
يف العامل يف وقت ت�صعى خاله معظم بلدان العامل اإىل 
الــعــودة لــاأو�ــصــاع الطبيعية. ومــع قــرب رفــع كافة قيود 
االإغاق يف �صنغهاي، اأكرث مدن ال�صني ازدحاما بال�صكان 
ملــزيــد من  ال�صلطات  االأربـــعـــاء، �صمحت  يــوم  اعــتــبــارا مــن 
املــزيــد من  وبــاإعــادة فتح  مــن منازلهم  بــاخلــروج  ال�صكان 

•• بكني-رويرتز

قال م�صوؤول �صحي �صيني كبر اأم�ض اجلمعة اإن بع�ض 
املناطق احلدودية يف اإقليم جيلني ب�صمال �صرق الباد 

�صجلت اإ�صابات بفرو�ض كورونا منقولة حمليا.
وذكر يل ت�صنغ لونغ من جلنة ال�صحة الوطنية يف اإفادة 

ال�صركات على مدى االأ�صبوع املن�صرم. لكن معظم ال�صكان 
املتاجر  غالبية  واكتفت  ال�صكنية  املجمعات  داخــل  ظلوا 
االأ�صبوع  هــذا  بكني  وكثفت  التو�صيل.  خــدمــات  بتوفر 
اأماكن  يف  احل�صور  وخف�صت  ال�صحي  احلجر  اإجـــراءات 
االأ�صلوب  هــذا  لكن  التعليمات.  منتهكي  وعاقبت  العمل 
ال�صارم ت�صبب يف م�صكات اأخرى، اإذ يحقق امل�صوؤولون يف 
وذكرت  مزمنة.  باأمرا�ض  مر�صى  عاج  تاأخر  يف  املدينة 
�صحيفة ال�صعب الر�صمية اأم�ض اجلمعة اأن بع�ض م�صوؤويل 
اأحدث  وانخف�ض  العمل.  عن  اأُوقــفــوا  الــطــوارئ  خدمات 
300، ومل  متو�صط لاإ�صابات اليومية يف �صنغهاي عن 
ت�صجل املدينة اأي اإ�صابات خارج مناطق احلجر ال�صحي. 
و�صجلت بكني 29 اإ�صابة يومية انخفا�صا من 45 اأم�ض 

االأول.

اجتاه  يظهر  جيلني  يف  الــفــرو�ــض  ظهور  اإن  �صحفية 
املناطق  اإىل  املناطق احلدودية  تدريجيا من  لانت�صار 
الــداخــلــيــة، ويــجــب عــلــى املــ�ــصــوؤولــني مــراقــبــة خماطر 

انتقال الفرو�ض عرب الوافدين من اخلارج.
وكوريا  رو�صيا  مــن  كــل  حــدود  على  جيلني  اإقليم  يقع 

ال�صمالية.

نا�شطة �شود�نية حت�شل على جائزة حلقوق �لإن�شان 
•• اخلرطوم-اأفب

ح�صلت النا�صطة ال�صودانية املدافعة عن حقوق املراأة اأمرة عثمان 
حامد اأم�ض اجلمعة مع اأربع �صخ�صيات اآخرين على جائزة املدافعني 
التي تقدمها منظمة  اأخطارا  الذين يواجهون  عن حقوق االن�صان 

فرونت الين ديفندرز الدولية غر احلكومية.
تكافح حامد، وهي مهند�صة يف االأربعينات من عمرها، منذ �صنوات 
طويلة من اأجل ق�صية املراأة ال�صودانية. وهي اعُتقلت الآخر مرة يف 
كانون الثاين-يناير. وكانت اعتقلت اأول مرة يف العام 2002 الأنها 

ارتدت بنطاال ثم يف العام 2013 الآنها رف�صت تغطية �صعرها.

بتغطية  ال�صودانيات  يلزم  قانون  على  بناء  احلــني  ذلــك  يف  اأوقــفــت 
القانون  هــذا  لكن  الن�صاء.  على  البنطال  ارتــداء  ويحظر  �صعرهن 

األغي يف ما بعد.
وقالت حامد اآنذاك لفران�ض بر�ض “اإن هذا القانون يحول الن�صاء 

من �صحايا اىل جمرمات«.
اأندر�صون  اأنـــدرو  احلكومية  غر  للمنظمة  التنفيذي  املدير  واأكــد 
االإت�صان  حــقــوق  عــن  املــدافــعــني  “هوؤالء  اأن  اجلمعة  ن�صر  بــيــان  يف 
ال�صجعان يثبتون كل يوم اأن الذين يعملون من اأجل حقوق االأكرث 

تعر�صا للخطر يحدثون فارقا كبرا«.
مــن حكم عمر  عاما  لثاثني  حــدا  اجلي�ض  و�صع   ،2019 عــام  يف 

الب�صر بعد انتفا�صة �صعبية ت�صدرت املراأة ال�صودانية خالها م�صهد 
االحتجاجات �صد النظام. وفتح ذلك الطريق اأمام مرحلة انتقالية 

يف ال�صودان يفرت�ض اأن تقود اىل حكم مدين دميوقراطي.
ولكن هذه املرحلة االنتقالية قطعها انقاب قائد اجلي�ض الفريق 
اأول عبد الرحمن الربهان على �صركائه املدنيني يف ت�صرين االأول-

اأكتوبر.
بانتظام  ال�صوارع  اىل  املتظاهرين  اآالف  ينزل  الــوقــت،  ذلــك  ومنذ 
يف  واالقت�صاد  ال�صيا�صة  على  الع�صكريني  هيمنة  على  لاحتجاج 
ال�صودان الذي بحكمه جراالت با انقطاع تقريبا منذ ا�صتقاله 

قبل 66 عاما.
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عربي ودويل

تقدميه  قبل  واملنّظمات  االأحـــزاب 
اىل ال�صادق بلعيد الذي �صيقّدمه 

بدوره اإىل الرئي�ض قي�ض �صعيد.
واأ�صار اإىل اأّن ال�صادق بلعيد وافق 
قّدمه  الذي  التم�صي  على  مبدئيا 
انــتــظــار بقّية  ائــتــاف �ــصــمــود يف 
اخلــــطــــوات مــــع بـــقـــّيـــة االأطـــــــراف 
للتفاعل  واأحــــــزاب  مــنــظــمــات  مــن 
ت  ن�صّ املــبــادرة  اأّن  حا  مو�صّ اأكـــرث 
املنّظمات  اإعـــطـــاء  �ـــصـــرورة  عــلــى 
الوطنية الدور الريادي يف احلوار 
الوطني وكذلك ت�صريك االأحزاب 
الــ�ــصــيــا�ــصــيــة الــتــي مل تــنــخــرط يف 
قبل  واالإرهـــــاب  الف�صاد  منظومة 
يلتقي  مــ�ــصــائــل  وهـــي  يــولــيــو   25
ــّرح به  فــيــهــا االئـــتـــاف مــع مــا �ــص

الرئي�ض �صابقا وفق تعبره.
�صمود  ائــــتــــاف  مــنــ�ــصــق  ولـــفـــت 
بلعيد  مـــع  االتــــفــــاق  مّت  اأّنــــــه  اىل 
التو�صل  مّت  مــــا  مـــراجـــعـــة  عـــلـــى 
الـــيـــه مــــع املـــنـــّظـــمـــات واالأحــــــــزاب 
اأمله  عــن  مــعــربــا  دوريــــة  بطريقة 
يف اأن تكون مبادرة اإئتاف �صمود 
التعطيل  و�ــصــعــّيــة  حللحلة  اآلــّيــة 
الوطني  احلـــــوار  يــعــيــ�ــصــهــا  الــــذي 
امل�صداقية  مـــن  املـــزيـــد  واإ�ـــصـــفـــاء 
احلوار  خمرجات  على  وال�صرعّية 
تكّر�ض  بــدائــل  تــقــدمي  �صمان  مــع 
لــدولــة الــقــانــون وحتــمــي احلقوق 

واحلّريات.
وتن�ّض هذه املبادرة على اأن يتوىّل 
الوطني  للحوار  املن�ّصق  الّرئي�ض 
دعــــوة املــنــّظــمــات الــوطــنــّيــة وعلى 
الّتون�صي  الـــعـــاّم  االحتـــــاد  راأ�ــصــهــا 
ال�ّصيا�صّية  واالأحـــــــــزاب  لــلــ�ــّصــغــل 
التي  املــنــا�ــصــلــة والــّدميــقــراطــّيــة، 
الف�صاد  مــنــظــومــة  يف  تــ�ــصــارك  مل 
يـــولـــيـــو،   25 قــــبــــل  واالإرهـــــــــــــــاب 
كــلــّيــات احلــقــوق والعلوم  وعــمــداء 
من  وكــّل  والــقــانــونــّيــة،  ال�ّصيا�صّية 
ت�صاورّي  لــقــاء  اإىل  �ــصــاحلــا،  يـــراه 
�صياغة  على  االتــفــاق  خاله  يقع 
م�صروع مر�صوم تكميلي للمر�صوم 
الّنقائ�ض  بع�ض  لتايف   30 عــدد 
الــتــي جـــاء بــهــا وتــقــدميــه لرئي�ض 

اجلمهورّية.
الّتكميلي  املـــر�ـــصـــوم  هــــذا  ويــعــيــد 
ن�ض  وفـــق  الــوطــنــّيــة،  للمنّظمات 
الـــّريـــادي الذي  الـــــّدور   ، املـــبـــادرة 
اأن تلعبه يف احلــوار، وين�ّض  يجب 
ال�ّصيا�صّية  االأحـــزاب  ت�صريك  على 
ي�صفي �صبغة  كما  اآنــفــا،  املــذكــورة 
احلوار  خمــرجــات  على  تقريرّية، 
اإىل اال�صتفتاء،  لتقدميها مبا�صرة 
مــــع اإعــــطــــاء احلــــــّق لــلــرئــيــ�ــض يف 
اإمـــكـــانـــّيـــة اإعـــــــادة املـــخـــرجـــات اإىل 
يراه  مــا  احلــــوار، القــــرتاح تغير 
قبل  مـــنـــا�ـــصـــبـــتـــني  يف  ــــاحلــــا،  �ــــص
للبدائل  الــّنــهــائــي،  الّن�ض  �ــصــدور 
املتفق  ــة  والــقــانــونــّي ــة  ــتــورّي الــّد�ــص

عليها.
يتوىّل  اأن  على  املــبــادرة  ت  ن�صّ كما 
امل�صاركون يف احلــوار، دعوة رئي�ض 
املزمع  اال�صتفتاء  لتاأجيل  الدولة، 
يوم  اإىل  يوليو،   25 يــوم  تنظيمه 
االأحد 23 اأكتوبر 2022، واإرجاء 
القادمة،  الّت�صريعّية  االنتخابات 
اإىل تاريخ 9 اأبريل 2023، حّتى 
الّنقا�صات  كــامــل  احلـــوار  ي�صتويف 
بدائل  لتقدمي  �صمانا  الـــّازمـــة، 
اأن  ميكنها  جــدوى،  ذات  عقانّية 
حتــظــى بــدعــم وا�ــصــع مــن الّطيف 

املدين وال�ّصيا�صي. 

تاأجيلاال�ستفتاء
العليا  الهيئة  جمل�ض  وقـــّرر  هــذا 
املــ�ــصــتــقــلــة لـــانـــتـــخـــابـــات اإرجــــــاء 
اال�صتفتاء  روزنامة  على  امل�صادقة 
 48 مــّدة  انعقاد  حالة  يف  والبقاء 
انطاق  قــبــيــل  اأّي  اأخــــرى  �ــصــاعــة 
عــمــلــيــة تــ�ــصــجــيــل الــنــاخــبــني وفق 

امل�صروع اجلديد للروزنامة.
كــمــا قـــــّرر جمــلــ�ــض الــهــيــئــة طلب 
لــقــاء لــكــامــل اأعــ�ــصــاء الــهــيــئــة مع 
رئي�ض اجلمهورية باعتباره �صلطة 
جملة  ملناق�صة  الباد  يف  الت�صريع 
الغام�صة  القانونية  االأمــــور  مــن 
على  اال�صتفتاء  بعملية  عاقة  يف 
غرار تنقيح القانون االنتخابي يف 
ال�صماح بالت�صجيل عن بعد  اجتاه 
للناخبني  االلكرتوين  والت�صجيل 
عـــدد ممكن  اأكـــرب  لتمكني  وذلـــك 
من املواطنني من ممار�صة حّقهم 

االنتخابي.
الــــتــــي يجب  الــــنــــقــــاط  ـــق  وتـــتـــعـــّل
الهيئة،  جمل�ض  وفـــق  تو�صيحها 
تـــاأجـــيـــل موعد  اإمـــكـــانـــيـــة  اأيـــ�ـــصـــا 

ح�صب  التون�صية  اجلمهورية  عن 
ت�صريحها.

الطعن  �صيتم  اأنـــه  مو�صي  واكـــدت 
30 و32 ومر�صوم  يف املر�صومني 
دعــــوة الــنــاخــبــني بــاالإ�ــصــافــة اإىل 
العليا  الهيئة  قــــرارات  يف  الطعن 
ــتــقــلــة لـــانـــتـــخـــابـــات وقـــــرار  املــ�ــص
وتكليف  االنــتــخــابــيــة  الـــرزنـــامـــة 
فريق م�صتقل للتدقيق يف ال�صجل 

االنتخابي.
اإيــــداع  اأنــــه �صيتم  واأكـــــدت مــو�ــصــي 
اأع�صاء  �ــصــكــايــة جــزائــيــة �ــصــد كــل 
احلــكــومــة الأنــهــم يــ�ــصــادقــون على 
قــانــونــيــة وتنتهك  مــرا�ــصــيــم غــر 

ارادة ال�صعب ح�صب تقديرها. 
التعبئة  عــن  مــو�ــصــي  ك�صفت  كــمــا 
وتنظيم  الـــعـــامـــة  اجلـــمـــاهـــريـــة 
القادم  يــونــيــو   18 يــــوم  مــ�ــصــرة 
ب�صارع احلبيب بورقيبة باالإ�صافة 
�صعبية  تعبئة  يف  االنـــطـــاق  اإىل 
اأنحاء  كـــل  يف  مــبــا�ــصــرة  ولـــقـــاءات 
املجتمع  �ــصــرائــح  كـــل  مـــع  الـــبـــاد 

حتت عنوان “وقيت با�ض تفيق«.

تدّخل  اإمـــكـــانـــيـــة  اأو  اال�ــصــتــفــتــاء 
تـــ�ـــصـــريـــعـــي حلـــــــّل االإ�ــــصــــكــــالــــيــــات 
االنتخابي  الــقــانــون  يف  الغام�صة 
مهمتها  الهيئة  تتّم  حّتى  احلــايل 
اإمكانية  اأو طــرح  اأكــمــل وجــه  على 
مــــوا�ــــصــــلــــة الــــعــــمــــل بــــالــــقــــانــــون 
على  االآن  الـــ�ـــصـــاري  االنـــتـــخـــابـــي 

حاله.

حتذيرمنفو�سىموؤ�س�ساتية
ويف �صياق مت�صل، اأّكد اأ�صتاذ القانون 
الــد�ــصــتــوري اأمــــني حمــفــوظ، اأّنـــه 
اجلديد  الد�صتور  ن�ّض  �صرف�ض 
يف حال اأدخل الرئي�ض قي�ض �صعّيد 
على  وجــذريــة  جوهرية  تغيرات 
اللجنة  �صتقرتحه  الــذي  امل�صروع 
ن�ّض  بــاإعــداد  املكّلفة  اال�صت�صارية 
و�صفها  ممـــا  حمـــــّذرا  الــد�ــصــتــور، 
حال  يف  مـــوؤ�ـــصـــ�ـــصـــاتـــيـــة  بـــفـــو�ـــصـــى 
الد�صتور  الناخبني م�صروع  رْف�ض 

اجلديد يف ا�صتفتاء 25 يوليو.
و�ــصــّدد حمــفــوظ يف حـــوار اذاعـــي، 
 25 ملـــ�ـــصـــار  مــ�ــصــانــدتــه  اأّن  عـــلـــى 

يــولــيــو هــي مــ�ــصــانــدة نــقــديــة، واأّن 
ابداء  امل�صاندة مل متنعه من  هذه 
بع�ض  بــخــ�ــصــو�ــض  مـــاحـــظـــاتـــه 
االأخـــطـــاء الــتــي مّت ارتــكــابــهــا منذ 
العام  امل�صار يف �صيف  هــذا  اعــان 

املا�صي. 
وقال حمفوظ اإّنه مّت اقرتاح انتهاء 
باالإعداد  املتعلقة  املــراحــل  جميع 
القانونية  )الن�صو�ض  لا�صتفتاء 
حوله  �صُي�صتفتى  الذي  والد�صتور 
 ،2022 فـــيـــفـــري  يف  الـــ�ـــصـــعـــب( 
�صعّيد  قي�ض  الرئي�ض  تــاأّخــر  لــكــّن 
امل�صاندة  جــعــل  الـــقـــرار  اتـــخـــاذ  يف 
الــ�ــصــعــبــيــة لـــه تـــرتاجـــع مـــن يوم 

الآخر، وفق تقديره. 
وجود  حــول  ي�صاع  ما  وبخ�صو�ض 
للد�صتور  جـــاهـــز  نـــ�ـــّض  مـــ�ـــصـــروع 
يكون  اأن  نفى حمــفــوظ  اجلــديــد، 
واأّن  جـــاهـــزا  الـــد�ـــصـــتـــور  مـــ�ـــصـــروع 
اال�صت�صارية  الــلــجــنــة  اأعــــ�ــــصــــاء 
�صيقومون بامل�صادقة عليه �صكليا.

ـــه  وتــــابــــع يف الـــ�ـــصـــيـــاق نــفــ�ــصــه بـــاأّن
�صيجري  عـــامـــة  مــــبــــادئ  تـــوجـــد 

واأو�صح الطبوبي قائا: “موقفنا 
عربنا عنه عرب هياكلنا الر�صمية، 
ورغــــم �ـــصـــدور املــر�ــصــوم طــاملــا لن 
تــكــون هــنــاك مــراجــعــات يف اجتاه 
نحن  جامع  وطني  م�صروع  بلورة 

غر معنيني باحل�صور«.
اأّن �صدور  عــلــى  الــطــبــوبــي  و�ــصــّدد 
هــذا االأمـــر يف الــرائــد الر�صمي ال 
يلزم اال من وّقعه، وفق ت�صريحه.

ا�صتغرب  ــــيــــاق،  الــــ�ــــص ذات  ويف 
نــــــورالــــــديــــــن الــــطــــبــــوبــــي، قــــول 
الوطنية  للهيئة  املن�ّصق  الرئي�ض 
جمهورية  اأجـــل  مــن  اال�صت�صارية 
اأ�صغال  ان  بلعيد  ال�صادق  جديدة، 
ل�صياغة  اال�ــصــتــ�ــصــاريــة  الــهــيــئــة 

الد�صتور “�صتتم مبن ح�صر«.
على  يتعنّي  ــه  اأّن الطبوبي  واعترب 
الهيئة  هــــذه  مــثــل  يــــرتاأ�ــــض  مـــن 
لت�صير جمموعة يف ظرف دقيق، 
اأن يتبنى خطابا جامعا ال مفّرقا 

وعليه اأن ينتقي األفاظه.
اإذا  نقول  “فقط  الطبوبي:  وقــال 
ة فان ال�صمت  كان الكام من ف�صّ

من ذهب«.
مــــن جـــهـــة اخـــــــرى، قـــــال االأمـــــني 
املــفــارقــات العجيبة  الــعــام، ان مــن 
ازدواجية عمل احلكومة بالتوازي 
اجلمهورية،  رئــا�ــصــة  مــ�ــصــروع  مــع 
موؤ�ص�صة  عــن  االأوىل  انبثاق  رغــم 

الرئا�صة.
واأو�ـــصـــح الــطــبــوبــي قــولــه: “هذه 
برنامج  لــديــنــا  تـــقـــول  احلــكــومــة 
واجتماعية  اقت�صادية  ا�صاحات 
النقد  �ـــصـــنـــدوق  مـــع  لــلــتــفــاو�ــض 
اأنها  تعلن  واحلــكــومــة  الــــدويل... 
تــقــدمــت اأ�ـــصـــواطـــا يف نــقــا�ــض هذه 
اال�ــصــاحــات مــع الــنــقــد الـــدويل، 
عن  اجلمهورية  رئــا�ــصــة  تعلن  ثــم 
للحديث  ا�صت�صارية  جلنة  انبثاق 
االقت�صادية  اال�ــــصــــاحــــات  عــــن 

واالجتماعية«.
العقل  بالقول:”  الطبوبي  وعلق 
مل يعد يقبل هذا القول والتم�صي 
املــزدوج، حكومة معينة من رئي�ض 
لديها  ان  تــــقــــول  اجلــــمــــهــــوريــــة 
ورئي�ض  اأ�صواطا  وتقدمت  برنامج 
انه يريد برنامج  جمهورية يقول 
ويدعونا  واجــتــمــاعــي  اقــتــ�ــصــادي 
على  �صاعدنا  اللهم   ... للم�صاركة 

الفهم«.
اأنــه �صيتم عقد هيئة  اإىل    وا�ــصــار 
اإدارية يوم االأربعاء القادم �صتكون 
يف �ــصــكــل نــــدوة لــلــنــقــا�ــض مــع عدد 
من اخلرباء اإىل جانب عقد ندوة 
االأ�صبوع  اآخـــر  تــتــجــاوز  ال  اأخــــرى 
القادم لك�صف روؤيــة االحتــاد حول 
واالقت�صادي  ال�صيا�صي  االإ�ــصــاح 
تــــقــــدمي جميع  بـــعـــدهـــا  و�ـــصـــيـــتـــم 
التون�صي  الــ�ــصــعــب  اإىل  ـــقـــررات  امل

للدفاع عنها.
واّكد الطبوبي انه �صينطلق بداية 
جولة  يف  املـــقـــبـــل،  يــونــيــو   2 مـــن 
باجلهات لتنظيم جتمعات ُعّمالية 

لعر�ض وجهات نظر االحتاد«.

»مرا�سيمباطلة«
من جهتها، انتقدت رئي�صة احلزب 
عــبــر مو�صي  احلــــر  الـــد�ـــصـــتـــوري 
عقدها  اعـــامـــيـــة  نــقــطــة  خــــال 
احلــزب لــاإعــان عن موقفه من 
اأعلن عنها  املرا�صيم االأخرة التي 
اأ�صتاذ  تــ�ــصــريــحــات  �ــصــعــيــد،  قــيــ�ــض 
للهيئة  املن�ّصق  والرئي�ض  القانون 

الــوطــنــيــة اال�ــصــتــ�ــصــاريــة مــن اأجل 
بلعيد  ال�صادق  جديدة،  جمهورية 
�صياغته  ا�صتقالية  بخ�صو�ض 
لـــلـــد�ـــصـــتـــور اجلــــديــــد بـــعـــيـــدا عن 
توجيهات رئي�ض اجلمهورية مبينة 
اخلطوط  م�صبقا  و�صع  �صعيد  اأن 

العري�صة ل�صياغة الد�صتور.
العميد  مــو�ــصــي  عــبــر  واتـــهـــمـــت 
ال�صادق بلعيد بـ “مغالطة نف�صه”، 
ال�صادرة  الن�صو�ض  كّل  اأّن  مربزة 
املا�صي  مـــار�ـــض   30 تـــاريـــخ  بــعــد 
املتعلقة  املرا�صيم  وا�صفة  باطلة، 
باال�صتفتاء بـ “اخلطرة”، كا�صفة 
اأّن حزبها �صيلجاأ للق�صاء الدويل.

املر�صوم  عــلــى  بـــنـــاًء  اأنــــه  و�ـــصـــددت 
الهيئة  بــــاإحــــداث  واملــتــعــلــق   30
جمهورية  اأجـــل  مــن  اال�صت�صارية 
الد�صتور  مــ�ــصــروع  فـــــاإن  جـــديـــدة 
ب�صياغته  �صيقوم  الـــذي  اجلــديــد 
يف  يــاأتــي  للهيئة  املن�صق  الــرئــيــ�ــض 
الرئي�ض  اأن  مــربزة  مقرتح،  اإطــار 
ون�صره  عليه  باملوافقة  ملزم  غر 
للجمهورية  جــــديــــد  كـــد�ـــصـــتـــور 

اجلديدة.
الد�صتوري  احلــزب  رئي�صة  وقالت 
اإىل مرحلة من  و�صلنا  اإننا  احلــر 
اخلـــطـــر تــ�ــصــتــوجــب �ــصــيــحــة فزع 
وو�صلنا  ال�صعب  مكونات  كــل  مــن 
الهروب  من  متقدمة  مرحلة  اإىل 
اإىل االأمــام من اأجل ما اعتربته” 
التون�صية  ـــــة  ـــــدول ال اخــــتــــطــــاف 
ح�صب  اجلمهورية”  وا�ـــصـــقـــاط 

تقديرها.
كافة  و�صددت مو�صي على بطان 
اأ�صدرها  التي  الرئا�صية  املرا�صيم 
جتميـــد  بـــعـــد  ــعــيــد  ـــ ـــ ـــ ـــ �ــصـــ قـــيـــ�ـــض 

الربملان.
وحذرت مو�صـــي من اأن يعمل قي�ض 
�صعيد على اإق�صـاء الد�صتوري احلر 
باعتبـــــــاره  ال�صيا�صية  احلياة  من 
يف  االأوىل  املــــرتــــبــــة  يــحــتــــــــــــــــــــل 
ا�صــــتطاعــــات الراأي، مو�صحة اأن 
قي�ض �صـــــعيد يعمــــــل على تقوي�ض 
اأجــــــــل  من  املدنية  الدولــــــة  اأ�ص�ض 

متريــر م�صروعه بالقوة.
الد�صتوري  واعلنت رئي�صة احلزب 
يف  �ـــصـــيـــدخـــل  حـــزبـــهـــا  اأن  احلـــــــر، 
للدفاع  قــ�ــصــوى  ا�ــصــتــنــفــار  حــالــة 

داعيا  اجلميع،  بني  ب�صاأنها  نقا�ض 
الد�صتور  نــ�ــّض  مــ�ــصــروع  ن�صر  اإىل 

اجلديد قبل موعد اال�صتفتاء.
اأّن  اإىل  اخل�صو�ض  هــذا  يف  وي�صار 
ا�صتثنائية  باأحكام  املتعّلق  املر�صوم 
ال�صتفتاء يوم 25 يوليو ن�ّض على 
نــ�ــصــر مــ�ــصــروع الــد�ــصــتــور اجلديد 
مو�صوع  التون�صية  للجمهورية 
هذا اال�صتفتاء يف اأجل اأق�صاه يوم 
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يوما من موعد اال�صتفتاء. 
وبـــخـــ�ـــصـــو�ـــض فـــر�ـــصـــيـــة رْفــــ�ــــض 
الد�صتور  مــــ�ــــصــــروع  الـــنـــاخـــبـــني 
اجلديد يف ا�صتفتاء 25 يوليو، قال 
فو�صى  �صيخلق  ذلك  اإّن  حمفوظ 
اإىل  الــعــودة  ويفر�ض  موؤ�ص�صاتية 
موا�صلة  وحــول    .2014 د�صتور 
الرئي�ض ا�صطاعه مبهامه رئي�صا 
للدولة اأو اال�صتقالة يف حال حتقق 
اإّن  حمفوظ  قــال  الفر�صية،  هــذه 

القرار يعود للرئي�ض. 
ويعّد حمفوظ اأحد ثاثة اأ�صاتذة 
يقوم  الــذيــن  الد�صتوري  القانون 
قي�ض �صعّيد با�صت�صارتهم بخ�صو�ض 
‘’اجلمهورية  مـــامـــح  حتـــديـــد 
القانونية  والن�صو�ض  اجلديدة’’ 
تــاأ�ــصــيــ�ــصــهــا مبــــا فيها  اأجــــــل  مــــن 
مــ�ــصــروع الــد�ــصــتــور اجلــديــد الذي 
يف  اال�صتفتاء  على  طــرحــه  �صيتّم 

25 يوليو املقبل.

مبادرةلتجاوزاملاأزق
ومن  املـــاأزق،  لتجاوز  حماولة  ويف 
اأجــل اإجنــاح احلــوار الوطني، قال 
ح�صام  �ـــصـــمـــود  ائــــتــــاف  ــق  مــنــ�ــّص
اإّن  اجلــــمــــعــــة،  اأمــــ�ــــض  احلــــــاّمــــــي، 
�صياغة  يف  �ـــصـــرع  قـــد  االئــــتــــاف 
التكميلي  ـــــوم  املـــــر�ـــــص مـــــقـــــرتح 
للمر�صوم عدد 30 املتعّلق باإحداث 
من  اال�صت�صارّية  الوطنّية  الهيئة 
اإثر  وذلك  اأجل جمهورّية جديدة 
املبدئّية  املوافقة  اخلمي�ض  تلقيه 
من رئي�ض الهيئة العميد ال�صادق 
بــلــعــيــد بــخــ�ــصــو�ــض املــــبــــادرة التي 

تقّدم بها يف هذا الغر�ض.
واأو�صح احلاّمي يف ت�صريح لوكالة 
اأّنه �صيقع  تون�ض افريقيا لاأنباء، 
املـــــقـــــرتح مع  هــــــذا  الــــــتــــــداول يف 

يفتاأكيدمتجددملوقفهالراف�س:

�حتاد �ل�شغل: لن نح�شر �حلو�ر... و�ملر�شوم ل يلزمنا
•• الفجر-تون�س

نورال�سغلالتون�سيالعاملالحتادالعاماالأمنيجّدد
يفامل�ساركةال�سغيلةاملنّظمةرف�س،الطبوبيالدين
اأّن موؤّكدا ،عنها املُعلن بال�سيغة الوطني’’  احلوار’‘
تركيبةب�سبطاملتعلقالرئا�سياالأمريفا�سمهورود

االقت�سادية لل�سوؤون اال�ست�سارية اللجنة من كل
لن ،القانونية اال�ست�سارية واللجنة واالجتماعية
االحتاد با�سم الر�سمي الناطق وكان .موقفه يغرّي
اأواالحتادبا�سمالزّج“اإن،اعتربقدالطاهريسامي�
لل�سوؤوناال�ست�ساريةاللجنةتركيبةيفالعاماالأمني
عناالحتاداإعالن رغم واالجتماعيةاالقت�سادية

الرئي�سقبلمنعنهااملعلناللجانيفامل�ساركةرف�سه
فيها�ستهانةوحتد.

»لننح�سر«
انعقادهام�سعلىاعالميت�سريحيفالطبوبيوقال
:لل�سغلالتون�سيالعاملالحتادوطنيةاإداريةهيئة

لكن،الرئا�سيباالأمرمعنينيول�سنانح�سرلننحن“
فاإننا اجلمهورية رئي�س مع اختالفنا ن�سجل وان
طريقيفما�سوا�سحالرجل...و�سوحهفيهنحيي
كانالأياال�ستماعدونم�سروعهحتقيقنحوسيارة�
لن:وا�سحوموقفنا،الو�سوحنف�سنبادلهلذلك...

نزجباالحتاديفطريقجمهول«.

عبريمو�سي:ح�سباملر�سومالميكناحلديثعنا�ستقالليةهيئة�سياغةالد�ستور
حمفوظ: ف�شل �ل�شتفتاء �شيوؤدي �إىل فو�شى موؤ�ش�شاتية

مو�صي تطعن يف املرا�صيمحمفوظ يحذر

الهيئة العليا لانتخابات توؤجلالطبوبي... لن ي�صارك

ائتاف �صمود على خط االزمة

هيئةاالنتخابات:اقرتاحبتاأجيلاال�ستفتاءومطالبةبلقاء�سعّيدالطبوبي:�سعّيدما�سنحوحتقيقم�سروعهدوناال�ستماعالأيكان
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العدد 13555 بتاريخ 2022/5/28 

اإعــــــــــالن
تامي  اب  :هاي  ال�صادة   / باأن  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لل�صيانة العامة واملقاوالت الكهروميكانيكية
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم : 4445156 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة يو�صف احمد عبدالعزيز يو�صف ال�صباغ %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل جمعه خليفه كني�ض القبي�صي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا 
االإعان واإال فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13555 بتاريخ 2022/5/28 

اإعــــــــــالن
بدر  :�صالون  ال�صادة   / باأن  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الليايل للرجال
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم : 1126594 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صامل عبيد مرزوق علي ال�صام�صي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف ابراهيم حممد ابراهيم البلو�صي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا 
االإعان واإال فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13555 بتاريخ 2022/5/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/معجنات 

CN ق�صر اخليزران  رخ�صة رقم:1508955 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13555 بتاريخ 2022/5/28 

اإعــــــــــالن
ال�صـــــادة/بيت  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN نفافه للهدايا والزهور  رخ�صة رقم:2722633 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13555 بتاريخ 2022/5/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/اإك�صبيديا 

CN لاإن�صاءات  رخ�صة رقم:1155879 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13555 بتاريخ 2022/5/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/كافتريا جرين هوت

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1673878 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة يا�صر مانهنام بارامبت اماد %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد �صحى �صباح �صعيد الهاملى

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ كافتريا جرين هوت

GREEN HUT CAFETERIA

اإىل/ كافتريا جرين هوت - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
GREEN HUT CAFETERIA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعان  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإال  االإعان  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خال  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة 

�صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13555 بتاريخ 2022/5/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/ليبكو للمقاوالت وال�صيانة العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2765917 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ري�صار خمول �صامه %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف احمد ح�صني عبداهلل العيدرو�ض الها�صمى

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ ليبكو للمقاوالت وال�صيانة العامة

LEBCO CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ ليبكو للمقاوالت وال�صيانة العامة - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

LEBCO CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 

خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/مطعم الفرح - فرع

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:4419144 
تعديل مدير / اإ�صافة ا�صامه حممد الفرح

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة جمموعة الفرح - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
ALFARAH GROUP - Sole Proprietorship L.L.C.

تعديل وكيل خدمات / حذف طارق ح�صن عبداهلل عمران ال�صام�صى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ا�صامه حممد الفرح

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ مطعم الفرح - فرع

ALFARAH RESTAURANT - BRANCH
اإىل/ مطعم الفرح �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م - فرع

ALFARAH RESTAURANT - SOLE  PROPRIETORSHIP L L C - BRANCH
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خال يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
 - العامة  للمقاوالت  الرميثي  �صعيد  ال�صـــــادة/مطر  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م رخ�صة رقم:1105719 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة مطر �صعيد احمد دعفو�ض الرميثى  %75

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة م�صيفه مطر �صعيد دعفو�ض الرميثى %25

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف مطر �صعيد احمد دعفو�ض الرميثى

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ مطر �صعيد الرميثي للمقاوالت العامة - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

MATAR SAEED ALREMEITHI GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ مطر �صعيد الرميثي للمقاوالت العامة ذ.م.م

MATAR SAEED ALREMEITHI GENERAL CONTRACTING L.L.C

االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعان  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13555 بتاريخ 2022/5/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/مطعم التال ال�صبعه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2317259 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / مبارك عبداهلل مبارك �صامل املن�صورى من مالك اإىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء / مبارك عبداهلل مبارك �صامل املن�صورى من 100 % اإىل %51
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة نافني كومار كالي�صواران كالي�صواران  %49

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 150000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ مطعم التال ال�صبعه
SEVEN HILLS RESTAURANT

اإىل/ مطعم التال ال�صبعه ذ.م.م
 SEVEN HILLS RESTAURANT L.L.C.

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13555 بتاريخ 2022/5/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/زبدان لاعاف

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:4453881 
تعديل اإ�صم جتاري من/ زبدان لاعاف

ZABDAN FEEDERS

اإىل/ احلر لاأعاف
  ALHOR FEEDERS 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خال يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا االإعان 
اأو دعوى بعد انق�صاء  واإال فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق 

هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13555 بتاريخ 2022/5/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/مادهورام تي كافيه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2978447 
تعديل اإ�صم جتاري من/ مادهورام تي كافيه

MADHURAM TEA CAFE

اإىل/ مطعم فاي فاي
 VAI VAI RESTAURANT

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خال يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا االإعان 
اأو دعوى بعد انق�صاء  واإال فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق 

هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13555 بتاريخ 2022/5/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/كويف �صوب اال�صدقاء 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2834501 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة يو�صف خالد حممد احلامدى %100

تعديل وكيل خدمات / حذف بال �صامل بال �صامل الدرمكى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف مولويى ميكا عبدو

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعان مراجعة دائرة 

هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خال  االقت�صادية  التنمية 

االإعان واإال فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة..

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13555 بتاريخ 2022/5/28 

اإعالنت�سفية�سركة
نوع ال�صركة:�صركة ال�صخ�ض الواحد ذ.م.م

ال�صخ�ض  �صركة   - النفط  ابار  و�صيانه  لت�صغيل  التجاري:نا�صيونال  اال�صم 
الواحد ذ.م.م

عنوان ال�صركة:جزيرة ابوظبي - �صرق 0.3 - مبنى ال�صيد �صاح �صامل عمر
CN رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي: 2937661 

التعديلالذيطراأعلىال�سركة:

1 - حل وت�صفية ال�صركة
ال�صخ�ض  �صركة   - احل�صابات  لتدقيق  احلو�صني  ال�صادة/احمد  تعيني   -  2
بناء  وذلك  بتاريخ:2022/5/25  لل�صركة  قانوين  كم�صفي  ذ.م.م،  الواحد 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غر  العمومية  اجلمعية  حم�صر  قرار  على 

تاريخ التعديل:2022/5/27   - بالرقم:2205019352 
املعني  امل�صفي  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعان.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13555 بتاريخ 2022/5/28 

اإعالنت�سفية�سركة
نوع ال�صركة:�صركة ال�صخ�ض الواحد ذ.م.م

ال�صخ�ض  �صركة   - العقاري  لا�صتثمار  بارك  درمي  التجاري:ديجيتل  اال�صم 
الواحد ذ.م.م

عنوان ال�صركة:جزيرة ابوظبي - �صرق 0.3 - مبنى ال�صيد �صاح �صامل عمر
CN رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي: 2959620 

التعديلالذيطراأعلىال�سركة:

1 - حل وت�صفية ال�صركة
ال�صخ�ض  �صركة   - احل�صابات  لتدقيق  احلو�صني  ال�صادة/احمد  تعيني   -  2
بناء  وذلك  بتاريخ:2022/5/25  لل�صركة  قانوين  كم�صفي  ذ.م.م،  الواحد 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غر  العمومية  اجلمعية  حم�صر  قرار  على 

تاريخ التعديل:2022/5/27   - بالرقم:2250012677 
املعني  امل�صفي  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعان.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13555 بتاريخ 2022/5/28 

اإعالنت�سفية�سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:كلر رولز الدوات الديكور ذ.م.م
عنوان ال�صركة:ليوا - اجلبانة ق 13/22 م 24 بخيت عبداهلل املن�صوري

CN رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي: 1325348 
التعديلالذيطراأعلىال�سركة:

1 - حل وت�صفية ال�صركة
2 - تعيني ال�صادة/زايد ت�صارترد اكاونتانت لتدقيق احل�صابات �صركة ال�صخ�ض 
بناء  وذلك  بتاريخ:2022/5/24  لل�صركة  قانوين  كم�صفي  ذ.م.م،  الواحد 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غر  العمومية  اجلمعية  حم�صر  قرار  على 

تاريخ التعديل:2022/5/27   - بالرقم:2205019892 
املعني  امل�صفي  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعان.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

لإعالناتكم يف 
يرجىاالت�سالعلىهاتف:-024488300فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae

فقد املدعو / ح�صان �صمد خان 
باك�صتان   ، خــان  عبدال�صمد 
�صفره  جـــــــواز   - اجلــنــ�ــصــيــة 
)4141532BR(  رقــــم 
مـــــــــــــــن يـــــــــــــجـــــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
االتـــــ�ـــــصـــــال بـــتـــلـــيـــفـــون رقــــم  

0559977817

فقد�ن جو�ز �شفر
ـــــدعـــــو /نــــعــــمــــت بي  فــــقــــد امل
ـــتـــان    بـــاكـــ�ـــص  ، ديـــــلـــــبـــــار  ــــــي  ب
�صفره  جـــــــواز   - اجلــنــ�ــصــيــة 
)DE3095207(  رقـــم 
مـــــــــــــــن يـــــــــــــجـــــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
االتـــــ�ـــــصـــــال بـــتـــلـــيـــفـــون رقــــم  

    0554664938

فقد�ن جو�ز �شفر
الدين  /�ـــصـــهـــاب  املـــدعـــو  فــقــد 
بنغادي�ض   ، احــــمــــد  رفــــيــــق 
اجلــنــ�ــصــيــة جـــــواز �ــصــفــره رقم 
يرجى   )FH507849(
ت�صليمه  عـــلـــيـــه  يـــعـــرث  ممـــــن 
بــالــ�ــصــفــارة الــبــنــغــاديــ�ــصــيــة او 
اقرب مركز �صرطة باالمارات.   

فقد�ن جو�ز �شفر
�صيد  حمـــمـــد   / املــــدعــــو  فـــقـــد 
بنغادي�ض   ، �صم�ض احلق  احلق 
ــيــة جــــــواز �ـــصـــفـــره رقم  اجلــنــ�ــص
يرجى   )EG0198804(
ت�صليمه  ـــيـــه  عـــل يــــعــــرث  ممـــــن 
بال�صفارة البنغادي�صية او اقرب 

مركز �صرطة باالمارات.

فقد�ن جو�ز �شفر فقدان �شهادة اأ�شهم 

�صعيد  نا�صر  مــنــره   / ال�صيده  با�صم  ا�صهم  �صهادة  فــقــدت 

�ـــض.م.ع  القاب�صة  العاملية  ال�صركة  مــن   �ــصــادرة  ال�صرعي 

بعدد   ASMAK17741 الــ�ــصــهــادة  رقـــم  )ا�ـــصـــمـــاك( 

1200 �صهم. الرجاء على من يجدها ارجاعها اىل ال�صركة 

املذكورة اواالإت�صال على الرقم 0504177001

فقدان �شهادات اأ�شهم
فقد كل من التالية ا�صماءهم �صهادة ا�صهم �صادرة من �صركة )ا�صماك( 

�صابقا ،العاملية القاب�صة )حاليا( يرجى من يعرث عليها ت�صليمها 
لل�صركة او االت�صال على 0506295050 )�صيف(

�صيف حممد را�صد �صعيد ال�صرع .. 
179749 Asmak : عدد اال�صهم 1200 رقم ا�صماك

فاطمة �صيف حممد را�صد �صعيد ال�صرع .. 
Asmak179751 : عدد اال�صهم 1200 رقم ا�صماك

عبداهلل �صيف حممد را�صد �صعيد ال�صرع .. 
Asmak179752 : عدد اال�صهم 1200 رقم ا�صماك
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املال والأعمال
مز�رع �ملو�طنني .. ��شتد�مة غذ�ئية ب�شو�عد �إمار�تية 

بــغــنــاهــا بـــالـــربوتـــيـــنـــات والـــدهـــون 
وقيمتها  والــفــيــتــامــيــنــات  واملـــعـــادن 
الغذائية العالية، وباإمكانية ح�صاد 
الرقات كل 14 يوما نظرا لدورة 
لــلــذبــابــة والتي  الــقــ�ــصــرة  احلــيــاة 
تدوم 45 يوماً، واخل�صوبة العالية 
حتمل  ال  وكونها  بها،  تتمتع  التي 
اأ�صرار  اأي  ت�صبب  وال  االأمـــرا�ـــض 
االأنــــــــواع غر  اآفــــــات وهــــي مـــن  اأو 
�صمن  بها  التحكم  ويــتــم  الــغــازيــة، 
ال�صناعية  للرقابة  خا�صعة  بيئة 
حلظيا  ت�صجل  ا�صت�صعار  واأجـــهـــزة 
احلـــرارة والــرطــوبــة وثــاين اأك�صيد 
مدرو�صة  اإ�ــصــاءة  و�صمن  الكربون، 
ت�صمن اال�صتخدام االأمثل للموارد 
وا�ــصــتــهــاكــا قــلــيــا لــلــمــيــاه و�صط 
املناخ  لــتــغــر  منخف�صة  تـــاأثـــرات 

واالنبعاثات.
ل�صركة  االأول  الــــهــــدف  ويــتــمــثــل 
التي  ليمتد”  بــيــوتــك  “�صركا 
�ــصــبــق و�ــصــاركــت يف مــ�ــصــابــقــات عدة 
لـــريـــادة االأعـــمـــال يف االإمـــــــارات، يف 
الع�صوية  النفايات  اإدارة  حت�صني 
النفايات  وخا�صة  ال�صخمة  باملدن 
منها  التخل�ض  يتم  التي  الع�صوية 
النفايات،  مدافن  يف  مبا�صر  ب�صكل 
�ــصــخــ�ــض يف  كــــل  اأن حــ�ــصــة  حـــيـــث 
كـــغ من   197 حـــــوايل  االإمـــــــــارات 
نـــفـــايـــات الـــطـــعـــام �ـــصـــنـــويـــا، ميكن 
ع�صوية  اأ�ــصــمــدة  الإنــتــاج  معاجلتها 
تربية  يف  ت�صتخدم  اجلـــودة  عالية 
واالإنــتــاج احليواين  املائية  االأحــيــاء 

بالقرب من هذه املدن.

•• دبي-وام:

اأطــلــقــت مــعــايل مــرمي بنت حممد 
املناخي  الــتــغــر  وزيـــــرة  املـــهـــري، 
املنطقة  يف  مــ�ــصــروع  اأول  والــبــيــئــة، 
الع�صوية  النفايات  تــدويــر  الإعـــادة 
اإنــــتــــاج اأعـــــاف  وا�ـــصـــتـــخـــدامـــهـــا يف 
با�صتخدام  و�ــصــمــكــيــة  حـــيـــوانـــيـــة 
احلـــ�ـــصـــرات، بــهــدف تــوفــر فر�ض 
اقــتــ�ــصــاديــة مــ�ــصــتــدامــة مـــن خال 
مــعــاجلــة الــتــحــديــات الــنــاجتــة عن 
تراكم النفايات بطرق طبيعية عرب 
الع�صوية  الــنــفــايــات  تــدويــر  اإعــــادة 

وا�صتخدامها يف اإنتاج االأعاف.
يــعــتــمــد املـــ�ـــصـــروع عـــلـــى ا�ـــصـــتـــزراع 
وا�صتخدام ح�صرات “ذبابة اجلندي 
بقايا  على  تتغذى  الــتــي  االأ�صود” 
الطعام، ثم ت�صبح هي نف�صها علفا 
ف�صاتها  وتــتــحــول  لــلــحــيــوانــات، 
حتويله  يــتــم  عــ�ــصــوي  �ــصــمــاد  اإىل 
حيوانية،  وبــروتــيــنــات  اأعـــاف  اإىل 

واأ�صمدة ع�صوية، وزيوت �صناعية.
وكــانــت الـــــوزارة قــد وقــعــت مذكرة 
ليمتد«  بيوتك  “�صركا  مع  تفاهم 
الإقامة   ،Circa Biotech
املنطقة  م�صتوى  على  م�صروع  اأول 
ال�صتخدام احل�صرات الإنتاج اأعاف 
من النفايات الع�صوية. جاء توقيع 
االتفاقية عقب جولة مبقر ال�صركة 
يف مدينة م�صدر يف اأبوظبي، وبهذه 
املنا�صبة قالت معايل مرمي املهري: 
تاأتي هذه االتفاقية يف اإطار اجلهود 
لتحقيق  االإمــارات  لدولة  امل�صتمرة 

ابتكارية  حلول  الإيــجــاد  توجهاتها 
اال�صتدامة،  حتقيق  قــدرات  لتعزيز 
طورت عملية مبتكرة الإعادة تدوير 
نـــفـــايـــات الـــطـــعـــام وحتـــويـــلـــهـــا اإىل 
بالربوتينات  غــنــي  حــيــواين  عــلــف 
با�صتخدام احل�صرات، وهو حل قابل 
للتطبيق التجاري، لتعزيز عمليات 
با�صتخدام  احلــيــواين  العلف  انــتــاج 
عملية م�صتدامة حملياً، على نطاق 
الإنتاج  ونــخــطــط  كـــامـــل،  �ــصــنــاعــي 
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�صنوياً.
بايوتك  “�صركا  �صركة  و�صتعمل 
اإنتاج  عــلــى  املــ�ــصــروع  عــرب  ليمتد” 

طن   1.5 مبعدل  ع�صوية  اأ�صمدة 
باإنتاجها  الحقا  و�صتتو�صع  �صهريا، 
عرب معاجلة 200 طن من نفايات 
تدويرها  واإعــــــادة  ــا  يــومــًي الــطــعــام 
الغذائية  الــقــيــمــة  �ــصــلــ�ــصــلــة  اإىل 
املحلي  الطلب  بتلبية  للم�صاهمة 
احليوانية  االأعـــاف  على  املــتــزايــد 
االعتماد  مــن  والتقليل  للما�صية، 
ال�صمكية يف �صناعة  امل�صاحيق  على 
اال�صتزراع املائي، والتي ت�صهد عدم 
ب�صبب  باالأ�صعار  وتــزايــدا  ا�صتقرار 
تكلفتها  اأن  عــلــمــا  الــعــر�ــض،  نــــدرة 
ت�صل اإىل %70 من تكلفة �صناعة 
اال�صتزراع. وتتميز االأعاف املنتجة 

اأمــــن غــذائــي مــ�ــصــتــدام مــبــنــي على 
واحلد  خــ�ــصــراء،  وتنمية  االبــتــكــار، 
املناخي، واحد  تاأثرات التغر  من 
تلك  لتحقيق  االبــتــكــاريــة  احلــلــول 
التحديات  معاجلة  هي  التوجهات 
النفايات  تــــراكــــم  عــــن  الـــنـــاجتـــة 
عــرب االعــتــمــاد عــلــى حــلــول ت�صتند 
فر�ض  خــلــق  دورهــــا  مــن  للطبيعة 
مرونة  تعزز  م�صتدامة  اقت�صادية 
الغذاء عرب حتويل  اإمــداد  �صا�صل 
اإىل مورد  بيئي  النفايات من عبء 

اقت�صادي.
ي�صهد  العامل  ان  معاليها  واأ�صافت 
زيادة يف متويل راأ�ض املال ل�صركات 

احلــ�ــصــري، وبــالــتــايل املــ�ــصــاهــمــة يف 
لقطاع  الكربونية  الب�صمة  تقليل 
الـــزراعـــة مــن خـــال تــوفــر بدائل 
عمليات  �صمن  امل�صتدام  الــربوتــني 
اإنتاج االأعاف واالأ�صمدة الع�صوية، 
النفايات  حتـــويـــل  يف  واملــ�ــصــاهــمــة 
النفايات  مــكــبــات  مـــن  الــعــ�ــصــويــة 
الناجت  امليثان  غــاز  انبعاث  وتقليل 

عن حتلل املواد الع�صوية.
الرحمي  حممد  قــال  جانبه  ومــن 
الرئي�ض التنفيذي ل�صركة اأبوظبي 
اإن  مـــ�ـــصـــدر   - املــ�ــصــتــقــبــل  لـــطـــاقـــة 
متثل  والــتــطــويــر  الــبــحــث  عمليات 
االأولويات اال�صرتاتيجية  اأهم  اأحد 

دولة  يف  ونعترب  احلــ�ــصــرات،  تربية 
اأن دعم االبتكار والبحث  االإمــارات 
لــتــعــزيــز كفاءة  اأ�ــصــا�ــض  والــتــطــويــر 
مــبــداأ االقــتــ�ــصــاد الـــدائـــري والذي 
يتحقق مــن خــال ممــار�ــصــات مثل 
الع�صوية  الـــنـــفـــايـــات  ا�ـــصـــتـــخـــدام 
كمدخات  الــتــغــذويــة  وعــنــا�ــصــرهــا 
يف عــمــلــيــة اإنـــتـــاج الـــغـــذاء وهــــو ما 
الغذائي  االأمـــــن  تــعــزيــز  يف  يــ�ــصــب 
الذي ي�صتدعي منا تطوير خارطة 
طريق لت�صهيل وحت�صني اخلدمات 
املدخات  ا�ــصــتــراد  يف  احلــكــومــيــة 
ال�صناعات  لــتــمــكــني  الــــزراعــــيــــة 
للربوتني  امل�صتخدمة  التحويلية 

لــتــعــزيــز مــكــانــتــهــا كمركز  ملــ�ــصــدر، 
االأكرث  اال�صتدامة  مل�صاريع  رئي�ض 
تــطــوراً عــاملــيــاً، وعــرب الــ�ــصــراكــة مع 
بيوتك  �ــصــركــا  و�ـــصـــركـــة  الــــــــوزارة 
ليمتد ي�صعدنا ان ن�صت�صيف امل�صروع 
خملفات  الإدارة  املنطقة  يف  االأول 
اأحد احللول  الطعام، والــذي ميثل 
التي من دورها  الرائدة  االبتكارية 
تعزيز قطاع التكنولوجيا الزراعية 

والغذائية.
الرياحي،  هــيــثــم  قــــال  بــــــدوره  وو 
املــــوؤ�ــــصــــ�ــــض املــــ�ــــصــــارك والـــرئـــيـــ�ـــض 
“�صركا  لـــ�ـــصـــركـــة  الــــتــــنــــفــــيــــذي 
اإن ال�صركة �صمن  بايوتك ليمتد” 

»ذبابةاجلندياالأ�سود«الإنتاجاأ�سمدةع�سويةوبروتيناتحيوانيةوزيوت

�لإمار�ت ت�شت�شيف �أول م�شروع باملنطقة ي�شتخدم �حل�شر�ت لإنتاج �أعالف من �لنفايات �لع�شوية

مت تزويدهم باأكرث من 40 مادة و�صمن مناطقهم .. م�صرا اإىل اأن 
هذا الدعم ي�صمل االأ�صمدة الع�صوية، والبذور، واملحاليل امل�صتخدمة 
يف الزراعة املائية واالأ�صمدة املركبة يف الزراعة املحمية، والبراليت، 
واملبيدات الع�صوية اإ�صافة اىل تقدمي االإر�صاد الزراعي حول ا�صتخدام 

هذه املواد لن�صر اأف�صل املمار�صات الزراعية بني املزارعني.
وحول خدمات مكافحة االآفات واالأمرا�ض النباتية التي تقدم جمانا .. 
اأو�صح الظنحاين اأن الوزارة تنفذ حزمة من برامج املكافحة املتكاملة 
ل�صمان ا�صتدامة االإنتاج الزراعي املحلي، ومن هذه الربامج مبادرة” 
نخلينا “ملكافحة افات النخيل وخا�صة �صو�صة النخيل احلمراء ويتم 
اأكــرث من  لتغطي  ال�صمالية  االإمـــارات  2012 يف  عــام  تنفيذها منذ 
9000 مزرعة .. مبينا اأن املبادرة تهدف اإىل تنفيذ حزمة متكاملة 
النظم والتقنيات يف  اأحـــدث  وا�ــصــتــخــدام  الــتــدابــر واالإجـــــراءات  مــن 
الك�صف عن االآفات ومكافحتها، ومعاجلة االأ�صجار امل�صابة، واالإر�صاد 
لدى  الوعي  لزيادة  االإر�صاد  اأن�صطة  وتنفيذ  القدرات،  وبناء  التقني، 

املزارعني باأهمية العمليات الزراعية للنخيل .

يف اإنعا�ض القطاع الزراعي الذي اأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة “حفظه اهلل” اأن هذا القطاع هو “ من 

�صميم اأمننا الوطني” . 
�صا�صل  عمليات  وتــاأثــر  املنطقة  ت�صهدها  الــتــي  لـــاأحـــداث  ونــظــرا 
االإمــدادات الغذائية عامليا ب�صبب اال�صطرابات واحلروب تلقي وكالة 
ال�صوء على  التقارير  �صل�صلة من  وام / من خال   / االإمـــارات  اأنباء 
عدد من مزارع املواطنني يف �صتى اأنحاء الدولة - والتي يبلغ عددها 
 35 نحو   2018 عام  والبيئة  املناخي  التغر  وزارة  لتقديرات  وفقا 
ذكية يف  تقنيات  املــزارعــون من تطوير  اأن متكن  بعد   - األــف مزرعة 
االإنتاج الزراعي وحققوا ن�صبيا االكتفاء الذاتي يف عدد من املنتجات 
الوقت  االإمــاراتــي يف  الــزراعــي  االأمــن  تعزيز  �صاهم يف  الزراعية مما 
اإدارة  اأكد املهند�ض حممد الظنحاين مدير  الراهن. ويف هذا االإطــار 

التنمية وال�صحة الزراعية يف وزارة التغر املناخي والبيئة - يف حوار 
العديد من اخلطط  الـــوزارة و�صعت  اأن   - االإمـــارات  اأنباء  وكالة  مع 
اال�صتمرار يف  اأهمها  الوطني من  الزراعي  االإنتاج  تعزيز  التي تخدم 
تطوير الت�صريعات واخلدمات املنظمة للقطاع الزراعي والتي تعترب 
التكنولوجيا  ا�صتخدام  تعزيز  اإىل  اإ�صافة  التطوير  عوامل  اأهــم  من 
املــوارد املتاحة يف الدولة  احلديثة يف االإنتاج الزراعي مبا يتوائم مع 
والتي تتطلب التو�صع يف ا�صتخدام التكنولوجيا الزراعية وتبني نظم 
بجانب  واملائية  والعمودية  الع�صوية  والــزراعــة  امل�صتدامة،  الــزراعــة 

برامج ت�صويق املنتجات الزراعية بال�صراكة مع القطاع اخلا�ض.
واأ�صاف اأن الوزارة تقدم الدعم العيني والفني للمزارعني وي�صمل ذلك 
تقدمي م�صتلزمات االنتاج الزراعي بن�صف ال�صعر للم�صاهمة يف خف�ض 
التكاليف على املزارعني وزيادة املردود املادي من بيع منتجاتهم حيث 

•• اأبوظبي-وام:

العربية  االإمـــارات  دولــة  يف  املواطنني  ملــزارع  الوا�صع  االنت�صار  يعك�ض 
وحتقيق  الزراعية  التنمية  باأهمية  متاأ�صا  جمتمعياً  وعياً  املتحدة 
االأمن الغذائي وياأتي ذلك ان�صجاما مع توجهات الدولة منذ تاأ�صي�صها 
عام 1971 حيث حر�ض املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان 
“طيب اهلل ثراه” على تطويع الظروف الطبيعية القا�صية لتاأ�صي�ض 
قطاع زراعي م�صتدام وت�صخر كافة االإمكانيات الازمة لذلك ورفع 
م�صاهمة االإنتاج الزراعي يف الناجت املحلي االإجمايل وتقليل االعتماد 
املعجزة  حتقيق  دون  حائا  العقبات  تلك  تقف  ومل  اال�صتراد.  على 
وحتولت ال�صحراء القاحلة اإىل م�صاحات خ�صراء وا�صعة النطاق مما 
يعد خرقاً لقواعد املناخ ال�صحراوي، وبات النموذج االإماراتي متفردا 
اآل  �صلطان  بن  زايد  ال�صيخ  له  للمغفور  الثاقبة  الروؤية  بف�صل  عاملياً 
التحدي من خال  �صارك مواطنيه هذا  الــذي  “رحمه اهلل”  نهيان 
توزيع املزارع على املواطنني، وتقدمي الدعم ال�صامل لهم لي�صاهموا 

�شندوق �أبوظبي للتنمية : �لروؤية �ل�شت�شر�فية
 لـ » حممد بن ز�يد « ر�شخت مكانة �لإمار�ت مركز� �قت�شاديا عامليا 

بتنظيمغرفةعجمانوبالتعاونمعجممعال�سارقةللبحوثوالتكنولوجياواالبتكار
حميد بن عمار �لنعيمي يح�شر ختام �لربنامج 
نـاع للم�شتقبل« �لتدريبي و�ملهني لـربنـامج »�شُ

»�لنقد �لعربي«: �شوق �أبوظبي تت�شدر موؤ�شر�ت �لأد�ء يف �لبور�شات �لعربية

يف بداية الفعاليات قام ال�صيخ حميد بن عمار النعيمي 
يــرافــقــه �ــصــعــادة عــبــداهلل املــويــجــعــي، بــجــولــة تفقدية 
اأفكار  ي�صم  والـــذي  امل�صاحب  املعر�ض  على  لــاإطــاع 
كل  قــدم  حيث  الربنامج،  خريجي  ومنتجات  م�صاريع 
خريج نبذة عن فكرته وم�صروعه وجدواها االقت�صادية 
وما توفره من منتج خلدمة اأفراد املجتمع، كما اإطلع 
احلــ�ــصــور عــلــى عــر�ــض حـــول مـــراحـــل الــربنــامــج وما 

يت�صمنه من ور�ض عملية وحما�صرات نظرية.
واأ�صاد ال�صيخ حميد بن عمار بنوعية االأفكار وامل�صاريع 
ال�صناعة  االبــتــكــار يف  وارتــبــاطــهــا مبــجــال  املــطــروحــة 
ودوره  للم�صتقبل”  ناع  “�صُ برنامج  واأهمية  واالبتكار، 
م�صاريع  ببدء  املهتمني  االإمــاراتــي  ال�صباب  متكني  يف 
خــا�ــصــة بـــــاالأدوات والــو�ــصــائــل الــداعــمــة لــاإنــطــاق يف 

جمال الت�صنيع القائم على االبتكار.

 8.67 بن�صبة   2022 مــايــو  �صهر  مــن  الع�صرين  يف 
مقارنًة باالأ�صبوع املنتهي يف الثالث ع�صر من �صهر   %
ع�صر  التداول يف  قيمة  انخفا�ض  ب�صبب   ،2022 مايو 
بور�صات عربية، مقابل ارتفاع ن�صاط التداوالت يف اأربع 
بور�صات عربية اأخرى. و على �صعيد القيمة ال�صوقية 
لاأ�صواق املالية العربية املدرجة يف قاعدة بيانات املوؤ�صر 
تراجعاً  �صهدت  فقد  الــعــربــي،  النقد  ل�صندوق  املــركــب 
بنحو %1.45 نهاية االأ�صبوع املنتهي يف الع�صرين من 
مايو من عام 2022 نتيجة تراجع القيمة ال�صوقية يف 
ثماين بور�صات عربية، يف حني �صجلت خم�ض بور�صات 
االأ�صبوع  نهاية  يف  ال�صوقية  قيمتها  يف  ارتفاعاً  عربية 
املــا�ــصــي. و يف هـــذا الــ�ــصــدد تــ�ــصــدرت بــور�ــصــة بروت 
االرتفاعات على م�صتوى القيمة ال�صوقية، مع ت�صجيل 
بارتفاع  %، مدعوماً   16.29 بن�صبة  موؤ�صرها �صعوداً 
مــوؤ�ــصــر قــطــاع الــبــنــوك ب�صكل رئــيــ�ــض.. يف حــني �صجلت 
بور�صتا فل�صطني واأبوظبي ارتفاعاً بن�صب بلغت 2.03 
و4.83 % على التوايل .. فيما �صهدت بور�صتا م�صقط 

ودم�صق حت�صناً بن�صب بلغت اأقل 1%.

الفجرـعجمان ••

النعيمي ختام الربنامج  ال�صيخ حميد بن عمار  ح�صر 
للم�صتقبل”  ناع  “�صُ لـــــربنــامــج  واملــهــنــي  الــتــدريــبــي 
بالتعاون  عجمان  و�صناعة  جتــارة  غرفة  نظمته  الــذي 
والتكنولوجيا  للبحوث  ال�صارقة  جممع  مع  وال�صراكة 

واالبتكار وخمترب ال�صارقة املفتوح لابتكار.
�صعادة  �صراي،  عجمان  فندق  يف  الربنامج  ختام  ح�صر 
غرفة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  املويجعي  عبداهلل  املهند�ض 
جتارة و�صناعة عجمان، و�صعادة �صامل ال�صويدي مدير 
املدير  املــحــمــودي  و�ــصــعــادة ح�صني  غــرفــة عجمان،  عــام 
والتكنولوجيا  لــلــبــحــوث  الــ�ــصــارقــة  ملجمع  الــتــنــفــيــذي 
للم�صتقبل”  ناع  برنامج”�صُ وخــريــجــي  واالبـــتـــكـــار، 

واأع�صاء اللجنة املنظمة والقائمني على الربنامج.

:اأبوظبي-وام ••

ت�صدرت �صوق اأبوظبي لاأوراق املالية حركة االرتفاعات 
االأ�صبوع  الــعــربــيــة  الــبــور�ــصــات  م�صتوى  عــلــى  امل�صجلة 
يف   ،%  4.65 بن�صبة  موؤ�صرها  بارتفاع  وذلــك  املا�صي 
ظل ارتفاع التداوالت يف موؤ�صرات اأداء قطاعات البنوك، 
�صجلت  حــني  يف  والــطــاقــة.  واال�صتثمارات،  والــعــقــارات، 
بور�صتا  % و   2.68 بن�صبة  ارتفاعاً  بور�صة فل�صطني 
م�صقط ودم�صق حت�صناً بن�صبة بلغت اأقل من %1 ح�صب 

بيانات �صندوق النقد العربي.
و ك�صفت بيانات الن�صرة االأ�صبوعية الأ�صواق املال العربية 
ال�صادرة اأم�ض اأن املوؤ�صر املركب ل�صندوق النقد العربي 
لاأ�صواق املالية العربية �صجل خال االأ�صبوع املُنتهي يف 
بنحو  2022 تراجعاً طفيفاً  الع�صرين من �صهر مايو 
0.04 %، اأي ما يعادل 0.21 نقطة، لي�صل اإىل نحو 
الثالث  يف  املُ�صجل  مب�صتواه  مقارنًة  نقطة،   501.16
و�صجلت قيمة تداوالت   .»2022 ع�صر من �صهر مايو 
املنتهي  االأ�صبوع  نهاية  يف  تراجعاً  العربية  املــال  اأ�صواق 

•• اأبوظبي-وام:

لل�صادرات  اأبـــوظـــبـــي  مــكــتــب  اأكــــد 
للتنمية  اأبوظبي  ل�صندوق  التابع 
غر  اخلارجية  التجارة  ارتفاع  اأن 
العربية  االإمــارات  لدولة  النفطية 
من  االأول  الـــربـــع  خـــال  املــتــحــدة 
نحو  اإىل   2022 احلــــايل  الـــعـــام 
منوا  حمققة  درهـــم  مــلــيــار   500
للمرة  وو�ــصــولــهــا   20.5% بــلــغ 
اإىل قرابة  الدولة  االأوىل يف تاريخ 
ن�صف تريليون درهم ي�صكل اإجنازا 
اقت�صادها  وي�صع  لــاإمــارات  رائــدا 
على  متقدمة  مرحلة  يف  الوطني 

خارطة التجارة العاملية.
و قال �صعادة حممد �صيف ال�صويدي، 
مــــديــــر عــــــام �ــــصــــنــــدوق اأبـــوظـــبـــي 
التنفيذية  اللجنة  رئي�ض  للتنمية، 
ملكتب اأبوظبي لل�صادرات “اأدك�ض” 
�صاحب  بقيادة  االإمــــارات  دولــة  اإن 
اآل  زايــد  بــن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
نهيان رئي�ض الدولة “حفظه اهلل” 
مركزا  مكانتها  تر�صيخ  يف  جنحت 
مثالية  وبــيــئــة  عــاملــيــا  اقــتــ�ــصــاديــا 

تو�صيع  مــن  ومتكينها  االإمــاراتــيــة 
نطاق اأعمالها واأن�صطتها التجارية، 
ال�صادرات  تناف�صية  يف  ي�صاهم  مبا 
االأ�ـــصـــواق  اإىل  الــوطــنــيــة ونــفــاذهــا 
االقت�صاد  منـــو  وتــعــزيــز  الــعــاملــيــة، 
ويقدم  م�صادره.  وتنويع  الوطني 
و�صمانات  متـــويـــات  “اأدك�ض” 
و  �صلع  ل�صراء  اخلارجي  للم�صتورد 
وفق  اإمــاراتــي  م�صدر  من  خدمات 
تناف�صية،  ومزايا  مائمة  �صروط 
االإمكانيات  ت�صخر  عــلــى  ويــعــمــل 
والـــفـــر�ـــض الــــواعــــدة الـــتـــي متكن 
التواجد  مــن  الــوطــنــيــة  الــ�ــصــركــات 
العاملية..  االأ�ـــصـــواق  يف  والــتــنــافــ�ــض 
حلماية  االآمـــنـــة  الــ�ــصــبــل  يـــوفـــر  و 
من  االإمــاراتــيــة  ال�صركات  م�صالح 
املــخــاطــر املــحــتــمــلــة الــنــاجــمــة عن 
ال�صداد  اأو عدم  ال�صداد  التاأخر يف 
وذلك من خال ت�صديد امل�صتحقات 
اخلارجي  امل�صرتي  نيابة عن  كافة 
الوطنية  لـــلـــ�ـــصـــركـــات  مـــبـــا�ـــصـــرة 
من  االنتهاء  عند  وذلــك  امل�صدرة، 
الت�صدير  ملعاملة  الناجح  الت�صليم 

وفقا لل�صروط املعتمدة.

امل�صتويني االإقليمي والعاملي.
قيمة  ارتـــــفـــــاع  اأن  اإىل  اأ�ـــــصـــــار  و 
الـــ�ـــصـــادرات غـــر الــنــفــطــيــة خال 
فرتة املقارنة اإىل 88 مليار درهم، 
75 مليار درهــم يف الفرتة  مقابل 
املــمــاثــلــة مـــن الـــعـــام املــا�ــصــي بنمو 
جناح  يــثــبــت   ،17.4% نــ�ــصــبــتــه 
التي  اال�ـــصـــرتاتـــيـــجـــيـــة  اخلــــطــــط 
انتهجتها حكومة دولة االإمــارات و 
الوطني من  يوؤكد تعايف االقت�صاد 
“كوفيد-19”،  جائحة  تداعيات 

وعودته اإىل ن�صاطه املعهود«.
اأبوظبي لل�صادرات  “ مكتب  يعمل 
الــــروؤيــــة  اأدكــــ�ــــض عـــلـــى دعـــــم   -  “
الإمـــــــارة   2030 االقــــتــــ�ــــصــــاديــــة 
اأبوظبي، ومئوية االإمارات 2071 
وذلــــك مــن خـــال تــوفــر احللول 
ال�صركات  قــدرة  لتعزيز  التمويلية 

الـــوطـــنـــي، وتــعــزيــز �ـــصـــدارة دولـــة 
على  اقت�صاديا  وريادتها  االإمـــارات 

امل�صتويني االإقليمي والعاملي.
فا�صل  خـــلـــيـــل  قــــــال  جـــانـــبـــه  مــــن 
مكتب  عــــــام  مــــديــــر  املــــنــــ�ــــصــــوري، 
اأبوظبي لل�صادرات باالإنابة اإن هذا 
االإجناز التاريخي موؤ�صر على جناح 
ل�صاحب  اال�ــصــتــ�ــصــرافــيــة  الـــروؤيـــة 
اآل  زايــد  بــن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
نهيان رئي�ض الدولة “حفظه اهلل” 
يف  �صاهمت  را�صخة  قواعد  بناء  يف 
اقت�صاد  قــطــاعــات  ازدهــــــار  و  منـــو 
�صموه  روؤيـــــة  اأن  واأكـــــد  املــ�ــصــتــقــبــل 
االقت�صاد  مــرونــة  و  مــتــانــة  عـــززت 
الوطني و �صاهمت يف تعزيز التنوع 
االقـــتـــ�ـــصـــادي لــــدولــــة االإمـــــــــارات، 
�صمن  الريادية  مكانتها  وتر�صيخ 
على  التناف�صية  االقت�صادات  اأقوى 

من  متتلكه  ملا  وال�صناعة  للتجارة 
مقومات البنية التحتية املتطورة و 
اأو�صح اأن ارتفاع اإجمايل ال�صادرات 
مليار   218.5 اإىل  النفطية  غر 
من  االأول  الـــربـــع  بــنــهــايــة  درهـــــم 
 19.1% بــنــمــو  احلــــــايل  الــــعــــام 
االقت�صاد  ومـــتـــانـــة  كـــفـــاءة  يـــوؤكـــد 
الوطني مبا يدعم م�صرة التنمية 
املقبلة.  عاما  للخم�صني  امل�صتدامة 
واأ�صاف اأن هذا االإجناز اال�صتثنائي 
الر�صيدة  الــقــيــادة  اهــتــمــام  يج�صد 
وال�صناعة،  التجارة  بدعم قطاعي 
املحركات  اأهــــم  يــ�ــصــكــان  كــونــهــمــا 
الوطني،  االقت�صاد  لنمو  الداعمة 
لــتــنــويــع الدخل  اأ�ــصــا�ــصــيــة  وركـــائـــز 
م�صرا  ال�صاملة،  التنمية  وحتقيق 
لل�صادرات  اأبوظبي  مكتب  اأن  اإىل 
االقت�صاد  دعــــــم  عـــلـــى  يـــحـــر�ـــض 

»ADC« كوربوري�شن تعلن بدء �لتد�ول على �أ�شهمها و�أذوناتها يف »�أبوظبي �ملايل«
•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت “القاب�صة” و�صركة �صيمرا لا�صتثمار اأم�ض عن اإدراج اأ�صهم 
املالية  لــاأوراق  اأبوظبي  »ADC« للتداول يف �صوق  واأذونــات �صركة 

حتت موؤ�صر »ADC« لاأ�صهم وموؤ�صر »ADCW« لاأذونات .
12 مايو  بتاريخ  العام  الطرح  االنتهاء من  بعد  االإدراج  وياأتي هذا 
2022 والذي ا�صتهدف م�صتثمرين من املوؤ�ص�صات واالأفــراد، حيث 
367 مليون درهــم من  متكنت ال�صركة من جمع راأ�ــض مــال قــدره 
خال طرح عام اأويل الإجمايل 36.7 مليون �صهم ب�صعر عر�ض يبلغ 
10 دراهم لل�صهم الواحد. جدير بالذكر اأن �صركة »ADC« تاأ�ص�صت 
من قبل “القاب�صة” و�صركة �صيمرا لا�صتثمار، ك�صركة ا�صتحواذ 
ذات اأغرا�ض خا�صة تهدف اإىل حتديد ودرا�صة الفر�ض اال�صتثمارية 
لا�صتحواذ على ال�صركات التي تتمّتع باإمكانات منو واعدة وتتميز 

باإيرادات قوّية مدعومة مبحّفزات منو عالية وفرق اإدارية ذات خربات 
وا�صعة. �صيتيح اإدراج »ADC« لل�صركات امل�صتهدفة فر�صة الو�صول 
اآلية  مــن خــال  املالية  اأبوظبي  اأ�ــصــواق  امل�صتثمر يف  املــال  راأ�ـــض  اإىل 
ال�صركات  تلك  �صت�صتفيد  التقليدي. كما  االكتتاب  فاعلية من  اأكرث 
املــتــنــوعــة الــتــي متتلكها  مــن �صبكة الــعــاقــات الــوا�ــصــعــة واخلــــربات 
خمتلفة.  قطاعات  عرب  لا�صتثمار  و�صيمرا   »ADQ« “القاب�صة« 
والرئي�ض  املــنــتــدب  الع�صو  الــ�ــصــويــدي،  ح�صن  حممد  �ــصــعــادة  وقـــال 
التنفيذي لـ “القاب�صة” رئي�ض جمل�ض اإدارة �صركة »ADC« : » اإن 
اإن�صاء اأول �صركة لا�صتحواذ ذات غر�ض خا�ض يف دولة االإمارات يعد 
اأبو ظبي باعتبارها مركًزا مالًيا  التي تنفرد بها  املكانة  �صهادًة على 
يقوم على اأ�ص�ض را�صخة ويتميز بقدرة عالية على جمع اال�صتثمارات 
اأبو  املال يف  راأ�ض  اأ�صواق  ADC �صتعزز  اأن �صركة  واأكد  الراأ�صمالية. 
ظبي، كما �صتتيح الفر�صة اأمام ال�صركات اخلا�صة الإجراء املعامات 

ب�صورة اأ�صهل واأكرث فاعلية، م�صًرا اإىل اأن ال�صركة تهدف اإىل تعزيز 
بيئة اال�صتثمار يف اأبو ظبي وامل�صاهمة يف جعلها مركًزا رائًدا جلذب 
ال�صركات اخلــا�ــصــة الــراغــبــة يف اإدراجــهــا بــاأ�ــصــواق راأ�ـــض املــــال«. من 
�صيمرا  �صركة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  �صعيب،  ب�صر  �صّيد  قال  جانبه، 
لا�صتثمار، نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة �صركة /ADC/: »اإن االإدراج 
يدعم  املالية  لـــاأوراق  اأبــو ظبي  �صوق  ل�صركة /ADC/ يف  الناجح 
مالية  اأدوات  لتطوير  ا�صرتاتيجيتها  ويعزز  االإمـــارات  روؤيــة  حتقيق 
باأداء  ال�صركة  التزام  تاأكيًدا على  امل�صتثمرين وياأتي  جديدة خلدمة 
دور ريادي يف تطوير اأ�صواق املال بدولة االإمارات«. واأ�صاف اأن �صركة 
»ADC« �صتمثل اآلية جديدة ل�صخ ال�صيولة يف ال�صركات االإقليمية، 
مبا ي�صهل و�صواًل اأ�صرع اإىل اأ�صواق راأ�ض املال ويتيح اأمام امل�صتثمرين 
الفر�صة لا�صتفادة من م�صاحة جديدة تتميز بالديناميكية العالية 

على �صعيد اأ�صواق راأ�ض املال يف دولة االإمارات .
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العدد 13555 بتاريخ 2022/5/28 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0003137 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ذوالفقار علي - جمهول حمل االإقامة  
اعان بالن�صر باللغتني العربية واالجنبية 

بناء على طلب املدعية : اجرة ال�صارقة - قد رفعت الدعوى املذكورة اأعاه تطالبكم ب :  الزام املدعي 
عليهم بالت�صامن والت�صامم ب�صداد مبلغ وقدره )727.08 درهم( �صبعمائة و�صبعة وع�صرون درهما 
الدعوى  اإقامة  تاريخ  من   12% بواقع  التاأخرية  بالفائدة  عليهم  املدعي  الزام   - فل�صا.  وثمانية 

وحتى ال�صداد التام. - الزام املدعي عليهم الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املحكمة  ال�صارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/6/8 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 2( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خال مدة ال تزيد على ع�صرة 

ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/24 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13555 بتاريخ 2022/5/28 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0003003 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ويل اهلل حممد  - جمهول حمل االإقامة 
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/6/2 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة املحكمة 
وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا   )6 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  االإبتدائية 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خال مدة ال 
تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�صفك 
مدعي عليه. اأوال : الت�صريح بقيد الدعوى وحتديد اقرب دعوى يخطر بها اخل�صوم.  ثانيا 
للفائدة  باالإ�صافة  درهم(   25922( وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  الزام   :
%9 من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام مع �صمول احلكم بالنفاذ املعجل با  القانونية 

كفالة. ثالثا : الزام املدعي عليهم بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13555 بتاريخ 2022/5/28 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

)جزئي(   عمايل   AJCEXCILABMIN2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001896/ 
اإىل املحكوم عليه : ال�صفر لتوريد االيدي العاملة  

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ عبدالرحمن عمر عبداهلل خمر - اجلن�صية االإمارات العربية املتحدة  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاه. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد 
الر�صوم  �صاما  الكلي  املجموع   : كاالآتي  تنفيذه  املطلوب   احلكم  ان  ومبا   ، لذلك 

وامل�صاريف : 14720.0 
اأعاه خال )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13555 بتاريخ 2022/5/28 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 788/2022/460 نزاع مدين  
املنظورة يف : الت�صوية الودية للمنازعات الثانية رقم 751  

مو�صوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )22461 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
ومع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد هذه الدعوى وحتى متام ال�صداد. 

املتنازع : �صركة جمموعة االإمارات لاإت�صاالت )جمموعة ات�صاالت( �ض م ع  
عــنــوانــه : دبـــي - �ــصــارع بــنــي يــا�ــض - بـــرج اتــ�ــصــاالت ديـــرة ، مــقــابــل �ــصــراتــون اخلـــور ، الــطــابــق الــرابــع )مــكــاين : 

ال�صام�صي   العوي�ض  نا�صر  عبداهلل  رحمه  عبداهلل   : وميثله     )3024595127
املطلوب اإعانه : 1 - راجي�ض كانييامبادي - �صفته : متنازع �صده    

مو�صوع االإعان : قد اأقام عليكـــ الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )22461 درهم( 
5% من تاريخ قيد هذه الدعوى وحتى متام  والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة ومع الفائدة القانونية بواقع 
ال�صداد.  وحددت لها جل�صة يوم االربعاء املوافق 2022/6/1 ال�صاعة 9.00 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثاثة اأيام على االأقل.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70021

العدد 13555 بتاريخ 2022/5/28 
اعالن بالن�شر        

 815/2022/460 نزاع مدين  
بالن�سراالإعالنتفا�سيل

اإىل املتنازع �صده : 1- دانية حممد ربيع االنا�صي - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املتنازع : باب املدينة لتاأجر ال�صيارات - �ض ذ م م  

ال�صيارة  بت�صليم  عليها  املدعي  بــالــزام  املطالبة  ومو�صوعها  الــدعــوى  عليك  اأقــام  قد 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهــم(   99044( وقــدره  مبلغ  و�صداد 
9% من ا�صتام ال�صيارة من املتنازع �صده والواقع بتاريخ 2019/12/25 وحتى ال�صداد 
التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. وحددت لها جل�صة يوم االثنني املوافق 
2022/6/6 ال�صاعة 9.00 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثاثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13555 بتاريخ 2022/5/28 

اعالن بالن�شر 
 207/2022/3152 تنفيذ جتاري  

اإعان وتكليف بالوفاء بالن�صر 
تفا�صيل االإعان بالن�صر 

ال�صادر من  ال�صيك  ب�صفته حمــرر   - اجـــاروال  كومار  بريجيندرا  برافني  �ــصــده/1-  املنفذ  اىل 
�صركة )جمموعة ماكفادن العاملية - �ض ذ م م( 2-ار�صاد ح�صني بايج - ب�صفته حمرر ال�صيكات 
ماكفادن  3-جمموعة  م(  م  ذ  �ض  للمقاوالت  العاملية  ماكفادن  )جمموعة  �صركة  من  ال�صادرة 

العاملية للمقاوالت �ض ذ م م - ب�صفتها ال�صركة م�صدرة ال�صيكات. جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/م�صنع اخلليج لاأ�صباغ واملواد الا�صقة  

وقدره  بــه  املنفذ  املبلغ  بــدفــع  والــزامــكــم  اعـــاه  املــذكــورة  التنفيذية  الــدعــوى  عليكم  اأقـــام  قــد 
�صتبا�صر  املحكمة  فــان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طــالــب  اىل  درهـــم   )1256136،50(
تاريخ  يوما من   15 املذكور خال  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االجـــراءات 

ن�صر هذا االعان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13555 بتاريخ 2022/5/28 

اعالن بالن�شر 
 207/2022/3305 تنفيذ جتاري  

اإعان وتكليف بالوفاء بالن�صر 
تفا�صيل االإعان بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1- حممد روبني ماريو ن�صرتي - جمهول حمل االقامة
)حاليا(  االإمـــارات  )م(  �ــض.م.ب  االو�صط(  )ال�صرق  اميك�ض  التنفيذ/  الطالب  ان  مبا 

�صركة امريكان اك�صرب�ض )ال�صرق االو�صط( �ض.م.ب )�صابقا(  
وميثله / حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)25506( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �صاما للر�صوم وامل�صاريف. 

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 
املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعان. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13555 بتاريخ 2022/5/28 
اعالن بالن�شر 

 207/2021/6932 تنفيذ جتاري  
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل االإعان بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- حممد كامران غام قادر خان - جمهول حمل االقامة

)حاليا(  االإمـــارات  )م(  �ــض.م.ب  االو�صط(  )ال�صرق  اميك�ض  التنفيذ/  الطالب  ان  مبا 
�صركة امريكان اك�صرب�ض )ال�صرق االو�صط( �ض.م.ب )�صابقا(  

وميثله / حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)114767.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13555 بتاريخ 2022/5/28 
اعالن بالن�شر 

 207/2021/5772 تنفيذ جتاري  
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل االإعان بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- �صامل حافظ �صامل - جمهول حمل االقامة

)حاليا(  االإمـــارات  )م(  �ــض.م.ب  االو�صط(  )ال�صرق  اميك�ض  التنفيذ/  الطالب  ان  مبا 
�صركة امريكان اك�صرب�ض )ال�صرق االو�صط( �ض.م.ب - مقفلة )�صابقا(  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
التنفيذ او خزينة املحكمة باالإ�صافة اىل مبلغ       ر�صوم  )43829( درهــم اىل طالب 
التنفيذية بحقك يف حالة  �صتبا�صر االجــراءات  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  خلزينة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13555 بتاريخ 2022/5/28 
اعالن بالن�شر 

 207/2020/2684 تنفيذ جتاري  
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل االإعان بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- ديبك باهوا فينود باهوا - جمهول حمل االقامة

)حاليا(  االإمـــارات  )م(  �ــض.م.ب  االو�صط(  )ال�صرق  اميك�ض  التنفيذ/  الطالب  ان  مبا 
�صركة امريكان اك�صرب�ض )ال�صرق االو�صط( �ض.م.ب )�صابقا(  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)127650( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 
املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعان. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13555 بتاريخ 2022/5/28 

 اعالن بالن�شر
   300/2022/593 ا�شتئناف مدين  
مذكرة اإعان بالن�صر )اإ�صتئناف(

تفا�صيل االإعان بالن�صر 
اىل امل�صتاأنف �صده /1- دكتور / حممد حممد )ا�صت�صاري اال�صعة(  

جمهول حمل االقامة
روا�ــض حافظ  وميثله / احمد ح�صن حممد  امل�صتاأنف / احمد حامد  ان  مبا 
عبداهلل املازمي   قد ا�صتاأنف القرار / احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2021/2975 
مدين جزئي.  وحددت لها جل�صه يوم االثنني املوافق 2022/6/6 ال�صاعة 10.00 
ميثلكم  مــن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه  بعد  عــن  التقا�صي  بقاعة  �صباحا 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
70197 العدد 13555 بتاريخ 2022/5/28 

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

)جزئي(    جتاري    SHCFICIPOR2022 /0003003 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : ويل اهلل حممد  - جمهول حمل االإقامة 

انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/6/2 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة املحكمة 
االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 6( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد 
، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خال مدة ال تزيد على 
بو�صفك مدعي   - اعاه  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�صر  تاريخ  ايام من  ع�صرة 

عليه. اأوال : الت�صريح بقيد الدعوى وحتديد اقرب دعوى يخطر بها اخل�صوم 
ثانيا : الزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )25922 درهم( باالإ�صافة للفائدة 
با  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �صمول  مع  التام  ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   9% القانونية 

كفالة.  ثالثا :الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
حرر بتاريخ 2022/5/26 م. 

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13555 بتاريخ 2022/5/28 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0001293 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �صديق كودييل - جمهول حمل االإقامة 
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/6/7 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجمان املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 8( 
�صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�صتندات وذلك خال مدة ال تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�صفك مدعي عليه. 
ماحظة : اعان بالن�صر باللغتني العربية واالجنليزية 

حرر بتاريخ  2022/5/26 م.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13555 بتاريخ 2022/5/28 
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

اإعالن بالن�شر يف جريدتني ر�شميتني 
العنوان : االإمارات - راأ�ض اخليمة - منطقة �صيح الغب بجوار مدر�صة الغب املتو�صطة للبنات

يف الق�شية التنفيذية رقم 2019/3 تركات
تعلن حمكمة راأ�ض اخليمة االبتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع عقار، عبارة عن فيا يف منطقة �صيح 
الغب م�صاحتها 10000 قدم مربع وثيقة رقم “2018/11 ، رقم الق�صيمة 206010105 ،  
رقم املخطط 2017/85546 والعائدة ملكيتها للمرحوم / عبداهلل اأحمد حممد بيبي ال�صحي 
ال�صاد�صة  ال�صاعة  للمزادات وذلك يف متام  �صركة االمــارات  2022/5/30، عن طريق  بتاريخ   -

م�صاء. 
فعلى من يرغب باال�صرتاك اأو االطاع الدخول على املوقع االإلكرتوين ل�صركة االمارات للمزادات 
التنفيذ  دائــرة  مراجعة  عليه  باالعرتا�ض  يرغب  ومن   ،www.emiratesauction.ae

اأثناء الدوام الر�صمي وحتى جل�صة املزاد املذكورة.
ماأمور التنفيذ 

�شعيد ال�شحي     

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70363 العدد 13555 بتاريخ 2022/5/28 
املو�شوع : التوثيقات واال�شهادات / اإ�شافة م�شمى قبيلة احلمادي

مقدم الطلب : حممد علي وليد �شالح
يطيب ملحكمة خورفكان االحتادية االبتدائية اأن تقدم ل�صعادتكم اأطيب حتياتها 

ووافر �صكرها ،،، 
قبيلة  اإ�ــصــافــة م�صمى  �ــصــالــح،  ولــيــد  عــلــي  ال�صيد / حمــمــد  مــن  املــقــدم  للطلب 
)احلمادي( يف جواز �صفره و خا�صة قيده رقم )1443/304( وجلميع اأبنائه 
الكامل : حممد علي وليد  االإ�صم  امل�صافني وامل�صتقلني بقيود منف�صلة لي�صبح 
�صالح احلمادي.  ا�صتنادا لقيد �صقيقه وليد علي وليد �صالح احلمادي قيد رقم 
)2275/304( فمن لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم اإىل حمكمة خورفكان 

االحتادية االبتدائية خال خم�صة ع�صر يوماً من تاريخ هذا االإعان. 
القا�شي / �شليمان را�شد �شليمان الكعبي
رئي�س حمكمة خورفكان االإحتادية االإبتدائية  

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13555 بتاريخ 2022/5/28 
MOJAU_2022- 0067360 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
البيع  يف  يرغب  الهند  اجلن�صية  �ــصــاداب،  �صادق  ال�صيد/حممد  بــان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�صته البالغه 100% و ذلك اإىل ال�صيدة : نرما �صارما مورارى الل 
�صارما - اجلن�صية الهند ، يف الرخ�صة امل�صماة )مركز �صحر ال�صباح للتجميل( والتي تاأ�ص�صت 
التنمية  دائـــرة  مــن  الــ�ــصــادرة   )769261( رقــم  امل�صماه  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  مبــارة 
االقت�صادية بال�صارقة. تعديات اخرى : تنازل �صاحب الرخ�صة الآخر، تغير وكيل خدمات. 
 2013 وعمابن�ض املــادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتــادي رقم )4( ل�صنة 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13555 بتاريخ 2022/5/28 
MOJAU_2022- 0067513 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بالتي انا ال�صيد/ �صعيد احمد علي بن نبهان املرزوقي اماراتي اجلن�صية واحمل 
البالغة  ح�صتي  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ارغب   ،784199070735735 بطاقة هوية رقم 
51% اإىل ال�صيد/ حممد حنان ح�صني حممد عبدول منان ، بنجادي�ض اجلن�صية ، ويرغب ال�صيد/ 
حممد عوي�ض ابوبكر هندي اجلن�صية ويحمل بطاقة هوية رقم 784195218503100 يف البيع 
بنغادي�ض   ، منان  عبدول  حممد  ح�صني  حنان  ال�صيد/حممد  49% ايل  ح�صته  كامل  عن  والتنازل 
رقم  حتت  ال�صارقة  امارة  يف  تاأ�ص�صت  والتي  املاب�ض(،  لكي  )الدماين  امل�صماة  الرخ�صة  يف   - اجلن�صية 
513548 - ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بحكومة ال�صارقة - خروج �صريك/ �صركاء، دخول 
اآخر/ اآخرون.  وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
الت�صديق  على االجراء  يتم  �صوف  وانه  للعلم  ن�صر هذا االعان  اقت�صى  العدل. فقد  الكاتب  �صان  يف 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533 العدد 13555 بتاريخ 2022/5/28 
MOJAU_2022- 0067484 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعان بالن�صر

يف  يرغب  �صورية   : اجلن�صية   ، كوركي�ض  منر  ال�صيد/حبيب  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 50% وذلك اىل ال�صيد/نعيم جوزيف مارديني، 
باأمارة  تاأ�ص�صت  ال�صيارات(  ل�صيانة  املتميز  )االبداع  امل�صماه  بالرخ�صة  �صورية   : اجلن�صية 
االقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )624699( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة 

بال�صارقه، تعديات اأخرى : ال يوجد
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13555 بتاريخ 2022/5/28 
MOJAU_2022- 0067477 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
تنازل وبيع / رخ�صة جتارية

ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد/�صامل بن بطي بن عبيد بن حميد الهاجري اجلن�صية 
 %100 االمارات ب�صفتة املتنازل يرغب يف البيع والتنازل عن كافة ح�صلة البالغة 
وذلك اإىل الطرف 1/املتنازل الية : حممد مطر ا�صماعيل فروز اجلن�صية االمارات 
دائرة  عن  ال�صادرة   738762 رقم  جتارية  رخ�صة  مبوجب   100 احل�صة  قيمة 
الن�صاط  ال�صيارات(  ال�صارقة با�صم )�صما اغادير لتاجر مواقف  التنمية االقت�صادية 
ا�صماعيل  مطر  اجلديد/حممد  املالك  لي�صبح  ال�صيارات،  مواقف  تاجر  التجاري 
التنازل  على  بالت�صديق  العدل  الكاتب  ال�صيد  �صيقوم  100% وعلية  بن�صبة  فروز 
بعد الق�صاء 14 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعان فمن لديه اأي اعرتا�ض على ذلك 

اتخاذ االجراءات القانونية. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70408 العدد 13555 بتاريخ 2022/5/28 
تنازل/ بيع

اإماراتي  احلمادي  عبدالرحيم  عبداهلل  عبدالباقي  طارق   / ال�صيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�صية يحمل هوية رقم 784197659590653 يرغب يف التنازل عن كامل ح�صتة البالغة 
التجارية امل�صماه )خمترب اخلليج لفح�ض الرتبة ومواد البناء( حتت رقم  الرخ�صة  100% يف 
“التنمية االقت�صادية باإمارة ال�صارقة اىل ال�صيد/عادل حممد  )549650( ال�صادرة من دائرة 
لت�صبح   784197752549077 رقم  هوية  يحمل  اجلن�صية  اإماراتي  احلمادي  زيني  �صامل 
رقم  حتت  البناء(  ومواد  الرتبة  لفح�ض  اخلليج  )خمترب  امل�صماه  الرخ�صة  100% يف  ح�صتة 
الرخ�صة  �صاحب  تنازل  ال�صارقة  باإمارة  االقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )549650(
الأخر. وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533

العدد 13555 بتاريخ 2022/5/28 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 2079/2022/209 تنفيذ عمايل
املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�صابعة رقم 228  

مو�صوع التنفيذ : الئحة دعوى مطالبة / بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )1500( )خم�صة ع�صر 
الف درهم( مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ الدفع وحتى متام الوفاء + مبلغ تعوي�ض 1000 درهم مع الفائدة 

+ الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
طالب التنفيذ : �صامل حممد �صامل عبيد املزروعي  

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - اأبوهيل - ديرة  - دبي - �صارع اخلبي�صي - مبنى بناية البحري واملزروعي - �صقة الطابق 
االأول - مكتب 11 - خلف وكالة هوينداي وميثله / عبداحلميد علي حميد الكميتي  

املطلوب اإعانه : 1- مركز فر�صة العمر خلدمات العمالة امل�صاعدة  - �صفته : منفذ �صده   
مو�صوع االإعان : قد اأقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 11289.00 
بحقك يف حالة عدم  التنفيذية  االجـــراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهــم 

االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعان.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 Date 28/ 5/ 2022  Issue No : 13555

Defendant Published Notice
To Case Management Office Ajman Federal Court 

Federal Civil Court of First Instance 
In case No. / AJCFICIREA2022/0001293 Civil (Partial)

To Defendant : Sedeq codeil     Unknown address
You are required to attend a hearing 07/06/2022, at Case Management Office 
Ajman Federal Court Civil Court of First Instance, office No (Case manager's 
Office No.8) In person or by an authorized lawyer, and submit a reply 
memorandum to the case, accompanied by all documents, within a period not 
exceeding ten days from the date of publication, in order to consider the case 
whose number is mentioned above as a defendant.
Note : Published Notice in Arabic and English
Judicial Services Office 
Kholoud Salem Al Suwaidi
Date: 26/05/2022

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70533 Date 28/ 5/ 2022  Issue No : 13555
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2022/0003137 civil (partial)

To the defendant : Zulfiqar Ali   Unknown Place of residence:
Notification of Publication in English and Arabic Language.
As per the request of the Claimant : Sharjah Taxi
Has the files the above-mentioned lawsuit requesting you with the following - Obligate 
the defendants jointly and severally to pay an amount of (727.08 dirhams) Seven 
hundred twenty-seven dirhams and eight fils. - Obligate the defendant to pay the late 
interest at 12% from the date of the judicial claim until the date of full payment. 
-Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 08/06/2022 in front of the Case Management 
Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager 
Office No. 2) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) 
to the case, accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days 
from the date of publication, in order to hear and examine the case mentioned above, 
as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Mohammad Hussain Amin Al-Mulla

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70522
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:اأبوظبي-وام ••

ال�صاد�صة  اجلــولــة  مــبــاريــات  على  اخلمي�ض  االأول  اأمــ�ــض  م�صاء  ال�صتار  اأ�ــصــدل 
وهي  احلـــايل  للمو�صم  االأخرة"  للمحرتفني"  اأدنـــوك  دوري  مــن  والع�صرين 
يف  ع�صر  الرابعة  للمرة  امل�صابقة  بلقب  العني  فريق  تتويج  �صهدت  التي  اجلولة 

تاريخه واخلام�صة يف ع�صر االحرتاف.
بجانب  االأوىل  دوري  اإىل  الهابطة  الفرق  ثــاين  حتديد  اأي�صا  اجلولة  و�صهدت 
 5 اإ�صهار  الظفرة، كما �صهدت  اأمــام  العروبة بعد خ�صارته  االإمــارات حيث هبط 

بطاقات حمراء لاعبني وبطاقة اأخرى ملدرب احتاد كلباء.
واح�صائيات  اأرقـــام  اأبـــرز  االإمارات"  اأنــبــاء  "وكالة  تر�صد  الــتــايل  التقرير  ويف 
اجلولة. كان الفتا توقف انت�صارات العني وال�صارقة بعد 7 مباريات متتالية لكل 

فريق منهما حققا فيها االنت�صارات، لي�صبح التعادل بني الفريقني هو ال�صابع 
يف تاريخ مواجهاتهم يف ع�صر االحرتاف.

نقطة/،   65/ نقاط  ر�صيد  باأف�صل  مو�صمه  ينهي  اأن  العني  فريق  وا�صتطاع 
ليتجاوز اأعلى ر�صيد حققه يف مو�صم 2012 - 2013 بواقع / 62 / نقطة 

بح�صب اح�صائيات رابطة املحرتفني.
وهو  نقطة،   55 بر�صيد  و�صيفا  مو�صمه  ينهي  اأن  ال�صارقة  فريق  ا�صتطاع  كما 
بطا  فيه  تــوج  الــذي  املو�صم  بعد  امل�صابقة  يف  حققه  نقاط  ر�صيد  اأف�صل  ثــاين 

بر�صيد /59 نقطة/.  ،  2019  -  2018
الوحدة  مباراتي  اأكرثهم يف  كان  21 هدفا،  ت�صجيل  مباريات اجلولة  و�صهدت 
والن�صر، واالإمارات وعجمان بواقع 4 اأهداف يف كل واحدة، بينما كانت االأهداف 

حا�صرة يف جميع املباريات وتلقت �صباك جميع الفرق اأهدافا.

اأهداف،   4 ي�صجلوا  اأن  ال�صبع  املباريات  خــال  املواطنون  الاعبون  وا�صتطاع 
فيما �صجل الاعبون االأجانب 17 هدفا، وكان من بني االأهداف 4 من عامة 

اجلزاء، مت ت�صجيلها جميعها.
اأول العب ميني ي�صجل اأهدافا يف  واأ�صبح خالد االأ�صبحي العب �صباب االأهلي 
اأول  جورجين�ض  ايريك  العني  العــب  �صجل  فيما  االإمــاراتــي،  املحرتفني  دوري 

اأهدافه مع الفريق هذا املو�صم وبعد خو�صه 46 مباراة بواقع 3540 دقيقة.
الظفرة  لاعبي  اأكــرثهــم  كــان  �صفراء،  بطاقة   28 املــبــاريــات  حكام  اأ�صهر  كما 
اأي  وخورفكان  يتلقى العبو عجمان  بينما مل  بطاقات،   6 بواقع  العروبة  اأمــام 
بطاقات. وكانت البطاقات احلمراء حا�صرة وبقوة يف اجلولة حيث اأ�صهر احلكام 
5 بطاقات حمراء لاعبني ثاثة منهم من فريق احتاد كلباء خال مباراة بني 

يا�ض اإ�صافة اإىل مدرب الفريق"خورخي دا�صيلفا".

وعلى الرغم من عدم ت�صجيله اأي اأهداف خال اجلولة االأخرة اإال اأن التوجويل 
البا كودجو العب العني ا�صتطاع اأن ينهي املو�صم حمافظا على �صداراته جلدول 
ترتيب الهدافني بر�صيد 26 هدفا، يليه عمر خريبني العب الوحدة الذي �صجل 
اآخر اأهدافه هذا املو�صم وكان يف مرمى الن�صر لرفع ر�صيده اإىل 15 هدفا، يليه 
كايو لوكا�ض العب ال�صارقة الذي ت�صاوى مع جواو بيدور العب الوحدة بر�صيد 
14 هدفا. وجاء ترتيب الفرق يف الدوري كالتايل : العني يف ال�صدارة 65 نقطة 
/ ال�صارقة ثانيا 55 نقطة / الوحدة ثالثا 53 نقطة / اجلزيرة رابعا 45 نقطة 
/ �صباب االأهلي خام�صا 42 نقطة / الو�صل �صاد�صا 36 نقطة /عجمان �صابعا 
نقطة / الن�صر ثامنا 33 نقطة / بني يا�ض تا�صعا 31 نقطة/ خورفكان   35
عا�صرا 28 نقطة/ احتاد كلباء حادي ع�صر 28 نقطة/ الظفرة ثاين ع�صر 24 

نقطة/ العروبة ثالث ع�صر 18 نقطة/ االإمارات رابع ع�صر 10 نقاط.

تتويج �لبطل و�لبطاقات �حلمر�ء لحتاد كلباء .. �أبرز م�شاهد �جلولة �خلتامية لدوري �ملحرتفني

•• دبي-الفجر:

 رفع جمل�ض اإدارة نادي دبي الدويل للريا�صات البحرية اأ�صمى اآيات ال�صكر 
والتقدير اإىل �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد 
رقم  الن�صخة  ودعــم  برعاية  تف�صله  على  التنفيذي،  املجل�ض  رئي�ض  دبــي 
والذي يقام  60 قدماً  املحلية  ال�صراعية  القفال لل�صفن  �صباق  من   31
بونعر  وينطلق من جزيرة �صر  املقبل  يونيو   5-3 من  الفرتة  خال 

حتى �صواطئ دبي
والـــذي عقد  الــنــادي  اإدارة  ملجل�ض  ال�صهري  االجــتــمــاع  خــال  ذلــك  جــاء 
رئي�ض  نائب  ال�صويدي،  جمعة  و�صيف  م�صحار  بن  �صعيد  اأحمد  برئا�صة 
العايل  ثاين  ورا�صد  احلــداد،  �صلطان  اإبراهيم  واالأع�صاء  االإدارة،  جمل�ض 
وخالد  نا�صر،  احلــاج  وعي�صى حممد  كري�صان،  بن  زعل  املهري، وجمال 
علي البلو�صي بح�صور حممد عبداهلل حارب الفاحي، املدير التنفيذي 

للنادي.
العليا  للجنة  متنياته  عن  االجتماع  خــال  النادي  اإدارة  جمل�ض  واأعــرب 
املنظمة للحدث واللجان املعاونة والنواخذة والبحارة امل�صاركني يف ال�صباق 
العميق ل�صركاء  بالتوفيق والنجاح كما عرب املجل�ض عن �صكره وتقديره 
دائماً  ت�صهم  والتي  الوطنية  واملوؤ�ص�صات  احلكومية  الدوائر  من  النجاح 

يف اإجناح كافة الفعاليات التي ينظمها النادي خال املو�صم واأي�صاً �صباق 
القفال الذي ي�صل هذا املو�صم اإىل الن�صخة رقم 31.

ال�صباق  يف  للم�صاركة  الت�صجيل  بــاب  اجلمعة  اأم�ض  يــوم  اأغلق   ، ذلــك  اإىل 
حيث و�صل عدد ال�صفن التي اأكدت م�صاركتها يف احلدث اإىل 118 �صفينة 
يف  النهاية  خــط  نحو  ال�صباق  يــوم  يف  بونعر  �صر  جــزيــرة  مــن  �صتبحر 
�صواطئ دبي مرورا بنقطة العبور االأوىل لل�صباق بالة جزيرة القمر حيث 

تزيد م�صافة ال�صباق عن 50 ميا بحريا.
واأعلنت اللجنة املنظمة ل�صباق القفال 31 ويف اإطار حر�صها على توفر 
فر�ض النجاح للتظاهرة املرتقبة عن ا�صتمرار ت�صجيل البحارة واإ�صتكمال 
الثاين  املوافق  املقبل  ال�صفن حتى يوم اخلمي�ض  امل�صاركني جلميع  قوائم 
من �صهر يونيو وذلك عرب البوابة االإلكرتونية اخلا�صة باحلدث والتي 

مت اإطاقها موؤخرا.
ومن املقرر اأن يقام �صباق القفال لل�صفن ال�صراعية املحلية 60 قدما يف 
ن�صخته رقم 31 خال الفرتة من 3-5 يونيو املقبل بعد تاأجيله اأ�صبوعا 
منا�صبة  اأجـــواء  يف  ال�صباق  ينطلق  اأن  ويتوقع  اجلــويــة  االأحــــوال  ب�صبب 
ومثالية مع حت�صن حالة البحر يف املوعد املحدد حيث �صيتم مراقبة كافة 
التقارير اخلا�صة باالإر�صاد اجلوية مبا يتوافق مع معاير اأمن و�صامة 

امل�صاركني يف ال�صباق وتاأمني و�صولهم اإىل خط النهاية ب�صام.

حمدانبنحممديتلقى�سكراإدارة»دبيالبحري«

يف �شباق �لقفال 31 �ملا�شي  لوحة  تر�شم  �شفينة   118
اللجنةاملنظمةت�سمحبت�سجيلالبحارةحتىاخلمي�س

»�لإمار�ت للدر�جات« ي�شم �لدر�ج �ل�شاب يان كري�شنت بعقد طويل
•• اأبوظبي-وام:

اأعلن فريق "االإمارات" للدراجات الهوائية عن ان�صمام الدراج ال�صوي�صري ال�صاب 
يان كري�صنت /17 عاما/ اإىل �صفوفه ، بعقد ميتد حتى 2027 قابل للتمديد. 
وبرغم �صغر �صنه ، حقق كري�صنت اإجنازات بارزة يف م�صرته الريا�صية التي ما 
زالت يف بداياتها، اإذ فاز بلقب بطولة �صوي�صرا ل�صباقات الدراجات على امل�صمار، 
و�صباقات  الزمن  �صد  ال�صباقات  وبطولتي  ال�صايكلو-كرو�ض،  �صباقات  وبطولة 
الت�صلق. كما يحمل كري�صنت لقب بطل العامل احلايل لريا�صة ال�صايكلو-كرو�ض 
"االإمارات" عاقة قوية، حيث ي�صارك  لليافعني. وتربط بني كري�صنت وفريق 
النجم ال�صوي�صري حالياً يف ال�صباقات �صمن "فريق بوجي" حتت اإ�صراف جنم 

فريق "االإمارات" تادي بوجات�صار.
فريق  برعاية  مــوؤخــراً  وحظي  دراجـــاً،   150 مــن  بوجي" اأكــرث  "فريق  وي�صم 

"االإمارات"، ما يوفر له فر�صة النمو وتعزيز مكانته يف ريا�صة الدراجات. ويعمل 
بوجي" كربنامج ال�صتك�صاف املواهب يف �صلوفينيا وجميع اأنحاء اأوروبا،  "فريق 
د فريق "االإمارات" مبجموعة وا�صعة من املواهب، اإ�صافة لتوفر فر�ض  ما �صيزِوّ
فريدة للدراجني الطموحني. وقال ماورو جيانيتي املدير والرئي�ض التنفيذي 
يتمتع  فريقنا.  يف  كري�صنت  يان  بالدراج  الرتحيب  ي�صرنا  لفريق "االإمارات": 
يان مبوهبة مميزة جداً، ونثق باأنه يتمتع باملهارات واالإمكانات الازمة ليكون 
درا�صته،  ا�صتكمال  على  تركيزه  �صين�صب  البداية،  يف  الفريق.  يف  ناجحاً  دراجــاً 
اإىل  االنتقال  من  ليتمكن  الوقت  مبــرور  تدريجياً  نف�صه  تطوير  على  و�صيعمل 

ال�صباقات االحرتافية.
على  الفريق  يف  نحر�ض  اإذ  االنتقال،  لهذا  موعد  بتحديد  نقوم  لن   : واأ�ــصــاف 
جداً،  �صغرا  كري�صنت  زال  ما  املميزة.  اإمكاناته  لتطوير  الكايف  الوقت  منحه 
�صَنّه. ينحدر كري�صنت  تنا�صب  وامل�صاعدة بوترة  بالدعم  و�صنعمل على تزويده 

من عائلة ريا�صية اأعرفها ب�صكل �صخ�صي منذ �صنوات عديدة، وهو تلميذ املدِرّب 
املرموق برونو ديتهلم الذي �صيوا�صل تدريبه والعمل ب�صكل وثيق معه.

فريق  مــع  احــرتافــيــة  بتجربة  اأحــظــى  اأن  ي�صرين  كري�صنت:  قــال  جانبه  ومــن 
يف  اجلميع  ب�صحبة  وا�صتمتعت  بالفريق،  وثيقة  عــاقــات  تربطني  االإمــــارات. 
الفريق منذ اللحظات االأوىل بف�صل االأجواء الودية التي ت�صود بينهم. ميكنني 
اأن اأعّد نف�صي دراجاً �صامًا، اإذ اأمتَتّع مبهارات تنا�صب خمتلف تخ�ص�صات وفئات 
ى نف�صي يف �صباقات الطرق وامل�صمار  ريا�صة الدراجات. واأ�صاف : اأحُبّ اأن اأحتَدّ
اجلبلية،  وال�صباقات  ال�صايكلو-كرو�ض  ل  اأف�صِّ لكنني  ال�صباقات،  من  وغرها 
مع  املقبلة  ال�صنوات  يف  بينهما  للجمع  مهاراتي  تطوير  من  اأمتكن  اأن  واأمتنى 
الفريق. يتمثل هديف االأول يف موا�صلة اال�صتمتاع بريا�صة الدراجات، ف�صًا عن 
موا�صلة التعلم وتطوير مهاراتي ب�صكل دائم، واأ�صعر اأن فريق االإمارات هو املكان 

االأمثل لتحقيق ذلك.

مبار�ة منتخبنا �لودية مع منتخب 
غامبيا بح�شور �جلماهري

•• دبي-وام:

قرر احتاد االإمارات لكرة القدم اإقامة مباراة منتخبنا الوطني الودية اأمام 
منتخب غامبيا بح�صور اجلماهر لدعم الاعبني قبل املواجهة املرتقبة 
واحلا�صمة اأمام منتخب اأ�صرتاليا يوم 7 يونيو املقبل بالدوحة �صمن امللحق 

االآ�صيوي املوؤهل اإىل امللحق العاملي ملونديال 2022.
ا�صتاد زعبيل  االأحــد يف  "االأبي�ض" وغامبيا غدا  الودية بني  املباراة  وُتقام 

بنادي الو�صل ال�صاعة 7:40 م�صاء.

•• دبي-الفجر:

االأوىل  الن�صخة  بطولة  بـــدرع  يونايتد  جلف  فــريــق  ُتـــوج 
للمو�صم  الـــقـــدم  لــكــرة  الــثــالــثــة  الـــدرجـــة  دوري  ملــ�ــصــابــقــة 
الريا�صي 2021-2022، بعد فوزه على فريق فليتوود 
النهائية  املــبــاراة  يف  هــدف  مقابل  اأهـــداف  بثاثة  يونايتد 
اأمــ�ــض االأول اخلــمــيــ�ــض عــلــى ملعب ذا  الــتــي جـــرت مــ�ــصــاء 

�صيفينز بدبي.
نانا  و�صيدرك  بوباي،  بونيت  يونايتد  جلف  اأهــداف  �صجل 
جاك  لفليتوود  الوحيد  الهدف  �صجل  فيما   ، "هدفني" 

�صيل�ض العب جلف باخلطاأ يف مرماه.
وتاأهل جلف يوناتيد على ح�صاب مناف�صه النجوم يف ن�صف 
جولة  يف   0-2 والــفــوز  ذهــابــاً،   1-0 باخل�صارة  النهائي، 

الدعم  بتخطيه  يوناتيد  فليتوود  تاأهل  املقابل  االإيــاب، يف 
الريا�صي بالفوز 2-1 ذهاباً واإياباً.

و�صارك 12 فريقاً يف الن�صخة االأوىل لدوري الثالثة، �صمت 
اإنرت �صيتي، الدعم الريا�صي، جلف يونايتد، رمال، مدينات، 
دي جاردنز يونايتد التي لعبت يف املجموعة االأوىل خال 
فليتوود  الغربية،  النجوم،  الزمالك،  وفــرق  االأول،  الــدور 

يونايتد، رويال، اإيليت فالكونز يف املجموعة الثانية.
ن�صختها  يف  الثالثة  الدرجة  دوري  م�صابقة  تنظيم  وياأتي 
االأوىل، �صمن روؤية احتاد الكرة يف زيادة واإثراء املناف�صات 
املحلية، من خال زيادة عدد الفرق والاعبني املمار�صني 
للعبة، وتعد امل�صابقة الوليدة امتداداً لنجاح م�صابقة دوري 
غمار  خــو�ــض  على  الــفــرق  �صجعت  الــتــي  الثانية،  الــدرجــة 

امل�صاركة يف امل�صابقات الكروية املحلية.

•• دبي-وام:

لــكــرة القدم  بـــدر حــــارب مــديــر منتخب االإمــــــارات  اأعــلــن 
ال�صاطئية عن خطة لتوفر فر�ض معاي�صة لبع�ض جنوم 
لتجهيزهم  ال�صيف  فـــرتة  خـــال  الــدولــة  خـــارج  الــفــريــق 
للم�صاركة يف اال�صتحقاقات املقبلة للمنتخب التي تت�صمن 
البطولة العربية باململكة العربية ال�صعودية وكاأ�ض القارات 
املا�صي  يف دبي. كان منتخب االإمــارات قد ح�صد االأ�صبوع 
للكرة  اآ�صيا  غــرب  كاأ�ض  بطولة  من  الثانية  الن�صخة  لقب 
القدم،  لــكــرة  الــ�ــصــعــودي  االحتـــاد  نظمها  الــتــي  ال�صاطئية 
منتخبات   7 مناف�صاتها مبدينة جازان مب�صاركة  واأقيمت 

بعد فوز يف املبارة النهائية 3-2 على نظره العماين.
املتمثلة يف  و  للمنتخب  االأخـــرة  النتائج  اأن  حــارب  اأكــد  و 
لكن  فــراغ  تــاأت من  اآ�صيا، مل  غــرب  بطولة  بلقب  تتويجه 
ال�صاطئية  الــكــرة  ال�ــصــتــعــادة  بــذلــت  كــبــرة  جــهــود  نتيجة 
الفني  اجلهاز  تغير  تزامن مع  ما  وهو  ومكانتها  رونقها 
للمنتخب وتويل االإ�صباين اأمرايل زمام امل�صوؤولية عاوة 
لت�صكيلة  اجلــديــدة  الــوجــوه  مــن  جمموعة  ان�صمام  على 
املـــوجـــودة مزيجا  اخلــــربة  عــنــا�ــصــر  مــع  لت�صكل  املــنــتــخــب 

متجان�صا �صاعد على الفوز باللقب.
واأعترب اأن التتويج بلقب بطولة غرب اآ�صيا بداية النطاقة 
جديدة ملنتخب االإمارات للكرة ال�صاطئية بعد فرتة غياب 
ب�صبب جائحة كورونا وتوقف الن�صاط واملناف�صات واأنه من 
املنتظر اأن ت�صهد الفرتة املقبلة م�صاركات مكثفة خا�صة اأن 
املنتخب ينتظر نتيجة اختيار االحتاد الدويل لكرة القدم، 
الدولة املنظمة ال�صت�صافة بطولة العامل للكرة ال�صاطئية 
الـــذي ينتظر االإعـــان عنه يف  الــقــرار  2023، وهــو  عــام 
يونيو القادم. و قال حارب : "هناك خطة لتجهيز الاعبني 

الت�صاعدي  االأداء  موا�صلة  ت�صمن  املقبلة  لا�صتحقاقات 
اآ�صيا  غــرب  يف  حققناها  الــتــي  املكت�صبات  على  احلــفــاظ  و 
خارج  الاعبني  لبع�ض  معاي�صة  فر�ض  توفر  وتت�صمن 
اأو  الدولة نظرا الرتفاع درجة احلرارة و�صعوبة التدريب 
نف�صه  الــوقــت  ويف  ال�صواطئ  على  االأجـــواء  هــذه  اللعب يف 
فر�صة الكت�صاب اخلربة لاعبني من نظرائهم يف االأندية 

التي �صين�صمون اإليها خال فرتة املعاي�صة".
واأ�صاف: "بعد التميز الكبر الذي اأظهره العبو االإمارات 
ال�صعيد  على  فقط  لي�ض  اآ�ــصــيــا  غــرب  بطولة  يف  ال�صباب 
اجلماعي بالتتويج بلقب البطولة ولكن اأي�صا على ال�صعيد 
الفردي من خال تتويج را�صد عيد بجائزة هداف البطولة 
ووليد ب�صر اأف�صل العب، فاإن اجلهاز الفني ب�صدد اختيار 
عدد اأكرب من الاعبني يف الفرتة املقبلة، مع التاأكيد على 

اأهمية وقيمة وجود عنا�صر اخلربة يف الفريق".
واأ�صار اإىل اأن هناك حماوالت لتحفيز االأندية داخل الدولة 
للم�صاركة يف ن�صاط الكرة ال�صاطئية ما يوفر فر�صا كبرة 
لــعــدد كــبــر مـــن الــاعــبــني مبـــن فــيــهــم العــبــو املنتخب 
الوطني، وهناك اأندية قطعت خطوة طويلة يف هذا ال�صدد 
مثل نادي �صباب االأهلي الذي ي�صم بني �صفوفه "فريقني" 
بني  ي�صم  الــذي  الو�صل  وفــريــق  ال�صاطئية،  الــقــدم  لكرة 
دبا  وفريق  الــعــامل،  العبي  اأف�صل  من  جمموعة  ت�صكيلته 

احل�صن الذي يقدم م�صتويات متميزة دائما.
واأو�صح حارب اأن برنامج املنتخب الفرتة املقبلة، يت�صمن 
تدريبية  جــولــة  لــبــدء  املقبل  يوليو  �صهر  اأواخـــر  التجمع 
�صي�صهم  مــا  املــغــرب  وديــــة يف  قــبــل خــو�ــض دورة  ـــيـــة  اأوروب
للبطولة  ا�صتعدادا  وذلــك  الــعــاملــي،  الت�صنيف  حت�صني  يف 
ويعقبها  املقبل،  اأكــتــوبــر  يف  بال�صعودية  املــقــررة  العربية، 

بطولة كاأ�ض القارات يف دبي نوفمرب املقبل.

جلف يوناتيد ُيتوج بطاًل للن�شخة �لأوىل من دوري �لدرجة �لثالثة بدر حارب: خطة لتوفري فر�ض معاي�شة �أوروبية لالعبي منتخب �ل�شاطئية 
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الفجر الريا�ضي

الفجر-ال�صارقة ••

بح�صور �صعادة ال�صيخ �صامل بن عبد 
الــقــا�ــصــمــي رئــيــ�ــض مكتب  الـــرحـــمـــن 
�صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة، و�صعادة 
القا�صمي  �صلطان  بــن  �صعود  ال�صيخ 
الرقمية،  الـــ�ـــصـــارقـــة  مــكــتــب  مـــديـــر 
و�ـــصـــعـــادة اأحـــمـــد حـــمـــدان الـــزيـــودي 
للتايكوندو،  االإمــــارات  احتـــاد  رئي�ض 
و�صعادة طارق �صلطان بن خادم رئي�ض 
منى  و�صعادة  للمعاقني،  الثقة  نــادي 
مدينة  مــديــر  اليافعي  الــكــرمي  عبد 
ال�صارقة للخدمات االإن�صانية، و�صعادة 
اأحمد �صامل املظلوم مدير نادي الثقة 
ال�صارقة  اإمارة  ا�صت�صافت  للمعاقني، 
بنادي  الريا�صية  االألــعــاب  �صالة  يف 
الثقة للمعاقني اأم�ض االأول اخلمي�ض 
26 مايو 2022 والأول مرة يف دولة 
االإمـــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة، بطولة 
ال�صارقة التاأهيلية لاألعاب الباراملبية 
التي   2022 هانغت�صو  ااَل�ــصــيــويــة 

�صاهم يف تنظيمها كل من:
   مدينة ال�صارقة للخدمات االإن�صانية، 
وجمل�ض ال�صارقة الريا�صي، واالحتاد 
واللجنة  ـــتـــايـــكـــونـــدو،  لـــل الـــــــــدويل 
ـــــة، واحتـــــاد  ـــــي الـــبـــاراملـــبـــيـــة االإمـــــارات

الثقة  ونـــادي  للتايكوندو،  االمــــارات 
لريا�صات  ال�صارقة  ونادي  للمعاقني، 

الدفاع عن النف�ض. 
45 العباً  الــبــطــولــة  �ـــصـــارك يف       
والعبة من االأ�صخا�ض ذوي االإعاقة، 
ــــَرق 12 دولـــة اآ�ــصــيــويــة هي  مــثــلــوا ِف
العراق،  اإيـــران،  الهند،  البحرين،   "
اليابان، كازاخ�صتان، الو�ض، منغوليا، 
نيبال، الفلبني، تاياند، اأوزباك�صتان" 
حتت اإ�صراف 16 حكماً، حيث متيزت 
الريا�صية  والروح  بالندية  املناف�صات 
واحلــمــا�ــصــة الــتــي كــانــت تــنــتــقــل من 

الاعبني اإىل اجلمهور وبالعك�ض.
      وبهذه املنا�صبة قال �صعادة ال�صيخ 
القا�صمي:  الــرحــمــن  عــبــد  بــن  �ــصــامل 
لاألعاب  التاأهيلية  ال�صارقة  بطولة 
"هانغت�صو  ااَل�ـــصـــيـــويـــة  الــبــاراملــبــيــة 
واملبادرات  للجهود  امتداٌد   "2022
الــتــنــمــويــة لــلــ�ــصــارقــة الـــنـــابـــعـــة من 
ال�صمو  �ــصــاحــب  وروؤى  تــوجــيــهــات 
حممد  بــن  �صلطان  الــدكــتــور  ال�صيخ 
القا�صمي ع�صو املجل�ض االأعلى حاكم 
الــ�ــصــارقــة ، يف متــكــني االإنـــ�ـــصـــان من 
خال موؤ�ص�صاتها الرائدة على راأ�صها 
االإن�صانية  للخدمات  ال�صارقة  مدينة 
الـــتـــي اأ�ــصــهــمــت طــيــلــة مــ�ــصــرتــهــا يف 

متكني ذوي االإعاقة وتوفر خمتلف 
ومعريف  علمي  مبنطلق  احتياجاتهم 
والعلمية  املهارية  متنوعة  وبو�صائل 

والريا�صية واالجتماعية وغرها.
   واأ�ـــصـــاف: متــثــل الــبــطــولــة فر�صة 
لــلــمــ�ــصــاركــني مــــن خمــتــلــف الـــــدول 
والتناف�ض  لـــالـــتـــقـــاء  االآ�ـــصـــيـــويـــة 
الأبعاد  االإيــجــابــي  والــتــاأثــر  ال�صريف 
واالجتماعية  الــريــا�ــصــيــة  املــ�ــصــابــقــة 
والــ�ــصــحــيــة والـــذاتـــيـــة وغـــرهـــا من 
تدعمها  الـــتـــي  الـــكـــبـــرة  االأهـــــــــداف 
وت�صرف عليها �صعادة ال�صيخة جميلة 
مدينة  رئي�ض  القا�صمي  حممد  بنت 
رئي�ض  االن�صانية  للخدمات  ال�صارقة 

اللجنة املنظمة للبطولة.
وقال �صعادة ال�صيخ �صعود بن �صلطان 
ال�صارقة  مــكــتــب  مـــديـــر  الــقــا�ــصــمــي، 
يف  دائماً  �صّباقة  "ال�صارقة  الرقمية: 
ذوي  االأ�صخا�ض  بريا�صات  االهتمام 
الروح  على  ال�صوء  وت�صليط  االإعاقة 
الــريــا�ــصــيــة واالإ�ـــصـــرار الـــذي يتميز 
اإذ متــثــل االأحـــــداث  املـــ�ـــصـــاركـــون،  بـــه 
الريا�صية التي يناف�صون فيها فر�ض 
وتعزيزاً  املــلــهــمــة،  لــقــدراتــهــم  تنمية 

ل�صراكتهم يف الفعاليات املختلفة. 
واأ�صاف: نهنئكم على ا�صت�صافة هذه 

البطولة التي تنظم للمرة االأوىل يف 
الذي  اجلهد  ونثمن  ال�صارقة،  اإمــارة 
للخدمات  ال�صارقة  مدينة  بــه  تقوم 
االإن�صانية، �صواًء من تنظيم البطولة 
التاأهيلية لاألعاب الباراملبية، اأو من 
براجمها واأن�صطتها االإن�صانية املعتادة، 
من  للريا�صيني  امل�صتمر  وحتفيزها 
الريا�صات،  خمتلف  يف  االإعاقة  ذوي 
والـــ�ـــصـــكـــر كـــذلـــك ملــخــتــلــف االأنــــديــــة 
واالحتـــــادات الــريــا�ــصــيــة املــ�ــصــاركــة يف 

هذه البطولة".
ـــعـــادة منى  مــــن جـــانـــبـــهـــا اأكـــــــــدت  �ـــص
مدينة  مــديــر  اليافعي  الــكــرمي  عبد 
الــ�ــصــارقــة لــلــخــدمــات االإنــ�ــصــانــيــة اأن 
الــــــذي قدمه  الـــــاحمـــــدود  الــــدعــــم 
ال�صيخ  الــ�ــصــمــو  �ـــصـــاحـــب  ويـــقـــدمـــه 
الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي 
جميع  يف  االإعــاقــة  ذوي  لاأ�صخا�ض 
"الريا�صة" هو  بينها  ومــن  املجاالت 
االأ�صا�ض املتني يف املكانة املتقدمة التي 

مت اإجنازها حملياً وعربياً وعاملياً. 
    وقــالــت: الــنــجــاح املــلــحــوظ الإمارة 
ال�صارقة يف ا�صت�صافة بطولة ال�صارقة 
الباراملبية  لــــاألــــعــــاب  الـــتـــاأهـــيـــلـــيـــة 
لي�ض   2022 هانغت�صو  ااَل�ــصــيــويــة 
اإىل  �صباقة  فهي  ُم�صتغرباً  وال  غريباً 

مثل هذه النجاحات التي تعد مك�صباً 
وفــــخــــراً ال عــلــى مــ�ــصــتــوى االإمــــــارة 

وح�صب بل على م�صتوى الدولة. 
    واأ�صارت اإىل الدور الكبر ل�صعادة 
ال�صيخة جميلة بنت حممد القا�صمي 
للبطولة،  املــنــظــمــة  الــلــجــنــة  رئــيــ�ــض 
للخدمات  الــ�ــصــارقــة  مــديــنــة  رئــيــ�ــض 
االإنــ�ــصــانــيــة، عــ�ــصــو جمــلــ�ــض االحتـــاد 
النجاح  هذا  يف  للتايكواندو،  الــدويل 
فــقــد كــانــت حــريــ�ــصــة اأ�ــصــد احلر�ض 
عــلــى �ــصــر جمــريــات الــبــطــولــة على 
خر ما يرام، ووفق اأف�صل املمار�صات 

العاملية.
�ــصــعــادة ال�صيخة  تـــويل     واأ�ــصــافــت: 
جميلة القا�صمي اأهمية كبرة لريا�صة 
وبحكمتها  االإعــاقــة  ذوي  االأ�صخا�ض 
املدينة  تغتنم  ال�صديدة  وتوجيهاتها 
لــلــتــوعــيــة بحقوق  املــنــا�ــصــبــات  جــمــيــع 
ولطاملا  االإعـــاقـــة،  ذوي  االأ�ــصــخــا�ــض 
اأكدت اأن الباراتايكواندو لي�صت جمرد 
ريا�صة، بل طريقة حياة، حيث تكون 
من  الذاتي  والتمكني  االأخــاق  فيها 
واملتعددة  الــكــثــرة،  واملكا�صب  القيم 
لذلك،  وجمتمعاتهم.  للريا�صيني، 
املهمة  البطولة  هــذه  ا�صت�صافة  فــاإن 
للرتويج  عظيمة  فر�صة  ال�صارقة  يف 

املنطقة،  يف  الباراتايكواندو  لريا�صة 
والتي �صت�صاعدنا بدورها على حتقيق 

الروؤية املن�صودة.
�ـــصـــعـــادة �صكر  اأ�ــــصــــاد     مـــن جــانــبــه 
�ــصــلــبــاط رئــيــ�ــض الـــبـــارا تــايــكــونــدو يف 
بامل�صتوى  للتايكوندو  العاملي  االحتاد 
اأن  واأكــد  للبطولة  العاملي  التنظيمي 
ال�صر يف هذا التميز يعود اإىل االهتمام 
ال�صيخة  �صعادة  اأولــتــه  الـــذي  الكبر 
القا�صمي جلميع  جميلة بنت حممد 
م�صي  عـــدم  رغـــم  وقــــال:  التفا�صيل 
زمـــن طــويــل عــلــى انــطــاقــة ريا�صة 
اأن االإجنــازات التي  اإال  الباراتيكوندو 
تتحقق عاماً اإثر عام حتفز الاعبني 
اأن  واملـــــدربـــــني واملـــهـــتـــمـــني وتـــــوؤكـــــد 

االأ�صخا�ض ذوي االإعاقة قادرون على 
قادرون  هم  كما  الريا�صة  يف  التفوق 

على التميز يف باقي املجاالت.  
اأحــــمــــد حمدان  �ـــصـــعـــادة  ـــن  ثـــّم كـــمـــا 
الــــزيــــودي رئــيــ�ــض احتـــــاد االإمـــــــارات 
للتايكواندو التنظيم املتقن للبطولة 
فــاإمنــا يدل  �صيء  دل على  اإن  والـــذي 
التي  واجلــديــة  املــ�ــصــوؤولــيــة  روح  على 
تتميز بهما مدينة ال�صارقة للخدمات 
ال�صكر  بــجــزيــل  االإنــ�ــصــانــيــة مــتــوجــهــاً 
اإىل �صعادة ال�صيخة جميلة  والتقدير 
جميع  واإىل  الــقــا�ــصــمــي  حمــمــد  بــنــت 
اأع�صاء فريق العمل وال�صركاء الذين 
البطولة  هــــذه  تــقــدمي  يف  �ــصــاهــمــوا 

بامل�صتوى العاملي الذي راأيناه. 

كما توجه نائب رئي�ض البارا تايكوندو 
يف االحتاد العاملي للتايكوندو عثمان 
�صعادة  اإىل  والتقدير  بال�صكر  ديلدار 
ال�صيخة جميلة بنت حممد القا�صمي 
للخدمات  الــ�ــصــارقــة  مــديــنــة  رئــيــ�ــض 
العليا  الــلــجــنــة  رئــيــ�ــض  االإنــ�ــصــانــيــة، 
لــلــبــطــولــة، عــ�ــصــو جمل�ض  املــنــظــمــة 
االحتــــاد الــــدويل لــلــتــايــكــوانــدو واإىل 
فريق العمل املجتهد واملخل�ض الذي 
البطولة  ب�صكل كبر يف جناح  �صاهم 
التوفيق  دوام  لــلــجــمــيــع  مــتــمــنــيــاً 

والتقدم.
تكرمي  مت  الــبــطــولــة  نــهــايــة  يف  و    
اللقاء يف  اأمــل  االأبــطــال والفرق على 

بطوالت قادمة. 

•• اأبوظبي-وام:

اأدنوك  املو�صم احلـــايل مــن دوري  الــعــني  فــريــق  اأنــهــى 
لكرة القدم للمحرتفني متوجا بلقب امل�صابقة ليعيد 
الدرع الغائب عن خزائنه منذ 4 �صنوات وحتديدا منذ 

مو�صم 2018-2017.
و مل يكن تتويج العني باللقب وليد امل�صادفة بل كان 
�صخ�صية  اأظــهــر  بعدما  االأوىل  اجلــولــة  منذ  حا�صرا 
البطل و عزمه على الو�صول الأبعد نقطة يف امل�صابقة 
ويتوج  االأول  الـــدور  نهاية  حتى  م�صرته،  ليوا�صل 
الثاين  الــــدور  يف  م�صرته  اأكــمــل  ثــم  لل�صتاء،  بــطــا 

وح�صم اللقب.
بالدرع  التتويج  وراء  عــدة من  مكا�صب  العني  و حقق 

الـ14 يف تاريخه، واخلام�ض يف ع�صر االحرتاف.
و تر�صد وكالة اأنباء االإمارات /وام/ يف التقرير التايل 

اأبرز هذه املكا�صب:
االآ�صيوي  االأبــطــال  لــدوري  العني جمــددا  يعود فريق 
االإماراتي  الــــدوري  مل�صابقة  بــطــا  ب�صفته  مــ�ــصــاركــا 
املا�صي  املــو�ــصــم  م�صاركته  وبــرغــم  مــبــا�ــصــر..  ومبقعد 
التاأهل  من  يتمكن  مل  التمهيدي  الــدور  يف  بامل�صابقة 
ملــرحــلــة املــجــمــوعــات لــيــكــون تــتــويــجــه بــلــقــب الــــدوري 
الــــعــــودة احلقيقية  بـــدايـــة  املـــو�ـــصـــم  هــــذا  االإمـــــاراتـــــي 
بالبطولة االآ�صيوية متهيدا للو�صول اإىل اأبعد نقطة، 

والعودة ملن�صات التتويج.
كوجو  البــا  الفريق  لثاثي  وا�صحة  الب�صمة  كانت  و 
و�صفيان رحيمي وخوانكا على انت�صارات العني طوال 
االأ�ــصــلــحــة خال  اأقــــوى  يــكــونــوا  اأن  وينتظر  املــو�ــصــم، 
ــيــا، ويف  اآ�ــص اأبـــطـــال  الـــفـــرتة املــقــبــلــة خــا�ــصــة يف دوري 

بطوالت املو�صم املقبل.
و �صجل ثاثي العني 42 من 57 هدفا اأحرزه الفريق 
يف الدوري هذا املو�صم، بواقع 26 هدفا للمهاجم البا 
كودجو يف 22 مباراة ليت�صدر قائمة هدايف امل�صابقة، 
و8 اأهــــداف لكل مــن العــبــي الــو�ــصــط خــوانــكــا يف 25 

مباراة و �صفيان رحيمي يف 23 مباراة.

اأدنـــــوك ولقب  بــلــقــب دوري  الــعــني  تــتــويــج  يــكــن  و مل 
ثمرة  كان  بل  امل�صادفة  وليد  املحرتفني  رابطة  كاأ�ض 
يف  حقيقية  ورغــبــة  االإدارة  قبل  مــن  وا�ــصــح  تخطيط 
تعاقدات  اإىل  االأمــر  واحتاج  التتويج،  ملن�صات  العودة 
من الطراز االأول لتكون االنطاقة قوية وهادفة نحو 

االألقاب.
اأبرزها  املــا�ــصــي  املــو�ــصــم  عـــدة �صفقات  الــعــني  اأبــــرم  و 
ال�صباب  مــن  مــعــارا  خــوانــكــا  كري�صتيان  االأرجــنــتــيــنــي 
يا�صني  واملــدافــع  رحيمي،  �صفيان  واملغربي  ال�صعودي، 
مرياح، واملدافع االإيفواري كوامي لين�صموا اإىل كتيبة 
االنت�صارات  تاريخ  �صطرا جديدا يف  يكتبوا  و  الفريق 
جديدا  مك�صبا  ولي�صكلوا  التتويج  ملن�صات  والــعــودة 

للفريق خال املرحلة املقبلة.
وبات االأوكراين �صرجي ريربوف مدرب العني "كلمة 
اأبرز  ال�صر" يف العودة ملن�صات التتويج للفريق و اأحد 
املــدرب يف  التي حققها  االأرقـــام  والدليل هو  املكا�صب، 
اأول مو�صم له بعدما ح�صد مع الفريق 65 نقطة وهو 
االحرتاف،  بع�صر  الفريق  تــاريــخ  يف  يتحقق  مل  رقــم 

وحقق معه ثنائية الدوري والكاأ�ض.
باالأمر  ريـــربوف  مــع  الــنــادي  اإدارة  تعاقد  يكن  مل  و 
ب�صمة  مــدرب �صاحب  هــو  الــهــدف  كــان  ال�صهل حيث 
بــاالألــقــاب مــن قبل لتكون له  قــويــة، وتــوج  و�صخ�صية 
الفريق لاألقاب جمــددا، وهــو ما  اإعــادة  القدرة على 
حدث بالفعل يف املو�صم االأول له مع الفريق، ليوؤكد اأن 
التتويج بلقب دوري اأدنوك وكاأ�ض الرابطة ما هو اإال 

بداية ملزيد من االألقاب واالإجنازات.
الفنية يف  وروؤيته  ريــربوف قدرته  �صخ�صية  واأظهرت 
اال�صتمرار  يف  ورغبته  ال�صعبة  االأوقـــات  مع  التعامل 
واحلـــفـــاظ عــلــى طــمــوح الــفــريــق مـــن خـــال اإ�صراك 
الــعــديــد مــن الــاعــبــني الــ�ــصــبــاب مــن دكـــة الــبــدالء يف 
مباريات  خــال  منهم  الكثر  اأ�ــصــرك  حيث  الــفــريــق، 
الدوري على مدار املو�صم، وكان اأبرز هوؤالء الاعبني 
ال�صكيلي،  الــبــلــو�ــصــي، وحمــمــد عــبــا�ــض، ونــا�ــصــر  عــلــي 

وغرهم، ليكونوا نواة للفريق خال املرحلة املقبلة.

•• اأبوظبي-وام:

اإدارة �صركة  اأكد �صعادة حممد بن ثعلوب الدرعي، رئي�ض جمل�ض 
اآل  زايد  ال�صيخ هزاع بن  قــرارات �صمو  اأن  العني لا�صتثمار  نادي 
نهيان نائب رئي�ض املجل�ض التنفيذي الإمارة اأبوظبي النائب االأول 
رئي�ض  الــ�ــصــرف،  جمل�ض  لرئي�ض  االأول  الــنــائــب  الــنــادي  لرئي�ض 
ال�صيخ �صلطان  الثقايف تعيني  الريا�صي  اإدارة نادي العني  جمل�ض 
بن حمدان بن زايد اآل نهيان نائبا لرئي�ض جمل�ض اإدارة نادي العني 
رئي�صا للجنة التنفيذية و ت�صكيل اللجنة تعرب عن مرحلة مهمة 
يف تاريخ النادي الذي ظل مي�صى على نهج وا�صح وا�صرتاتيجية 
النادي  قيادة  يف  �صاهم  الــذي  االأمــر  �صموه  معاملها  اأر�صى  ناجحة 

لتحقيق اأهدافه املرجوة على ال�صعيدين املحلي واخلارجي.
و قال رئي�ض �صركة نادي العني لا�صتثمار يف ت�صريحات �صحفية 
بعد تتويج العني ر�صميا بلقب دوري اأدنوك للمحرتفني اإن رعاية 
ودعم واهتمام �صمو ال�صيخ هزاع بن زايد اآل نهيان بالنادي، وثقة 
�صموه الغالية يف جمل�ض اإدارة النادي و�صركاته منحت الدافع املهم 

ف�صموه  التتويج  من�صات  العتاء  االأ�صباب  كل  هياأت  و  للجميع 
على  الريا�صية  الكيانات  اأكــرب  اأحــد  جنــاح  ا�صرتاتيجية  موؤ�ص�ض 

م�صتوى القارة االآ�صيوية.
اآل نهيان معروف  اإن ال�صيخ �صلطان بن حمدان بن زايد  واأ�صاف 
جماالت  يف  كبرة  بنجاحات  ا�صمه  وارتبط  املتقد  االإداري  بفكره 
مبداأ  عــلــى  الــعــمــل  يف  روؤيــتــه  وتعتمد  الــريــا�ــصــيــة،  �صيما  ال  عـــدة 
خمل�صا  و  حمبا  متميزا  قياديا  كونه  اال�صرتاتيجي،  التخطيط 
للكيان وهو لي�ض غريبا على اأ�صرة النادي ويكفي اأنه اأحدث نقلة 
التي  الــرائــدة  امل�صاهمات  الرقمي عرب  االإعــام  نوعية يف مفهوم 
الو�صائط  متعددة  االإلكرتونية  االإمـــارات  زعيم  موؤ�ص�صة  تبنتها 
اآ�صيا  اأبـــطـــال  الـــنـــادي عــرب دوري  االإعــامــيــة يف دعـــم طــمــوحــات 

." املوؤ�ص�صة  لتلك  رئي�صا  كان  عندما   ،2003
الذي  املــهــم  الـــدور  لا�صتثمار  الــعــني  نـــادي  �صركة  رئي�ض  وثــمــن 
ا�صطلعت به �صركة نادي العني لكرة القدم، برئا�صة الدكتور مطر 
الدرمكي م�صيدا يف الوقت نف�صه بالعمل االإداري والفني بالفريق 
االأول الــــذي اعــتــمــد اأ�ــصــلــوبــا احــرتافــيــا ممــيــزا مــن قــبــل املـــدرب 

االأوكــراين �صرجي ريربوف الذي �صنع الفارق مع الاعبني يف 
اأها  كــانــوا  " الزعيم"  جنــوم  اأن  غــر  بالتحديات  مليئ  مو�صم 
نهاية  مــع  الــتــتــويــج  من�صة  عــلــى  الــتــواجــد  ا�صتحقوا  و  للتحدي 

املو�صم.
و اأعرب �صعادة حممد بن ثعلوب الدرعي، عن بالغ تقديره ل�صركاء 
النادي والرعاة الر�صميني الذين يعتربون �صركاء يف هذا االإجناز 
من خال حر�صهم على اعتماد اأف�صل املمار�صات الداعمة للفريق 
بقبول  حظيت  التي  املميزة  املــبــادرات  عرب  العيناوية  واجلماهر 
واأكد  للعني  وكــل منت�صب  الكبر،  الــنــادي  هــذا  الفــت مــن حمبي 
املو�صم  اأف�صل من  اأكرب وتفاعا  تعاونا  �صي�صهد  املقبل  املو�صم  اأن 
اأكــرب من الذي  احلــايل الأن طموحات النادي يف كل مو�صم تكون 

�صبقه.
العيناوية لطموحات  الدرعي بدعم و م�صاندة اجلماهر  اأ�صاد  و 
الفريق منذ انطاقة املو�صم و حتى النهاية االأمر الذي ال يعترب 
النادي على مر  اإجنــازات  االأ�صا�صي يف  ال�صبب  غريبا عليهم، فهم 

تاريخه الكروي العري�ض.

مناف�شات نّدّية وروٌح ريا�شية حما�شية  يف بطولة �ل�شارقة �لتاأهيلية لالألعاب �لبار�ملبية �َل�شيوية »هانغت�شو 2022«

من  �لعني  لفريق  مكا�شب   5
�لتتويج بدوري �ملحرتفني

حممد بن ثعلوب: قر�ر�ت هز�ع بن ز�يد توؤ�ش�ض ملرحلة مهمة يف تاريخ نادي �لعني

م�شر و�لعر�ق تفتتحان �نت�شار�ت �لعرب يف »دولية« فز�ع للري�شة �لطائرة
•• دبي-وام:

ح�صن  اأ�صرف  والعراقي  اللطيف  عبد  �صيماء  امل�صرية  حققت 
الطائرة  للري�صة  الدولية  فــزاع  بطولة  يف  عربي  انت�صار  اأول 
�صباب  حممد" بــنــادي  بــن  "مكتوم  ب�صالة  الــهــمــم  الأ�ــصــحــاب 

االأهلي دبي.
على  للبطولة  الثالث  اليوم  يف  اللطيف  عبد  �صيماء  وتغلبت 
ال�صيدات على  0 يف فـــردي   - 2 االأ�ــصــرتالــيــة بــري مــالــبــورج 
ولتاقي  النهائي  ربع  يف  مقعدها  لتحجز  املتحركة  الكرا�صي 

االأملانية الكي روجن اليوم ال�صبت.
ركي�ض يف  الهندي  اأ�صرف ح�صن على نظره  العراقي  فاز  كما 

م�صابقة فردي الوقوق ال�صفلي.
واأعرب حممد عبد اهلل حارب الفاحي املدير التنفيذي لنادي 
الكبر  بالنجاح  �صعادته  البحرية عن  للريا�صات  الــدويل  دبي 
الـــذي حققه هـــذا احلـــدث الــعــاملــي الــزاخــر بــوجــود نخبة من 

االأبطال الباراملبني.
واأثنى الفاحي على جهود اللجنة املنظمة برئا�صة ثاين جمعة 
وا�صفا  فــزاع  بــطــوالت  تنظيم  الع�صيمي يف  ومــاجــد  بــالــرقــاد، 

التنظيم بـ "االحرتايف" .. مو�صحا اأن ت�صابق االأبطال العامليني 
بات  حــيــث  فـــراغ  مــن  يـــاأت  "فزاع" مل  بــطــوالت  يف  للم�صاركة 
الهمم"  "اأ�صحاب  ريا�صة  رقما مهما يف خريطة  احلــدث  هذا 

العاملية.
اأبــنــاء االإمــــارات يف تنظيم مثل هذه  " جنــاح  وقــال الفاحي: 
الــبــطــوالت الــعــاملــيــة يعك�ض قــدرتــهــم واإمــكــانــاتــهــم الــكــبــرة يف 
العاملية خا�صة  اإىل  املهمة  الريا�صية  االأحــداث  بهذه  الو�صول 
املجتمع حتظى بحب  البطولة من�صة تخدم فئة مهمة يف  اأن 

واحرتام وتعاطف اجلميع".

• �ساملبنعبدالرحمنالقا�سمي:البطولةامتداٌدللجهودواملبادراتالتنمويةالنابعةمنتوجيهاتوروؤىحاكمال�سارقة 
• �سعودبن�سلطانالقا�سمي:ال�سارقة�سباقةدائمًايفاالهتمامبريا�ساتاالأ�سخا�سذوياالإعاقة

حممدبنثعلوب: 
بنحمدانقياديمتميزحمبوخمل�سللكيان سلطان� •

كانواعلىقدرالتحديوا�ستحقواالتواجدعلىمن�ساتالتتويج الفريق جنوم •
�سنعالفارقمعالفريق..وجمهورالعنيوراءاالنت�سارات ريربوف •

•• الكويت-وام:

هوكي  مل�صابقة  الذهبية  امليدالية  االإمـــارات  منتخب  اأحــرز 
حاليا  املقامة   ، الثالثة  اخلليجية  االألــعــاب  بـــدورة  اجلليد 
بدولة الكويت ال�صقيقة ، اإثر فوزه على املنتخب البحريني 

ال�صقيق 2-7 .
االثنني   1-5 الــ�ــصــعــودي  نــظــره  على  فــاز  منتخبنا  وكـــان 

املا�صي ، وعلى املنتخب الكويتي 5-3 االأربعاء املا�صي.
االإمـــارات  احتــاد  رئي�ض  نائب  القبي�صي  اأحــمــد  هامل  وقــال 
ال�صمو  ل�صاحب  االإجنــاز  هذا  نهدي   : ال�صتوية  للريا�صات 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل ، و 

هذا االإجناز مل يتحقق لوال توجيهات ودعم �صموه لريا�صة 
هوكي اجلليد والريا�صات ال�صتوية عموما يف االإمارات فهو 
ل�صعب  اأي�صا  االإجنـــاز  هــذا  نهدي  كما  لــنــا..  االأول  الــداعــم 
العامة  والــهــيــئــة  االأوملــبــيــة  الــلــجــنــة  واإىل  الــــويف  االإمــــــارات 
للريا�صة وجمل�ض اأبوظبي الريا�صي ونخ�ض بال�صكر نادي 
اأبوظبي للريا�صات اجلليدية الذي يعترب الرافد االأ�صا�صي 
تطويرهم  على  رئي�صي  ب�صكل  وي�صرف  املواطنني  لاعبني 

فنيا مل�صتويات احرتافية عاملية.
االإمارات  منتخب  قائد  الظاهري  جمعة  قــال  جانبه  ومــن 
وتدريب  عــمــل  ثـــمـــرة  االإجنـــــــاز  هــــذا  اإن  ــيــد  اجلــل لــهــوكــي 
م�صتمر امتد الأكرث من 10 �صنوات ، وهو ا�صتكمال مل�صرة 

االإجنازات التي يحققها منتخبنا الوطني لهوكي اجلليد يف 
هذه املرحلة بعد اأن ح�صل على كاأ�ض العامل لهوكي اجلليد 
امل�صتوى الثالث يف لوك�صمبورج? ال�صهر املا�صي. هذا االإجناز 

�صيكون دافعا لنا ملوا�صلة االإجنازات م�صتقبا.
ودعا الظاهري امل�صتثمرين اإىل اال�صتثمار يف ريا�صة هوكي 
اجلليد بـــاالإمـــارات فــاإجنــازاتــهــا كــبــرة وطــمــوحــة ، وقـــال : 
لدينا يف اأبوظبي اخلطط اال�صتثمارية الناجحة يف من�صاآت 
االآونـــة  كــبــرا يف  قــبــوال  تلقى  والــتــي  ال�صتوية  الــريــا�ــصــات 

االأخرة وهذه الفر�صة حتتاج مل�صتثمر طموح.
التنظيم  على  الكويت  دولــة  يف  لاأ�صقاء  بال�صكر  توجه  و 

الرائع والنجاح الباهر للبطولة على جميع امل�صتويات .

منتخب �لإمار�ت يحرز ذهبية هوكي �جلليد يف �لدورة �خلليجية
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•• اأبوظبي-وام:

هدفان ل�صاح ، ومثلهما لبنزميا.. هكذا �صيكون كل من جنمي ليفربول وريال مدريد على م�صافة قريبة من معادلة رقم 
قيا�صي مهم خال املباراة النهائية لبطولة دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم اليوم ال�صبت.

"�صان دوين"  دو فران�ض" يف �صاحية  "ا�صتاد  اليوم على ملعب  االإ�صباين  ريال مدريد  االإجنليزي مع  ليفربول  ويلتقي 
بالعا�صمة الفرن�صية باري�ض يف اللقاء النهائي الفا�صل على لقب الن�صخة احلالية من دوري االأبطال لتكون املواجهة 

الثالثة بني الفريقينم يف نهائي البطولة على مدار تاريخها.
ويبحث كا الفريقني عن حتقيق الفوز، كما يراودهما االأمل يف حتقيق بع�ض االأرقام القيا�صية واملميزة من خال هذا 

النهائي.
اإىل حتقيق رقم قيا�صي  ريال مدريد  بنزميا هداف  ليفربول، وكرمي  امل�صري حممد �صاح مهاجم  ويطمح كل من 

خال هذه املباراة النهائية حيث اأ�صبح كل منهما على بعد هدفني فقط من هذا االإجناز.
واأحرز �صاح /29 عاما/ 31 هدفا لليفربول يف 50 مباراة خا�صها مع الفريق مبختلف البطوالت هذا املو�صم ، ومنها 8 

اأهداف يف م�صابقة دوري اأبطال اأوروبا رفعت ر�صيده اإىل 33 هدفا على مدار م�صاركاته مع ليفربول يف البطولة القارية 
حتت قيادة املدرب االأملاين يورجن كلبوب.

وهناك 3 العبني فقط جنحوا يف ت�صجيل عدد اأكرب من االأهــداف يف البطولة حتت قيادة مدرب واحد 
جو�صيب  االإ�صباين  املــدرب  قيادة  حتت  لرب�صلونة  هدفا/   43/ مي�صي  ليونيل  االأرجنتيني  وهــم 

جوارديوال ، والهولندي رود فان ني�صتلروي /35 هدفا/ مع مان�ص�صرت يونايتد حتت قيادة 
حتت  اأر�صنال  مع  هدفا/   35/ هري  تيري  والفرن�صي   ، فرج�صون  األيك�ض  �صر  املــدرب 

قيادة املدرب الفرن�صي اآر�صني فينجر.
ويحتاج �صاح اإىل هدفني فقط يف املباراة النهائية اليوم ملعادلة رقم ني�صتلروي وهري 

االأندية  اأحــد  القيا�ض لاعب يف  الرقم  الوقت  نف�ض  بالقائمة وهو يف  الثاين  املركز  يف 
االإجنليزية فيما ي�صتطيع الاعب ت�صجيل هاتريك يف املباراة واالنفراد بهذا الرقم 
القيا�صي على م�صتوى العبي االأندية االإجنليزية واحتال املركز الثاين خلف مي�صي 

يف القائمة على م�صتوى جميع االأندية االأوروبية ب�صكل عام.
هذا  االإجنــلــيــزي  الـــدوري  فعاليات  مــع ختام  بجائزتني مهمتني  تــوج  وكــان �صاح 

املو�صم حيث فاز بجائزة هداف امل�صابقة بر�صيد 23 هدفا وبالت�صاوي مع الكوري 
�صناعة  الاعبني  اأكــرث  بجائزة  �صاح  فــاز  كما  �صون  مني  هيوجن  اجلنوبي 

لاأهداف يف امل�صابقة بر�صيد 13 متريرة حا�صمة.
امل�صجل  القيا�صي  الــرقــم  مــعــادلــة  بنزميا  ي�صتطيع   ، نف�صه  الــوقــت  ويف 

با�صم زميله ال�صابق الربتغايل كري�صتيانو رونالدو يف عدد االأهداف التي 
ي�صجلها اأي العب يف مو�صم واحد بدوري اأبطال اأوروبا على مدار تاريخ 

البطولة.
ويت�صدر بنزميا قائمة هدايف امل�صابقة هذا املو�صم بر�صيد 15 هدفا 

بفارق هدفني فقط عن الرقم القيا�صي /17 هدفا/ الذي �صجله 
رونالدو مع ريال مدريد يف مو�صم 2013 - 2014 .

اأهــــداف /هــاتــريــك/ يف  اإحــــراز ثــاثــة  وا�صتفاد بنزميا مــن 
مرمى باري�ض �صان جرمان الفرن�صي يف دور الـ16 للبطولة 

هذا املو�صم ثم هاتريك اآخر يف مرمى ت�صيل�صي االإجنليزي بدور 
االأبطال  بدوري  االإق�صائية  االأدوار  الثمانية لرتفع ر�صيده يف 

هذا املو�صم اإىل 10 اأهداف مقابل 5 اأهداف يف دور املجموعات.
ولعبت اأهداف بنزميا دورا بارزا يف فوز ريال مدريد بلقب الدوري 

االإ�صباين هذا املو�صم حيث اأحرز للفريق 27 هدفا، و�صنع 12 
هدفا يف 32 مباراة خا�صها بالدوري املحلي الذي ح�صمه الفريق يف 

نهاية اأبريل املا�صي.

•• اأبوظبي-وام:

القيا�صي  رقــمــه  تــعــزيــز  ريـــال مــدريــد يف  اأم ينجح  لــلــيــفــربــول  �ــصــابــع  لــقــب 
بالبطولة االأهم على م�صتوى االأندية ويحرز اللقب الـ14 يف دوري االأبطال 
االأوروبــي؟ .. 90 دقيقة فقط، ورمبا 120 دقيقة، تف�صل اجلماهر عن 

االإجابة على هذا ال�صوؤال.
العامل  اأنحاء  القدم يف  اأنظار املايني من ع�صاق كرة  اأن تتجه  املقرر  فمن 
اليوم ال�صبت �صوب العا�صمة الفرن�صية باري�ض ملتابعة واحدة من كا�صيكيات 
الكرة العاملية واالأوروبية عندما يلتقي ليفربول االإجنليزي مع ريال مدريد 

االإ�صباين يف املباراة النهائية لدوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم.
وللمرة الثانية يف غ�صون اآخر خم�صة موا�صم، �صيلتقي الفريقان على كاأ�ض 
البطولة االأبرز يف عامل م�صابقات االأندية لي�ض يف اأوروبا فقط واإمنا على 

م�صتوى العامل.
"�صان دوين" بالعا�صمة  �صاحية  فران�ض" يف  دو  "ا�صتاد  ملعب  و يحت�صن 
الفرن�صية باري�ض هذه املواجهة بعد 41 عاما من اإقامة النهائي االأول بني 
الفريقني نف�صيهما على ا�صتاد بارك دو برن�ض "حديقة االأمراء" يف باري�ض 

اأي�صا.
ويلتقي الفريقان يف نهائي البطولة للمرة الثالثة وكان اللقب من ن�صيب 
ليفربول يف اأول مواجهة عرب الفوز على ريال مدريد 1-0 يف باري�ض فيما 
توج ريال مدريد باللقب يف النهائي الثاين اأمام ليفربول بالفوز عليه 1-3 

يف 2018 بالعا�صمة االأوكرانية كييف.
و اأحرز ريال مدريد يف نهائي كييف اأحدث األقابه الـ13 يف البطولة معززا 
بهذا الرقم القيا�صي لعدد مرات الفوز باللقب، فيما توج ليفربول يف العام 
2-0 يف  توتنهام  الفوز على  البطولة من خال  ال�صاد�ض يف  بلقبه  التايل 

نهائي اإجنليزي خال�ض.
ويتاأهب الفريقان للنهائي الثالث بينهما يف تاريخ دوري االأبطال االأوروبي 

بعد 41 عاما من النهائي االأول بينهما.
فريق  مــن  اأكـــرث  على  النهائي  اإىل  طريقه  يف  الفريقني  مــن  كــل  تــفــوق  و 
كبر.. فقد تغلب ليفربول على انرت ميان االإيطايل و بنفيكا الربتغايل 
وفياريال االإ�صباين فيما تفوق ريال مدريد على ت�صيل�صي ومان�ص�صرت �صيتي 

االإجنليزيني وباري�ض �صان جرمان الفرن�صي.
و يخو�ض الفريقان النهائي االأوروبي اأي�صا بعدما تركا ب�صمة جيدة على 
امل�صتوى املحلي هذا املو�صم حيث توج ليفربول بثنائية الكاأ�ض املحلية /كاأ�ض 
اإجنلرتا وكاأ�ض رابطة املحرتفني االإجنليزية/ وح�صل على املركز الثاين يف 

الدوري االإجنليزي بفارق نقطة واحدة فقط خلف مان�ص�صرت �صيتي.
ويف اإ�صبانيا، توج ريال مدريد بلقب الدوري املحلي بجدارة قبل 4 جوالت 

من نهاية املو�صم.
الدوري  لقب  ا�ــصــتــعــادة  يف  ليفربول  طــمــوحــات  �صيتي  مان�ص�صرت  حطم  و 
الرابطة و  اإجنــلــرتا وكــاأ�ــض  الرباعية /كــاأ�ــض  اإحـــراز  واآمــالــه يف  االإجنليزي 
الدوري االإجنليزي ودوري االأبطال االأوروبــي/ لكن فريق ليفربول ميكنه 
اإ�صافة لقب دوري االأبطال ثم كاأ�ض  االآن حتقيق رباعية اأخرى من خال 

ال�صوبر االأوروبي اإىل ثنائية الكاأ�ض املحلية.
و يف املقابل، يتطلع ريال مدريد اإىل تعزيز الرقم القيا�صي امل�صجل با�صمه يف 
عدد مرات الفوز باللقب االأوروبي ورفع ر�صيده يف �صدارة ال�صجل الذهبي 
يف  الثاين  املركز  �صاحب  االإيــطــايل  ميان  عن  كبر  بفارق  لقبا   14 اإىل 

القائمة، والذي اأحرز اللقب 7 مرات.
و يخو�ض ليفربول نهائي البطولة للمرة العا�صرة وجنح الفريق يف 6 من 
املباريات النهائية الت�صع ال�صابقة له بالبطولة، فيما يخو�ض ريال مدريد 
النهائي للمرة الـ17 علما باأن النجاح حالفه يف 13 من املباريات النهائية 

الـ16 ال�صابقة له يف البطولة.
�صابقة  3 مــبــاريــات نهائية  اأخــفــق يف  قــد  الفريقني  كــل مــن  يــكــون  وبــهــذا، 
للبطولة علما باأن هذه املباريات الثاث لريال مدريد جاءت جميعها حتت 
اأوروبــا لاأندية البطلة/ فيما جاء االخفاق  امل�صمى القدمي /بطولة كاأ�ض 
االأول لليفربول بامل�صمى القدمي للبطولة ثم االإخفاقني االآخرين مب�صماها 

اجلديد.
و يدرك الفريقان اأن جهد العبيهما على مدار 90 دقيقة اأو 120 دقيقة 
كاأ�ض  به  الفائز  و�صيمنح  وقــوي،  مهم  بلقب  رائــع  مو�صم  جمهود  �صيتوج   ،
البطولة و اأكرث من 22 مليون يورو هي قيمة اجلائزة املالية املقدمة للفائز 
باللقب، كما �صيمنحه مكانا يف مباراة كاأ�ض ال�صوبر االأوروبي اأمام اإنرتاخت 
فرانكفورت االأملاين الفائز موؤخرا بلقب م�صابقة الدوري االأوروبي، ومكانا 

يف كاأ�ض العامل لاأندية.
و علق االأملاين يورجن كلوب املدير الفني لليفربول على هذه املباراة املرتقبة 

قائا: "اأ�صعر وكاأنها املرة االأوىل يف النهائي الأنها مواجهة خا�صة دائما".
مدريد:  لريال  الفني  املدير  اأن�صيلوتي  كارلو  االإيــطــايل  قــال  املقابل،  ويف 
"�صيء غريب قد حدث.. منذ بداية املو�صم، واجهنا فرقا قوية للغاية كانت 
تعتقد اأنها �صتفوز بلقب دوري االأبطال مثل باري�ض �صان جرمان وت�صيل�صي 
دعمت  التي  وجماهرنا  لاعبني  وتقديري  حتياتي  �صيتي..  ومان�ص�صرت 

و�صاندت الفريق".

و اأ�صاف: "قمي�ض ريال مدريد له ثقل.. وبالن�صبة يل، املواجهة مع ليفربول 
يف النهائي مثل مباراة الديربي الأين ما زلت اأمتتع بروح اإيفرتون" يف اإ�صارة 
اإىل توليه م�صوؤولية ريال مدريد هذه املرة بعد رحيله عن تدريب اإيفرتون 

جار ليفربول.
و متثل املناف�صة بني كلوب واأن�صيلوتي يف هذه املباراة واحدة من املواجهات 
طموحه  منهما  لكل  واأن  خا�صة  غــدا  اللقاء  هــذا  ي�صهدها  التي  اخلا�صة 

اخلا�ض اإىل جانب رغبته يف قيادة فريقه اإىل لقب البطولة.
امل�صري  بــني  املناف�صة  املـــبـــاراة،  اأيــ�ــصــا يف هـــذه  املــواجــهــات اخلــا�ــصــة  و مــن 
حممد �صاح مهاجم ليفربول والفرن�صي كرمي بنزميا جنم وهداف ريال 

مدريد.
االأبطال  دوري  للقب  البطولة  لقب  اإىل  ليفربول  لقيادة  �صاح  يتطلع  و 
للمرة الثانية يف غ�صون 4 موا�صم وهو ما يعزز �صجل اإجنازاته مع الفريق، 
املو�صم  نهاية  الــفــوز بجائزتني فرديتني يف  هــو  بــنــوده  اأحـــدث  كــان  والـــذي 
بالدوري االإجنليزي حيث ا�صتحوذ على جائزة هداف امل�صابقة بر�صيد 23 

هدفا وانتزع جائزة اأكرث الاعبني �صناعة لاأهداف يف امل�صابقة.
و اإذا �صجل �صاح هدفا يف املباراة فاإنه �صين�صم الاعب اإىل قائمة ق�صرة 
للبطولة  نهائيتني  ال�صباك يف مباراتني  الذين هزوا  الاعبني  للغاية من 

بعد هدفه يف مرمى توتنهام بنهائي 2018.
اإ�صافية  فر�صة  �صاح  �صيمنح  االأوروبــــي،  باللقب  الــفــوز  اأن  املــوؤكــد  مــن  و 
هذا  العامل  يف  العــب  الأف�صل  الذهبية  الكرة  جائزة  على  بقوة  للمناف�صة 
العام، خا�صة واأن نتيجة هذا اال�صتفتاء على اجلائزة �صتعلن يف اأكتوبر املقبل 

قبل اأ�صابيع على انطاق بطولة كاأ�ض العامل 2022.
و يعترب �صاح وبنزميا من اأقوى املر�صحني على الكرة الذهبية هذا العام، 
وت�صدر  مدريد  ريــال  مع  ا�صتثنائيا  مو�صما  قــدم  اأي�صا  بنزميا  واأن  خا�صة 
قائمة هدايف الفريق يف خمتلف البطوالت هذا املو�صم بر�صيد 44 هدفا من 

بيها 15 هدفا يت�صدر بها قائمة هدايف دوري االأبطال قبل نهائي الغد.
و ت�صهد املواجهة اأي�صا مناف�صة مثرة بني حار�صي مرمى الفريقني حيث 
األي�صون بيكر /ليفربول/ والبلجيكي تيبو كورتوا /ريال  يعترب الربازيلي 

مدريد/ من اأبرز حرا�ض املرمى يف العامل خال ال�صنوات االأخرة.
و لعب كل من احلار�صني دورا بارزا يف نتائج فريقه هذا املو�صم و�صاعده يف 
الــذي ميثل حتديا مثرا لكل منهما حيث يواجه  االأوروبـــي  النهائي  بلوغ 
لريال  قويا  هجوما  دايــك  فــان  فرجيل  الهولندي  بقيادة  ودفــاعــه  بيكر 
مدريد بقيادة بنزميا و زميله الربازيلي فيني�صيو�ض جونيور فيما يواجه 
ليفربول  يف  مميزا  هجوما  اأالبــا  ديفيد  النم�صاوي  بقيادة  ودفاعه  كورتوا 

بقيادة �صاح وال�صنغايل �صاديو ماين و الكولومبي لوي�ض دياز والغيني نابي 
كيتا. واأ�صار االحتاد االأوروبي للعبة /يويفا/ اإىل الت�صكيلة املتوقعة لكل من 

الفريقني يف املباراة النهائية غدا.
حار�ض  من  مكونة  اأ�صا�صية  بت�صكيلة  اللقاء  ليفربول  يخو�ض  اأن  يتوقع  و 
املرمى األي�صون بيكر و الاعبني ترينت األك�صندر اأرنولد واإبراهيما كوناتي 
وفابينهو  هيندر�صون  وجـــوردان  روبرت�صون  واأنـــدرو  دايــك  فــان  وفرجيل 

ونابي كيتا وحممد �صاج و�صاديو ماين ولوي�ض دياز.
ويف املقابل، يتوقع اأن ت�صم الت�صكيلة االأ�صا�صية لريال مدريد حار�ض املرمى 
تيبو كورتوا والاعبني داين كارفاخال واإيدر ميليتاو وديفيد اأالبا وفرالن 
فالفردي  وفيدريكو  مودريت�ض  ولوكا  وكا�صيمرو  كرو�ض  وتوين  ميندي 

وكرمي بنزميا وفيني�صيو�ض جونيور.

�ليوم.. ليفربول وريال مدريد.. من يخطف �للقب يف نهائي دوري �أبطال �أوروبا؟

�شالح وبنزميا يهدد�ن �أرقام هرني ورونالدو يف نهائي دوري �أبطال �أوروبا



طفلة جنت من مذبحة تك�شا�ض 
بحيلة �لدم.. وخدعت �لقاتل

مــن مذبحة  والــد طفلة جنــت  عــن  اأمركية  اإعـــام  و�صائل  نقلت 
مقتل  عن  واأ�صفرت   )18( رامو�ض  �صلفادور  نفذها  التي  تك�صا�ض، 
19 طفا واثنني من املعلمني، اأنها اأنقذت نف�صها من املوت بحيلة 

جهنمية.
وذكرت جملة "نيوزويك" االأمركية اأن الطفلة ميا �صريللو )11 
عاما( �صرحت لوالدها، اأنها حني راأت �صديقتها م�صابة بر�صا�ض 
التي  �صديقتها  بــدم  ا�صتعانت  قــادم ال حمالة،  دورهــا  واأن  القاتل 
كانت ما زالت تتنف�ض ولّطخت به ج�صدها ثم مّثلت دور جّثة با 

روح حتى اأوهمت القاتل باأنها فارقت احلياة فم�صى عنها.
واأ�صافت اأن �صديقتها اأ�صيبت بر�صا�صة قاتلة اأمام عينيها داخل 
اأنــهــا حاولت  املــا�ــصــي، مو�صحة  الــثــاثــاء  الـــرابـــع،  الــ�ــصــف  ف�صل 
اأي�صاً،  قتلت  التي  مدّر�صتها  هاتف  من  الــطــوارئ  برقم  االت�صال 
للح�صول على م�صاعدة، لكنها مل تفلح ما جعلها تلجاأ للعب دور 

القتيلة.
واأفادت عائلة الطفلة باأن ابنتهم جنت فعًا من املوت، لكّنها دخلت 
االآن يف حمنة جديدة من جراء ال�صدمة، حيث تعاين من نوبات 

هلع ليلية.
عاما، حيث  و11   10 بني  ال�صحايا  االأطــفــال  اأغلب  وتـــراوح عمر 
قتلوا يف قاعة درا�صية واحدة جمعت طاب ال�صف الرابع قبل اأيام 
فقط من بدء العطلة ال�صيفية لت�صبح واحدة من اأكرث احلوادث 
مبدر�صة  النار  اإطــاق  منذ  االأمركية  املــدار�ــض  تاريخ  يف  دموية 

�صاندي هوك عام 2012.

مات من �حلزن.. وفاة زوج �ملعلمة 
�ل�شحية مبدر�شة تك�شا�ض

من  واحـــدة  اأ�ــصــرة  اأعلنت  بالفعل،  حزينة  لق�صة  حزين  تطور  يف 
املعلمتني اللتني تعر�صتا للقتل بالهجوم الذي �صنه مراهق م�صلح 
على مدر�صة ابتدائية يف والية تك�صا�ض االأمركية، اأن زوجها تويف 

بنوبة قلبية حادة، اإثر حزنه ال�صديد على زوجته.
غار�صيا،  اإيــرمــا  عائلة  اأن  زي" االأمـــركـــي،  اإم  "تي  مــوقــع  وذكـــر 
التي فقدت حياتها يف اإطاق النار اجلماعي الذي �صنه �صلفادور 
بتك�صا�ض،  يــوفــالــدي  "روب" يف  مدر�صة  على  الــثــاثــاء،  رامــو�ــض، 
اأيــ�ــصــا، بعد  تــويف  24 عــامــا، جــو غار�صيا،  اأن زوجــهــا منذ  اأعــلــنــت 

يومني من الهجوم.
"مفجع  فــيــه:  قــال  بيانا  مارتينيز،  جــون  غار�صيا،  قــريــب  ون�صر 
للغاية وبحزن عميق، اأن اأقول اإن زوج تيا اإيرما، جو غار�صيا، تويف 

ب�صبب احلزن".
وتابع: "ال اأجد حقا كاما اأقوله حول ما ن�صعر به جميعا. اأرجوكم 

اأن ت�صّلوا من اأجل عائلتنا. فلرحمنا اهلل. االأمر لي�ض �صها".
من  عانى  غار�صيا  اأن  زونيغا،  اإرين  يدعى  حملي  مرا�صل  واأو�صح 
نوبة قلبية قاتلة، مو�صحا اأنه وزوجته الراحلة لديهما 4 اأطفال.

وقد بداأت بالفعل حملة اإلكرتونية على "GoFundMe" جلمع 
التربعات لاأ�صرة املكلومة.

قتلت  فقد  الــدامــي،  الهجوم  عــن  معلومات  مــن  ورد  مــا  وبح�صب 
غار�صيا وهي حتاول حماية االأطفال يف ف�صلها الدرا�صي. واأ�صفرت 

مذبحة مدر�صة روب عن مقتل 19 طفا ومعلمتني.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تعاطف مع طفلة تعر�شت للتعذيب على يد �أمها
اأثار �صريط فيديو ُيظهر طفلة حتمل اآثار جروح وكدمات، �صجة كبرة على مواقع التوا�صل االجتماعي يف املغرب. 
املقطع الذي تتجاوز مدته دقيقتني، تظهر فيه الطفلة البالغة من العمر �صت �صنوات، وهي حتكي بكلمات مقت�صبة 
بالكاد اأدخلتها لقامو�صها ال�صغر، تفا�صيَل تعذيبها من طرف والدتها، وتك�صف اأثار ال�صرب والكي على خمتلف 
كمية  العبارات  بكل  ا�صتنكروا  الذين  التوا�صل،  مواقع  رواد  لدى  كبرة  �صدمة  ال�صريط  وخلف  ج�صدها.  اأنحاء 
الوح�صية التي تظهر على الفيديو، داعني ال�صلطات اإىل ال�صرب ب�صدة على يد هذه االأم التي عذبت طفلة يف �صن 
الزهور. يف �صياق ردود الفعل التي خلفها املقطع، تفاعلت الفنانة املغربية دنيا بطمة، مع الفيديو الذي يوثق تعنيف 

طفلة با�صتمرار من طرف والدتها.
هذا  على  اإن�صتغرام،  االجتماعي  التوا�صل  موقع  على  اخلا�ض  "ال�صتوري" بح�صابها  خا�صية  عرب  بطمة،  وعلقت 
حقوق  جمعيات  من  نتمنى  الربيئة.  الطفلة  اأيتها  بك  فعلوه  مــاذا  الوكيل،  ونعم  اهلل  "ح�صبنا  بالقول:  ال�صلوك، 

الطفل اأن توؤازر هذه الطفلة، اأح�ص�صت بغ�صة يف قلبي عندما �صاهدت الفيديو".
ومن بني املوؤثرين على مواقع التوا�صل الذين علقوا على �صريط الفيديو، الراق�صة مايا، التي دخلت موؤخرا غمار 
التمثيل، وانتقدت هذه االأخرة تعنيف االأطفال بهذه الوح�صية، داعية من خال �صفحتها على اإن�صتغرام، االآباء 
اإىل جتنب تعنيف اأبنائهم واالكتفاء باأ�صاليب ح�صارية لرتبيتهم، بعيدا عن التنكيل الذي قد ي�صبب كدمات نف�صية 

ال تنمحي.

السبت    28  مايو    2022  م   -    العـدد   13555  
 Saturday     28   May   2022   -  Issue No   13555

يف ختام �شهادتها.. هريد تغالب �لدموع 
ال�صابق  زوجها  �صنها  حتر�ض  حملة  اإن  املحلفني،  لهيئة  هــرد  اآمــرب  قالت 
جوين ديب تركتها "مذللة وخائفة على حياتها من عدة تهديدات بالقتل"، 

واأ�صافت اأنها تريد فقط من ديب اأن "يرتكني و�صاأين".
اتهم ديب  اأ�صابيع  ال�صاهدة االأخــرة يف حماكمة دامت ل�صتة  وكانت هرد 

فيها زوجته ال�صابقة بالت�صهر.
بالكامرات يف قاعة املحكمة، تابع املايني املحاكمة، وبدا اأن االهتمام بها 
يتزايد مع مرور االأ�صابيع، ال�صيما �صهادة ديب وهرد �صد بع�صهما بع�صا 

والتفا�صيل القبيحة لعاقتهما.
االأحداث،  روايــة  املحكمة على  االإنرتنت ويف  بديب على  املعجبون  وهيمن 
وا�صطف بع�صهم طوال الليل ليتمكنوا من روؤيته يف املحكمة والتلويح له 
عند خروجه ودخوله، بينما اأطلقوا �صيحات اال�صتهجان �صد هرد عندما 
يف  دموعها  غالبت  بينما  هــرد  واأ�صافت  املحكمة.  اإىل  طريقها  يف  راأوهـــا 
التي  �صدي  احلملة  واالإذالل،  "التحر�ض  اخلمي�ض:  االأول  اأم�ض  املحكمة  
اأمــام الكامرات يف  تكررت كل يوم على و�صائل االإعــام االجتماعي واالآن 

القاعة، كل يوم علي اأن اأعيد عي�ض ال�صدمة".

�شلطعون �آيل دقيق ميكنه �لتنقل عرب �ل�شر�يني 
ميكن اأن ي�صبح �صلطعون اآيل طوره مهند�صون يف الواليات املتحدة، اأ�صغر 

روبوت يف العامل يتم التحكم فيه عن بعد.
على �صكل �صلطعون م�صغر، مع ثمانية اأرجل وكما�صة، ميكن ا�صتخدام االآلة 
الدقيقة التي يبلغ عر�صها ن�صف ملليمرت يف امل�صتقبل للق�صاء على االأورام 

اأو اإزالة ال�صرايني امل�صدودة يف ج�صم االإن�صان.
مت ت�صميم الروبوت يف جامعة نورث و�صرتن، يف اإلينوي، حيث حطم الرقم 
القيا�صي بحجمه ال�صغر للغاية. ال يتم ت�صغيل الروبوت بوا�صطة اأجهزة اأو 

هيدروليكيات اأو كهرباء معقدة، بل تكمن قوته يف املرونة التي يتمتع بها.
اإنتاجه  اأن ينحني ويزحف ومي�صي ويدور ويقفز، وقد مت  ميكن للروبوت 

من قبل نف�ض الفريق الذي �صنع رقاقة جمنحة العام املا�صي.
اأ. روجــرز، رائد االإلكرتونيات احليوية الذي قاد  وقال الربوفي�صور جون 
وتطوير  مثر،  بحث  جمــال  هــو  الــروبــوتــات  علم  "اإن  التجريبي،  العمل 

الروبوتات الدقيقة هو مو�صوع ممتع لا�صتك�صاف االأكادميي".
اأو  الهياكل  جتميع  اأو  الإ�صاح  كعوامل  الدقيقة  الروبوتات  تعمل  "قد 
ال�صرايني  الإزالــة  جراحيني  كم�صاعدين  اأو  ال�صناعة  يف  ال�صغرة  االآالت 

امل�صدودة، اأو لوقف النزيف الداخلي اأو الق�صاء على االأورام ال�صرطانية."
النظري:  العمل  قــاد  الــذي  هوانغ،  يونغغانغ  الربوفي�صور  قــال  جهته  من 
"تتيح تقنيتنا جمموعة متنوعة من اأ�صاليب احلركة املتحكم فيها وميكن 

كيم كارد��شيان تعتذر 
عن زوجها �ل�شابق

ال�صهرة،  االأزيـــاء  عار�صة  وجهت 
كــيــم كــاردا�ــصــيــان، اعـــتـــذارا خا�صة 
اإىل عائلتها، ب�صبب زوجها ال�صابق، 

مغني الراب كانيي وي�صت.
وكانت كيم قد انف�صلت عن زوجها 
دام  زواج  بــعــد   ،2021 يف  ويــ�ــصــت، 
البداية  مــن  وبــالــرغــم  اأعــــــوام،   7
الهادئة للطاق، اإال اأن وي�صت بداأ 
خا�صة  كاردا�صيان،  على  بالهجوم 
بعد اإعانها عاقتها اجلديدة مع 
املمثل الكوميدي بيت دايفد�صون.

كاردا�صيانز"  "ذا  حـــلـــقـــة  ويف 
زوجها  اأن  كــيــم  عــلــمــت  االأخــــــرة، 
�صيطلق  اآنـــــــذاك  عــنــهــا  املــنــفــ�ــصــل 
اأغـــنـــيـــة جــــديــــدة، و�ـــصـــكـــت يف اأنــــه 
النتقادها،  كفر�صة  �صي�صتخدمها 

وفقا ملوقع "�صي اإن اإن".
كاردا�صيان  كلوي  �صقيقتها  وقالت 
خال احللقة: "معظم الرجال ال 
يحطون من �صاأن اأم اأطفالهم بهذا 

ال�صكل علنا".
لعائلتها  كــاردا�ــصــيــان  كــيــم  وقــالــت 
تاأثر  اأدرك  "اإنني  احلــلــقــة:  يف 
يل  تتح  ومل  عائلتي  على  عاقتي 
الفر�صة مطلقا الأقول اأنا اآ�صفة".

�لن�شاء �أكرث ُعر�شة 
للتهاب �ملثانة

قال املركز الطبي للجودة ال�صحية 
اللتهاب  ُعــر�ــصــة  اأكـــرث  الن�صاء  اإن 
املثانة ب�صبب ق�صر االإحليل لديهن، 
ما ي�صمح للبكتريا بالو�صول اإىل 

املثانة على نحو �صريع.
اأعرا�ض  اأن  االأملــاين  املركز  واأو�صح 
املــثــانــة تتمثل  بــالــتــهــاب  ــابــة  االإ�ــص
البول  و�ــصــلــ�ــض  الـــتـــبـــول  كــــرثة  يف 
اأثناء  وحــــرقــــان  ـــــاأمل  ب والـــ�ـــصـــعـــور 
ال�صعور  اإىل  بــاالإ�ــصــافــة  الــتــبــول، 
بع�ض  ويف  واالإعــــــيــــــاء.  بـــالـــتـــعـــب 

االأحيان يوجد دم بالبول.
م�صالك  طبيب  ا�صت�صارة  وينبغي 
بـــــولـــــيـــــة عـــــنـــــد مـــــاحـــــظـــــة هـــــذه 
االأعــــرا�ــــض لــلــخــ�ــصــوع لــلــعــاج يف 
عادة  يتم  والـــذي  املنا�صب،  الــوقــت 
احليوية،  املــــ�ــــصــــادات  بـــوا�ـــصـــطـــة 
ال�صوائل على  اإىل �صرب  باالإ�صافة 
نحو كاف مبعدل لرت ون�صف اإىل 
لرتين يومياً، حيث ت�صهم ال�صوائل 

يف طرد البكتريا من املثانة.
تخفيف  يف  ال�صخونة  ت�صهم  كــمــا 
و�صع  ميكن  الغر�ض  ولهذا  االأمل، 
على  �ــصــاخــنــة  قـــربـــة  اأو  زجــــاجــــة 

املثانة.
املنطقة  تــنــظــيــف  اأيــ�ــصــاً  ويــنــبــغــي 
احلميمة فور ممار�صة اجلماع، مع 
احلميمة  املنطقة  تنظيف  مراعاة 
ـــاء فــقــط مـــع اال�ــصــتــغــنــاء عن  ـــامل ب
والعناية  التنظيف  م�صتح�صرات 

املحتوية على مواد عطرية.

�نقطاع �إن�شتغر�م عن 
�آلف �مل�شتخدمني

ا�صتعادة  على  تعكف  اإنها  ميتا،  من�صات  قالت 
خدمة اإن�صتغرام بعد اأن اأبلغ اآالف امل�صتخدمني 
عن تعذر الو�صول اإىل من�صة تبادل وم�صاركة 
م�صتخدم عن   6600 اأكــرث من  واأبلغ  ال�صور. 
)داون- مــوقــع  عــلــى  اإنــ�ــصــتــغــرام  مــع  م�صكات 
الــــذي ير�صد  االإلــــكــــرتوين،  ديـــتـــكـــتـــور.كـــوم( 
تقارير  ويجمع  االإنــرتنــت  خدمات  انقطاعات 
وبــيــانــات مــن عــدة مــ�ــصــادر مبــا يف ذلــك اإباغ 
العطل  يكون  وقــد  اأعــطــال.   م�صتخدمني عن 

يوؤثر على عدد اأكرب من امل�صتخدمني.
 84 ووفــًقــا للموقع االإلـــكـــرتوين، فــقــد كــانــت 
يف املئة من حــاالت االإبـــاغ عن وجــود م�صكلة 
بالهاتف  اإنــ�ــصــتــغــرام  تطبيق  اإىل  الــو�ــصــول  يف 
املــحــمــول.  وقــالــت ميتا، يف بــيــان: "نحن على 
علم باأن بع�ض االأ�صخا�ض يواجهون م�صكات 

يف الو�صول اإىل اإن�صتغرام".

طفلة تولد بابت�شامة د�ئمة ب�شبب حالة نادرة
ولدت طفلة اأ�صرتالية وهي تعاين من حالة طبية نادرة 
والدة  وبعد  دائــم.  ب�صكل  مبت�صمة  وكاأنها  تبدو  جتعلها 
 2021 االأول(  )كــانــون  دي�صمرب  يف  مو�صا  اأيــا  الطفلة 
ال  حيث  ثنائية،  مباكرو�صتوميا  اإ�صابتها  ت�صخي�ض  مت 
تلتحم زوايا الفم مًعا اأثناء احلمل، ومت االإباغ عن 14 
حالة فقط حول العامل بهذه احلالة. و يتحدث الوالدان 
كري�صتينا في�صر )21 عاًما( وزوجها بايز موت�صا )20 
عاًما( اإىل االأطباء حالًيا حول اجلراحة الإ�صاح ابت�صامة 
اإغاق  قــادرة على  العري�صة الأنها قد ال تكون  طفلتهما 
فــمــهــا اأو الــر�ــصــاعــة. ويف اإطــــار الــبــحــث عــن مــزيــد من 
الــوالــدان ح�صاًبا على  اأطــلــق  الــوعــي،  ولــزيــادة  املعلومات 
ما  "كل  كري�صتينا  قالت  و  جتاربهم.  مل�صاركة  تــوك  تيك 
كنت اأفكر فيه كاأم هو املكان الذي اأخطاأت فيه طوال فرتة 
اأنا  االأطباء  من  العديد  طماأننا  فقد  ذلــك،  ومع  حملي. 
والفحو�صات  االختبارات اجلينية  اأيام من  بعد  ووالدها 
�صيطرتنا متاًما ومل  كانت خارجة عن  بــاأن هذه احلالة 
تكن خلطاأ من جانبنا". و الأ�صباب طبية، ُين�صح املر�صى 
جراحية  عملية  بــاإجــراء  اأيــا  حالة  مــن  يعانون  الــذيــن 

للم�صاعدة يف �صمان عمل فمهم مع تقدمهم يف ال�صن. 

عا�شق لالأفاعي ي�شيدها من �لبيوت 
اململكة  اأنحاء  عاماً   55 ال�صقور  يا�صني  االأردين  يجوب 
االأردنية الإخراج االأفاعي التي يع�صقها من منازل النا�ض 
ولن�صر الوعي بخ�صو�صها من اأجل املحافظة عليها، حتى 
الثعابني  على  ال�صقور  وتعرف  لانقرا�ض.  تتعر�ض  ال 
من والده قبل اأكرث من 40 عاماً، اإذ علمه اأنواع الثعابني 
االأفاعي  وعــن  معها.  للتعامل  طريقة  واأف�صل  املختلفة 
املوجودة باالأردن يقول يا�صني ال�صقور اإن يف االأردن يوجد 
اأنـــواع فقط �صامة،   7 37 نــوعــاً مــن االأفــاعــي، مــن بينها 
والباقي يتعاي�ض مع االإن�صان يف املنزل. واإىل جانب �صيد 
تتعر�ض  التي  بالثعابني  اأي�صا  ال�صقور  يعتني  الثعابني، 
الإ�صابات اأو تتاأذى ب�صبب اعتداءات النا�ض عليها فر�صلها 
اإىل طبيب بيطري ليعاجلها قبل اأن يطلق غر ال�صامة 
االأردن  اأنحاء  يف  �صهرة  ال�صقور  وينال  الربية.  يف  منها 
اأ�صخا�ض مــن اخلـــارج للتعرف  لــه  يــاأتــي  وخــارجــه، حيث 
الذي  عدنان  �صيد  البحريني  هــوؤالء  من  جتربته.  على 
ال�صقور، وهو  وينقل  االأفاعي.  املزيد عن  ملعرفة  ق�صده 
اأحيانا  ي�صيدون  الذين  الأبنائه  هوايته  اأبناء،  لت�صعة  اأب 

االأفاعي من البيوت عندما يكون والدهم م�صغواًل.

و�شام فرن�شي لأول �مر�أة تولت �إد�رة �لطهاة يف �لبيت �لأبي�ض 
الطهو  تاريخ  دخلت  التي  كومرفورد  كري�صتيتا  ح�صلت 
اإدارة الطهاة يف البيت االأبي�ض  اأول امــراأة تتوىل  لكونها 
�صابط  برتبة  الفرن�صي  الزراعي  اال�صتحقاق  و�صام  على 

م�صاء اأول اأول اأم�ض االأربعاء يف وا�صنطن.
املهنة  يف  زمائها  اأحــد  من  الو�صام  كومرفورد  وتقّلدت 
ال�صيف ال�صابق لق�صر االإليزيه الرئا�صي الفرن�صي غّيوم 
للرئي�ض  ال�صخ�صي  املمثل  حــالــيــاَ  اأ�ــصــبــح  الـــذي  غوميز 

اإميانويل ماكرون ل�صوؤون فن الطهو الفرن�صي.
الفيليبني وح�صلت  ولــدت يف  التي  كــومــرفــورد  واأ�ــصــادت 
دعموا  الــذيــن  بــاملــ�ــصــوؤولــني  االأمــركــيــة  اجلن�صية  عــلــى 

م�صرتها املهنية.

نفوق فيلة �شومطرية حامل جّر�ء ت�شمم 
ُعــــرث عــلــى فــيــلــة �ــصــومــطــريــة حـــامـــل نــافــقــة يف 
على  اإندوني�صيا،  �صرق  الواقعة  �صومطرة  جزيرة 
م�صوؤول يف هيئة  االأول اخلمي�ض  اأمــ�ــض  ذكــر   مــا 
بـــاأّن  الــتــي ي�صتبه مــ�ــصــوؤولــوهــا  الــطــبــيــعــة  حــفــظ 
اإىل نوع فرعي مهدد ب�صكل حرج  املنتمية  الفيلة 

باالنقرا�ض، نفقت جراء تعر�صها لت�صمم.
�صهرها  يف  كــانــت  الــتــي  الفيلة  جيفة  على  وُعـــرث 
الثاين والع�صرين من احلمل قرب مزرعة نخيل 
التي ت�صم  ريــاو يف جزيرة �صومطرة  يف مقاطعة 
جمــمــوعــة مــهــددة بــاالنــقــرا�ــض مــن هـــذا النويع 

االأندر يف العامل.
ووجد عامل زراعي اأثناء عمله الفيلة نافقًة واأبلغ 
اجليفة  مــن  عينات  اأخـــذت  الــتــي  ال�صلطات  فـــوراً 

واأجرت ت�صريحاً لها قبل دفنها.
وقال رئي�ض اخلدمات االإقليمية يف هيئة احلفاظ 
اأنثى  اأن  "نتوّقع  هارتونو  الطبيعية  املــوارد  على 
الفيل كانت تبلغ نحو 25 عاماً وخال الفحو�ض 

حامل  اأنــهــا  وجــدنــا  الت�صريح  بعد  اأجــريــت  الــتــي 
وكانت على و�صك الوالدة".

يحللون  املتخ�ص�صني  اأّن  اإىل  هــارتــونــو  واأ�ـــصـــار 
العينات لتحديد �صبب الوفاة.

ت�صمم  اإىل  الفيلة  تعر�ض  يف  امل�صوؤولون  وي�صتبه 
العثور  عند  فمها  يف  ُر�ــصــدت  بي�صاء  رغـــوة  الأّن 

عليها.
نافقة  اأفيال  املا�صية، ُعرث على  ال�صنوات  وخال 
ال�صيد  اأو  للت�صمم  تعر�صها  جـــراء  املقاطعة  يف 
�صومطرة  فيل  راأ�ــض  ُقطع   ،2016 وعــام  اجلائر. 
العاملي حلماية  ال�صندوق  وي�صر  اأنيابه.  واأُزيلت 
�صمن  تــنــدرج  �صومطرة  اأفــيــال  اأّن  اإىل  الطبيعة 
بــاالنــقــرا�ــض ويبلغ  ب�صكل حــرج  املــهــددة  االأنــــواع 

عددها بني 2400 اإىل 2800 فيل فقط.
�صومطرة  الأفيال  الطبيعية  املوائل  تدمر  واأدى 
املزارعني  مع  �صراعات  اإىل  الغابات  اإزالــة  نتيجة 

الذين يعتربون اأّن الفيلة تت�صبب باأ�صرار.

املمثلةجري�سفاندروالحت�سرالعر�ساالأوللفيلمHollywood Stargirlيفلو�ساأجنلو�س،كاليفورنيا.رويرتز

�أ�شالة حتيي حفاًل مميزً� يف جدة 
اأحيت الفنانة ال�صورية  اأ�صالة  حفًا ا�صتثنائياً م�صاء اأم�ض االأول اخلمي�ض �صمن فعاليات 
مو�صم جدة يف اململكة العربية ال�صعودية، على م�صرح ال�صالة اخل�صراء وت�صمن احلفل 

وجود عدد كبر من حمبي الفنانة ال�صورية الذين رحبوا بوجودها بحما�ض.
وكعادتها حر�صت اأ�صالة على التواجد مع زوجها ال�صاعر العراقي  فائق ح�صن  يف احلفل، 
احلفل  مكان  تدخل  وهــي  اأ�صالة  وظهرت  تــردد،  دون  اأوقاتها  كافة  يف  ي�صاندها  الــذي 
"مرحبتني"، لرتحب  مم�صكة بيد زوجها ومتــازح اجلميع من حولها بطرافة، وتغني 

بهذه اجلملة بكافة احل�صور ومنظمي احلفل.
ولقيت اأ�صالة ترحيباً كبراً من اجلمهور منذ اللحظة االأوىل التي �صعدت فيها على 
"�صكًرا"  اأغنية  ومنها  اجلمهور،  بها  اأطربت  اأغانيها  اأجمل  من  باقة  وقدمت  امل�صرح، 
�صرته"  و"جابوا  و"�صاحمتك"  الذكريات"  و"خانات  عني"  و"بعدك  اأكابر"  و"بنت 

واأغنية "بعدك عندي".


