«الطوارئ والأزمات» و«الهيئة االحتادية للهوية
واجلن�سية» تعلنان عن حتديث �إجراءات الدخول للدولة

�ص 06

ال�شارقة القرائي للطفل يفتح
لل�صغار الباب الكت�شاف مواهبهم

•• �أبوظبي -وام:

�أعلنت (الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث) و(الهيئة االحتادية
للهوية واجلن�سية واجلمارك و�أم��ن املنافذ) عن حتديث �إج���راءات الدخول عرب
منافذ الدولة املختلفة ،على �أن تدخل حيز التنفيذ بدءاً من �أم�س اجلمعة املوافق
� 29أبريل .2022
ويت�ضمن التحديث اجلديد ال�سماح ملواطني دولة الإمارات دخول الدولة با�ستخدام
الهوية الإم��ارات��ي��ة� ،إ�ضافة �إىل ال�سماح ملواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي
الدخول �إىل دولة الإمارات با�ستخدام بطاقة الهوية �أوالبطاقة ال�شخ�صية.
و�أكدت الهيئتان �أن الإج��راءات املحدثة ت�أتي يف �إطار ت�سهيل ال�سفر بني مواطني
دول جمل�س التعاون اخلليجي ،ودعماً ال�سرتاتيجية الدولة الرامية �إىل املحافظة
على �صحة و�سالمة املجتمع ومتا�شياً مع جهود التعايف امل�ستدام وع��ودة احلياة
الطبيعية اجلديدة.
مواقــيت ال�صالة الفجر04:26 ........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......

�ص 11

عربي ودويل

�ص 19

الفجر الريا�ضي

لعبة ع�ض الأ�صابع ت�شتعل..
رو�سيا تعتمد الروبل خلري�سون

12:22
03:48
06:54
08:13
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تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة

�صالح يفوز بجائزة
اف�ضل العب يف اجنلرتا

 20صفحة -الثمن درهمان

الإمارات تعلن عن مهمة ف�ضائية جديدة طويلة الأمد لإر�سال رائد ف�ضاء للمحطة الدولية

حممد بن را�شد :الإمارات ب�أبنائها قادرة
حممد بن زايد ي�أمر ب�صرف قرو�ض
�سكنية للمواطنني بقيمة  2.36مليار درهم على حتقيق امل�ستحيل  ..فخورون ب�شبابنا
•• �أبوظبي-وام:

•• دبي-وام:

تنفيذاً لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” �أمر �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي���د �آل ن��ه��ي��ان ،ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة رئي�س
املجل�س التنفيذي لإم���ارة �أب��وظ��ب��ي ،ب�صرف قرو�ض
�سكنية للمواطنني بقيمة �إجمالية بلغت  2.36مليار
درهم ،ا�ستفاد منها �أكرث من  1347مواطنا ومواطنة
يف �إمارة �أبوظبي.
وي�أتي اعتماد احلزمة الأوىل لعام  2022تزامناً مع
فرحة االحتفال بعيد الفطر ال�سعيد ،وذلك انطالقاً
م��ن حر�ص القيادة الر�شيدة على �ضمان اال�ستقرار
االجتماعي وتعزيز م�ستويات املعي�شة واحلياة الكرمية
للمواطنني وتعزيز دوره��م يف الإ�سهام يف دف��ع عجلة
التنمية يف املجتمع.
كما تعك�س هذه التوجيهات اهتمام قيادتنا الر�شيدة
وح��ر���ص��ه��ا ال���دائ���م ع��ل��ى تلبية ت��ط��ل��ع��ات واحتياجات
امل��واط��ن�ين وت��وف�ير ُ�سبل العي�ش ال��ك��رمي ورف���اه �أبناء
الوطن و�أ�سرهم ،وبناء جمتمع متما�سك �ضمن بيئة
ُت��ع��زز م��ن امل�ساهمة يف ب��ن��اء ال��وط��ن وت��ق��دم��ه .وبهذه
املنا�سبة ،ق��ال م��ع��ايل ف�لاح حممد الأح��ب��اب��ي ،رئي�س
دائ���رة البلديات وال��ن��ق��ل ورئ��ي�����س جمل�س �إدارة هيئة

�أع��ل��ن��ت دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ع��ن �إطالق
م��ه��م��ة ف�����ض��ائ��ي��ة ج���دي���دة ط��وي��ل��ة الأم�����د �إىل حمطة
الف�ضاء الدولية متتد �إىل � 6أ�شهر ،وذلك من خالل
توقيع اتفاقية �شراكة ا�سرتاتيجية بني مركز حممد
بن را�شد للف�ضاء و�شركة (�أك�سيوم �سبي�س) ،ال�شركة
املتخ�ص�صة يف رحالت الف�ضاء امل�أهولة وتطوير البنى
التحتية الف�ضائية يف ال��والي��ات املتحدة ال�ستك�شاف
الف�ضاء.
وقال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي
رعاه اهلل :قبل �أكرث من خم�سة �أعوام �أطلقنا برنامج
الإم���ارات ل��رواد الف�ضاء و�أر�سلت الإم���ارات �أول رائد
ف�ضاء �إماراتي عربي يف رحلة تاريخية ملحطة الف�ضاء
الدولية ..اليوم نعلن عن تعاون جديد بني الإمارات
وال���والي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة لإر����س���ال رائ���د ف�ضاء
�إماراتي يف �أول مهمة طويلة الأمد على منت حمطة
الف�ضاء الدولية” كما ق��ال �سموه“ :حمطة جديدة
ل��ق��ط��اع ال��ف�����ض��اء يف دول���ة االم�����ارات بتوقيع اتفاقية
جديدة لإر���س��ال �أول رائ��د ف�ضاء عربي ملهمة طويلة
متتد  180يوما ملحطة الف�ضاء الدولية ..الإمارات
�ستكون ال��دول��ة الــ 11يف التاريخ التي تر�سل مهمة

بريطانيا ت��ت��وق��ع حربا
ثانية لرو�سيا يف  9مايو

•• عوا�صم-وكاالت:

ت��وق��ع��ت ب��ري��ط��ان��ي��ا �أن ي�ستخدم
فالدميري بوتن موكب يوم الن�صر
الرو�سي بعد �أ�سبوع ،للإعالن عن
التعبئة اجلماهريية الحتياطاته
من �أجل دفعة �أخرية يف �أوكرانيا.
ويف حديثه يوم اجلمعة ،قال وزير
الدفاع الربيطاين ،بن واال�س� ،إن
الرئي�س الرو�سي قد يعلن حربا
جديدة �ضد النازيني يف العامل،
خالل العر�ض الع�سكري الكبري
ال����ذي ���س��ي��ق��ام يف  9م��اي��و ،الذي
ي�شهد نهاية م�شاركة رو���س��ي��ا يف
احلرب العاملية الثانية.
وت��وق��ع بع�ض املحللني �أن بوتن
ي��ري��د �أن ي��ك��ون يف م��وق��ف ميكنه
من خالله �إعالن �شكل من �أ�شكال
االن��ت�����ص��ار يف  9م���اي���و ،ل��ك��ن مع
اقرتاب يوم الن�صر الرو�سي الآن
بعد �أقل من �أ�سبوعني ،قد يتحول
هذا اليوم من �إعالن لن�صر� ،إىل
�إعالن لتو�سعة احلرب.
وق��ال واال����س ل��رادي��و �إل ب��ي �سي،
�إن ب���وت���ن ق����د ي��غ��ت��ن��م الفر�صة
لإع���ل���ان «ح������رب ج����دي����دة» على
م��ن ي�سميه ال��ن��ازي�ين يف العامل
لتحفيز ال�����ش��ع��ب ال��رو���س��ي حول
�إط��ل�اق حملة ع�سكرية جديدة
على �أوكرانيا.

�أبوظبي للإ�سكان ،ب�أن “�صرف هذه الدفعة ي�ؤكد على
حر�ص القيادة الر�شيدة واهتمامها باملواطن و�سعادته
وحتقيق ك��اف��ة �سبل ال��راح��ة واال���س��ت��ق��رار ل��ه ولأفراد
�أ�سرته ،حيث ت�ضع القيادة الر�شيدة دائماً املواطن على
ر�أ�س �أولويتها واهتمامها».
(التفا�صيل �ص)3

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

حممد بن زايد و�سلطان عمان
يتبادالن هاتفيا التهاين بعيد الفطر

•• �أبوظبي  -وام:

تبادل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة مع �أخيه �صاحب
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق بن تيمور �آل �سعيد �سلطان
عمان ال�شقيقة �أم�����س ـ��ـ خ�لال ات�صال هاتفي التهاين و�أطيب
الأمنيات مبنا�سبة قرب حلول عيد الفطر املبارك  ..معربني عن
متنياتهما للبلدين و�شعبيهما ال�شقيقني دوام اخلري والرفعة
واالزدهار و�أن ينعم اهلل تعاىل على الأمتني العربية والإ�سالمية
(التفا�صيل �ص)3
بالأمن واال�ستقرار.

الإمارات تر�سل طائرتني حتمالن  34طنا من املواد
الغذائية والطبية �إىل �إثيوبيا و�إقليم تيغراي

•• �أبوظبي-وام:

طويلة الأمد للف�ضاء ..فخورون ب�شباب الإمارات.
و�أ�ضاف �سموه :قطاعنا الف�ضائي ور�ؤيتنا له ومل�شاريعه
يف ت���ط���ور م�����س��ت��م��ر ���..س��ت�����ض��ي��ف امل��ه��م��ة الف�ضائية
خ�برات وم��ع��ارف جديدة لأبنائنا وللمجتمع العلمي
..والإم�������ارات ب���أب��ن��ائ��ه��ا ق����ادرة ع��ل��ى حتقيق امل�ستحيل
والذهاب لآفاق �أبعد يف الف�ضاء( .التفا�صيل �ص)2

�أر���س��ل��ت دول����ة الإم������ارات خ�ل�ال ال��ي��وم�ين امل��ا���ض��ي�ين طائرتني
حتمالن على متنيهما  34طنا من املواد الغذائية والطبية �إىل
�إثيوبيا ،منها رحلة �إىل العا�صمة الإثيوبية �أدي�س �أبابا ،ورحلة
�أخرى �إىل �إقليم تيغراي ،وذلك �ضمن اجل�سر اجلوي الإغاثي
املتوا�صل لتلبية االحتياجات امل��ت��زاي��دة لل�سكان ،وخا�صة من
الفئات الأكرث احتياجا من الن�ساء والأطفال ،والعائالت التي
تعاين �أو���ض��اع��ا �صعبة وحت��دي��ات �إن�سانية ك��ب�يرة ،نتيجة عدم
توافر املواد الغذائية الأ�سا�سية والدعم الطبي الالزم.
وي�أتي �إر�سال امل�ساعدات الإغاثية يف �إطار جهود دولة الإمارات
امل�ستمرة يف تقدمي كافة �أوجه الدعم للدول التي تواجه �ضائقة
(التفا�صيل �ص)2
خا�صة من الن�ساء والأطفال.

مكتب زيلين�سكي� :أمني عام الأمم املتحدة التقى بوتني ويف اليوم التايل املتفجرات فوق ر�أ�سه بكييف!

للمرة الأوىل يف احلرب ..رو�سيا ت�ستهدف �أوكرانيا ب�صواريخ غوا�صات
•• عوا�صم-وكاالت:

ا���س��ت��خ��دم��ت رو����س���ي���ا غ���وا����ص���ة يف
ال��ب��ح��ر الأ�����س����ود ل�����ض��رب �أه�����داف
ع�سكرية �أوكرانية ب�صواريخ كروز
م��ن ط��راز كاليرب ،وف��ق م��ا �أفادت
وزارة الدفاع الرو�سية ،اجلمعة.
وه�������ذه ه�����ي امل�������رة الأوىل التي
تعلن فيها مو�سكو ع��ن ا�ستخدام
�أ�سطولها من الغوا�صات يف ق�صف
�أوك��ران��ي��ا ،خ�لال احل���رب املندلعة
منذ  24فرباير املا�ضي.
وك��ان��ت رو���س��ي��ا �أع��ل��ن��ت يف املا�ضي
�إطالق �صواريخ من طراز كاليرب
من قطع حربية يف البحر الأ�سود.
و�أك�����دت وزارة ال���دف���اع الرو�سية،
اجلمعة� ،أنها نفذت �ضربة جوية
على كييف “عالية الدقة” ،بينما
ك��ان الأم�ي�ن ال��ع��ام ل�ل�أمم املتحدة
�أنطونيو غوتريي�ش يجري زيارة
للعا�صمة الأوكرانية.
وق���ال���ت ال������وزارة خ�ل�ال �إحاطتها
اليومية ح��ول الأزم���ة� ،إن �أ�سلحة
جوية بعيدة امل��دى وعالية الدقة
لقوات اجلو الرو�سية دمرت مباين
�شركة �أرتيوم لل�صواريخ والف�ضاء
يف كييف.

النريان تت�صاعد من مبنى ق�صف ب�صاروخ يف العا�صمة الأوكرانية كييف (رويرتز)
وت��ع�� ّر���ض��ت كييف لق�صف رو�سي ،العا�صمة ونوافذ ّ
حمطمة ،يف حني غوتريي�ش.
م�ساء اخلمي�س ،تزامن مع زيارة انت�شرت يف املكان �أعداد كبرية من وك���ت���ب ب����ودول����ي����اك ع��ب�ر ح�سابه
الر�سمي على تويرت يقول �ضربات
�أعلى م�س�ؤول �أممي ،يف �أول �ضربات عنا�صر الأمن والإ�سعاف.
من نوعها ت�ستهدف العا�صمة منذ م����ن ج���ه���ت���ه� ،أ ّك��������د م���دي���ر مكتب �صاروخية يف و���س��ط كييف خالل
منت�صف ني�سان �أب��ري��ل اجل���اري ،ال��رئ��ي�����س الأوك����������راين ،ميخايلو ال�����زي�����ارة ال���ر����س���م���ي���ة لأنطونيو
ب��ح�����س��ب م��را���س��ل��ي وك���ال���ة فران�س بودولياك ،اخلمي�س� ،أن العا�صمة غوتريي�ش .يف اليوم ال�سابق كان
بر�س.
كييف �شهدت �ضربات �صاروخية ج��ال�����س��ا ع���ل���ى ط����اول����ة ط���وي���ل���ة يف
كما �شاهد مرا�سلو فران�س بر�س خ�ل�ال ال���زي���ارة ال��ر���س��م��ي��ة لأمني الكرملني ،واليوم املتفجرات فوق
نرياناً تلتهم طابقاً يف �أحد مباين ع�����ام الأمم امل���ت���ح���دة� ،أنطونيو ر�أ�سه.

�صراع با�شاغا و الدبيبة يتوا�صل

الرئا�سي الليبي مينع �أي حتركات ع�سكرية بدون موافقته
•• طرابل�س-وكاالت:

ا�سلحة جديدة دعما للأوكرانيني

امل�ساعدات الع�سكرية و�شحنات الأ�سلحة:

هل الغرب م�ستعد لفعل ّكل �شيء لهزم رو�سيا؟

•• الفجر -غابرييل �أوميت –ترجمة خرية ال�شيباين

مع تكاثر الإعالنات عن ت�سليم �أ�سلحة �إىل �أوكرانيا ،تتهم رو�سيا الغرب
ب�شن ح��رب بالوكالة ،مم��ا يثري خم��اوف م��ن ت�صعيد ال�����ص��راع .نظرة
عامة على �آخر التطورات يف �أوكرانيا ،وكذلك عمليات الت�سليم املقبلة
للأ�سلحة واملعدات الع�سكرية.
باعرتاف وزي��ر الدفاع الأمريكي لويد �أو���س�تن ،ف���إن ال��والي��ات املتحدة
م�ستعدة لتحريك ال�سماء والأر�ض لكي تك�سب �أوكرانيا احلرب.
(التفا�صيل �ص)13

يف ظ���ل وج�����ود خم�����اوف م���ن اح��ت��م��ال حت����ول ال�صراع
ال�سيا�سي بني احلكومتني املتناف�ستني على ال�سلطة �إىل
�صدام م�س ّلح� ،أعلن املجل�س الرئا�سي الليبي ،حظر �أي
حتركات ع�سكرية يف البالد �إ ّال بعد موافقته.
ج��اء ذل��ك يف خ��ط��اب وج��ه��ه املجل�س ال��رئ��ا���س��ي ،ب�صفته
القائد الأعلى للجي�ش الليبي� ،إىل كل من عبد احلميد
الدبيبة ب�صفته وزي��را للدفاع و رئي�س الأرك��ان العامة
ل��ل��ج��ي�����ش ال��ل��ي��ب��ي و�إدارت�������ي اال���س��ت��خ��ب��ارات الع�سكرية
وال�شرطة ،دعا فيها �إىل حظر الوحدات الع�سكرية من
التحرك ب�آلياتها خارج ثكناتها و�أماكن متركزها ،دون
موافقة و�إذن م�سبق منه.
وي���أت��ي حت��� ّرك ال��رئ��ا���س��ي الليبي ،بعد ظ��ه��ور م�ؤ�شرات
لت�صعيد ب�ين امللي�شيات امل�سلحة املتناف�سة املنق�سمة
والءات��ه��ا ب�ين رئي�سي احل��ك��وم��ة عبد احلميد الدبيبة
وفتحي با�شاغا ،قد ي�صل �إىل مرحلة احل��رب ،خا�صة
م��ع ا�ستمرار ف�صول ال��ن��زاع والتناف�س ال�سيا�سي بني
الطرفني .كما تزامن �أي�ضاً مع حتذيرات �أطلقها رئي�س
الأرك��ان العامة للقوات التابعة ل��وزارة الدفاع بحكومة
ال��وح��دة الوطنية ،ال��ل��واء حممد احل���داد ،ط��ال��ب فيها

جميع الأط����راف ب��ع��دم ت��وري��ط امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف
ال�صراع ال�سيا�سي وج ّرها �إىل احلرب ،م�ؤكدا �أن اجلي�ش
لن يخو�ض �أي حرب لأجل م�صالح الآخرين ،ولن ي�سمح
با�ستغالله لتحقيق م�شاريع والو�صول للمنا�صب.
يذكر �أن ه��ذه املخاوف كانت طفت �إىل ال�سطح يف ظل
ت��وت��ر �أم��ن��ي م��ل��ح��وظ وا���ش��ت��ب��اك��ات متفرقة ب�ين احلني
والآخ���ر ت�شهدها مناطق غ��رب ليبيا خا�صة العا�صمة
ط��راب��ل�����س ،ال��ت��ي ع��ا���ش��ت حت�����ش��ي��دا ع�����س��ك��ري��ا م�ستمرا
للملي�شيات امل�س ّلحة املوالية للدبيبة ،ملنع با�شاغا من
الدخول للعا�صمة.
ومنذ انتخاب فتحي با�شاغا رئي�سا للحكومة بجانب عبد
احلميد الدبيبة ،مل حتقق ليبيا �أي تقدم �سيا�سي.
يف حني �أن اندالع عملية ع�سكرية بات �أقرب من حدوث
عملية توافق بني القوى ال�سيا�سية ،خا�صة �أن الطرفني
على ا�ستعداد خلو�ض ه��ذه املواجهة� ،إذ يدفع الدبيبة
ن��ح��و ت��وج��ي��ه اجل��ه��ات الع�سكرية ال��ت��اب��ع��ة ل��ه للتعامل
مع �أزم��ة النفط بعدما �أح��اط نف�سه ب���أق��وى امللي�شيات
امل�س ّلحة وه��دد باللجوء �إليها يف ���ص��ورة االق�ت�راب من
املقار احلكومية ،بينما نقل عن با�شاغا نفاد �صربه ،بعد
تعثرّ حماوالته للدخول �إىل العا�صمة وت�سل ّم مهامه،
وهو ما قد يدفعه �إىل التخلي عن خياره ال�سلمي.

فيما علق وزير الدفاع الأوكراين
�أوليك�سي ريزنيكوف على الق�صف،
م���ع���ت�ب�را �أن������ه اع����ت����داء ع���ل���ى �أم����ن
الأمني العام و�أمن العامل.
ي�شار �إىل �أن الأم�ين العام للأمم
املتحدة كان و�صل �أوكرانيا ،عقب
زي������ارة ،ال���ث�ل�اث���اء ،مل��و���س��ك��و ،حيث
التقى الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني ،من �أجل بحث ال�صراع بني
البلدين ،وال��دف��ع نحو التهدئة،
و�إج����ل����اء امل���دن���ي�ي�ن م����ن مدينة
ماريوبول على وجه التحديد.
فيما وجهت الرئا�سة الأوكرانية
ان��ت��ق��ادات ح���ادة ل��ه ،ب�سبب جدول
ت���ل���ك ال������زي������ارة ال����ت����ي ك����ان����ت من
امل��ف�تر���ض �أن ت��ب��د�أ ب��ك��ي��ي��ف ،وفق
زيلين�سكي ،ال��ذي ق��ال خ�لال �أحد
خ��ط��اب��ات��ه امل�������ص���ورة ،تعليقا على
زي�����ارة امل�������س����ؤول الأمم�����ي ،ال �أرى
جثثا يف �شوارع مو�سكو ،يف �إ�شارة
�إىل ال���دم���ار وامل����وت ال���ذي �أ�صاب
العا�صمة الأوكرانية ،مبا يتطلب
ر�����س����ال����ة دع������م ق����وي����ة م����ن الأمم
املتحدة ،تتج�سد بزيارتها �أوال.
ي��ذك��ر �أن���ه م��ن��ذ ان��ط�لاق العملية
الع�سكرية الرو�سية على �أرا�ضي
اجل�������ارة ال���غ���رب���ي���ة ،دان������ت الأمم

امل��ت��ح��دة ال��ق��ت��ال وال�������ص���راع ،فيما
ا���ص��ط��ف��ت ال�������دول ال���غ���رب���ي���ة �إىل
جانب كييف داعمة �إياها بال�سالح
والعتاد� ،ضد مو�سكو ،التي فر�ضت
عليها �آالف العقوبات.
ه����ذا و�أ�����س����رت ال����ق����وات الرو�سية
م��ت��ط��وعَ�ين ب��ري��ط��ان��يَ�ين يعمالن
يف �أوك���ران���ي���ا ل�لا���ش��ت��ب��اه يف �أنهما
ج��ا���س��و���س��ان ،ك��م��ا �أك�����دت منظمة
ب����ري����زي����دي����وم ن�����ت�����وورك وعائلة
�أحدهما اجلمعة.
وق����ال����ت امل��ن��ظ��م��ة الإن�������س���ان���ي���ة يف
اململكة املتحدة م� ،إن جنودا رو�س
�أ����س���روا ب���ول �أوري ودي��ل�ان هيلي
الإث����ن��ي�ن ع��ن��د ن��ق��ط��ة ت��ف��ت��ي�����ش يف
جنوب مدينة زابوريجيا يف جنوب
�شرق �أوكرانيا.
وب���ع���دم���ا �أع���ل���ن���ت �أوك����ران����ي����ا عن
ت���وق���ع���ات ب������إج��ل��اء املحا�صرين
داخ���ل �آزوف�����س��ت��ال ال�صناعي ،وهو
�آخ��ر جيب تتح�صن فيه املقاومة
الأوكرانية املنظمة يف ماريوبول،
وال���ذي دم��ر ج��زءا كبريا منه �إثر
الق�صف ال��رو���س��ي ،خ�لال �ساعات
قادمة� ،أك��د الكرملني �أن��ه ال يرى
مو�ضوعا للمناق�شة يف ما يخ�ص
دعوات التفاو�ض هذه.

ف���ن���ل���ن���دا ت����ق��ت�رب م��ن
االن�ضمام للناتو ر�سميا
•• عوا�صم-وكاالت:

ك�شف رئي�س وزراء فنلندا الأ�سبق،
�أل��ك�����س��ن��در ���س��ت��اب� ،أن����ه م���ن املقرر
�إع�لان ب�لاده نيتها االن�ضمام �إىل
ح��ل��ف ���ش��م��ال الأط��ل�����س��ي «الناتو»
منت�صف م��اي��و امل��ق��ب��ل ،جنبا �إىل
جنب مع جارتها ال�سويد.
ودف��ع��ت العملية الع�سكرية التي
���ش��ن��ت��ه��ا رو���س��ي��ا يف �أوك���ران���ي���ا� ،إىل
ت��غ�ير ت��اري��خ��ي يف م��واق��ف فنلندا
ب�ش�أن االن�ضمام حللف «الناتو»،
وال���ت���ي ب�����د�أت ت��ن��اق�����ش ه���ذا الأم���ر
منذ �أ�سابيع ،يف خطوة من املحتمل
�أن ت��ث�ير غ�ضب م��و���س��ك��و .وبقيت
ف��ن��ل��ن��دا حم���اي���دة خ��ل�ال احل���رب
ال���ب���اردة ،يف م��ق��اب��ل ت���أك��ي��دات من
م��و���س��ك��و ب����أن ال���ق���وات ال�سوفيتية
ل��ن ت��غ��زو �أرا���ض��ي��ه��ا .وق���ال �ستاب،
يف حديث خا�ص ملوقع �سكاي نيوز
ع��رب��ي��ة� ،إن ف��ن��ل��ن��دا �ستن�ضم �إىل
الناتو ،وم��ن امل��رج��ح �أن نعرب عن
نيتنا يف االن�ضمام مع ال�سويد يف
منت�صف �شهر م��اي��و ،ث��م تدعونا
قمة الناتو يف مدريد �أواخر يونيو
امل��ق��ب��ل لالن�ضمام للحلف ،وبعد
الت�صديق على ذلك من قبل جميع
ال���دول الأع�����ض��اء ،ن���أم��ل �أن نكون
�أع�����ض��ا ًء كاملي الع�ضوية بحلول
الأول من يناير .2023

الغرب يربط الدعم املايل
لل�سودانبت�شكيلحكومةمدنية
•• عوا�صم-وكاالت:

ق�����ال م���������س�����ؤول����ون ك����ب����ار م����ن دول
غربية يف بيان م�شرتك �أم�����س� ،إن
الدعم املايل ال��دويل لل�سودان ،مبا
يف ذل���ك الإع���ف���اء م��ن ال���دي���ون ،لن
يتحقق �إال بت�أليف حكومة مدنية
ذات م�صداقية .و�أ�ضاف امل�س�ؤولون
م���ن ف��رن�����س��ا ،و�أمل���ان���ي���ا ،وال�ن�روي���ج،
وب��ري��ط��ان��ي��ا وال�����والي�����ات املتحدة،
واالحت����اد الأوروب�����ي يف ال��ب��ي��ان بعد
زي���ارة ل��ل��خ��رط��وم� ،أن ال�����س��ودان قد
ي��خ�����س��ر م���ل���ي���ارات ال���������دوالرات من
امل�����س��اع��دات ال��ت��ن��م��وي��ة م���ن البنك
ال����دويل ،وب��رن��ام��ج ���ص��ن��دوق النقد
ال���دويل اخل��ا���ص ب��ال�����س��ودان ،و19
م��ل��ي��ار دوالر ل��ت��خ��ف��ي��ف ال���دي���ون،
����س���ي���ت���ع���ر����ض���ان ل����ل����خ����ط����ر .ودع������ا
امل�����س���ؤول��ون �إىل �إح����راز ت��ق��دم نحو
حكومة انتقالية مدنية من خالل
العملية ال�سيا�سية ال��ت��ي تي�سرها
الآل���ي���ة ال��ث�لاث��ي��ة ل��ل��أمم املتحدة،
االحتاد الأفريقي و(�إيقاد).

حركة م�شروع تون�س تطرح مبادرة جديدة

ترف�ض جبهة اخلال�ص وروزنامة �سعيد

تحّ
مو�سي تطالب ا اد ال�شغل مبنع الكارثة املحدقة بتون�س

•• الفجر  -تون�س:

�أ ّكدت عبري مو�سي رئي�سة احلزب الد�ستوري احلر� ،أ ّنه يُنتظر من احتاد ال�شغل
منع الكارثة املحدقة بتون�س ،جمددة رف�ض حزبها ما يقوم به من �أ�سمته بـ
«احلاكم ب�أمره» يف ا�شارة اىل الرئي�س وا�صفة ذلك بالكارثة معتربة ان املناخ
االنتخابي قذر ،مربزة رف�ضها كل امل�سار االنتخابي والروزنامة االنتخابية.
ونقلت �صحيفة ال�صباح املحلية يف عددها ال�صادر �أم�س عن مو�سي قولها يف
حوار معها :ننتظر ان يوا�صل احتاد التون�سي لل�شغل العمل على درب فرحات
(التفا�صيل �ص)11
ح�شاد ومينع هذه الكارثة املحدقة بالبالد.
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�أخبـار الإمـارات

Saturday

الإمارات تر�سل طائرتني حتمالن  34طنا من
املواد الغذائية والطبية �إىل �إثيوبيا و�إقليم تيغراي
•• �أبوظبي-وام:

02

�أر�سلت دولة الإمارات خالل اليومني املا�ضيني طائرتني
حت��م�لان ع��ل��ى متنيهما  34ط��ن��ا م��ن امل����واد الغذائية
والطبية �إىل �إثيوبيا ،منها رحلة �إىل العا�صمة الإثيوبية
�أدي�س �أبابا ،ورحلة �أخرى �إىل �إقليم تيغراي..
وذل��ك �ضمن اجل�سر اجل��وي الإغ��اث��ي املتوا�صل لتلبية
االحتياجات املتزايدة لل�سكان ،وخا�صة من الفئات الأكرث
احتياجا من الن�ساء والأط��ف��ال ،والعائالت التي تعاين

•• دبي  -وام:

�أو���ض��اع��ا �صعبة وحت��دي��ات �إن�سانية ك��ب�يرة ،نتيجة عدم
توافر املواد الغذائية الأ�سا�سية والدعم الطبي الالزم.
وي���أت��ي �إر���س��ال امل�ساعدات الإغ��اث��ي��ة يف �إط���ار جهود دولة
الإم���ارات امل�ستمرة يف تقدمي كافة �أوج��ه الدعم للدول
ال��ت��ي ت��واج��ه �ضائقـــــة خ��ا���ص��ة م��ن ال��ن�����س��اء والأطفال،
وللم�ساهمة يف توفري االحتياجات الأ�سا�سية من الغذاء
والدواء.
وق��ام��ت دول���ة الإم�����ارات خ�لال ال��ف�ترة املا�ضية بت�سيري
ج�����س��ر ج���وي ���ش��م��ل �إر����س���ال  18ط��ائ��رة م��ن الإم�����دادات

الإغاثية ،منها  9طائرات �إىل العا�صمة االثيوبية �أدي�س
�أبابا حتمل  420طنا من املواد الإغاثية والغذائية ،و9
طائرات �إىل مدينة ميكيلي ب�إقليم تيغراي حتمل 280
طنا ،وقد ا�ستفاد من هذه الإم���دادات نحو  1.2مليون
�شخ�ص من الفئات الأكرث ت�ضررا ،منهم � 960ألفا من
الأطفال والن�ساء.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن دول��ة الإم��ارات قدمت  85مليون
دوالر �أم��ري��ك��ي ل��دع��م ال��ع��م��ل��ي��ات الإغ��اث��ي��ة يف �إثيوبيا
بالتعاون مع املنظمات الدولية.

حممد بن را�شد ي�صدر قانون �إن�شاء م�ؤ�س�سة مدار�س را�شد ولطيفة

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب���ن را����ش���د �آل م��ك��ت��وم ن���ائ���ب رئي�س
ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال���وزراء حاكم دب��ي “رعاه اهلل”  ،ب�صفته حاكماً
لإمارة دبي القانون رقم  11ل�سنة  2022ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة مدار�س را�شد
ولطيفة ،بهدف الإ�سهام يف ت�أهيل الطلبة من املواطنني واملقيمني بالدولة
املُلتحِ قني ب��امل��دار���س التابعة للم�ؤ�س�سة وف��ق �أح���دث امل��ن��اه��ج التعليمية،
و�إعدادهم للم�ستويات الأكادميية املطلوبة لاللتحاق باجلامعات املُعتمدة
داخل الدولة وخارجها.
ُّ
كما تهدف امل�ؤ�س�سة �إىل النهو�ض مب�ستوى التعليم يف امل��دار���س التابعة
لها ،وتوفري تعليم مدر�سي ذي ج��ودة عالية ،من خالل تطبيق الأنظمة
التعليمية احلديثة واملناهج الدرا�سية املُتط ّورة ،وتعزيز التبادل املعريف
يف املجال العلمي والثقايف واالجتماعي مع امل�ؤ�س�سات التعليمية املحلية
والدولية ،والتعاون معها لال�ستفادة من الأ�ساليب التعليمية والرتبوية
احلديثة.

�أهدافها ،عدد من املهام وال�صالحيات ،منها� :إع��داد وتنفيذ الربامج
التعليمية العامة يف جميع مراحلها وحتى نهاية املرحلة الثانوية،
وفقاً للأنظمة التعليمية واملناهج الدرا�سية املُعتمدة يف الدولة ،ومنح
الدرجات العلمية وال�شهادات للطلبة الذين يجتازون الربامج الدرا�سية
املعتمدة ،والتعاون العلمي وتوثيق ودعم العالقات التعليمية والثقافية
واالجتماعية مع امل�ؤ�س�سات التعليمية املحلية منها والدولية.
ك��م��ا ت��ع��ن��ى امل���ؤ���س�����س��ة ب��ا���س��ت��ق��ط��اب �أ����س���ات���ذة �أ ْك����ف����اء م���ن ذوي اخلربة
واالخت�صا�ص ،لتويل مهام التدري�س والتدريب يف املدار�س التابعة لها،
تخ�ص�صة
و�إبرام االتفاقيات ومُذ ّكرات التفاهم مع اجلهات التعليمية امل ُ ِّ
داخ��ل الإم��ارة وخارجها ،التي ُت�سهِم يف رفع كفاءة التعليم يف املدار�س
التابعة للم� ّؤ�س�سة وت��وف�ير تعليم ع��ايل امل�����س��ت��وى ،وت�أ�سي�س ومت ُّلك
املدار�س يف الإم��ارة وخارجها� ،سوا ًء مبُفردِها �أو ّ
بال�شراكة مع القطاع
اخلا�ص.

 اخت�صا�صات امل�ؤ�س�سةون�ص القانون على �أن يكون مل�ؤ�س�سة مدار�س را�شد ولطيفة يف �سبيل حتقيق
ّ

 الهيكل التنظيمي .ووفقاً للقانون ،يتكون الهيكل التنظيمي مل�ؤ�س�سة مدار�س را�شد ولطيفة

من جمل�س �أمناء ،وجهاز تنفيذي ،ويت�ألف جمل�س
الأم���ن���اء م��ن رئ��ي�����س ون��ائ��ب للرئي�س وع���دد م��ن الأع�����ض��اء م��ن ذوي اخلربة
واالخت�صا�ص ،ال يقل عددُهم عن خم�سة �أع�ضاء مبن فيهم رئي�س املجل�س
ونائبه ،يتم تعيي ُنهم بقرار من رئي�س املجل�س التنفيذي لإم��ارة دبي ،وتكون
مدة ال ُع�ضو ّية يف املجل�س ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
ويتك ّون اجلهاز التنفيذي لل ُم� ّؤ�س�سة من املُدير التنفيذي وعدد من امل ُ ّ
وظفني
الإداريني واملاليني والف ّنيني ،و ُتناط باجلهاز التنفيذي ُم ِه ّمة القيام بالأعمال
الت�شغيلية للم�ؤ�س�سة ،وتقدمي الدعم الإداري والفني للمجل�س ومتابعة تنفيذ
ال�صادرة عنه ،وي�سري ب�ش�أن موظفي اجلهاز التنفيذي للم�ؤ�س�سة
القرارات ّ
�أحكام القانون رقم  /8/ل�سنة  2018ب�ش�أن �إدارة امل��وارد الب�شرية حلكومة
دب���ي ،وال���ق���رارات ال���ّ��ص��ادرة مبوجبه ،وي�سري ب�ش�أن �أع�����ض��اء هيئة التدري�س
العامِ لني يف املدار�س التابعة للم�ؤ�س�سة �أحكام نظام �ش�ؤون املوارد الب�شرية الذي
يعتمده جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة مدار�س را�شد ولطيفة يف هذا ال�ش�أن.
وحدد القانون اخت�صا�صات جمل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة ،و�آلية تعيني املُدير التنفيذي
وال��ذي يتم تعيينه بقرار من رئي�س املجل�س التنفيذي لإم��ارة دبي بنا ًء على
تو�صية جمل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة ،على �أن يكون م�س�ؤو ًال �أم��ام جمل�س الأمناء
ِ

املُ� ّؤ�س�سة والقيام باخت�صا�صاتها.

عن تنفيذ املهام امل ُنوطة به مبوجب
ال�صادرة
ه���ذا ال��ق��ان��ون وال����ق����رارات ّ
ال�سارية يف
مبُقت�ضاه والت�شريعات ّ
الإم��ارة ،ومبا ي�ضمن حتقيق �أهداف

 احللول والنّقل .ون�ص القانون على �أن ُتنقل �إىل م�ؤ�س�سة مدار�س را�شد ولطيفة جميع
ّ
امل�س�ؤوليات وال�صالحيات املنوطة بهيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي
ب�ش�أن مدر�سة را�شد للبنني ومدر�سة لطيفة للبنات ،وحتل امل�ؤ�س�سة حمل
ه��ات�ْي�نْ املدر�ستينْ يف ملك ّيتها للعقارات وامل��ن��ق��والت والأ���ص��ول والأجهزة
واملُ��عِ��دّات والأم��وال العائدة لهُما ،كما حتل امل�ؤ�س�سة حمل الهيئة وهاتني
املدر�ستني يف كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات ،كما يُنقل �إىل
امل�ؤ�س�سة جميع امل ُ ّ
وظفني و�أع�ضاء هيئة التدري�س العاملني لدى مدر�سة
را���ش��د للبنني وم��در���س��ة لطيفة ل��ل��ب��ن��ات ،وذل���ك دون امل�����س��ا���س بحقوقهم
املُكت�سبة.
ويُ�صدر جمل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون،
ويُلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إىل املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكامه،
ويُن�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سم ّية ،ويُعمل به من تاريخ ن�شره.

تعاون ف�ضائي جديد بني الإمارات والواليات املتحدة
الإمارات تعلن عن مهمة ف�ضائية جديدة طويلة الأمد لإر�سال رائد ف�ضاء ملحطة الف�ضاء الدولية

حممد بن را�شد :الإمارات ب�أبنائها قادرة على حتقيق امل�ستحيل ..فخورون ب�شبابنا

•• دبي-وام:

�أع��ل��ن��ت دول����ة الإم�������ارات العربية
املتحدة عن �إطالق مهمة ف�ضائية
جديدة طويلة الأم��د �إىل حمطة
ال��ف�����ض��اء ال���دول���ي���ة مت��ت��د �إىل 6
�أ���ش��ه��ر ،وذل����ك م���ن خ�ل�ال توقيع
اتفاقية �شراكة ا�سرتاتيجية بني
م��رك��ز حم��م��د ب��ن را���ش��د للف�ضاء
و����ش���رك���ة “�أك�سيوم �سبي�س”،
ال�����ش��رك��ة امل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف رحالت
الف�ضاء امل���أه��ول��ة وت��ط��وي��ر البنى
التحتية الف�ضائية يف الواليات
املتحدة ال�ستك�شاف الف�ضاء.
وقال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را���ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي “رعاه اهلل”“ :قبل �أكرث من
خ��م�����س��ة �أع�������وام �أط��ل��ق��ن��ا برنامج
الإم����ارات ل���رواد الف�ضاء و�أر�سلت
الإم��ارات �أول رائد ف�ضاء �إماراتي
ع��رب��ي يف رح��ل��ة ت��اري��خ��ي��ة ملحطة
ال��ف�����ض��اء ال���دول���ي���ة ..ال���ي���وم نعلن
ع��ن ت��ع��اون ج��دي��د ب�ين الإم�����ارات
وال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة الأمريكية
لإر����س���ال رائ���د ف�����ض��اء �إم���ارات���ي يف
�أول م��ه��م��ة ط��وي��ل��ة الأم������د على
م�تن حم��ط��ة ال��ف�����ض��اء الدولية”
كما ق��ال �سموه“ :حمطة جديدة
لقطاع الف�ضاء يف دول��ة االمارات
بتوقيع اتفاقية ج��دي��دة لإر�سال
�أول رائد ف�ضاء عربي ملهمة طويلة
متتد  180يوما ملحطة الف�ضاء
الدولية ..الإمارات �ستكون الدولة
الــ 11يف التاريخ التي تر�سل مهمة
طويلة الأم��د للف�ضاء ..فخورون
ب�شباب الإمارات».
و�أ��������ض�������اف ������س�����م�����وه“ :قطاعنا
الف�ضائي ور�ؤيتنا له ومل�شاريعه يف
تطور م�ستمر ..
����س���ت�������ض���ي���ف امل����ه����م����ة الف�ضائية
خ�برات وم��ع��ارف ج��دي��دة لأبنائنا
وللمجتمع العلمي ..والإم������ارات
ب����أب���ن���ائ���ه���ا ق���������ادرة ع���ل���ى حتقيق
امل�ستحيل والذهاب لآف��اق �أبعد يف
الف�ضاء».
وي���ه���دف ال��ت��ع��اون ال��ف�����ض��ائ��ي �إىل

 حممد بن را�شد: قبل �أكرث من خم�سة �أعوام �أطلقنا برنامج الإمارات لرواد الف�ضاء و�أر�سلت الإمارات �أول رائد ف�ضاء �إماراتي عربي يف رحلة تاريخيةملحطة الف�ضاء الدولية ..اليوم نعلن عن تعاون جديد بني الإمارات والواليات املتحدة الأمريكية لإر�سال رائد ف�ضاء �إماراتي
يف �أول مهمة طويلة الأمد على منت حمطة الف�ضاء الدولية.
 حمطة جديدة لقطاع الف�ضاء يف دولة الإمارات بتوقيع اتفاقية جديدة لإر�سال �أول رائد ف�ضاء عربي ملهمة طويلة متتد  180يوماملحطة الف�ضاء الدولية ..الإمارات �ستكون الدولة الــ 11يف التاريخ التي تر�سل مهمة طويلة الأمد للف�ضاء ..فخورون ب�شباب الإمارات.
 قطاعنا الف�ضائي ور�ؤيتنا له ومل�شاريعه يف تطور م�ستمر �..ست�ضيف املهمة الف�ضائية خربات ومعارف جديدة لأبنائناوللمجتمع العلمي ..والإمارات ب�أبنائها قادرة على حتقيق امل�ستحيل والذهاب لآفاق �أبعد يف الف�ضاء.
�إط�ل�اق �أول مهمة عربية طويلة
الأمد �إىل حمطة الف�ضاء الدولية
ويخو�ضها رائ���د ف�ضاء �إماراتي،
و���س��ت��ع��م��ل االت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى تعزيز
التعاون بني مركز حممد بن را�شد
للف�ضاء ووكالة الف�ضاء الأمريكية
“نا�سا” ،حيث �سيتعاون الطرفان
ب�شكل مكثف خالل مدة املهمة التي
تبلغ � 6أ�شهر ..ويتلقى �أربعة رواد
ف�ضاء �إماراتيون حالياً التدريب يف
مركز جون�سون لرحالت الف�ضاء
ال��ت��اب��ع ل��ن��ا���س��ا يف ه��ي��و���س�تن ،من
�أجل حت�ضريهم لرحالت الف�ضاء
الب�شرية طويلة املدى.
و�ستكون دولة الإمارات بهذه املهمة
واح����دة م��ن  11دول���ة ا�ستطاعت
�إر�����س����ال رواد ف�����ض��اء يف مهمات
طويلة الأم��د �إىل حمطة الف�ضاء
الدولية ،و�ستحمل دولة الإمارات
العربية املتحدة الرقم  /11/يف
حتقيق ه��ذا الإجن���از ،كما �ستكون
�أول دول����ة ع��رب��ي��ة ت��ق��ت��ح��م جمال
الف�ضاء لرحالت طويلة.
ومت توقيع االت��ف��اق��ي��ة ب�ين املركز
و�أك���������س����ي����وم ����س���ب���ي�������س يف �سفارة
دول���ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة
بوا�شنطن ،وح�ضر حفل التوقيع
ك���ل م���ن م���ع���ايل ي��و���س��ف العتيبة

�سفري دول��ة الإم���ارات يف الواليات
امل��ت��ح��دة و���س��ع��ادة حمد املن�صوري
رئ��ي�����س جم��ل�����س الإدارة يف مركز
حممد بن را�شد للف�ضاء و�سعادة
ي��و���س��ف ال�����ش��ي��ب��اين ن���ائ���ب رئي�س
جمل�س الإدارة يف املركز� ،إىل جانب
رائ��دي الف�ضاء حممد املال ونورا
املطرو�شي ..ووقع االتفاقية ممث ً
ال
عن املركز �سعادة �سامل املري ،املدير
ال���ع���ام ،بينما وق��ع��ه��ا ع��ن اجلانب
الأم��ري��ك��ي م��اي��ك��ل �سوفريديني،
الرئي�س واملدير التنفيذي ل�شركة
“�أك�سيوم �سبي�س».
و�أكد �سعادة حمد عبيد املن�صوري،
رئي�س جمل�س �إدارة مركز حممد
ب���ن را����ش���د ل��ل��ف�����ض��اء �أن “�إعالن
���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ حممد
ب��ن را���ش��د �آل مكتوم ،نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دب��ي “رعاه اهلل” ع��ن �أول مهمة
طويلة الأمد لرواد الف�ضاء العرب
ي���ؤ ِّك��د ال��ط��اب��ع امل�����س��ت��دام لربنامج
الإمارات الوطني للف�ضاء ،والذي
يرتكز على ر�ؤية القيادة الر�شيدة
ال�س َّباقة يف ا�ست�شراف امل�ستقبل».
و�أو������ض�����ح امل���ن�������ص���وري �أن “املدة
الطويلة لهذه املهمة ،والتي ت�صل
�إىل � 6أ�شهر� ،ستتيح �إجراء جتارب

مع َّمقة ومتقدمة يف الف�ضاء ،وهو
ن�������ش���اط حم�������ص���ور يف ع�����دد قليل
م��ن ال���دول ،وق��د ا�ستطاعت دولة
الإم�����ارات �أن تن�ض َّم �إل��ي��ه��ا خالل
فرتة زمنية قيا�سية».
و�أ���ض��اف“ :االتفاقية مع �أك�سيوم
���س��ب��ي�����س وال���������ش����راك����ة م�����ع نا�سا
تعك�سان ر�ؤي��ة الدولة التي تعترب
ا�ستك�شاف الف�ضاء فر�ص ًة لتعزيز
ال��ت��ع��اون ال��ع��امل��ي وال�����ش��راك��ة بني
ال�����دول واجل���ه���ات ،ل��ب��ل��وغ �أه����داف
موحدة حت ِّقق م�ستقبلاً م�ستدامًا
ل��ل��ب�����ش��ري��ة ،واك���ت�������ش���اف���ات علمية
ا�ستثنائية».
و�أ�����ش����ار �إىل �أن امل��ه��م��ة ُت��ب��رز �أن
برامج ا�ستك�شاف الف�ضاء امل�أهولة،

وغري امل�أهولة تتقدَّم بالتوازي يف
دول��ة الإم���ارات� ،إذ ت�أتي بعد جناح
الدولة يف مهمات غري م�أهولة يف
مدا َري املريخ والأر�ض ،وبالتوازي
م��ع ال��ت��ح�����ض�ير مل��ه��م��ة ع��ل��ى �سطح
القمر.
من جانبه قال �سعادة �سامل حميد
امل����ري ،امل��دي��ر ال��ع��ام مل��رك��ز حممد
بن را�شد للف�ضاء“ :بهدف تعزيز
ال��ت��ع��اون ب�ي�ن الإم�������ارات العربية
امل����ت����ح����دة وال��������والي��������ات امل���ت���ح���دة
الأمريكية ،والذي ي�شمل م�ؤ�س�سات
ب���ارزة مثل “�أك�سيوم �سبي�س” يف
قطاع ا�ستك�شاف الف�ضاء ،ي�سعدنا
�أن نعلن عن ه��ذه ال�شراكة املهمة
ال��ت��ي ���س��ت�����س��اع��دن��ا ع��ل��ى موا�صلة
تطوير برناجمنا الف�ضائي ..ومن
����ش����أن ه����ذه االت���ف���اق���ي���ة �أن متهد
ال��ط��ري��ق مل��ب��ادرات م�ستقبلية من
�ش�أنها �أن ت�سهم يف تعزيز مكانة
الإم������ارات ك��دول��ة رائ����دة يف عامل
ا�ستك�شاف الف�ضاء».
و�أ���ض��اف“ :من امل���ؤك��د �أن تعاوننا
مع ه��ذه الأط���راف �سيدعم املركز
يف حت���ق���ي���ق ط����م����وح����ات����ه ،وح����ث
اخلطى نحو تنفيذ الربامج التي
�أعلنا عنها حتى الآن� ،إ�ضافة �إىل
م�ساعدتنا يف التفكري مببادرات

�أك�ثر تقدماً ،مبا ي�سهم يف تعزيز
م���ك���ان���ة الإم������������ارات ع���ل���ى قائمة
ال��دول الأك�ثر ن�شاطاً ال�ستك�شاف
الف�ضاء».
و�أو����ض���ح �أن “التعاون م��ع �شركة
“�أك�سيوم �سبي�س” ووك��ال��ة نا�سا
ي��ح��م��ل �أه��م��ي��ة ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة لنا،
ح��ي��ث �سيتيح خ�ل�ال ه���ذه املهمة
بدء ن�شاط طويل الأمد وم�ستدام
م��ن البحث العلمي وال��ت��ج��ارب يف
الف�ضاء ،وهي نقلة نوعية ملهمات
الف�ضاء الب�شرية يف دولة الإمارات
واملنطقة».
وقال مايكل �سوفريديني ،الرئي�س
واملدير التنفيذي ل�شركة “�أك�سيوم
�سبي�س”�“ :إنه ملن دواعي �سرورنا

�أن نتو�صل �إىل هذه االتفاقية مع
م��رك��ز حم��م��د ب��ن را���ش��د للف�ضاء
يف الإم���������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة،
ال�سيما �أن ه��ذه ه��ي امل���رة الأوىل
التي تتو�صل فيها �شركة جتارية
�أم��ري��ك��ي��ة �إىل م��ث��ل ه����ذه املهمة
�..إن��ن��ا يف �آك�����س��ي��وم ن�شعر بالفخر
�إزاء �إت��اح��ة الفر�صة ملركز حممد
ب��ن را���ش��د للف�ضاء للم�شاركة يف
�أول مهمة عربية طويلة املدى �إىل
حمطة الف�ضاء الدولية».
و�ست�ضم ه��ذه الرحلة فريقا من
رواد الف�ضاء الأمريكيني و�سيكون
يف ا�ستقبالهم يف حمطة الف�ضاء
ال��دول��ي��ة ف��ري��ق رو���س��ي و�أمريكي
و�أوروبي ..
و�سيقوم رائ��د الف�ضاء الإماراتي
ب������إج�����راء ���س��ل�����س��ل��ة م����ن التجارب
والأب����ح����اث امل��ت��ق��دم��ة بالإ�ضافة
لربنامج توعوي وتثقيفي ،وهذا
يتطلب �إقامته لفرتة طويلة ت�صل
�إىل � 6أ���ش��ه��ر ع��ل��ى م�ت�ن حمطة
الف�ضاء املتقدمة من �أجل التو�صل
�إىل نتائج م�ؤكدة تعود بالنفع على
جمتمع الف�ضاء العاملي.
ومت��ث��ل ه���ذه ال��ب��ع��ث��ة �إح����دى ثمار
ب��رن��ام��ج الإم�����ارات ل���رواد الف�ضاء
�ضمن برنامج الإم����ارات الوطني

ل��ل��ف�����ض��اء ..وي���ت���م ح��ال��ي��اً تدريب
و�إع�����داد ف��ري��ق م��ن رواد الف�ضاء
الإم��ارات��ي�ين بهدف �إر�سالهم �إىل
ال���ف�������ض���اء ل��ل��ق��ي��ام مب���ه���ام علمية
خمتلفة ،حيث �سيتم �إر���س��ال رائد
ف�ضاء �إماراتي �إىل حمطة الف�ضاء
الدولية ليق�ضي على متنها �أطول
ف�ترة ل��رائ��د �إم��ارات��ي �أو عربي يف
الف�ضاء.
و���س��ت��ن��ط��ل��ق ال��رح��ل��ة يف رب��ي��ع عام
 ،2023و���س��ت��ك��ون ه����ذه البعثة
املهمة الثانية لو�صول رواد ف�ضاء
�إم���ارات���ي�ي�ن �إىل حم��ط��ة الف�ضاء
ال�����دول�����ي�����ة ،ح����ي����ث ����س���ج���ل ه�����زاع
امل��ن�����ص��وري �سبقاً ب��ال��دخ��ول �إليها
على منت مركبة “�سويوز �إم �أ�س
 ،”15وذل���ك يف �أواخ����ر �سبتمرب
م����ن ال����ع����ام  .2019ويف ختام
الرحلة التاريخية ع��اد املن�صوري
�إىل الأر�ض بعد ثمانية �أيام �أجرى
خ�لال��ه��ا جم��م��وع��ة م��ن التجارب
العلمية املكثفة.
وق����د مت ت��د���ش�ين ح��ق��ب��ة جديدة
م����ث��ي�رة م�����ن رح����ل���ات الف�ضاء
امل�أهولة ،وذل��ك بعد �أن مت توقيع
ات���ف���اق���ي���ة ب��ي�ن م���رك���ز حم���م���د بن
را���ش��د للف�ضاء و�شركة “�آك�سيوم
�سبي�س” ،وال��ت��ي ت�شمل ان�ضمام
رائ���د ف�ضاء �إم���ارات���ي �إىل حمطة
الف�ضاء الدولية على منت رحلة
 SpaceX Crew 6لوكالة
الف�ضاء الأمريكية “نا�سا».
و�أ����ض���اف امل����ري“ :مع جن���اح هذه
امل���ه���م���ة ،ي�����أم����ل امل����رك����ز �أن يقدم
حافزاً جديداً للمواهب الإماراتية
الخ��ت��ي��ار ال��ف�����ض��اء ك���أح��د جماالت
ال��درا���س��ة وال��ب��ح��ث ،لي�سهموا يف
تر�سيخ مكانتنا يف ن��ادي الف�ضاء
الدويل الذي متكنت دول قليلة من
دخولة بجدارة .ومن امل�ؤكد �أن رائد
الف�ضاء الإماراتي الذي �سي�شارك
يف املهمة اجلديدة �سيكتب ف�ص ً
ال
ج���دي���داً يف رح��ل��ت��ن��ا ال���ه���ادف���ة �إىل
ا�ستك�شاف عوامل جديدة ،و�سيقدم
الدعم العملي واخلربة احلقيقية
للأجيال القادمة من رواد الف�ضاء
الإماراتيني».
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�أخبـار الإمـارات
حممد بن زايد و�سلطان عمان
يتبادالن هاتفيا التهاين بعيد الفطر
•• �أبوظبي -وام:

تبادل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة مع �أخيه �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق بن تيمور �آل �سعيد �سلطان عمان ال�شقيقة ام�س ــ خالل
ات�صال هاتفي التهاين و�أط��ي��ب الأم��ن��ي��ات مبنا�سبة ق��رب ح��ل��ول عيد
الفطر املبارك  ..معربني عن متنياتهما للبلدين و�شعبيهما ال�شقيقني
دوام اخلري والرفعة واالزدهار و�أن ينعم اهلل تعاىل على الأمتني العربية
والإ�سالمية بالأمن واال�ستقرار.

كما نقل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان �إىل جاللته
بهذه املنا�سبة املباركة ..تهاين �أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”  ..ومتنياته جلاللته موفور
ال�صحة وال�سعادة والعمر املديد و�أن ينعم اهلل تعاىل على عمان ال�شقيقة
و�شعبها بدوام التقدم والرخاء يف ظل قيادة جاللته احلكيمة.
م��ن جانبه �أع���رب ج�لال��ة ال�سلطان هيثم ب��ن ط���ارق ع��ن �أ���س��م��ى �آيات
التهاين والأمنيات �إىل �سموهما �سائ ً
ال امل��وىل عز وج��ل �أن يعيد على
دولة الإمارات و�شعبها هذه املنا�سبة الكرمية باخلري واليمن والربكات
ومزيد من التقدم واالزدهار.
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النيابة العامة للدولة :احلب�س والغرامة
عقوبة االجتار بالألعاب النارية دون ترخي�ص

•• �أبوظبي-وام:

�أو�ضحت النيابة العامة من خالل مادة فيلمية ن�شرتها عرب ح�ساباتها
بالتوا�صل االجتماعي �أن امل��ادة رق��م  54من املر�سوم بقانون احتادي
رقم  17ل�سنة  2019ب�ش�أن الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات والعتاد
الع�سكري واملواد اخلطرة ن�صت على عقوبة احلب�س مدة ال تقل عن �سنة
والغرامة التي ال تقل عن مائة �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني
لكل من قام دون ترخي�ص باالجتار يف الألعاب النارية �أو ا�ستريادها �أو
ت�صديرها �أو ت�صنيعها �أو �إدخالها من و�إىل الدولة.
وبينت النيابة �أن امل�شرع ن�ص باملادة الأوىل من املر�سوم بقانون على

�أن املتفجرات هي مركب كيميائي �أو خليط مركبات كيميائية خمتلفة
تتفاعل مع بع�ضها عند تعر�ضها لعوامل مهي�أة كقوة من�شطة يف انتاج
�ضغط وح���رارة وب�سرعة معينة ت���ؤدي �إىل الت�أثري �أو �إحل��اق الأ�ضرار
باملنطقة املحيطة بها وي�شمل ذلك الألعاب النارية.
ون�صت امل��ادة الثالثة من املر�سوم بقانون على �أن��ه ال يجوز اقتناء �أو
حيازة �أو �إحراز �أو حمل املتفجرات �أو ا�ستريادها �أو ت�صديرها �أو �إعادة
ت�صديرها �أو عبورها �أو �شحنها مرحليا �أو الإجت��ار فيها �أو �صنعها �أو
�إ�صالحها �أو نقلها �أو الت�صرف فيها ب�أية �صورة من ال�صور �إال بعد
احل�صول على ترخي�ص �أو ت�صريح بذلك من �سلطة الرتخي�ص �أو من
اجلهة املعنية ،طبقا لأحكام هذا املر�سوم بقانون.

تنفيذا لتوجيهات خليفة بن زايد ..حممد بن زايد ي�أمر
ب�صرف قرو�ض �سكنية للمواطنني بقيمة  2.36مليار درهم
•• �أبوظبي-وام:

تنفيذاً لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
“حفظه اهلل” �أم��ر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ،ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة
�أبوظبي ،ب�صرف قرو�ض �سكنية للمواطنني بقيمة �إجمالية بلغت  2.36مليار
درهم ،ا�ستفاد منها �أكرث من  1347مواطنا ومواطنة يف �إمارة �أبوظبي.
وي���أت��ي اعتماد احل��زم��ة الأوىل لعام  2022ت��زام��ن��اً م��ع فرحة االح��ت��ف��ال بعيد
الفطر ال�سعيد ،وذلك انطالقاً من حر�ص القيادة الر�شيدة على �ضمان اال�ستقرار
االجتماعي وتعزيز م�ستويات املعي�شة واحلياة الكرمية للمواطنني وتعزيز دورهم
يف الإ�سهام يف دفع عجلة التنمية يف املجتمع .كما تعك�س هذه التوجيهات اهتمام
قيادتنا الر�شيدة وحر�صها الدائم على تلبية تطلعات واحتياجات املواطنني وتوفري
�سُ بل العي�ش الكرمي ورفاه �أبناء الوطن و�أ�سرهم ،وبناء جمتمع متما�سك �ضمن
بيئة ُتعزز من امل�ساهمة يف بناء الوطن وتقدمه .وبهذه املنا�سبة ،قال معايل فالح
حممد الأحبابي ،رئي�س دائرة البلديات والنقل ورئي�س جمل�س �إدارة هيئة �أبوظبي
للإ�سكان ،ب�أن “�صرف هذه الدفعة ي�ؤكد على حر�ص القيادة الر�شيدة واهتمامها
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باملواطن و�سعادته وحتقيق كافة �سبل الراحة واال�ستقرار له ولأفراد �أ�سرته ،حيث
ت�ضع القيادة الر�شيدة دائماً املواطن على ر�أ�س �أولويتها واهتمامها».
و�أك��د معاليه حر�ص الهيئة على تطوير منظومة �إ�سكان ع�صرية وم�ستدامة،
حتقق اال�ستقرار اال�سري واالجتماعي وتوفر بيئة �سكنية متكاملة تلبي احتياجات
الأ���س��رة الإم��ارات��ي��ة مبا يتما�شى مع ر�ؤي��ة قيادتنا لتوفري بنية حتتية و�سكنية
متكاملة تلبي متطلبات احلياة مبا يُنا�سب طبيعة وثقافة الأ�سرة الإماراتية لبناء
جمتمع متما�سك وم�ستقر يحظى بكل �سُ بل ومقومات احلياة الكرمية.
من جهته ،قال �سعادة الدكتور حممد را�شد الهاملي ،مدير عام هيئة �أبوظبي
للإ�سكان ،ان احلزمة الأوىل لهذا العام ت�أتي لت�ضاعف �أفراح وم�سرات املواطنني
يف ه��ذه املنا�سبة ال�سعيدة حر�صاً من قيادتنا الر�شيدة على تعزيز بيئة �أ�سرية
�آمنة وم�ستقرة .و�أ�ضاف �سعادته“ :فور �صدور التوجيهات ال�سامية ،تبد�أ الهيئة
يف التوا�صل مع املواطنني امل�ستفيدين لإبالغهم وحثهم على البدء ب�إجراءات
اال�ستفادة من اخلدمات الت�سهيالت واملنافع املُقدمة ،يف �إطار حر�ص الهيئة على
تقدمي كافة اخلدمات ال�ضرورية بال�سرعة واجل��ودة والكفاءة الالزمة وتوفري
رحلة مي�سرة للمتعاملني مبا ي�ضمن ح�صول املواطنني على اخلدمات الإ�سكانية
ب�سهولة وي�سر وراحة».

حتت رعاية حممد بن زايد

الدورة الـ 31من معر�ض �أبوظبي الدويل للكتاب تنطلق يف مايو املقبل
•• �أبوظبي-وام:

بحث اال�ستعدادات النطالق منتدى فاطمة بنت
مبارك للأمومة والطفولة بدورته الـ  2يف نوفمرب
•• �أبوظبي -وام:

تر�أ�ست �سعادة ال��رمي بنت عبداهلل الفال�سي الأم�ين العام
للمجل�س الأع���ل���ى ل�ل�أم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة اج��ت��م��اع اللجنة
العلمية ملنتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة و الطفولة
الذي يعقد دورت��ه الثانية خالل �شهر نوفمرب املقبل حتت
�شعار ال�صحة النف�سية للأم والطفل.
ح�ضر االجتماع الذي عقد افرتا�ضيا �أع�ضاء اللجنة التي
ت�ضم كال من معايل الدكتورة م�شرية خطاب رئي�س املجل�س
القومي حلقوق الإن�سان بجمهورية م�صر العربية و �سعادة
ال��دك��ت��ور ح�سني ال��رن��د الوكيل امل�ساعد ب���وزارة ال�صحة و
وقاية املجتمع لقطاع ال�صحة العامة و الدكتور �إبراهيم
ال��زي��ق ممثل منظمة ال�صحة العاملية مبنطقة اخلليج و
ممثلني عن جامعة الإمارات وم�ست�شفى اجلليلة التخ�ص�صي
للأطفال ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة يوني�سف .
ج��رى خ�لال االج��ت��م��اع ا�ستعرا�ض جمموعة م��ن املحاور
�أهمها الأه��داف واملو�ضوعات املقرتحة واملطروحة وو�ضع
الت�صور ال��ع��ام للمنتدى ال��ذي يعقد برعاية كرمية �سمو
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام
رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى

مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية ويهدف �إىل دعم املعارف والقدرات
واملهارات للعاملني واملتخ�ص�صني يف جمال رعاية وحماية
الطفولة ،و�إت��اح��ة الفر�ص يف نقل ال��ت��ج��ارب و ال��ن��م��اذج و
الأ�ساليب واخلربات واملعارف بني العاملني واملخت�صني يف
جمال التدخل واملعاجلة النف�سية للأطفال ون�شر الوعي
املجتمعي ب�����ش���أن ك��ل م��ا يخ�ص ال�صحة النف�سية للطفل
و�إ�شباع حاجاته وحمايته و�ضمان حقوقه وتعزيز م�ساهمة
الأطفال يف احل��وارات العامة املت�صلة ب�ش�ؤونهم وهمومهم
وق�ضاياهم بالإ�ضافة �إىل �إبراز اجلهود التي تبذلها الدولة
يف تطوير م�ؤ�س�سات وخدمات الرعاية النف�سية واالجتماعية
للأطفال .جت��در الإ���ش��ارة �إىل �أن املجل�س نظم خ�لال عام
 2016ال����دورة الأوىل للمنتدى بح�ضور امللكة �سيلفيا
ملكة مملكة ال�سويد و 300ممثل من اجلهات احلكومية
االحت����ادي����ة وامل��ح��ل��ي��ة و���ص��ان��ع��ي ال�����س��ي��ا���س��ات واملخت�صني
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ووك��االت الأمم املتحدة ،احتفاء
باليوم العاملي للطفل و�أ�سبوع الإمارات لالبتكار.
ركز املنتدى على الإب��داع يف تنمية الطفولة املبكرة وقلدت
�سمو ال�شيخة فاطمة بنت م��ب��ارك امللكة �سيلفيا “ و�سام
ال�شيخة فاطمة “ من الدرجة الأوىل ،تكرميا لها وتقديرا
جلهودها ل�صالح املر�أة والطفل يف بالدها والعامل.

الإمارات ورواندا توقعان اتفاقية التعاون االقت�صادي والفني

•• كيغايل  -وام:

التقى معايل ال�شيخ �شخبوط بن نهيان بن مبارك �آل
نهيان وزير دولة ،فخامة بول كاغامي رئي�س جمهورية
رواندا يف العا�صمة كيغايل ،حيث ناق�ش اجلانبان �سبل
ت��ع��زي��ز ال��ع�لاق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب�ين ال��ب��ل��دي��ن يف خمتلف
املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك.
ون��ق��ل معاليه لفخامته خ�لال اللقاء حت��ي��ات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
“حفظه اهلل” ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي “رعاه اهلل” ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة ،ومتنياتهم لبالده و�شعبه باملزيد من
ال��ت��ق��دم واالزده�����ار .م��ن جانبه حمل فخامته معايل
ال�شيخ �شخبوط بن نهيان بن مبارك �آل نهيان حتياته
�إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان
رئي�س الدولة “حفظه اهلل” ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” ،و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي���د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،ومتنياته لدولة
الإمارات حكومة و�شعبا باملزيد من التطور والنماء.
و�أك����د م��ع��ال��ي��ه خ�ل�ال ال��ل��ق��اء �أن ال��ع�لاق��ات ب�ين دولة
الإم���ارات وجمهورية روان���دا يف تقدم م�ستمر ،م�شريا
�إىل وجود العديد من الفر�ص والإمكانيات لتطويرها
وتعزيزها ودفعها �إىل الأمام ،ملا فيه م�صلحة البلدين.
من جانب �آخر التقى معايل ال�شيخ �شخبوط بن نهيان
بن مبارك �آل نهيان مع معايل كل من فن�سنت بريوتا

وزير اخلارجية والتعاون الدويل الرواندي ،و مانا�سيه
ن�شوتي وزي��ر دول��ة ل�ش�ؤون جتمع دول �شرق �أفريقيا،
حيث نقل معاليه حتيات �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل
نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل �إىل معاليهما.
وجرى خالل اللقاءين ا�ستعرا�ض الفر�ص اال�ستثمارية
واالقت�صادية وامل�شاريع التي تعود باملنفعة على البلدين
 ..كما مت التوقيع على اتفاقية التعاون االقت�صادي
والفني والتي �ستعزز العالقات الثنائية بني البلدين
ال�����ص��دي��ق�ين .م��ن جهته ق���دم م��ع��ايل ال��دك��ت��ور بريوتا
التهنئة لدولة الإمارات على جناح �إك�سبو  2020دبي
وعلى الإجن���ازات التي حتققت خالله ،بالإ�ضافة �إىل
جناح تنظيم القمة العاملية للحكومات.

حت��ت رع��اي��ة ���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�شيخ
حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ،ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة ،يُنظم مركز �أب��وظ��ب��ي للغة
ال���ع���رب���ي���ة ،ال���ت���اب���ع ل����دائ����رة الثقافة
وال�سياحة – �أبوظبي ،ال��دورة الـ31
ملعر�ض �أبوظبي الدويل للكتاب ،الذي
يقام خالل الفرتة من  23وحتى 29
مايو املقبل ،يف مركز �أبوظبي الوطني
للمعار�ض ،مب�شاركة نخبة من كبار
الأدب����اء ،وامل��ف��ك��ري��ن ،والنا�شرين من
جميع �أنحاء العامل .وت�ست�ضيف دورة
هذا العام من املعر�ض �أك�ثر من �ألف
نا�شر من  80دول��ة ،يقدّمون جدو ًال
متكام ًال من الفعاليات ي�ض ّم �أكرث من
 400فعالية متنوعة ُتلبي تطلعات
اجل���م���ه���ور ،م����ن ���ض��م��ن��ه��ا اجلل�سات
احل�����واري�����ة ،ال�����ن�����دوات ،والأم�سيات
الأدب���ي���ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة� ،إىل
جانب جمموعة كبرية من الفعاليات
التعليمية ،و�أن�شطة الربنامج املهني
للنا�شرين ،وف��ع��ال��ي��ات ال��ط��ف��ل ،التي
ي���ق���دم���ه���ا ن���خ���ب���ة م����ن الأك����ادمي����ي��ي�ن
واملتخ�ص�صني .وحتل جمهورية �أملانيا
االحت����ادي����ة ال���دول���ة ���ض��ي��ف ال�شرف،
وال���ت���ي خ�����ص�����ص��ت ب���دوره���ا برناجماً
ح���اف� ًل�ا م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات والأح�������داث
الثقافية التي ي�شارك فيها نحو 10

ن��ا���ش��ري��ن ومثقفني وم��ب��دع�ين �أمل���ان،
�سيلتقون جمهور الثقافة الإماراتية
وال��ع��رب��ي��ة ع�بر �أك�ث�ر م��ن  15جل�سة
ث��ق��اف��ي��ة وم��ه��ن��ي��ة م��ت��ن�� ّوع��ة .واختار
م��رك��ز �أب��وظ��ب��ي للغة ال��ع��رب��ي��ة عميد
الأدب ال��ع��رب��ي ط��ه ح�سني �شخ�صية
ال����ع����ام امل���ح���وري���ة مل���ع���ر����ض �أبوظبي
الدويل للكتاب  ،2022وذلك تقديراً
لإ���س��ه��ام��ات��ه ال��ك��ب�يرة وامل�ضيئة التي
ر�سّ خها يف تاريخ الثقافة العربية� ،إذ
يحتفي احل��دث بهذه القامة الأدبية
امل���رم���وق���ة م����ن خ��ل��ال ج���ن���اح خا�ص
ي�����س�� ّل��ط ال�����ض��وء ع��ل��ى م��ك��ان��ة و�أهمية
الأدي�������ب ،ع�ب�ر ����س���رد ب�����ص��ري ملالمح
م���ن ح��ي��ات��ه ،ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع متحف
ط���ه ح�����س�ين يف م�����ص��ر ،و���س��ل�����س��ل��ة من
ال���ن���دوات ال��ت��ي ت��ن��اق�����ش حم����اور عدة

يف م�سرية ط��ه ح�سني وف��ك��ره .وقال
معايل حممد خليفة امل��ب��ارك ،رئي�س
دائرة الثقافة وال�سياحة – �أبوظبي:
“نحن ن��ح��ت��ف��ل ال���ي���وم مب�����رور �أكرث
من ثالثة عقود على تنظيم معر�ض
�أبوظبي ال��دويل للكتاب ،هذا احلدث
ال��ث��ق��ايف ال���رائ���د ل�ل��إم���ارة ،والعن�صر
املهم يف الر�ؤية الإ�سرتاتيجية لإمارة
�أب��وظ��ب��ي ،ال��ت��ي تعترب �أن ال�صناعات
ال���ث���ق���اف���ي���ة والإب�����داع�����ي�����ة حم���� ّف����زات
رئ��ي�����س��ة للنمو وال��ت��ن��وّع االقت�صادي
واالج��ت��م��اع��ي فيها .ون��ح��ن على ثقة
�أ ّن املعر�ض يف دورته هذا العام �سي�ؤثر
�إيجابياً على قطاعات الن�شر الإقليمية
والدولية ،حيث يقدم فر�صاً و�شراكات
ج��دي��دة م��ع �صناع وق���ادة الن�شر من
جميع �أن��ح��اء العامل ”.وب����دوره� ،أكد
�سعادة الدكتور علي بن متيم ،رئي�س
م��رك��ز �أب��وظ��ب��ي ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة� ،أ ّن���ه
وبينما نحن نحتفي مبرور �أكرث من
ث�لاث��ة ع��ق��ود ع��ل��ى ان���ط�ل�اق معر�ض
�أب����وظ����ب����ي ال��������دويل ل���ل���ك���ت���اب ،ن�ؤكد
جن���اح���ه يف ت��ر���س��ي��خ م��ك��ان��ة الإم������ارة
العاملية كحا�ضنة ل�ل�إب��داع واملبدعني
يف امل���ج���االت ك��اف��ة ،وي��ع��زز ح�ضورها
ال��������دويل ك��ع��ا���ص��م��ة ث���ق���اف���ي���ة رائ�����دة
جتتمع على �أر�ضها خمتلف الثقافات
واحل�ضارات للتالقي واحل��وار الب ّناء
ال����ذي ي��دف��ع ب���اجت���اه �إث�����راء احلِ����راك
ال��ث��ق��ايف امل��ح��ل��ي والإق��ل��ي��م��ي والعاملي

ع��ل��ى ح���� ّد �����س����واء .ويف ه����ذه ال�����دورة
�سنعمل ع��ل��ى �إح��ي��اء �شغف اجلمهور
بالكلمة املكتوبة ومتكينهم باملعرفة
والإبداع �إىل جانب العمل على ت�سهيل
من����و وت����ط����ور ق���ط���اع ال���ن�������ش���ر .فهذه
ال���دورة من معر�ض �أبوظبي الدويل
ل��ل��ك��ت��اب ���س��ت���ؤك��د ع��ل��ى دور الثقافة
والكتب يف النهو�ض باملجتمعات وبناء
ج�سور التوا�صل بني جميع الثقافات
واحل�ضارات باعتباره الرهان طويل
الأمد� ،إىل جانب ت�س ّليط ال�ضوء على
�أملانيا ال��دول��ة �ضيف ال�شرف احتفا ًء
بتعاونها الثقايف والفكري مع العامل
العربي .وي�شارك يف دورة ه��ذا العام
نخبة من �أب��رز ال�شخ�صيات الثقافية
والأدب����ي����ة امل��رم��وق��ة ع��ل��ى امل�ستويني
العربي وال��ع��امل��ي ،ال��ذي��ن �سي�شاركون

يف �أك�ث�ر م��ن  400فعالية ثقافية،
ت�ضم جل�سات ون��دوات فكرية و�أدبية،
جتمع حولها نخبة من �أب��رز الأدباء،
والك ّتاب ،واملفكرين العرب والعامليني،
واث���ن�ي�ن م���ن احل���ائ���زي���ن ع��ل��ى جائزة
ن��وب��ل ،ال��ذي��ن ي�سلطون ال�����ض��وء على
جملة من املعارف املتنوعة يف حقول
ترثي جتربة ال��زوّار ،وتنمّي ح�صيلة
م���ع���ارف���ه���م وم����دارك����ه����م� ،إىل جانب
الأم�سيات ال�شعرية لعدد من ال�شعراء،
وحفالت توقيع ُكتب لـ  80م�ؤلفاً .كما
�سيحظى اجلمهور بفر�صة اال�ستمتاع
بعدد كبري م��ن الفعاليات الثقافية،
و�سل�سلة من الأن�شطة التي ُتقدم لأول
مرة يف املعر�ض مثل ركن الكوميك�س،
ورك�����ن �أمن������اط احل����ي����اة ،والربنامج
امل��و���س��ي��ق��ي .ك��م��ا ي�شهد امل��ع��ر���ض هذا
العام ع��ودة برنامج �صندوق ال�سينما
الأ�سود بعد غياب �أربعة �أع��وام .ومن
املقرر هذا العام انعقاد الدورة الأوىل
م��ن امل���ؤمت��ر ال����دويل للن�شر العربي
وال�صناعات الإب��داع��ي��ة ،ال���ذي يُعقد
ي��وم  22مايو ،قبيل انطالق الدورة
الـ 31م��ن معر�ض �أب��وظ��ب��ي الدويل
للكتاب ،مب�شاركة نخبة من اخلرباء
واملتخ�ص�صني يف القطاع من خمتلف
�أنحاء العامل .ويناق�ش امل�ؤمتر جملة
م���ن ال��ق�����ض��اي��ا ال���ه���ادف���ة �إىل تعزيز
���ص��ن��اع��ة ال��ك��ت��اب وال��ن��ه��و���ض بقطاع
الن�شر.

 33مليون م�ستفيد من برامج نور دبي ملكافحة العمى حمليا و عامليا

•• دبي-وام:

ا�ستطاعت م�ؤ�س�سة ن��ور دب��ي� ،إحدى
م���ب���ادرات حم��م��د ب���ن را����ش���د العاملية
م�����س��اع��دة  33م��ل��ي��ون �شخ�ص حول
العامل ،من خالل الربامج العالجية
وال���وق���ائ���ي���ة وال���ت���وع���وي���ة املخت�صة
مبكافحة العمى.
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال االج��ت��م��اع ال�سنوي
مل���ؤ���س�����س��ة م���ب���ادرات حم��م��د ب��ن را�شد
�آل مكتوم العاملية �أم�س الأول والذي
ا�ستعر�ض ق�صة ملهمة من م�ؤ�س�سة
نور دبي ت�ضمنت �أهم �إجنازاتها منذ
�إطالقها يف .2008
وق����د غ����رد ���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�شيخ
حم��م��د ب���ن را����ش���د �آل م��ك��ت��وم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دب��ي “رعاه اهلل” على ح�سابه
ال�شخ�صي �أم�����س م��ع��رب��ا ع��ن فخره
بان�ضمام � 145ألف متطوع تعاونوا
م��ع امل��ب��ادرات يف ع��ام  2021وق��ال :
“ فخور بنور دبي التي و�صلت لـ 33
مليون م�ستفيد».
و منذ �إط�ل�اق ن��ور دب��ي كمبادرة من
قبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم يف � ،2008ساهمت
بعالج املحتاجني يف  22دول��ة حول
ال���ع���امل دع���م���ا ل�ل�إن�����س��ان��ي��ة وازده������ار
ال�شعوب.
وب��ع��د جن��اح امل��ب��ادرة يف عامها الأول
�أطلق �سموه م�ؤ�س�سة نور دبي اخلريية
غ�ير ال��رب��ح��ي��ة عام 2010للق�ضاء
على م�سببات الإعاقة الب�صرية التي
ميكن عالجها والوقاية منها.
و بالرغم م��ن التقدم ال��ت��ي �أحرزته
م����ؤ����س�������س���ة ن������ور دب������ي وغ��ي�ره����ا من

امل�ؤ�س�سات يف ه��ذا امل��ج��ال �إىل �أن���ه ال
ي���زال ه��ن��اك ح��اج��ة ل��ت��وف�ير خدمات
رعاية العني للمحتاجني.
و ح�سب �إح�����ص��اءات منظمة ال�صحة
ال����ع����امل����ي����ة ،ي�����ع�����اين  295مليون
���ش��خ�����ص ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل من
���ض��ع��ف ال��ن��ظ��ر 80% ،م��ن��ه��م ميكن
ع�لاج��ه��م �أو وق��اي��ت��ه��م م��ن الإ�صابة
ب���الإع���اق���ة ال��ب�����ص��ري��ة يف ح����ال توفر
العالج املنا�سب  90%من امل�صابني
بالإعاقة الب�صرية ويقطنون يف الدول
ال��ن��ام��ي��ة .و ب��ال��رغ��م م��ن التحديات
التي واججها ال��ع��امل ال �سيما قطاع
اخل���دم���ات الإن�����س��ان��ي��ة ب�سبب تف�شي
جائحة كوفيد 19-عامليا �إال �أنه و يف
غ�ضون ع��ام ا�ستطاعت م�ؤ�س�سة نور
دب��ي تخطي ك��ل ال��ت��ح��دي��ات و جتاوز
امل�ستهدف للو�صول �إىل  33مليون

م�ستفيد يف مدة زمنية ق�صرية.
و تركز “ برامج م�ؤ�س�سة نور دبي “
على دع��م �أه��داف التنمية امل�ستدامة
رق����م  17 ،4،5 ،3، 1ع�ب�ر و�ضع
برامج وا�سرتاتيجيات ل�صحة العني
يف �أفريقيا و�آ�سيا والتي من خاللها
ت��دع��م ب��ن��اء ال��ق��درات املحلية ومتكن
املجتمع م��ن ال�سيطرة ع��ل��ى املر�ض
م��ا ينتج �أث���را �إي��ج��اب��ي��ا على التنمية
االقت�صادية يف ال���دول التي مت فيها
العالج.
و على ال�صعيد الوطني توفر امل�ؤ�س�سة
ال��ف��ح��و���ص��ات واال���س��ت�����ش��ارات الطبية
ل��ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع ع�بر ع��ي��ادة العيون
املتنقلة وال��ت��ي بلغ ع��دد امل�ستفيدين
م���ن خ��دم��ات��ه��ا � 30,050شخ�صا
م��ن��ذ �إط��ل�اق ال�برن��ام��ج يف .2014
ت��ه��دف ال��ع��ي��ادة �إىل �إي�����ص��ال خدمات

فح�ص العيون للمر�ضى يف �أماكنهم
مبختلف مناطق ال��دول��ة م��ن خالل
تنفيذ احل��م�لات ال��وق��ائ��ي��ة للعديد
م����ن ف����ئ����ات امل���ج���ت���م���ع م����ع الرتكيز
ع��ل��ى ���س��ائ��ق��ي ال��ن��ق��ل ال���ع���ام ،املدار�س
املجتمعية ،و���س��ك��ن ال��ع��م��ال ل�ضمان
و�صول خدمات فح�ص العيون جلميع
�أفراد املجتمع .وتوفر امل�ؤ�س�سة �أي�ضا
ال���ع�ل�اج ل��ل��م��ح��ت��اج�ين م���ن املقيمني
ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن �أم��را���ض العيون
امل��ع�����س��رة م��ن خ�ل�ال ب��رن��ام��ج العالج
داخ��ل الدولة ،وال��ذي جنح يف توفري
العالج لـ 245مري�ضا منذ �إطالقه
يف  .2016و على ال�صعيد العاملي
ت���ق���وم م���ؤ���س�����س��ة ن�����ور دب�����ي بتنظيم
وتنفيذ املخيمات العالجية ملكافحة
ال��ع��م��ى يف امل��ن��اط��ق ال��ن��ائ��ي��ة يف �آ�سيا
و�أفريقيا وا�ستفاد من برناجمها يف

هذا ال�صدد  319,280مري�ضا من
خالل توفري اخلدمات الت�شخي�صية
وال����ع��ل�اج����ي����ة .و ت���ع���ت�ب�ر املخيمات
ال��ع�لاج��ي��ة خ�����ارج ال����دول����ة م���ن �أه���م
اخل��دم��ات املقدمة م��ن م�ؤ�س�سة نور
دب��ي التي ا�ستطاعت توفري خدمات
رع���اي���ة ال��ع��ي��ون ل��ل��م��ح��ت��اج�ين الذين
ي��ع��ان��ون م��ن نق�ص يف امل����وارد ف�ضال
عن ع��دم وج��ود بنية حتتية للرعاية
ال�صحية .و توا�صل م�ؤ�س�سة نور دبي
كذلك م�سريتها يف مكافحة الأمرا�ض
اال�ستوائية من خالل برنامج الق�ضاء
على تراخوما يف �شمال �أثيوبيا والذي
ي��ع��د م��ن امل�����س��ب��ب��ات ال��رئ��ي�����س��ة للعمى
يف جميع �أن��ح��اء ال��ع��امل حيث يعاين
�أك�ث�ر م��ن  1.9م��ل��ي��ون �شخ�ص من
الإع��اق��ة الب�صرية نتيجة لإ�صابتهم
مب�ضاعفات الرتاخوما.
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�أخبـار الإمـارات
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ال�ش�ؤون الإ�سالمية :تهيئ امل�ساجد وامل�صليات ل�صالة عيد الفطر املبارك
با�شرت الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف
مع جميع �إم���ارات الدولة ا�ستعداداتها ب�ش�أن امل�ساجد
وم�صليات العيد وتهيئتها ال�ستقبال امل�صلني ومتكينهم
من �أداء �صالة عيد الفطر املبارك ب�أريحية وروحانية
تواكب فرحة هذه املنا�سبة يف ظل التعايف الذي ت�شهده
الدولة من جائحة كورونا.
و�أ�شاد �سعادة حممد �سعيد النيادي  ،مدير عام الهيئة
العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوق���اف بالدعم الكبري
للهيئة من �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل
نهيان ،رئي�س ال��دول��ة –حفظه اهلل –و�أخيه �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س

04

ال��دول��ة ،رئي�س جمل�س ال����وزراء ،حاكم دب��ي ،و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حم��م��د ب��ن زاي���د �آل ن��ه��ي��ان ،ويل عهد
�أبوظبي ،نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة و�أ�صحاب
ال�سمو حكام الإم���ارات ،رافعا �أ�سمى �آي��ات التهاين لهم
بهذه املنا�سبة ال�سعيدة داعيا اهلل �أن ميدهم مبوفور
ال�صحة والعافية و�أن تعود ه��ذه املنا�سبة على �شعب
الإمارات والعامل �أجمع باخلري والربكة والأمان .
و�أك����د ال��ن��ي��ادي ح��ر���ص ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى ���س�لام��ة امل�صلني
وتهيئة البيئة املثالية التي متكنهم من �أداء �صلواتهم
ب��ط��م���أن��ي��ن��ة وي�����س��ر ،م��ب��ي��ن��ا �أن ال��ه��ي��ئ��ة ق���د و���ض��ع��ت كل
ترتيباتها وخططها يف امل�����س��اج��د وامل�����ص��ل��ي��ات لإقامة

�شعائر ���ص�لاة عيد الفطر  ،حيث �سيتم فتح �أب���واب
امل�صليات واجل��وام��ع ل�صالة العيد بعد �صالة الفجر
م��ن ي���وم ال��ع��ي��د ،ع��ل��ى �أن ي��ت��م ف��ت��ح م��ك�برات ال�صوات
اخل��ارج��ي��ة لبث ت��ك��ب�يرات العيد قبل ال�����ص�لاة بن�صف
�ساعة ،و�سوف يتم الإ�شراف على دخول وخروج امل�صلني
وذلك بالتعاون مع املتطوعني جتنبا لالزدحام ،داعيا
�إىل االلتزام بالإجراءات االحرتازية املتبعة يف امل�ساجد
بارتداء الكمام ،وتطبيق التباعد اجل�سدي بني امل�صلني
مب�سافة م�تر ،م��ع احل��ر���ص على ا���س��ت��خ��دام ال�سجادة
ال�شخ�صية ،مت�ضرعا �إىل اهلل �أن يجعله عيدا �سعيدا
مباركا على اجلميع.

اختتام فعاليات �شهر رم�ضان املبارك ببلدية منطقة الظفرة

•• الظفرة -الفجر:

اختتمت بلدية منطقة الظفرة �سل�سة الفعاليات التي نظمتها خالل �شهر
رم�ضان املبارك والتي ت�ضمنت حما�ضرات دينية وور�ش �صحية افرتا�ضية
وبلغ عددها �ست حما�ضرات وذل��ك بالتعاون مع الهيئة العامة لل�ش�ؤون
الإ�سالمية والأوق���اف و�شركة �أبوظبي للخدمات ال�صحية (م�ست�شفيات
الظفرة) .وت�ضمنت املحا�ضرات (�صيام اجل��وارح ،رم�ضان ت�سامح وعطاء
م�ستمر ،وجوه م�سفرة ،ويف ذلك فليتناف�س املتناف�سون ،غذاءك الرم�ضاين
ثقافة و�سلوك ،دوائ��ي ما بعد رم�ضان) والقاها ع��دد من �ضيوف رئي�س
الدولة حفظه اهلل .وت�أتي هذه املحا�ضرات بهدف تعزيز اجلانب الديني
وال�صحي والثقايف ملجتمع منطقة الظفرة و�شارك يف الفعاليات حوايل
� 400شخ�صاً .ونالت �سل�سلة املحا�ضرات ا�ستح�سان كبري وتفاعل من
احل�ضور ،وحيث �أثنى احل�ضور على جميع املحا�ضرات املقدمة وفائدتها.

بالتعاون مع الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف بر�أ�س اخليمة

فريق ال�صقور التطوعي بنادي الإمارات ي�شارك يف مبادرة م�ساجدنا �آمنة
مع الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوق��اف بر�أ�س اخليمة
•• ر�أ�س اخليمة -الفجر:
وال��ت��ي ق���ام فيها ال��ف��ري��ق ب��اال���ش��راف ع��ل��ى تطبيق الإج�����راءات
�شارك فريق ال�صقور التطوعي بنادي الإمارات يف ر�أ�س اخليمة االحرتازية لإقامة ال�صلوات يف م�ساجد الإم��ارة خالل �صالتي
يف دع���م ج��ه��ود ال���دول���ة يف ال��ت�����ص��دي الن��ت�����ش��ار ف�يرو���س كورونا الع�شاء والتهجد .حيث قام الفريق على تنظيم دخول امل�صلني
امل�ستجد كوفيد 19وذل��ك عرب حملة م�ساجدنا �آمنة بالتعاون لأداء ال�صلوات وخروجهم للت�أكد من تطبيق كافة الإجراءات

واال���ش�تراط��ات ال��وق��ائ��ي��ة واالح�ت�رازي���ة مل��ن��ع ن��ق��ل ال��ع��دوى بني
امل�صلني والت�أكد من كل فرد ب�إح�ضار ال�سجادة اخلا�صة به ولب�س
الكمامات والتباعد بني امل�صلني وترك م�سافة �آمنة ،والت�أكد من
عدم �إقامة التجمعات قبل ال�صالة �أو بعدها مبا ي�ضمن �سالمة
اجلميع.

�أم�سيات «ليايل رم�ضان» يف �إك�سبو ال�شارقة ت�ستقطب �أكرث من � 50ألف زائر
•• ال�شارقة -وام:

اختتم مركز �إك�سبو ال�شارقة فعاليات معر�ض "ليايل رم�ضان "2022
بعد  15يوماً حافلة بالعرو�ض الرتويجية والفعاليات الرتاثية والتجارب
الرتفيهية العائلية بالإ�ضافة �إىل خ�صومات الت�سوق التي و�صلت �إىل 75
باملائة لينجح احلدث باملحافظة على زخمه يف عدد الزوار منذ اليوم الأول
النطالقه وحتى �آخر �أيام املعر�ض م�ستقطباً �أكرث من � 50ألف زائر معززاً
مكانته كواحد من �أبرز الفعاليات التجارية والت�سويقية يف �إمارة ال�شارقة.
وقدم املعر�ض الذي نظمه املركز بدعم من غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة
�ضمن فعاليات ال���دورة  32م��ن "مهرجان رم�ضان ال�شارقة" جلمهوره
من�صة مثالية لال�ستمتاع ب�شهر رم�ضان املبارك و�أجوائه الرائعة يف �إمارة
ال�شارقة من خالل جتارب متنوعة حازت على ر�ضا ال��زوار و�أج��واء ت�سوق
متميزة وفرها لهم �أكرث من  200عار�ض من كبار جتار التجزئة ونحو 25

عالمة جتارية عاملية بالإ�ضافة �إىل الفعاليات الروحانية والربامج الثقافية
والعرو�ض الرتاثية احلية وجتارب الطعام والأن�شطة الرتفيهية العائلية
التي �شهدها املعر�ض .و�أ�شار �سعادة �سيف حممد املدفع الرئي�س التنفيذي
ملركز �إك�سبو ال�شارقة �إىل �أن النجاحات املتوا�صلة التي يحققها معر�ض
"ليايل رم�ضان  "2022ر�سخت مكانته كعالمة فارقة يف قائمة الفعاليات
التجارية واملهرجانات الت�سويقية والرتفيهية التي حتظى باهتمام �سكان
�إم��ارة ال�شارقة وزواره��ا الذين توافدوا �إىل املعر�ض لعي�ش جت��ارب ت�سوق
متميزة واال�ستمتاع بالأم�سيات الرم�ضانية ال�ساحرة م��ا انعك�س ب�شكل
�إيجابي على دور احلدث وم�ساهمته الكبرية يف تن�شيط احلركة التجارية
واالقت�صادية وتعزيز ال�سياحة الت�سويقية يف �إم���ارة ال�شارقة ال�سيما �أن
املعر�ض �أ�صبح واحدا من �أهم الأحداث التجارية الرائدة التي يحر�ص كبار
جتار التجزئة والعالمات التجارية على امل�شاركة فيه بانتظام نظراً لدوره
يف متكني العار�ضني من تعزيز ن�سبة مبيعاتهم وحتقيق عوائد جمزية.

و�أكد �سعادة املدفع �أن املعر�ض �شهد هذا العام العديد من الفعاليات الرتاثية
املبا�شرة والأجواء االحتفالية والأن�شطة الرتفيهية التي حر�ص املركز على
تنظيمها لتعزيز جناحات احل��دث وتر�سيخ مكانة �إم��ارة ال�شارقة كوجهة
مميزة لق�ضاء �شهر رم�ضان والعيد �سواء على �صعيد اال�ستمتاع بالأجواء
الرم�ضانية �أو لت�أ�سي�س ومم��ار���س��ة الأع��م��ال التجارية معرباً ع��ن �شكره
لغرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة على دعمها لكافة الفعاليات التي ينظمها
وي�ست�ضيفها املركز ويف مقدمتها معر�ض ليايل رم�ضان باعتباره �أحد �أهم
فعاليات مهرجان رم�ضان ال�شارقة.
بدوره �أكد �سلطان �شطاف مدير �إدارة املبيعات والت�سويق يف مركز �إك�سبو
ال�شارقة �أن املعر�ض كان حاف ً
ال بالعرو�ض املميزة والفعاليات امل�شوقة التي
اجتذبت الآالف من �سكان وزوار الإمارة ومن �أبرزها القرية الرتاثية التي
ت�ضمنت عر�ضاً جلوانب متنوعة من احلياة القدمية والأ�صيلة ملجتمع
الإمارات وقدمت للأهايل والزوار الفر�صة لال�ستمتاع بلوحات تراثية بهية

كما �شهد املعر�ض العديد من الفعاليات والأن�شطة الرتفيهية التي كانت
حافلة باملفاج�آت خا�صة فيما يتعلق بتقدمي العرو�ض والتخفي�ضات على
جمموعة وا�سعة من املنتجات.
و�أ���ش��اد ع��دد م��ن ممثلي ال�����ش��رك��ات ال��ع��ار���ض��ة بالتنظيم املتميز للمعر�ض
من قبل مركز �إك�سبو ال�شارقة وما ت�ضمنه احل��دث من فعاليات م�شوقة
ومتنوعة ا�ستقطبت عدد كبري من الزوار الأمر الذي �ساهم يف تعزيز ن�سبة
مبيعاتهم وحتقيق عوائد جمزية م�ؤكدين �أن التطوير امل�ستمر للمعر�ض
وما ي�شهده كل عام من تنامي مكانته كوجهة ت�سويقية وترفيهية تدفعهم
لت�أكيد عزمهم امل�شاركة يف ال���دورات املقبلة للمعر�ض يف حني �أع��رب عدد
من الزوار عن �سعادتهم بهذا احلدث الذي وفر لهم جمموعة وا�سعة من
املنتجات التي لبت احتياجاتهم خ�لال �شهر رم�ضان ال��ك��رمي �إىل جانب
منحهم الفر�صة لال�ستمتاع ب��الأج��واء الرم�ضانية التي تتميز بها �إمارة
ال�شارقة.

�أكدت تبنّي �أحزاب اليمني للقومية الإثنية

درا�سة حديثة لـ تريندز ّ
حتلل العوامل الرئي�سية لظاهرة �صعود اليمني املتطرف يف �أوروبا
•• ابوظبي-الفجر:

حتلل درا�سة حديثة� ،أ�صدرها مركز
ت��ري��ن��دز للبحوث واال�ست�شارات،
حت��ت ع��ن��وان' :احل���دث ال�سويدي
وت���ط���ب���ي���ع "اليمني املتطرف"
يف �أوروب���������ا' ،امل���ظ���اه���ر والعوامل
ال���رئ���ي�������س���ي���ة ل����ظ����اه����رة اليمني
املتطرف يف �أوروب���ا على م�ستويي
الأف����ك����ار وامل���م���ار����س���ة ال�سيا�سية،
م�سلطة ال�����ض��وء ع��ل��ى الإجن����ازات
االنتخابية ال��ت��ي حققتها �أحزاب
ال���ي���م�ي�ن امل���ت���ط���رف يف ع������د ٍد من
ال����دول الأوروب���ي���ة ب��اع��ت��ب��اره��ا من
�أهم م�ؤ�شرات التطبيع ،خ�صو�صاً
ب��ع��دم��ا �أق����دم زع��ي��م ح���زب "اخلط
ال�صلب" ال��ي��م��ي��ن��ي امل���ت���ط���رف،
را���س��م��و���س ب���ال���ودان ،ع��ل��ى �إح����راق
ن�����س��خ م���ن ال����ق����ر�آن ال����ك����رمي ،وما

�صاحبه م��ن ع��ن ٍ��ف وع��ن ٍ��ف م�ضاد
يف ال�سويد ،م��ا يلقي ال�ضوء مرة
�أخرى على ظاهر ٍة قدمي ٍة جديدة
يف �أوروب��������ا ،وه����ي ظ���اه���رة �صعود
اليمني املتطرف� .أك��دت الدرا�سة
التي �أعدها حممد ال�ساملي ،الباحث
ومدير �إدارة التدريب يف "تريندز"،
�أن معظم �أح��زاب وتيارات اليمني
املتطرف حتمل ر�ؤى �ضد الإ�سالم،
وتتب ّنـى نوعاً من القومية الإثنية،
وت��ر ّوج لنف�سها على �أنها املخ ّل�ص
للح�ضارة ال��غ��رب��ي��ة م��ن التهديد
الإ�سالمي الذي ميثله املهاجرون،
ف��م��ن��ذ ع����ام  2016ب����رز تطبيع
�سريع للأفكار ال�شعبوية لليمني
امل��ت��ط��رف يف جم��ت��م��ع��ات �أوروبية
خم��ت��ل��ف��ة؛ ف��اخل��ط��اب العن�صري
وال��ت��ك��ت��ي��ك��ات اخل��ط��اب��ي��ة لليمني
امل���ت���ط���رف مت ت��ب�� ّن��ـ��ي��ه��ا بوا�سطة

�أح�����زاب ال��ت��ي��ار ال��رئ��ي�����س وو�سائل
الإعالم ال�سائدة.
مكافحة التعددية الثقافية
وت��������رى ال�����درا������س�����ة �أن ال���ن���ج���اح
االن����ت����خ����اب����ي لأح������������زاب اليمني
امل���ت���ط���رف يف دول �أوروب����ي����ة عدة
يعني �أن و�سائل الإع�لام ال�سائدة
ت�ست�ضيف ال�سيا�سيني املنتمني
�إىل هذه الأحزاب مثل غريهم من
ال�سيا�سيني احل��زب��ي�ين املنتخبني
دمي���ق���راط���ي���اً؛ وب���ه���ذه الطريقة،
ُت�����ص��ب��ح ر�ؤى وت�������ص���ورات اليمني
املتطرف لعاملي الأحداث والأفكار
طبيعية وجديرة بالتقدير ،حتى
ب���ات���ت ال��ق�����ض��اي��ا ال���ت���ي ت��ن��ب��ع من
�أي���دي���ول���وج���ي���ة ال��ي��م�ين املتطرف
حم���ور ال��ن��ق��ا���ش ال��ع��ام يف �أوروب�����ا،
وع��ل��ى ر�أ���س��ه��ا ال��ه��ج��رة ،ومكافحة

التعددية الثقافية ،ونقد الإ�سالم
و"الإرهاب الإ�سالمي" ،وتعزيز
ال����ه����وي����ة ،وم�������س���ت���ق���ب���ل التكامل
الأوروب�����������ي .ك���م���ا ���س��ي��ط��رت هذه
ال��ق�����ض��اي��ا ع��ل��ى ط�����اوالت النقا�ش
وامل���ن���اظ���رة ل��ل��ت��ي��ار ال��رئ��ي�����س��ي من
الأح����زاب ال�سيا�سية��� ،س��واء ميني
الو�سط �أو ي�سار الو�سط.
ت�أثري نظريات امل�ؤامرة
و�أ���ش��ارت ال��درا���س��ة �إىل �أن و�سائل
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي ،وال�سيما
ف��ي�����س��ب��وك� ،أت���اح���ت م��ن�����ص�� ًة مهمة
لأن�������������ص������ار ال�����ي�����م��ي��ن امل����ت����ط����رف
للتعبري عن �آرائ��ه��م ومعتقداتهم
ون�شرها ،وقام عدد من الدار�سني
بتحليل م�ضمون االت�����ص��ال على
ف��ي�����س��ب��وك خ��ل��ال �أزم�������ة جائحة
كورونا ،والحظوا تطبيعاً لبع�ض

اجت���اه���ات �آراء ال��ي��م�ين املتطرف
وقبو ًال لها �ضمن التيار الرئي�سي
م��ن امل�����س��ت��خ��دم�ين ،وي��ت�����ض��ح ذلك
م���ن وج�����ود ���س��م��ات ���ش��ع��ب��وي��ة ،بل
وت�����أث��ي�ر ل��ن��ظ��ري��ات امل������ؤام�����رة ،يف
ت���ف���اع�ل�ات امل�����س��ت��خ��دم�ين ب�ش�أن
اجلائحة العاملية ،وهي �أهم �سمات
�أيديولوجية اليمني املتطرف.
وب��ي��ن��ت �أن ف�����ش��ل ب��ع�����ض النخب
ال�سيا�سية يف التعامل مع تداعيات
فجرتها
الأزم�����ة ال�����ص��ح��ي��ة ال��ت��ي َّ
َّ
ج���ائ���ح���ة "كوفيد "-19وف�����رت
ت��رب��ة خ�صبة ل�ل�أف��ك��ار ال�شعبوية
ال��ع��ن�����ص��ري��ة ل��ل��ي��م�ين املتطرف،
وال����س���ي���م���ا امل����ع����ادي����ة للم�ؤ�س�سة
والقومية الإثنية ورهاب الأجانب،
ف�أ�صبح ره��اب الأج��ان��ب �أك�ثر من
ال��ع��ن�����ص��ري��ة وم��رت��ب��ط ب�شعبوية
اليمني املتطرف ،وقد َّ
�صك بع�ض

الدار�سني م�صطلح "�شعبوية رهاب
الأجانب" لتمييز �أيديولوجية
ال��ي��م�ين امل���ت���ط���رف ،وع����زاه����ا �إىل
م��وج��ة ال�لاج��ئ�ين اجل���دي���دة �إىل
�أوروبا منذ عام .2015
نظرة عاملية مانوية
وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن يف �صلب

�أفكار اليمني املتطرف نظرة عاملية
مانوية تلخ�ص كل �شيء يف فكرتي
اخلري وال�شر ،وتتعار�ض مع فكرة
احللول الو�سط التي تقوم عليها
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ال��ل��ي�برال��ي��ة ،وقد
ظهرت هذه الفكرة يف �أوروبا �أثناء
احل��رب الأوكرانية الراهنة ،فمن
�أج����ل خ��ل��ق ح��ق��ي��ق��ة ب��دي��ل��ة تغطي

ع��ل��ى العن�صرية الأوروب���ي���ة جتاه
ال�ل�اج���ئ�ي�ن ال�������س���وري�ي�ن وغريهم
وجتاه الالجئني غري البي�ض من
�أوك��ران��ي��ا ،مت ال�تروي��ج لفكرة �أنه
ي��ج��ب ع��ل��ى دول ال�����ش��رق الأو�سط
�أن تعتني بجريانهم الالجئني كما
تعتني الدول الأوروبية بالالجئني
الأوكرانيني.

� % 15إ�صابات العيون و % 16الوجه والأذنني و % 30اليدين و 23ال�ساقني

�شرطة دبي حتذر من خطورة ا�ستخدام الألعاب النارية يف املنا�سبات والفعاليات
•• دبي-الفجر:

ح����ذرت ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�شرطة
دبي من خطورة ا�ستخدام الألعاب
النارية يف املنا�سبات والفعاليات
من قبل غري املخت�صني ،ملا لذلك
من �آثار �صحية وج�سدية عليهم،
داعي ًة �أف��راد املجتمع �إىل االلتزام
ب��ال��ق��وان�ين وع����دم ال��ت��ع��ام��ل ب�أي
���ش��ك��ل م��ن الأ���ش��ك��ال م��ع الألعاب
النارية وم��ن يتاجر بها ،حفاظاً
على �سالمة العامة.
و�أك������د الأ����س���ت���اذ ب��ط��ي �أح���م���د بن
دروي�������ش ال��ف�لا���س��ي ،م��دي��ر �إدارة
التوعية الأمنية يف الإدارة العامة
لإ���س��ع��اد املجتمع� ،أن �شرطة دبي
�أطلقت حملة توعوية بعنوان "
ت��ذك��ر ...الأل��ع��اب ال��ن��اري��ة �أخطر

مما تظن" ،للتحذير من خطورة
ا�ستخدام الألعاب النارية ،وذلك
م��ن ب��داي��ة �شهر رم�ضان املبارك
عرب قنوات التوا�صل االجتماعي
والإعالنات اخلارجية والر�سائل
الإل��ك�ترون��ي��ة امل��ب��ا���ش��رة ،م��ن �أجل
�إي�صال التوعية �إىل �أكرب قدر من
�أفراد املجتمع.
و�أو�����ض����ح ال��ف�لا���س��ي �أن خطورة
الأل���ع���اب ال��ن��اري��ة تتمثل يف �أنها
ت�سبب ع��اه��ات م�ستدمية ،ت�صل
�إىل ف��ق��دان وب�تر وح���رق �أع�ضاء
يف اجل�����س��م ،مبيناً �أن الدرا�سات
�أظ�����ه�����رت �أن الأل�����ع�����اب النارية
ت�سبب �إ���ص��اب��ات بن�سبة % 15
يف منطقة ال��ع��ي��ون ،و 16%يف
الوجه والأذنني ،و 6%يف منطقة
ال�����ص��در ،و 10%يف ال�سواعد،

الأول املتفجرات على �أنها مركب
ك��ي��م��ي��ائ��ي� ،أو خ��ل��ي��ط مركبات
كيميائية خم��ت��ل��ف��ة ،ت��ت��ف��اع��ل مع
ب��ع�����ض��ه��ا ع��ن��د ت��ع��ر���ض��ه��ا لعوامل
م��ه��ي���أة ،ك��ق��وة من�شطة يف �إنتاج
�ضغط وح���رارة وب�سرعة معينة،
ت��������ؤدي �إىل ال���ت����أث�ي�ر �أو �إحل�����اق
الأ���ض��رار باملنطقة املحيطة بها،
وي�شمل ذلك الألعاب النارية.
و % 30يف اليدين ،و 23%يف
منطقة ال�ساقني.
ون��ب��ه ال��ف�لا���س��ي �إىل �أن املر�سوم
ب��ق��ان��ون احت����ادي رق���م  17ل�سنة
 2019ب�ش�أن الأ�سلحة والذخائر
وامل��ت��ف��ج��رات وال��ع��ت��اد الع�سكري
وامل����واد اخل��ط��رة ،ع��� ّرف يف مادته

ال يجوز حيازتها
و�أكد �أن املادة الثالثة من املر�سوم
ب���ق���ان���ون ت��ن�����ص ع���ل���ى �أن������ه  ":ال
ي��ج��وز اقتناء �أو ح��ي��ازة �أو �إحراز
�أو حمل املتفجرات �أو ا�ستريادها
�أو ت�صديرها �أو �إع��ادة ت�صديرها
�أو ع��ب��وره��ا �أو ���ش��ح��ن��ه��ا مرحليا
�أو الإجت������ار ف��ي��ه��ا �أو ���ص��ن��ع��ه��ا �أو

�إ�صالحها �أو نقلها �أو الت�صرف
فيها ب�أية �صورة من ال�صور �إال بعد
احل�صول على ترخي�ص �أو ت�صريح
ب��ذل��ك م��ن �سلطة الرتخي�ص �أو
من اجلهة املعنية ،طبقا لأحكام
هذا املر�سوم بقانون.
عقوبة االجتار
وتابع الفال�سي �أن املادة رقم 54
م��ن امل��ر���س��وم ت��ن�����ص ع��ل��ى عقوبة
احل��ب�����س م����دة ال ت��ق��ل ع���ن �سنة
وال��غ��رام��ة ال��ت��ي ال تقل ع��ن مائة
�أل������ف دره������م �أو ب�����إح����دى هاتني
ال��ع��ق��وب��ت�ين ل��ك��ل م���ن ق����ام بدون
ت��رخ��ي�����ص ب���االجت���ار يف الأل���ع���اب
النارية �أو ا�ستريادها �أو ت�صديرها
�أو ت�صنيعها �أو �إدخالها من و�إىل
الدولة.
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مب�شاركة �سامل بن ركا�ض

م�ست�شفى الإمارات الدويل يختتم مبادرته يف �شهر رم�ضان

•• العني-الفجر:

اختتم م�ست�شفى الإم��ارات ال��دويل مبادرته الإن�سانية خالل �شهر رم�ضان املبارك بتوزيع وجبات
الإفطار واملونة على العمال والأ�سر امل�ستحقة يف مدينة العني والتي �شملت نحو  300ح�صة غذائية
وموائد �إفطار ال�صائم ،و�شارك يف اختتام امل��ب��ادرة التي ا�ستمرت � 4أ�سابيع ال�شيخ الدكتور �سامل
بن ركا�ض العامري رئي�س جمعية الإم���ارات لل�سرطان والدكتور ارون مينيوم الرئي�س التنفيذي
مل�ست�شفى الإمارات الدويل وعدد من املوظفني واملتطوعني .وتقدم ال�شيخ �سامل بن ركا�ض بال�شكر
من م�ست�شفى الإم��ارات ال��دويل على جهوده يف هذه املبادرة التي تكللت بالنجاح خالل �أي��ام ال�شهر
الف�ضيل ،والتي �ساهمت ب�إدخال البهجة وال�سرور �إىل نفو�س �شريحة وا�سعة من العمال والأ�سر
املقيمة على �أر�ض الوطن و�إ�شعارهم باملودة والأخوة والتكاتف يف �شهر العطاء والكرم.

مت�ضمنة العدالة والكفاءة
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حماكم ر�أ�س اخليمة تطلق الهوية امل�ؤ�س�سية اجلديدة
•• ر�أ�س اخليمة-الفجر:

�أطلقت دائرة حماكم ر�أ�س اخليمة
���ص��ب��اح �أم�������س ،ال��ه��وي��ة امل�ؤ�س�سية
اجل��دي��دة للمحاكم ،والتي ترتكز
ع��ل��ى �أرب���ع���ة ع��ن��ا���ص��ر رئي�سية هي
«ال����ع����دال����ة وال���ع���امل���ي���ة وال���ك���ف���اءة
وال�������س���ع���ادة» ،مل��واك��ب��ة التوجهات
احل��دي��ث��ة وامل���ت���غ�ي�رات املت�سارعة
ولتج�سيد م�سرية التطور امل�ستمرة
ال��ت��ي ت�شهدها امل��ح��اك��م يف عملها
ال��ق�����ض��ائ��ي ب����إم���ارة ر�أ�����س اخليمة،
ومبا يتوافق مع املهام والواجبات
امل��وك��ل��ة �إل���ي���ه���ا ،واخل����دم����ات التي
تقدمها للمجتمع.
وقال �سعادة امل�ست�شار �أحمد حممد
اخل���اط���ري رئ��ي�����س دائ�����رة حماكم
ر�أ����س اخليمة ب��ه��ذه املنا�سبة� :إن
�إط�ل�اق الهوية اجل��دي��دة للدائرة
ي����ع����د ان����ط��ل�اق����ة ج������دي������دة نحو
م�ستقبل م�شرق ،ر�سمته لنا ر�ؤية
القيادة الر�شيدة ،للخم�سني عاما
امل��ق��ب��ل��ة ،وي����ؤك���د �إ����ص���رار وحر�ص
دائ���رة املحاكم على حتقيق املزيد
م���ن الإجن�������ازات وال��ن��ج��اح��ات مبا
ير�سخ املكانة الريادية لإمارة ر�أ�س
اخليمة يف جمال العمل احلكومي،

وي�أتي يف �إطار التغيري والتجديد،
وه���م���ا �أ����س���ا����س ت���ط���ور وجن�����اح �أي���ة
م�ؤ�س�سة باعتبار �أن ال�شعار والهوية
امل����ؤ����س�������س���ي���ة ه���م���ا ال����ن����اف����ذة التي
ينظر اجلمهور م��ن خاللها على
امل�ؤ�س�سة ،وملواكبة التطور وترجمة
الر�ؤية امل�ستقبلية الطموحة على
�أر���ض ال��واق��ع ،مبا يحقق تطلعات
ق��ي��ادة ال��دول��ة ،ويلبي احتياجات
املتعاملني ومبا يفوق توقعاتهم.
و�أ���ض��اف� :أن ف��ري��ق العمل املكلف
ب��ت��ن��ف��ي��ذ ال���ه���وي���ة اجل����دي����دة عمل
مل��دة �سنة كاملة لإخراجها ب�أبهى
�صورة وب�شكل مميز ي�سهل �إي�صال
مفهومه ومعانيه لأفراد املجتمع،
ويعك�س الأه���داف اال�سرتاتيجية
حلكومة ر�أ����س اخل��ي��م��ة ،وم�سرية
عمل ال��دائ��رة على م��دار ال�سنوات
املا�ضية يف �إر���س��اء دع��ائ��م العدالة
وامل�������س���اواة واحل���م���اي���ة القانونية
ل��ل��م��ج��ت��م��ع� ،إىل ج���ان���ب �إط��ل��اق
اخل���دم���ات وامل�����ش��اري��ع وامل���ب���ادرات
املتميزة والرائدة التي من �ش�أنها
ت�سهيل ح��ي��اة ال�سكان يف الإم���ارة
ب�����س��رع��ة و���ص��ول��ه��م �إىل خدمات
ق�����ض��ائ��ي��ة وع���دل���ي���ة وجمتمعية
متطورة ذات ج��ودة وكفاءة عالية

ومب�����س��ت��وى ع���امل���ي ،وف����ق �أف�ضل
املمار�سات .و�أردف �أن دائرة املحاكم
حتر�ص على ترجمة ر�ؤية �صاحب
ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ ���س��ع��ود ب���ن �صقر
ال��ق��ا���س��م��ي ع�ضو املجل�س الأعلى
ح���اك���م ر�أ��������س اخل���ي���م���ة لالرتقاء
مب�ستوى العمل الق�ضائي بالإمارة
لي�صبح الأول على م�ستوى العامل،
وحتظى بدعم ورعاية ال حمدودة
من �سموه ،واملتابعة امل�ستمرة التي
ي��ول��ي��ه��ا ���س��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن
���س��ع��ود ال��ق��ا���س��م��ي ويل ع��ه��د ر�أ����س
اخل��ي��م��ة رئ��ي�����س جمل�س الق�ضاء،
ل�سري العمل يف املحاكم وبخططها
وب��راجم��ه��ا .و�أو���ض��ح رئي�س دائرة
املحاكم �أن ال�شعار اجلديد مبتكر

وي��ت��م��ي��ز ب���الأ����ص���ال���ة واحل����داث����ة،
وي��ع��ك�����س ال��ف��ك��ر امل��ت��ط��ور واملتغري
لدى الدائرة ،فقد خرجنا عما هو
تقليدي بال�شكل وامل�ضمون ،حيث
�إن ال�شكل الهند�سي العام لل�شعار،
يعبرّ عن تاريخ الإمارة العريق مع
نظرتها للم�ستقبل ،وهو م�ستوحى
م��ن �إح����دى ق�ل�اع وح�����ص��ون ر�أ����س
اخل��ي��م��ة ال��ع��ري��ق��ة «ق��ل��ع��ة �ضاية»،
التي ا�ستلهمنا من �شكلها وهيئتها
م�ساحة العمق واحل��رك��ة القادمة
م����ن ط���ول���ه���ا و����ش���م���وخ���ه���ا ،الأم�����ر
ال�����ذي ي�����ض��ف��ي �إح�����س��ا���س��اً باملنعة
وال���ق���وة وامل��ث��اب��رة ك�����ص��ف��ات تت�سم
ب��ه��ا امل���ح���اك���م ،ل���ن���ك��� ّون م���ن هيئة
القلعة ال��ع��ام��ة وم�ساحتها ،رمزا
م�شابهاً لتلك احل��رك��ة املتواجدة
بالفطرة يف حماكم ر�أ�س اخليمة،
وبا�ستخدام تلك املبادئ مت ت�صميم
�شعار متوازن ومتناظر يحمل ذلك
العمق واحلركة.
وي��ت��ك��ون ال�����ش��ع��ار م���ن خ���ط �أفقي
ث���اب���ت يف �أع���ل���ى ال�����ش��ك��ل وخم�سة
خ��ط��وط ع��م��ودي��ة ،اخل���ط الأفقي
ي��ح��م��ل يف ط��ي��ات��ه م��ف��ه��وم ات����زان
ال����ع����دال����ة ،ومي���ث���ل ع����دال����ة ر�أ������س
اخليمة كمظلة �شاملة للجميع،

وه���و ي��ح��اك��ي م��ي��زان ال��ع��دال��ة من
خ��ل�ال دع���ام���ة ال����ت����وازن يف كفتي
امليزان ،والذي يعك�س طبيعة العمل
الق�ضائي للمحاكم ،ويكمل يف �آن
واح��د ال�شكل ال��ع��ام لقلعة �ضاية،
ول��ي��ج�����س��د ا���س��ت��خ��دام ذل���ك الرمز
يف ����ص���ورة اخل����ط الأف����ق����ي مظلة
حت���م���ي وحت������وي اجل���م���ي���ع ممث ً
ال
لطبيعة دائ�����رة امل��ح��اك��م العادلة
ال�شاملة� ،أم��ا اخلطوط العمودية
تعبرّ عن ت�ضمني عنا�صر املجتمع
بتنوعها ،وال��ف��راغ ب�ين اخلطوط
م�����ص��م��م ب��ط��ري��ق��ة ت��وح��ي بوجود
بوابات لتحمل �ضمنيا التطلع �إىل
م�ستقبل طموح وم�شرق ،وهناك
ات�����س��اق وت����وازن ال��ع��ن��ا���ص��ر املكونة
لل�شعار لتعرب عن مفهوم العدالة
وامل�ساواة ب�شكل �ضمني.
و�أ����ش���ار �إىل �أن���ه مت اخ��ت��ي��ار �أل���وان
ت�صميم ال�شعار املميزة بدقة عالية
مع الأخذ بعني االعتبار ب�أن تكون
�أل����وان ع�صرية وح��دي��ث��ة ،واللون
الذي مت اختياره لل�شعار هو اللون
الأزرق ال��داك��ن وال��رم��ادي ك�ألوان
�أ�سا�سية ،يرمز ال��ل��ون الأزرق �إىل
ال��ث��ق��ة وي��ب��ع��ث �إح�����س��ا���س��ا بالثبات،
م�ستمدين ذلك من املياه الزرقاء

العميقة ل�����س��واح��ل ر�أ�����س اخليمة
وا����س���ت���ح�������ض���ار م��ف��اه��ي��م احلكمة
وال��و���ض��وح وه���ي ال��ف�����ض��ائ��ل ذاتها
ال��ت��ي ترتكز عليها دائ���رة املحاكم
يف م�ساعيها النبيلة� ،إىل جانب
اللون الرمادي بكتابة ا�سم املحاكم
ل��ي�����ض��ف��ي �إح�������س���ا����س���ا م����ن احلياد
والنزاهة وهو نهج تنتهجه حماكم
ر�أ���س اخليمة بثبات وا�ضح ،والتي
�ستبقى هذه الألوان وا�ضحة دائما
م��ن خ�ل�ال ا���س��ت��خ��دام��ه��ا للتعبري
عن هويتنا امل�ؤ�س�سية� ،إىل جانب
ذلك ت�صميم خط جديد للدائرة
يوحي باحلياد والنزاهة والدقة.
الف���ت���ا �إىل �أن ال�������ش���ع���ار اجلديد

يقودنا �إىل العاملية واال�ستدامة يف
التميز وحتقيق مراكز ريادية على
امل�ستوى احلكومي.
وذك��������ر اخل������اط������ري �أن ال���ه���وي���ة
الب�صرية ترتكز على �أربعة مبادئ
�أ����س���ا����س���ي���ة ت�����س��ع��ى حم���اك���م ر�أ������س
اخليمة �إىل تعزيزها لدى جمهور
م��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا يف احل�������ص���ول على
اخل��دم��ات ،وموظفيها يف تقدمي
تلك اخلدمات ،و�صوال �إىل �إ�سعاد
املتعاملني وتتمثل يف« :العدالة»
وذلك عرب حتقيق العدالة واملرور
ب��ك��ل خ��ط��وات التقا�ضي الدقيقة
واحدة تلو الأخ��رى ،للو�صول �إىل
احلق ،و«العاملية» هو هدف من�شود

ن�سعى �إىل حتقيقه يف الو�صول
ب��خ��دم��ات��ن��ا �إىل ال��ع��امل��ي��ة وتقدمي
خ��دم��ات عاملية امل�ستوى وبالتايل
حت���ق���ي���ق م����رك����ز ع����امل����ي متقدم،
و«ال�����ك�����ف�����اءة» م�����ن خ���ل��ال ج�����ودة
الأح��ك��ام الق�ضائية ،واال�ستمرار
بكفاءة ومتيز الأع��م��ال وموا�صلة
تطويرها مبا ينعك�س على جودة
احل��ي��اة ،و«ال�����س��ع��ادة» ع�بر تكثيف
اجلهود وتطبيق اال�سرتاتيجيات
احل��دي��ث��ة لإ���س��ع��اد جميع ال�سكان
ب���الإم���ارة ،وك���ل ذل���ك يظهر جل ّياّ
ب��الأداة الب�صرية امل�ستخدمة التي
جت�����س��د ج��وه��ر ال����دائ����رة وروحها
بطريقة �سل�سة ومرنة.

املجل�س البلدي ملدينة الذيد ي�ستعد ال�ستقبال العيد بجولة تفقدية للم�صليات والأ�سواق واملتنزهات
•• الذيد -الفجر:

ت��ف��ق��د امل��ج��ل�����س ال���ب���ل���دي مل��دي��ن��ة الذيد
ك��اف��ة اال����س���ت���ع���دادات ال��ت��ي مت�����ض��ي على
ق��دم و�ساق يف كافة �أن��ح��اء مدينة الذيد
ال�ستقبال ع��ي��د ال��ف��ط��ر ال�سعيد وجرى
االط�لاع على م�ستوى اخل��دم��ات وانهاء
ك��اف��ة ال��ت��ح�����ض�يرات م��ن خ��ط��ط وبرامج
و�أع����م����ال ت��رك��ي��ب��ي��ة وت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة ل�ضمان
راح��ة وا�ستقرار الأه��ايل و�أف��راد املجتمع
و�سعادتهم.

و�أن���ه���ى امل��ج��ل�����س ال��ب��ل��دي جل��والت��ه لعدد
م��ن م�صليات العيد يف ع��دد م��ن نواحي
مدينة الذيد بجانب جولته على الأ�سواق
املختلفة واطالعه على املخزون املعرو�ض
و�ضبط الأ�سعار و�صالحيته ع�لاوة على
ال��وق��وف على �أع��م��ال التزيني وجاهزية
احل��دائ��ق واملتنزهات ال�ستقبال العوائل
والأ�سر طيلة �أيام العيد .
وت���أت��ي تلك اجل��ول��ة �ضمن �إط���ار �أعمال
املجل�س البلدي ملدينة الذيد وحر�صه على
م�شاركة املجتمع املنا�سبات ال�سعيدة يف

�إطار التزامه برفع اجلاهزية يف خمتلف
املرافق باملدينة جلعل مدينة الذيد تزهو
ب���أن��وار الفرح وال�سرور بهذه املنا�سبة يف
ظل العودة التدريجية من جائحة كورونا
وتوافد اجلمهور على امل�صليات والأ�سواق
واحلدائق واملتنزهات .
كما وت�ؤكد اجلولة �سعي املجل�س البلدي
�إىل ت��ق��دمي ب��ي��ئ��ة م��ب��ه��ج��ة ت��ت��ن��ا���س��ب مع
الأج���واء وامل��ع��اين الروحية لعيد الفطر
ال�سعيد وق��ي��م��ه ال��دي��ن��ي��ة واالجتماعية
و�ضمان �سال�سة اخلدمات .

�ضم وف��د املجل�س البلدي ملدينة الذيد
ك�لا م��ن �سعادة الدكتور حممد عبداهلل
بن هويدن رئي�س املجل�س البلدي ملدينة
الذيد و�سعدة را�شد القاب�ض نائب رئي�س
امل��ج��ل�����س ال��ب��ل��دي مل��دي��ن��ة ال��ذي��د و�سعادة
را�شد مهري بخيت الكتبي ع�ضو املجل�س
البلدي وع��دد من موظفي بلدية الذيد
واملعنيني.
و�أك�����د ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور حم��م��د عبداهلل
ب����ن ه����وي����دن رئ���ي�������س امل���ج���ل�������س البلدي
مل��دي��ن��ة ال��ذي��د �أن م��دي��ن��ة ال��ذي��د �أكملت

ك��اف��ة ا���س��ت��ع��دادات��ه��ا م��ن خ�ل�ال جاهزية
مرافقها ال�ستقبال �أي���ام العيد ���س��واء يف
امل�صليات وحتى املرتددين على الأ�سواق
واملتنزهات بهدف عك�س الوجه احل�ضاري
ملدينة الذيد وجت�سيد معاين وقيم العيد
وال��ع��ادات والتقاليد الوطنية الأ�صيلة،
وبيئة ال�سالم واملحبة التي ينعم بها كل
�أفراد املجتمع.
و�أ���ش��ار �إىل �أن املجل�س البلدي ويف �ضوء
ترجمته ل����ر�ؤى ���ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ
ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د القا�سمي

ع�����ض��و امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��اك��م ال�شارقة
ومتابعة �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد
ب��ن �سلطان القا�سمي ويل العهد نائب
احلاكم رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة
ال�شارقة �سعى �إىل القيام بتلك الزيارات
واجل����واالت التفقدية ل��ع��دد م��ن املواقع
يف م��دي��ن��ة ال��ذي��د وال��ت��وج��ي��ه با�ستكمال
كافة املو�ضوعات املتعلقة با�ستقبال �أفراد
املجتمع و�ضمان �أعلى اخلدمات و�أف�ضلها
من �أجل �أن يكون العيد هو عيد الفرحة
بعد العودة من �أجواء كورونا .

بلدية احلمرية م�ستعدة ال�ستقبال عيد الفطر و�سط جهود متوا�صلة ال�ستكمال التزيني وجتهيز م�صلى العيد ال�ستقبال الزوار
•• ال�شارقة -احلمرية-الفجر:

ه���ي����أت ب��ل��دي��ة احل��م��ري��ة م���ن خالل
ف���رق ال��ع��م��ل ع��ل��ى كلفتها مبتابعة
اال���س��ت��ع��دادات ال���س��ت��ق��ب��ال �أي����ام عيد
ال���ف���ط���ر ال�����س��ع��ي��د امل��ق��ب��ل��ة وت���واف���د
ال�����������زوار والأه������������ايل �إىل منطقة
احل��م��ري��ة مب��ج��م��وع��ة م��ن اخلطط
ال���ت�������ش���غ���ي���ل���ي���ة ال�����ت�����ي ع���ك�������س���ت عن
ح��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى االن���ت���ه���اء م���ن كافة
�أع��م��ال التزيني والتنظيف وكذلك
ال���رق���اب���ة وال��ت��ف��ت��ي�����ش ع��ل��ى نواحي
�سري الأعمال بهدف خلق حالة من
الر�ضا وال�سعادة يف �أو�ساط املجتمع
م��ن ال��ق��اط��ن�ين وال�����زوار وال�����س��ي��اح .
وب���ذل���ت ب��ل��دي��ة احل��م��ري��ة جهودها
التي ا�ستنفرتها طيلة الأيام املا�ضية
ل�لان��ت��ه��اء م���ن خم��ت��ل��ف الرتتيبات
والتجهيزات اخلا�صة با�ستقبال �أيام
العيد يف ظل موا�صلة فرق البلدية
م���ن خم��ت��ل��ف الإدارات والأق�������س���ام
خططها الت�شغيلية واملعنية بفرتة
ال���ع���ي���د ل�����ض��م��ان راح������ة القاطنني
وا�ستقبال الزوار وال�سياح على مدار
ال�ساعة .وك�شف �سعادة مبارك را�شد

ال�����ش��ام�����س��ي م��دي��ر ب��ل��دي��ة احلمرية
�أن بلدية احل��م��ري��ة �أجن���زت �أعماال
متوا�صلة طيلة الأيام املا�ضية يف ظل
حر�صها على تغذية الذائقة الفنية
ل��دى م�ستخدمي وع��اب��ري الطريق
والتي تعرب عن الأجواء االحتفالية
والكرنفالية والفرحة بالعيد ،وفقاً

لت�صاميم �إ�سالمية خا�صة م�ستوحاة
من روحانية عيد الفطر ال�سعيد.
و�أ�شار �إىل �أنه مت االنتهاء من كافة
الإج����راءات املتعلقة بتزيني املرافق
ال���ع���ام���ة وال����������دوارات ب��زي��ن��ة العيد
ال�سعيد ،وخطط التفتي�ش البلدي
ال����س���ت���ق���ب���ال زوار ����ش���اط���ئ املدينة

واحل��دائ��ق ال��ع��ام��ة ،وتنفيذ زيارات
تفتي�شية على الأ�سواق واملطاعم.
و�أك������د ال�����ش��ام�����س��ي يف ه����ذا ال�صدد
ب��������أن ف������رق ع���م���ل ال���ب���ل���دي���ة كثفت
ال��ت��ح�����ض�يرات اجل���اري���ة ع��ل��ى مدار
ال�������س���اع���ة ب����ه����دف ت��ه��ي��ئ��ة وجتهيز
م�صلى ال��ع��ي��د ب��احل��م��ري��ة وتزويده

بكافات الإمكانات اخلدمية والتقنية
والهند�سية ،وذل��ك خدمة جلمهور
امل�����ص��ل�ين ال���ذي���ن ي���ت���واف���دون لأداء
���ص�لاة ال��ع��ي��د ب��احل��م��ري��ة ،وتوفري
�أف�ضل الأج���واء املنا�سبة لهم ،وفقاً
لأعلى املعايري و�أرقاها.
ول�����ف�����ت �إىل ج����اه����زي����ة ال���ب���ل���دي���ة

وا���س��ت��ع��داده��ا ال��ت��ام ال�ستقبال هذه
املنا�سبة ال�سعيدة من خ�لال تهيئة
امل�صلى ،و�إن�����ش��اء م�ساحات �إ�ضافية
مل���واق���ف ال�������س���ي���ارات ،وال���ع���م���ل على
�إع��ادة تخطيطها ،وا�ستدامة �أعمال
ال��ن��ظ��اف��ة ،وزراع����ة ال����ورود و�أ�شجار
الزينة ابتهاجاً بعيد الفطر ال�سعيد،

�إىل ج���ان���ب الإج������������راءات املتعلقة
بت�صميم ل��وح��ات التهنئة واملباركة
ع���ن���د م����داخ����ل م��ن��ط��ق��ة احلمرية
على ال�شارع العام وامليادين لتهنئة
عابري الطريق وزوار املدينة بالعيد
ال�سعيد .و�أ���ش��ار ال�شام�سي �إىل �أن
ج��ه��ود ب��ل��دي��ة احل��م��ري��ة ت�ضافرت

ع�بر ف��رق��ه��ا املخت�صة م��ن خمتلف
الإدارات والأق�����س��ام ،بتزيني املباين
ال��رئ��ي�����س��ي��ة وال�������ش���وارع وال�������دوارات
واحل����دائ����ق ب���الأ����ش���ك���ال الهند�سية
والأعمدة ذات الزخارف الإ�سالمية
واملج�سمات امل�ضيئة ال��ت��ي تت�ضمن
عبارات التهنئة والتربيكات بالعيد
ال�سعيد ،والتي و�أفاد ال�شام�سي ب�أن
البلدية �ستوا�صل خالل عيد الفطر
ال�سعيد الزيارات التفتي�شية املفاجئة
وال���رق���اب���ة ع��ل��ى �أ�����س����واق ومطاعم
املنطقة والبقاالت .
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وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع تفوز بجائزتني يف جمال التميز بتجربة املتعاملني على م�ستوى دول جمل�س التعاون
•• دبي-الفجر:

06

فازت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع بجائزتني على م�ستوى
دول جمل�س ال��ت��ع��اون اخلليجي يف جم���ال م�����ش��روع التحول
االلكرتوين الرقمي وقيادة جتربة املتعاملني ،وال��ذي ي�ؤكد
جن��اح جهود وخطط ال���وزارة يف تنفيذ ا�سرتاتيجيتها التي
تركز على تعزيز عالقة م�ستدامة مع املتعاملني ،عرب تقدمي
جتارب متميزة وغنية تعزز �أداء منظومة خدماتها.
جاء ذلك خالل حفل نظمته جوائز جتربة العمالء اخلليجية
 2022يف دبي ،مت فيه تكرمي امل�ؤ�س�سات وال�شركات الرائدة

يف ت��ق��دمي جت���ارب م��ت��م��ي��زة ت�ث�ري جت��رب��ة امل��ت��ع��ام��ل�ين ،حيث
ح�صل �سمري اخلوري مدير �إدارة تقنية املعلومات على جائزة
م�شروع التحول االلكرتوين للوزارة ،كما نالت مرمي خليفة
املهريي رئي�س ق�سم اجل��ودة يف �إدارة تقنية املعلومات جائزة
قائد جتربة املتعاملني.
ويعك�س فوز الوزارة بهذه اجلائزة حر�صها على توفري احللول
املتطورة خلدماتها التي ت��واك��ب �أف�ضل املمار�سات املعتمدة
واالرت���ق���اء مب���ه���ارات ك���ادره���ا لتلبية اح��ت��ي��اج��ات املتعاملني
و�إ�سعادهم ،من خالل خطط وبرامج متجددة تعزز الو�صول
�إىل �أف�ضل اخلدمات.

�إ�ضافة نوعية
و�أكد �سعادة �أحمد علي الد�شتي وكيل الوزارة امل�ساعد لقطاع
اخلدمات امل�ساندة� ،أن ح�صول الوزارة على هذه اجلائزة ي�شكل
�إ�ضافة نوعية ل�سجل اجلوائز التي ح�صلت عليها �سابقاً ،وتعد
مبثابة تقدير لتميزنا يف �إث���راء جت��ارب املتعاملني وتقدمي
خدمات نوعية لهم ،ونتطلع �أن تكون ه��ذه اجلائزة مقدمة
لتحقيق �إجنازات �أخرى جديدة خالل هذا العام.
م�شرياً �سعادته �إىل �أن اجلائزة ت�شكل عامل حتفيز للم�ضي
يف م�����ض��اع��ف��ة اجل���ه���ود وم��وا���ص��ل��ة خ��ط��ط وب���رام���ج التحول
االلكرتوين والرقمي.

تطوير جتربة املتعاملني
من جانبه لفت �سمري اخلوري مدير �إدارة تقنية املعلومات �إىل
حر�ص الوزارة على تبني احللول املدعومة بالتقنيات احلديثة،
�سعياً لإ�ضفاء مزيد من ال�سهولة على نقاط التوا�صل مع
املتعاملني .وقال ":نفخر بفوزنا بجائزتني هذا العام ال�س ّيما
و�أن تقدمي جتربة فائقة اجل��ودة للمتعاملني لطاملا �ش ّكلت
دافعاً ونهجاً جوهرياً �ضمن مناذج خدماتنا امل�ؤ�س�سية ،وي�أتي
هذا التكرمي مبثابة داللة وا�ضحة على التزام الوزارة بتقدمي
خدمة متميزة بكافة املقايي�س لتعزيز جتربة املتعاملني وفق
�أف�ضل املعايري املعتمدة.

ينظم  72ور�شة يف احلرف اليدوية والتكنولوجيا والتنمية الذاتية والإعالم

ً
ً
ً
وتعليميا
إبداعيا
ن�شاطا �
ال�شارقة القرائي للطفل يفتح لل�صغار الباب الكت�شاف مواهبهم وتطوير مهاراتهم يف 750
•• ال�شارقة-الفجر:

م��ع ان��ط�لاق��ة ال����دورة ال��ـ  13من
"مهرجان ال�������ش���ارق���ة القرائي
للطفل" ،ال���ت���ي ت��ن��ظ��م��ه��ا "هيئة
ال�شارقة للكتاب" هذا العام حتت
���ش��ع��ار "كوِّن كونك" ،ي�ست�ضيف
املعر�ض  72ور���ش��ة علمية وفنية
و�إب��داع��ي��ة ل�ل�أط��ف��ال واليافعني،
ي���ق���دم���ه���ا ن���خ���ب���ة م�����ن اخل���ب���راء
واملتخ�ص�صني ،بهدف خلق م�ساحة
�إبداعية ترتقي مبهارات الأطفال
وتعزز فيهم ركائز املعرفة املبنية
ع��ل��ى االب��ت��ك��ار ،وذل���ك ط���وال �أيام
امل��ع��ر���ض ال��ت��ي ت�ستمر يف الفرتة
من  11وحتى  22مايو اجلاري
يف �إك�سبو ال�شارقة.
وت���ت���وزع ال����ور�����ش ،ال���ت���ي تت�ضمن
�أك�ث�ر م��ن  750ن�����ش��اط��اً �إبداعياً
وتفاعلياً خالل �أي��ام املهرجان ،ما

ب�ين �أن�شطة تعتمد على املهارات
واحل����������رف ال�����ي�����دوي�����ة ،و�أخ���������رى
ت�ستهدف تنمية �شخ�صية الطفل
من الناحية النف�سية� ،إ�ضافة �إىل
الأن�����ش��ط��ة ال��ري��ا���ض��ي��ة ،واجلل�سات
التوعوية ،وور���ش تعليم التقنيات
احلديثة التي تتنا�سب مع �أعمار
الأطفال ،ف�ض ً
ال عن جل�سات تنمي
يف ال��ط��ف��ل ���ش��خ�����ص��ي��ة الإع�ل�ام���ي
ال�صغري ليكون م�ؤه ً
ال ال�ستخدام
و�سائل الإع�لام احلديثة بالطرق
الآمنة واملفيدة.
املكت�شفون ال�صغار
ت���ق���دم ه�����ذه امل�������س���اح���ة امل�ضيئة،
امل��خ�����ص�����ص��ة ل�ل��أط���ف���ال م���ن 5-3
���س��ن��وات 264 ،ن�����ش��اط��اً �إبداعياً،
ت�ساعد على حتفيز التفكري لدى
ال�������ص���غ���ار م����ن خ��ل��ال الأن�شطة
ال���ت���ف���اع���ل���ي���ة ال����ت����ي ت���ع���ت���م���د على

خماطبة احل��وا���س اخلم�س ،وهي
جت��م��ع ب�ين امل��ت��ع��ة وامل����رح وحتفيز
الن�شاط الذهني مل�ساعدة الأطفال
يف امل��رح��ل��ة امل��ب��ك��رة م���ن حياتهم
على اكت�شاف العديد من الألعاب
ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة ال��ت��ي متنحهم الفرح
والده�شة ،مما ي�ساعد على �إثراء
خيالهم ،وتعزيز الإبداع لديهم.
ركن التكنولوجيا
ي��وف��ر رك��ن ال��ور���ش التكنولوجية
ل��ل���أط�����ف�����ال م���������س����اح����ة لتنمية
مهاراتهم الإبداعية يف ا�ستخدام
التكنولوجيا احلديثة ،من خالل
�أن�شطة عملية وتفاعلية و�ألعاب
حتفز االب��ت��ك��ار ل��دي��ه��م ،وتعرفهم
ع��ل��ى ط���رق حت��وي��ل �أل��ع��اب��ه��م �إىل
�أ�شياء مفيدة ،و�أ�سا�سيات برجمة
الروبوتات ،كما �سيتمكن العلماء
ال�صغار م��ن �صناعة �سيارة تعمل

مبحرك من امل��ط��اط� ،إ�ضاف ًة �إىل
�إتقان اخلطوات التي ت�ؤهل الطفل
ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ت��ق��ن��ي��ات احلا�سوب
احلديثة ب�أ�سلوب �سهل وجذاب.
م�ساحة للريا�ضة والرتفيه
وم��ن خ�لال الأن�����ش��ط��ة الريا�ضية
ال��ت��ي يحت�ضنها رك��ن خ��ا���ص بها،
�سيقوم الأط��ف��ال ب�����أداء جمموعة
م����ن ال���ت���م���اري���ن اخل���ا����ص���ة التي
ت��ق��وي �أج�����س��ام��ه��م ،كما ميار�سون
الفنون الريا�ضية التي ت�ستهويهم
وي��ت��ع��ل��م��ون ق��واع��ده��ا الأ�سا�سية،
ك��ري��ا���ض��ة امل�لاك��م��ة� ،إ����ض���اف��� ًة �إىل
خو�ضهم حت��دي اللياقة البدنية
ال�����ش��ام��ل ،ال���ذي يت�ضمن �أن�شطة
م��ده�����ش��ة ت��ب�رز ال��ط��ف��ل الأق�����وى
ليكون بطل التحدي ،كما يتعرف
الأطفال على فنون تفادي الأخطار
ب�سالمة من خالل ن�شاط تفاعلي

رائع.
املهارات اليدوية
وي��ق��دم رك��ن الأن�����ش��ط��ة اليدوية،
الأدوات ال���ت���ي ت��ن��م��ي م���ه���ارات
الأط�����ف�����ال يف ���ص��ن��اع��ة الأ�شياء
وحت���وي���ل الأدوات امل��ه��م��ل��ة �إىل
�إبداعات باهرة ميكن ا�ستخدامها،
و����س���ي���ت���ع���ل���م الأط������ف������ال يف ه���ذه
امل�ساحة الإبداعية ب�شكل تفاعلي
كيفية �صناعة العطور وتاريخها
والأدوات والعنا�صر امل�ستخدمة
فيها.
كما تتيح لهم الور�ش تعلم فنون
الت�صميم و�صناعة ال��دم��ى التي
يحلقون يف ع��وامل��ه��ا� ،إ���ض��اف�� ًة �إىل
ت��ع��ل��م��ه��م ���ص��ن��ع �آل�����ة الأف���ل���ام يف
امل��ن��زل بطرق ب�سيطة ،يتعرفون
من خاللها على العمليات املعقدة
التي متر بها �صناعة الأفالم.

ور�ش تنمية الذات
ت�شكل تنمية ال��ذات عن�صراً مهماً
من عنا�صر بناء �شخ�صية الطفل
لتحقيق النجاح يف امل�ستقبل ،ومن
ه����ذا امل��ن��ط��ل��ق ح��ر���ص "مهرجان
ال�����ش��ارق��ة ال��ق��رائ��ي للطفل" على
ال��ت�رك����ي����ز ع���ل���ى ور��������ش التنمية
ال���ذات���ي���ة ،ال���ت���ي ت��ل��ب��ي متطلبات
النجاح وتعزز يف ال�صغار االعتماد
على النف�س واال���س��ت��ق�لال��ي��ة ،كما
يتعلم امل�����ش��ارك��ون يف تلك الور�ش
امل��ف��اه��ي��م وال����ط����رق والأ�ساليب
الرئي�سية ال��ت��ي ت�ساعد الأطفال
ع��ل��ى م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات يف �أهم
جم���االت احل��ي��اة ال��ي��وم��ي��ة ،وعلى
ال����ط����رق ال���ن���اج���ح���ة يف مواجهة
ال��ت��ن��م��ر� .إ���ض��اف��ة �إىل ذل���ك ،تركز
ور�ش التنمية الذاتية على تطوير
امل��ه��ارات القيادية ل��دى الأطفال،
وخ���ل���ق احل�����واف�����ز ال���ت���ي ت�ؤ�س�س

ل��ب��ن��اء ال�شخ�صية ال��ق��ي��ادي��ة لدى
الطفل وت�شجيعه على تطويرها،
م���ع �إع���ط���اء ال��و���س��ائ��ل ال�سحرية
ال���ت���ي ت�����س��اع��د ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل مع
ال�����ض��غ��وط��ات �أث���ن���اء ت����أدي���ة املهام
املختلفة.
ور�ش الإعالمي ال�صغري
وم������ع ع�������ص���ر الإع�����ل����ام الرقمي
احل��دي��ث ،اه��ت��م امل��ه��رج��ان ب�إن�شاء
م�ساحة تفاعلية مده�شة لور�ش
الإع����ل���ام ،ال���ت���ي ت���ع���رف ال�صغار
ع��ل��ى ���ص��ن��اع��ة الأخ���ب���ار ،ومتكنهم
م���ن ك��ت��اب��ة ال�����س��ي��ن��اري��و ومهارات
الت�صوير ،مع �إعطائهم معلومات
���ش��ي��ق��ة ت��ع��رف��ه��م ب����أ����س���رار النجاح
الإعالمي.
كما ت�ستهدف ال��ور���ش الإعالمية
ت��ث��ق��ي��ف ال��ط��ف��ل ب���������الأدوات التي
ي�����س��ت��ط��ي��ع م���ن خ�لال��ه��ا �أن يكون

م�����ؤث����راً يف �أق����ران����ه ع��ل��ى و�سائل
التوا�صل االجتماعي ،مع حتفيز
الأط��ف��ال على �أن مي��ار���س��وا مهنة
امل���را����س���ل ال�����ص��ح��ف��ي ،وتعليمهم
م��������ه��������ارات الإل���������ق���������اء الإذاع�������������ي
وال��ت��ل��ف��زي��وين ،ح��ي��ث �ستتيح لهم
ال���ق���ي���ام ب��ع��م��ل ب���ث ���ص��وت��ي ناجح
ع��ل��ى و���س��ائ��ل الإع���ل��ام ال�صوتية
واملرئية ،وحتقيق النجاح املن�شود
من خالله� ،إ�ضافة �إىل ت�سليطها
ال�ضوء على �أ�س�س �صناعة املحتوى
الهادف وامل�ؤثر ب�آن واحد.
وي�����س��ت��ق��ب��ل امل���ه���رج���ان زواره من
ال�����س��اع��ة ��� 10ص��ب��اح��اً وح���ت���ى 8
م�سا ًء م��ن الإث��ن�ين �إىل اخلمي�س،
ويوم اجلمعة من ال�ساعة  4م�سا ًء
وحتى  9م�ساءً� ،أم��ا خ�لال يومي
ال�سبت والأح����د فيفتح املهرجان
�أب���واب���ه ل���ل���ز ّوار م���ن ال�����س��اع��ة 10
�صباحاً وحتى  9م�ساءً.

يقدم �أعمال احلرفيات واملبدعات الإماراتيات

«�إرثي» يفتتح �صالة عر�ض دائمة ملنتجات احلرف الرتاثية الإمارات ّية �أمام هواة جمع القطع اليدوية واجلمهور
ال�شارقة-الفجر:
يف �إطار جهوده لتمكني احلرفيات
اق��ت�����ص��ادي��اً واج��ت��م��اع��ي��اً ،وتر�سيخ
مكانة احل���رف ال��ي��دوي��ة والرتاث
ال��غ��ن��ي ل���دول���ة الإم���������ارات ،افتتح
جمل�س "�إرثي" للحرف املعا�صرة،
التابع لـ"مناء" لالرتقاء باملر�أة،
يف مقره بال�شارقة�" ،صالة عر�ض
�إرثي" ،ل��ت��ق��دمي وب��ي��ع منتجات
احل����رف����ي����ات وج����دي����د �أعمالهن
للجمهور املهتم باحلرف والأعمال
اليدوية.
جاء ذلك خالل حفل �أقيم يف مقر
ال�����ص��ال��ة م�����ؤخ����راً ،و���ش��ه��د عر�ض
جم��م��وع��ات م��ن �أح����دث �إبداعات
املجل�س احلرفية والرتاثية ،ومنها
جمموعة "�سلوى"� ،أول جمموعة
من الألعاب امل�ستوحاة من الرتاث
الإم����ارات����ي� ،إىل ج��ان��ب جمموعة
م��ن ال��دم��ى الإم��ارات��ي��ة امل�صنوعة
ي��دوي��اً ،وب��ي��ت ال��دم��ى ،و"التيلة"
و"الدومينو" ،التي تعر�ض للمرة
الأوىل� ،إىل جانب قطع فنية من
جمموعات "�إرثي" احلرفية.
و���ش��ه��دت ال�����ص��ال��ة ال��ع��ر���ض الأول

ملجموعة الدمى امل�صنوعة يدوياً
م���ن ق��ب��ل امل��ج��ل�����س ب��ال��ت��ع��اون مع
ع�لام��ة "دمية" ال��ت��ج��اري��ة التي
ت���دي���ره���ا رائ������دة الأع����م����ال �سحر
وه��ب��ة� ،إىل ج��ان��ب بقية جمموعة
"�سلوى" ،و����ش���ك���ل���ت حرفيات
جمل�س "�إرثي" للحرف املعا�صرة
م�����ص��در �إل���ه���ام ل���ه���ذه املجموعة،
ولهذا خ�ص�ص "�إرثي" ثالث دمى
�ضمن املجموعة تكرمياً ملواهبهن
والأثر الإيجابي الذي تركنه على

ثقافة دولة الإم��ارات ،حيث جاءت
ال��دم��ى ال��ث�لاث امل�صنوعة يدوياً
والتي حتمل �أ�سماء �إم��ارات��ي��ة هي
"�سعفة" ،و"رفيعة" ،و"موزة"،
ث���م���رة ل���ل���ت���ع���اون ب��ي�ن اجلانبني،
�إذ �أ���ش��رف��ت ع�لام��ة "دمية" على
ت�صميم ال��دم��ى ،و�صنعتها يدوياً
م���ن ال��ق��م��ا���ش ح���رف���ي���ات برنامج
"بدوة" ل��ل��ت��ن��م��ي��ة االجتماعية
ال��ت��اب��ع مل��ج��ل�����س "�إرثي" للحرف
املعا�صرة ،لت�شكل ركيزة جمموعة

"�سلوى" التي تهدف �إىل تعريف
�أف���راد املجتمع والأج��ي��ال النا�شئة
على جماليات احلرف اليدوية.
ك���م���ا ت�����ض��م جم���م���وع���ة "�سلوى"
ت��رك��ي��ب��ات مبتكرة م�����س��ت��وح��اة من
�أل��ع��اب "التيلة" و "الدومينو" ،
التي لطاملا كانت مو�ضع اهتمام
الأج��ي��ال النا�شئة ،حيث مت �إنتاج
ه���ذه الأل���ع���اب يف دول����ة الإم�����ارات
ب��ال��ت��ع��اون م��ع "�إ�ستديو ليل" يف
الباك�ستان ،من خالل الدمج بني

الألواح اخل�شبية والرخام.
ون���ظ���م "�إرثي" يف ال���ي���وم الأول
الف��ت��ت��اح ال�����ص��ال��ة ،ج��ول��ة خا�صة
ل���ف���ن���ان�ي�ن وخ�����ب����راء يف احل�����رف
ال�تراث��ي��ة ،ويف ال��ي��وم ال��ث��اين ،فتح
املجل�س ب���اب زي����ارة ال�����ص��ال��ة �أمام
ع�����ش��اق احل����رف ال��ي��دوي��ة وحمبي
الفنون الإبداعية من جميع �أرجاء
الدولة.
و�أكدت رمي بن كرم ،مديرة "مناء"
لالرتقاء باملر�أة� ،أن املجل�س ي�سعى
م��ن خ�لال اف��ت��ت��اح �صالة العر�ض
�إىل تعزيز جهوده يف احلفاظ على
احل����رف ال�تراث��ي��ة و�إث���رائ���ه���ا من
خالل دجمها يف املجتمع و�إبرازها
كمكون من مكونات الهوية الفنية
والإبداعية الإماراتية.
و�أ���ض��اف��ت" :لطاملا ع��م��ل جمل�س
�إرث��ي بجد و�إخ�لا���ص على حماية
احل����رف ال��ي��دوي��ة واحل���ف���اظ على
ال���ت���راث ال���ث���ق���ايف ال���غ���ن���ي لدولة
الإم�������������ارات ،ون���ق���ل���ه �إىل �أج����ي����ال
احل��ا���ض��ر وامل�ستقبل ،متا�شياً مع
ر�ؤي��ة قرينة �صاحب ال�سمو حاكم
ال�����ش��ارق��ة� ،سمو ال�شيخة جواهر
بنت حممد القا�سمي ،رئي�سة مناء

ل�لارت��ق��اء ب��امل��ر�أة ،وال��ت��زم املجل�س
ب����ت����دري����ب ومت����ك��ي�ن احل����رف����ي����ات،
وتنمية مواهبهن ،وتوفري من�صات
لعر�ض منتجاتهن �أم��ام اجلمهور
ورواد الأع����م����ال ،وي����أت���ي �إط��ل�اق
�صالة عر�ض �إرثي يف �إطار حتقيق
ه����ذه الأه��������داف ،وي�������س���رين ر�ؤي����ة
ا�ستجابة وت��ف��اع��ل ع�شاق احلرف
ال�ت�راث���ي���ة وه�����واة ج��م��ع الأعمال
الفنية واجلمهور".
وجاءت �صالة عر�ض �إرثي كموقع
ن��ه��ائ��ي ودائ�����م ل��ف��ع��ال��ي��ة "جمل�س
�إرثي" الرم�ضانية التي ا�ستمرت
 12يوماً يف "حي دبي للت�صميم"
يف وقت �سابق من ال�شهر اجلاري،
واختتمت فعالياتها ي��وم ال�سبت،
امل�����واف�����ق � 23أب������ري������ل ،وق���دم���ت
للزوار جتارب تعليمية عملية من
خالل عر�ض �أفالم وثائقية حول
حرفيات جمل�س "�إرثي" للحرف
امل��ع��ا���ص��رة ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل توفري
ف���ر����ص���ة امل�������ش���ارك���ة يف جمموعة
متنوعة م��ن الأل��ع��اب الإماراتية
ال�����ش��ع��ب��ي��ة ،وامل�������ش���ارك���ة يف ور�����ش
العمل التابعة لربنامج "حرفتي"
املخ�ص�ص للأطفال وال�شباب.

وت�ضمنت فعالية "جمل�س �إرثي"
�أط���ب���اق ال�����س��ح��ور امل�����س��ت��وح��اة من
ال����ت����ل����ي ،واجل�����م�����ع ب���ي���ت احل�����رف
الإم����ارات����ي����ة وال���ن���ب���ات���ات وفنون
الطهي ،م��ن خ�لال ط��اول��ة بطول
� 10أمتار ،يف عمل فني جاء نتيجة

تعاون "�إرثي" مع امل�صممة العامل ّية
عنود ال��زب��ن ،ج��اء لتكرمي �أمناط
التلي ذات الأل��وان الزاهية ،و�شكل
ل��وح��ة فنية ف��ري��دة ت�شمل �أنواعاً
خم��ت��ل��ف��ة م���ن ال���ت���م���ور والفواكه
املجففة والنباتات املحلية.

جمل�س �أولياء �أمور الطلبة والطالبات يف مدينة دبا احل�صن يبد�أ حتكيم م�سابقة الأذكار يف ظل م�شاركة جمتمعية الفتة
االق���ب���ال ال�لاف��ت ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة يف
•• دبا احل�صن-الفجر:
ظل حفظهم للعدد من الأذكار التي
با�شر جمل�س �أول��ي��اء �أم���ور الطلبة وردت يف امل�سابقة لتحقق �شعارها
وال��ط��ال��ب��ات يف مدينة دب��ا احل�صن ( ب���أذك��اري �أرت��ق��ي بحياتي ) والتي
حت��ك��ي��م م�����س��اب��ق��ة الأذك���������ار والتي ت�ستهدف �أفراد املجتمع وهي �ضمن
�أطلقها �ضمن �أن�شطته الرم�ضانية �أن�شطة جلنة الفعاليات باملجل�س.
وال��ت��ي تتما�شى م��ع م��ب��ادرة ارتقاء وتتميز امل�سابقة بتفردها يف ت�شجيع
وال��ت��ي �أط��ل��ق��ه��ا يف �إط����ار فعالياتها �أف��������راد امل��ج��ت��م��ع ب��ح��ف��ظ الأذك�������ار
����ض���م���ن ب����اق����ة جم���ل�������س ال�������ش���ارق���ة ال��ي��وم��ي��ة و����س���ط اق���ب���ال ج��ي��د من
للتعليم .و�شهدت امل�سابقة التي تقام امل�شاركني وقد حددت جلنة التحكيم
يف مقر املجل�س مبدينة دبا احل�صن املكونة من ال�شيخ عبدالكرمي كمال
م��ع ب��داي��ة ال��ت��ح��ك��ي��م �إق���ب���اال كبريا وال�����ش��ي��خ ا���س�لام ا�سماعيل معايري
م��ن ق��ب��ل ال��ط��ل��ب��ة و�أف�����راد املجتمع للتحكيم ت�شمل على 85%للحفظ

و 15%للأداء والإلقاء
و�أك�����د ���س��ع��ادة حم��م��د را����ش���د ر�شود
احل���م���ودي رئ��ي�����س جم��ل�����س �أولياء
�أمور الطلبة والطالبات مبدينة دبا
احل�صن �أن املجل�س يطرح م�سابقة
م��ت��ف��ردة يف حفظ الأذك����ار اليومي
و�إلقائها خالل �شهر رم�ضان الكرمي
 .و�أو���ض��ح �أن امل�سابقة ت���أت��ي �ضمن
مبادرة ارتقاء والتي ت�ستهدف بناء
�أف����راد ميتلكون ق���درات عالية من
االبتكار والتميز .
و�أ���ش��ار احل��م��ودي �أن��ه �سيتم تكرمي
الفائزين وامل�شاركني يف امل�سابقة يف

حفل م�ستقل يف وقت ال حق حتدده
اللجنة امل�شرفة على اجلائزة.
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مركز النقل املتكامل يعلن عن مواعيد عمله وخدمات النقل العام خالل عطلة عيد الفطر
•• �أبوظبي-وام:

�أع��ل��ن “ م��رك��ز ال��ن��ق��ل امل��ت��ك��ام��ل “ ب����إم���ارة �أب��وظ��ب��ي ال��ت��اب��ع لدائرة
البلديات والنقل مواعيد العمل يف جميع خدماته خالل عطلة عيد
الفطر املبارك  1443هجري  2022م�ؤكداً جمانية ر�سوم املواقف
ال�سطحية والتعرفة املرورية خالل العطلة.
و �أو�ضح مركز النقل املتكامل �أن مراكز �إ�سعاد املتعاملني يف �أنحاء
�إمارة �أبوظبي �ستكون مغلقة خالل العطلة ،وذلك اعتباراً من اليوم
ال�سبت � 30أبريل � 2022إىل حني ا�ستئناف ال��دوام الر�سمي يوم
الإث��ن�ين  9م��اي��و � .2022إىل ذل���ك مي��ك��ن للمتعاملني موا�صلة
احل�صول على خدمات املركز عن طريق املن�صات الرقمية املتاحة

ع��ل��ى م��وق��ع��ه االل���ك�ت�روين  ،www.itc.gov.aeو تطبيقي
“درب” و”دربي” للهواتف الذكية وعرب التوا�صل مع مركز دعم
اخلدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم املجاين ،800850
ومركز ات�صال خدمة مركبات الأجرة  ،600535353على مدار
ال�ساعة طوال �أيام الأ�سبوع.
و �ستكون ر�سوم امل��واق��ف ال�سطحية جمانية ب��دءاً من ي��وم اجلمعة
امل��واف��ق � 29أب��ري��ل  2022وحتى ال�ساعة  7:59م��ن �صباح يوم
ال�سبت املوافق  7مايو  ،2022كما �ستكون ر�سوم الوقوف يف �ساحة
م��واق��ف ال�شاحنات يف م�صفح م 18-جمانية خ�لال عطلة العيد
الر�سمية.
ويف هذا ال�سياق نوه مركز النقل املتكامل �إىل �ضرورة عدم الوقوف يف

الأماكن املمنوعة وعدم �إعاقة حركة املركبات والتوقف ب�شكل �صحيح
يف الأم��اك��ن املخ�ص�صة للوقوف ،وكذلك ع��دم ال��وق��وف يف الأماكن
املخ�ص�صة لل�سكان من ال�ساعة  9:00م�ساء وحتى ال�ساعة 8:00
�صباحاً.
و �أعلن مركز النقل املتكامل يف الوقت نف�سه �أن ر�سوم نظام التعرفة
املرورية “درب” �ستكون جمانية خالل العطلة بدءاً من يوم اجلمعة
املوافق � 29أبريل  2022على �أن ي�ست�أنف احت�ساب تلك الر�سوم يوم
ال�سبت املوافق  7مايو  2022يف �ساعات ال��ذروة االعتيادية وهي
م��ن ال�ساعة � 07:00إىل ال�ساعة  09:00يف ال��ف�ترة ال�صباحية
وم��ن ال�ساعة � 5:00إىل ال�ساعة  7:00يف ال��ف�ترة امل�سائية ،من
يوم ال�سبت �إىل يوم اخلمي�س ،وذلك بهدف �ضمان ان�سيابية احلركة

املرورية خالل تلك الأوقات التي ت�شهد زيادة كبرية يف حركة ال�سري
والتنقل.
كان املركز قد قام بتعديل تلك الأوقات خالل �شهر رم�ضان املبارك.
و فيما يتعلق بخدمات ومواعيد عمل احلافالت العامة يف الإمارة
خالل عطلة عيد الفطر املبارك �أفاد املركز ب�أن خدمات النقل العام
باحلافالت �ستعمل وفق جدول املواعيد االعتيادية مع زيادة يف عدد
ال��رح�لات للخدمات الإقليمية ح�سب حجم الطلب خ�لال الفرتة
من � 30أبريل اجلاري �إىل  4مايو املقبل � ..إ�ضافة �إىل التن�سيق مع
م�شغلي خدمات احلافالت يف القطاع اخلا�ص لزيادة عدد الرحالت
خلدمات عرب املدن مبا يتنا�سب مع حجم الطلب املتوقع على هذه
اخلدمات.
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(تدوير) ت�ستعد ال�ستقبال عيد الفطر املبارك بو�ضع خطة عمل متكاملة
•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلن مركز �أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) عن و�ضع خطة
عمل متكاملة ال�ستقبال عيد الفطر امل��ب��ارك ،وذل��ك يف �إطار
حر�ص املركز على موا�صلة تقدمي خدماته وفق �أعلى امل�ستويات
واملعايري املعتمدة ومبا يلبي الزيادة املتوقعة حلجم النفايات.
ويهدف املركز من خالل اخلطة �إىل املحافظة على النظافة
وامل��ظ��ه��ر ال��ع��ام بجميع امل��ن��اط��ق احل��ي��وي��ة يف م��دي��ن��ة �أبوظبي
ومدينة العني ومنطقة الظفرة ،وت�شمل اخلطة جمع ونقل
النفايات البلدية ال�صلبة و�أع��م��ال النظافة العامة وخدمات
مكافحة �آفات ال�صحة العامة وحجز احليوانات ال�سائبة خالل
وبعد عيد الفطر املبارك.
وبهذا ال�صدد قال �سعادة الدكتور �سامل خلفان الكعبي ،مدير
عام مركز �أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) " :ي�ستعد املركز
للتعامل م��ع ال��زي��ادة املتوقعة يف حجم النفايات خ�لال عيد

�إ���ض��اف��ي��ة ،ف�ض ً
ال ع��ن زي���ادة �أع���داد م��ع��دات و�أدوات التنظيف،
ل�ضمان تقدمي خدمات جمع ونقل النفايات البلدية وال�صلبة،
وخ��دم��ات النظافة العامة يف خمتلف �أن��ح��اء الإم���ارة ال�سيما
الأم��اك��ن احليوية مثل الأ���س��واق الكبرية ،واملناطق التجارية
وال�سكنية ،وامل�ساجد ،وم�صليات العيد،

الفطر املبارك من خالل االنتهاء من و�ضع اخلطط امل�سبقة
وتكثيف جهود فرق العمل ل�ضمان نظافة امل�ساجد وم�صليات
العيد وال�شوارع واحلدائق العامة ،ومواقع الفعاليات وخمتلف
املناطق العامة يف الإم��ارة مع �ضمان كافة املتطلبات البيئية،
وبالتن�سيق مع اجلهات املعنية ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي خدمات
مكافحة �آفات ال�صحة العامة يف الإمارة  ،وذلك مبا ين�سجم مع
ر�ؤية املركز الرامية �إىل حتقيق نظام م�ستدام لإدارة النفايات مكافحة �آفات ال�صحة العامة
ويف �إط����ار اخل��ط��ة ال��ت��ي و���ض��ع��ه��ا امل��رك��ز �سيعمل ع��ل��ى توفري
ومكافحة �آفات ال�صحة العامة ب�إمارة �أبوظبي".
خدمات مكثفة ملكافحة �آفات ال�صحة العامة قبل وخالل عيد
الفطر مبختلف املواقع يف الإمارة والتي ت�ضم  1895م�سجد
جمع ونقل النفايات
وعلى �صعيد خدمات جمع ونقل النفايات� ،سيعمل املركز خالل وم�صلى ،و 20م�سلخ ح��ك��وم��ي ،و 90حديقة وم��ت��ن��زه .كما
عيد الفطر املبارك على تعزيز خدمات النظافة العامة مبا تغطي حمالت مكافحة �آفات ال�صحة العامة ور�صد احليوانات
فيها خدمات الكن�س اليدوي والآيل ،وجمع ونقل املخلفات من التي تقوم بها "تدوير" خمتلف مناطق �إمارة �أبوظبي والتي
امل�سالخ العامة ،وذل��ك من خ�لال زي��ادة �أع��داد عمال النظافة ت�شمل :امل��ن��اط��ق ال�سكنية ،وامل��ن��اط��ق ال��ت��ج��اري��ة وال�صناعية،
مبعدل  261عامل �إ�ضايف ،واحل��اوي��ات مبعدل  254حاوية وال��ط��رق وال�����ش��وارع ال��ع��ام��ة ،وامل��ن��ت��زه��ات واحل���دائ���ق العامة،

وامل�ساجد وال��دوائ��ر احلكومية وامل��راك��ز ال�صحية والتعليمة،
الأن��ف��اق واجل�����س��ور ،ال�برك وامل�ستنقعات ،وامل��واق��ع الإن�شائية
لفلل املواطنني ،املواقع الأثرية واملتاحف ،امل�سالخ والأ�سواق
العامة ،واملزارع والعزب النظامية ،بالإ�ضافة �إىل نقاط جتميع
النفايات واحل��اوي��ات .وت�شمل اخل��دم��ات التي يقدمها املركز
عمليات امل�سح احل�شري ،ومكافحة جميع �آفات ال�صحة العامة
مبا فيها البعو�ض ،الذباب ،القوار�ض ،وال�صرا�صري والنمل،
ف�ض ً
ال عن توفري ف��رق ميدانية تتعامل مع طلبات مكافحة
�آف����ات ال�����ص��ح��ة ال��ع��ام��ة ال��ت��ي ي��ت��ل��ق��اه��ا امل��رك��ز م��ن اجلمهور.
و�سيعمل على تنفيذ حمالت مكافحة الآفات يف �إمارة �أبوظبي
فريق من الكوادر الفنية املخت�صة ي�ضم نحو � 1354شخ�ص،
وي�صل �إجمايل عدد ال�سيارات واملعدات التي تخ�ص�صها تدوير
لتقدمي خدمات مكافحة �آفات ال�صحة العامة �إىل � 370سيارة
و 2387معدة متطورة ل�ضمان تقدمي اخلدمات مبا ين�سجم
مع �أف�ضل املتطلبات.

ر�صد احليوانات ال�سائبة
وت�شمل خدمات املركز خالل عيد الفطر املبارك توفري خدمة
ر���ص��د احل��ي��وان��ات ال�سائبة م��ث��ل ال��ق��ط��ط وال��ك�لاب يف �إم���ارة
�أب��وظ��ب��ي ح��ي��ث ي��ت��م ال��ت��ع��ام��ل م��ع احل��ي��وان��ات ال�سائبة �ضمن
الإج���راءات املعتمدة ومن ثم �إر�سالها �إىل م�ست�شفى �أبوظبي
لل�صقور لتقدمي الرعاية املنا�سبة لها.
واجلدير بالذكر �أن مركز �أبوظبي لإدارة النفايات يعمل ب�شكل
متوا�صل على تنفيذ امل�شاريع اال�سرتاتيجية التي يحر�ص من
خاللها على تطوير نظام م�ستدام لإدارة النفايات ومكافحة
�آف���ات ال�صحة ال��ع��ام��ة يف �إم����ارة �أب��وظ��ب��ي ،مب��ا فيها م�شاريع
تطوير البنية التحتية خلدمات جمع ونقل النفايات ،حمطات
نقل ومعاجلة النفايات ،وتعزيز �سبل مراقبة قطاع النفايات،
�إىل جانب جهوده املتميزة على �صعيد رفع م�ستوى التوعية
لدى �أفراد املجتمع ب�أهمية حماية البيئة واملحافظة عليها.

�ضمن حملتها رم�ضان بال حوادث

�شرطة دبي توزع �أكرث من � 205آالف وجبة �إفطار على م�ستخدمي الطريق
•• دبي-الفجر:

توا�صل الإدارة العامة للمرور يف �شرطة دبي توزيع وجبات
�إفطار على م�ستخدمي الطريق خالل �شهر رم�ضان املبارك.
وق��ال العقيد جمعة �سامل بن �سويدان ،نائب مدير الإدارة
ال��ع��ام��ة ل��ل��م��رور يف ���ش��رط��ة دب���ي� ،إن ف��ري��ق �إدارة احلمالت
والتوعية امل��روري��ة جنحوا يف ت��وزي��ع �أك�ثر م��ن � 205آالف
و 400وجبة طيلة ال�شهر ال��ك��رمي ،بالتعاون مع ال�شركاء
يف ك��ل م��ن وزارة الرتبية والتعليم ،ووزارة تنمية املجتمع،
وج���م���ارك دب����ي ،وه��ي��ئ��ة ال��ه�لال الأح���م���ر ،وم���ؤ���س�����س��ة النقل
واملوا�صالت ،وقناة الإذاعة والتلفزيون  ، NTVوهيئة دبي
الرقمية ،ومركز حماية الدويل ،والفردان لل�صرافة ،و�شركة

الكوزي ،و�شركة ون روود ،و�شركة فور �إيفر ،و�صيدلية اليف.
�إىل جانب �أك��ادمي��ي��ة �شرطة دب��ي ،والإدارة العامة للموارد
الب�شرية ،ومركز �شرطة نايف ،الذين �أ�شرفوا على تي�سري
مهام املتطوعني وال�شركاء يف ت��وزي��ع وج��ب��ات الإف��ط��ار على
قائدي املركبات �ضمن عدد من النقاط� ،شملت تقاطع �سيتي
ووك ،وتقاطع �سيتي �سنرت ،وتقاطع �سين�شري مول ،وتقاطع
جمعية االحتاد ،وتقاطع املزهر ،وتقاطع املدينة مول ،وكذلك
دوار ال�سطوة ،وتقاطع �أكادميية �شرطة دبي ،وتقاطع الثاين
من دي�سمرب ،وتقاطع مركز نايف ،وتقاطع اخلوانيج ،وتقاطع
املحي�صنة ،وتقاطع م�سجد ال�سالم ،وتقاطع مدينة لوتاه.
و�أ�شار العقيد جمعة بن �سويدان� ،إىل �أن هذه اخلطوة ت�أتي يف
�إطار الربامج والأن�شطة التوعوية املتعلقة باجلانب املروري،

ون�شر الثقافة املرورية بني م�ستخدمي الطريق ،وا�ستخدام
كل الطرق والو�سائل املنا�سبة لتحقيق الهدف املن�شود من
تلك الربامج والفعاليات ،م�ؤكداً �أن احلوادث املرورية غالباً
ما تزيد قبل موعد الإفطار يف �شهر رم�ضان املبارك ،نظراً
لإ�سراع ال�سائقني للو�صول �إىل منازلهم قبل موعد الإفطار
بزمن ق�صري ،ما يجعلهم عر�ضة الرتكاب املخالفات املرورية
اخلطرة بزيادة �سرعة مركباتهم ،وارتكاب املخالفات املرورية
الأخ��رى ،كالتجاوز من كتف الطريق ،وع��دم االلتزام بخط
ال�سري الإل��زام��ي ،وجت���اوز الإ���ش��ارة ال�ضوئية احل��م��راء على
التقاطعات امل���روري���ة ،وال��ت��ي م��ن �ش�أنها �أن تت�سبب بوقوع
حوادث مرورية قاتلة تذهب فيها �أرواح بريئة� ،إ�ضافة �إىل ما
ينتج عنها من �إ�صابات ب�شرية و�أ�ضرار باملمتلكات.

جامعة العني الأوىل يف الإمارات �ضمن ت�صنيف
التاميز العاملي لت�أثري اجلامعات 2022
•• العني-الفجر:

عبداهلل املري يكرم �شركاء مبادرة (تكاتف)
•• دبي-وام:

كرم معايل الفريق عبد اهلل خليفة
امل���ري ،ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�شرطة دبي،
امل���ؤ���س�����س��ات واجل��م��ع��ي��ات اخلريية،
����ش���رك���اء م����ب����ادرة "تكاتف" التي
ي��ن��ف��ذه��ا جم��ل�����س م���دي���ري مراكز
ال�����ش��رط��ة ،ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ال�شراكة
املجتمعية والت�سامح والإخ����اء بني
كافة فئات املجتمع، وتعزيز القيادة
الآم���ن���ة ع��ل��ى ال���ط���رق ح��ف��اظ��اً على
���س�لام��ة ال�����س��ائ��ق�ين وم�ستخدمي
الطريق خالل ال�شهر الف�ضيل.
جاء ذلك خالل حفل الإفطار الذي
نظمته القيادة العامة ل�شرطة دبي
يف ف���ن���دق ج���ران���د ح���ي���اة ،بح�ضور الإ�سالمية والعمل اخلريي ،واللواء
�سعادة الدكتور حمد بن ال�شيخ �أحمد خ��ب�ير خ��ل��ي��ل �إب���راه���ي���م املن�صوري،
ال�شيباين ،مدير عام دائرة ال�ش�ؤون م�������س���اع���د ال���ق���ائ���د ال����ع����ام ل�ش�ؤون

كان له بالغ الأث��ر يف �إجن��اح مبادرة
"تكاتف" ،م���ؤك��داً ح��ر���ص �شرطة
دبي على مد ج�سور التعاون الدائم
مع تلك اجلهات اخلريية ،وتعزيز
التعاون امل�شرتك معهم ،خ�صو�صاً
يف امل�����ش��اري��ع وامل���ب���ادرات الإن�سانية،
حتقيقاً لتوجهاتها اال�سرتاتيجية
يف �إ�سعاد املجتمع.
وم��ن جانبه ،ق��ال العميد عبد اهلل
خ���ادم ���س��رور امل��ع�����ص��م ،م��دي��ر مركز
����ش���رط���ة ب����ر دب������ي ،رئ���ي�������س جمل�س
مديري مراكز ال�شرطة� ،إن مبادرة
تكاتف تعد من املبادرات التي ينفذها
جم��ل�����س م���دي���ري م���راك���ز ال�شرطة
بالتعاون م��ع اجلمعيات اخلريية،
البحث اجلنائي ،ومديري وممثلي و�أ������ش�����اد م���ع���ايل ال���ف���ري���ق عبداهلل ل���ت���وزي���ع وج����ب����ات الإف�����ط�����ار ،وهي
اجل���م���ع���ي���ات اخل��ي�ري����ة وع�������دد من امل���ري بالتعاون املثمر م��ع خمتلف جت�سد القيم الإم��ارات��ي��ة والنبيلة
ال�ضباط.
اجلهات اخلريية يف الإمارة ،والذي وتر�سخ ثقافة اخلري ،بالإ�ضافة اىل

توعية �سائقي املركبات وم�ستخدمي
ال��ط��ري��ق ب��االن��ت��ب��اه وال���ت����أين ،وعدم
القيادة بطي�ش وتهور للحاق مبوعد
الإف����ط����ار ،الأم�����ر ال����ذي ي������ؤدي �إىل
تعزيز ال�سالمة املرورية.
ويف ختام احلفل ،كرم معايل الفريق
عبد اهلل املري يرافقه اللواء خليل
املن�صوري ،والعميد عبد اهلل خادم
�سرور املع�صم ،امل�ؤ�س�سات واجلمعيات
اخل�يري��ة� ،شركاء م��ب��ادرة "تكاتف"
وه����م دائ�����رة ال�������ش����ؤون الإ�سالمية
وال��ع��م��ل اخل��ي�ري ،جمعية الهالل
الأحمر ،جمعية بيت اخلري ،جمعية
دب��ي اخل�يري��ة ،م�ؤ�س�سة حممد بن
را���ش��د ل�ل�أع��م��ال اخل�يري��ة ،جمعية
دار الرب ،م�ؤ�س�سة تراحم اخلريية،
م�ؤ�س�سة وطني الإمارات ،وجمموعة
عيادات ا�سرت.

ارتقت جامعة العني للمرتبة الأوىل على م�ستوى دولة الإمارات والعا�شرة
ع��رب��ي��اً و  300-201ع��امل��ي��اً �ضمن ت�صنيف ال��ت��امي��ز ال��ع��امل��ي لت�أثري
اجلامعات العاملية  2022والذي �ضم  1524جامعة من  110دولة.
ويقيم ت�صنيف التاميز العاملي اجلامعات وفقًا لأهداف التنمية امل�ستدامة
( )SDGsل�ل�أمم املتحدة وع��دده��م  17واملتمثلة يف ("الق�ضاء على
الفقر" ،و"الق�ضاء ع��ل��ى اجلوع" ،و"ال�صحة اجل��ي��دة والرفاهية"،
و"التعليم اجليد" ،و"امل�ساواة بني اجلن�سني" ،و"املياه النظيفة والنظافة
ال�صحية" ،و"الطاقة النظيفة ب�أ�سعار معقولة" ،و"العمل الالئق ومنو
االقت�صاد ،و"ال�صناعة واالبتكار والهياكل الأ�سا�سية" ،و"احلد من �أوجه
ع��دم امل�ساواة" ،و"املدن واملجتمعات املحلية امل�ستدامة" ،و"اال�ستهالك
والإنتاج امل�س�ؤوالن" ،و"العمل املناخي" ،و"احلياة حتت املاء" ،و"احلياة
يف الرب"  ،و"ال�سالم وال��ع��دل وامل�ؤ�س�سات القوية" ،و"عقد ال�شراكات
لتحقيق الأهداف").
وعرب الدكتور نور الدين عطاطرة ،املدير املفو�ض جلامعة العني ،عن
ف��خ��ره بنتائج الت�صنيف ال��ت��ي مل تكن لتتحقق ل��وال اجل��ه��ود امل�ستمرة
لأ�سرة اجلامعة .م�شرياً �إىل �أن الت�صنيف الذي يعتمد على حتقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة يعد �إجنازاً كبرياً ي�ؤكد �سعي اجلامعة لتكون جزءاً من
التنمية امل�ستدامة وذلك انطالقاً من اهتمام القيادة الر�شيدة يف الدولة
باال�ستدامة وحتقيق م�ستقبل م�ستدام.
و�شكر الأ�ستاذ الدكتور غالب الرفاعي ،رئي�س اجلامعة ،القائمني على
ت�صنيف التاميز العاملي ،والعاملني يف اجلامعة على جهودهم املبذولة
لتحقيق ه��ذا الإجن���از .م�شرياً �إىل �أن اجلامعة �صنفت ه��ذا العام يف 6
�أه��داف من �أ�صل  17هدفاً للتنمية امل�ستدامة ،و�أنها �ستوا�صل العمل
جاهدة لتحقيق املزيد من الأهداف يف امل�ستقبل.
و���ص��رح ال��دك��ت��ور ن��زي��ه خ����داج م�ل�اط (ن��ائ��ب رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ل�ش�ؤون
االع��ت��م��ادات و���ض��م��ان اجل����ودة) ب����أن جامعة ال��ع�ين حققت �إجن����ازاً رائعاً
بتقدمها �إىل املرتبة الأوىل �ضمن ت�صنيف التاميز لت�أثري اجلامعات
العاملية  2022بعد �أن �صنفت يف املرتبة الثانية العام املا�ضي .2021
و�أ�شار �إىل �أن اجلامعة قد حققت نتائح مبهرة يف كل من هدف "التعليم
اجليد" (�ضمن �أف�ضل  80جامعة عامليا) ،وهدف "امل�ساواة بني اجلن�سني"
(�ضمن �أف�ضل  70جامعة عامليا) ،و�أن هذه النتائج حتفز على االجتهاد يف
العمل لتحقيق املزيد من الإجنازات فيما يتعلق بالتنمية امل�ستدامة.
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�أخبـار الإمـارات

Saturday

ترخي�ص �شرطة �أبوظبي  :تعلن ا�ستمرار
تقدمي خدماتها يف عيد الفطر
•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلنت �شرطة �أبوظبي عن ا�ستمرارية �أوق��ات العمل يف مراكز اخلدمة
التابعة ملديرية ترخي�ص ال�سائقني والآل��ي��ات بقطاع العمليات املركزية
خالل �إج��ازة عيد الفطر املبارك  .و حددت مواعيد العمل يف حمطات
الفح�ص الفني اخلفيف كالتايل  :مبنى ال�سالمة –�أبوظبي ومبنى
ال�سالمة العني (فلج هزاع) � 24ساعة طوال �أيام الأ�سبوع ،و من ال�ساعة
2م�ساء �إىل ال�ساعة  10م�ساء ثاين وثالث �إج��ازة عيد الفطر ،يف كل

08

من مبنى ال�سالمة البطني بالعني ومبنى ال�سالمة (عامل ال�سيارات )
ب�أبوظبي  ،ومدينة زاي��د -الظفرة .ويف حمطات الفح�ص الفني الثقيل
والتي ت�شمل م�صفح� -أمان ب�أبوظبي و مزيد�-أمان بالعني و بدع زايد –
�أمان بالظفرة ،فمواعيد العمل بها من ال�ساعة � 10صباحا وحتى 10
م�ساء يف ثاين وثالث �أيام �إجازة عيد الفطر املبارك  .كما حددت �أوقات
العمل يف مكاتب طار�ش ومكاتب الت�أمينات وم�صانع الأرقام والتي ت�شمل
مبنى ال�سالمة�-أبوظبي ومركز عامل ال�سيارات-ال�شاخمة من ال�ساعة 2
م�ساء وحتى  7م�ساء ثاين وثالث �أيام �إجازة العيد .

(الأعمال اخلريية) ت�سدد مديونيات
� 16سجينا يف ر�أ�س اخليمة
•• عجمان-وام:

�سددت هيئة الأعمال اخلريية العاملية مديونيات � 16سجيناً من نزالء امل�ؤ�س�سة
العقابية والإ�صالحية يف �إمارة ر�أ�س اخليمة ،بقيمة �إجمالية بلغت � 300ألف
دره��م .وقال �سعادة الدكتور خالد عبدالوهاب اخلاجة الأم�ين العام للهيئة:
"نتوجه يف هذه الأيام املباركة بال�شكر والتقدير للمح�سنني واملح�سنات الذين
�أدخلوا الفرحة �إىل بيوت الغارمني ،وحققوا �أمنيات �أ�سرهم باللقاء يف العيد"،
م�ؤكداً �أن تفريج الكرب عمل جليل ،ملا فيه من ف�ضل كبري و�أجر عظيم ،ال�سيما
يف الع�شر الأواخر من �شهر رم�ضان املبارك.

احلكيم العاملي (�سادغورو) يحط رحاله بالإمارات  18مايو �ضمن حملته العاملية (�أنقذوا الرتبة)

•• دبي-وام:

ي����زور احل��ك��ي��م ال��ع��امل��ي "�سادغورو"
دول����ة الإم������ارات يف ال��ف�ترة م��ن 18
�إىل  20مايو املقبل يف �سياق احلملة
ال��ع��امل��ي��ة "�أنقذوا ال�ترب��ة Save/
 /Soilالتي �أطلقها وذل��ك �ضمن
رحلته منفردا على دراجة نارية من
لندن �إىل جنوبي الهند والتي يقطع
خ�لال��ه��ا يف  100ي���وم ح���واىل 30
�أل����ف ك��ي��ل��وم�تر يف  27دول����ة بهدف
ت�سليط الأ���ض��واء على �سبل معاجلة
�أزم�����ة ال�ت�رب���ة وت��وح��ي��د ال��ن��ا���س من
�أن��ح��اء ال��ع��امل للدفاع ع��ن �سالمتها
ودعم القادة لإر�ساء �سيا�سات وطنية
ُتعنى ب�إنقاذ الرتبة.
وم���ن امل���ق���رر �أن ي����زور "�سادغورو"

م���ن���ت���زه ق�����رم اجل���ب���ي���ل� ،أول وجهة
متكاملة جتمع بني التعليم والطبيعة
والرتفيه يف �إم���ارة �أبوظبي ويلتقي
م�س�ؤولني حكوميني رفيعي امل�ستوى،
ويلقي حما�ضرة ،وي�شارك يف زراعة
�أ�شجار القرم ..و�ستوقع وزارة التغري
امل��ن��اخ��ي والبيئة اتفاقية ت��ع��اون مع
حركة "كوكب واع".
وي��ق��وم احلكيم ال��ع��امل��ي "�سادغورو"
بجولة يف واح��ة العني امل��درج��ة على
قائمة الرتاث العاملي لليون�سكو والتي
ت�ضم  100نوع من �أ�شجار النخيل،
و"مزرعة الإم�����ارات البيولوجية"،
�أك��ب��ر م���زرع���ة ع�����ض��وي��ة يف الدولة
وي�����ش��ه��د مم��ار���س�� ًة ع��م��ل��ي�� ًة لأ�ساليبَ
زراع��ي�� ًة م�ستدام ًة ،و�أخ��ذ عينات من
�أف�ضل املنتجات املحلية.

و�ستتوج ال��زي��ارة بامل�شاركة يف حدث
وا����س���ع ال���ن���ط���اق يف دب����ي ي��ت��وق��ع �أن
ي�����ش��ارك ب��ه � 10آالف �شخ�ص ،مبن
يف ذل��ك ع��دد من ال�ضيوف من كبار
ال�����ش��خ�����ص��ي��ات ب���ه���دف زي�����ادة الوعي

ب���أه��م��ي��ة �إن���ق���اذ ع��ل��ى ال�ت�رب���ة ..وهو
احل���دث ال���ذي �سيعقد يف م��رك��ز دبي
ال��ت��ج��اري العاملي ي��وم  20مايو من
ال�ساعة � 6:30إىل  8:30م�ساءً..
وي��ب��د�أ بربنامج ثقايف يحوي عر�ضاً

لفرقة �إي�شا املو�سيقية "�ساوندز �أوف
�إي�شا" ت���ؤدي��ه "�إي�شا �سام�سكريتي"
و�أورك�����س�ترا الإم�����ارات ال�سيمفونية
لل�شباب .و بعد الكلمة االفتتاحية،
يعتلي �سادغورو املن�صة لإجراء حوار
مع معايل مرمي بنت حممد املهريي،
وزي��رة التغري املناخي والبيئة ،يليها
الإج���اب���ة ع��ل��ى �أ���س��ئ��ل��ة اجل��م��ه��ور ..و
ميكن للمهتمني باحل�ضور الت�سجيل
ع��ب�ر https://savesoil.
.evsreg.com
ينظر �إىل ���س��ادغ��ورو بو�صفه واحدا
م��ن �أك�ث�ر م��ن � 50شخ�صا ت�أثريا
يف الهند وه��و رج��ل ي��وغ��ا ،و�صاحب
ر�ؤية وهو م�شارك ن�شط يف املنتديات
العاملية الرئي�سية التي تتناول ق�ضايا
التنمية االجتماعية واالقت�صادية

والقيادة والروحانية ،و�أطلق العديد
من امل�شاريع بعيدة املدى التي تركز
على التحفيز االجتماعي والتعليم
والبيئة .ويطمح من خالل ما يقوم
ب��ه �إىل �إث���راء ح��ي��اة م�لاي�ين الأف���راد
يف �أنحاء العامل ،وتزويدهم بو�سائل
للتغلب على الفقر ،وحت�سني نوعية
ح��ي��ات��ه��م ،ودف���ع التنمية املجتمعية
امل�ستدامة.
و ت�سعى ح��رك��ة "كوكب وا ٍع" لرفع
الوعي الب�شريّ ب�أهمية حماية الرتبة
وال���ك���وك���ب وان����خ����راط  3.5مليار
�شخ�ص ب��ه��ذه امل��و���ض��وع��ات وتهدف
�إىل حث احلكومات ودعمها القرتاح
و���ص��ي��اغ��ة ���س��ي��ا���س��ات ت��ت��ع��ل��ق ب�صحة
ال�ترب��ة وج��ع��ل الأن�����ش��ط��ة الزراعية
�أكرث رفقا بالرتبة و�إيقاف تدهورها

وع���ك�������س اجت�����اه�����ه ن���ح���و التح�سن
ع��ل��ى ال�����ص��ع��ي��د ال��ع��امل��ي .والتو�صية
الأ�سا�سية حلركة "�أنقذوا الرتبة"
تتمثل يف �أن تقوم احلكومات يف �أنحاء
العامل بت�شريع �سيا�سات تفر�ض رفع
املحتوى الع�ضوي للرتبة واحلفاظ
على ن�سبة ما بني  ?6-3كح ّد �أدنى.
وم����ن ب�ي�ن �أول����ئ����ك ال���ذي���ن التزموا
بدعم عالقة الإن�سان بالرتبة ،قادة
عامليون ،وم�ؤثرون ،وفنانون وخرباء
خمت�صون بذات املو�ضوع ،ومزارعون
وزعماء روحيون ،وم�س�ؤولو منظمات
دولية غري حكومية.
و تتمتع احلركة بعالقات متينة مع
م��ن��ظ��م��ات الأمم امل��ت��ح��دة للأغذية
وال���زراع���ة /ف����او /و"اتفاقية الأمم
املتحدة ملكافحة الت�صحر" ،وبرنامج

الأغ���ذي���ة ال��ع��امل��ي ل�ل��أمم امل��ت��ح��دة يف
ال��ه��ن��د ،واالحت������اد ال������دويل حلماية
ال��ط��ب��ي��ع��ة  /IUCN/و حتظى
ب����دع����م "برنامج الأمم املتحدة
للبيئة" ،وب��رن��ام��ج الأمم املتحدة
الإمن�����ائ�����ي .مل���زي���د م����ن املعلومات،
ي��رج��ى زي���ارة https://www.
consciousplanet.org/
. ar

«كاب�سات» ينطلق يف دبي مايو املقبل مب�شاركة عاملية
•• دبي  -وام:

تنطلق فعاليات املعر�ض الدويل للإعالم الرقمي وات�صاالت الأقمار اال�صطناعية
"كاب�سات  "2022يف دبي �شهر مايو املقبل ،مب�شاركة نخب ٍة من خرباء البث
واملحتوى والأقمار اال�صطناعية العامليني ،بهدف ت�سليط ال�ضوء على احلاجة
املُلحّ ة ملبادرات اال�ستدامة يف القطاعات الثالثة.
وتنطلق فعاليات كاب�سات  2022حتت �شعار "�إبداعي ومُت�صل ووا ٍع " ،يف �ضوء
توقعات بح�ضور ما يزيد عن � 13أل��ف زائ��ر للفعالية ال�سنوية ال��رائ��دة التي
ي�ست�ضيفها مركز دبي التجاري العاملي بني  19 - 17مايو املقبل.
و ُت�شارك يف الفعالية �أكرث من � 280شركة وعالمة مرموقة ،مبا فيها عرب�سات
ونايل �سات وجمموعة تيكوم وترك�سات وكفي�ست ميديا ورو�س فيديو و�إيفرتز
مايكرو�سي�ستمز ووكالة الف�ضاء الأذربيجانية ،ف�ض ً
ال عن ا�ست�ضافة �أجنحة
خا�صة لكلٍ من بافاريا وبريطانيا العظمى و�أيرلندا ال�شمالية .ويمُ ثل امل�شاركون
جميع �أط��ي��اف ع��امل االب��ت��ك��ار ويعتزمون ع��ر���ض جمموع ٍة وا�سعة م��ن �أحدث
االبتكارات املتعلقة بجميع جوانب املحتوى ،بدءاً من �إن�شائه و�إنتاجه وو�صو ًال
�إىل توزيعه.
وتت�ضمن �أجندة املعر�ض املدعوم ب�أبرز اخل�برات العديد من املوا�ضيع املُلحة،
مبا فيها التغيرّات التي تطر�أ على م�شهد التعاون اجلغرايف ،وازدح��ام الف�ضاء
املداري و�أزمة املخلفات ،وزيادة املطالب بتعزيز ال�شفافية حول �سُ بل �إدارة اقت�صاد

املنخف�ض و ُتعزز من احتماالت حدوث ت�صادمات كارثية يف �ضوء تقادم اللوائح
الف�ضاء النا�شئ والفر�ص التي يطرحها.
وميكن للح�ضور خالل �أي��ام املعر�ض الثالثة ا�ست�شكاف اخليارات الهائلة من التنظيمية التي حتكم م�ساعي �إخراج هذه الأقمار من مدار الأر�ض .و�إىل جانب
الفر�ص يف جماالت البث واملحتوى يف املنطقة خالل املرحلة الراهنة ،خ�صو�صاً ذلك ،يُدرك القطاع ب�أكمله �أهمية اعتماد حلول �أكرث فاعلية من حيث ت�صميم
مع حتوّل ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا ب�شكلٍ مُت�سارع من �سوق م�ستهلكة للمحتوى �أقمار ا�صطناعية �أف�ضل و�أكرث ا�ستدامة وحت�سني �سُ بل �إدارة حركتها يف الف�ضاء.
�إىل مركز لإن�شاء املحتوى ،مع توقعات بو�صول قيمة �إنتاجات املنطقة �إىل حوايل ونتوقع ،بف�ضل التحليالت الدقيقة واحللول املقرتحة من قبل امل�شاركني يف
جل�ساتنا احل��واري��ة م��ن خمتلف اجلن�سيات� ،أن ن�شهد ط��رح ع��د ٍد م��ن احللول
 70مليار دوالر �أمريكي بحلول عام .2026
من جانب �آخرُ ،تع ُّد قمة �سات �إك�سبو �إحدى امل�سارات ال�سبعة املقررة على جدول املبتكرة� ،إىل جانب العديد من م�سارات التعاون اجلغرايف اجلديدة ُكلياً".
�أعمال كاب�سات  ،2022ويتناول برنامج القمة العديد من املوا�ضيع املهمة ،مثل وت�ستقطب القمة م�شاركني من جن�سيات متعددة ،ومن �ضمنهم جمموع ٍة من
احلاجة �إىل جمموعة من ا�سرتاتيجيات التنظيف واال�ستدامة بهدف معاجلة الأ�سماء البارزة من �صناع القرار التنفيذيني من "كوزميك �أبل" من الواليات
ق�ضية مكبّات احلطام يف م�شهد الف�ضاء امل��داري املزدحم �أ�ص ً
ال؛ واحلاجة �إىل املتحدة؛ والرابطة العاملية مل�شغلي الأقمار اال�صطناعية؛ و�شركة تقنيات �شبكات
ال�شفافية و�إدارة املواهب اخلا�صة باقت�صاد الف�ضاء النا�شئ؛ و�ضمان �أمن الأقمار الأقمار اال�صطناعية و�شركة "�سي كوم لأنظمة الأقمار اال�صطناعية" من كندا؛
اال�صطناعية والت�أمني؛ واالبتكارات الت�شغيلية؛ والذكاء اال�صطناعي وتع ّلم و"جيالت الإ�سرائيلية للأقمار اال�صطناعية"؛ و"�إمنار�سات" و"جمموعة
الآلة يف جمال االت�صاالت بالأقمار اال�صطناعية ،ف�ض ً
ال عن الت�أمني وتخفيف �ساتكومز �إنوفي�شن" و"�إ�س �إي �إ�س نتورك�س" و"�إي تي �إل �سي�ستمز" و"كراتو�س
املخاطر .وقال توما�س لوفلر ،م�ساعد نائب الرئي�س لإدارة املعار�ض لدى مركز وج��ي يف �إف" م��ن اململكة امل��ت��ح��دة� ،إىل ج��ان��ب عرب�سات م��ن اململكة العربية
دبي التجاري العاملي�" :ستكون خدمات ات�صاالت الأقمار اال�صطناعية املُحرك ال�سعودية .وت�شتمل م�سارات م�ؤمتر كاب�سات � 2022أي�ضاً على ُك ٍّل من م�ؤمتر
الأهم لقطاعات الأقمار اال�صطناعية والبث والإعالم وفروعها الثانوية ،رغم امل��ح��ت��وى؛ ومن�صة ال�����ش��رك��ات النا�شئة يف امل��رح��ل��ة املقبلة ،الفعالية اجلديدة
�أنها تواجه م�ستوى غري م�سبوق من التحديات منذ ظهور الإنرتنت .ويُواجه املخ�ص�صة لل�شركات التقنية النا�شئة يف جم��ال الإع��ل�ام؛ وامل��رك��ز الرقمي،
قطاع ات�صاالت الأقمار اال�صطناعية معدالت متزايدة من املخاوف ،مع وجود والتكنولوجيا ال�سمعية الب�صرية ،وحمتوى اجليل التايل ،وغريها من اجلل�سات
م��ا ي��ق��رب م��ن � 6آالف ط��ن م��ن احل��ط��ام الف�ضائي تتحرك يف امل���دار الأر�ضي املخ�ص�صة لأ�سواق �أفريقيا واململكة العربية ال�سعودية.

و ُت�س ّلط هذه الأن�شطة ال�ضوء على العديد من الق�ضايا يف القطاعات التي متر
مبرحلة من التحوّالت اجلذرية وا�سعة النطاق.
ويحر�ص رواد القطاع خالل م�ؤمتر املحتوى على ا�ست�شكاف �أحدث التوجهات
يف جم��االت امليتافري�س وال��رم��وز غ�ير القابلة لال�ستبدال وحم��ت��وى من�صات
التوا�صل االجتماعي وح��روب البث عرب الإن�ترن��ت والبث ال�صوتي ومدونات
الفيديو واملحتوى املو�سيقي .وت�ضم قائمة امل�شاركني يف امل�ؤمتر عدداً من �أ�شهر
الأ�سماء يف القطاع مبا يف ذلك �شركات تويرت وميتا وجمموعة روتانا الإعالمية
وجمموعة �إم بي �سي و�ستارزبالي ومدينة دبي للإعالم وهيئة الإعالم الإبداعي
و�أبوظبي للألعاب والريا�ضات الإلكرتونية و�سي �إن بي �سي عربية وال�شركة
ال�سعودية للتقييم الإعالمي والوزارة االحتادية للإعالم والثقافة يف نيجرييا
وديزين بال�س .يث يواجه منتجو املحتوى عقباتٍ كبرية تتمثل ب�ضرورة ابتكار
حمتوى تفاعلي و�شيق با�ستخدام تكنولوجيا الواقعني املعزز واالفرتا�ضي،
ف�ض ً
ال عن املحتوى املدعوم بتكنولوجيا الذكاء اال�صطناعي .ويقدم خربا�ؤنا
جمموعة من التحليالت الدقيقة ب�ش�أن �سُ بل ا�ستهالكنا للمحتوى والو�سائط
التي ن�ستخدمها لهذا الغر�ض وطريقة ت�سديد ثمن هذه اخلدمة .ويف �ضوء
التوقعات بنمو �سوق تكنولوجيا البث والإعالم العاملية من  41.4مليار دوالر
�أمريكي يف ع��ام � 2021إىل  62مليار دوالر �أمريكي يف ع��ام  ،2027تظهر
�أهمية �ضمان اعتماد اال�سرتاتيجيات املنا�سبة لال�ستفادة م��ن ه��ذه الفر�ص
النا�شئة".

«رواد» توزع  5700وجبة �إفطار �صائم بال�شارقة �ضمن مبادرة «من خري روادنا»

•• ال�شارقة-وام:

�أك��دت م�ؤ�س�سة ال�شارقة لدعم امل�شاريع الريادية " ٌروّاد" التابعة
لدائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة جناح مبادرتها "من خري
روادنا" الرم�ضانية والتي نظمتها بالتعاون مع جمعية ال�شارقة
اخلريية يف توزيع  5,700وجبة �إفطار �صائم ط��وال �أي��ام �شهر
رم�ضان الف�ضيل.
و قال �سعادة حمد علي عبداهلل املحمود مدير امل�ؤ�س�سة �إن املبادرة
تنظم لل�سنة الثالثة حيث انطلقت لأول مرة عام  2018بالتزامن

مع عام زايد ثم نظمت يف عام  2019ليتم ا�ستئنافها هذا العام من  7م�شاريع من �أع�ضاء امل�ؤ�س�سة وع��دد من فاعلي اخل�ير يف
بعد مرحلة التعايف من �آثار اجلائحة وعودة الأعمال والأن�شطة ت�أمني الوجبات املخ�ص�صة لل�صائمني حيث مت توزيع الوجبات يف
ثالثة مواقع  .وذكر املحمود �أن الن�سخ الثالثة من املبادرة �شهدت
الإقت�صادية والتخفيف من الإجراءات والقيود االحرتازية.
ً
و�أ�شار �إىل �أن املبادرة تهدف �إىل �إ�شراك موظفي امل�ؤ�س�سة و�أع�ضائها توزيع �إجمايل  22,600وجبة مب�شاركة  17ع�ضوا من امل�شاريع
من �أ�صحاب امل�شاريع الريادية يف قطاع الأغذية واملطاعم يف هذه الأع�ضاء يف امل�ؤ�س�سة ،وهو ما ي�ؤكد جناح املبادرة يف تعزيز �أدوار
املبادرة الرم�ضانية التي حتمل �أبعاداً �إن�سانية وخريية واجتماعية امل�س�ؤولية املجتمعية لهذه امل�شاريع الوطنية الرائدة وم�شاركتها
عديدة وتتما�شى مع قيم امل�ؤ�س�سة يف املبادرة وامل�شاركة وامل�س�ؤولية يف ر�سم الفرحة و�إ�سعاد ال�صائمني خالل ال�شهر الف�ضيل كما �أنها
تر�سخ يف الوقت نف�سه معاين العطاء الإن�ساين وامل�شاركة يف اخلري
وخدمة املجتمع.
و�أو�ضح �أن الن�سخة الثالثة من املبادرة حظيت بدعم وم�ساهمة لدى املوظفني.

جمل�س مدينة دبا احل�صن ينظم جمل�سه الرم�ضاين بعنوان لقاء املجال�س
•• دبا احل�صن-الفجر:

جم��ل�����س رم�����ض��اين ن��ظ��م��ه جمل�س
مدينة دب��ا احل�صن التابع لدائرة
���ش���ؤون ال�ضواحي وال��ق��رى يف �إطار
اللقاء ب��الأه��ايل من م�ساء اجلمعة
عقب �أداء �صالتي الع�شاء والرتوايح
حتت عنوان ( لقاء املجال�س) .
ل���ق���اء امل��ج��ال�����س ج��م��ع ال��ل��ق��اء عدد
من الأه��ايل وذل��ك يف مقر املجل�س
مبدينة دبا احل�صن.
ويعد لقاء املجال�س يف �إطار التالقي
ب�ين كافة املجال�س و�أع�ضاءها من
مدينة دب��ا احل�صن الأه���ايل خالل
�شهر رم�ضان الكرمي تقدم احل�ضور
�سعادة �سليمان بن جمعوه اليحيائي
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س و�أع�������ض���اء املجل�س
و�أع�ضاء املجال�س والأه��ايل ولفيف

من املدعوين .
ويف ب���داي���ة ل��ق��اء امل��ج��ال�����س وال����ذي
ي����ح����ر�����ص جم���ل�������س امل����دي����ن����ة على
ت��ن��ظ��ي��م��ه يف ك���ل ي����وم ج��م��ع��ة رحب
�سعادة �سليمان بن جمعوه باحل�ضور
من املجال�س العاملة يف دبا احل�صن

وك���ذل���ك م���ن الأه�����ايل وب�����ارك لهم
دخ����ول ال��ع�����ش��ر الأخ���ي��رة م���ن �شهر
رم�ضان الكرمي .
ب����ع����ده����ا ج��������رى ط��������رح ع��������دد من
امل��و���ض��وع��ات ال��ت��ي ت��ن��اول��ت اخلطط
التنموية ال�شاملة وامل�شاريع التي

ي��ط��رح��ه��ا ���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة
لتطوير �إم���ارة ال�شارقة واالهتمام
باملتوا�صل باملواطن واملقيم وحر�ص
�سموه على تعزيز اخلدمات.

وت����خ����ل����ل امل����ج����ل���������س ال����رم���������ض����اين
ا�����س����ت����ع����را�����ض مل���خ���ت���ل���ف اجل����ه����ود
ال��ت��ي م���ن ���ش���أن��ه��ا ت��وا���ص��ل حتقيق
الطفرات التنموية والتي ت�شمل يف
خمتلف جنباتها املجاالت املختلفة
����س���واء االق��ت�����ص��ادي��ة واالجتماعية
والثقافية .و�أك���د �أع�����ض��اء املجال�س
ع��ل��ى ت��وا���ص��ل��ه��م ال���دائ���م والوقوف
على �أهم امل�شاريع واخلطط وتلبية
كافة احتياجات الأه��ايل من خالل
التن�سيق املتوا�صل  .و�أعرب الأهايل
ع��ن �سعادتهم بكافة امل�شاريع التي
تقام يف مدينة دبا احل�صن وتوا�صل
امل�������ش���اري���ع امل���ق���دم���ة م����ن حكومة
ال�شارقة لتطويرها وتنفيذ خمتلف
اخل��ط��ط م�شيدين بجهود جمل�س
مدينة دب��ا احل�صن ول��ق��اءه الدائم
بالأهايل.
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الرئي�سان الرو�سي والأوكراين مدع ّوان �إىل قمة الع�شرين �سيول توقف كوريني جنوب َيني بتهمة التج�س�س لكوريا ال�شمالية
•• جاكرتا�-أ ف ب

�أعلن الرئي�س الإندوني�سي جوكو وي��دودو �أم�س �أنه دعا نظريه الأوكراين
فولودميري زيلين�سكي �إىل قمة جمموعة الع�شرين التي يُفرت�ض �أن ُتعقد يف
ت�شرين الثاين/نوفمرب يف �إندوني�سيا بح�ضور الرئي�س الرو�سي فالدميري
ُ
"دعوت الرئي�س زيلين�سكي للم�شاركة يف ق ّمة جمموعة
بوتني .وقال ويدودو
ريا �إىل �أنه ّ
مت التو�صل �إىل ت�سوية تفر�ض م�شاركة �أوكرانيا
الع�شرين" ،م�ش ً
غري الع�ضو يف جمموعة الع�شرين .و�أو�ضح الزعيم الإندوني�سي يف خطاب
بالفيديو �أن الرئي�س الرو�سي �أكد �أنه �سي�شارك يف القمة املقرر عقدها يف
بايل يف ت�شرين الثاين/نوفمرب .وواجهت �إندوني�سيا التي ترت�أ�س جمموعة
الع�شرين ه��ذا ال��ع��ام� ،ضغوطا كبرية من الغرب بقيادة ال��والي��ات املتحدة

ال�ستبعاد رو�سيا من املجموعة منذ بدء غزو �أوكرانيا .لكن جاكرتا قاومت
ال�ضغوط م�ؤكدة �أن موقفها يتطلب منها �أن تظل "حمايدة" و�أن الرئي�س
الأمريكي جو بايدن خ�صو�صا اقرتح م�شاركة �أوكرانيا لتحقيق توازن .وكتب
الرئي�س الأوكراين يف تغريدة على تويرت الأربعاء �أن �إندوني�سيا وجهت �إليه
دعوة حل�ضور القمة بعد حمادثة هاتفية مع نظريه الإندوني�سي.
كما حتدث جوكو ويدودو مع الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني اخلمي�س.
وقال "بهذه املنا�سبة �شكر الرئي�س بوتني �إندوني�سيا على دعوتها �إىل قمة
جمموعة الع�شرين وقال �إنه �سيح�ضر" .وكان اجتماع لوزراء مال جمموعة
الع�شرين ك�شف يف ني�سان�/أبريل يف وا�شنطن االنق�سامات العميقة ملجموعة
اق��ت�����ص��ادات ال��ع��امل الرئي�سية ،ع�بر مقاطعة بع�ض االج��ت��م��اع��ات م��ن قبل
احتجاجا على م�شاركة الرو�س.
الواليات املتحدة والعديد من احللفاء
ً

•• �سيول-وكاالت

�أُوقف كوريان جنوبيان �أحدهما نقيب يف اجلي�ش ،بعد �سرقة �أ�سرار
ع�سكرية لإر�سالها �إىل عميل ك��وري �شمايل مقابل �أج��ر بالعملة
امل�ش ّفرة ،وفق �شرطة �سي�ؤول �أم�س اجلمعة.
و�أحد اجلا�سو�سني نقيب يف اجلي�ش ويُ�شتبه يف �أنه �أر�سل �إىل عميل
ك���وري �شمايل معلومات ت�سمح ب��ال��و���ص��ول �إىل �شبكة االت�صاالت
الداخلية للجي�ش الكوري اجلنوبي.
�أم�����ا ال���ث���اين ف��ه��و رج����ل �أع���م���ال ���ص��اح��ب ���ش��رك��ة لإدارة املحافظ
االفرتا�ضية .ويُ�شتبه يف �أنه زود الأول ،بطلب من عميل بيونغ يانغ،

ب�سوار جمهّز بكامريا خفية ليجمع معلومات ا�ستخباراتية ب�شكل
�أ�سهل.
و ُيتّهم الثاين �أي�ضاً ب�شراء وجمع �أجزاء جهاز "يو ا�س ب�س" لقر�صنة
حا�سوب ب�سرعة والو�صول �إىل نظام االت�صاالت الع�سكرية الكوري
اجلنوبي.
وقال م�س�ؤول يف ال�شرطة الوطنية الكورية اجلنوبية �إن "الرجلني
�أوقفا بتهمة انتهاك قانون الأمن القومي".
ويُ�شتبه �أن رج��ل الأع��م��ال ح�صل على � 600أل���ف دوالر بالعملة
امل�ش ّفرة ،يف حني ح�صل الع�سكري على � 38ألف دوالر ،من عميل
بيونغ يانغ مقابل خدماتهما ،وفق ال�شرطة.

رغم �إحباط غزوة رم�ضان ..ما الذي يجذب الإرهاب يف العراق؟
•• بغداد-وكاالت

رغم �إعالن رئي�س الوزراء العراقي م�صطفى الكاظمي
�إح��ب��اط ه��ج��م��ات �إره��اب��ي��ة ع��ل��ى ب��غ��داد ،ي��ح��ذر خرباء
�أمنيون من �أن ظ��روف العراق ما زال��ت مناخا مغريا
للجماعات امل��ت��ط��رف��ة م��ع ا���س��ت��م��رار ���ص��راع التكتالت
ال�سيا�سية ،وتعمد البع�ض ع��دم ت�سليح اجلي�ش مبا
يلزم.
وتعي�ش بغداد منذ �أ�سبوعني ا�ستنفارا �أمنيا منذ توعد
تنظيم داع�ش الإره��اب��ي بـ"الث�أر" لزعيمه ال�سابق �أبو
�إبراهيم القر�شي ال��ذي قتلته غ��ارة �أمريكية فرباير
املا�ضي.
و�أحبطت القوات الأمنية "غزوة رم�ضان" -اخلا�صة
بعمليات لداع�ش -يف مدن الأنبار و�صالح الدين ودياىل
�ضمن اجلولة الثانية لعملية "الإرادة ال�صلبة" العملية
الع�سكرية التي �أطلقتها احلكومة  28مار�س.
وتركزت حمالت "الإرادة ال�صلبة" يف �صحراء اجلزيرة
والبادية غربا ،ومناطق التما�س احل��دودي مع �سوريا
وامل���دن الغربية وال�شمالية ال��ت��ي ت�شهد ت��وت��را �أمنيا
وطائفيا بني وقت و�آخر.
وعقب ه��ذه احل��م�لات� ،أع��ل��ن الكاظمي ،ال��ث�لاث��اء� ،أن
القوات "�أحبطت هجمات �إرهابية لتنظيم داع�ش على
بغداد" ،وذلك "بعملية نوعية".
وقتلت ق��وات ق��ي��ادة عمليات ب��غ��داد انتحاريني ،منهم
حممد ���ص��دام امل�����ش��ه��داين ،امل�����س���ؤول الإداري والأمني
لداع�ش يف بغداد ،قبل تفجري نف�سيهما داخلها.
وم��ع جن��اح العمليات الأمنية� ،إال �أن خ�براء عراقيون

يحذرون من �أن اجلمود ال�سيا�سي نتيجة ف�شل ت�شكيل ال�سيا�سية تنعك�س على اجلي�ش ال���ذي يت�أثر ب�صراع
احلكومة ينعك�س على الأم��ن القومي؛ حيث تنتع�ش التوازنات واملحا�ص�صة ،ويرتد هذا على مهارات القتال
ومنظومة القيادة وال�سيطرة والرقابة الالزمة لتتبع
اجلماعات الإرهابية يف ظل �صراع الكتل ال�سيا�سية.
وي��ق��ول �أح��م��د ال�شريفي� ،ضابط �سابق وخ��ب�ير �أمني الأن�شطة الإرهابية.
لـ"�سكاي نيوز عربية" �إن "الو�ضع املرتبك رمبا يعطي وم��ن��ذ ان��ت��خ��اب��ات �أك��ت��وب��ر ،وال��ف��ائ��زون واخل��ا���س��رون يف
�شيئا من اجلر�أة لداع�ش على ا�ستعادة ن�شاطه ،ف�ضال ���ص��راع ح���ول ت�شكيل احل��ك��وم��ة؛ ح��ي��ث ي�����ص��ر حتالف
"�إنقاذ وطن" الذي يتزعمه التيار ال�صدري الفائز
عن �أن احلدود ما زال امل�سك املطلق بها غري متاح".
ويف هذه النقطة لفت �إىل �أن الت�سلل احلدودي "ي�ضيف على ت�شكيل حكومة �أغلبية وطنية ،فيما ي�صر حتالف
ل��داع�����ش م���وارد ب�شرية" ،كما ن�� َّب��ه �إىل �أن اخلالفات "الإطار التن�سيقي" الذي ي�ضم تكتالت موالية لإيران

على �أن تكون حكومة توافقية لتعوي�ض خ�سائره.
ويعاين العراق منذ الغزو الأمريكي  2003من ت�سلل
الإرهابيني عرب املنفذ ال�سوري ال��ذي يرتبط واملنفذ
الأردين معه مبثلث حدودي و�صحارى و�أودية �شا�سعة.
وب�����ش���أنِ م��ع��اجل��ة عملية "الإرادة ال�صلبة" لوعورة
الأمكنة التي يتواجد فيها داع�ش ،يقول الفريق يحيى
ر�سول الناطق با�سم مكتب القائد للقوات للم�سلحة:
"متكنت قطاعاتنا من تنفيذ عمليات نوعية وا�ستباقية،
بوا�سطة �ضربات جوية �شنها �صقور اجل��و يف �أ�صعب
املناطق ذات الطبيعة اجلغرافية املعقدة".
ويو�ضح �أن داع�ش يعمل حاليا مبفارز متنقلة يرتاوح
ع���دد م��ن فيها ب�ين  3و� 6أ���ش��خ��ا���ص ،م�����ش�يرا �إىل �أن
ال��ق��وات الأم��ن��ي��ة ب���د�أت تلم�س تعاونا كبريا معها من
املواطنني .لكن اخلبري اال�سرتاتيجي �سرمد البياتي
يرى �أن افتقار اجلي�ش لتجهيزات حديثة ي�ص ّعب مهمة
الق�ضاء على الإره����اب ،م���ؤك��دا �أن هناك م��ن ال يريد
جتهيز اجلي�ش العراقي ب�أحدث التقنيات.
وي�ضرب لـ"�سكاي نيوز عربية" مثال ب�أن هناك معلومات
عن تواجد لداع�ش يف ال�صحراء الغربية ،وقد يكون يف
قاطع اجل��زي��رة والبادية ،ول��و كانت احلكومة متتلك
طائرات م�سرية حمرتفة خلففت املهمة على القوات
التي تعمل يف الأجواء اجلغرافية واملناخية ال�صعبة.
ويختتم" :العامل تغري ،و�أغ��ل��ب احل���روب ال��ي��وم تبد�أ
بطائرات احرتافية بدال من املعدات الثقيلة واجلهد
�صب على املقاتل العراقي" ،ومع �إ�شادته
الكبري الذي ُي ْ
بجهود القوات حذر من "مباغتة داع�ش الذي ما زال
يتحرك �ضمن قواطع يف املناطق الغربية وال�شمالية".

�أوكرانيا تقر بتكبدها خ�سائر كبرية يف الهجوم الرو�سي على �شرقها

بايدن ي�سعى لتوفري م�ساعدات لأوكرانيا بـ 33مليار دوالر
•• كييف-رويرتز

�أقرت �أوكرانيا �أم�س اجلمعة ب�أنها تتكبد خ�سائر كبرية
يف الهجوم الرو�سي على �شرقها لكنها قالت �إن اخل�سائر
الرو�سية �أفدح بينما دعا الرئي�س الأمريكي جو بايدن
الكوجنر�س لإر�سال م�ساعدات قيمها  33مليار دوالر
لإعانة كييف على الت�صدي للهجوم.
و�أ���ش��اد الرئي�س ف��ول��ودمي�ير زيلين�سكي بعر�ض بايدن
للم�ساعدة ،والذي ي�صل �إىل ما يقرب من ع�شرة �أمثال
امل�ساعدات التي �أر�سلتها وا�شنطن حتى الآن منذ بدء
احلرب يف  24فرباير �شباط.
ويف كييف ،عكف عمال على �إزال���ة ال��رك��ام م��ن منطقة
�سكنية بعد �أن �أطلقت رو�سيا �صاروخني على العا�صمة
�أم�س اخلمي�س �أثناء زيارة الأمني العام للأمم املتحدة
�أنطونيو جوتريي�ش وهو ما و�صفته �أوكرانيا ب�أنه هجوم
على الأمم املتحدة ذاتها.
وب��ع��د �أن �أخ��ف��ق��ت يف ���ش��ن ه��ج��وم ع��ل��ى كييف يف �شمال
�أوك��ران��ي��ا ال�شهر امل��ا���ض��ي ،حت���اول رو���س��ي��ا حاليا فر�ض
�سيطرتها الكاملة على املناطق ال�شرقية املعرفة با�سم
دونبا�س.
واع�ترف��ت �أوك��ران��ي��ا بخ�سارتها ال�سيطرة على بلدات
وق��رى هناك منذ ب��د�أ الهجوم الأ���س��ب��وع املا�ضي لكنها
ق��ال��ت �إن املكا�سب ال��ت��ي حققتها مو�سكو ج���اءت بثمن
ب��اه��ظ للقوات الرو�سية املنهكة بالفعل م��ن هزميتها
ال�سابقة قرب العا�صمة.
وق����ال �أول��ي��ك�����س��ي �أري�����س��ت��وف��ي��ت�����ش امل�����س��ت�����ش��ار الرئا�سي
الأوكراين "تكبدنا خ�سائر كبرية لكن اخل�سائر الرو�سية
�أفدح بكثري ...تكبدوا خ�سائر فادحة".
وم����ن خ��ل�ال ت��ع��ه��ده ب��ت��ق��دمي ع�������ش���رات امل���ل���ي���ارات من
ال�����دوالرات م��ن امل�����س��اع��دات لأوك��ران��ي��ا ،زاد ب��اي��دن من
م�����ش��ارك��ة ال���والي���ات امل��ت��ح��دة يف ال�����ص��راع ب�شكل كبري.

وتر�سل الواليات املتحدة وحلفا�ؤها حاليا �أ�سلحة ثقيلة
مب��ا ي�شمل املدفعية وت��ق��ول وا�شنطن �إن ال��ه��دف لي�س
فقط �صد الهجوم الرو�سي ب��ل �أي�ضا �إ�ضعاف القوات
امل�سلحة الرو�سية حتى ال يت�سنى لها تهديد جريانها
مرة �أخرى.
وقال بايدن "نحتاج لهذا القرار لدعم �أوكرانيا يف قتالها
من �أجل احلرية ...تكلفة تلك املعركة لي�ست هينة لكن
اال�ست�سالم للعدوان �سيكون �أكرث تكلفة بكثري" .وكتب
زيلين�سكي يف تغريدة ي��ق��ول "�شكرا لرئي�س الواليات
املتحدة وال�شعب الأمريكي لقيادتهم امل�ساعدات لأوكرانيا
يف قتالنا �ضد العدوان الرو�سي .ندافع عن قيم م�شرتكة
وهي الدميقراطية واحلرية .نقدر امل�ساعدة .اليوم هي
مطلوبة �أكرث من �أي وقت م�ضى!"
وقالت رو�سيا �إن و�صول �أ�سلحة غربية لأوكرانيا يعني
�أن���ه���ا الآن حت����ارب ح��ل��ف ���ش��م��ال الأط��ل�����س��ي يف معركة
ب��ال��وك��ال��ة .وه���دد ال��رئ��ي�����س ال��رو���س��ي ف�لادمي�ير بوتني
بالرد ه��ذا الأ�سبوع دون �أن يحدد طبيعته بينما حذر
وزير اخلارجية الرو�سي من خطر اندالع حرب نووية.
ق��ال مكتب زيلين�سكي �إن رو�سيا تق�صف خ��ط اجلبهة املكا�سب الرو�سية على الأر�ض حمدودة وحتققت بتكلفة
بالكامل يف منطقة دونيت�سك يف �شرق البالد بال�صواريخ كبرية للقوات الرو�سية".
واملدفعية وق��ذائ��ف ال��ه��اون وال��ط��ائ��رات .وق��ال��ت هيئة وتدور �أكرث املعارك دموية و�أ�سو�أ كارثة �إن�سانية للحرب
الأركان العامة الأوكرانية �إن رو�سيا تق�صف مواقع على يف م���اري���وب���ول ،وه���ي م��دي��ن��ة �ساحلية يف ���ش��رق البالد
ط��ول خط التما�س ملنع الأوكرانيني من �إع��ادة جتميع حتولت �إىل منطقة يعمها الدمار واخلراب بعد �شهرين
من الق�صف واحل�صار الرو�سيني.
�صفوفهم.
وق��ال��ت بريطانيا �إن ال��ق��ت��ال ك��ان عنيفا ب�شكل خا�ص وتقول �أوكرانيا �إن � 100ألف مدين ما زالوا يف املدينة
حول مدينتي لي�سيت�شان�سك و�سيفريودونت�سك ،اجلزء التي حتتل رو�سيا معظمها .ويتح�صن املئات من املدنيني
ال��رئ��ي�����س��ي م��ن دون��ب��ا���س ال���ذي ال ت���زال رو���س��ي��ا حتاول مع �آخر املدافعني املتبقني يف خمابئ حتت الأر�ض �أ�سفل
ال�سيطرة عليه ،مبحاولة التقدم جنوبا من �إيزيوم التي م�صنع كبري لل�صلب.
وقال مكتب زيلين�سكي �إنه مت التخطيط لعملية اليوم
ت�سيطر عليها مو�سكو باجتاه �سلوفيان�سك.
وقالت وزارة الدفاع الربيطانية يف بيان عن تطورات اجلمعة لإخراج املدنيني من امل�صنع ومل يذكر تفا�صيل.
احل����رب "ب�سبب امل��ق��اوم��ة الأوك���ران���ي���ة ال��ق��وي��ة ،كانت ويف العا�صمة ،ع��ادت مظاهر احلياة الطبيعية �إىل حد

كبري بعد �أ�سابيع �أجرب فيها ال�سكان على االحتماء من
الق�صف داخل حمطات املرتو.
لكن ال يزال ب�إمكان رو�سيا ق�صف املدينة ب�صواريخ بعيدة
املدى ،كما فعلت �أم�س اخلمي�س ،خالل زيارة جوتريي�ش،
فيما و�صفه وزير الدفاع الأوكراين �أوليك�سي رزنيكوف
ب�أنه "هجوم على �أمن الأمني العام والأمن العاملي".
ومل يقتل �أحد لكن �أربعة �أ�شخا�ص على الأقل �أ�صيبوا يف
ال�ضربة ال�صاروخية يف العا�صمة التي ه�شمت النوافذ
و�أدت لتناثر احلطام يف ال�شوارع.
وقال فيتايل كليت�شكو رئي�س بلدية كييف الذي ي�شرف
ع��ل��ى عملية التنظيف "كييف ال ت���زال م��ك��ان��ا خطريا
وبالطبع ال ت��زال هدفا للرو�س .عا�صمة �أوكرانيا هي
الهدف وهم يريدون احتاللها".

•• بغداد�-أ ف ب

ك���ان احل����زب ال�����ش��ي��وع��ي ال���ع���راق ط��رف��ا ف��اع�لا م��ه��م��ا يف
يف ت��اري��خ ال��ع��راق قبل �أن ي���أف��ل جن��م��ه .م��ع ذل���ك ،ي�سعى
ال�شيوعيون �إىل ا�ستعادة �أجم��اد ما�ضيهم بدفاعهم عن
حقوق امل��ر�أة والعلمانية يف بلد يبقى "ف�صل امل�سجد عن
الدولة" فيه جم ّرد فكرة.
واحتفل �أقدم حزب عراقي يف ربيع  2022بعيد ت�أ�سي�سه
الـ 88بحفل �أقيم على �ضفاف نهر دجلة يف بغداد.
ورفعت الرايات احلمراء ب�شعار املنجل واملطرقة ،بح�ضور
املنا�صرين القليلني للحزب اليوم .فاحلزب ال�شيوعي مل
يعد ميلك �أي نائب يف الربملان بعد مقاطعته االنتخابات
الأخرية ،يف حني كان له نائبان يف الربملان ال�سابق� .أما عدد
�أع�ضائه ،فقليل .وي�ش ّكل ا�ستقطاب املنا�صرين لهذا احلزب
العلماين امتحانا �صعبا ومعقدا �إذ �إن عليه �أن يناف�س
الأح��زاب الكربى التي تتخذ من الدين هوية وعقيدة .
ترى املحللة ال�سيا�سية مار�سني ال�شمري �أن "خطاب ف�صل

وا�شنطن
ذكرت �صحيفتان �أمريكيتان �أن الواليات املتحدة تعتقد �أن املخابرات
الرو�سية تقف وراء هجوم كيماوي تعر�ض له �صحفي رو�سي حائز
على جائزة نوبل لل�سالم خالل ال�شهر اجلاري.
وق���ال دمي�ت�ري م���ورات���وف رئ��ي�����س حت��ري��ر �صحيفة ن��وف��اي��ا جازيتا
اال�ستق�صائية ،ال��ذي يوجه انتقادات للكرملني� ،إن مهاجما ر�شه
بطالء �أحمر يحتوي على مادة الأ�سيتون عندما كان ي�ستقل قطارا
وقال له "هذا لك من �أوالدنا".
ون�شر موراتوف حينها �صورا لوجهه و�صدره ويديه مغطاة بطالء
زيتي �أحمر قال �إنه �أحرق عينيه ب�شدة ب�سبب الأ�سيتون.
وذكرت �صحيفتا نيويورك تاميز ووا�شنطن بو�ست يوم اخلمي�س �أن
وك��االت املخابرات الأمريكية خل�صت �إىل �أن عمالء من املخابرات
ال��رو���س��ي��ة دب���روا ال��ه��ج��وم ال���ذي وق��ع على م�تن ق��ط��ار ب�ين مو�سكو
و�سامارا يف رو�سيا� .أعلنت �صحيفة نوفايا جازيتا قبل الهجوم �أنها
�ستعلق �أن�شطتها على الإنرتنت و�أي�ضا الإ���ص��دارات املطبوعة حتى
نهاية ما ت�سميه رو�سيا "عمليتها اخلا�صة" يف �أوكرانيا.
وكانت احلكومة الرو�سية قد ح��ذرت ال�صحيفة مرتني بخ�صو�ص
تغطيتها لل�صراع الذي تقول مو�سكو �إنه يهدف �إىل �إ�ضعاف القدرات
الع�سكرية لأوكرانيا واجتثاث من ت�صفهم بالقوميني اخلطرين.
لندن
ق��ال��ت وزي���رة ال��ت��ج��ارة الربيطانية �آن م���اري تريفيليان �إن جميع
الن�ساء ال��ع��ام�لات يف ال�برمل��ان عر�ضة للم�س على نحو غ�ير الئق
و�سماع �ألفاظ متحيزة جن�سيا.
و�أ���ص��ب��ح ���س��ل��وك �أع�����ض��اء ال�برمل��ان حم��ل ت��رك��ي��ز ب��ع��دم��ا �أع��ل��ن حزب
املحافظني احلاكم هذا الأ�سبوع �أنه يحقق يف مزاعم ب�أن �أحد الأع�ضاء
كان ي�شاهد �أفالما �إباحية يف قاعة النقا�شات مبجل�س العموم .وقالت
تريفيليان يف ت�صريحات ملحطة �سكاي نيوز الإخبارية "اعتقد �أن
جميع الن�ساء يف الربملان تعر�ضن لألفاظ غري الئقة وللم�سات...
هذا �أمر غري مقبول يف �أي مكان وال يف و�ستمن�سرت �أي�ضا".
و�أ�ضافت "ب�شكل �أ�سا�سي �إذا كنت رجال احتفظ بيديك يف جيوبك
وت�صرف كما لو كانت ابنتك يف الغرفة".
وذك���ر رئ��ي�����س ال�����وزراء ال�بري��ط��اين ب��وري�����س ج��ون�����س��ون �أم�����س الأول
اخلمي�س �أن م�شاهدة مواد �إباحية غري مقبول يف �أي مكان عمل.
ول��ي�����س��ت ه����ذه ه���ي ال���واق���ع���ة الأوىل ل�����س��وء ال�����س��ل��وك يف الربملان
الربيطاين ،ففي ع��ام  2017عندما ب��د�أت حركة #مي تو بن�ساء
يرويهن جتاربهن مع التحر�ش اجلن�سي يف هوليوود ،ظهرت حاالت
مماثلة �أي�ضا يف برملان بريطانيا .وحينئذ ا�ستقال وزير الدفاع مايكل
فالون بعد اعرتافه ب�أن �سلوكه كان دون امل�ستوى املطلوب.

ق��ال خفر ال�سواحل �إن اليابان متكنت �أم�����س اجلمعة م��ن حتديد
موقع ج�سم �سفينة �سياحية قبالة �ساحلها ال�شمايل ،وذلك بعد �ستة
�أيام من اختفائها يف حادث �أ�سفر عن مقتل � 14شخ�صا على الأقل
�أثناء �إبحارها يف رحلة �سياحية.
و�أفاد خفر ال�سواحل ب�أن ج�سم ال�سفينة (كازو  )1عرث عليه يف مياه
عمقها نحو  120مرتا قبالة جزيرة هوكايدو ال�شمالية يف مياه
�شديدة الظلمة وظهرت يف لقطات لكامريا حتت امل��اء تابعة لقوة
الدفاع الذاتي البحرية.
وفقدت ال�سفينة يوم ال�سبت بعد عدة �ساعات من مغادرتها يف جولة
حول �شبه اجلزيرة التي ت�شتهر بالبيئة ال�ساحلية الوعرة واحلياة
الربية .وكان على منت القارب � 26شخ�صا من بينهم طفالن واثنان
من �أفراد الطاقم .وقال م�س�ؤول يف خفر ال�سواحل �إنه مت العثور على
جثث � 14أما الباقني فال يزالون يف عداد املفقودين.
وق��ال خفر ال�سواحل �إن �سفينة حرا�سة رو�سية فقدت �أث��ر �شخ�ص
ر�صدته كان يرتدي �سرتة جناة وجرفته مياه البحر غرب جزيرة
ت�شري �إليها اليابان با�سم كونا�شريي بعد ظهر الأربعاء.
كونا�شريي ،املعروفة باللغة الرو�سية با�سم كونا�شري ،هي واحدة من
�أرب��ع ج��زر �شمال هوكايدو تقع يف خ�ضم ن��زاع �إقليمي بني طوكيو
ومو�سكو ،بعد �أن ا�ستوىل عليها االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق يف نهاية
احلرب العاملية الثانية.

 3000مهاجر فقدوا يف البحر خالل 2021

•• جنيف�-أ ف ب

�شيوعيو العراق يبحثون عن ا�ستعادة �أجمادهم
امل�سجد عن الدولة ال يزال �ضعيفاً يف العراق" .ويهيمن
حزبان �شيعيان كبريان على امل�شهد ال�سيا�سي يف هذا البلد.
فمن جهة ،هناك رج��ل ال��دي��ن ال�شيعي مقتدى ال�صدر
وتياره ،ومناف�سوه يف حتالف الإطار التن�سيقي الذي ي�ض ّم
ت�شكيالت �سيا�سية من املوالني لإيران� .أما ال�سنة ،فلديهم،
كما الأك��راد وامل�سيحيني والرتكمان� ،أحزابهم اخلا�صة.
مقابل هذا الواقع ،كان احلزب ال�شيوعي طرفا مهما يف
حمطات تاريخية عديدة يف العراق .فبني عامي 1940
و ،1950رفع ال�شيوعيون �شعارات "العدالة االجتماعية
ومناه�ضة االمربيالية و�إعطاء �صوتا للمحرومني" ،كما
يو�ضح طارق ا�سماعيل ،املحلل ال�سيا�سي يف جامعة كلغاري
الكندية.
كانت تلك املوا�ضيع ذات وزن يف العراق الذي كان قد نال
ا�ستقالله للتو وي�صارع الفقر .وه��ذه ال�شعارات نف�سها
رفعها املتظاهرون املناه�ضون للنظام يف ت�شرين الأول/
�أكتوبر  .2019يف �ستينات القرن الع�شرين ،ك��ان عدد
�أع�����ض��اء احل���زب ال�شيوعي ال��ع��راق��ي يبلغ نحو � 15ألف

عوا�صم

طوكيو

بدفاعهم عن حقوق املر�أة والعلمانية

�شخ�ص ،وكان وازناً يف ك ّل املنعطفات التاريخية التي مرت
بها ال��ب�لاد .وك��ان دعمه لعبد ال��ك��رمي قا�سم �أول رئي�س
للبالد ،يف ث��ورة  14متوز/يوليو  1958التي �أ�سقطت
امللكية ،ح��ازم��اً .لكن و���ص��ول ح��زب البعث �إىل احلكم يف
ال�سبعينات وتكثيفه للقمع� ،ش ّكل �ضربة قوية للحزب
ال�شيوعي العراقي .وبعد �سنوات من اال�ضطهاد يف ظ ّل
نظام �صدام ح�سني� ،أع��اد احل��زب �إحياء نف�سه بعد الغزو
الأمريكي للبالد يف  2003و�سقوط الديكتاتور .ي�ض ّم
احل��زب حالياً "ب�ضعة �آالف" م��ن الأع�����ض��اء ،كما ي�شرح
رئي�سه رائ��د فهمي .وه��دف احل��زب حالياً لي�س الو�صول
�إىل احل���ك���م ،ب���ل ط���رح الأف���ك���ار وحت��ف��ي��ز ال��ن��ق��ا���ش حول
العلمانية والعدالة االجتماعية وحقوق الن�ساء.
وه��ذا حت ٍّد كبري يف بلد تهيمن فيه الذكورية والتقاليد
ال��ع�����ش��ائ��ري��ة .وق��ال��ت منظمة الأمم امل��ت��ح��دة للطفولة
(يوني�سيف) يف بيان مبنا�سبة يوم املر�أة العاملي �إنه "على
الرغم من اجلهود املبذولة لتحقيق امل�ساواة والتكاف�ؤ بني
اجلن�سني ،ال تزال هناك عوائق كبرية يف العراق".
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كذلك ،ال متثل الن�ساء �سوى  13باملئة من عدد ال�سكان
النا�شطني مهنياً يف العراق ،وهي واحدة من �أدنى الن�سب
يف العامل ،وفق البنك الدويل .على الرغم من هذا الواقع،
يرى رائد فهمي ( 71عاماً) �أن الأو�ضاع تتغري .ويقول
من مكتب احل��زب "بالن�سبة ل��دور الن�ساء ،الأم��ر �صعب
ل��ك��ن ه��ن��اك ت��ق�� ّدم��ا .ن���رى بع�ض ال�����ش��ب��اب ال��ذي��ن لديهم
موقف �أك�ثر انفتاحاً" .وت�ؤيد زينب عزيز ( 53عاماً)،
هذه الق�ضايا وتقول �إنها قريبة من �أفكار احلزب .وتقول
�إن "الأحزاب الدينية ال��ت��ي ت�سيطر على ال��ب�لاد جتعل
احلياة �صعبة على الن�ساء وال�شباب الذين يتوقون �إىل
احلرية" ،م�شددة على �أن "احلزب ال�شيوعي هو �أول من
دافع عن املر�أة" .مع ذلك ،فقد فوّت ال�شيوعيون فر�صتهم
الأوىل .ففي ت�شرين الأول/اكتوبر � 2019أثناء احلركة
االحتجاجية الوا�سعة �ضد النظام التي تعر�ضت لقمع
دم��وي ،مل يتمكن احل��زب ال�شيوعي العراقي ال��ذي كان
ب�إمكانه �أن ينادي ب�شعارات العدالة االجتماعية وحماربة
الف�ساد ،من �إ�سماع �صوته.

�أعلنت الأمم املتحدة �أم�����س اجلمعة �أن �أك�ثر م��ن � 3000شخ�ص لقوا
حتفهم �أو فقد �أث��ره��م �أث��ن��اء حماولتهم عبور البحر املتو�سط واملحيط
الأطل�سي للو�صول �إىل �أوروب���ا العام املا�ضي ،يف ح�صيلة هي �ضعف تلك
امل�سجلة قبل عام.
ّ
وطالب التقرير اجلديد ملفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني
بتح ّرك عاجل ملنع �سقوط مزيد من القتلى يف �أو�ساط الالجئني واملهاجرين
ال�ساعني للو�صول �إىل �أوروبا.
ك�شف التقرير �أن � 3077شخ�صا فقدوا �أثناء حماولتهم عبور طريقي
املتو�سط والأطل�سي للو�صول �إىل القارة ،مقارنة بـ 1544عام .2020
وقالت الناطقة با�سم املفو�ضية �شابيا مانتو لل�صحافيني يف جنيف "من
املقلق �أن��ه منذ مطلع العام ،لقي � 478شخ�صا �إ�ضافيا حتفهم �أو فقدوا
يف البحر" .و�أظهر التقرير �أنه بالن�سبة للعام � ،2021أُعلن عن وفاة �أو
فقدان �أثر � 1924شخ�صا يف طر َقي و�سط املتو�سط وغربه ،بينما ق�ضى
� 1153شخ�صا �إ�ضافيا �أو فقد �أثرهم يف الطريق البحري يف �شمال غرب
�إفريقيا امل�ؤدي �إىل جزر الكناري.
ولفتت مانتو �إىل �أن "معظم عمليات العبور بحرا ّ
متت بوا�سطة قوارب
مطاطية مكتظة وغ�ير منا�سبة الرت��ي��اد البحر ،انقلب العديد منها �أو
انكم�ش ما ت�سبب بوفيات" .و�أ�شارت �إىل �أن الرحلة بحرا من بلدان على
�سواحل غرب �إفريقيا مثل موريتانيا وال�سنغال �إىل جزر الكناري والتي قد
ت�ستغرق ع�شرة �أيام كانت على وجه اخل�صو�ص حمفوفة باملخاطر.
وقالت "خرجت العديد من القوارب عن م�سارها �أو فقدت من دون �أثر يف
هذه املياه".
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�إيران :هجمات �إرهابية وراء نقل �أجهزة طرد مركزي الكونغر�س الأمريكي يحيي ً
برناجما من احلرب العاملية الثانية لت�سليح �أوكرانيا
•• طهران-رويرتز

10

نقلت و�سائل �إعالم �إيرانية عن املتحدث با�سم منظمة الطاقة الذرية
الإيرانية بهروز كمالوندي قوله �أم�س اجلمعة �إن نقل �أجهزة طرد
مركزي ملوقع �أكرث �أمنا جاء ب�سبب تعر�ض موقع كرج النووي �إىل
"هجمات �إرهابية".
قال رافاييل جرو�سي املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
اخلمي�س �إن ط��ه��ران نقلت ال��ور���ش��ة الإي��ران��ي��ة اجل��دي��دة يف نطنز
لت�صنيع ق��ط��ع غ��ي��ار �أج���ه���زة ال��ط��رد امل���رك���زي ال�ل�ازم���ة لتخ�صيب
اليورانيوم ملوقع حتت الأر�ض.
وت�ستخدم الور�شة �أج��ه��زة م��ن من�ش�أة مغلقة حاليا يف ك��رج غربي
طهران وتعر�ضت يف يونيو ح��زي��ران املا�ضي ملا و�صفته �إي���ران ب�أنه

هجوم تخريبي من �إ�سرائيل.
ونقلت و�سائل الإع�لام عن كمالوندي قوله "ب�سبب علمية �إرهابية
تعر�ض لها جممع ت�سا كرج ا�ضطررنا لت�شديد الإج��راءات الأمنية
ونقل جزء كبري من �أجهزة الطرد املركزي ملوقع �أكرث �أمنا".
و�ألقى بالالئمة على عدم اهتمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وق��ال �إن ه��ذا هو �سبب قيام �إ�سرائيل بعمليات خبيثة �ضد من�ش�آت
نووية �إيرانية .وكانت الوكالة الدولية �أبلغت ال��دول الأع�ضاء قبل
�أ�سبوعني ب�أن �إيران نقلت معدات �إىل نطنز دون حتديد املكان داخل
امل��وق��ع امل�ترام��ي الأط�����راف .وق���ال ج��رو���س��ي يف م���ؤمت��ر �صحفي �إن
الور�شة �أقيمت يف "�إحدى قاعات" من�ش�أة تخ�صيب الوقود .ويقول
دبلوما�سيون �إن املن�ش�أة تقع على عمق ثالثة طوابق تقريبا حتت
الأر�ض بغر�ض حمايتها من ال�ضربات اجلوية على ما يبدو.

•• وا�شنطن-وكاالت

�أي��د جمل�س ال��ن��واب الأم��ري��ك��ي ب�أغلبية �ساحقة ت�شريعاً �سي�سهل ت�صدير
العتاد الع�سكري �إىل �أوكرانيا ،ب�إحياء قانون الإعارة والت�أجري ،الذي �ساعد
يف هزمية �أدولف هتلر يف احلرب العاملية الثانية.
و�أق��ر جمل�س النواب "قانون الإع��ارة والت�أجري للدفاع عن الدميقراطية
يف �أوكرانيا  "2022بت�أييد � 417صوتا ورف�ض ع�شرة �أ�صوات ،وذلك بعد
ثالثة �أ�سابيع من �إقراره يف جمل�س ال�شيوخ بالإجماع.
و�س ُيحال بعد ذل��ك �إىل البيت الأب��ي�����ض حتى يوقعه الرئي�س ج��و بايدن
لي�صبح ق��ان��ون��اً .ويعيد �إح��ي��اء برنامج م��ن حقبة احل��رب العاملية الثانية
�سمح لوا�شنطن ب�إعارة �أو ت�أجري عتاد ع�سكري حللفائها ،و�سي�ساعد حاليا
املت�ضررين من الغزو الرو�سي مثل بولندا وغريها من دول �شرق �أوروبا،

ف�ضال عن �أوكرانيا .وي�أمل �أع�ضاء الكونغر�س �أن ي�ؤتي القانون ثماره ،كما
قبل  80عاما ،عرب ال�سماح لل�شركات الأمريكية ب�إعادة تزويد الدول ال�شريكة
بالإمدادات ب�سرعة دون اال�ضطرار �إىل اجتياز العقبات البريوقراطية.
وحثت النائب الدميقراطية ماري جاي �سكانلون على دعم م�شروع القانون
قائلة" :يقف ال�شعب الأوك��راين اليوم على اخلطوط الأمامية يف الكفاح
من �أجل الدميقراطية و�ضد اال�ستبداد ،وعلى الواليات املتحدة تزويده بكل
التدابري املمكنة من امل�ساعدات الإن�سانية والع�سكرية" .ومن �ش�أن م�شروع
القانون �أن ي�سمح للواليات املتحدة بتزويد �أوكرانيا بالعتاد الآن مع جمرد
�إلزام فني بالدفع يف وقت الحق ،ومنح ذلك العتاد بالأ�سا�س حلكومة كييف.
و�أق��ر جمل�س النواب الت�شريع ،يف نف�س اليوم ال��ذي طلب فيه بايدن من
الكوجنر�س املوافقة على  33مليار دوالر �إ�ضافية لأوكرانيا ،بينها �أكرث من
 20مليار دوالر للأ�سلحة والذخرية وامل�ساعدات الع�سكرية الأخرى.

لعدم توفر الأموال ..لبنان ّ
يتوقف عن تلقّي طلبات ا�ست�صدار جوازات ال�سفر

القارب اللبناين املنكوب ..فر�ص العثور على ناجني تت�ضاءل
•• بريوت-وكاالت

يتفاعَل احل��دث املفجع ال��ذي جت ّلى يف غرق "قارب املوت"،
و�أدى �إىل �سقوط عدد من ال�ضحايا قبل �أ�سبوع من حلول
عيد الفطر يف بحر �شمال لبنان.
ورجحت م�صادر ط ّبية لـموقع "�سكاي نيوز عربية" �صعوبة
ّ
العثور على ناجني بعد م��رور  6ليال على الفاجعة التي
�أودت بحياة ما ال يقل عن ع�شرين �شخ�صاً معظمهم من
الن�ساء والأطفال.
ويرفع �أهايل ال�ضحايا ال�صوت عالياً للعمل على �سحب جثث
�أبنائهم التي ال زالت غارقة يف املاء ب�أ�سرع ما ميكن.
وي�شهد مدخل م��رف���أ طرابل�س اعت�صامات يومية لأهايل
ال�ضحايا واملفقودين ،ك��ان �آخ��ره��ا اخلمي�س ،ومنها عائلة
مرعب التي ال زالت جثث ن�سائها و�أطفالها جمهولة امل�صري
واملكان .وقالت قريبة ال�ضحايا ال�صحفية ن�سرين مرعب يف
حديث مع "موقع �سكاي نيوز عربية"" :لليلة ال�ساد�سة على
التوايل ال زالت جثث اثنتني من بنات عمي و�أوالدهن �إ�ضافة
اىل �أقاربهن جمهولة امل�صري ،بينما تقول الدولة �إنها تقوم
بواجبها" .و�أ�ضافت مرعب" :بالن�سبة �إلينا كعائلة نعترب
ال��دول��ة متقاع�سة ع��ن القيام بواجبها ،فما تقوم ب��ه لي�س
كافياً ،وبح�سب املعلومات التي بحوزتنا �أن الن�ساء والأطفال
كانوا داخل مق�صورة الزورق ،بينما كان الرجال على �سطح
ال���زورق ،وه��ذا ي�سهل عملية البحث" ،و�أو�ضحت �أن "عدد
مفقودي عائلة مرعب  5بني ن�ساء و�أطفال".

حتقيق �شفاف" .وتابعت" :بب�ساطة نحن ن�صدق الناجني".
وانتقدت مرعب تعاطي بع�ض الإعالم املحلي "اخلجول" مع
احلادثة املفجعة ،الذي ي�ؤكد �أن مدينة طرابل�س "م�صنفة
من الفئة العا�شرة لدى الدولة اللبنانية".
وق���ال���ت" :عر�ض ب��ع�����ض و���س��ائ��ل الإع��ل��ام امل��ح��ل��ي��ة املرئية
ت�سجي ً
ال قدمياً على �أنه م�شابه للحادثة احلالية من �ش�أنه
�أن يحرف الق�ضية عن م�سارها احلقيقي و�سط تخوف من
املتاجرة بق�ضية اجلثث املفقودة".
نحن ن�صدق الناجني
وا�ستغربت مرعب "عدم القدرة على �سحب اجلثث لليوم" ،و�أ�ضافت مرعب" :فوجئت العائلة ب�سفر �أفراد منها ،وعرفت
وقالت" :االعت�صام ال��ذي نفذته العائلة اخلمي�س للت�أكيد باخلرب من و�سائل الإعالم ،وكانت �سرتف�ض م�شروع ال�سفر
على �ضرورة �سحب اجلثث وت�سليمها للعائلة والأهم �إجراء من الأ�سا�س".

مقطع فيديو جديد على مواقع التوا�صل االجتماعي يُظهر
حلظات غرق "قارب املوت" قرب �شاطئ طرابل�س وعمليات
الإنقاذ ،يف م�شهد مر ّوع وم�شاهد قا�سية .و ُت�سمع يف الفيديو
�أ���ص��وات ا�ستغاثة الن�ساء والأط���ف���ال و���س��ط ج��ه��ود عنا�صر
اجلي�ش اللبناين لإنقاذهم.
يذكر �أنّ عمليات البحث عن �ضحايا احلادثة تتوا�صل لليوم
اخلام�س على التوايل ،وت�شارك فيها وحدات من اجلي�ش �إىل
جانب وحدة من قوات اليونيفيل.
ويعتقد �أنّ ال���زورق ال��غ��ارق ع��ال��ق يف ق��اع البحر على عمق
 400مرت ،وتحُ تجز فيه جثث مفقودين من الركاب.
وت��ق��ول م�����ص��ادر مطلعة �أنّ اجلي�ش يحتاج �إىل امل��زي��د من
الدعم ب�آالت متخ�ص�صة لإمتام املهمة.
وال يزال التحقيق جارياً يف مالب�سات ق�ضية غرق القارب،
وهناك مهرب �سوري اجلن�سية حمتجز ،بينما يتم البحث
عن مهر َبينْ �آخ َرين م ّته َمني بال�ضلوع يف ت�ضليل الركاب.
وغرق القارب يف � 23أبريل ،وعلى متنه ع�شرات املهاجرين
غ�ير ال�شرعيني نحو �إي��ط��ال��ي��ا ،معظمهم م��ن اللبنانيني،
وب��ي��ن��ه��م ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون و����س���وري���ون و�أغ��ل��ب��ه��م م���ن الن�ساء
وختمت" :من قام بعملية تهريب املهاجرين كان برفقتهم ،والأط��ف��ال .ومتكن اجلي�ش اللبناين من �إن��ق��اذ  45منهم،
وقد يكون �أخط�أ بزيادة احلمولة وعدد الركاب ،ولكن امل�ؤكد وانت�شال جثامني � 6آخرين.
�أن املركب �أٌغرق ومل يغرق من تلقاء نف�سه".
وبعد ت�ضارب ال��رواي��ات ب�شكل كبري خ�لال الأي���ام املا�ضية
حول الأعداد الدقيقة لركاب القارب املنكوب ،بد�أت ق�ص�ص
امل�ساعي م�ستمرة
املفقودين تظهر للعيان ،وترجح تقديرات ر�سمية �أن عددهم
وقالت م�صادر املديرية العامة للدفاع امل��دين ملوقع �سكاي ال يقل عن � 23شخ�صاً.
ن��ي��وز ع��رب��ي��ة �أن���ه "لليوم اخل��ام�����س ع��ل��ى ال���ت���وايل ،توا�صل
عنا�صر من وح��دة الإن��ق��اذ البحري يف ال��دف��اع امل��دين ومن جوازات �سفر
امل��راك��ز الربية امل��ج��اورة ،العمل مل����ؤازرة ال��وح��دات البحرية �أع��ل��ن الأم���ن ال��ع��ام اللبناين ،اجل��ه��از امل�����س���ؤول ع��ن �إ�صدار
يف اجلي�ش ال��ل��ب��ن��اين ،يف عمليات البحث والإن���ق���اذ وامل�سح ج���وازات ال�سفر يف لبنان� ،أ ّن��ه ع ّلق تلقّي طلبات املواطنني
ال�شامل براً وبحراً عن املفقودين" .وم�ساء اخلمي�س انت�شر ال��راغ��ب�ين با�ست�صدار ج���وازات �سفر ج��دي��دة لأنّ خمزونه

من اجلوازات �شارف على النفاد ب�سبب الطلب الهائل عليها
ولعدم توفر التمويل الالزم ل�شراء كميات جديدة منها.
وقالت املديرية العامة للأمن العام يف بيان �إ ّنه منذ 2020
"�شهدت �ضغطاً كبرياً على طلبات جوازات ال�سفر ،فاقت
مم��ا �أ ّث���ر على خمزون
ع�شرات �أ���ض��ع��اف الأع����وام ال�سابقةّ ،
ج��وازات ال�سفر لديها" .و�أ�ضافت �أ ّنها حاولت منذ مطلع
 2021ت�أمني الكميات الإ�ضافية ال�لازم��ة وطلبت من
احل��ك��وم��ة "التعجيل ب��ت���أم�ين ال��ت��م��وي��ل ال��ل��ازم لتحقيق
امل�شروع" ولكن "حتى تاريخه مل يت ّم �إيفاء ال�شركة املتعاقِدة
مم��ا �أدّى �إىل ت���أج��ي��ل ت�سليم الكمية
قيمة العقد امل��و ّق��عّ ،
املطلوبة �إىل الأمن العام ،يف وقت بد�أت فيه الكم ّية املتو ّفرة
من جوازات ال�سفر بالنفاد".
وبناء عليه� ،أوقفت املديرية العامة للأمن العام ،بح�سب
مبن�صة مواعيد جوازات ال�سفر ( )...وذلك
البيان "العمل ّ
حلني قيام املعنيني ب�إجراء الالزم وت�أمني الأموال املطلوبة
لتنفيذ العقد املربم مع ال�شركة".
املن�صة �سيت ّم
و�أو�ضح البيان �أنّ "ك ّل من لديه موعداً على ّ
منحه جواز �سفر وفقاً للموعد املعطى له �سابقاً".
ومي�� ّر لبنان منذ  2019ب���أزم��ة اقت�صادية غ�ير م�سبوقة
يف تاريخ البالد و�إحدى �أ�سو�أ الأزم��ات يف تاريخ العامل منذ
 ،1850وفقاً للبنك الدويل.
وفقدت العملة الوطنية �أكرث من  90%من قيمتها وغرق
حوايل  80%من اللبنانيني يف الفقر.
ودف���ع االن��ه��ي��ار االق��ت�����ص��ادي غ�ير امل�����س��ب��وق وان���ع���دام الأمن
وتدهور اخلدمات العامة الأ�سا�سية عدداً كبرياً من العائالت
وال�شباب �إىل الهجرة.
و�أظهر م�سح �أجرته �شبكة "الباروميرت العربي" يف �أبريل
ني�سان� ،أنّ ما يقرب من ن�صف اللبنانيني يطمحون �إىلالهجرة.

خاركييف الأوكرانية ..خرباء يبحثون عن بقايا ال�صواريخ
•• خاركيف�-أ ف ب

يف خاركيف ثاين مدينة يف �أوكرانيا تقع يف �شمال �شرق البالد وت�ستهدفها
ال�صواريخ الرو�سية بال توقف ،تتلقى خدمة الطوارئ ات�صاالت يرد عليها
خ�ب�راء �إزال����ة الأل���غ���ام للتوجه �إىل م��واق��ع م��ن �أج���ل ن���زع ب��ق��اي��ا املقذوفات
اخلطرية.
وق��ال �إي��غ��ور ،وه��و �ضابط برتبه لفتنانت كولونيل يعمل يف �إدارة الدفاع
امل��دين ومتخ�ص�ص يف �إزال���ة الأل��غ��ام لوكالة فران�س بر�س "عموما ،نتلقى
خم�سني ات�صاال هاتفيا على الأق��ل يوميا .العدد يتغري كل يوم" فالأربعاء
"مثال تلقينا  82مكاملة" و�إن كان عدد كبري من الأ�شخا�ص يت�صلون لإزالة
ال�صاروخ نف�سه .و�صباح اخلمي�س ،بد�أت جولة فريقه ال�صغري يف مدر�سة.
وال تعي�ش املدينة بحد ذاتها على وقع ق�صف مكثف .لكن الأحياء ال�شمالية
ال�شرقية ُت�ستهدف يوميا ب�ضربات دقيقة وع�شوائية ومتباعدة يف �أي وقت
من النهار �أو الليل ،ي�سقط فيها قتلى غالبا.
وتقع هذه املدر�سة بالتحديد يف واحدة من هذه املناطق.
ويخرتق �سقف مكتب بالطابق الأول �ضوء �شم�س ال�صباح القوية من فجوة

قطرها مرت واحد .وحتطمت النوافذ وغطت الأر�ض كومة من الأنقا�ض.
وقالت �سيدة من املدر�سة رف�ضت ك�شف ا�سمها وهي تقود خرباء �إزالة الألغام
�إىل الطابق العلوي "حدث ق�صف يف احلي و�أ�صيب ال�سطح .ك�سر زجاج كل
النوافذ� .شعرنا بخوف كبري ومل نعرف ما �إذا كانت قد انفجرت (املقذوفات)
�أم ال".
وهذه ال�سيدة هي التي ات�صلت باخلرباء الذين مل يعرثوا على �شيء عندما
بحثوا يف كومة الأنقا�ض ب�أقدامهم .لكنهم وجدوا جزءا من ال�صاروخ خارج
نوافذ املكتب مبا�شرة.
على م�سافة  300مرت فقط يف طريق مير عرب ق�ضبان املباين التي بنيت
يف احلقبة ال�سوفياتية ،يظهر جزء من �صاروخ مزروع مثل �سهم يف الأر�ض
اال�سفلتية .وقد ت�سبب بحفرة غري عميقة قطرها � 50سنتيمرتا.
يحاول �أحد خرباء نزع �ألألغام �إزالته بيده لكن الأنبوب املعدين الفارغ ال
يتزحزح .وعلى غرار عمال �إ�صالح الطرق ،يحمل الرجل جمرفة ويحفر
حول الأنبوب لتحريكه.
وال�صاروخ من بقايا قذيفة �أطلقتها قاذفة �صواريخ �سوفياتية من طراز "بي
ام 21غراد" ويبلغ مداها بني خم�سة كيلومرتات و 45كيلومرتا .وميكن

القاذفة �إطالق � 40صاروخا على التوايل.
على م�سافة مبنيني برجيني هذه امل��رة ،يتعني على اخل�براء ال�صعود 11
طابقا على ال�سالمل ،ثم ت�س ّلق �سلم �صغري للو�صول �إىل �سطح �إحدى هذه
الكتل ال�سكنية املبنية يف عهد ال�سوفيات والنموذجية يف هذه الأحياء.
من هذا املبنى ،ميكن م�شاهدة خاركيف ب�أكملها من كل االجتاهات ،مع غابة
يف �شمال �شرق املدينة ميكن اجلنود الرو�س �أن يق�صفوا منها املدينة.
ويقع خط اجلبهة على م�سافة �أقل من خم�سة كيلومرتات فيما تبعد احلدود
الرو�سية ع�شرات الكيلومرتات.
على ال�سطح ال �صاروخ بل فجوة كبرية .ويف الأنقا�ض يف الأ�سفل� ،أنبوب
���ص��اروخ غ���راد ج��دي��د .وك��غ�يره م��ن الهياكل املعدنية الأخ����رى ،يو�ضع يف
�صندوق �سيارة رباعية الدفع للخرباء.
ويتقدم رجل �إىل الفريق لت�سليمه قطعة كبرية من املعدن هي بقايا �صدئة
من قنبلة �أو �صاروخ.
ويقول له �أحد خرباء �إزالة الألغام "يف املرة املقبلة ،من الأف�ضل االت�صال بنا
و�سن�أتي ونزيله .ال حتمله بنف�سك".
وي�ست�أنف الفريق عملية البحث متوجها �أق�صى �شرق املدينة قرب الطريق

دول �أخرى تلغي القيود بالكامل للتعاي�ش مع الفريو�س

ال�صني تتم�سك با�سرتاتيجية �صفر كوفيد رغم متلمل الر�أي العام
•• بكني�-أ ف ب

و�آخرون يقتحمون حواجز طالبني الطعام.

ّ
ح�ض م�س�ؤولون �صح ّيون �صينيون �أم�س ال�سلطات على
امل�ضي قدما يف ا�سرتاتيجية �صفر كوفيد رغ��م تزايد
تكاليفها االق��ت�����ص��ادي��ة وامل���ؤ���ش��رات ع��ل��ى متلمل �سكان
مدينة �شنغهاي اخلا�ضعة لإغالق.
�أك���دت احل��ك��وم��ة م���رارا مت�سكها ب�سيا�ستها يف احتواء
الإ�صابات ب�سرعة من خالل عمليات الإغالق والفحو�ص
اجلماعية ،لكنها واجهت حتديات كبرية جراء املتحورة
�أوميكرون �شديدة العدوى.
مت �إغالق العديد من املدن الكربى كليا �أو جزئيا هذا
العام ،وبينها �شنغهاي حيث يُحجر �سكانها البالغ عددهم
نحو  25مليونا بالكامل تقريبا منذ �أ�سابيع.
وق�����ال ن���ائ���ب م���دي���ر جل��ن��ة ال�����ص��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة يل بن
لل�صحافيني �إن �سيا�سة ال�صني يف ما يتعلق بالفريو�س
ه��ي "�سالح ���س��ح��ري ل��ل��وق��اي��ة م��ن ال���وب���اء وال�سيطرة
عليه".
وح ّذر من �أنه "�إذا ا�سرتخينا ...وتركنا الفريو�س ينت�شر،
اخلمي�س ،يف ا�ستجابة على ما يبدو لدعوات لالحتجاج
ف�سي�صاب عدد كبري من النا�س".
لكن اال�سرتاتيجية �سببت معاناة اقت�صادية وا�ضطرابات على الإغالق.
ط��ال��ت خ�صو�صا ���س�لا���س��ل الإم�����داد امل��ت��ع�ثرة ،وتواجه وقالت �إح��دى ال�سكان طالبة عدم الك�شف عن هويتها،
�شنغهاي �صعوبة يف توفري الطعام الطازج للمحجورين �إنها ان�ضمت �إىل احتجاج ت�ضمن قرع الأواين بعد �سماع
يف امل��ن��ازل ،و�أبلغ مر�ضى عن م�شاكل يف احل�صول على مثل هذه الأ�صوات يف ح ّيها.
و�ص ّرحت لفران�س بر�س "�أرى الكثري من مقاطع الفيديو
رعاية �صح ّية �إذا مل تكن م�صابا بكوفيد.
ظهرت م�ؤ�شرات جديدة اخلمي�س على الغ�ضب العام املماثلة لأ�شخا�ص يعي�شون يف خمتلف الأحياء".
لكن يبدو �أن املحتوى املتعلق بهذه االحتجاجات خ�ضع
والإحباط من القيود يف هذه املدينة الكبرية.
وان���ت�������ش���رت م���ق���اط���ع ف���ي���دي���و ع���ل���ى م����واق����ع التوا�صل ل��ل��رق��اب��ة اع��ت��ب��ارا م��ن اجل��م��ع��ة وت��ع�� ّذر ال��ع��ث��ور عليه يف
االجتماعي ل�سكان يقرعون الأواين يف منازلهم م�ساء من�صات التوا�صل االجتماعي ال�صينية مثل دوين وويبو

"خماطر ج�سيمة"
تواجه ال�صني �أ�سو�أ انت�شار لكوفيد منذ الأي��ام الأوىل
لظهور الفريو�س ،و�أبلغت اجلمعة عن  52حالة وفاة
كلها يف �شنغهاي .بد�أت دول �أخرى �إلغاء القيود بالكامل
للتعاي�ش م��ع ال��ف�يرو���س ،ل��ك��ن امل�����س���ؤول�ين ال�صينيني
ي��ق��ول��ون �إن ذل���ك ل��ي�����س خ���ي���ارا لأن����ه ي�����ش��ك��ل "خماطر
ج�سيمة" على نظام ال�صحة العام يف البالد.
كما �أ���ش��ار اخل��ب�ير يف اللجنة ال�صحة الوطنية ليانغ
وانيان اجلمعة �إىل �أن معدل التطعيم بني كبار ال�سن يف
ال�صني لي�س مرتفعا مبا يكفي.
جاء تعهد احلكومة مبوا�صلة �سيا�سات �صفر كوفيد قبل
عطلة عيد العمال ،وهي تقليديا واحدة من �أكرث فرتات
ال�سفر ازدحاما يف ال�صني.
وق��ال م�س�ؤول يف قطاع النقل �إن عدد الرحالت خالل
العطلة التي متتد خم�سة �أيام من املتوقع �أن ينخف�ض
هذا العام بن�سبة  62يف املئة مقارنة بعام .2021
و�شعر �سكان ال��ع��امل ب���أ���س��ره ب��ال��ت��داع��ي��ات االقت�صادية
الناجمة عن ال�سيا�سات ال�صارمة املتبعة يف ال�صني -
ثاين �أكرب اقت�صاد يف العامل.
وح��ذرت �شركة �آب��ل العمالقة اخلمي�س من �أن عمليات
الإغالق على خلفية كوفيد يف ال�صني من بني العوامل
التي �ست�ؤثر على النتائج الف�صلية يف حزيران/يونيو
مبقدار يراوح من � 4إىل  8مليارات دوالر.
م��ن ج��ان��ب��ه��� ،ش��دد رئي�س غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة الأوروب���ي���ة يف
ال�صني يورغ ووتكي يف ت�صريح ل�صحيفة "ذي ماركت �إن
زي زي" على �أن الأولوية وا�ضحة للم�س�ؤولني.

ال�شبيه بتويرت.
و�أعلن ويبو �أن��ه "يتعامل" يوميا مع مئات احل�سابات
التي تنتهك قواعد املحتوى املتعلقة بتف�شي الفريو�س
يف �شنغهاي.
و�أو�ضح �أنه "حتقق و�أزال" اخلمي�س �أكرث من 8000
من�شور ،وفق ما �أوردت �صفحة الإ�شراف الر�سمية على
ويبو.
وت�أتي مقاطع الفيديو الأخرية يف �أعقاب انت�شار لقطات
مم��اث��ل��ة يف وق���ت ���س��اب��ق م��ن ه���ذا ال�����ش��ه��ر تظهر �سكانا
يت�شاجرون مع عنا�صر �شرطة يرتدون مالب�س واقية،

االلتفايف الذي �أ�صبح منطقة عازلة تف�صل بني اجلبهتني حاليا.
يتعلق الأمر هذه املرة مببنى من خم�سة طوابق .على الواجهة اخلر�سانية،
بني الطابقني الثاين والثالث ،فجوة قطرها � 50سنتيمرتا يلفها اللون
الأ�سود.
وعند دخ��ول �شقة �أنتونينا �إيفانيفنا يف الطابق الأول ،قطعة طويلة من
�صاروخ غراد مزروعة يف حمامها ال�صغري.
وقالت ال�سيدة التي مل تكن موجودة يف املبنى عندما �أ�صابه الق�صف "عندما
جئت كان كل �شيء مدمرا .حدث ذلك �أم�س" .و�أو�ضحت خلرباء نزع الألغام
"كان الأمر خميفا ومن �أجل �سالمتي ات�صلت بهم".
وخالل ال�ساعات الثالث تقريبا التي ا�ستغرقتها مهمة البحث عن �صواريخ
يف احل���ي ،ك��ان ي�سمع دوي ق�صف املدفعية الأوك��ران��ي��ة وك��ذل��ك انفجارات
ال�صواريخ الرو�سية.
ويرد فريق �إزالة الألغام على �س�ؤال عن �سبب ق�صف مناطق �سكنية ،ب�إمياءة
تعني �أن الأمر متعلق باملزاج.
و�أدى الق�صف اخلمي�س على الأح��ي��اء ال�شمالية ال�شرقية من املدينة �إىل
�سقوط قتيل وجريحني ،بينما قتل ثالثة �أ�شخا�ص يف ق�صف الثالثاء.

جزر �سليمان :كان على �أ�سرتاليا
�إخبارنا بتوقيع اتفاقية «�أكو�س» ً
م�سبقا

•• عوا�صم-وكاالت

انتقد رئي�س وزراء جزر �سليمان مانا�سيه �سوغافارا� ،أ�سرتاليا يف الوقت
ال��ذي ت�ستمر فيه تداعيات االتفاقية الأمنية املوقعة بني ج��زر �سليمان
وال�صني.
وق��ال �سوغافارا يف كلمة �أم��ام الربملان �أم�س اجلمعة� ،إن ب�لاده مل حتذر
م�سبقاً م��ن �أ�سرتاليا قبل توقيع ات��ف��اق �أم��ن��ي م��ع بريطانيا والواليات
املتحدة يف  2021يت�ضمن احل�صول على غوا�صات نووية.
�أعلنت الدول الثالث يف �سبتمرب (�أيلول) املا�ضي ال�شراكة الدفاعية الثالثية
املعروفة بـ "�أكو�س" والتي ت�سمح لها بتبادل التكنولوجيا التي تغطي الأمن
ال�سيرباين ،والذكاء اال�صطناعي ،والأنظمة حتت املاء والقدرات الهجومية
بعيدة املدى.
وق��ال �سوغافارا" :علمت مبعاهدة �أكو�س من و�سائل الإع�ل�ام .وك��ان من
املتوقع م��ن دول��ة ع�ضو يف �أ���س��رة دول املحيط ال��ه��ادي ،الت�شاور م��ع جزر
�سليمان ودول املحيط الهادي ل�ضمان �شفافية معاهدة �أكو�س".
وتابع �سوغافارا "�أدرك �أن �أ�سرتاليا دولة ذات �سيادة ،وميكنها الدخول يف �أي
معاهدة تريدها ،ب�شفافية �أو دونها ،وهو بال�ضبط ما فعلوه مع �أكو�س".
وت���أت��ي ت�صريحات �سوغافارا بعد ان��ت��ق��ادات ال���دول الغربية ،مب��ا يف ذلك
�أ�سرتاليا ونيوزيلندا والواليات املتحدة التفاقية �أمنية بني ال�صني وجزر
�سليمان.
وق��ال �سوغافارا" :عندما وقعت �أ�سرتاليا �أك��و���س ،مل نت�صرف بطريقة
م�سرحية �أو ه�ستريية ع��ن الآث����ار ال��ت��ي ق��د ت�ترت��ب علىينا" ،م�ضيفاً
"احرتمنا قرار �أ�سرتاليا".
ويف اال�ضطرابات الأخ�يرة يف جزر �سليمان� ،أر�سلت �أ�سرتاليا ونيوزيلندا
عنا�صر من قوات الدفاع و�سفن و�شرطة لدعم ا�ستقرار البالد.
ومع ذلك ،انتقد �سوغافارا معاهدات بالده مع �أ�سرتاليا ،وو�صفها مب�شوبة
بالق�صور لأنها "مل تنجح يف احتواء" ال�شغب يف نوفمرب (ت�شرين الثاين).
ي�شار �إىل �أن جزر �سليمان دولة جزيرة �شمال �شرق �أ�سرتاليا ،ي�سكنها حوايل
� 700ألف فقط ،ولكن لها �أهمية ا�سرتاتيجية كبرية.
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عربي ودويل
حريق غابات يف والية نيو مك�سيكو الأمريكية

•• تاو�س-رويرتز

قال م�س�ؤولون حمليون �إن حريق غابات ناجم عن اجلفاف �أتى على  166منزال يف �شمال والية نيو مك�سيكو الأمريكية ويهدد
مئات املنازل الأخرى مع هبوب رياح قوية تدفع �أل�سنة اللهب نحو قرى جبلية .وا�ستعد الآالف من ال�سكان ملغادرة منازلهم و�سط
خماوف من �أن تدفع الرياح العا�صفة اليوم اجلمعة بالنريان �إىل املجتمعات يف وادي مورا على بعد نحو  64كيلومرتا �شمال
�شرقي �سانتا يف .وهذا احلريق هو الأكرب والأكرث تدمريا من بني ع�شرات من حرائق الغابات امل�ستعرة يف جنوب غرب الواليات
املتحدة .ويقول علماء �إن احلرائق �أكرث انت�شارا وب��د�أت يف وقت مبكر هذا العام ب�سبب تغري املناخ .وحتولت منازل حمرتقة
�إىل �أكوام من املعدن على طول الطريق � 94إىل مورا ،حيث فر ال�سكان من حريق امتد ب�سرعة و�شرا�سة غري م�سبوقة يف هذه
املناطق الزراعية املعتادة منذ فرتة طويلة على حرائق الغابات .وحث امل�س�ؤولون ال�سكان على اال�ستعداد للفرار من النريان التي
�أجربت حوايل ع�شرة �آالف �شخ�ص على الهرب ولكنها مل ت�سفر عن �أي وفيات حتى الآن .و�أدى اجلفاف امل�ستمر منذ  25عاما
�إىل جتفيف جذوع الأ�شجار والأغ�صان حتى و�صلت ن�سبة الرطوبة بها �إىل ثمانية باملئة ،وهي ن�سبة �أقل من تلك املوجودة يف
الأخ�شاب امل�ستخدمة يف ت�شييد املنازل ،مما يجعل اجلبال والوديان احلرجية يف خطر �شديد من احلرائق.
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�أملانيا ت�ستدعي ال�سفري
الرتكي

Saturday

بريطانيا تر�سل خرباء مل�ساعدة �أوكرانيا

•• لندن-رويرتز

••برلني�-أ ف ب

ا�ستدعت ب��رل�ين �أم�����س اجلمعة �سفري �أن��ق��رة على خلفية
احلكم ال�صادر ب�سجن عثمان كافاال املعار�ض البارز للرئي�س
ال�ترك��ي رج��ب طيب �إردوغ�����ان ،وف��ق م��ا �أع��ل��ن ن��اط��ق با�سم
اخلارجية الأملانية.
وقال امل�صدر خالل م�ؤمتر �صحفي دوري للحكومة "ميكنني
�أن �أق���ول لكم ب���أن��ن��ا ا�ستدعينا ال�سفري ال�ترك��ي �إىل وزارة
اخلارجية اليوم و�أو�ضحنا جم��ددا موقف احلكومة" حيال
الق�ضية.

الد�ستوري احلر عند الطبوبي

قالت بريطانيا �أم�س اجلمعة �إنها �سرت�سل خرباء مل�ساعدة �أوكرانيا يف جمع الأدلة ومالحقة مرتكبي
جرائم احلرب ومن املقرر �أن ي�صل الفريق �إىل بولندا يف �أوائل مايو �أيار.
تقول �أوكرانيا �إنها حتقق يف حوايل  7600جرمية حرب حمتملة وتتحرى عن  500م�شتبه به على
الأقل يف �أعقاب الغزو الرو�سي يف  24فرباير �شباط .وذكرت وزيرة اخلارجية الربيطانية ليز ترا�س
"رو�سيا جلبت الوح�شية �إىل �أوكرانيا وارتكبت فظائع مروعة ،مبا يف ذلك �ضد الن�ساء .و�ست�ساعد
اخل�برة الربيطانية يف ك�شف احلقيقة وحما�سبة نظام "الرئي�س الرو�سي فالدميري" بوتني على
�أفعاله" .ي�أتي هذا الإعالن يف الوقت الذي تتوجه فيه ترا�س �إىل الهاي للقاء رئي�س املحكمة اجلنائية
الدولية القا�ضي بيوتر هوفمان�سكي ونظريها الهولندي فوبكه هويك�سرتا.
وجاء يف بيان �صادر عن وزارة اخلارجية �أن "الفريق املتخ�ص�ص �سي�ساعد احلكومة الأوكرانية يف جمع
الأدلة ومالحقة مرتكبي جرائم احلرب و�سي�ضم خرباء يف العنف اجلن�سي املرتبط بال�صراعات".
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حركة م�شروع تون�س تطرح مبادرة جديدة

ترف�ض جبهة اخلال�ص وروزنامة �سعيد

مو�سي ُتطالب اتحّ اد ال�شغل مبنع الكارثة املحدقة بتون�س
•• الفجر -تون�س

• الأمني العام للمركزية النقابية يلتقي وفدا عن الد�ستوري احلر
• م�شروع تون�س تدعو �إىل �إعداد ميثاق جمهوري ي�ؤ�س�س لتفاو�ض وطني

�أ ّك��دت عبري مو�سي رئي�سة احل��زب الد�ستوري احل��ر� ،أ ّنه
يُنتظر من احت��اد ال�شغل "منع الكارثة املحدقة بتون�س"،
جم���ددة رف�����ض حزبها م��ا ي��ق��وم ب��ه م��ن �أ�سمته ب��ـ "احلاكم
ب�أمره" يف ا���ش��ارة اىل الرئي�س قي�س �سع ّيد وا���ص��ف��ة ذلك
بالكارثة معتربة ان املناخ االنتخابي "قذر" ،مربزة رف�ضها الوطني خا�صة بعد  25يوليو .2021
كل امل�سار االنتخابي والروزنامة االنتخابية.
وانتقد ،يف بيان له ،مبنا�سبة االحتفاء بعيد ال�شغل يف غرة
ونقلت �صحيفة "ال�صباح" املحلية يف عددها ال�صادر �أم�س مايو من كل �سنة ،غياب الإرادة ال�سيا�سية لر�سم اخلطط
اجلمعة عن مو�سي قولها يف حوار معها" :ننتظر ان يوا�صل وو���ض��ع ال�برام��ج و�إ����ش���راك ال��ق��وى ال��وط��ن��ي��ة االجتماعية
االحت���اد ال��ع��ام التون�سي لل�شغل العمل على درب فرحات للخروج من الأزمة و�إيجاد احللول يف ظل توا�صل �سيا�سة
ح�شاد ومينع ه��ذه الكارثة املحدقة ب��ال��ب�لاد ...نرف�ض يف " التخبط واالرجتال" .وبخ�صو�ص امكانية االن�ضمام لـ
احل��زب الد�ستوري احلر رف�ضا قاطعا ما يقوم به احلاكم "جبهة اخلال�ص الوطنية" ،قالت عبري مو�سي" :االن�ضمام
ب�أمره (قي�س �سع ّيد)".
جلبهة اخل�لا���ص ال��وط��ن��ي م��رف��و���ض ب��اع��ت��ب��ار ان��ه��ا جبهة
وق��د ا�ستقبل الأم�ي�ن ال��ع��ام الحت���اد ال�شغل ،ن��ور الدين ال�ضحك على ال��ذق��ون ،كيف ال وه��ي جبهة التحالف مع
الطبوبي �صباح ام�س اجلمعة  ،وفدا عن احلزب الد�ستوري النه�ضة واالنتهازيني وائتالف التكفري والعنف ".
احلر بقيادة عبري مو�سي رئي�سة احلزب وقد مت خالل هذا
وع��ن االن��ت��خ��اب��ات الت�شريعية امل��زم��ع تنظيمها ي��وم 17
اللقاء التطرق للو�ضع العام يف البالد .
دي�سمرب  2022قالت مو�سي" :نرف�ض كل امل�سار االنتخابي
وح�ضر اللقاء ك��ل م��ن ف���اروق العياري وحممد ال�شابي والروزنامة االنتخابية على �أ�سا�س تعار�ضها مع الد�ستور
وه��ادي��ة العرفاوي �أع�ضاء املكتب التنفيذي الوطني وفق وال���ق���ان���ون وامل���ع���اه���دات ال��دول��ي��ة وامل��ع��اي�ير ال��دول��ي��ة وقد
بالغ �صادر عن احتاد ال�شغل.
انطلقنا كحزب يف مرحلة الت�صدي لهذا امل�سار وحماولة
وي�شار اىل ان االحتاد العام التون�سي لل�شغل ،كان قد اعترب اثناء احلاكم ب���أم��ره ع ّما يقوم به وبعد ذل��ك �سيكون لكل
اخلمي�س� ،أن امل�شهد ال�سيا�سي يت�سم ب�صراعات �سيا�سية و" حادث حديث ".
�شطحات منفردة ومغامرات �صبيانية " تنذر بتفكك الدولة
وا�ضافت "نطالب اليوم بانتخابات ت�شريعية ينبثق عنها
وانهيار الو�ضع االقت�صادي وت��ده��ور احل��ال��ة االجتماعية ب��رمل��ان ج��دي��د خمتلف ع��ن ال�����س��اب��ق وي��ق��ط��ع م��ع منظومة
لعموم املواطنني " املفقرين" وخا�صة االج��راء ،مقدّرا �أن االخ��وان لكن اال�شكال اليوم يكمن يف �أنّ املناخ االنتخابي
توتر املناخ الدويل والإقليمي كانت له تداعيات على ال�ش�أن يعاين من ال��ق��ذارة وم��ن ال�ضروري تنقيته خا�صة يف ظ ّل

ت�������ش���ارك ق�����وات ب��ري��ط��ان��ي��ة بنحو
 8000ج����ن����دي يف ت����دري����ب����ات
ب�شرق �أوروب���ا يف مواجهة العدوان
ال����رو�����س����ي يف واح���������دة م�����ن �أك��ب��ر
ع���م���ل���ي���ات �إر�������س������ال اجل�����ن�����ود منذ
احل��رب الباردة .و�سرت�سل ع�شرات
الدبابات �إىل دول ،من فنلندا �إىل
م��ق��دون��ي��ا ال�شمالية ه���ذا ال�صيف
مب��وج��ب خ��ط��ط ت��ع��ززت م��ن��ذ غزو
رو�سيا �أوكرانيا ،ح�سب وكالة الأنباء
الربيطانية "بي �إيه ميديا" .وقال
وزير الدفاع بني واال�س� ،إن "�إظهار
الت�ضامن والقوة" �سي�شهد ان�ضمام
ق����وات ب��ري��ط��ان��ي��ة �إىل احل��ل��ف��اء يف
حلف �شمال الأطل�سي وحتالف قوة
امل�شاة امل�شرتكة التي ت�ضم فنلندا،
وال�سويد ،للم�شاركة يف التدريبات.
وقالت وزارة الدفاع الربيطانية� ،إن
اخلطوة مربجمة منذ �أم��د بعيد،
لكنها تعززت بعد حرب رو�سيا على
�أوكرانيا يف  24فرباير �-شباط.

فقدان جواز �سفر
ف���ق���د امل����دع����و  /ر����ش���ي���ده اخرت
ع����ب����دور ر����ش���ي���د  ،بنغالدي�ش
اجل��ن�����س��ي��ة ج������واز ����س���ف���ره رقم
( )A01772306يرجى
مم�����ن ي����ع��ث�ر ع���ل���ي���ه ت�سليمه
بال�سفارة البنغالدي�شية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ميثاق جمهوري
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ،اق�ترح��ت ح��رك��ة م�����ش��روع ت��ون�����س ،يف بيان
لها� ،إع��داد وثيقة يف �آج��ال ق�صرية تكون عبارة عن ميثاق

لعبة ع�ض الأ�صابع ت�شتعل ..رو�سيا تعتمد الروبل خلري�سون

�أكرب ن�شر لقوات بريطانية يف
�شرق �أوروبا منذ احلرب الباردة

•• لندن-وكاالت

توا�صل التمويل االجنبي امل�شبوه اىل حد اليوم يف البالد
م��ع ت��ن��ام��ي �أذرع ال��ف�����س��اد ال�����س��ي��ا���س��ي وال��ن�����ش��اط امل�سرتاب
ل�شركات �سرب الآراء التي ت�س ّوق لأ�شباح ".
وتابعت "نرف�ض رف�ضا قاطعا تغيري القانون االنتخابي
مبرا�سيم ،ونرف�ض ال��ت��ج��اوزات اخل��ط�يرة التي تنجر عن
ذلك ،كما نرف�ض اال�ستفتاء وهو غري قانوين بالنظر اىل
القانون االنتخابي احلايل ".
ّ
و�أكدت انه "ال ميكن عر�ض �أيّ ن�ص لال�ستفتاء �إال يف �إطار
ن�ص مت الت�صويت عليه يف الربملان ولدينا جت��اوز قانوين
تعي�شه البالد وفيه الكثري من الت�سلط والهيمنة واالعتداء
على �سيادة ال�شعب ".
وقالت عبري مو�سي "نعي�ش منذ � 9أ�شهر يف ظل عجز
عن اللجوء للق�ضاء للطعن يف املرا�سيم الع�شوائية وهذا
انحراف خطري بال�سلطة و�سيكون املوعد يوم  15مايو مع
م�سرية الزحف ب�أعداد غفرية من طرف �أن�صار الد�ستوري
احل��ر نحو ق�صر قرطاج لرف�ض تدمري الدولة وتفكيكها
والتي هي الآن حتت �سيطرة �شخ�ص واحد".

ج��م��ه��وري ت�����ض��م��ن ف��ي��ه ج��م��ل��ة م���ن امل���ب���ادئ وااللتزامات
املت�صلة ال��ت��ي ب��ق��در م��ا ت�ضمن ع��دم ال��رج��وع �إىل م��ا قبل
 25يوليو ف�إنها جتعل املرور للجمهورية الثالثة م�سارا
�ضروريا وتفاو�ضيا ت�شاركيا �سواء تعلق االمر بتغيري النظام
ال�سيا�سي والقانون والبيئة االنتخابية �أو يف دعوة ال�شعب
حل�سم اخلالف باال�ستفتاء.
و�أو�ضحت احلركة� ،أن كافة الأطراف املم�ضية على امليثاق
�ستتعهد بـ "االلتزام بامل�ضامني ال��واردة فيه ،وباال�ستعداد
ف���ورا لالنطالق يف مفاو�ضات ح��ول خ��ارط��ة اخل���روج من
الأزم��ة مبختلف جتلياتها ،وبتحديد الأولويات والأ�سقف
الزمنية الإل��زام��ي��ة لكل الآل��ي��ات امل��ق�ترح��ة ،ومبفاو�ضات
يق�صى منها من يرف�ض االن�ضمام للم�سار �أو من مينعه
حكم ق�ضائي عادل".
وبينت انها "مع م�شاركة ال�سلطة ال�سيا�سية القائمة،
يق ُع تعهيد املنظمات الوطنية وعلى ر�أ�سها االحت��اد العام
التون�سي لل�شغل ،بلعب دور رئي�سي يف الإ�شراف وال�سهر على
امل�سار وتنفيذه وحتميل امل�س�ؤوليات عند االقت�ضاء� ،ضمانا
للحيادية".
كما دعت احلركة كل الأطراف �إىل االلتزام بحد �أدنى من
العقالنية والواقعية واالبتعاد عن ال�شعارات الف�ضفا�ضة
وال��ت��ن��اح��ر بالتعبئة والتعبئة امل�����ض��ادة ،لأن االنق�سامات

داخ��ل املجتمع طبيعية واملطلوب ح�سن �إدارت��ه��ا ال ح�سمها
مبحاوالت الق�ضاء على االختالف .وهي حماوالت مل تنجح
تاريخيا يف �أي مكان ،م�ؤكدة �أن هذا امل�سعى ال ينفي �ضرورة
املحا�سبة وفق القانون العادل ودون ت�شفّ �أو توظيف.
وذ ّك�����رت مب��ق�ترح��ات��ه��ا ل��ب��ع��ث ه��ي��ئ��ة ط�����وارئ اقت�صادية
واجتماعية وطنية ملواجهة الأزمات املتفاقمة التي ال ّ
تنفك
تتع ّفن �أك�ثر ف���أك�ثر� .إ�ضافة ملجل�س �أع��ل��ى للديبلوما�سية
للتعامل مع التغيريات الهائلة يف الأو�ضاع الدولية وحتديد
ا�سرتاتيجية تون�س خلدمة م�صاحلها.
و�أك��دت �أي�ضا �أن هذا املنهج التفاو�ضي امل�شروط بجملة
من االلتزامات هو �سبيل منطقي للخروج من الأزمة ،دون
�أن مينع ذلك �إثراء امل�سار مبقرتحات بناءة تتقدم بها كافة
الأطراف مبنا�سبة الفعاليات املذكورة .فال�صراعات املفتوحة
املت�أججة مل تدفع لأي تقدّم ل�صالح ه��ذا الطرف او ذاك
با�ستثناء جناحها امل�ؤ�سف يف تعقيد ما كان معقّدا �أ�صال.
ولفتت احلركة ىل �أنها نبهت مرارا وتكرارا خلطورة الو�ضع
واقرتحت �آليات متعددة لف�ض امل�شاكل والنزاعات.
وي�شار هنا �أي�ضا اىل ان نورالدين الطبوبي زعي املركزية
النقابية ،طرح فكرة هيئة حكماء تتكون من ثالثة �أ�شخا�ص
لها احلرية ب�أن تت�صل بكل حزب على حدة وت�ستمع �إىل كل
طرف على حدة.
و�أ�شار رئي�س احتاد ال�شغل� ،إىل �أن "هذه الهيئة املقرتحة
ت��ت��وىل �صياغة ميثاق وط��ن��ي ي�ضم ع��ن��اوي��ن رئي�سية يتم
عر�ضها على املتخ�ص�صني لرتجمتها �إىل ال��واق��ع� ،سواء
م��ن املتخ�ص�صني يف ال��ق��ان��ون ال��د���س��ت��وري �أو االقت�صادي
والبيئة والطاقة وغريها ،للخروج ب�سالم من الأزمة" وفق
تعبريه.

•• مو�سكو-وكاالت

قررت رو�سيا ا�ستخدام عملة الروبل يف خري�سون الأوكرانية بعد
ال�سيطرة عليها ،وت�شكيل �إدارات ع�سكرية يف املدينة اال�سرتاتيجية.
و�سيطرت رو�سيا ،الثالثاء ،بالكامل على منطقة خري�سون ذات
الأه��م��ي��ة االق��ت�����ص��ادي��ة وال��ت��ي ت�شمل ج���زءا م��ن ال��ط��ري��ق الربي
الوا�صل بني �شبه جزيرة القرم واملناطق االنف�صالية املدعومة من
رو�سيا يف �شرق �أوكرانيا.
قرار الروبل يف خري�سون
وق��ال نائب رئي�س الإدارة الع�سكرية املدنية الرو�سية مبنطقة
خ�ير���س��ون ك�يري��ل ���س�ترم��و���س��وف �إن املنطقة ال��واق��ع��ة يف جنوب
�أوك��ران��ي��ا �ستبد�أ ا�ستخدام ال��روب��ل ال��رو���س��ي ب���دءا م��ن �أول مايو
املقبل.
وي�ضيف �أن حت��ول خري�سون �إىل الروبل الرو�سي �سي�ستغرق ما
ي�صل �إىل � 4أ���ش��ه��ر ،وخ�ل�ال ه���ذه ال��ف�ترة �سيجري ا�ستخدامه
جنبا �إىل جنب م��ع العملة الأوك��ران��ي��ة "هريفنا" ،وفقا لوكالة
"نوفو�ستي" الرو�سية.
وتقول ال�سلطات املحلية يف �أوكرانيا� ،إن رو�سيا عينت رئي�س بلدية
لها يف خ�ير���س��ون و�سيطرت على امل��ق��رات املحلية ،لتكون بذلك
�أول م��رك��ز ح�ضري كبري ي�سيطر عليه ال��رو���س منذ احل���رب يف
�أوكرانيا.
وم����ن ����ش����أن اال���س��ت��ي�لاء ع��ل��ى خ�ي�ر����س���ون ،ال��ع��ا���ص��م��ة الإقليمية
اال�سرتاتيجية اجل��ن��وب��ي��ة ،حيث يتدفق نهر دن��ي�بر �إىل البحر
الأ�سود� ،أن ميثل �أول �سقوط ملركز عمراين مهم منذ بدء الهجوم
الرو�سي يف  24فرباير املا�ضي.
وهذا يعني �أن القوات الرو�سية بات ب�إمكانها الآن عبور نهر دنيرب،
ال��ذي يق�سم �أوكرانيا �إىل ق�سمني ،كما تكمن �أهميتها يف كونها
تقع على م�صب نهر دنيرب ،وتطل على بحر �آزوف من اجلنوب
ال�شرقي ،والبحر الأ�سود من اجلنوب الغربي.
وعن ا�ستبدال العملة الأوكرانية بالروبل الرو�سي ،يقول كرييل
�سرتميو�سوف ،نائب رئي�س الإدارة الع�سكرية الرو�سية باملدينة
�إن "املنطقة ل��ن ت��ع��ود �إىل �سيطرة �أوك��ران��ي��ا بعد حتريرها من

القوميني الأوكرانيني املتطرفني".
وي�ضيف" :عودة منطقة خري�سون �إىل �أوكرانيا غري واردة ،بل
م�ستحيلة ،و�سوف تتطور املنطقة اقت�صاديا ،ول��ن تتمكن كييف
بعد الآن من فر�ض �سيطرتها و�سيا�ساتها النازية على �أرا�ضيها،
بهدف تدمري هوية املواطنني" ،وفقا لوكالة الأنباء الرو�سية.
ويردف �سرتميو�سوف" :املهمة الآن هي ا�ستعادة اقت�صاد املنطقة،
وال يوجد �أي تخطيط ال�ستفتاءات بها لإن�شاء جمهورية خري�سون
ال�شعبية ،لكنها �ستتحول �إىل �أر�ض مزدهرة ،ولن يكون فيها مكان
للأيديولوجية النازية الأوكرانية" ،بح�سب قوله.
وي���ق���ول م��دي��ر م��ن��ت��دى ���ش��رق امل��ت��و���س��ط ل��ل��درا���س��ات ال�سيا�سية
واال�سرتاتيجية حممد حامد �إن "هدف رو�سيا منذ بداية احلرب
هو ق�ضم الأرا���ض��ى الأوك��ران��ي��ة و�ضمها �إىل املناطق املوالية لها
م��ع م��ن��اط��ق دونيت�سك ول��وغ��ان�����س��ك حل��م��اي��ة ال��ق��وم��ي��ة الرو�سية
وامل��واط��ن��ي�ين امل���ؤي��دي��ن ملو�سكو داخ���ل �أوك��ران��ي��ا ،م��ن وج��ه��ة نظر
مو�سكو" .وي�ضيف مل��وق��ع "�سكاي نيوزعربية"" :لتحقيق هذا
الهدف يتم ا�ستدعاء امللف االقت�صادي واالجتماعي ومنهما ت�أتي
قرارات مثل ا�ستبدال العملية الأوكرانية يف تلك املناطق بالروبل
الرو�سي" ،م�شريا �إىل �أن "ورقة الروبل وتغيري الهوية يف خري�سون
واملناطق املوالية ملو�سكو �أو تقع حتت �سيطرتها �أمر طبيعي و�ضمن
غايات بوتن من تلك احلرب" .وعن �أ�سباب ذلك يقول حامد �إنه
"خمطط لتغيري الدميغرافية ال�سيا�سية واالجتماعية يف تلك
املناطق بهدف خلق بيئة م���ؤي��دة لرو�سيا بالكامل على امل�ستوى
االقت�صادي واالجتماعي وطرد �أي نفوذ �أوكراين" ،الفتاً �إىل �أن
"خالل الأيام املقبل �سيحمل ه�ؤالء �أوراق ثبويتة رو�سية �ضمن
هذا املخطط".
جمهورية انف�صالية
وحتدثت تقارير عن �أن رو�سيا ت�سعى �إىل ف�صل مدينة خري�سون
عن �أوكرانيا ب�شكل نهائي و�إجراء ا�ستفتاء �شعبي لإقامة جمهورية
انف�صالية باملنطقة على غرار منطقتي دونيت�سك ولوغان�سك.
كما تتحدث تقارير متعددة عن عمليات اختطاف لعمداء منتخبني
دميقراطيا ،وقادة حمليني رف�ضوا التعاون مع القوات الرو�سية يف
خري�سون بعد ال�سيطرة عليها.

وحذر امل�س�ؤولون الأوكرانيون من م�سا ٍع رو�سية لإج��راء ا�ستفتاء
لإن�شاء جمهورية م�ستقلة يف مدينة خري�سون القريبة من �شبه
جزيرة القرم ومنذ مار�س املا�ضي ،نبه وزير اخلارجية الأوكراين
دم��ي�ترو ك��ول��ي��ب��ا� ،إىل ت��ل��ك امل���ح���اوالت ،ق��ائ�لا" :يريدون �إقامة
جمهورية �شعبية زائفة ثالثة يف خري�سون الأوكرانية".
ويف تغريدة �سابقة قال كوليبا" :بعد �سيناريو عام  ،2014يقوم
الرو�س مبحاوالت يائ�سة لتنظيم ا�ستفتاء زائف لإن�شاء جمهورية
م�ستقلة يف خري�سون".
ومعلقا يقول ال�سيناتور الرو�سي عن �شبه جزيرة القرم� ،سريغي
ت�سيكوف� ،إن ال��دول الغربية تتحمل م�س�ؤولية انهيار �أوكرانيا
كدولة موحدة.
وي�ضيف �أن "الواليات املتحدة ودول حلف الناتو هي التي نظمت
انقالب دولة يف كييف وحولت �أوكرانيا �إىل دولة معادية لرو�سيا"،
بح�سب موقع "رو�سيا اليوم".
وي��ردف�" :سنتدخل حلماية حقوق الرو�س والثقافة الرو�سية يف

�أوكرانيا ،كما �سنعمل ما بو�سعنا لتحرير �أوكرانيا من النازية".
ويقول اخلبري يف ال�ش�أن الرو�سي نبيل ر�شوان� ،إن ملدينة خري�سون
�أهمية خا�صة بالن�سبة للرو�س ،ففيها �سد نهر دنيرب الذي مت هدمه
لت�أمني املياه العذبة ل�شبه جزيرة القرم التي �ضمتها رو�سيا يف عام
 ،2014كما �أن الهيمنة على هذا النهر الذي يق�سم �أوكرانيا �إىل
�شطرين ،وهو مك�سب ا�سرتاتيجي وع�سكري لرو�سيا.
وي�ضيف يف ت�صريحات ملوقع "�سكاي نيوز عربية" �أن ا�ستبدال
الروبل الرو�سي بالعملة الأوكرانية يف تلك املنطقة هو داللة على
�إطالة �أمد احلرب وف�صل �أوكرانيا عن موانيها يف البحر الأ�سود،
كما ي��دل على �أن اخل���روج الرو�سي م��ن �أوك��ران��ي��ا ال ي��زال بعيدا،
وي�ؤكد م�ساعي رو�سيا �إقامة مناطق انف�صالية يف �أوكرانيا بهدف
تق�سيمها".
وي��ردف �أن ال��ق��رار ي�أتي �ضمن "لعبة ع�ض الأ�صابع بني الغرب
ومو�سكو" ،ب��ه��دف دع���م ال��ع��م��ل��ة ال��رو���س��ي��ة ب��ع��د ت��ه��اوي��ه��ا بفعل
العقوبات الغربية.
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2022 /0002139جتاري (جزئي)
�إىل املدعي عليه  :بهانو اي�سردا�س ماجناين
جمهول حمل الإقامة :
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/5/12أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية
املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )6شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر
وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
احلكم بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( 37,316.35درهم) (�سبعة وثالثون الف
وثالثمائة و�ستة ع�شر درهم وخم�سة وثالثون فل�س) مع الفائدة القانونية على مبلغ املطالبة بواقع 12%
من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد .ثانيا  :ت�ضمني املدعي عليه كافة الر�سوم وامل�صاريف ومقابل
اتعاب املحاماة .حرر بتاريخ  2022/4/25م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

�إخطار عديل
املخطـر � :سید حمید زار حمید  -اجلن�سية  :باك�ستان
العنوان  :ال�شارقة  -منطقة �سمنان  -فيال رقم ( - )15هاتف رقم 0508887072 :
املخطر �إليه  :انوار احلق يعقوب �أحمد  -اجلن�سية  :باك�ستان
العنوان  :ال�شارقة  -منطقة ال�صناعية ( - )6خلف مايكرو �سوبرماركت،
هاتف رقم 0505203643 :
مو�ضوع الإخطار � :إخطار عديل بالوفاء بقيمة ( )23,250ثالثة وع�شرون �ألفا ومئتان وخم�سون درهما،
الوقـائـع  :نتيجة لبع�ض املعامالت ال�شخ�صية فيما بني املخطر واملخطر �إليه ف�إن املخطر ا�ستلم من املخطر �إليه �شيك مقابل هذه
املعامالت ،وقام املخطر بتحرير ال�شيك وعنـد تقدمي ال�شيك للبنك �أعيد ب�سبب عدم كفاية الر�صيد وعند مراجعته ماطل يف ال�سداد
وقام املخطر باالت�صال على املخطر �إليه مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى وبيانات ال�شيك كاالتي :
�شيك رقم ( )000024بـقـيـمـة( )23,250درهم وتاريـخ اال�سـتـحـفـاق  19/02/2019وامل�سحوب على بنك امل�شرق.
و قام املخطر باالت�صال على املخطر �إليه مرارا وتكراراً ومراجعته ولكن دون �أي جدوى،
لذلك � ،أن املخطر يخطر املخطر �إليه ب�ضرورة �سداد املبالغ املرت�صدة بذمته وامل�ستحق للمخطر وذلك يف موعد �أق�صاه (� )5أيام من
تاريخ تبلغكم هذا الإخطار واال �سوف ي�ضطر املخطر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له مع الفائدة
والتعوي�ض مع حفظ باقي احلقوق ،لذلك  ،فاملخطر يخطركم بهذا االخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعوله ول�سريان كافة الآثار
القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم،

الكاتب العدل

العدد  13533بتاريخ 2022/4/30
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  20ل�سنة � 2022إجراءات الإع�سار

70021

((يعلن امني االع�سار بالدعوى رقم  2022/20اج��راءات اع�سار حماكم دبي وفقا ملنطوق
حكم املحكمة املوقرة بالدعوى املذكورة وال�صادر بتاريخ  2022/4/26عن التايل :
�أو ًال :حكمت املحكمة ب�إ�شهار �إع�سار امل��دي��ن /م��روه حممد حممد احمد اب��و عيطه  ،وانتهاء
�إجراءات الإع�سار  ،وزوال �آثار قرار قبول الطلب.
ثانياً  :قررت املحكمة منع املدين /مروه حممد حممد احمد ابو عيطه  ,من احل�صول على �أي
قر�ض �أو متويل جديد  ،ومنعه من الدخول يف التزامات  ،بعو�ض �أو بغري عو�ض  -با�ستثناء ما
يلزم لق�ضاء حاجاته ال�ضرورية �أو من يعولهم  -ملدة ( )3ثالث �سنوات من تاريخ هذا احلكم.
ثالثاً :كلفت املحكمة مكتب �إدارة الدعوى ب�إخطار �شركة “ االحتاد للمعلومات االئتمانية �ش.م.ع
“ ب�صورة من هذا احلكم ،واتخاذ �إجراءات قيد ا�سم املدين/مروه حممد حممد احمد ابو عيطه
 ،يف ال�سجل اخلا�ص باملع�سرين.
�أمني االع�سار  /حممد عبد الرحمن املرزوقي))

�إخطار عديل
املخطـر  :عبید ا�سلم خان خان  -اجلن�سية باك�ستان ويحمل بطاقة هوية رقم ( ) 784197971527904
العنـوان  :ال�شارقة  -ال�صناعية  - 3هاتف رقم )0559638385( :
املخطر �إليه  :العمر ملقاوالت هدم املباين ذ.م.م
العنـوان  :ال�شارقة  -خلف �شارع اخلليج العربي  -هاتف رقم )0557522006( :
مو�ضوع الإخطار  :اخطار عديل بالوفاء
الوقـائـع :
 حيث ان املخطر اليه حرر عدد �شيك واحد للمخطر مببلغ وقدره ( )18000ثمانية ع�شر الف درهم مبوجب اعمالمتفق عليها بني الطرفني
 وحيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيك توجه املخطر ل�صرفه لكنه ارتد دون ذلك ب�سبب توقيع غري �سليم بيانات ال�شيك كاالتي � :شيك رقم  000021مببلغ  18000تاريخ اال�ستحقاق ( )2021/10/01وامل�سحوبعلى بنك يونايتد بنك ليمتد
 وعليه فان املخطر يرغب يف انذار املخطر اليه ب�ضرورة تغيري ال�شيك املذكورة بياناته اعاله واال �سوف ي�ضطر ا�سفاالتخاذ االجراءات القانونية �ضده و ا�شعرك بذلك يف مدة اق�صاها  5ايام
 -وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل �إخطاركم بهذا ر�سميا ،
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�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/0059428

املنذر  :م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي � -شركة م�ساهمة عامة،
وميثله ال�سيد  /خالد حممد ح�سن م�سعود �آل علي � -إماراتي اجلن�سية  -ويحمل هوية رقم ()784197273962684
مبوجب الوكالة ال�صادرة من �إمارة ال�شارقة برقم ( )MOJAU _ 2022_0044865العنوان � :إمارة ال�شارقة -طريق
مليحه  -املنطقة ال�صناعية  -18فرع م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي � -إدارة املتابعة والتح�صيل -الطابق الأر�ضي � -صندوق بريد
" - 4موبايل - 2323118 050 /هاتف املكتب  - 5999705 06 /الربيد الإلكرتوين Khaled،AlAli@sib.ae :
املنذر �إليه  :املعتز باهلل �أزهري بر علي  -اجلن�سية  /ال�سودان  -يحمل جواز �سفر رقم P02429885:
العنوان � :إمارة ال�شارقة  -املنطقة القاد�سية  -فيال رقم  - 7Aقريب �سوبر ماركت اللولو � -صندوق الربيد - 135 /رقم
املوبايل  - 0588801105الربيدالإلكرتوين MUT3Z@ICLOUD.COM
املو�ضوع � :سداد مديونية احل�ساب رقم 2067870 :
 حيث �أنكم وقعتم مع املنذر بتاريخ  2018/04/10العقد رقم  1S/2024600027والذي ين�ص يف الفقرة  1-4مئةعلى �أن حتل بقية الأق�ساط دفعة واحدة فورا ودون احلاجة لإخطار �أو �إنذار �إذا ت�أخرمت عن دفع �أي ق�سط من الأق�ساط لأي
�سبب من الأ�سباب ،وقد توقفتم عن ال�سداد منذ تاريخ 2120/03/01
 وعليه ف�إننا ننذركم ب�سداد كل ما يرتبه العقد املذكور يف ذمتكم من �أق�ساط ور�سوم حتى تاريخ ال�سداد وذلك خالل �أ�سبوع منتاريخ ت�سلمكم لهذا الإنذار  ،ويف حال تخلفكم ف�إننا �سن�ضطر �إىل �إتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوق املنذر مع
حتميلكم كل ما يرتتب على ذلك من ر�سوم وم�صاريف.

الكاتب العدل
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فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل��دع��و ��� /س��رور احمد
مو�ستوبا مياه  ،بنجالدي�ش
اجل��ن�����س��ي��ة  -ج�������واز �سفره
رق����م ()A00850144
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م
0562376719

ف��ق��د امل���دع���و  /رق���ي���ه خانام
 ،ب���ن���غ�ل�ادي�������ش اجلن�سية
 ج���������������واز �������س������ف������ره رق������م( )b w 0 8 5 4 1 0 9
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م
0557312581

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف��ق��د امل���دع���و  /حم��م��د �سهيل
ح�سني خان رم�ضان ح�سني خان ،
بنغالدي�ش اجلن�سية جواز �سفره
رق�����م ()0884228BW
يرجى ممن يعرث عليه ت�سليمه
بال�سفارة البنغالدي�شية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف��ق��د امل���دع���و  /رب���ي���ع احل�سني
���ش��ف��ي��ق ال����ع����امل  ،بنغالدي�ش
اجل��ن�����س��ي��ة ج������واز ����س���ف���ره رقم
( - )BH0594063يرجى
مم�����ن ي����ع��ث�ر ع���ل���ي���ه ت�سليمه
بال�سفارة البنغالدي�شية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

لإعالناتكم
فــــي

يرجى االت�صال على
هاتف024488300:
فاك�س024489891:
email:advt@alfajrnews.ae

BURGER CHOICE REFRESHMENTS L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13533بتاريخ 2022/4/30
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0063657
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد  :حمد احمد عبدالرحمن على املال  -اجلن�سية :
الإمارات  ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك اىل ال�سيد’
 :رقيه ح�سن داد على اخال�صى  -اجلن�سية الإمارات  ،يف الرخ�صة امل�سماة (مدار ال�شم�س
ل�صيانة ال�سيارات) ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )753857ال�صادرة
من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة .تعديالت اخرى :
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

Date 30/ 4/ 2022 Issue No : 13533

Legal Notice
In case No. 1928/2022 Partial Commercial
Sharjah Federal Court of First Instance
)Plaintiff: Dar Al Tamweel Co (LLC
Against Defendant: Muhammad Sarrafar Sheikh
The defendant is invited to attend in person or by an authorized lawyer, to the
banking expert meeting which will be held at 12 pm on Thursday 4/5/2022
at the expert headquarters in Dubai, the Business Gulf region, Prime Tower
Tower, intersection The 28th floor, accompanied with you all the documents
you want to submit to the expert, and we can also hold the meeting at the
same time and date through remote visual communication technology using
Zoom or phone call
Note that contact information with the expert is : phone: 042696788, or
Email: expertmaher516@gmail.com
Yours sincerely
Banking expert
Maher Adel Al-Masaeed
0505523229
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اربيا للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 2715683:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سعيد م�صبح را�شد غافان املقباىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة على م�صبح را�شد غافان املقباىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سعيد م�صبح را�شد غافان املقباىل
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /اربيا للمقاوالت العامه
ARIBA GENERAL CONTRACTING

�إىل /اربيا للمقاوالت العامه ذ.م.م  1ذ.م.م
ARIBA GENERAL CONTRACTING L.L.C L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:موزيدو ال�شرق االو�سط للتكنولوجيا ذ.م.م
عنوان ال�شركة:ط  5مكتب رقم  105وحدة بناية /احمد علي حممد عبداهلل
ال�صايغ  C63جزيرة ابوظبي اخلالدية غرب  10ق
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1950889 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة وذلك بناء على حكم حمكمة �أبوظبي التجارية-
ابتدائي -املحكمة التجارية بتاريخ  2022/03/21للق�ضاء يف �إمارة �أبوظبي.
 - 2تعيني ال�سيد/ه مرمي عبداهلل املطرو�شي كم�صفي ق�ضائي لل�شركة بتاريخ
 2022/03/21تاريخ التعديل2022/4/29:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية

العدد  13533بتاريخ 2022/4/30
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/المرب لتجارة م�ستح�ضرات التجميل-

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كراج الوتد ل�صبغ
و�سمكرة ال�سيارات رخ�صة رقمCN 4085571:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة م�صبح حمد م�صبح علي الرا�شدي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ذياب عبيد حممد عبيد الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

�إىل/المرب لتجارة م�ستح�ضرات التجميل � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
LAMBRE COSMETICS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جتارة العطور  -باجلملة 4649026
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ا�سترياد 4610008
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق
او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13533بتاريخ 2022/4/30

العدد  13533بتاريخ 2022/4/30

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كم تو وو�ش ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2711077:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حممد احمد ح�سن احلمادى من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حممد احمد ح�سن احلمادى من � % 51إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممود احمد حممد ابو عوده
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /كم تو وو�ش ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/قهوة الربزة
رخ�صة رقم CN 2685431:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة فاطمه �سامل يو�سف ح�سن اليافعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جا�سم حممد احمد ح�سن احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن
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LAMBER COSMETICS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

Legal Notice
فقدان جواز �سفر

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مرطبات برجر االختيار
رخ�صة رقم CN 1012494:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة خالد عبداهلل �سامل اجلابرى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة كونه عبداهلل �شيفيتوبارا %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف خالد عبداهلل �سامل اجلابرى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /مرطبات برجر االختيار

تعديل �إ�سم جتاري من /المرب لتجارة م�ستح�ضرات التجميل � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

70626

Notification to the Defendant by Way of Publication
Before Case Management Office
at Sharjah Federal Court/Federal Civil Court of First Instance
”In the Case No. SHCFICIPOR2022/0002139 "Commercial Partial
To the Defendant: Bhano Issardas Manghani Whose Domicile is unknown
You are kindly requested to attend the hearing of 15.05.2022, before Case
Management Office at Sharjah Federal Court/Civil Court of First Instance - Office
No. (Case Management Office No. 6), in your capacity as a Defendant, whether
personally or through your authorized attorney, and to submit a Rejoinder to the
Case, together with all exhibits, no later than ten days from the date of publication,
to attend the consideration of the above-mentioned Case. Under such Case, the
Claimant requests the Court to rule that: First: The Defendant shall pay the Claimant
an amount of AED 37,316.35 (Thirty Seven Thousand Three Hundred and Sixteen
Emirati Dirhams and Thirty Five Fils), together with the legal interest at a rate of
12% as of the date on which the Case is filed up to the date of full payment. Second:
The Defendant shall pay all the charges, expenses and attorney's fees.
Judicial Services Office
Aisha Ibrahim Al-Harmoudi

�إعــــــــــالن

�شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م رخ�صة رقم CN 4296737:قد تقدموا الينا بطلب
االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

70392
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�إىل/مرطبات برجر االختيار ذ.م.م

الكاتب العدل

United Arab Emirates
Ministry of Justice

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تيكنووي�شن ال�صيانة واملقاوالت
رخ�صة رقم CN 3021725:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سامل جمعه غريب ياقوت الكتبى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبدالعزيز حممد �سلطان حمد الكندى
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها 4100002
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �صيانة املباين 4329901
تعديل ن�شاط  /حذف خدمات التنظيف الداخلية للمباين 8121001
تعديل ن�شاط  /حذف خدمات تنظيف االحوا�ض 8129013
تعديل ن�شاط  /حذف �صيانة خطوط ال�صرف ال�صحي 3700003
تعديل ن�شاط  /حذف مقاوالت تركيب �أنظمة التكييف والتهوية وتربيد الهواء و�صيانتها 4322005
تعديل ن�شاط  /حذف �أعمال تبليط الأر�ضيات واجلدران 4330019
تعديل ن�شاط  /حذف تركيب معدات و�أجهزة الأمن واملراقبة و�صيانتها 4321009
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة
اعمال املرافق املحدودة -ابوظبي
رخ�صة رقم CN 2944755:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

BARGER CHOICE REFESHMENT

العدد  13533بتاريخ 2022/4/30
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�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/0059962

حمكمة التنفيذ املدنية

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13533بتاريخ 2022/4/30

�إىل املحكوم عليه � :سات�شني كاناياالل جو�شي
حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي املنفذ يوجن بوي
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 225339.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حماكم دبي االبتدائية
70533

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/0060483

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
 +اعالن عن طريق الر�سائل الن�صية على هاتف رقم 0569486577
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIBOUNCE2022 /0000246ال�شيكات املرجتعة

حماكم دبي

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13533بتاريخ 2022/4/30

العدد  13533بتاريخ 2022/4/30
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العدد  13533بتاريخ 2022/4/30

COME TO WASH L.L.C

�إىل /كم تو وو�ش � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
COME TO WASH - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �سبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق
او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13533بتاريخ 2022/4/30

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جيفز بلغرافيا
رخ�صة رقم CN 1019096:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة روال ف�ؤاد ر�شيد دعبول %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف نا�صر احمد جمعه الظريف ال�شام�سى
تعديل نوع الرخ�صة  /من جتارية �إىل مهنية
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل م�ؤ�س�سة مهنية
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13533بتاريخ 2022/4/30

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل ام بي لت�صليح
املولدات واملحركات رخ�صة رقمCN 2947116:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حمد �سامل حمدان �سامل ال�شام�سي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف م�شعل �سعيد رفعان احلبابي القحطاين
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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عربي ودويل
•• برلني-وكاالت

رغم �أن �سيا�سة برلني ات�سمت باحلتفظ حتى الآن يف حرب �أوكرانيا� ،إال
�أن��ه��ا ات��خ��ذت �أخ�ي�را خطوة يف اجت��اه م��د كييف ب�أ�سلحة ثقيلة ،م��ا يثري
الت�سا�ؤل عن انعكا�س التحول على عالقتها مبو�سكو التي تزودها بالنفط
والغاز .و�أعلنت وزي��رة الدفاع الأملانية ،كري�ستينه المربي�شت ،ا�ستعداد
بالدها لت�سليم دبابات "غيبارد" لأوكرانيا ،منوهة �إىل �أن �شركة "كراو�س-
مافاي فيغمان" الأملانية ح�صلت على املوافقة لبيع الدبابات.
و�أ�شارت �إىل تعاون مع وا�شنطن لتدريب جنود �أوكرانيني يف �أرا�ضيها على
ا�ستخدام �أنظمة مدفعية ،وا�ستكمال التدريبات على مدافع هاوتزر ذاتية
الدفع مبعاونة هولندا ،بجانب توفري الذخرية.
وجاءت ت�صريحات وزيرة الدفاع خالل م�شاركتها يف م�ؤمتر دويل حول
�أوك��ران��ي��ا يف ق��اع��دة "رام�شتاين" اجل��وي��ة الأم�يرك��ي��ة ب��والي��ة راينالند-
بفالت�س الأملانية ،حيث دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد �أو�سنت ممثلني
من  40دولة للم�شاركة فيه.
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بعد قرارات جريئة ..كيف �ستحافظ �أملانيا على م�صاحلها مع رو�سيا؟
و�أق��ي��م امل���ؤمت��ر ،الثالثاء ،لت�أمني �أوك��ران��ي��ا على امل��دى الطويل ،وتوفري
احتياجاتها الدفاعية باعتبارها خط دفاع عن �أوروبا �شرقا �أمام رو�سيا.
ر�سائل احللفاء
موافقة برلني على �إر���س��ال دبابات �إ���ش��ارة لتغري يف �سيا�ستها ،حيث يرى
جا�سم حممد ،خبري ق�ضايا الأم��ن ال��دويل� ،أن القرار ر�سالة ت�أكيد من
�أملانيا على موقفها الداعم لدول �أوروبا ووا�شنطن يف الأزمة الأوكرانية.
وبعد اكتفاء امل�ست�شار الأملاين �أوالف �شولتز ،ب�إر�سال � 1000سالح م�ضاد
للدبابات و� 500سالح م�ضاد للطائرات ،و� 14آلية مدرعة و 9مدافع
هاوتزر لأوكرانيا ،ورف�ضه �إر�سال �أ�سلحة ثقيلة مثل الطائرات والدبابات،
تعالت الأ�صوات داخل �أملانيا خارجها لتوفري دعم ع�سكري �أكرب لكييف.

الفروف يحذر الغرب

وي�شري حممد� ،إىل ���ض��رورة الف�صل بني طبيعة الأ�سلحة التي تر�سلها
�أملانيا من م�ستودعات الأ�سلحة ،والأ�سلحة التي تطلبها من م�صانع �أملانية
و�أوروبية لتنفيذ �صفقات �إنتاج معدات ثقيلة.
ورغم الإعالن عن هذه ال�صفقات� ،إال �أن �شولتز يبقى مدركا لأهمية �أال
ل���ذا ،يعترب حممد يف حديثه مل��وق��ع "�سكاي ن��ي��وز عربية"� ،أن اخلطوة متتد �إىل حرب عاملية تتورط بالده فيها ،وت�صبح يف مواجهة مبا�شرة مع
الأملانية نتيجة �ضغوط تعر�ض لها �شولتز من اوا�شنطن و�أوكرانيا و�أوروبا مو�سكو ،لذا يقدم الدعم عرب طرف ثالث وت�صبح ال�صفقات مناورة لأنه ال
يريد ت�سريع ت�سليم هذه الأ�سلحة مبا�شرة ،بح�سب حممد.
ال�شرقية� ،إ�ضافة حلزبي امل�سيحي الدميقراطي والدميقراطي احلر.
و�أكدت زا�سكيا �إ�سكني ،رئي�سة احلزب اال�شرتاكي الدميقراطي ب�أملانيا� ،أن
�إم��دادات ال�سالح الأملاين املبا�شرة لأوكرانيا غري واردة حاليا ،نظرا لقلة
م�سك الع�صا من املنت�صف
مع انفتاح �أملانيا على الدعم الع�سكري لأوك��ران��ي��ا ،توالت العرو�ض من خربة اجلنود الأوكرانيني يف ا�ستخدامه.
�شركات الأ�سلحة ،وطرحت �شركة " راينميتال" بيع  88دبابة " ليوبارد"
م�ستعملة �إىل �أوكرانيا ،مع تدريب اجلنود الأوكرانيني يف �أملانيا على قطع ر�سالة ملو�سكو
حر�صت �أملانيا على تو�ضيح موقفها لرو�سيا ،عرب ت�أكيد وزير العدل ماركو
الغيار والإ�صالحات وقاعدة اخلدمات والذخرية.
و�أعلنت "كراو�س مايف فيغمان" توريد  100مدفع " هاوتزر" ذاتي الدفع ،بو�شمان ،ب���أن ت�سليم �أ�سلحة ثقيلة لأوكرانيا لن يكون دخ��وال يف احلرب
�ضد مو�سكو.
وعر�ضت "راينميتال" توريد  100مدرعة "ماردر" لنقل اجلنود.

وزير الدفاع االمريكي :م�ستعدون لكل �شيء
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معدات ع�سكرية غربية باجلملة

امل�ساعدات الع�سكرية و�شحنات الأ�سلحة:

هل الغرب م�ستعد لفعل ّ
كل �شيء لهزم رو�سيا...؟
•• الفجر -غابرييل �أوميت –ترجمة خرية ال�شيباين

مع تكاثر الإعالنات عن ت�سليم �أ�سلحة �إىل
�أوكرانيا ،تتهم رو�سيا الغرب ب�شن حرب
"بالوكالة" ،مما يثري خماوف من ت�صعيد
ال�صراع .نظرة عامة على �آخر التطورات
يف �أوك��ران��ي��ا ،وك��ذل��ك عمليات الت�سليم
املقبلة للأ�سلحة واملعدات الع�سكرية.
الواليات املتحدة م�ستعدة لكل
�شيء
باعرتاف وزير الدفاع الأمريكي
لويد �أو�سنت ،ف�إن الواليات املتحدة
م�������س���ت���ع���دة "لتحريك ال�سماء
والأر�ض" ل��ك��ي تك�سب �أوكرانيا
احل���رب .ففي ال��وق��ت ال��ذي تكثف
ف��ي��ه رو����س���ي���ا ال�����ض��رب��ات يف �شرق
البالد ،التقى �أو�سنت مع نظرائه
م���ن ح����وايل  40دول����ة ح��ل��ي��ف��ة يف
القاعدة الأمريكية يف رام�شتاين
ب����أمل���ان���ي���ا ي����وم ال���ث�ل�اث���اء� .أه�����داف
االج����ت����م����اع :ت��ن�����س��ي��ق امل�ساعدات
وت�سريع ت�سليم املعدات الع�سكرية
مثل مدافع الهاوتزر والطائرات
بدون طيار والذخرية.
ب���ل �إن����ه ق����ال ي����وم الإث����ن��ي�ن� ،إن
�أح��د �أه��داف �أمريكا طويلة املدى
ه���و "ر�ؤية رو����س���ي���ا ���ض��ع��ي��ف��ة اىل

درج�����ة �أن���ه���ا ت��ف��ق��د ال����ق����درة على
القيام بالأ�شياء التي فعلتها بغزو
�أوكرانيا".
حرب بالوكالة
ال تنظر مو�سكو �إىل �إعادة تنظيم
امل�ساعدات الغربية ب�شكل �إيجابي.
وزي��ر اخلارجية الرو�سي �سريجي
الف���روف ،يتهم الناتو ب�شن حرب
ب����ال����وك����ال����ة م�����ن خ���ل���ال تقدمي
م�ساعدات ع�سكرية لأوكرانيا.
"�إن الناتو ،يف اجلوهر ،منخرط
يف حرب بالوكالة �ضد رو�سيا من
خ�لال ت�سليح وك��ي��ل .احل���رب هي
احلرب" ،ق���ال ل��و���س��ائ��ل الإع��ل�ام
الر�سمية الرو�سية ،وفقا ل�صحيفة
الغارديان الربيطانية اليومية.
ول������� ّوح رئ���ي�������س الدبلوما�سية
ال��رو���س��ي��ة �أي���� ً���ض���ا ب��ال��ت��ه��دي��د ب�أن

ال�صراع �سيتدهور �إىل حرب عاملية
ث���ال���ث���ة .وق������ال "اخلطر ج�سيم
وحقيقي وال ميكن اال�ستهانة به".
فيما يلي بع�ض �إج���راءات الإغاثة
وامل�ساعدات التي مت الإعالن عنها
حتى الآن:
كندا
منذ فرباير ،تعهدت كندا بتقدمي
حوايل  94مليون دوالر كم�ساعدات
ع�سكرية لأوكرانيا .و�أعلنت �أوتاوا
ب�����ش��ك��ل خ��ا���ص ع���ن ���ش��ح��ن مدافع
ر���ش��ا���ش��ة ،وب���ن���ادق ،وب��ن��ادق قن�ص،
وذخ�يرة وقنابل ي��دوي��ة ،وقاذفات
���ص��واري��خ ،وم��ع��دات م��راق��ب��ة .يف
الأ�سبوع املا�ضي� ،سلمت كندا لأول
م��رة مدفعية ثقيلة ،منها مدافع
هاوتزر  M777وذخرية م�ضادة
للدبابات ،دون حتديد العدد.
و�أك���د م�صدر حكومي فيدرايل
االث��ن�ين امل��ا���ض��ي �أن ك��ن��دا ت�ستعد
لإر�سال ثماين عربات مدرعة �إىل
�أوكرانيا.
الواليات املتحدة
ب��ف�����ض��ل م�������س���اع���دة ب���ل���غ���ت 800
م��ل��ي��ون دوالر ،تخطط الواليات
املتحدة لإر�سال  72مدفع هاوتزر
ومركباتهم ،و� 144أل��ف قذيفة،
و 121ط���ائ���رة ب����دون ط��ي��ار من
طراز �شبح طائر الفينيق القاتلة.
وم���ن���ذ ب����دء والي�����ة ج���و بادين،
���ض��خ��ت وا����ش���ن���ط���ن �أك���ث��ر م����ن 4

• الفروف :الناتو
منخرط يف حرب
ب��ال��وك��ال��ة �ضد
رو�سيا من خالل
ت�����س��ل��ي��ح كييف

• �أو�سنت :الواليات
املتــحدة م�ستعدة
لتــحريك ال�ســماء
والأر�ض لكي تك�سب
�أوك��ران��ي��ا احل��رب

م��ل��ي��ارات دوالر يف �أوك��ران��ي��ا .لقد
���س��ب��ق �إر����س���ال امل���ع���دات الع�سكرية
بجميع �أن��واع��ه��ا :ع��رب��ات مدرعة،
وط����ائ����رات ه��ل��ي��ك��وب�تر ،و�أنظمة
م�������ض���ادة ل���ل���ط���ائ���رات ،و�أ�سلحة
م�ضادة للدبابات ،وبنادق هجومية،
ور������ص�����ا������ص وذخ�����ي����رة خمتلفة،
و������ص�����واري�����خ م���وج���ه���ة ب���ال���ل���ي���زر،
وط���ائ���رات ب���دون ط��ي��ار م��ن طراز
بوما ،ورادارات م�ضادة للمدفعية
وم�����ض��ادة ل��ل��ط��ائ��رات ب���دون طيار،
و�أنظمة ات�صاالت ،ومدرعة خفيفة
الوزن و�آمنة.

ج��و م��ن ط��راز �ستينغر ،و2700
���ص��اروخ �أر����ض-ج���و ،وذخ��ي�رة من
طراز �سرتيال .كما �أر�سلت برلني
ح������وايل  100ر����ش���ا����ش ،و100
�أل��ف قنبلة يدوية ،و 2000لغم،
و 15قنبلة م�ضادة للتح�صينات،
و�صواعق وعبوات نا�سفة.
وواف��ق��ت �أمل��ان��ي��ا يف النهاية على
ط��ل��ب��ات م���ن دول م��ث��ل �إ�ستونيا
وجمهورية الت�شيك لإر�سال بع�ض
�أ�سلحتها �إىل �أوكرانيا ،منها مدافع
الهاوتزر وناقالت اجلند املدرعة.
ال�����دول الأخ������رى ال��ت��ي �أر�سلت
م�ساعدات حتى الآن هي:
ب��ل��ج��ي��ك��ا ،ه����ول����ن����دا ،ال���ي���ون���ان،
�إي����ط����ال����ي����ا ،ال��ن��روي�����ج ،ال�سويد،
ف���ن���ل���ن���دا ،ال������دمن������ارك ،بولونيا،
تركيا� ،سلوفاكيا ،رومانيا ،اليابان،
�سلوفينيا ،ب��ل��غ��اري��ا ،اجلمهورية
ال��ت�����ش��ي��ك��ي��ة ،ل���ي���ت���وان���ي���ا ،التفيا،
�إ�ستونيا.

اململكة املتحدة
ت�ؤكد اململكة املتحدة �أنها وزعت
� 200أل����ف ق��ط��ع��ة م���ن املعدات
الع�سكرية من جميع الأنواع ،منها
� 4800صاروخ م�ضاد للدبابات،
وع��دد �صغري من جافلني ،و�سيتم
�إر�����س����ال ح����وايل � 6آالف �صاروخ

ا�سلحة جديدة دعما لالوكرانيني
�إ�ضايف �إىل �أوكرانيا قري ًبا.
ك��م��ا �أر���س��ل��ت ال���دول���ة �صواريخ
�ستار�سرتيك امل�ضادة للطائرات،
ووع��������دت ب�����إر�����س����ال  120عربة
م�صفحة (م��ا���س��ت��ي��ف وولفهاوند
وه��و���س��ك��ي) ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل نظام
جديد م�ضاد لل�سفن.
ك���م���ا �أع�����ل�����ن رئ���ي�������س ال���������وزراء
الربيطاين بوري�س جون�سون ،يوم
اجلمعة� ،أن��ه يعتزم �إر���س��ال دبابات
�إىل بولندا لل�سماح لوار�سو ب�إر�سال
دباباتها اخلا�صة �إىل �أوكرانيا.
��ي�را بتقدمي
وت��ع��ه��دت ل��ن��دن �أخ ً
 350م��ل��ي��ون جنيه �إ�سرتليني
ل��دع��م اجل��ي�����ش الأوك�������راين ،وهي

�أهداف رو�سيا نحو االعتماد على مكا�سب ق�صرية الأمد

فاينن�شال تاميز :بوتني يخطط لنزاع طويل يف �أوكرانيا
•• وا�شنطن-وكاالت

يخطط الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني حل��رب طويلة
يف �أوكرانيا؟ �س�ؤال طرحه ماك�س �سيدان مرا�سل �صحيفة
"فاينن�شال تاميز" الربيطانية يف ريغا ،ليقول �إن��ه على
رغ���م ف�شل رو���س��ي��ا يف ك�سر ال��دف��اع��ات الأوك���ران���ي���ة ،وعلى
رغم اخل�سائر والهزائم الع�سكرية ،ف�إن الكرملني يتم�سك
بالالزمة التالية :غاية الرئي�س فالدميري بوتني من الغزو
�ستتحقق بالكامل.
وبدا �أن �أهداف رو�سيا بد�أت تتغري نحو االعتماد على مكا�سب
ق�صرية الأمد ،يعتقد بوتني �أن قواته قادرة على حتقيقها يف
امل��ي��دان .وتراجعت مو�سكو عن خطة �أولية لل�سيطرة على
مناطق يف و�سط البالد مبا فيها العا�صمة كييف ،مل�صلحة
هجوم جديد يرتكز على منطقة دونبا�س يف �شرق البالد.
لكن �أه���داف رو�سيا ،التي �أك��ده��ا بوتني مب��ا فيها تقوي�ض
الدولة الأوكرانية ال تزال قائمة ،وفق منخرطني يف جهود
الو�ساطة لت�سوية بني مو�سكو وكييف.

ويريد �أن يغمى عليك ويلقي بك من فوق كتفيه."...
و�أف��اد �أحد رجال الأعمال الرو�س النافذين يف مو�سكو ب�أن
النزاع �سي�ستمر طاملا عمل بوتني على ت�سويق النجاح حملياً
و"�إذا مل يكن يف �إمكانك �صنع ما يبدو �أنه انت�صار ملواطنيك،
لن يكون يف �إمكانك �إنقاذ ماء وجهك".
تعلمت من �أخطائها
ويظهر �أن رو�سيا تعلمت من بع�ض �أخطائها يف الأيام الأوىل
للغزو ،م��ا �أدى �إىل �إع���ادة ن�شر قواتها يف منطقة دونبا�س
وتعيني قائد ميداين واحد.
وي�شري املنخرطون يف املفاو�ضات� ،إىل �أن بوتني ينظر �إىل
الو�ضع على الأر����ض من خ�لال �إي��ج��ازات غري دقيقة ومن
التقارير التي يبثها التلفزيون الر�سمي.

كل �شيء على ما يرام
ويقول املحلل الع�سكري امل�ستقل بافل لوزين� ،إن الأحداث ال
يبلغ عنها ت�سل�سلياً بدقة .وهذا بدوره من املحتمل �أن يعوق
الهجوم الرو�سي ويرغمه على وق��ف عملياته عند مرحلة
معينة ال�شهر املقبل".
نزاع طويل
وق���ال" :عنـــــــدما يكـــــــتب حمــــــلل ع��ادي تقريرا ح��ول ما
يعني ذلك ح�سب تقوميهم� ،أن بوتني م�ستعد لنزاع طويل ي��ج��ري ف��ع�ل ً
ا ،ف���إن��ه مي��ر بع�شرة م�����س���ؤول�ين وع��ن��دم��ا ي�صل
يتجاوز الأهداف املعلنة �أخرياً عن "حترير" دونبا�س .يريد �إىل القمة ،يفيد ب���أن ك��ل �شيء على م��ا ي���رام .هكذا يعمل
الرئي�س الرو�سي ال�سيطرة على كل جنوب �شرق �أوكرانيا النظام".
لقطع الطريق �إىل البحر الأ�سود وو�ضع برنامج لهجمات و�أ�ضاف "هم يف حاجة �إىل ا�سرتاحة ليعرفوا م��اذا ح�صل.
جديدة ،وفق ما يقولون.
�إنهم ال يعرفون كم تبقى لهم من اجلنود املتعاقدين ،وال
وقال �أحد ه�ؤالء عن بوتني�" :إنه تكتيكي ...عا�شق للجودو ...يعرفون حجم خ�سائرهم ،وال يعرفون كم تبقى لديهم من

عتاد ويف �أي حال هو".
ولتقومي ذلك ،حتتاج رو�سيا �إىل �إعادة جتميع �صفوفها ،يف
وقت اعتقد م�س�ؤولون �أوكرانيون �أن بوتني �سيعلن الن�صر
بحلول  9م��اي��و (�أي�����ار) ،عند االح��ت��ف��ال بانت�صار الإحت���اد
ال�سوفييتي يف احل��رب العاملية الثانية ،بعر�ض ع�سكري يف
ال�ساحة احلمراء مبو�سكو.
نزاع طويل
لكن مع املكا�سب ال�ضئيلة التي حتققت ومع تعرث حمادثات
ال�����س�لام ،ف����إن ثمة دالئ���ل على �أن الكرملني ي�ستعد لنزاع
طويل ينظر �إليه على �أنه حرب بالوكالة مع الغرب.
وق��ال بوتني ه��ذا ال�شهر �إن "الأكرث �أهمية لي�س الأحداث
امل�أ�سوية يف �أوك��ران��ي��ا ،و�إمن���ا ك�سر النظام العاملي الآحادي
الذي ت�أ�س�س بعد انهيار االحتاد ال�سوفييتي".
وعندما �أعلن اجل�نرال الرو�سي البارز رو�ستام مينيكاييف
خطط اال�ستيالء على ج��ن��وب ���ش��رق �أوك��ران��ي��ا يف الأ�سبوع
املا�ضي ،ف�إنه �أوح��ى �أي�ضاً باحتمال هجوم على مولدافيا
امل��ج��اورة ،م��ا ي�شري �إىل �أن رو�سيا ت�ستعد حل��رب ا�ستنزاف
طويلة �ضد ما تبقى من �أوكرانيا ،و�أنها ترى �أن النزاع جزء
من �صدام جيو�سيا�سي �أكرب.
وقال مينيكاييف" :لقد �أخ��ذت كل الأم��ور يف االعتبار� ،إننا
اليوم يف حرب �ضد العامل �أجمع ،على غرار احلرب الوطنية
العظمى ،عندما كانت كل �أوروبا ،والعامل كله �ضدنا ،والأمر
نف�سه ي��ح��دث ال��ي��وم� ،إن��ه��م مل ي��ح��ب��وا رو���س��ي��ا ،يف ي���وم من
الأيام".

م�ساعدة �ست�ضاف �إىل �إج����راءات
�إن�سانية واقت�صادية �أخرى.
�إ�سبانيا
�أع��ل��ن��ت م��دري��د �أم�����س اخلمي�س
ت�����س��ل��ي��م  200ط���ن م���ن املعدات
الع�سكرية ،منها الذخرية ،وحوايل
��� 30ش��اح��ن��ة ع�����س��ك��ري��ة ،وعربات
نقل ثقيلة خ��ا���ص��ة ،وح���وايل 10
مركبات خفيفة .وقد �سبق �إر�سال
ع�����ش��رات ال���ط���ائ���رات� ،إ���ض��اف��ة �إىل
الذخائر والأ�سلحة اخلفيفة.
فرن�سا
ق��دم��ت ف��رن�����س��ا م���ع���دات ع�سكرية

ت��زي��د قيمتها ع��ل��ى  100مليون
يورو.
وبح�سب الرئا�سة الفرن�سية ،ف�إن
�صواريخ ميالن "مت التربع بها"،
وكذلك مدافع قي�صر .كما �سيتم
ت�سليم "�آالف القذائف" "يف الأيام
املقبلة" .ثم �سيتم تدريب حوايل
�أربعني جند ًيا �أوكران ًيا يف فرن�سا
على التعامل مع املدافع املذكورة،
اعتبا ًرا من ال�سبت.
�أملانيا
يف بداية ال�صراع� ،أعلنت �أملانيا
ع����ن ����ش���ح���ن �أل�������ف �����س��ل�اح م�ضاد
للدبابات ،و��� 500ص��اروخ �أر���ض-

قائد طالبان يدعو العامل لالعرتاف باحلكومة الأفغانية
•• كابول�-أ ف ب

طالب القائد الأع��ل��ى لأفغان�ستان
هبة اهلل �أخ��ون��د زاده جم��ددا �أم�س
اجلمعة املجتمع الدويل باالعرتاف
بحكومة طالبان ،قائال �إن العامل
حت���� ّول �إىل "قرية �صغرية" ومن
���ش���أن �إق���ام���ة ع�لاق��ات دبلوما�سية
منا�سبة �أن ي�ساهم يف حل م�شكالت
البالد .ومل تعرتف �أي دولة ر�سميا
ب��ال��ن��ظ��ام ال�����ذي �أ���س�����س��ت��ه طالبان
ب��ع��دم��ا ا���س��ت��ول��ت ع��ل��ى ال�����س��ل��ط��ة يف
�آب/اغ�سط�س و�أع���ادت فر�ض حكم
م��ت�����ش��دد ي�����س��ت��ب��ع��د ال��ن�����س��اء ب�شكل
متزايد عن احلياة العامة.
ويف ر�سالة مكتوبة قبيل عطلة عيد
الفطر ،مل ي�أت �أخوند زاده على ذكر
امل�سائل العالقة التي تثري التوتر
م��ع امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل ،مب��ا يف ذلك
�إع����ادة فتح امل��دار���س الثانوية �أمام
الفتيات.
وب�������دال م����ن ذل�������ك ،ق������ال �إن على
االع��ت��راف �أن ي����أت���ي �أوال "ليكون
ب���إم��ك��ان��ن��ا ال��ت��ع��ام��ل م��ع م�شكالتنا
ر�سميا و���ض��م��ن الأع�����راف واملبادئ
الدبلوما�سية".
و�أفاد �أخوند زاده الذي مل يظهر �إىل
العلن منذ �سنوات ويعي�ش يف عزلة
يف قندهار التي تعد معقل طالبان
الروحي "ال �شك يف �أن العامل حت ّول

�إىل قرية �صغرية".
و�أ����ض���اف "لأفغان�ستان دوره�����ا يف
ال�����س��ل��م واال���س��ت��ق��رار ال��ع��امل��ي .بناء
ع���ل���ى ه�����ذه احل����اج����ة ،ي���ت���ع�ّي�نّ على
العامل االعرتاف ب�إمارة �أفغان�ستان
الإ�سالمية".
وت�أتي ر�سالته يف وقت ه ّزت البالد
���س��ل�����س��ل��ة ان���ف���ج���ارات ت��ب�� ّن��ى تنظيم
داع�����ش بع�ضها وا���س��ت��ه��دف��ت �أقلية
الهزارة ال�شيعية.
ومل يتطرق �أخوند زاده �إىل م�س�ألة
ان��ع��دام الأم����ن ،لكنه ���ش��دد على �أن
�أفغان�ستان جنحت يف بناء "جي�ش
�إ�سالمي ووطني قوي" �إ�ضافة �إىل
"منظمة ا�ستخباراتية قوية".
ت�����س��ع��ى ال��ع��دي��د م���ن الأط�������راف يف
املجتمع ال���دويل لربط امل�ساعدات
الإن�����س��ان��ي��ة واالع��ت��راف باحلكومة

مب�س�ألة ا�ستعادة الن�ساء حقوقهن.
وخ�������س���رت ع�������ش���رات �آالف الن�ساء
وظائفهن احلكومية بعد ا�ستيالء
طالبان على ال�سلطة كما منعن من
م��غ��ادرة البالد �أو حتى ال�سفر بني
املدن ما مل يكنّ ب�صحبة حمرم.
ويف �آذار/م�����ار������س� ،أث������ارت طالبان
غ�ضبا دوليا عرب �إغالق كل املدار�س
ال��ث��ان��وي��ة املخ�ص�صة للفتيات بعد
�ساعات م��ن ال�سماح ب���إع��ادة فتحها
لأول م����رة م��ن��ذ ا���س��ت��ي�لائ��ه��ا على
ال�سلطة .و�أف���اد ع��دد من م�س�ؤويل
طالبان �أن �أخوند زاده �أ�صدر القرار
�شخ�صيا .ومل ي��ذك��ر �أخ���ون���د زاده
يف ر�سالته ق�ضية مدار�س الفتيات
ل��ك��ن��ه ق����ال �إن ال�����س��ل��ط��ات �ستفتح
مراكز جديدة وم��دار���س "للتعليم
ال���دي���ن���ي وال��ت��ع��ل��ي��م احل���دي���ث على
ح��د �سواء" .وق����ال "نحن نحرتم
وملتزمون حيال كل احلقوق التي
تكفلها ال�شريعة للرجال والن�ساء
يف افغان�ستان ...ال ت�ستخدموا هذه
الق�ضية الإن�سانية والعاطفية ك�أداة
لتحقيق �أه����داف �سيا�سية" .لكنه
لفت �إىل �أن على النا�س �أن يتبنوا
ب�إرادتهم قيم طالبان ،ال �أن تفر�ض
ع��ل��ي��ه��م .وت���اب���ع "على ال�سلطات
املعنية �أن تدعو النا�س �إىل التزام
ال�شريعة بحكمة وجت ّنب التطرف
يف هذا ال�صدد".
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القيمة ال�سوقية للأ�سواق املالية العربية حتقق مكا�سب قيمتها  636مليار دوالر خالل الربع الأول
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�إىل نحو  508نقاط يف نهاية �شهر مار�س  ،2022مقابل  494.2نقطة
•• �أبوظبي  -وام:
يف نهاية �شهر دي�سمرب  ..2021فيما حقق امل�ؤ�شر مكا�سب على �أ�سا�س
حققت القيمة ال�سوقية الإجمالية للأ�سواق املالية العربية املدرجة يف �سنوي حيث بلغت ن�سبة ال��زي��ادة  14.2يف املائة يف نهاية الربع الأول
قاعدة بيانات �صندوق النقد العربي مكا�سب بنحو  636.22مليار دوالر م��ن ع��ام  2022م��ق��ارن��ة ب��ال��رب��ع الأول م��ن ع��ام  ."2021و�أ�ضاف:
�أمريكي �أي بن�سبة زيادة بلغت  16.73يف املائة لت�صل لأكرث من " 4.43وا�صلت غالبية م�ؤ�شرات �أداء البور�صات العربية امل�ضمنة يف امل�ؤ�شر
تريليون نهاية الربع الأول من عام  ،2022مقارنة بنحو  3.8تريليون املركب ل�صندوق النقد العربي للأ�سواق املالية العربية يف نهاية الربع
دوالر �أمريكي يف نهاية الربع ال��راب��ع من ع��ام  2021ح�سب �صندوق الأول من عام  2022حمافظتها على منحنى �أدائها الت�صاعدي الذي
النقد العربي .و قال تقرير ن�شرة �أ�سواق املال العربية ال�صادر �أم�س عن �شهدته على �أ�سا�س ربع �سنوي منذ بداية عام  ،2021نتيجة االرتفاع
ال�صندوق �إن م�ؤ�شر �صندوق النقد العربي املركب لأ�سواق املال العربية امل�سجل يف م�ؤ�شرات قيم التداول والقيمة ال�سوقية ..كما كان ال�ستمرار
�أنهى تعامالت الربع الأول من عام  2022مرتفعا بنحو  2.8يف املائة حركة الإدراج��ات اجلديدة يف عدد من البور�صات العربية �أثر �إيجابي
مقارنة بامل�ستوى امل�سجل يف الربع الرابع من عام  ،2021لي�صل بذلك على م�ؤ�شرات الأداء يف ظل موا�صلة البور�صات العربية جهودها نحو

رفع م�ستويات ال�سيولة ،وزي��ادة معدالت ال��ت��داوالت ،وج��ذب اال�ستثمار
الأج��ن��ب��ي� ،إ���ض��اف��ة �إىل النتائج الإي��ج��اب��ي��ة خ�لال ال��رب��ع الأول م��ن عام
 2022لأرباح ال�شركات .و على ال�صعيد العاملي� ،ساهم ارتفاع الأ�سعار
العاملية للطاقة يف حت�سن م�ؤ�شرات �أداء البور�صات العربية يف نهاية �شهر
مار�س  ..2022و يف هذا الإطار� ،سجلت ثالث ع�شرة �سوقا مالية عربية
مدرجة يف قاعدة بيانات �صندوق النقد العربي ارتفاعا يف م�ؤ�شرات �أدائها
ال�سعرية يف نهاية الربع الأول من ع��ام  2022مقارنة بنهاية الربع
الرابع من عام  .2021و فيما يتعلق ب��الأداء الفردي للأ�سواق املالية
العربية خالل الربع الأول من عام  2022فقد جاء �إيجابيا ب�شكل عام
حيث ارتفعت م�ؤ�شرات الأداء يف الأ�سواق العربية كافة خالل الربع الأول
من عام  ،2022با�ستثناء ثالث بور�صات عربية .و �سجلت قيمة الأ�سهم

املتداولة يف الأ�سواق املالية العربية جمتمعة خالل الربع الأول من عام
 2022ارتفاعا بنحو  10.83يف املائة مقارنة بالربع ال�سابق عليه.
و�أظ��ه��رت البيانات ارت��ف��اع قيم ال��ت��داوالت يف ث��م��اين ب��ور���ص��ات عربية،
وت�صدرت قيمة الأ�سهم املتداولة يف ال�سوق املالية ال�سعودية الأ�سواق
امل��ال��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة خ�ل�ال ال���رب���ع الأول م���ن ع���ام  2022م�سجلة نحو
 144.71مليار دوالر �أمريكي ،بن�سبة ارتفاع بلغت  20.67يف املائة.
فيما �سجلت �أربع بور�صات عربية ارتفاعا يف عدد الأ�سهم املتداولة خالل
ال��رب��ع الأول م��ن ع��ام  ..2022يف ح�ين ارت��ف��ع امل��ع��دل اليومي لقيمة
الأ�سهم املتداولة يف �أ�سواق امل��ال العربية يف نهاية الربع الأول من عام
 2022بنحو  8.17يف املائة ،مقارنة بالربع الرابع من عام ،2021
ليبلغ نحو  3520.76مليون دوالر �أمريكي.

متاجر اللولو م�ستعدة للرتحيب مبو�سم العيد عرب �صفقات احتفالية

�أكرث من � 15ألف منتج عليه خ�صم مل�ستلزمات الأعياد والهدايا
و ت��ق��دمي ه��داي��ا ل�����ص��غ��ار العائلة
والأ�صدقاء.
ك������م������ا مي������ك������ن ل������ع������م���ل��اء ل����ول����و
ال�����ك�����رام اال�����س����ت����ف����ادة م����ن خ�صم
ي�������������ص������ل ح�������ت�������ى  70%ع��ب�ر
امل����وق����ع الإل������ك���ت��روين www.
luluhypermarket.
com
ع��ل��ى ت�����ش��ك��ي�لات �أ���ص��ن��اف وا�سعة
ب��داي��ة م��ن ال�سلع التموينية �إىل
الأزياء و خ�صم  25%على اللحوم
الطازجة والدواجن والأ�سماك.

•• �أبوظبي –الفجر:

�أع��ل��ن��ت متاجر ل��ول��و رائ���دة البيع
ب��ال��ت��ج��زئ��ة يف امل��ن��ط��ق��ة ،تد�شينها
ع�����رو������ض ع���ي���د ال���ف���ط���ر امل����ب����ارك
"�صفقات العيد الكربى" ،وت�أتي
اح���ت���ف���االت ال���ع���ي���د ه�����ذه امل������رة يف
ك��ام��ل �أن��اق��ت��ه��ا وب��ه��ج��ت��ه��ا .ونظراً
الن مو�سم العيد تقليدياً هو وقت
ال��ت��ه��ادي وامل�����ش��ارك��ة ،فقد �أطلقت
لولو �صفقات مذهلة على �أ�صناف
متنوعة بداية من الإلكرتونيات
واالزي�����اء �إىل امل��ن��ت��ج��ات الغذائية
يف امل�����ت�����اج�����ر و�أون�����ل����اي����������ن عرب
امل����وق����ع الإل������ك���ت��روين www.
luluhypermarket.
 comلالحتفال بهذه املنا�سبة
ول��ق�����ض��اء ع��ط��ل��ة ن��ه��اي��ة اال�سبوع
الطويلة ب�صورة رائعة.
ق���ال �أ����ش���رف ع��ل��ى �أم� .أي����ه ،املدير
التنفيذي ملجموعة لولو" :ي�سعدنا
تقدمي التهنئة للجميع مبنا�سبة
حلول عيد الفطر امل��ب��ارك ونعلن
ع��ن ت��وف�ير ح���زم ع��رو���ض مذهلة
وت�شكيالت متنوعة من العرو�ض

االح���ت���ف���ال���ي���ة ،ح���ل���ول ال���ه���داي���ا و
تنظيم فعاليات ت�ساعد املت�سوقني
للال�ستمتاع بالأجواء االحتفالية.
وب���أع��ت��ي��ار ان ه���ذا ال��ع��ي��د �ستكون
امل��ن��ا���س��ب��ة الأوىل ب��ع��د ع��ام�ين من
اجل��ان��ح��ة .اجل��م��ي��ع ي���ود م�شاركة
الفرحة وار�سال التهاين الحبابه
لهذا العيد املبارك  ،2022لذلك

نحن يف لولو �سعيدين مب�شاركة
اجل����م����ه����ور ال���ك���ب�ي�ر ع��ب�ر توفري
ت�شكيالت هدايا وا�سعة ومتميزة"
عرو�ض ترويجية متعددة:
بداية من � 28أبريل �سيتم توفري
�أكرث من � 15ألف منتج من جميع
الأ����ص���ن���اف ب��خ�����ص��وم��ات رائ���ع���ة يف

جميع متاجر لولو هايرب ماركت
و�أون��ل�اي����ن ،ت�����س��ل��ط ال�����ض��وء على
خمتلف االهتمامات كما التايل:
هدايا �إلكرتونية  -ميكن للعمالء
اال�ستفادة م��ن ال��ع��رو���ض الرائعة
ع��ل��ى الإل���ك�ت�رون���ي���ات ب���داي���ة من
الكامريات الرقمية �إىل ال�ساعات
ال���ذك���ي���ة و ال���ه���وات���ف والأ������س�����ورة

�ضمن ت�صنيف فورب�س لأف�ضل امل�صارف يف العامل لعام 2022

بنك دبي التجاري يحتل املرتبة الأوىل يف الإمارات
•• دبي – د.حممود علياء

ح�صل بنك دبي التجاري ،امل�ؤ�س�سة
امل��ال��ي��ة ال���رائ���دة يف ال���دول���ة ،على
املرتبة الأوىل يف الإم��ارات �ضمن
قائمة فورب�س لأف�ضل امل�صارف يف
العامل .2022
وت����ع����اون����ت جم���ل���ة ف����ورب���������س مع
�شركة �ستاتي�ستا للأبحاث للعام
ال�����راب�����ع ع���ل���ى ال�����ت�����وايل لإع������داد
ه��ذه ال��ق��ائ��م��ة ،م��ن خ�لال توزيع
ا�ستبيان �شمل �أكرث من � 45ألف
عميل يف  27دول���ة ح��ول العامل
ل��ل��وق��وف ع��ل��ى �آرائ���ه���م وت�سجيل
ت�صنيفهم للم�صارف وفقاً ملقيا�س
ع���ام ل��ل��ت��و���ص��ي��ة ور����ض���ا العمالء،
�إىل جانب خم�سة جوانب �أخرى
�شملت معايري الثقة وال�شروط
والأحكام وم�ستويات جودة خدمة
ال���ع���م�ل�اء واخل�����دم�����ات الرقمية
واال�ست�شارات املالية.

وا���س��ت��ن��د الت�صنيف ال���ذي ح�صل
مبوجبه بنك دب��ي التجاري على
�أع����ل����ى م����ع����دالت ر����ض���ا العمالء
�سجل البنك
وتقييماتهم ،حيث ّ
�أع��ل��ى درج���ات يف مخُ تلف جوانب
اال�����س����ت����ب����ي����ان ،ع���ل���ى م�ستويات
ث��ق��ة ال��ع��م�لاء ور����س���وم املعامالت
واال���س��ت�����ش��ارات املالية واخلدمات
الرقمية.

وب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ،ق����ال الدكتور
ب��ي�رن����د ف�������ان ل����ي����ن����در الرئي�س
التنفيذي للبنك�" :إننا �سعداء
ب��ح�����ص��ول��ن��ا ع���ل���ى ل���ق���ب �أف�ضل
م�صرف يف الإم����ارات ل��ه��ذا العام
وفق ت�صنيف جملة فورب�س .هذا
االع�تراف العاملي هو ت�أكيد على
الثقة التي و�ضعها عمال�ؤنا فينا
لدعم طموحاتهم ويعك�س جناح
�إ�سرتاتيجيتنا التي تتمحور حول
العميل ،كما ُيعد خري دليل على
ال��ع��م��ل اجل����اد وال��ت��ف��اين جلميع
ال��ع��ام��ل�ين يف ال��ب��ن��ك� .إن خدمة
ور���ض��ا ع��م�لاءن��ا ت���أت��ي يف �صدارة
�أول����وي����ات����ن����ا ،ك���م���ا �أن����ه����ا املحرك
ال���رئ���ي�������س���ي جل���م���ي���ع م���ب���ادرات���ن���ا
وقراراتنا.
�إن ح�������ص���ول���ن���ا ع���ل���ى م���ث���ل ه���ذه
اجل���وائ���ز حت��ف��زن��ا ع��ل��ى موا�صلة
ت���ع���زي���ز م��ن��ت��ج��ات��ن��ا وخدماتنا.
�إن��ن��ا ملتزمون با�ستخدام �أحدث

التقنيات وتزويد عمالئنا ب�أف�ضل
احل�����ل�����ول امل�������ص���رف���ي���ة و�أك��ث��ره�����ا
ابتكاراً".
وح��ظ��ي��ت ج��ه��ود و�إجن�������ازات بنك
دب�����ي ال����ت����ج����اري ل���ل���ح���ف���اظ على
ال���ري���ادة يف اخل���دم���ات امل�صرفية
ال��رق��م��ي��ة ب���اع�ت�راف ع���امل���ي .فقد
ح�صل البنك على جائزة " �أف�ضل
بنك حملي يف الإم���ارات العربية
املتحدة " وجائزة "�أف�ضل ابتكار
يف اخلدمات امل�صرفية للأفراد"
م��ن قبل ميدل �إي�ست فاينان�س.
كذلك ح�صل البنك على جائزة
"البنك الأكرث ابتكاراً يف اخلدمات
امل�صرفية" �ضمن ج��وائ��ز الرواد
يف ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ال��ي��ة وجائزة
"التميز يف االب��ت��ك��ار -اخلدمات
امل�����ص��رف��ي��ة للأفراد" ،وجائزة
"االبتكار يف التمويل التجاري"
يف ح��ف��ل ت���وزي���ع ج���وائ���ز غلوبل
فاينان�س.

طريان الإمارات ت�شغل  400رحلة يوميا �إىل  127وجهة خالل �إجازة العيد

الرئي�س التنفيذي للعمليات لـ«وام» % 100 :ن�سبة �إ�شغال املقاعد على بع�ض الرحالت

• زخم الرحالت يعك�س الطلب املتنامي على قطاع ال�سفر وعودة احلياة �إىل طبيعتها ما قبل جائحة كورونا
• طريان الإمارات تقدم  6ن�صائح مل�سافريها عرب مطار دبي لإمتام �إجراءات ال�سفر ب�سهولة
•• �أبوظبي-وام:

ت�����ش��غ��ل ط���ي��ران الإم�����������ارات 400
رحلة يوميا �إىل  127وجهة حول
ال���ع���امل ب��ا���س��ت��خ��دام  179طائرة
خالل �إج��ازة عيد الفطر املبارك يف
ال��ف�ترة م��ا ب�ين � 29أب��ري��ل اجلاري
و 9مايو املقبل يف طفرة كبرية على
ال���رح�ل�ات امل��ن��ت��ظ��م��ة ���ض��م��ن �شبكة
رحالت الناقلة.
وي�شهد ي��وم  7مايو املقبل ت�شغيل
ط��ي�ران الإم�������ارات  411رح��ل��ة يف
�أك�بر ع��دد من الرحالت يومياً ،ما
يعك�س الطلب املتنامي على قطاع
ال�سفر وع��ودة احلياة �إىل طبيعتها
ما قبل جائحة "كورونا".
وق��������ال ع��������ادل ال����ر�����ض����ا الرئي�س
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ع��م��ل��ي��ات يف ط�ي�ران
الإمارات يف ت�صريحات لوكالة �أنباء
الإم������ارات "وام"" :ي�شهد الطلب
على ال�سفر خ�صو�صاً خالل �إجازة
ال��ع��ي��د ان��ت��ع��ا���ش��اً ك���ب�ي�راً م���ن ناحية
القادمني �إىل دبي وامل�سافرين عرب

�شبكة طريان الإمارات".
و�أ������ض�����اف" :حفزت �إج�������ازة العيد
ال���ط���وي���ل���ة ال�����س��ف��ر �إىل وجهاتنا
ال��ع��امل��ي��ة ،حيث بلغت ن�سبة �إ�شغال
امل��ق��اع��د على بع�ض ال��رح�لات مئة
يف امل��ئ��ة ..وت����دل ه���ذه الأرق�����ام على
ت���ع���ايف ق���ط���اع ال�����س��ف��ر ب��ع��د جائحة
"كوفيد "19ورغ���ب���ة ال��ن��ا���س يف
ال�سفر �إ�ضافة �إىل مكانة دبي كوجهة
�سياحية مم��ي��زة ت�ستقطب ال���زوار
م��ن جميع �أن��ح��اء العامل" .وتعمل
فرق طريان الإمارات على ا�ستقبال

امل�سافرين وتلبية الطلب املرتفع
ع��ل��ى احل����ج����وزات ال ���س��ي��م��ا خالل
ع��ط�لات نهاية الأ���س��ب��وع ..وت�شمل
الوجهات الرئي�سية للم�سافرين من
دولة الإم��ارات لق�ضاء العطالت �أو
ل��زي��ارة الأه���ل والأ���ص��دق��اء ك�ل ً
ا من
القاهرة ولندن وا�سطنبول ومانيال
وباري�س والدار البي�ضاء ونيويورك
ولو�س �أجنلو�س.
وقدمت طريان الإمارات  6ن�صائح
مل�سافريها ع�بر م��ط��ار دب��ي لإمتام
�إج������راءات ال�����س��ف��ر ب�سهولة وي�سر،

و�أهمها ���ض��رورة و�صول امل�سافرين
�إىل امل��ط��ار قبل ث�لاث �ساعات على
الأقل من مواعيد مغادرة رحالتهم،
وت��خ�����ص��ي�����ص وق����ت �إ����ض���ايف حت�سباً
الزدح�����ام ح��رك��ة ال�����س�ير يف الطرق
امل�ؤدية �إىل املطار �أو ا�ستخدام املرتو
للو�صول مبا�شر ًة �إىل املبنى .3
ك���م���ا ت���ن�������ص���ح ط����ي���ران الإم�����������ارات
م�������س���اف���ري���ه���ا ب���ا����س���ت���خ���دام �أج����ه����زة
اخلدمة الذاتية ،وعددها  ،48منها
 32ج��ه��ازاً تتيح �إمكانية ت�سليم
الأم��ت��ع��ة ..ك��م��ا ميكن للم�سافرين
�إنهاء �إجراءاتهم قبل � 24ساعة من
مواعيد �إق�ل�اع رح�لات��ه��م� ..إ�ضافة
�إىل �إمكانية اال�ستفادة م��ن خدمة
�إن���ه���اء �إج������راءات ال�����س��ف��ر يف موقف
ال�سيارات املتاحة قبل � 24ساعة.
وت�����وف�����ر ط����ي���ران الإم��������������ارات 25
ك��اون�تراً ن��قّ��ا ًال يف �صالة املغادرين
لإجن���از �إج����راءات ال�سفر ..يف حني
يوفر امل�سار البيومرتي يف املبنى 3
للم�سافرين م���روراً �سريعاً و�سه ً
ال
بدون تالم�س عرب املطار.

الذكية� ،أطقم الأل��ع��اب والهواتف
اللوحية.
مهرجان الأطعمة – �سي�سلط ق�سم
امل����أك���والت اجل���اه���زة ال�����ض��وء على
ت�شكيلة من الأطباق املف�ضلة لدى
اجلمهور مثل ال�بري��اين ب�أنواعه
والأط���ب���اق ال��ع��رب��ي��ة م��ث��ل الكب�سة
و امل��ك��ب��و���س ،ال�����س��ل��ط��ات العربية

بالأ�ضافة �إىل التمور واملك�سرات
وال�شوكوالتة بانواعها
�صفقات الأزي����اء – �ستكون لولو
ال����وج����ه����ة امل���ف�������ض���ل���ة للجمهور
ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى �أح�����دث �صيحات
الأزي������اء وال��ت�����ش��ك��ي�لات ال�صيفية
ال��رائ��ع��ة ه��ذا امل��و���س��م م��ع �صفقات
جذابة ،ملبو�سات تقليدية ،عطور

ممتاز وغريها .كما �ستك�شف لولو
ع��ن جم��م��وع��ة ج��دي��دة م��ن ازي���اء
ال�صيف.
م���ه���رج���ان الأل�����ع�����اب – ب�شتمل
م���ه���رج���ان ل���ول���و ل�ل��أل���ع���اب على
بع�ض الألعاب املحبوبة وال�شهرية
والتي ميكن للمت�سوقني �شرا�ؤها
م��ع تغليف ال��ه��داي��ا جم��ا ًن��ا � ً
أي�ضا

بطاقات هدايا الت�سوق
�إذا مل ي��ت��م��ك��ن امل���ت�������س���وق�ي�ن من
�إختيار الهدايا املنا�سبة الحبابهم
من بني ت�شكيالت الهدايا الوا�سعة
يف م��ت��اج��ر ل���ول���و يف ه����ذا العيد.
ميكنهم احل�����ص��ول ع��ل��ى بطاقات
ت�سوق لولو املميزة وال��ت��ي تتوفر
يف ف���ئ���ات م��ت��ن��وع��ة  100دره����م،
 250درهم و 500درهم .وقد مت
ت�صميم البطاقات مبا يتنا�سب مع
عيد الفطر امل��ب��ارك لتكون هدية
مثالية لهذه الأيام.

ويز �إير �أبوظبي تو�سع �شبكتها املتنامية با�ستمرار مع وجهة ثانية يف �سلطنة ُعمان
•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلنت ويز �إير �أبوظبي� ،شركة الطريان الوطنية
منخف�ضة التكلفة يف الإمارات ،عن �إطالق رحالت
جوية جديدة من �أبوظبي �إىل �صاللة ،جوهرة
�سلطنة عُمان املتلألئة .وتوفر الوجهة اجلديدة،
الواقعة يف �أق�صى جنوب ال�سلطنة ،جتربة �سفر
مريحة وب���أ���س��ع��ار منخف�ضة لل�سياح واملقيمني
يف ك��ل م��ن دول���ة الإم������ارات و�سلطنة عُ��م��ان مع
فر�ص لل�سفر على م��دار العام �إىل املنطقة �شبه
اال�ستوائية .وتتوفر التذاكر حالياً عرب املوقع
الإل��ك�تروين  wizzair.comوعلى تطبيق
ال�شركة امل��ت��اح على ال��ه��وات��ف املحمولة ،ب�أ�سعار
تبد�أ من  39درهم �إماراتي *.
ت��ت��م��ت��ع ���ص�لال��ة ب��ج��اذب��ي�� ٍة ك���ب�ي�ر ٍة خ�ل�ال مو�سم
اخلريف مع مناخها الرطب وطبيعتها اخل�ضراء
بني يونيو و�سبتمرب ،بالإ�ضافة �إىل جمال طبيعي
�أخّ ��اذ للحياة الربية الغنية الفريدة يف املنطقة.
وتقع �صاللة مب��ح��اذاة �شاطئ رملي طويل �إىل
جانب قربها من اجلبال وال�صحراء ،مما يوفر
للم�سافرين من حمبي املغامرة فر�صاً مذهل ًة
لال�ستك�شاف .وبف�ضل تاريخها العريق كمركز
ل��ل��ب��خ��ور ،ت�ضمن امل��دي��ن��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة املزدهرة
جتربة �سفر رائعة مع وجهاتها الفريدة .وت�شتهر
�صاللة بكرم ال�ضيافة ال ُعمانية ،وتوفر مناظر
طبيعية ا�ستثنائية ال مثيل لها يف �أي مكان �آخر
يف املنطقة م��ع اجل��م��ال �شبه اال���س��ت��وائ��ي ملزارع
الفاكهة و�أ�شجار جوز الهند.
وتعليقاً على هذا املو�ضوع ،قال مايكل بريلوي�س،
امل��دي��ر ال��ع��ام ل�����ش��رك��ة وي���ز �إي����ر �أب��وظ��ب��يُ " :تعد
�صاللة وجهة �سفر فريدة من نوعها� ،إذ متتاز
بطق�س �صيفي ه��و الأف�����ض��ل يف املنطقة وتنوع
احلياة الربية .ويحظى امل�سافرون �إىل �صاللة
بتجرب ٍة فريدة يف الطبيعة مع خياراتٍ متنوعة
ل�لا���س��ت��ك�����ش��اف ع��ل��ى ط����ول ال�����س��اح��ل واجل���ب���ال.
وي�س ّرنا تقدمي جمموعة متنوعة من الوجهات
يف �شبكتنا املتنامية مع جتارب تاريخية وثقافية
متميزة بانتظار امل�سافرين من ع�شاق املغامرة
يف ���ص�لال��ة .ونتطلع الن�ضمامكم �إل��ي��ن��ا قريباً

على منت طائرات ال�شركة لنت�شارك �سوية ُح ّبنا
للرحالت املريحة وب�أ�سعار معقول ًة".
وع�بر �سامل ب��ن عو�ض اليافعي ،نائب الرئي�س
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ط��ار ���ص�لال��ة ،ع��ن ���س��ع��ادت��ه باخلط
ال�����دويل امل��ب��ا���ش��ر اجل���دي���د ،ال�����ذي ي��ف��ت��ح نافذة
مبا�شرة يف �أبوظبي على �أج���واء خريف �صاللة
امل���اط���رة يف ه����ذا ال���وق���ت م���ن ال���ع���ام ،وي�سعدين
بالنيابة ع��ن جميع ال��زم�لاء ال�ترح��ي��ب ب�أوىل
رح�لات ط�يران "ويز �أير" �آم� ً
ل�ا �أن يحقق هذا
اخل���ط امل��ب��ا���ش��ر الأه������داف امل���رج���وة م��ن �إن�شائه
والتي ي�أتي على ر�أ�سها زي��ادة �أوا���ص��ر العالقات
ال��ث��ن��ائ��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة وال�����س��ي��اح��ي��ة ب�ين �سلطنة
عمان ودول��ة الإم��ارات العربية املتحدة ال�شقيقة
حت��ت ظ��ل ال��ق��ي��ادت�ين ال��ر���ش��ي��دت�ين يف البلدين
ال�شقيقني .و�أ�ضاف اليافعي �أن مو�سم اخلريف
يف حمافظة ظفار ي�شهد ك��ل ع��ام زي���ادة يف عدد
ال����زوار م��ع تد�شني خ��ط��وط ال��ط�يران رحالتها
اىل ظفار كون املحافظة تتمتع بطق�س �سياحي
ا�ستثنائي خالل الفرتة من منت�صف يونيو �إىل
نهاية �سبتمرب م��ن ك��ل ع��ام ،الأم���ر ال��ذي ي�شكل
مو�سما �سياحيا ن�شطا مع الطبيعة التي تك�سو
املكان على مد الب�صر ،ا�ضافة �إىل وجود املواقع
التاريخية ملواقع �أر���ض اللبان امل�سجلة يف قائمة

الرتاث العاملي ملنظمة اليون�سكو .وحتر�ص �شركة
ويز �إير �أبوظبي ،مبوقعها اال�سرتاتيجي يف دولة
الإمارات ،على توفري جتارب �سفر مريحة وعالية
اجل�����ودة وم��ن��خ��ف�����ض��ة ال��ت��ك��ل��ف��ة �إىل ال��ع��دي��د من
الوجهات ،مبا فيها الإ�سكندرية و�سوهاج (م�صر)
وع��� ّم���ان وال��ع��ق��ب��ة (الأردن) و�أث��ي��ن��ا (اليونان)
وباكو (�أذربيجان) وبلغراد (�صربيا) وكوتاي�سي
(ج����ورج����ي����ا) وامل����ن����ام����ة (ال���ب���ح���ري���ن) وم���ات���اال
(���س��ري�لان��ك��ا) وم�����س��ق��ط (عُ���م���ان) و�سانتوريني
(ال���ي���ون���ان) و���س��اراي��ي��ف��و (ال��ب��و���س��ن��ة) وت���ل �أبيب
(�إ�سرائيل) وتريانا (�ألبانيا) ويريفان (�أرمينيا)
وغريها من الوجهات .و�ساهم تخفيف القيود
املرتبطة بكوفيد -19و�إل��غ��اء احل��اج��ة لإجراء
اخ��ت��ب��ار  PCRبتب�سيط �إج�����راءات ال�سفر من
جديد وت�سهيل الرحالت املفاجئة غري املخطط
لها .ويُ�شار �إىل �أن ويز �إير متتلك �أ�سطو ًال حديثاً
ي�ضم �أربع طائرات من طراز �إيربا�ص �إيه 321
امل��ت��ط��ورة واجل���دي���دة ك��ل��ي��اً ،وال��ت��ي تتميز ب�أقل
معدل يف ا�ستهالك ال��وق��ود و�إ���ص��دار االنبعاثات
وال�ضجيج يف القطاع .كما متتاز ال�شركة بب�صمة
بيئ ّية هي الأقل بني ال�شركات املناف�سة يف املنطقة،
مم��ا ي���ؤك��د على التزامها طويل الأم���د بتحقيق
اال�ستدامة يف القطاع.

مطار �أبوظبي ي�ستعد ال�ستقبال � 425ألف م�سافر خالل عطلة العيد
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت مطارات �أبوظبي �أنه من املتوقع �أن ي�ستقبل مطار �أبوظبي الدويل
خالل عطلة �إج��ازة عيد الفطر ال�سعيد يف الفرتة املمتدة من � 30أبريل
اجل���اري �إىل  8مايو املقبل نحو  425,000م�سافر .وق��دم��ت مطارات
�أبوظبي �أم�س ن�صائح للم�سافرين خالل عطلة عيد الفطر املبارك مت�شيا
مع زيادة حركة ال�سفر يف مطار �أبوظبي ال��دويل .ومتثلت الن�صائح يف �أنه
يتوجب على امل�سافرين قبل التوجه �إىل املطار زي��ارة املوقع الإلكرتوين
للمطار ملعرفة م��وق��ع مبنى امل�سافرين اخل��ا���ص برحلتهم قبل التوجه
للمطار �..إ�ضافة �إىل �ضرورة الت�أكد من وجود جميع الوثائق الالزمة التي
مت التحقق من �صحتها قبل الو�صول للمطار .وتن�صح مطارات �أبوظبي
م�سافريها بالتوجه للمطار قبل الرحلة بثالث �ساعات �..إ�ضافة �إىل �ضرورة
ارت��داء القناع اخلا�ص بامل�سافرين يف جميع الأوق���ات �..إ�ضافة �إىل �أهمية
تناول ق��در ك��اف من ال�سوائل خ�لال الأوق���ات املزدحمة ..وارت���داء مالب�س

مريحة ي��وم ال�سفر .كما ميكن للم�سافرين ّ
االط�ل�اع على �أح��دث قوانني
وقواعد ال�سفر لوجهتهم من خالل التوا�صل مع �شركة الطريان املعنية.
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التداوالت العقارية تتجاوز  11.3مليار درهم يف الربع الأول  2022يف �إمارة �أبوظبي
•• �أبوظبي-الفجر:

ك�شفت دائ���رة ال��ب��ل��دي��ات وال��ن��ق��ل �أم�����س ع��ن قيمة التداوالت
العقارية خالل الربع الأول من العام  ،2022حيث �سجلت
�إمارة �أبوظبي �إجمايل ما قيمته  11.3مليار درهم لل�صفقات
العقارية ،مت حتقيقها من خالل  3,304معاملة.
وك�شف التقرير الربع �سنوي للدائرة عن �أن التداوالت �شملت
عمليات بيع و���ش��راء وره��ون��ات الأرا���ض��ي وامل��ب��اين والوحدات
ال��ع��ق��اري��ة مب��خ��ت��ل��ف �أن���واع���ه���ا .و�أظ����ه����رت ن��ت��ائ��ج م�ؤ�شرات
ال��ت��داوالت العقارية ال�����ص��ادرة ع��ن ال��دائ��رة ت�سجيل القطاع

العقاري ب��الإم��ارة � 1,722صفقة بيع و���ش��راء لعقارات مبا
قيمته  4.35مليار دره���م ،و 1،582معاملة ره��ن عقاري
بقيمة  6.9مليار درهم.
وت�صدرت جزيرة يا�س قائمة املناطق الأك�ثر ت��داوال بقيمة
 1.2مليار درهم ،تلتها جزيرة ال�سعديات يف املرتبة الثانية
بـقيمة ت����داوالت بلغت  673مليون دره���م واح��ت��ل��ت جزيرة
الرمي املرتبة الثالثة بـقيمة  598مليون درهم ،وجاءت مدينة
خليفة يف املرتبة الرابعة بـقيمة  173مليون درهم ،ومنطقة
�شاطئ الراحة يف املرتبة اخلام�سة بقيمة 168مليون درهم،
و�أخ�يراً منطقة ال�شاخمة يف املرتبة ال�ساد�سة بـ  150مليون

درهم.
و�أكد �سعادة د� .أديب العفيفي ،املدير التنفيذي لقطاع العقارات
يف دائرة البلديات والنقل على �أن القطاع العقاري يف �أبوظبي
ي�شهد منو م�ستمر وم�ستدام مبا مينح الإمارة ميزة تناف�سية
�إ�ضافية ك�أحد �أه��م الأ���س��واق والوجهات اجلاذبة لال�ستثمار
ال��ع��ق��اري ع��امل��ي��اً ،و�أ���ض��اف �سعادته " :تعك�س قيم التداوالت
العقارية يف الإم��ارة ثقة امل�ستثمرين املتزايدة يف هذا القطاع
احليوي ،ملا تقدمه �أبوظبي من خيارات متنوعة ،وبنية حتتية
مم��ت��ازة ،وخ��دم��ات ب�أعلى م�ستوى ،مم��ا يعزز موقعها ك�أحد
�أف�ضل الوجهات عاملياً للحياة والعمل والزيارة".

Saturday

مليار درهم ت�صرفات عقارات دبي �أم�س

•• دبي-وام:

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائرة الأرا�ضي والأمالك بدبي �أم�س �أكرث من مليار درهم حيث �شهدت
الدائرة ت�سجيل  191مبايعة بقيمة  563.81مليون دره��م منها  18مبايعة للأرا�ضي بقيمة
 156.58مليون درهم و 173مبايعة لل�شقق والفلل بقيمة  407.24مليون درهم .وجاءت �أهم
مبايعات الأرا�ضي بقيمة  72مليون درهم يف منطقة اخلليج التجاري تليها مبايعة بقيمة  26مليون
درهم يف منطقة جبل علي الأوىل تليها مبايعة بقيمة  11مليون درهم يف منطقة جمريا االوىل.
وت�صدرت منطقة احلبية اخلام�سة املناطق من حيث عدد املبايعات �إذ �سجلت  5مبايعات بقيمة 14
مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأوىل بت�سجيلها  3مبايعات بقيمة  34مليون درهم وثالثة
يف ند ال�شبا الأوىل بت�سجيلها مبايعتني بقيمة  5ماليني درهم .وفيما يتعلق ب�أهم مبايعات ال�شقق
والفلل جاءت مبايعة بقيمة  78مليون درهم مبنطقة عود ميثا ك�أهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة
 14مليون درهم يف منطقة معي�صم الأول و�أخريا مبايعة بقيمة  11مليون درهم يف منطقة وادي
ال�صفا .6

لدعم عملية تنقيح وتطبيق الت�شريعات املقرتحة ل�ضريبة ال�شركات يف الدولة
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وزارة املالية تطلق مبادرة اال�ست�شارة الرقمية العامة للت�شاور مع جمتمع الأعمال و�أ�صحاب امل�صلحة املعنيني
•• �أبوظبي -الفجر:

�إدراك��������اً م��ن��ه��ا ب���أه��م��ي��ة الت�شاور
م��ع جمتمع الأع���م���ال و�أ�صحاب
امل�صلحة املعنيني ،ودعماً لتحقيق
الطموحات اال�سرتاتيجية لدولة
الإمارات العربية املتحدة وتعزيز
مكانتها ك��م��ح��ور رائ����د ع��امل��ي��اً يف

جم�����ال الأع�����م�����ال واال�ستثمار،
�أع��ل��ن��ت وزارة امل��ال��ي��ة ع��ن �إطالق
م����ب����ادرة اال����س���ت�������ش���ارة الرقمية
ال��ع��ام��ة على م��وق��ع وزارة املالية
وبوابة حكومة الإمارات .وتهدف
امل��ب��ادرة �إىل الت�شاور مع جمتمع
الأع�����م�����ال و�أ�����ص����ح����اب امل�صلحة
امل��ع��ن��ي�ين ل�لاط�لاع ع��ل��ى �آرائهم

ومالحظاتهم املتعلقة ب�ضريبة
ال�شركات .وتعليقاً على ذلك� ،أكد
�سعادة يون�س حاجي اخلوري وكيل
وزارة املالية �أهمية املبادرة يف دعم
عملية تنقيح وتطبيق الت�شريعات
امل��ق�ترح��ة ل�ضريبة ال�شركات يف
دول����ة الإم�������ارات م���ن خ�ل�ال فتح
ب��اب احل��وار مع جمتمع الأعمال

و�أ���ص��ح��اب امل�صلحة باعتبارهم
ج���زء �أ���س��ا���س��ي يف عملية �صياغة
ال�����س��ي��ا���س��ات امل��ال��ي��ة احلكومية.
وق����ال ���س��ع��ادت��ه" :ترحب وزارة
املالية بكافة الآراء واملالحظات
وامل���ق�ت�رح���ات ذات ال�����ص��ل��ة حتى
ت��اري��خ  19م��اي��و  2022وذلك
م�����ن خ���ل��ال ا�����س����ت����خ����دام من�����وذج

التقدمي عرب االنرتنت واملتوفر
على م��وق��ع وزارة امل��ال��ي��ة وبوابة
حكومة الإمارات".
و�أ�ضاف �سعادته" :توا�صل وزارة
املالية منذ الإع�لان عن �ضريبة
ال�������ش���رك���ات يف ي���ن���اي���ر ،2022
العمل على ت�صميم وتنفيذ نظام
ال�ضريبة يف الدولة مبا يتما�شى

م���ع �أف�����ض��ل امل��م��ار���س��ات املعتمدة
ع��امل��ي��اً يف ه���ذا امل��ج��ال ،وتطويره
مع مراعاة تقليل عبء االمتثال
على الأعمال ".وتف�صي ً
ال ،تدعو
ال�������وزارة �إىل �إدراج املالحظات
الوا�ضحة واملوجزة على الوثيقة
الت�شاورية ال��ع��ام��ة ،م��ع الرتكيز
ع��ل��ى اجل���وان���ب امل��ق�ترح��ة لنظام

����ض���ري���ب���ة ال���������ش����رك����ات ال����ت����ي قد
ت�ساعد يف تقليل تكلفة االمتثال
وال��ت��ع��ق��ي��د ،وحت�����س�ين ال��ث��ق��ة لكل
م��ن الإدارة ال�ضريبية ودافعي
ال�������ض���ري���ب���ة ع����ل����ى ح�����د ������س�����واء.
بالإ�ضافة �إىل تقدمي �أي مرئيات
على املجاالت التي مل يتم تناولها
يف الوثيقة.

جمل�س ال�سياحة يف جامايكا ي�ستعد مل�شاركته الأوىل يف معر�ض �سوق ال�سفر العربي
•• دبي-الفجر:

�أعلن جمل�س ال�سياحة يف جامايكا
عن م�شاركته يف دورة العام احلايل
م��ن معر�ض �سوق ال�سفر العربي،
يف خ����ط����وة ت����ه����دف �إىل تطوير
وت��ع��م��ي��ق ال��ع�لاق��ات ال��ت��ج��اري��ة مع
ق��ط��اع ال�سفر يف ال�شرق الأو�سط.
وي��ق��دم ج��ن��اح جامايكا يف املعر�ض
ل��ل��زوار فر�صة ا�ستك�شاف عرو�ض
اجلزيرة من الفنادق ومراكز ال�سبا
والعافية عاملية امل�ستوى ،بالإ�ضافة
�إىل خيارات �أن�شطة املغامرات التي
تلبي تف�ضيالت اجلميع ،ف�ض ً
ال عن
التعرف على م�ستجدات القطاع بعد
امل�شاركة الإي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي �سجلتها
جامايكا يف �إك�سبو  2020دبي.
ك����م����ا مي����ن����ح اجل������ن������اح ال�������ش���رك���ات
والوكاالت العاملة يف قطاع ال�سفر
فر�صة ا�ستك�شاف خ��ي��ارات ال�سفر
ال�ترف��ي��ه��ي يف ج��ام��اي��ك��ا ،ومعرفة

امل��زي��د ح��ول عرو�ضها م��ن الفنادق
وال����رح��ل�ات ال��ب��ح��ري��ة واملطاعم،
واالط��ل��اع ع��ل��ى ف��ر���ص اال�ستثمار
واحل����واف����ز امل���ق��� َّدم���ة ل��ل�����ش��رك��ات يف

ق���ط���اع االج���ت���م���اع���ات وامل�����ؤمت����رات
واملعار�ض.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ه���ذا امل��و���ض��وع ،قال
دون�������وف�������ان واي����������ت ،م�����دي�����ر ق�سم

ال�����س��ي��اح��ة ل���دى جم��ل�����س ال�سياحة
يف جامايكا" :ي�سرنا التفاعل مع
ال�����ش��رك��ات وال����وك����االت ال��ع��ام��ل��ة يف
جمال ال�سياحة وال�سفر يف املنطقة

والرتحيب بجميع امل�سافرين من
منطقة ال�����ش��رق الأو����س���ط و�شمال
�أفريقيا ال�ستك�شاف جامايكا ،قلب
ال��ع��امل الناب�ض .ومت�� ّث��ل ال�سياحة

ج��زءاً �أ�سا�سياً من فل�سفة جامايكا،
وي�سرنا ا�ستعرا�ض م�سرية تطور
ق��ط��اع ال�����ض��ي��اف��ة ل��دي��ن��ا ،وت�سليط
ال�ضوء على الروابط العميقة التي

جتمعنا بال�شرق الأو�سط".
و�سجلت جامايكا م�شاركة ناجحة
يف �إك�سبو  ،2020حيث ا�ستقبل
ج����ن����اح����ه����ا ال�����وط�����ن�����ي �أك�����ث����ر من

 250,000زائر .ويهدف جمل�س
ال�سياحة يف جامايكا �إىل ت�سليط
ال�����ض��وء على امل��ح��ادث��ات الإيجابية
ال��ت��ي ي��ج��ري��ه��ا م���ع ���ش��رك��ة طريان
الإم�������ارات ،وال��ه��ادف��ة �إىل حت�سني
�شبكة التوا�صل مع ال�شرق الأو�سط،
ب���الإ����ض���اف���ة �إىل ل���ق���اء ال�شركاء
ال����ت����ج����اري��ي�ن احل����ال����ي��ي�ن واجل������دد
مت��ا���ش��ي��اً م��ع اجل��ه��ود ال��ت��ي تبذلها
جامايكا لال�ستفادة م��ن �شعبيتها
املتنامية كوجهة عطالت مف�ضلة
لدى امل�سافرين من املنطقة.
ويُقام معر�ض �سوق ال�سفر العربي
بني  12-9مايو  2022يف مركز
دب���ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي ،وي�ستقبل
جم��م��وع��ة م��ن �أب����رز خ��ب�راء قطاع
ال�سفر من خمتلف �أن��ح��اء املنطقة
والعامل .و�سيكون جمل�س ال�سياحة
يف ج��ام��اي��ك��ا ح���ا����ض���راً ع��ل��ى م���دار
ك���ام���ل �أي������ام ال��ف��ع��ال��ي��ة يف املن�صة
.AM1360

�أدنوك ت�ستحوذ على ح�صة  % 25يف بوريالي�س

اال�ستثمار ي�سهم يف ت�سريع وترية تنفيذ ا�سرتاتيجية �أدنوك الطموحة للنمو والتو�سع يف جمال التكرير والبرتوكيميائيات والعمليات ال�صناعية
•• �أبوظبي -وام:

�أعلنت كل من �شركة ب�ترول �أبوظبي الوطنية "�أدنوك" ،و�شركة مبادلة
لال�ستثمار "مبادلة"� ،أم�س عن �صفقة ا�سرتاتيجية ت�شمل �شركة بوريالي�س
�إيه جي "بوريالي�س"� ،إح��دى �شركات البرتوكيميائيات الرائدة يف �أوروبا،
ت�ستحوذ "�أدنوك" مبوجبها على ح�صة "مبادلة" يف "بوريالي�س" البالغة
.25%
وعند ا�ستكمال ال�صفقة بعد ا�ستيفاء ال�شروط والأح��ك��ام املتعارف عليها
واحل�����ص��ول ع��ل��ى م��واف��ق��ات ج��م��ي��ع ال��ه��ي��ئ��ات التنظيمية امل��ع��ن��ي��ة� ،ستكون
"بوريالي�س" �شركة مملوكة بن�سبة  25%من قبل "�أدنوك" وبن�سبة 75%
من قبل "�أو �أم يف"� ،شركة النفط والغاز والبرتوكيميائيات املتكاملة متعددة
اجلن�سيات املدرجة يف بور�صة فيينا.
وتعد "بوريالي�س" مزودا عامليا حللول البويل �أوليفينات املتطورة والدائرية،

موانئ �أبوظبي تتعاقد مع ائتالف من �شركات
�أردنية لتطوير م�شروع مر�سى زايد يف العقبة

•• �أبوظبي-وام:

تعاقدت جمموعة موانئ �أبوظبي مع ائتالف من �شركات �أردنية ي�ضم �شركة دار
العمران وجمموعة مي�سم بهدف تطوير املخطط الرئي�سي مل�شروع مر�سى زايد
يف مدينة العقبة باململكة الأردنية الها�شمية.
و�سيقوم ائتالف ال�شركات الأردنية الهند�سية بتطوير املخطط الرئي�سي مل�شروع
مر�سى زايد الذي ميتد على م�ساحة  3.2مليون مرت مربع وي�ضم مناطق �سكنية،
ومتاجر جتزئة ،ومرافق للم�أكوالت وامل�شروبات ،وم�ساحات خم�ص�صة للأن�شطة
التجارية واملكاتب ،وفندق ،بالإ�ضافة �إىل مناطق ترفيهية .وت�أتي هذه اخلطوة
يف �أعقاب توقيع جمموعة موانئ �أبوظبي لعدد من االتفاقيات مع �شركة تطوير
العقبة يف عام  2021بهدف تطوير قطاعات ال�سياحة والنقل والبنى التحتية
للخدمات اللوج�ستية والرقمية يف العقبة مب��ا ي��ع��زز مكانة امل��دي��ن��ة كمركز
�سياحي وجت��اري �إقليمي رئي�سي يف املنطقة .و�أك��د عبداهلل الهاملي ،الرئي�س
التنفيذي  -قطاع املدن االقت�صادية واملناطق احلرة – جمموعة موانئ �أبوظبي
حر�ص املجموعة على تنفيذ امل�شروع بالتعاون مع ال�شركات املحلية الأمر الذي
جت�سد بو�ضوح من خالل تعاقدها مع ائتالف ي�ضم �شركات �أردنية رائدة هي
دار العمران وجمموعة مي�سم ،للعمل يف م�شروع مر�سى زاي��د .وق��ال" :تتمتع
هذه ال�شركات بخربات ومعارف حملية وا�سعة ومعمقة يف ال�سوق الأردنية� ،إىل
جانب م�شاركتها لر�ؤيتنا ب�أهمية تنفيذ م�شاريع طموحة ت�ساعد يف تعزيز مكانة
العقبة كمركز �سياحي وجتاري رئي�سي يف املنطقة ".و�أ�ضاف" :يدعم م�شروع
مر�سى زاي��د وغ�يره م��ن امل�شاريع اال�سرتاتيجية الأخ���رى يف العقبة اجلهود
الأو�سع للقيادة الر�شيدة يف �أبوظبي واململكة الأردنية الها�شمية والرامية �إىل
تعزيز التعاون امل�شرتك يف جماالت التجارة وال�سياحة مع دول املنطقة ،وتطوير
بنى حتتية عاملية امل�ستوى ت�ساعد يف توفري املزيد من املن�ش�آت واملرافق البحرية
والربية واجلوية للم�سافرين وال�شركات ".وي�شتمل م�شروع مر�سى زايد ،كجزء
من املجموعة الأو�سع لالتفاقيات املوقعة بني جمموعة موانئ �أبوظبي و�شركة
تطوير العقبة ،على خطط لتطوير حمطة �سفن �سياحية حديثة يف العقبة،
و�سي�سهم يف زيادة عدد زوار املدينة بف�ضل تطوير مطار امللك ح�سني الدويل،
كما �سيجاور امل�شروع ميناء حديث متعددة الأغرا�ض.

وهي �شركة رائدة يف ال�سوق الأوروبية يف جمال ت�صنيع الكيميائيات الأ�سا�سية
والأ�سمدة و�إعادة التدوير امليكانيكي للبال�ستيك.
وي�سهم اال�ستثمار يف "بوريالي�س" يف تو�سيع �أعمال وح�ضور "�أدنوك" على
ال�صعيد الدويل يف قطاع الكيميائيات والبرتوكيميائيات �سريع النمو ،كما
يوفر املزيد من الفر�ص اجلديدة للتو�سع يف الأ�سواق الرئي�سية التي تديرها
"بوريالي�س" ،ال�سيما يف �أوروبا والأمرييكتني.
وت�شكل هذه ال�صفقة �إجنازاً مهماً �آخر �ضمن جهود "�أدنوك" لت�سريع وترية
تنفيذ برناجمها للنمو والتو�سع يف جم��ال التكرير والبرتوكيميائيات
وال��ع��م��ل��ي��ات ال�����ص��ن��اع��ي��ة ،وت��و���س��ع��ة وت��ع��زي��ز ���ش��راك��ت��ه��ا ط��وي��ل��ة الأم�����د مع
"بوريالي�س" .و قال معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر وزير ال�صناعة
والتكنولوجيا املتقدمة الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�شركة برتول
�أب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي��ة " �أدن����وك " وجم��م��وع��ة �شركاتها  -ب��ه��ذه املنا�سبة : -
"متا�شياً مع توجيهات القيادة الر�شيدة ،توا�صل ’�أدنوك‘ جهودها لتحقيق

�أق�صى قيمة ممكنة من �أعمالها مبا يعود بالنفع على دولة الإم��ارات .ومع
ا�ستعداد قطاع الكيميائيات والبرتوكيميائيات لتحقيق منو كبري مدفوع
بارتفاع اال�ستهالك يف العقود القادمة ،ي�سرنا الإعالن عن ا�ستحواذ ’�أدنوك‘
على ح�صة  25%يف ’بوريالي�س‘� ،شركة البرتوكيميائيات الرائدة عاملياً،
وال��ت��ي ن��رت��ب��ط معها ب��ع�لاق��ات ���ش��راك��ة وت��ع��اون وث��ي��ق��ة مت��ت��د لعقدين من
خالل �شركة ’بروج للبويل �أوليفينات‘ يف �أبوظبي .ويتيح هذا اال�ستثمار
اال�سرتاتيجي لـ’�أدنوك‘ العمل مع ’�أو �أم يف‘ كم�ساهم ن�شط وفعال يف �شركة
’بوريالي�س‘ ،كما ت�ضيف هذه اخلطوة مزيداً من القوة والزخم لربنامج
’�أدنوك‘ للنمو والتو�سع يف جمال التكرير والبرتوكيميائيات والعمليات
ال�صناعية حملياً ودولياً ،وت�سهم يف ت�سريع حتول ال�شركة �إىل العب عاملي
متكامل يف قطاع الطاقة" .وتخطط "�أدنوك" لال�ستفادة من فر�ص النمو
يف قطاع الكيميائيات والبرتوكيميائيات ،باالعتماد على مرافق التكرير
والبرتوكيميائيات عاملية امل�ستوى التابعة لها يف مدينة الروي�س ال�صناعية

بتكلفة تقارب  897مليون درهم

كهرباء دبي تنجز  % 96.50من حمطة حتلية مياه البحر بتقنية التنا�ضح العك�سي
•• دبي-وام:

�أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي �إجناز  96.50%من حمطة حتلية مياه
البحر بتقنية التنا�ضح العك�سي  /SWRO/التي تنفذها يف جممع
حمطات جبل علي لإنتاج الطاقة وحتلية املياه �أح��د الركائز الرئي�سية
لتزويد �إمارة دبي بخدمات الكهرباء واملياه وفق �أعلى معايري التوافرية
واالعتمادية واجلودة.
وكانت الهيئة قد �أر�ست عقد تنفيذ م�شروع حمطة التحلية والتي ت�صل
قدرتها الإنتاجية الإجمالية �إىل  40مليون جالون من املياه املحالة
ي��وم��ي��اً بتكلفة ت��ق��ارب  897مليون دره���م على ائ��ت�لاف ت��ق��وده ك ٌ��ل من
"�أك�سيونا" الإ�سبانية و"بلح�صا بي�سيك�س كون�سرتاكت".
و�أكد معايل �سعيد حممد الطاير الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة
كهرباء ومياه دبي �أن امل�شروع بد�أ ب�ضخ املياه �إىل ال�شبكة يف �شهر مار�س
 2021ويجري حالياً االنتهاء من الأعمال التكميلية للم�شروع ومن
املتوقع �أن يتم االنتهاء منها خالل الربع الثاين من العام اجلاري.
وق����ال م��ع��ايل ال��ط��اي��ر " :ن��وا���ص��ل يف ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي تنفيذ
م�شروعات البنية التحتية للكهرباء واملياه ملواكبة النمو امل�ستمر الذي
ت�شهده دبي وتلبية الطلب املتزايد على الطاقة واملياه يف الإمارة .وت�صل
القدرة الإنتاجية للهيئة من املياه املحالة حالياً �إىل  490مليون جالون
يومياً فيما و�صل الطلب الذروي على املياه �إىل  380مليون جالون من
املياه املحالة يومياً خالل عام  2021وتهدف الهيئة �إىل زيادة القدرة
الإنتاجية للمياه املحالة با�ستخدام تقنية التنا�ضح العك�سي التي ت�ستهلك
طاقة �أق��ل مقارنة بتقنية التقطري الوم�ضي متعدد املراحل �إىل 303
م�لاي�ين ج��ال��ون ي��وم��ي��اً ب��ح��ل��ول ع���ام  2030م��ع الأخ����ذ ب��ع�ين االعتبار
�أن ال��ق��درة الإنتاجية للمياه امل��ح�لاة �سرتتفع ع��ام  2030لت�صل �إىل
 730مليون جالون يومياً" .و�أ�ضاف  " :وفقاً ال�سرتاتيجية الهيئة

ف���إن  100%من �إن��ت��اج دب��ي من املياه املحالة ع��ام � 2030سي�أتي من
مزيج م��ن الطاقة النظيفة ال��ذي يجمع ب�ين م�صادر الطاقة املتجددة
واحلرارة املهدورة الأمر الذي �سيجعل دبي تتجاوز الهدف املحدد عاملياً
فيما يتعلق با�ستخدام الطاقة النظيفة يف حتلية امل��ي��اه .كما �أن زيادة
الكفاءة الت�شغيلية لف�صل عملية حتلية املياه عن �إنتاج الكهرباء �ستوفر
ما يقارب  13مليار درهم حتى  2030مع تخفي�ض  44مليون طن من
انبعاثات الكربون ".
من جانبه �أ�شار املهند�س نا�صر لوتاه النائب التنفيذي للرئي�س لقطاع
الإنتاج يف هيئة كهرباء ومياه دبي �إىل �أن الهيئة ت�ستخدم تقنيات ذكية
ت�سمح بالتحكم الفعال يف حمطات التحلية ومراقبتها مبا يعزز التوافرية
واالعتمادية .وللمرة الأوىل ا�ستخدمت الهيئة يف املحطة  /K/لتحلية
مياه البحر بتقنية التنا�ضح العك�سي نظام التعومي بالهواء امل���ذاب /
 /DAFملعاجلة املياه و�إزالة �أية ملوثات قد تكون بها قبل بدء عملية
التحلية وت�ساعد هذه التقنية يف موا�صلة حتلية مياه البحر يف خمتلف
الظروف مبا يف ذلك �أثناء املد الأحمر حيث ترتفع م�ستويات املواد ال�صلبة
العالقة ودرجة العكارة يف مياه البحر وقد مت تزويد هذه املحطة بوحدات
املعاجلة والتنقية املزدوجة  /DMF/والتي من �ش�أنها حت�سني جودة
مياه البحر قبل دخولها �إىل وحدات التنا�ضح العك�سي مما يزيد من عمر
وكفاءة �أغ�شية التحلية كما �أن نظام التنا�ضح العك�سي لتحلية مياه البحر
والذي يت�ضمن �أغ�شية من مرحلتني ي�ضمن اجلودة العالية ملياه ال�شرب.
ي�شار �إىل �أن حمطة التحلية بتقنية التنا�ضح العك�سي تت�ضمن �أجهزة
ال�ستعادة الطاقة ذات كفاءة عالية ت�صل �إىل  96%م�ستفيد ًة من �ضغط
املياه الراجعة من �أغ�شية التحلية الأول��ي��ة و�إع���ادة �إدخالها م��رة �أخرى
برفقة م��ي��اه التغذية اجل��دي��دة ال��داخ��ل��ة �إىل �أغ�شية التحلية الأولية
وبالتايل تقليل ا�ستهالك الكهرباء يف م�ضخة ال�ضغط العايل مبا يعزز
كفاءة عملية التحلية ب�شكل كبري.

ب�أبوظبي ،والتي ت�شمل م�شروع التو�سعة الرابعة "بروج  "4الذي مت الإعالن
عنه م���ؤخ��راً ،ومنطقة الكيماويات ال�صناعية �ضمن منظومة "تعزيز".
وق��ال معايل خ��ل��دون خليفة امل��ب��ارك ،الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي
للمجموعة يف مبادلة " :لقد عملنا مع "�أو �إم يف" و"�أدنوك" ب�شراكة يف
�شركة "بوريالي�س" امتدت ملدة عقدين� ،ساهمت يف تطويرها لت�صبح �شركة
رائ��دة عاملياً .وقد ظلت "بوريالي�س" ط��وال هذه امل��دة م�صدر فخر لنا مبا
حققته من منو و�إجن��ازات يف جمال االبتكار ،وجناحها املتوا�صل يف جمال
اال�ستدامة .ونرى الآن الفر�صة منا�سبة لكي تتوىل "�أو �إم يف" و"�أدنوك"
قيادة ال�شركة يف املرحلة املقبلة ،لدفعها �إىل املزيد من النمو والتقدم عرب
اال�ستفادة من خربات جمموعة ال�شركات التابعة ملحفظة "�أدنوك" ".ويعد
هذا اال�ستثمار �إجنازاً كبرياً �آخر �ضمن م�ساعي "�أدنوك" امل�ستمرة ونهجها
للنمو اال�سرتاتيجي واال�ستثمار ،وه��و يعزز كذلك دور ال�شركة كمحفز
لال�ستثمار امل�س�ؤول وامل�ستدام وخلق القيمة لدولة الإمارات و�أبوظبي.

 6.6مليار درهم ت�صرفات
عقارات دبي يف �أ�سبوع

•• دبي -وام:

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائرة الأرا�ضي والأمالك بدبي خالل الأ�سبوع
احلايل �أكرث من  6.6مليار درهم حيث �شهدت الدائرة ت�سجيل 1825
مبايعة بقيمة  4.67مليار دره��م منها  197مبايعة للأرا�ضي بقيمة
 1.15مليار درهم و 1628مبايعة لل�شقق والفلل بقيمة  3.52مليار
درهم .وجاءت �أهم مبايعات الأرا�ضي بقيمة  72مليون درهم يف منطقة
اخلليج التجاري تليها مبايعة بقيمة  71مليون درهم يف منطقة الثنية
الرابعة تليها مبايعة بقيمة  53مليون درهم يف منطقة جبل علي ال�صناعية
الأوىل .وت�صدرت منطقة احلبية اخلام�سة املناطق من حيث عدد املبايعات
�إذ �سجلت  76مبايعة بقيمة  173مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي
الأوىل بت�سجيلها  24مبايعة بقيمة  121مليون درهم وثالثة يف اليفرة 2
بت�سجيلها  15مبايعة بقيمة  21مليون درهم .وفيما يتعلق ب�أهم مبايعات
ال�شقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة  129مليون درهم مبنطقة مر�سى دبي
ك�أهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة  78مليون درهم يف منطقة عود ميثا
و�أخريا مبايعة بقيمة  36مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا .وت�صدرت
منطقة اخلليج التجاري املناطق من حيث عدد مبايعات ال�شقق والفلل �إذ
�سجلت  201مبايعة بقيمة  243مليون درهم وتلتها منطقة مر�سى دبي
بت�سجيلها  188مبايعة بقيمة  576مليون درهم وثالثة يف برج خليفة
بت�سجيلها  116مبايعة بقيمة  307مليون دره���م .و�سجلت الرهون
قيمة قدرها  1.73مليار دره��م منها  65رهنا لأرا���ض بقيمة 790.4
مليون دره���م و  294ره��ن��ا لفلل و�شقق بقيمة  944.1مليون درهم
وك��ان �أهمها مبنطقة اليالي�س  2بقيمة  302مليون دره��م و�أخ���رى يف
منطقة الرب�شاء الأوىل بقيمة  200مليون درهم� .أما الهبات فقد �شهدت
ت�سجيل  75هبة بقيمة  267.47مليون درهم كان �أهمها مبنطقة القوز
ال�صناعية الثالثة بقيمة  75مليون درهم و�أخرى يف منطقة نخلة جمريا
بقيمة  47مليون درهم.
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العدد  13533بتاريخ 2022/4/30

70197

اعالن بالن�شر
 2895/2022/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/اليار �ش ذ م م  - 2اي�سوارامورتي اي�سوارامورتي وياليود ابريومال
 جمهول حمل االقامةمبا ان الطالب التنفيذ/م�صرف الهالل �ش م ع
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )1501430.72درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

العدد  13533بتاريخ 2022/4/30
اعالن بالن�شر
 877/2022/305ا�ستئناف جتاري

70197

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده � -1/سامح �سيد احمد علي  -جمهول حمل االقامة
مبا ان امل�ست�أنف � /شركة داماك العقارية (�ش ذ م م)
وميثله  /عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري
قد ا�ست�أنف القرار /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2021/645جتاري جزئي
وح��ددت لها جل�سه يوم اخلمي�س املوافق  2022/5/19ال�ساعة � 10.00صباحا
بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف
حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13533بتاريخ 2022/4/30
مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف الإ�ستئناف رقم  854/2022/305ا�ستئناف جتاري

املنظورة يف  :دائرة الإ�ستئناف التجارية اخلام�سة رقم 265
مو�ضوع الدعوى � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رق��م  2017/2898جت��اري جزئي والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
م�ست�أنف  :الكفاح لإ�صالح املركبات � -ش ذ م م و�آخرون
عنوانه � :إم��ارة دبي  -جبل علي ال�صناعية  -بردبي  -م�ستودع رقم  - 12بجوار كونتك ج��روب  -ملك
م�ؤ�س�سة دبي للإعالم  -هاتف رقم ()0508881594
املطلوب �إعالنه � - 1 :شركة اخلليج للتمويل (�ش م خ) � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2017/2898جتاري جزئي
وحددت لها جل�سه يوم الإثنني املوافق  2022/5/23ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد
وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س ال�شعبة

العدد  13533بتاريخ 2022/4/30

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/لينلني وان  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك الفجرية الوطني
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )540,000درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/جمموعة �شركات فاطمة  -ذ م م  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ /دبي للمرطبات � -ش م ع
وميثله  /حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )211170.38درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم ( )73942.5وال�صادر عن ارار تي املقاوالت �ش
ذ م م بقيمة ()73942.5
طالب التنفيذ  :اك�س�س رينتال جلف � -ش ذ م م
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -القوز الثالثة  -دبي � -شارع املنارة
املطلوب �إعالنه  :ارار تي املقاوالت �ش ذ م م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره درهم
ر�سوم خلزينة املحكمة .وعليه فان
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بالإ�ضافة اىل مبلغ
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  0يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

العدد  13533بتاريخ 2022/4/30

70021

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة

امل�س�ؤول املخول

العدد  13533بتاريخ 2022/4/30

70021

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :مطعم لزت �ستيك هاو�س � -ش ذ م م
العنوان  :حمل رقم  411ملك ال مري ريتيل �ش ذ م م  -جمريا االوىل  -ال�شكل القانوين
 :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  834646 :رقم القيد بال�سجل التجاري :
 1414876مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف
ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي
بتاريخ  2022/4/28واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/4/28
وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي امل��ع�ين ي�سرى و�شركاه
لال�ست�شارات وتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  703ملك ي�سرى عادل امني
 بردبي  -اخلليج التجاري  -هاتف  056982099 :فاك�س  :م�صطحباً معه كافةامل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
العدد  13533بتاريخ 2022/4/30

حمكمة التنفيذ املدنية

70197

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :نوكاف لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  1129ملك ع�صام حممد ر�سمي الدقاق  -برج خليفة
 هاتف  :فاك�س  :مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنهقد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية اوفي�شيني لينغوتو لتجارة
االثاث � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/4/19
واملوثق ل��دى كاتب العدل حماكم دب��ي بتاريخ  2022/4/19وعلى من
لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن
بدبي على العنوان املذكور �أع�لاه ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
امل�س�ؤول املخول

العدد  13533بتاريخ 2022/4/30

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :اوفي�شيني لينغوتو لتجارة االثاث � -ش ذ م م
ال��ع��ن��وان  :مكتب رق��م  1105ملك ب��رمي  28ليمتد  -اخلليج ال��ت��ج��اري  -ال�شكل
القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  809983 :رقم القيد بال�سجل
التجاري  1352737 :مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد
مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/4/19واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2022/4/19وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
نوكاف لتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  1129ملك ع�صام حممد ر�سمي
ال��دق��اق  -ب��رج خليفة  -هاتف  :فاك�س  :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13533بتاريخ 2022/4/30

70555

العدد  13533بتاريخ 2022/4/30

70021

اعالن بالن�شر
 207/2022/262تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده� -1/سوبر ماركت لكي مارت � -ش ذ م م  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ /دبي للمرطبات � -ش م ع
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )23088.38درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بالإ�ضافة اىل مبلغ ر�سوم
خلزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13533بتاريخ 2022/4/30

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  SHCFICIPOR2022 / 0003227جتاري (جزئي)

اىل املدعي عليه  :طارق ح�سني �صابر ح�سني  -باك�ستاين اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي  :انور �صالح امني حممد النمر  -الإمارات العربية املتحدة
/اجلن�سية  -قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة .ن�أمر بالزام املقدم
�ضده بان ي�ؤدي للطالب مبلغ  15000درهم (خم�سة ع�شر الف درهم) والفائدة
 %5من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف ورف�ضت
ما عدا ذلك.
حرر بتاريخ 2022/4/28
حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

اىل املدعي عليه  :اخلبري لل�صناعات املعدنية �ش م ح ديباك �سا�سيدهاران �سا�سيدهاران
جوفيندان  -هندي اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي � :إيه جي ئي �ستيل قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة
لذا يجب عليكم احل�ضور امام حمكمة ال�شارقة الإحتادية  ،املحكمة الإبتدائية املدنية
املوافق  2022/5/9ال�ساعة  8.30لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  ،ويف حالة عدم
ح�ضوركم او �إر�سال وكيل معتمد.
ينوب عنكم ف�إن املحكمة �ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ  - 2022/4/28حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني
حمكمة ال�شارقة الإحتادية
املحكمة االبتدائية املدنية

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف ال��دع��وى رق��م  2020/4873ام��ر اداء ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 620344.81درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :الغرير لالن�شاءات خر�سانة � -ش ذ م م
عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي  -منطقة القوز ال�صناعية ( )1ور�شة ملك دائرة العقارات  -مقابل حمطة القوز للبا�صات
 رقم مكاين 2166482313املطلوب �إعالنه  - 1 :توما�س ماثيو ماتاثيل  -2 ،ملتي لينك للمقاوالت � -ش ذ م م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 620344.81
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13533بتاريخ 2022/4/30

70533

العدد  13533بتاريخ 2022/4/30

70535

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPTO2022 /0002710امر على عري�ضة

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICICPL2022 /0002711امر اداء

�إىل  :املحكوم عليه  /الطريق امل�ضيئ للمقاوالت الفنية
العنوان 9508754 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف
الدعوى بالرقم �أعاله ل�صالح � /سهيل مياه حمرم علي التايل :
ن�ص احلكم
ن�أمر بالزام املدعي عليه عليها ان ت�سلم املدعي جواز ال�سفر اخلا�ص به.
حكما قابال للتظلم خالل املدة القانونية  10يوما اعتبارا من اليوم
التايل لن�شره.

�إىل  :املحكوم عليه  /جو�سيف جوبي باراكال ديفا�سي جو�سيف
العنوان 9508355 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله ل�صالح  /راتي�شان نادوفالت كري�شنان كاكيل  -بالتايل :
ن�ص احلكم
ن�أمر بالزام املقدم �ضده بان ي�ؤدي للطالب مبلغ  14000درهم (اربعة ع�شر الف
درهم) والر�سوم وامل�صاريف ورف�ضت ما عدا ذلك.

املحكمة االبتدائية املدنية

العدد  13533بتاريخ 2022/4/30

املحكمة االبتدائية املدنية

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
70021

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

ا�سم امل�صفي  :ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  914ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب
 دي���رة  -بور�سعيد  -ه��ات��ف  04-2973060 :ف��اك�����س 04-2973071 :مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور
�أع��ل�اه لت�صفية االف��اق ل�صناعة البطاقات الال�صقة وذل���ك مب��وج��ب قرار
حماكم دبي بتاريخ  2022/4/27واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2022/4/27وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

العدد  13533بتاريخ 2022/4/30

70021

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :االفاق ل�صناعة البطاقات الال�صقة
العنوان  :مكتب رقم  G1ملك لروندا الإمارات �ش ذ م م  -بردبي  -جممع دبي لال�ستثمار
 2ال�شكل القانوين � :شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة  -ال�شخ�ص الواحد (ذ م م)  ،رقم
الرخ�صة  301342 :رقم القيد بال�سجل التجاري  1580762 :مبوجب هذا تعلن
دائرة الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل
ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/4/27واملوثق
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2022/4/27وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو
مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب
رقم  914ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب  -ديرة  -بور�سعيد -
هاتف  04-2973060 :فاك�س  04-2973071 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ
70459

العدد  13533بتاريخ 2022/4/30

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  4445/2021/207تنفيذ جتاري

حماكم دبي

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  SHCFICIPOR2022 / 0001025جتاري (جزئي)

حمكمة ال�شارقة الإحتادية
املحكمة االبتدائية املدنية

حمكمة التنفيذ

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
70197

العدد  13533بتاريخ 2022/4/30

70021

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

�إىل  :املحكوم عليه  /موناليزا ل�صناعة االثاث ذ م م
العنوان 9412579 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2022/2/23قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله ل�صالح  /حممد احمد حممد ال�شريف بالتايل :
احلكم قررت املحكمة  :الزام املدعي عليها برد مبلغ  3500درهم (ثالثة االف
وخم�سمائة درهم) للمدعي  ،مع الزامها مب�صروفات الدعوى.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

ا�سم امل�صفي  :ي�سرى و�شركاه لال�ست�شارات وتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رق��م  703ملك ي�سرى ع��ادل ام�ين  -بردبي  -اخلليج التجاري -
هاتف  056982099 :فاك�س  :مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف
دبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أع�لاه لت�صفية مطعم لزت �ستيك هاو�س
 �ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/4/28واملوثق لدىكاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2022/4/28وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو
مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله،
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن

70021

حماكم دبي

�إىل املحكوم عليه  :هاين حلمي عبداحلميد ابراهيم
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ البنك العربي املتحد
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  137030درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين)
بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق  -ال�ساعة � -أمام املحكمة املذكورة .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك
ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

العدد  13533بتاريخ 2022/4/30

حمكمة التنفيذ

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3159/2022/253تنفيذ �شيكات

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0009051مدين (جزئي)

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
 253/2022/2531تنفيذ �شيكات

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -هاين حلمي عبداحلميد ابراهيم
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIBOUNCE2022 /0001453ال�شيكات املرجتعة

70021

رئي�س الق�سم

اعالن بالن�شر
 207/2022/688تنفيذ جتاري

وزارة العدل

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/امباير ميتل اند�سرتنز � -ش ذ م م  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ /دانوب ملواد البناء � -ش م ح
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )45229.20درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :ا�س تي دبليو تيكنيكال  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي  :هبة فتح الرحمن ح�سني حممد
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره
( 15500درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من  26ما�س
 2021وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذاملعجل بال كفالة.
وح��ددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2022/5/10ال�ساعة � 9.00صباحا يف
قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام
على الأقل.

70533

وزارة العدل

املحكمة االبتدائية املدنية

اعالن بالن�شر
 2823/2022/207تنفيذ جتاري

العدد  13533بتاريخ 2022/4/30
اعالن بالن�شر
 706/2022/11مدين جزئي

70197

العدد  13533بتاريخ 2022/4/30

االمارات العربية املتحدة
العدد  13533بتاريخ 2022/4/30

العدد  13533بتاريخ 2022/4/30

70197

حمكمة التنفيذ

االمارات العربية املتحدة
70535

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ
70197

حماكم دبي

العدد  13533بتاريخ 2022/4/30

70021

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2447/2022/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/957جتاري جزئي  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( 114078درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف واالتعاب
طالب التنفيذ  :عمر حممد عبدالرحمن املرزوقي
عنوانه � :إمارة دبي  -مدينة دبي  -ديرة � -شارع  :ديرا
املطلوب �إعالنه � - 1 :شركة زيرو تكنولوجيز � -ش ذ م م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره  114078درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

العدد  13533بتاريخ 2022/4/30
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  494/2022/11مدين جزئي

70197

املنظورة يف  :الدائرة اجلزئية املدنية الثامنة رقم 20
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�ضامن مببلغ وقدره ( 551129.63درهم) والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ  2019/9/30وحتى ال�سداد التام
املدعي  :امل�ست�شفى االمريكي دبي � -ش ذ م م
عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي  -عود ميثا  -بجانب مدر�سة جيم�س وين�ش�سرت مقابل فندق املوفمبيك  -منطقة رقم � 319شارع 15
�أ  -مكاين  3009592077هاتف  0505522502امييل  - aalkarmy@yahoo.comفاك�س 043360068
وميثله � :إ�سماعيل ح�سن �إبراهيم ال�صفار
املطلوب �إعالنه  - 1 :هادر فاروق طاهر احل�صري � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�ل�ان  :نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2022/4/21يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة �أع�لاه ل�صالح /
امل�ست�شفى االمريكي دبي �ش ذ م م بحكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري بالزام املدعي عليهم بان ي���ؤدوا بالت�ضامن للمدعية مبلغا
ومقداره  551,129.63درهم (خم�سمائة وواحد وخم�سون الفا ومائة وت�سعة وع�شرون درهما وثالث و�ستون فل�سا كال بن�سبة
ن�صيبه يف املرياث  ،مع الفائدة عنه بواقع  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام  ،مع الزامهم بالر�سوم وامل�صاريف
ومبلغ خم�سمائة درهما مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل
لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
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فالرييو :اال�ستعدادات على قدم و�ساق و�إقبال غري م�سبوق على امل�شاركة

نخبة جنوم العامل ي�ؤكدون م�شاركتهم يف «�أبوظبي جراند �سالم للجوجيت�سو»
�سيناف�س يف فئة املحرتفني حتت  62كجم ،وكايو �أمليديا ،وتياجو ما�سيدو
•• �أبوظبي –الفجر:
حتت  69كجم ،و�أندر�سون فرييرا الذي فاز بلقب ملك الب�ساط يف لندن
ت�ستقطب اجلولة الأخرية من بطولة �أبوظبي جراند �سالم للجوجيت�سو يف فئة احلزام الأ�سود حتت  85كجم.
التي ت�ست�ضيفها العا�صمة �أب��وظ��ب��ي خ�لال ال��ف�ترة م��ن � 6إىل  8مايو كما ترحب البطولة بتواجد الالعب بدر الدو�سري من البحرين حزام
املقبل نخبة جنوم العامل ،وعددا من �أملع الأ�سماء على �ساحة اجلوجيت�سو بنف�سجي ،حيث يناف�س يف فئة املحرتفني حتت  69كجم ،والأ�سرتايل
املحلية والإقليمية والدولية.
�أنطون مينينكو حزام �أ�سود فئة املحرتفني حتت  69كجم ،والأمريكي
و�ست�شهد البطولة التي تنظمها رابطة �أبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو مانويل �أج��ي�لار ح��زام �أ���س��ود حت��ت  69كجم  ،والإي��ط��ايل فران�شي�سكو
( ) AJPت���واج���دا الف���ت���ا ل�لاع��ب�ين ول�ل�اع���ب���ات امل�����ص��ن��ف�ين دول���ي���ا من جيوفاين حزام بني حتت  94كجم ،والهولندية روز ال�شاروين حزام بني
خمتلف الأندية والأكادمييات حول العامل للمناف�سة يف فئات النا�شئني� - ،أ�سود حتت  55كجم.
والأ�ساتذه”  ، ” 1واملحرتفني ،حيث تبلغ قيمة جوائز جولة �أبوظبي ويقول رودريجو فالرييو مدير العمليات لدى رابطة �أبوظبي ملحرتيف
جراند �سالم للجوجيت�سو � 225أل��ف دوالر �أمريكي لأ�صحاب املراكز اجلوجيت�سو"  " :"AJPاال�ستعدادات جارية على قدم و�ساق النطالقة
الأوىل.
البطولة الأ�سبوع ال��ق��ادم ،ون�شهد �إق��ب��اال غري م�سبوق على امل�شاركة يف
ومن بني �أب��رز الأ�سماء التي �أك��دت م�شاركتها يف البطولة جمموعة من املناف�سات من جميع �أنحاء العامل ،وهو ما اعتادت عليه جوالت �أبوظبي
�أف�ضل الالعبني الربازيليني مثل لوكا�س بينريو ح��زام �أ���س��ود ،والذي جراند �سالم ،انطالقا من �أهميتها وقيمتها الكبرية بالن�سبة لنخبة

العبي اجلوجيت�سو من دول العامل كافة".
وي�ضيف":يدرك الالعبون امل�شاركون �أهمية الت�ألق على الب�ساط وتقدمي
�أف�ضل ما لديهم من �أداء وموهبة لالرتقاء بت�صنيفهم� ،سيما �أن جولة
�أبوظبي ج��ران��د �سالم تعترب م��ن �أه��م اجل���والت كونها متنح الفائزين
باملركز الأول  3000نقطة يف الت�صنيف ال�سنوي املعتمد داخل رابطة
�أب��وظ��ب��ي مل��ح�تريف اجل��وج��ي��ت�����س��و ،و 2400ل��ل��ف��ائ��زي��ن ب��امل��رك��ز الثاين،
و 1800نقطة للفائزين باملركز الثالث ،مبا يعزز من فر�ص املتناف�سني
للفوز بجائزة �أبوظبي العاملية ال�سنوية.
وحول م�شاركته يف مناف�سات البطولة يقول الربازيلي �أندر�سون فرييرا
ال���ذي ف��از بلقب ملك الب�ساط يف ل��ن��دن �أن ال��ت��واج��د يف �أب��وظ��ب��ي يعني
املناف�سة على واح��د م��ن �أه��م الأل��ق��اب العاملية ،خ�صو�صا �أن العا�صمة
الإماراتية ارتبط ا�سمها بتنظيم وا�ست�ضافة �أهم بطوالت اجلوجيت�سو
على م�ستوى العامل ،وتعترب الوجهة املف�ضلة ملحرتيف اللعبة الطاحمني
للو�صول �إىل القمة".

و�أ�ضاف فرييرا �أنه جاء �إىل �أبوظبي للم�شاركة يف اجلولة الأخ�يرة من
�أبوظبي جراند �سالم ولتحقيق اللقب ،م�ؤكدا �أن املناف�سة �ستكون قوية
جدا يف ظل وجود عدد كبري من النجوم ال�ساعني خلف نف�س الهدف.
بدورها تقول الالعبة الهولندية روز ال�شاروين حزام "بني� -أ�سود "التي
تناف�س يف فئة املحرتفني حتت  55كجم �أن امل�شاركة يف البطولة والتواجد
يف حدث بهذا احلجم طموح لكل العبي والعبات اجلوجيت�سو املحرتفني،
انطالقا من �إدراك��ه��م لأهمية ج��والت �أبوظبي جراند �سالم ودوره��ا يف
االرتقاء بريا�ضة اجلوجيت�سو من جهة ،واالرتقاء مبوهبة و�أداء الالعبني
م��ن جهة �أخ����رى ،فهي م��ن ال��ب��ط��والت امل��رم��وق��ة ال��ت��ي جتمع �أب�سطتها
عمالقة الريا�ضة من جميع دول العامل ،وال �شك ب�أن جميع امل�شاركني يف
املناف�سات على وعي تام بحجم املكا�سب التي �سيخرجون بها من البطولة.
ومن املنتظر �أن تقام �أي�ضا بطولتان �إحداهما لـ" ملك الب�ساط" ،والثانية
لـ" ملكة الب�ساط" ،يومي  6و  7مايو بني نخبة العبي والعبات العامل
املختارين على �ضوء اجنازاتهم وجنوميتهم ،وت�صنيفهم الدويل.

جمل�س االحتاد الدويل لل�شطرجن يعتمد ترتيبات �إقامة الأوملبياد العاملي ومواعيد انتخابات االحتاد للدورة 2026 - 2022
•• �أبوظبي -وام:

اعتمد جمل�س االحت��اد ال��دويل لل�شطرجن  -خالل اجتماعاته التي عقدت يف
�أبوظبي واختتمت �أم�س الأول -ترتيبات �إقامة الأوملبياد العاملي لل�شطرجن
يف مدينة ت�شيناي الهندية خالل الفرتة من  27يوليو حتى � 10أغ�سط�س
 2022مب�شاركة  190دولة و�إج��راءات ومواعيد انتخابات االحتاد الدويل
لل�شطرجن للدورة  2026 - 2022املقرر �إجرائها خالل اجتماعات كوجنر�س

االحتاد الدويل الذي �سيعقد على هام�ش الأوملبياد العاملي .
و�أكد ال�شيخ �سلطان بن خليفة بن �سلطان بن �شخبوط �آل نهيان رئي�س االحتاد
الأ���س��ي��وي لل�شطرجن  -يف كلمته خ�لال االج��ت��م��اع��ات ال��ت��ي افتتحها وح�ضر
جانبا � -أن جمل�س االحت��اد ال��دويل لل�شطرجن هو �أكرب هيئة �إداري��ة لريا�ضة
ال�شطرجن يف العامل حيث يجتمع مرة كل � 3أ�شهر ويعد هذا هو �آخر اجتماع
للدورة احلالية ،و�أول اجتماع فعلي بعد جائحة كورونا التي �أجربت االحتاد
الدويل على عقد اجتماعاته كلها عن طريق االت�صال املرئي عن بعد .ح�ضر

االجتماعات � ..أرك��ادي دفوركوفيت�ش رئي�س االحت��اد ال��دويل ،ونوابه ور�ؤ�ساء
االحت��ادات القارية الأرب��ع ،و�أع�ضاء اللجنة الإداري���ة ..كما ح�ضرها الدكتور
عبداهلل �سامل الوح�شي الرئي�س التنفيذي لالحتاد الآ�سيوي لل�شطرجن مدير
احل���دث .وق���ال ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل الوح�شي يف خ��ت��ام االج��ت��م��اع��ات �أن االحتاد
الدويل اعتمد التقرير الإداري لرئي�س االحتاد الدويل عن جممل الأن�شطة
والبطوالت التي �أقيمت خالل الفرتة ال�سابقة ،ومت �إج��راء القرعة لبطولة
املر�شحني املقرر �إقامتها يف مدينة مدريد الإ�سبانية خالل �شهر يونيو القادم.

اليوم 3 ..مباريات يف دوري املحرتفني �أبرزها
قمة العني و�شباب الأهلي
•• �أبوظبي -وام:

تختتم اليوم مباريات اجلولة 21
من دوري �أدنوك للمحرتفني والتي
مت ت�أجيلها م��ن الأ���س��ب��وع املا�ضي
نظرا مل�شاركات الأندية الإماراتية
"اجلزيرة و�شباب الأهلي وال�شارقة
يف م��رح��ل��ة امل��ج��م��وع��ات م��ن دوري
�أبطال �آ�سيا.
وت����ق����ام ث��ل��اث م���ب���اري���ات يف ختام
اجل��ول��ة جميعها يف توقيت واحد
ال�ساعة  10م�ساء بتوقيت الإمارات،
اذ يلتقي العني مع �شباب الأهلي يف
قمة م��ب��اري��ات اجل��ول��ة على ا�ستاد
هزاع بن زايد ،فيما ي�ست�ضيف بني
يا�س فريق اجلزيرة على ا�ستاد بني
ي��ا���س ،وي��ح��ل ال��ع��روب��ة �ضيفا على
ال�شارقة مبلعبه.
وكانت املباريات الأربع التي انطلقت
ب��ه��ا اجل��ول��ة اال���س��ب��وع امل��ا���ض��ي قد
�شهدت ف��وز ال��وح��دة على الظفرة
ب��ث�لاث��ة �أه�������داف م��ق��اب��ل هدفني،
وت���ع���ادل احت����اد ك��ل��ب��اء م���ع الن�صر
بهدفني لكل منهما ،وف��وز الو�صل
ع��ل��ى الإم��������ارات ب��ث�لاث��ي��ة نظيفة،
وفوز عجمان على خورفكان ب�أربعة
�أهداف مقابل هدفني.
و���س��ت��ك��ون امل���ب���اراة الأب�����رز غ���دا هي
قمة ال��ع�ين و���ش��ب��اب الأه��ل��ي والتي
تعد "بروفة" لنهائي ك�أ�س رابطة
امل��ح�ترف�ين ب�ي�ن ال��ف��ري��ق�ين الذي
يقام يوم  4مايو املقبل.
ويدخل فريق العني �صاحب الأر�ض
وم��ت�����ص��در م�����س��اب��ق��ة دوري �أدن����وك
ل��ل��م��ح�ترف�ين ب���ه���دف واح�����د ،وهو

الفوز من �أجل االنفراد بال�صدارة
وموا�صلة امل�شوار لتحقيق اللقب،
ح��ي��ث ي���دخ���ل ال���ل���ق���اء ول���دي���ه 49
نقطة ،وبفارق  4نقاط عن الوحدة
ال��و���ص��ي��ف و 19نقطة ع��ن �شباب
الأهلي �صاحب املركز اخلام�س.
وت��اري��خ��ي��ا وخ�ل�ال مواجهتهما يف
ع�����ص��ر االح����ت���راف ال���ت���ق���ى العني
و����ش���ب���اب الأه����ل����ي يف  26م���ب���اراة،
ا�ستطاع العني �أن يحقق الفوز يف
 11م��ب��اراة ،و�شباب الأهلي يف 8
مباريات بينما كان التعادل حا�ضرا
يف  7مباريات.
كما بلغ جمموع �أه��داف الفريقني
خ���ل��ال م���واج���ه���ات���ه���م���ا ال�سابقة
ب��ال��دوري يف ع�صر االح�ت�راف 81
ه��دف��ا ،ب��واق��ع  47ه��دف��ا للعني و
 34هدفا ل�شباب الأهلي.

كما كان فوز �شباب الأهلي بنتيجة
 3-6يف مو�سم  2012هي �أكرب
ن��ت��ي��ج��ة ف����وز يف ت���اري���خ مواجهات
الفريقني بع�صر االحرتاف.
ولن يكون �أم��ام فريق العني �سوى
ال����ف����وز م����ن �أج�������ل احل����ف����اظ على
�صدارته وموا�صلة تو�سيع الفارق
مع الوحدة من �أجل حتقيق هدفه
بالتتويج بلقب امل�سابقة.
وقال الأوك��راين �سريجي ريربوف
م������درب ف���ري���ق ال���ع�ي�ن ان فريقه
ا�ستطاع �أن ي�ستفيد بفرتة التوقف
ال�سابقة مل�سابقة ال���دوري بخو�ض
 3مباريات ودية ،ا�ستعدادا للعودة
التي ت�شهد انطالقتها لقاء القمة
�أمام �شباب الأهلي.
و�أ���ض��اف" :املهمة ل��ن ت��ك��ون �سهلة
�أم�����ام ���ش��ب��اب الأه���ل���ي ،ال��ع��ائ��د من

ال��ت���أه��ل �إىل دور ال���ـ  16يف دوري
�أبطال �آ�سيا".
وت���اب���ع" :ر�سالتي �إىل الالعبني
ه��ي خو�ض اللقاء بنف�س امل�ستوى
وال���ت��رك������ي������ز امل�����ع�����ت�����اد يف جميع
املباريات".
�أما فريق ال�شباب الأهلي فريغب يف
ا�ستغالل ت�ألقه الآ�سيوي يف حتقيق
الفوز على العني من �أجل املحافظة
ع���ل���ى م���رك���ز م���ت���ق���دم ي�����ض��م��ن له
امل�شاركة الآ�سيوية الن�سخة املقبلة،
خا�صة بعد فقدانه املناف�سة على
لقب ال����دوري ،وتبقي ل��ه م�سابقة
واحدة هذا املو�سم هي ك�أ�س رابطة
املحرتفني الإماراتية.
من جانبه قال مهدي علي مدرب
الفريق �إنه يعلم جيدا مدى �أهمية
و���ص��ع��وب��ة ال��ل��ق��اء ب��ع��د ال���ع���ودة من

امل�����ش��ارك��ة الآ���س��ي��وي��ة ،و�أن�����ه برغم
�ضغط امل��ب��اري��ات لكن ثقته كبرية
بجميع الالعبني يف حتقيق الهدف
املطلوب.
و�أ���ض��اف" :كل جن��وم الفريق رهن
ا�����ش����ارة اجل���ه���از ال��ف��ن��ي يف جميع
امل����ب����اري����ات امل���ق���ب���ل���ة ،و�سيكونون
جاهزين خلو�ض �أي حتد".
و�ضمن ل��ق��اء بني ي��ا���س واجلزيرة
ال���ذي ي��ق��ام ع��ل��ى ملعب ب��ن��ي يا�س
يطمح �أ���ص��ح��اب الأر�����ض لتحقيق
الفوز من �أجل احلفاظ على مركز
م��ت��ق��دم يف ج����دول ال�ترت��ي��ب حيث
يحتل املركز ال�ساد�س بر�صيد 28
نقطة� ،أما اجلزيرة فهدفه معروف
ب��رغ��ب��ت��ه يف احل��ف��اظ ع��ل��ى مركزه
الثالث  41نقطة ،حتى الآن من
�أج��ل �ضمان مقعد �آ�سيوي املو�سم
املقبل ،و�سط �صراع املناف�سة على
ال�صدارة بني العني والوحدة.
ويف اللقاء الثالث ي�سعى ال�شارقة
 39نقطة يف املركز الرابع لتخطي
العروبة  10نقاط باملركز الثالث
ع�شر من اج��ل موا�صلة امل�شوار يف
مربع الكبار للحفاظ على مقعد
يف دوري �أبطال �آ�سيا املو�سم املقبل،
باال�ضافة �إىل فر�صته الأخ��رى يف
نهائي م�سابقة ك�أ�س �صاحب ال�سمو
رئي�س الدولة �أمام الوحدة.
�أما فريق العروبة في�أمل يف الفوز
م����ن �أج������ل االب���ت���ع���اد ع����ن منطقة
اخلطر حيث يتوجب عليه الفوز
يف ج��م��ي��ع م��ب��اري��ات��ه ال���ق���ادم���ة ان
ك������ان ي����رغ����ب يف ال����ب����ق����اء ب������دوري
املحرتفني.

و�أ�ضاف �أنه مت ا�ستعرا�ض تقارير جلان االحتاد الدويل واعتماد الألقاب الدولية
للحكام واملدربني والالعبني واعتماد تقارير ر�ؤ�ساء االحتادات القارية .و�ضمت
اللجنة العليا املنظمة للحدث برئا�سة ال�شيخ �سلطان بن خليفة بن �سلطان
بن �شخبوط �آل نهيان ،كل من الدكتور عبداهلل �سامل الوح�شي ،والدكتور
ه�شام اجلندي امل�ست�شار الإعالمي لالحتاد الآ�سيوي ،واحلكم واخلبري الدويل
الإم��ارات��ي مهدي عبدالرحيم ،واملن�سق العام كا�ستو �أب��ون��دو والدكتور يا�سر
حممد م�س�ؤول املهمات وذلك بالتن�سيق مع فريق عمل االحتاد الدويل.

�شواطئ جمريا تكت�سي مبظالت
«هايدروفويل» اليوم وغدا

•• دبي –الفجر:

تنطلق على مياه �شواطئ جمريا اليوم ال�سبت مناف�سات
بطولة دبي املفتوحة للكايت �سريف -هايدروفويل -التي
ينظمها نادي دبي الدويل للريا�ضات البحرية بالتعاون
م��ع ن��ادي دب��ي ل���زوارق ال�شاطئ -دو���س��ك -حتى ي��وم غد
الأحد.
وي�أتي تنظيم و�إقامة احل��دث الكبري يف �إط��ار ال�شراكات
امل���ت���ج���ددة ل���ن���ادي دب����ي ال������دويل ل��ل��ري��ا���ض��ات البحرية
وم��ب��ادرات��ه امل�ستمرة يف فتح �آف���اق ال��ت��ع��اون م��ع خمتلف
امل�ؤ�س�سات يف تنظيم الفعاليات الريا�ضية خالل املو�سم
احلايل � 2022-2021أو غريها من الأحداث.
ويعد احلدث املرتقب اليوم ال�سبت وغدا الأحد هو ثاين
فعالية تنظم بني نادي دبي الدويل للريا�ضات البحرية
ونادي دبي ل��زوارق ال�شاطئ -دو�سك -حيث �شهد ال�شهر
املا�ضي �إق��ام��ة مناف�سات بطولة (دب��ي جونيور ريغاتا)
لنا�شئ وبراعم و�صغار ال�شراعية احلديثة لتمتد �صورة
ال��ت��ع��اون م��ن جديد يف م�سابقة ريا�ضية بحرية �أخرى

ه��ي مظالت م�سابقة هايدروفويل ملحبي ريا�ضة دايت
�سريف.
ومن املنتظر �أن جتمع مناف�سات البطولة اليوم ال�سبت
وي��وم غ��د الأح���د ع���دداً م��ن املت�سابقني واملت�سابقات من
حمبي وممار�سي ريا�ضة كايت �سريف التي تنت�شر ب�صورة
كبرية يف �شواطئ الدولة ومتار�س يوميا يف �شواطئ دبي.
4
وح��ددت اللجنة املنظمة لبطولة دب��ي املفتوحة للكايت
���س�يرف -ه��اي��دروف��وي��ل� -أرب����ع ف��ئ��ات �سيتناف�س عليها
امل�شاركون وامل�شاركات وهي فئة الرجال وفئة ال�سيدات
وفئة املواطنني وفئة النا�شئني .
و�ستقام املناف�سات اليوم ال�سبت وغدا الأحد على فرتتني
�صباحية تبد�أ يف احلادية ع�شرة �صباحا وم�سائية تنطلق
يف الواحدة والن�صف بعد الظهرية وذلك ح�سب معطيات
احلالة اجلوية و�سرعات الرياح فيما �سيقام حفل التتويج
يف الرابعة والن�صف من ع�صر يوم غد الأحد يف مقر نادي
دبي لزوارق ال�شاطئ -دو�سك.-
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�أكادميية �سيف بن زايد تكرم الفائزين باملراكز
الأوىل ببطولة الرتايثلون الرم�ضانية
•• �أبوظبي-الفجر

18

كرم اللواء ثاين بطي ال�شام�سي مدير �أكادميية �سيف بن
زاي��د للعلوم ال�شرطية والأمنية الفائزين باملراكز الأوىل
يف البطولة الرم�ضانية للرتايثلون الثالثي احلديث التي
نظمتها �إدارة الت�أهيل ال�شرطي،واللجنة املنظمة للبطولة
وامل�شاركني وذل��ك يف ن��ادي �ضباط �شرطة العني مب�شاركة
 6فرق على م�ستوى الهواة والنخبة تناف�سوا يف �سباقات

اجلري والدراجات وال�سباحة .
و�أك����د خ�ل�ال تتويجه ال��ف��ائ��زي��ن اه��ت��م��ام ���ش��رط��ة �أبوظبي
بالن�شاط ال��ري��ا���ض��ي ل��دى منت�سبيها يف ك��اف��ة القطاعات،
بو�صفها ب��واب��ة لل�سعادة والإي��ج��اب��ي��ة ،و ت�سهم ب�شكل فعال
يف �إ���س��ع��اد مم��ار���س��ي��ه��ا وت��ن��ع��ك�����س اي��ج��اب��ي��اً ع��ل��ى �أداء املهام
الوظيفية.
و�أ���ش��اد خ�لال تكرميه املتميزين يف ال���دورات بجهودهم يف
برنامج قيا�س امل�ؤ�شرات احليوية للياقة البدنية بالتعاون

م��ع �شركة " ”Myzoneاالمريكية وذل��ك بعد تزويد
امل�شاركني يف ال��دورات ب�ساعات خم�ص�صة ملتابعة م�ؤ�شراتهم
احليوية وربط ال�ساعات بنظام املراقبة عن بعد يف �أي مكان.
و�أك����د ال��ع��ق��ي��د ح�سني ع��ل��ي اجل��ن��ي��ب��ي م��دي��ر �إدارة الت�أهيل
ال�شرطي حر�ص القيادة ال�شرطية على التواجد وامل�شاركة
يف املنا�سبات والفعاليات وحتفيز املنت�سبني من املوظفني
على التميز وغر�س روح التحدي والتناف�س وتعزيز التوا�صل
الفعال معهم يف كافة اجلوانب.

انطالق فعاليات منطقة امل�شجعني لنهائي ك�أ�س رابطة
املحرتفني يف ا�ستاد حممد بن زايد
•• �أبوظبي -وام:

انطلقت م�����س��اء �أم�����س الأول ،ف��ع��ال��ي��ات منطقة امل�شجعني "الفان زون"،
باملنطقة املحيطة با�ستاد حممد بن زايد ،بنادي اجلزيرة يف �أبوظبي ،والتي
تنظمها رابطة املحرتفني على هام�ش نهائي ك�أ�س رابطة املحرتفني ،بني
العني و�شباب الأهلي يف ال�سابعة والن�صف م�ساء الأربعاء املقبل حتت �شعار "
ب�شوفتكم يحلى العيد " .
وتهدف هذه الفعاليات لتحويل النهائي �إىل منا�سبة جمتمعية �شاملة جتمع

امل�شجعني ،وخمتلف فئات الأ�سرة ،حيث �ستمتد فعاليات منطقة امل�شجعني
يومياً خالل رم�ضان ،من ال�ساعة  8م�سا ًء �إىل � 2صباحاً ،ويف �أيام العيد من
ال�ساعة  6حتى  11م�ساءً ،ويوم املباراة من ال�ساعة  4:30حتى  11م�سا ًء
 ،حيث ارت�أت الرابطة �أن تقام هذه املنطقة طوال فرتة عطلة عيد الفطر
املبارك ،لتكون مبادرة جمتمعية هادفة ،جتمع �أفراد الأ�سرة يف جو ترفيهي
منا�سب لكل الأعمار.
وت�شمل فعاليات منطقة اجلماهري �ألعاباً ترفيهية وعرو�ضاً فنية ،ومطاعم
متنقلة يف املوقع ،و م�سابقات تخ�ص�ص لها جوائز قيمة.

الدوري الرتكي يرتقب �ساعة احل�سم ..طرابزون يقرتب من من�صة التتويج
•• �أبوظبي-وام:

بعد مو�سم طويل وحافل بالإثارة ،تدخل بطولة الدوري الرتكي لكرة القدم
خالل ال�ساعات القادمة مرحلة حا�سمة يف ال�صراع على لقب امل�سابقة ،كما
ت�شتعل املناف�سة على املراكز امل�ؤهلة للبطوالت الأوروبية فيما يتطلع �أكرث
من فريق ال�ستغالل اجل��والت الأربعة املتبقية يف ال��دوري املمتاز للهروب
من �شبح الهبوط.
ويخو�ض طرابزون �سبور وفناربخ�شة �سباق النف�س الأخري يف امل�سابقة من
خالل مباريات هذه اجلولة التي قد حت�سم اللقب م�ساء اليوم حال تعرث
فناربخ�شة �أمام �ضيفه غازي عنتاب ،وقد يت�أجل احل�سم �إىل اليوم حال فاز
فناربخ�شة تاركا املت�صدر طرابزون �سبور ليح�سم اللقب لنف�سه من خالل
الفوز على �أنطاليا �سبور.
وللمو�سم الثاين على التوايل ،ي�شهد الدوري الرتكي املمتاز م�شاركة 20
فريقا بعدما كان  18فريقا فقط من قبل ،وينح�صر ال�صراع بني طرابزون
�سبور وهو الأقرب للتتويج وفنار بخ�شة يف املركز الثاين بفارق  11نقطة
عن املت�صدر.
و�إذا حقق ط��راب��زون �سبور اللقب اليوم �أو غ��دا� ،ستدون ه��ذه الكتيبة من
العبي الفريق بقيادة امل��درب عبداهلل �أف�سي تاريخا جديدا للنادي الكبري

ال��ذي �سبق له الفوز بلقب ال��دوري  6م��رات ،لكنه مل يح�صد اللقب منذ
 1983ما يعني �أن اللقب هذا املو�سم �سيكون الأول له يف امل�سابقة خالل
نحو �أربعة عقود.
ويف الوقت نف�سه �سيحرم طرابزون �سبور مناف�سه فناربخ�شة من ا�ستعادة
اللقب الغائب عنه منذ تتويجه بلقب امل�سابقة يف مو�سم 2014 - 2013
علما ب���أن فناربخ�شة هو ثاين �أك�ثر الفرق تتويجا بلقب ال��دوري الرتكي
بر�صيد  19لقبا ،مقابل  22لقبا جلالطة �سراي ،وي�أتي ب�شكتا�ش ثالثا
بر�صيد  15لقبا ،ثم طرابزون �سبور الذي اقرتب من الفوز بلقب البطولة
للمرة ال�سابعة.
وك��ان ط��راب��زون �سبور �أح��رز �ألقابه ال��ـ  6ال�سابقة خ�لال احلقبة الذهبية
للفريق يف �أواخ���ر ال�سبعينيات و�أوائ���ل الثمانينيات حيث ك��ان �أول تتويج
ل��ه بلقب ال����دوري ال�ترك��ي يف  1975ث��م تبعته خم�سة �أل��ق��اب �أخ���رى يف
 1976و 1978و 1979و 1980و 1983وك��ان لكتيبة الالعبني
الأج��ان��ب يف ط��راب��زون �سبور ه��ذا املو�سم دور ب��ارز يف ت�ألق الفريق خا�صة
يف الناحية الهجومية حيث احتل الأج��ان��ب املراكز الأرب��ع الأوىل بقائمة
ه��دايف الفريق يف البطولة هذا املو�سم حتى الآن ،حيث يحتل الدمناركي
�أندريا�س كورنيليو�س ال�صدارة بر�صيد  14هدفا للفريق ،ويليه املهاجم
النيجريي املخ�ضرم �أنطوين نواكيمي  33/عاما /بر�صيد  11هدفا ،ثم

دجانيني تافاري�س مهاجم الر�أ�س الأخ�ضر جنم فريق �أهلي جدة ال�سعودي يف الدور التمهيدي الثاين مل�سابقة امل�ؤمتر الأوروبي.
�سابقا ،وال��ذي �سجل � 9أه��داف للفريق فيما جاء العب الو�سط اليوناين وفيما يبدو طرابزون �سبور الأقرب للفوز باللقب الرتكي والت�أهل للدور
�أن�ستا�سيو�س باكا�سيتا�س يف املركز الرابع بر�صيد � 8أهداف.
التمهيدي الثالث ل��دوري الأبطال ،ي��دور �سباق ثالثي على املركز الثاين
وبهذا� ،أحرز الالعبون الأربع جمتمعني  42هدفا وهو ما يزيد على ثلثي ح��ال انتهى حلم فناربخ�شة يف ال��ف��وز باللقب حيث يحتل الفريق املركز
الأه���داف التي �أح��رزه��ا الفريق يف ال���دوري حتى الآن  63/ه��دف��ا ،/فيما الثاين بر�صيد  65نقطة مقابل  64نقطة لقونيا �سبور و 57نقطة لفريق
كان العب الو�سط ال�شاب عبد القادر عمر  22/عاما /هو �أبرز الالعبني ا�سطنبول با�شاك �شهري.
الأتراك ت�سجيال للأهداف مع الفريق بر�صيد �سبعة �أهداف.
كما ال ت��زال الفر�صة �سانحة �أم��ام ع��دة ف��رق �أخ��رى للدخول مع �أ�صحاب
ويتقدم فناربخ�شة على طرابزون �سبور بفارق هدف واحد فقط لكن الأخري امل��ق��دم��ة يف املناف�سة على امل��رك��زي��ن ال��ث��ال��ث وال���راب���ع ،وي�ب�رز منها �أ�ضنة
يتفوق بفارق وا�ضح على فناربخ�شة يف الناحية الدفاعية حيث اهتزت �شباكه دمير�سبور و�أالن��ي��ا �سبور ولكل منهما  52نقطة كما ت�ضم ه��ذه الفرق
 29مرة فقط يف  34مباراة بامل�سابقة حتى الآن ،مقابل  35هدفا يف �شباك جالطة �سراي وقا�سم با�شا ولكل منهما  47نقطة.
فناربخ�شة ،ورمبا كان هذا �سببا يف تلقي الفريق  7هزائم يف هذه املباريات ويف امل��راك��ز الأخ�ي�رة ،يتم�سك فريقا �أل��ت��اي وت�شايكور ريزا�سبور بالأمل
مقابل هزميتني فقط لطرابزون �سبور.
الأخري يف البقاء بالدوري املمتاز ،و�إن كانت فر�صة كل منهما �صعبة نظرا
و�إىل جانب ال�صراع على اللقب ،والذي قد يح�سم خالل ال�ساعات املقبلة ،لفارق النقاط الع�شرة التي تف�صلهما عن جري�سون�سبور الذي يحتل املركز
ت�شتعل املناف�سة على املقاعد الأوروبية وينتظر �أن تظل هذه املناف�سة قائمة ال�ساد�س ع�شر �آخ��ر املراكز التي ت�ضمن البقاء يف ال��دوري املمتاز ما يعني
حتى الرمق الأخري من امل�سابقة يف الأ�سابيع املقبلة.
حاجة الفريقني �إىل معجزة ليظل �أحدهما يف الدوري املمتاز.
ويت�أهل حامل اللقب الرتكي مبا�شرة �إىل الدور التمهيدي الثالث امل�ؤهل وكان جوزتيبه  28/نقطة /وبني ملطية �سبور  20/نقطة /هبطا ر�سميا
ل����دوري الأب���ط���ال الأوروب������ي فيما ي��خ��و���ض ���ص��اح��ب امل��رك��ز ال��ث��اين الدور يف وقت �سابق �إىل دوري الدرجة الأوىل بغ�ض النظر عن نتائج كل منهما يف
التمهيدي الثاين للبطولة نف�سها ،وي�شارك �صاحبا املركزين الثالث والرابع اجلوالت الأربعة املتبقية من امل�سابقة.

نادي الذيد الريا�ضي يختتم بطولة تن�س الطاولة
املجتمعية يف ن�سختها الثالثة مب�شاركة  50متناف�سا
•• الذيد-الفجر:

اختتم نادي الذيد الريا�ضي م�ساء
�أم�����س الأول بطولة تن�س الطاولة
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف ن�����س��خ��ت��ه��ا ال��ث��ال��ث��ة ،
والتي �أقيمت �ضمن فعاليات امللتقى
ال��رم�����ض��اين ل��ن��ادي ال��ذي��د تناف�س
ف��ي��ه��ا  50م�������ش���ارك���اً م����ن خمتلف
الفئات العمرية.
و�أ����س���ف���رت امل��ن��اف�����س��ات ال���ت���ي جرت
بنظام خروج اخلا�سر و�صعود الفائز
ل��ل��م��راح��ل ال��ن��ه��ائ��ي��ة ع���ن ف���وز ك ً
ال
م���ن ع��م��رو حم��م��ود ب��امل��رك��ز الأول
وعبد ال�سميع باملركز الثاين وعلي

ال�����س��ع��ي��د ث��ال��ث��اً و�إب��راه��ي��م حم�سن
رابعاً ورواد احللبي خام�ساً.
وحقق البطولة جناحا كبريا والفتا
���ض��م��ن ب��اق��ة الأن�����ش��ط��ة الريا�ضية
ل��ن��ادي ال��ذي��د خ�لال �شهر رم�ضان
الكرمي ف�ضال عن الإقبال من قبل
فئات املجتمع للم�شاركة وامل�ساهمة
بجهودهم يف التناف�س خالل ليايل
ال�شهر الكرمي وموا�صلة ا�ستفادتهم
من املناف�سة التي حتقق دميومة يف
الربامج الريا�ضية .
ويف ختام احلفل ك��رم �سعادة �سامل
حم���م���د ب����ن ه����وي����دن رئ���ي�������س ن����ادي
ال��ذي��د ال��ث��ق��ايف ال��ري��ا���ض��ي يرافقه

���س��ع��ادة ���س��امل ع��ل��ي الرفي�سا ع�ضو
جم��ل�����س الإدارة و ����س���امل �سيف
اجل����اري ال��ك��ت��ب��ي امل��دي��ر التنفيذي
ل���ن���ادي ال���ذي���د ال��ف��ائ��زي��ن بجوائز
م�سابقات البطولة.
و����ص���رح ����س���ع���ادة ����س���امل حم��م��د بن
ه��وي��دن رئي�س جمل�س الإدارة ب�أن

البطولة ت���أت��ي يف �سياق البطوالت
ذات الأهمية الريا�ضية والتي تعزز
م��ن ب��رام��ج و�أن�شطة ال��ن��ادي خالل
���ش��ه��ر رم�����ض��ان ال���ك���رمي واحلر�ص
على تنظيم الفعاليات التي حتقق
ل��غ��اي��ات يف مم��ار���س��ة �أف����راد املجتمع
للريا�ضة .

و�أ���ش��ار ب���أن �شعار الريا�ضة �أ�سلوب
ح��ي��اة ي��وا���ص��ل ت��ر���س��خ��ه م��ن خالل
م��ن��ظ��وم��ة ع���م���ل ال����ن����ادي يف طرح
ال��ب��ط��والت ذات ال��ن��ج��اح واالقبال
كما يف بطولة التن�س والتي حظيت
مب�شاركة  50مت�سابقا وبتناف�س
الفت .
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مدرب �أ�سرتاليا :واجهنا ظروفا �صعبة يف م�شوارنا بت�صفيات املونديال
•• دبي-وام:

�أكد جراهام �أرنولد ،مدرب منتخب ا�سرتاليا لكرة القدم� ،أن �إقامة مباراة
امللحق الآ�سيوي بني منتخبي الإمارات وا�سرتاليا يف الدوحة  7يونيو املقبل
ميزة ملنتخب ب�لاده باعتبار املدينة من امل��دن البديلة التي خا�ضت عليها
�أ�سرتاليا اثنتني من مبارياته يف م�شوار الت�صفيات.
كان االحتاد الدويل لكرة القدم ،قد اختار ملعب الريان القطري ،ال�ست�ضافة
مباراة الإمارات و�أ�سرتاليا �ضمن امللحق الآ�سيوي امل�ؤهل �إىل امللحق العاملي
لنهائيات ك�أ�س العامل  2022ويعد من املالعب الثمانية التي �ست�ست�ضيف
مباريات مونديال  ،2022وتبلغ طاقته اال�ستيعابية � 40ألف مقعد.

و يف ظ��ل الإج�����راءات االح�ترازي��ة وال��رغ��ب��ة يف تقليل ع��دد امل��ب��اري��ات تخلى
"فيفا" عن نظام �إقامة مباراتني يف كل مرحلة من مراحل ملحق الت�أهل �إىل
نهائيات ك�أ�س العامل وقرر �أن تلتقي جميع الدول املت�أهلة للملحق يف قطر
خلو�ض مباريات فا�صلة تقام ملرة واحدة.
و قال جراهام �أرنولد مدرب منتخب ا�سرتاليا ،يف ت�صريحات لقناة "�أ�س بي
�أ�س �سبورت" اال�سرتالية� " :أنا يف غاية االمتنان لأننا ال يزال لدينا فر�صة
يف الت�أهل �إىل نهائيات ك�أ�س العامل  ،2022لقد كان مو�سماً �شاقاً واجهنا
خالله الكثري من التحديات ب�سبب جائحة كورونا التي �أفقدتنا الكثري من
الالعبني على م�سار م�شوارنا يف الت�صفيات ،ورغم ذلك ما زالت لدينا فر�صة
يف حتقيق الهدف" .و �أحتل املنتخب الأ�سرتايل املركز الثالث يف املجموعة

الثانية من الت�صفيات الآ�سيوية امل�ؤهلة �إىل ك�أ�س ال��ع��امل ،بعد املنتخبني
ال�سعودي والياباين واللذين ت�أهال مبا�شرة �إىل املونديال ،يف حني �سيخو�ض
املنتخب الأ�سرتايل "ملحق الت�صفيات" مبواجهة منتخب الإم��ارات ثالث
املجموعة الأوىل ،والفائز منهما �سيواجه منتخب بريو يف املحطة الأخرية
قبل املونديال.
و�أ�ضاف  " :لعبنا �أرب��ع مباريات من �أ�صل  18مباراة يف م�شوار الت�صفيات
على �أر�ضنا ،والبقية كانت خارج �أر�ضنا وفقدنا الكثري من الالعبني ب�سبب
ال�سفر الدويل خالل اجلائحة التي حدت من قدرات العبينا وبالت�أكيد ف�إن
خو�ض املباراة احلا�سمة يف قطر تعترب ميزة لنا".
وقال " :و لأننا مل نتمكن من اللعب يف �أ�سرتاليا كان لزاماً علينا �أن نلعب

بع�ض املباريات على ع��دد من مالعب قطر ،وبالتايل كانت لدينا جتربة
التواجد يف قطر خالل م�شوار الت�صفيات و�أن نلعب على مالعب جمهزة
ومكيفة ".
وتتمثل مهمة امل���درب البالغ م��ن العمر  58ع��امً��ا الآن يف �إع���داد املنتخب
الأ�سرتايل ملواجهة الإمارات يف بداية �شهر يونيو ،والتي �سيت�أهل الفائز بها
ملواجهة بريو للح�صول على مقعد يف مونديال رفقة منتخبات فرن�سا حاملة
اللقب و الدمنارك و تون�س يف املجموعة الرابعة.
كان املدرب قد تعر�ض لدعوات عديدة لإقالته بعد اخفاقه يف الت�أهل مبا�شرة
�إىل امل��ون��دي��ال ،لكن احت��اد الكرة الأ���س�ترايل ج��دد الثقة به لنهاية م�شوار
الت�صفيات احلا�سمة �إىل ك�أ�س العامل.

برعاية رئي�س الدولة و توجيهات حممد بن زايد
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انطالق فعاليات الن�سخة الـ  42من مهرجان ختامي الوثبة للهجن االثنني املقبل
•• �أبوظبي-وام:

ت��ن��ط��ل��ق االث���ن�ي�ن امل��ق��ب��ل فعاليات
ال��ن�����س��خ��ة ال�����ـ  42م����ن املهرجان
اخل��ت��ام��ي للهجن "ختامي الوثبة
 "2022و ت�ستمر حتى  14مايو
املقبل على �أر����ض عا�صمة ميادين
الهجن بالوثبة بالعا�صمة �أبوظبي
برعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
ب��ن زاي���د �آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س الدولة
"حفظه اهلل" و توجيهات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حم��م��د ب��ن زاي���د �آل
ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د �أب���وظ���ب���ي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.
و يحظى امل��ه��رج��ان مب��ت��اب��ع��ة �سمو
ال�شيخ من�صور ب��ن زاي���د �آل نهيان
ن��ائ��ب رئي�س جمل�س ال����وزراء وزير
�����ش�����ؤون ال���رئ���ا����س���ة وي��ن��ظ��م��ه احت���اد
الإم��ارات ل�سباقات الهجن ،برئا�سة
م��ع��ايل ال�شيخ �سلطان ب��ن حمدان
�آل نهيان م�ست�شار �صاحب ال�سمو
رئي�س الدولة .
وميثل "ختامي الوثبة" �أح��د �أهم
ال�سباقات الرتاثية يف دول جمل�س
ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي ك���ون���ه اللبنة

احل��ق��ي��ق��ي��ة جل��م��ي��ع امل���ه���رج���ان���ات و
الذي يكمل  42عاما من النجاحات
ا����س���ت���م���رارا ل��ن��ه��ج ال���وال���د امل�ؤ�س�س
ال�شيخ زاي���د ب��ن �سلطان �آل نهيان
طيب اهلل ثراه.
و د�شن املهرجان انطالقته الأوىل
يف عام  ،1980و�أ�صبحت امل�شاركة
ف���ي���ه حت���ت���ل م���ك���ان���ة خ���ا����ص���ة ل���دى
م�لاك الهجن لعراقته التاريخية
والرتاثية الكبرية� ،إذ ي�شهد كل عام
م�����ش��ارك��ة ك��ب�يرة مل�ل�اك ال��ه��ج��ن من
�أبناء الدولة ودول جمل�س التعاون
اخلليجي للتواجد واملناف�سة على
ح�صد النامو�س.
وق���د �أن��ه��ت اللجنة العليا املنظمة
للمهرجان برئا�سة م��ع��ايل ال�شيخ
����س���ل���ط���ان ب����ن ح����م����دان �آل نهيان
م�����س��ت�����ش��ار ���ص��اح��ب ال�����س��م��و رئي�س
ال����دول����ة رئ���ي�������س احت������اد الإم��������ارات
ل�����س��ب��اق��ات ال���ه���ج���ن التح�ضريات
النهائية للمهرجان بختام عملية
ت�سجيل املطايا امل�شاركة عرب برنامج
املركا�ض الذكي.
و ت�����ش��ه��د ال��ن�����س��خ��ة احل���ال���ي���ة من
املهرجان �إقامة � 331شوطا خالل

�أي��ام��ه ال���ـ  ،13منها � 113شوطا
ل��ه��ج��ن �أ���ص��ح��اب ال�����س��م��و ال�شيوخ،
و� 208أ����ش���واط ل��ه��ج��ن اجلماعة،
و� 10أ�شواط لل�سباق الرتاثي الذي
ا�ستحدثته اللجنة املنظمة خالل
امل���وا����س���م الأخ���ي���رة ل��ل��ح��ف��اظ على

الهوية الرتاثية.
و خ�����ص�����ص��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة 52
رم������زا ع���ل���ى م������دار �أي�������ام املهرجان
للفائزين بالأ�شواط الرئي�سة خالل
املناف�سات ،منها  16رمزا ملناف�سات
هجن ال�شيوخ ،و 36رمزا ملناف�سات

هجن اجلماعة.
و يد�شن ال�سباق الرتاثي املناف�سات
يف ال���ي���وم الأول ل��ل��ف��ئ��ة العمرية
م���ن � 15إىل ��� 20س��ن��ة ،ويح�صل
الفائزون ب�أ�شواط ال�سباق الرتاثي
على جوائز نقدية ت�صل �إىل 100

�ألف درهم على �أن يح�صل �أ�صحاب
املراكز من الثاين �إىل العا�شر على
جوائز نقدية قيمة.
وخ�����ص�����ص��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة 70
�شوطا ل�سن احلقائق خالل اليومني
الثاين والثالث �إذ يقام خالل اليوم
الثاين � 28شوطا ،يح�صل خاللها
ال��ف��ائ��زون على ج��وائ��ز مالية قيمة
ت��ب��د�أ م��ن � 100أل���ف دره���م ،بينما
ي��ق��ام يف ال��ي��وم ال��ث��ال��ث � 42شوطا،
ت��ت��ن��اف�����س خ�لال��ه��ا امل���ط���اي���ا يف �أول
 4رم���وز يف ال��ف�ترة امل�سائية� ،إىل
ج���ان���ب اجل����ائ����زة امل���ال���ي���ة وق���دره���ا
مليون ون�صف ومليون دره��م على
الرتتيب.
وي�شهد اليومان الرابع و اخلام�س
�إقامة املناف�سات ل�سن اللقايا لهجن
اجلماعة وال�شيوخ ،من خ�لال 72
�شوطا� ،إذ يقام يف اليوم الرابع 42
�شوطا لهجن اجلماعة ،وخ�ص�صت
ال���ل���ج���ن���ة  8رم�������وز ل�������س���ن اللقايا
للأبكار واجلعدان املفتوح واملحليات
والإنتاج� ،إىل جانب اجلوائز املالية
للفائزين باللقب يف �أ�شواط الرموز،
ف��ي��م��ا ي�����ش��ه��د ال���ي���وم اخل��ام�����س 30

���ش��وط��ا للقايا ال�����ش��ي��وخ ،والتناف�س
على  4رموز.
و ت��ن��ت��ق��ل امل��ن��اف�����س��ات يف اليومني
ال�����س��اد���س و ال�����س��اب��ع ل�����س��ن الإي����ذاع
مل�سافة  6كلم �إىل امليدان اجلنوبي
م��ن��ه��ا  8رم����وز يف ال���ي���وم ال�ساد�س
لهجن اجل��م��اع��ة ،و 4رم���وز لهجن
ال�شيوخ.
و ي�شهد ال��ي��وم��ان الثامن والتا�سع
يف  9و 10م��اي��و امل��ق��ب��ل مناف�سات
احل����ول وال���زم���ول للهجن ال�شيوخ
واجلماعة التي تقام على مدار 50
�شوطا وتتناف�س خاللها املطايا على
نيل النامو�س وجوائز مالية قيمة.
�أم��ا مناف�سات �سن الثنايا فتنطلق
ي�����وم  11م���اي���و امل���ق���ب���ل ملناف�سات
اجلماعة عرب � 28شوطا ،تتناف�س
ع��ل��ى  8رم���وز يف ال��ف�ترة امل�سائية،
بينما يقام يف اليوم التايل مناف�سات
ال��ث��ن��اي��ا ل��ه��ج��ن ال�����ش��ي��وخ ع�ب�ر 24
�شوطا ،منها � 4أ���ش��واط يف الفرتة
امل�سائية تتناف�س على  4رموز.
و ت��ت��ح��ول الأن���ظ���ار ي���وم  13مايو
املقبل �إىل مناف�سات احلول والزمول
للجماعة يف الفرتة امل�سائية والتي

ت��ع��د �أق������وى �أ�����ش����واط ه��ج��ن �أبناء
القبائل� ،إذ خ�ص�صت اللجنة املنظمة
 8رموز لهذه الفئة تتناف�س على
ال�سيوف الرئي�سة للحول ،بخالف
اجل����وائ����ز امل���ال���ي���ة ال���ت���ي ت�����ص��ل �إىل
 5م�لاي�ين دره����م ل�����ش��وط احلول
املفتوح.
و يختتم امل��ه��رج��ان ي���وم  14مايو
املقبل بـ � 4أ�شواط للحول والزمول
لهحن ال�����ش��ي��وخ ال��ت��ي ت��ع��د الأق���وى
والأك���ب���ر ع��ل��ى الإط���ل���اق خ�ص�ص
ال�شوط الأول منها للزمول املحليات
وج���ائ���زت���ه جم�����س��م ب���الإ����ض���اف���ة �إىل
ن�صف مليون دره���م ،فيما خ�ص�ص
ال�����ش��وط ال���ث���اين ل��ل��ح��ول املحليات
وج���ائ���زت���ه خ��ن��ج��ر ب���الإ����ض���اف���ة �إىل
مليون درهم.
�أما ال�شوط الثالث في�شهد ال�صراع
على بندقية الزمول الرئي�س املفتوح
و مليوين درهم ،بينما ي�سدل ال�ستار
ع��ل��ى امل��ن��اف�����س��ات ب�����أق����وى �أ����ش���واط
امل��ه��رج��ان للحول الرئي�س املفتوح
وامل��ن��اف�����س��ة ع��ل��ى اجل����ائ����زة الأغلى
ال�سيف �إىل جانب اجلائزة املالية و
قدرها  3ماليني درهم.

�سيتي وليفربول يعيدان تركيزهما �إىل النزال املحلي

�صالح يفوز بجائزة اف�ضل العب يف اجنلرتا

فاز مهاجم ليفربول ،امل�صري حممد �صالح ،بجائزة العب العام يف �إجنلرتا
خالل الت�صويت ال�سنوي لرابطة نقاد كرة القدم للمرة الثانية يف م�سريته
�أم�س اجلمعة .وح�صل �صالح ،الفائز باجلائزة يف  ،2018على  48%من
الأ�صوات متقدماً على العب مان�ش�سرت �سيتي كيفن دي بروين ،ومن و�ست
ه��ام يونايتد دي��ك�لان راي�����س ،اللذين احتال املركزين ال��ث��اين والثالث على
الرتتيب .و�أح��رز �صالح " 29عاماً"  30هدفاً وق��دم  14متريرة حا�سمة
يف  44مباراة مع ليفربول هذا املو�سم وي�شكل ركيزة مهمة يف فريق املدرب
يورغن كلوب الذي يبتعد بنقطة واحدة عن املت�صدر مان�ش�سرت �سيتي قبل
خم�س مباريات من نهاية مو�سم ال��دوري .ونالت �سام كري العبة ت�شيل�سي
جائزة العبة العام بن�سبة  40%من الأ�صوات .وذك��رت الرابطة �أن �صالح
�سيت�سلم اجلائزة يف اخلام�س من مايو �-أيار املقبل.

تياغو �أف�ضل العب يف ذهاب ن�صف نهائي �أبطال �أوروبا

اختري العب ليفربول ،الإ�سباين ال��دويل تياغو �ألكانتارا� ،أف�ضل العب يف
ذه��اب ن�صف نهائي دوري �أبطال �أوروب���ا ،وفقاً ملا �أعلنه االحت��اد الأوروبي
لكرة القدم "يويفا" .وت�ألق تياغو يف انت�صار ليفربول على فياريال ،0-2
مما جعله ي�ستحق جائزة �أف�ضل العب يف ذهاب ن�صف النهائي لي�صبح �أول
العب يف ليفربول يح�صل على هذا التكرمي املو�سم احلايل .ويربز تياغو
�أي�ضاً يف الت�شكيل املثايل الذي �أعلنه "يويفا" لذهاب ن�صف النهائي والذي
هيمن عليه العبو ليفربول ومان�ش�سرت �سيتي الذي تغلب على ريال مدريد
 . 3-4ويعد مهاجم ريال مدريد الفرن�سي كرمي بنزميا ،الالعب الوحيد
من خارج الفريقني املندرج يف الت�شكيل .وي�ضم الت�شكيل ك ً
ال من �ألي�سون
بيكر وترينت �ألك�سندر �أرنولد و�إبراهيما كوناتي وفريجيل فان ديك و�أندرو
روبرت�سون و�ساديو ماين وتياغو (ليفربول) وكيفن دي بروين وبرنانديو
�سيلفا وفيل فودين (مان�ش�سرت �سيتي) وبنزميا (ريال مدريد).

املو�سم اجلديد لكرة ال�سلة ينطلق � 15سبتمرب املقبل

•• دبي -وام:

اعتمد جمل�س �إدارة احتاد كرة ال�سلة برئا�سة اللواء /م� /إ�سماعيل القرقاوي،
انطالق مناف�سات املو�سم الريا�ضي اجلديد  2023 – 2022ب�شكل مبكر
وحتديدا اعتباراً من � 15سبتمرب املقبل .جاء ذلك خالل االجتماع الأخري
ملجل�س �إدارة االحت���اد ،وال��ذي مت خالله مناق�شة ع��دد من املو�ضوعات املهمة
اخلا�صة بروزنامة املو�سم اجلديد وارتباطات املنتخبات الوطنية ،حيث اعتمد
االحت���اد �إج���راء بع�ض التعديالت الطفيفة على انطالقة بع�ض البطوالت
املحلية والتي �ستقام كما هي  4بطوالت ب��دون تعديل ،حيث �ستكون البداية
ببطولة ك�أ�س االحت��اد ،وتليها م�سابقة ال��دوري العام ثم بطولة ك�أ�س �صاحب
ال�سمو نائب رئي�س ال��دول��ة ثم اخلتام بك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة.
و�صرح �سامل املطوع الأمني العام لالحتاد ب�أنه تقرر م�شاركة منتخب ال�شباب
يف البطولة العربية بالقاهرة خالل الفرتة من � 14إىل  22يوليو املقبل ،ثم
امل�شاركة يف بطولة اخلليج يف ال�سابع من �أغ�سط�س املقبل ،وهي البطولة امل�ؤهلة
لك�أ�س �آ�سيا لهذه املرحلة ال�سنية.

بعد ن�شوة االنت�صار التي عا�شها الفريقان يف ذه��اب ن�صف نهائي دوري �أب��ط��ال �أوروب���ا منت�صف
الأ�سبوع ،يدخل مان�ش�سرت �سيتي املت�صدر ومالحقه ليفربول يف حقل �أل��غ��ام النقاط
الأخرية بال�صراع املتوا�صل بينهما على لقب الدوري الإنكليزي املمتاز� ،إذ تنتظرهما
رحلتان حذرتان ال�سبت �ضمن مناف�سات املرحلة اخلام�سة والثالثني.
يح ّل �سيتي ال��ذي يتقدم مالحقه ليفربول بنقطة يتيمة قبل خم�س مباريات من
النهاية ،على ليدز يونايتد الباحث بدوره عن نقاط ثمينة يف �صراعه للبقاء يف دوري
النخبة .وقبيل �ساعات منذ ذلك� ،سيكون ليفربول ق��ادرًا على خطف ال�صدارة موقتاً
عندما يفتتح املرحلة يف �ضيافة نيوكا�سل الذي حقق �ستة انت�صارات توال ًيا على �أر�ضه
يف الدوري ،لريتقي �إىل الن�صف الأعلى يف جدول الرتتيب بعد النتائج الإيجابية
التي حققها �إثر التعاقدات التي �أبرمها يف �سوق االنتقاالت ال�شتوية عقب
اال�ستحواذ ال�سعودي.
ً
وال ي��زال �أف�ضل فريقني يف �إنكلرتا راهنا على امل�سار ال�صحيح من
�أجل نزال �آخر حمتمل بينهما هذا املو�سم يف نهائي دوري الأبطال
بعد تفوقهما على خ�صميهما الإ�سبانيني يف منت�صف الأ�سبوع.
فخرج �سيتي بفوز مثري وح��ذر  3-4على �أر���ض��ه �ضد ريال
مدريد يف مباراة كان ق��ادرًا فيها على التفوق بفارق �أكرب،
فيما ح��ق��ق ل��ي��ف��رب��ول ال�����س��اع��ي للرباعية ف����و ًزا م�ستح ًقا
�2صفر على فياريال يف �أنفيلد.ومع توجه الفريقني �إىل �إ�سبانيا الأ�سبوع املقبل ملباراتي
الإي������اب ،ق���د ي��ل��ج���أ امل���درب���ان �إىل ب��ع�����ض ال��ت��غ��ي�يرات يف
الت�شكيلتني الأ�سا�سيتني.
ومنح امل���درب الأمل���اين ي��ورغ��ن كلوب جماهري ليفربول
�سببًا �إ�ضاف ًيا لالحتفال بعدما ج��دّد اخلمي�س عقده مع
النادي حتى العام .2026
�إال �أنه ال يبدو را�ض ًيا عن جدولة املباريات وخو�ض املواجهة ظه ًرا
بعد ثالثة �أيام فقط من ن�صف نهائي دوري االبطال .قال يف هذا
ال�صدد "�إنه �أم��ر قا�س ولكن ال ب�أ�س .ه��ذا �أف�ضل ما ميكن� .أُدخ��ل �إىل
املباراة املقبلة وحاول �أن تلعب �أف�ضل كرة قدم ممكنة".
و�سي�سعى الإ�سباين بيب غوارديوال الختيار الت�شكيلة املنا�سبة للمواجهة
احلذرة يف ملعب "�إيالن رود" قبل امللحمة املرتقبة يف "�سانتياغو برنابيو"
الأربعاء .وبعد �سل�سلة نتائج خميبة ،عاد ليدز �إىل التوازن يف الوقت املنا�سب
بعدما حافظ على �سجله خال ًيا من الهزائم يف املباريات اخلم�س الأخ�يرة يف
الدوري ( 3انت�صارات وتعادالن) ،ولكنه يبتعد بخم�س نقاط فقط عن �أول مراكز
الهبوط وتنتظره نهاية مو�سم �صعبة� ،إذ يلتقي �أر�سنال وت�شل�سي بعد �سيتي.
وقال االمريكي جي�سي مار�ش مدرب ليدز "�أعتقد �أنه االختبار الأعظم� .أنا �صريح
جدًا عندما �أقول �إين �أعتقد �أنهم �أف�ضل فريق يف العامل".
ويف �صراع دوري الأبطال ،وبعدما بات ت�شل�سي قريبًا من ح�سم املركز الثالث ،من
املتوقع �أن تنح�صر املعركة على الرابع الأخ�ير امل�ؤهل بني �أر�سنال وتوتنهام �إذ بات
مان�ش�سرت يونايتد منطق ًيا خارجها .يف ر�صيد ت�شل�سي  66نقطة متقدمًا ب�ست نقاط
عن �أر�سنال وثماين عن توتنهام ،فيما ميلك يونايتد  55نقطة وخا�ض مباراتني �أكرث
من الأندية اللندنة الثالثة .ويحل �أر�سنال ال�سبت على جاره و�ست هام ال�سابع (52
نقطة) الذي مني بانتكا�سة يف بحثه عن لقب قاري بعد �سقوطه على �أر�ضه اخلمي�س �ضد
�أينرتاخت فرانكفورت الأملاين ( )1-2يف ذهاب ن�صف نهائي الدوري الأوروب��ي "يوروبا
ليغ" ،فيما ي�سافر ت�شل�سي �إىل ليفربول ملالقاة �إيفرتون ال�ساعي للخروج من منطقة
الهبوط يف م�سعاه لتفادي توديع دوري الأ���ض��واء للمرة الأوىل منذ  68عامًا .يف ر�صيد
�إيفرتون  29نقطة يف املركز الثامن ع�شر متخل ًفا بنقطتني عن برينلي وخم�س عن ليدز،
ولكنه خا�ض مباراة �أقل منهما.
و�سي�أمل مدربه فرانك المبارد �أن يقدم له فريقه ال�سابق ت�شل�سي خدمة عندما يلتقيان
على ملعب "غودي�سون بارك" الأح��د .ويدخل ت�شل�سي �إىل املباراة يف �أعقاب تعادله  1-1مع
م�ضيفه مان�ش�سرت يونايتد اخلمي�س يف مباراة مقدمة من املرحلة  37ب�سبب ان�شغال البلوز يف
نهائي الك�أ�س �ضد ليفربول يف � 14أيار/مايو على ملعب "وميبلي"� .أم��ا توتنهام ،في�سعى للعودة
�إىل االنت�صارات بعد تعادل وخ�سارة يف �آخ��ر مباراتني عندما ي�ست�ضيف لي�سرت �سيتي العا�شر
الذي مل يعرف بدوره طعم الفوز يف �آخر ثالث مباريات يف الدوري وتعادل على �أر�ضه مع
روما  1-1اخلمي�س يف ذهاب ن�صف نهائي "كونفرن�س ليغ" قبل �أن يتجه �إىل العا�صمة
الإيطالية الأ�سبوع املقبل.

علماء يكت�شفون حفرية دينا�صور مفرت�س
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ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

اك��ت�����ش��ف ف��ري��ق م���ن ع��ل��م��اء احل��ف��ري��ات ب��الأرج��ن��ت�ين ب��ق��اي��ا �أك��ب�ر دي��ن��ا���ص��ور ُي�����س��ج��ل ع��ل��ى الإط���ل��اق م���ن جن�س
امليجارابتور املفرت�س وذلك �أثناء عمليات تنقيب يف باتاجونيا .الدينا�صور من نوع جديد �أطلق عليه ا�سم مايب
ماكروثوراك�س.
وقال العامل ماورو �أران�سياجا روالندو الذي �شارك يف الك�شف �إن طول الدينا�صور يرتاوح بني ت�سعة وع�شرة �أمتار
يف حني مل يتجاوز طول دينا�صورات " امليجارابتور " الأخرى ت�سعة �أمتار.
وق��ال �أران�سياجا روالن��دو لرويرتز عندما عُر�ضت احلفريات يف متحف برناردينو ريفادافيا الأرجنتيني للعلوم
الطبيعية بالعا�صمة بوين�س �أير�س "حجم ذا احليوان كبري جدا ومتكنا من العثور على الكثري من بقاياه".
وقال املجل�س الوطني للبحوث العلمية والتقنية ،حيث يعمل اخل�براء الذين اكت�شفوا حفرية الدينا�صور� ،إنها
اك ُت�شفت يف مار�س �آذار  2019يف منطقة باتاجونيا يف �سانتا كروز قبل �أيام من فر�ض قيود �صارمة ملكافحة جائحة
كوفيد.-19
وب�سبب اجلائحة ا�ضطر العلماء يف البداية �إىل توزيع احلفرية بينهم وحتليلها يف منازلهم.
و�شارك عاملان يابانيان �أي�ضا يف البعثة الأرجنتينية .ويعتقد �أن هذا الدينا�صور �آكل اللحوم قد عا�ش فيما �أ�صبح
الآن الطرف اجلنوبي للأرجنتني قبل  70مليون �سنة يف الع�صر الطبا�شريي.
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يطرد والدته من زفافه بعدما ن�شرت �صور ثوب الزفاف

ينمو ال�شعر يف ل�سانها ب�سبب حالة نادرة

عبرّ عري�س عن غ�ضبه بعد �أن ن�شرت والدته على مواقع
التوا�صل االجتماعي ���ص��و ًرا ل��ث��وب زف���اف عرو�سه قبل
احلفل ،ودفعه ذلك �إىل طرد والدته من حفل الزفاف.
وكانت العرو�س قد �أو�ضحت �سابقًا �أنها ال تريد �أن يرى
�أي �شخ�ص خارج حفل الزفاف ف�ستانها قبل �أن مت�شي يف
املمر ،راغبة يف مفاج�أة والدها ثم زوج امل�ستقبل.
وعلى الرغم من هذه الرغبة ،ا�ستمرت حماة العرو�س يف
حملها على م�شاركة �صور الف�ستان على و�سائل التوا�صل
االجتماعي ،قائلة لها �إن اجلميع يريدها �أن تفعل ذلك،
على الرغم من �أنها مل حت�صل على �إذن العرو�س لن�شر
ال�صور .ويف وقت الح��ق ،بينما كانت الأمهات واجلدات
وو�صيفات العرو�س يحاولن ارتداء الف�ساتني ،ت�صاعدت
الأمور عندما �أ�صرت حماة العرو�س على ارتداء مالب�س
ب��ي�����ض��اء .ورداً ع��ل��ى ذل����ك ،ق����ررت ال��ع��رو���س و���ض��ع حفل
الزفاف بالكامل باللون الأبي�ض وفعلت ذلك .ومع ذلك،
ج��اءت اخليانة احلقيقية يف �صباح ي��وم ال��زف��اف ،عندما
�شاركت حماتها �صورة �صريحة للعرو�س املرتقبة يف ثوب
زفافها .وعلى موقع ريدت� ،أو�ضح العري�س الغا�ضب �أن
ال�صورة مت التقاطها وم�شاركتها قبل حوايل  30دقيقة
من بدء احلفل ،مما �أدى �إىل تدمري املفاج�أة.

حتدثت ام���ر�أة عن حمنتها امل���ؤمل��ة املتمثلة يف ت�شخي�ص �إ�صابتها
مبتالزمة الفم احل���ارق ،وه��و ا���ض��ط��راب ن��ادر ت�سبب لها بل�سان
�أ�صفر م�شعر ون��زي��ف يف اجل��ل��د .ب���د�أت �ألي�سا ( 24ع��ام��اً) ،وهي
م�ساعدة �إن��ت��اج من �شمال والي��ة نيويورك ،ال��والي��ات املتحدة ،يف
مالحظة �إح�سا�س خفيف بالوخز على ط��رف ل�سانها يف يونيو
(حزيران)  ،2019وجتاهلت الأمر ولكن �سرعان ما بد�أ الإح�سا�س
ينت�شر عرب فمها بالكامل و�أ�صبح من ال�صعب جتاهله.
ويف غ�ضون �أ�سابيع ،تتذكر �ألي�سا �أن ل�سانها "يحرتق" وظهر
باللون الأحمر الفاحت ،مع انت�شار ال�شعور يف لثتها وخديها ،وبد�أت
�ألي�سا � ً
أي�ضا تعاين من جفاف الفم ،والتهاب الأ�سنان ،وتق�شري
ون��زي��ف م��ن اجل��ل��د ،وطعم معدين غريب يف فمها  -مم��ا جعلها
ت�شعر بال�ضيق.
وكان يعتقد يف البداية �أنها "�أحرقت" ل�سانها ولكن بعد ا�ست�شارة
الطبيب ،مت ت�شخي�ص �إ�صابتها مبتالزمة الفم احلارق.
متالزمة الفم احلارق هي حالة نادرة ت�سبب الأمل وعدم الراحة يف
الفم وال�شفتني والل�سان ،وهي ت�شبه الإح�سا�س باحلرقان .و�أخرب
اخت�صا�صي طب الفم �ألي�سا �أن��ه ال يوجد ع�لاج ،لكن و�صف لها
خ�صي�صا ملتالزمة الفم
غ�سول الفم املركب كلونازيبام ،امل�صمم
ً
احلارق ،وقد و�صف لها طبيب �آخر الحقًا البجابابنتني.

ً
إيطاليا
قناديل البحر تغزو ميناء �

ق�صر خرايف �شيده �أمريكي حلبيبته ..يتحول �إىل متحف

�أظهر ت�صوير التقطته طائرة م�سرية �أن قناديل البحر ملأت
ميناء مدينة تري�ستا ب�شمال �إيطاليا يف غزو يقول العلماء �إنه قد
ناجم عن ت�أثريات الرياح والتغريات يف درجة حرارة مياه البحر.
ولوحظت الظاهرة ذاتها يف �أبريل ني�سان من العام املا�ضي عندما
عرث على �آالف من �أحد �أنواع قناديل البحر يف طريقها �إىل امليناء.
وقالت فالنتينا ترييلي الباحثة يف املعهد الوطني لعلوم املحيطات
واجليوفزياء التجريبية ل�صحيفة ال ريبوبليكا "نالحظ دفئا يف
درجة حرارة مياه البحر ورمبا تكون زيادة قناديل البحر ترتبت
ب�صورة جزئية على ذلك".
و�أ�ضافت "التغريات ال�صغرية يف احل��رارة التي قد ال تكون ذات
�أهمية بالن�سبة لنا هي مهمة لهذه الالفقاريات ،فحقيقة �أنها
بد�أت تتكاثر ثالثة �أ�سابيع �أو �شهر مبكرا هي يف غاية الأهمية".

اليابانيون يعي�شون ً
وقتا �أطول من دون خرف

قالت درا�سة جديدة تعتمد على املحاكاة الدقيقة �إنه على مدار الـ
 20عاماً القادمة� ،سيعي�ش اليابانيون لفرتة �أطول دون الإ�صابة
باخلرف ،لكن الن�ساء الأكرب �سناً الالتي ح�صلن على تعليم �أقل
من الثانوي �سوف ي�ستفدن بدرجة �أقل من الرجال.
و�أجريت الدرا�سة يف جامعة طوكيو با�ستخدام قاعدة بيانات ت�ضم
 40مليون �شخ�ص ،وق��ام الباحثون بفح�ص م�ستقبل �شيخوخة
ال�سكان يف اليابان حتى عام  .2043وتوقعت النتائج التي ن�شرها
موقع "�ساين�س دايلي" �أن يعي�ش مزيد من النا�س لفرتة �أطول،
و�أن �إج��م��ايل ال�سنوات ال��ت��ي يق�ضونها يف التعاي�ش م��ع اخلرف
�ستنخف�ض .و�سلطت الدرا�سة ال�ضوء على تنوع الت�أثريات على
�شرائح خمتلفة من ال�سكان ،حيث تو ّقعت ت�أ ّثر الن�ساء اليابانيات
احلا�صالت على �أق��ل من تعليم ثانوي يف �سن  75عاماً �أو �أكرث
ب�شكل غري متنا�سب باخلرف وال�ضعف.
وتعترب رع��اي��ة كبار ال�سن م�صدر قلق م�شرتك يف جميع �أنحاء
العامل .وت�شتهر اليابان ب�سكانها الأط��ول عمراً ،والذين ي�ستمر
عددهم يف االرتفاع.

وثائقي عن ع�صابة
�سرقت جنوم هوليوود
ي���ع���ر����ض ف��ي��ل��م وث���ائ���ق���ي بعنوان

Bling Ring: Hollywood

 Heistsدرام��ا ع�صابة تخ�ص�صت
يف ���س��رق��ة جن����وم ه���ول���ي���وود ،مبا
يف ذل���ك �أورالن������دو ب��ل��وم ،وميغان
فوك�س ،وليند�ساي لوهان.
وب����ح���������س����ب ����ص���ح���ي���ف���ة "�صن"
ال�ب�ري���ط���ان���ي���ة ،ك������ان الل�صو�ص
ي��ع��ت�برون م��ن��ازل جن���وم هوليوود
مب���ث���اب���ة م���اك���ي���ن���ات �����ص����رف �آيل
�شخ�صية لهم ،يلج�أوون �إليها كلما
احتاجوا �إىل النقود.
وعلى مدار �سنوات �سرق الل�صو�ص
جم�����وه�����رات ون������ق������وداً ومالب�س
وتذكارات من جنوم الدراما قدرت
ب����أك�ث�ر م���ن  3م�ل�اي�ي�ن جنيهات
ا�سرتلينية.
وي��ك�����ش��ف �أح����د �أع�����ض��اء الع�صابة
يف الفيلم كيف ا�ستهدفوا منازل
ال�����ص��ف��وة يف ه��ول��ي��وود ب�ين عامي
 ،2009 ،2008م�ستخدمني
جم���ل��ات ال���������ش����ائ����ع����ات ،وم����واق����ع
عناوين امل�شاهري ،وخرائط جوجل
للتخطيط جلرائمهم وتنفيذها.
ويدعي زعيم الع�صابة نيك بوغو
�أنه �سرق منزل باري�س هيلتون 5
م����رات ل�����س��رق��ة ال��ن��ق��ود واملالب�س
وح��ت��ى ال��ك��وك��اي�ين ق��ب��ل �أن تنتبه
النجمة وتبلغ ال�شرطة �أخرياً!
الطريف �أن الل�صو�ص عرثوا على
مفتاح ال�شقة �أ���س��ف��ل "الدوا�سة"
�أو املم�سحة �أم����ام ال���ب���اب ،وكانوا
ي�ستخدمونه كلما اح��ت��اج��وا �إىل
ن���ق���ود ت��ك��ف��ي لأ�����س����ل����وب حياتهم
الفخم.

Saturday

روان بالن�شارد خالل ح�ضورها العر�ض الأول لفيلم  Huluيف لو�س �أجنلو�س يف هوليوود  ،كاليفورنيا .ا ف ب

العنف املنزيل ي�ضر عقول الأبناء

وجدت درا�سة جديدة �أن ال�صدمة الناجتة عن م�شاهدة الأبناء للعنف بني
الوالدين ميكن �أن تزيد من خطر �إ�صابتهم باالكتئاب وم�شاكل ال�صحة
العقلية الأخ��رى .ت�ضمنت الدرا�سة �أكرث من  17700بالغ كندي �شاركوا
يف م�سح وطني حول ال�صحة العقلية .من بني امل�شاركني ،قال � 326إنهم
�شهدوا العنف املنزيل من قبل الوالدين �أكرث من  10مرات قبل �سن .16
وقال  22.5%من امل�شاركني �إنهم عانوا من اكتئاب �شديد يف مرحلة ما من
حياتهم ،يف حني عانى  15%من امل�شاركني من القلق .وباملقارنة ،كانت
املعدالت بني الأ�شخا�ص الذين لي�س لديهم تاريخ من العنف بني �آبائهم
 9%لالكتئاب و  7%للقلق .وقالت م�ؤلفة الدرا�سة �إ�سما فولر طوم�سون
مديرة معهد دورة احلياة وال�شيخوخة بجامعة تورونتو" :ت�ؤكد نتائجنا
على خماطر النتائج ال�سلبية طويلة امل��دى للعنف امل��ن��زيل امل��زم��ن على
الأطفال ،حتى عندما ال يتعر�ض الأطفال �أنف�سهم للإيذاء".
ووف�� ًق��ا للم�ؤلف امل�����ش��ارك يف ال��درا���س��ة دي���ردي راي���ان ،م��ن كلية فاكتور �إن
وانتا�ش للخدمة االجتماعية ،يظل العديد من الأطفال الذين يتعر�ضون
للعنف املنزيل من والديهم يف حالة من القلق الدائم ،ويخافون من احتمال
ت�صاعد النزاع �إىل اعتداء ج�سدي عنيف .لذلك ،لي�س من امل�ستغرب �أن
ت�ستمر لديهم هذه املخاوف واال�ضطرابات حتى فرتة بلوغهم".

خطة حلظر �سجائر النعناع ..وال�سبب اجلاذبية
�أعلنت الواليات املتحدة عن خطة حلظر ال�سجائر بنكهة املنتول "�سجائر
النعناع" ،بهدف تقلي�ص �أعداد املدخنني يف �أنحاء البالد.
وح�سب وجهة النظر الأمريكية ،ف���إن اخلطوة من �ش�أنها تقليل جاذبية
ال�����س��ج��ائ��ر ،خ��ا���ص��ة للمراهقني وال�����ش��ب��اب ،مم��ا �سيدفع ال��ك��ث�يري��ن منهم
لالبتعاد عن التدخني.
كما �سيقلل اخلطة خماطر الوفاة ملدخني �سجائر املنتول احلاليني عن
طريق تقليل اال�ستهالك ،وزيادة احتمالية الإقالع عن التدخني.
و�أ�صدرت �إدارة الغذاء وال��دواء الأمريكية خطتها حلظر �سجائر املنتول،
اخلمي�س ،قائلة �إن الإج���راءات لديها القدرة على احل��د ب�شكل كبري من
الأمرا�ض املرتبطة بالتدخني ،وبالتايل الوفيات الناجتة عنها.
وق���ال وزي���ر ال�صحة واخل��دم��ات الإن�سانية كزافييه بي�سريا يف ب��ي��ان� ،إن
"القواعد املقرتحة �ست�ساعد يف منع الأطفال من �أن ي�صبحوا اجليل القادم
من املدخنني ،وت�ساعد املدخنني البالغني على الإقالع عن التدخني".
وتابع" :بالإ�ضافة �إىل ذلك ،متثل القواعد املقرتحة خطوة مهمة لتعزيز
العدالة ال�صحية عن طريق احلد ب�شكل كبري من الفوارق ال�صحية املتعلقة
بالتبغ" .وقالت �إدارة الغذاء والدواء �إن القواعد اجلديدة مبنية على قانون
منع التدخني ومكافحة التبغ يف الأ���س��رة ،ال��ذي يعد عن�صرا حا�سما يف
برنامج �إدارة الرئي�س جو بايدن ملواجهة ال�سرطان.

�سناب تك�شف عن كامريا طائرة

قالت �شركة �سناب �إنها �ستطرح تقنيات وخ�صائ�ص جديدة
ك��ي ت�سهل على العالمات التجارية �إي��ج��اد جت��ارب ت�سوق
عرب الواقع املعزز على تطبيقها �سناب �شات بالإ�ضافة �إىل
كامريا طائرة .وخالل عر�ضها ال�سنوي لأحدث التطورات
التكنولوجية� ،أعلنت ال�شركة التي تتخذ من �سانتا مونيكا
بوالية كاليفورنيا الأمريكية مقرا لها عن كامريا يف حجم
اجليب ت�سمى بيك�سي ،ميكنها التحليق على ارتفاع ب�ضعة
�أقدام فوق �صاحبها اللتقاط �صور ومقاطع م�صورة قبل �أن
تهبط يف راحة اليد.
و�ستمثل الكامريا الطائرة ،التي قالت �سناب �إنها �ستتكلف
 230دوالرا و�ستباع يف ال��والي��ات املتحدة وفرن�سا ،دفعة
متجددة لتنمية �أعمالها يف جمال الأجهزة .كان املو�ضوع
الرئي�سي لقمة (�شركاء �سناب) هو "العودة �إىل الواقع"،
مما يعك�س تركيز ال�شركة خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية
على ال��واق��ع امل��ع��زز ،وه��و ن��وع من التكنولوجيا التي تعزز
ال�صور واملقاطع امل�صورة �أو جتربة العامل احلقيقي ب�صور
حم��و���س��ب��ة .ق���ال ب��وب��ي م��ي�ريف ،امل���ؤ���س�����س امل�����ش��ارك وكبري
م�����س���ؤويل التكنولوجيا يف �سناب ،يف مقابلة "نعتقد ب�أن
هناك قدرا هائال من الفر�ص لبناء �أدوات  ...مرتبطة مبا
نراه �أمامنا".

بعيدا يف الأف���ق ،و�سط غابة الرميالت بطنجة �شمايل
املغرب ،تظهر بناية بريديكاري�س بلونها الأبي�ض ال�ساطع
كقطرة حليب و�سط غطاء نباتي كثيف يطل على البحر
املتو�سط.
يقع الق�صر ف��وق رب���وة تطل على م�ضيق جبل طارق،
وه��ن��اك خ��ل��ف امل��ع�بر ال���ذي يف�صل ب�ين ق��ارت�ين ،تظهر
ال�ضفة اجلنوبية للجارة الإيبريية التي ال تبعد عن هذه
البقعة �سوى بكيلومرتات معدودة.
�إن��ه بيت م��ع��زول ع��ن ال��ع��امل ،بناه م��واط��ن �أم�يرك��ي من
�أ�صل يوناين ،يدعى �إي��ون بريديكاري�س ،ع��ام  1878يف
قلب غابة الرميالت ال�ستقبال زوجته امل�صابة مبر�ض
ال�����س��ل ،ك��ع��رب��ون للمحبة ،ح��ي��ث ب��ن��ي ال��ق�����ص��ر ب�أ�سلوب
معماري تركيبي يجمع بني الأ�سلوب الأجنلو�ساك�سوين
والطراز الكال�سيكي الو�سيط الذي ي�ستح�ضر �شكل قالع
�أوروبا.
هذا الف�ضاء التاريخي حتول اليوم �إىل متحف يجمع بني
التعريف بهذه ال�شخ�صية التاريخية وي�ستعر�ض التنوع
البيولوجي لهذه املنطقة وللجهة ككل.
وبح�سب القائمني على امل�����ش��روع ال��ث��ق��ايف ،ف���إن العر�ض
امل��ت��ح��ف��ي ب��ب��ن��اي��ة ق�����ص��ر ب��ي��دري��ك��اري�����س ي��ت��م��ي��ز بالغنى
والتنوع ،حيث ي�أتي افتتاح البناية يف �إطار فعاليات "�شهر
الرتاث".
وق����د اف��� ُت���ت���ح ال�����س��ب��ت � 23أب����ري����ل ب��امل��ن��ت��زه احل�ضري
ب�يردي��ك��اري�����س ،غ��اب��ة ال��رم��ي�لات ،م��رك��ز تعريف الرتاث
"بريديكاري�س" بح�ضور عدد من امل�س�ؤولني على اجلهة،
بغر�ض ف��ك العزلة ع��ن ه��ذه املعلمة التي ت��دور حولها
الأ�ساطري واحلكايات ومن �أجل �إعطائها حياة جديدة.

كعكة من احلرب العاملية الثانية ..عادت ل�صاحبتها
م���ع ع���ب���ارات ع��ي��د م��ي�لاد ���س��ع��ي��د باللغتني
الإي��ط��ال��ي��ة والإجن��ل��ي��زي��ة� ،أه����دى اجلي�ش
الأمريكي �سيدة �إيطالية كعكة عيد ميالد
�أم�����س الأول اخلمي�س ب��دال م��ن تلك التي
�أك��ل��ه��ا اجل��ن��ود الأم�يرك��ي��ون ع��ن��دم��ا دخلوا
بلدتها خ�ل�ال �إح����دى امل��ع��ارك الأخ��ي�رة يف
احلرب العاملية الثانية.
م�يري ميون ،التي احتلفت بعيد ميالدها
الت�سعني �أم�س اجلمعة ذرفت الدموع عندما
تلقت ال��ك��ع��ك��ة يف ح��ف��ل �أق��ي��م يف فيت�شنزا،
�شمال غرب البندقية.
وي�����ص��ادف ه���ذا احل���دث ال��ذك��رى ال�سنوية
لليوم الذي �شقت فيه فرقة امل�شاة الثامنة
والثمانني طريقها �إىل املدينة يف � 28أبريل
.1945
ووف��ق��ا للجي�ش الأم�ي�رك���ي� ،أم�����ض��ت ميون
تلك الليلة م��ع وال��دت��ه��ا خمتبئة يف علية
مزرعتهم يف قرية �سان بيرتو القريبة ،وكان
اجلنود الأملان املن�سحبون يطلقون النار على

جوهرة متار�س ريا�ضة
الغو�ص يف املالديف
ال ت��زال الراق�صة الرو�سية جوهر ة ت�شارك مع متابعيها اللحظات املمتعة من
�إجازتها يف ج��زر املالديف ،ويف �آخ��ر ظهور لها ن�شرت لورديانا �صورة لها وهي
متار�س ريا�ضة الغو�ص مرتدية الزي اخلا�ص لهذه الريا�ضة وب�شعر مبلل ب�صورة
خطفت �أنظار املتابعني.
وحتاول لورديانا �إ�شارك حمبيها ب�شكل دائم بتفا�صيل رحالتها وعملها وحياتها
اخلا�صة .وكانت جوهرة �شاركت متابعيها جمموعة �صور جديدها لها يف �صفحتها
اخلا�صة على موقع التوا�صل االجتماعي ب�إطاللة رم�ضانية.
وخطفت جوهرة الأنظار ب�أناقتها وجمالها �إذ ارت��دت عباءة طويلة ذات نق�شات
موردة ،وتركت �شعرها من�سد ًال على كتفيها بت�سريحة جمعدة ،وعايدت جوهرة
من خالل هذه ال�صورة متابعيها بحلول �شهر رم�ضان.

امل��ن��زل ،وعندما ا�ستيقظت ميون يف �صباح
يوم عيد ميالدها الثالث ع�شر ،كان اجلنود
الأمريكيون قريبون من املنطقة.
وقالت حامية اجلي�ش الأمريكي يف �إيطاليا
�إن والدة ميون �أعدت لها كعكة عيد ميالد
وتركتها على حافة ال��ن��اف��ذة ل��ت�برد ،لكنها
اخ��ت��ف��ت  -ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو م��ن ق��ب��ل اجلنود
الأم�ي�رك���ي�ي�ن اجل���ي���اع ال���ذي���ن ا�ستقبلهم
امل���واط���ن���ون الإي��ط��ال��ي��ون ب��ال��ن��ب��ي��ذ واخلبز
�أثناء دخولهم فيت�شنزا على طول الطريق
الرئي�سي .وبدت ميون منده�شة من �إعادة
اجلنود الأمريكيني الكعكة بعد  77عامًا،
و�شعرت بال�سعادة الغامرة عندما غنى ح�شد
�صغري ي�ضم ق���ادة �أم�يرك��ي�ين وم�س�ؤولني
�إيطاليني "عيد ميالد �سعيد".
وق��ال��ت م��ي��ون ،وف��ق��ا للجي�ش الأمريكي:
"اجلمعة� ،سن�أكل تلك احللوى مع جميع
�أف���راد عائلتي لتعيد �إيل ذك��رى ه��ذا اليوم
الرائع الذي لن �أن�ساه �أبدا".

وفاة رائد املو�سيقى
الإلكرتونية �شولتزه
تويف عن  74عاماً رائ��د املو�سيقى
الإل���ك�ت�رون���ي���ة الأمل���ان���ي���ة كالو�س
���ش��ول��ت��زه ال�����ذي �أل���ه���م���ت �أعماله
م��و���س��ي��ق��ي�ين ك�ث�ر ،ع��ل��ى م���ا �أعلن
جنله �أم�����س الأول اخلمي�س عرب
في�سبوك.
وك��ت��ب ماك�سيميليان �شولتزه �إنّ
ك�لاو���س ���ش��ول��ت��زه رح���ل الثالثاء
"ب�شكل مفاجئ وغري متوقع" رغم
�أ ّنه كان ي�صارع �أحد الأمرا�ض.
ويُعترب �شولتزه املولود يف � 4آب-
�أغ�سط�س  1947يف برلني �أحد �أهم
م�ؤ�س�سي املو�سيقى الإلكرتونية
الأملانية التي تركت ب�صماتها على
عدد من الأعمال املعا�صرة.
وخ�لال �سبعينات ال��ق��رن الفائت،
اع�� ُت�بر ���ش��ول��ت��زه ال���ذي ك���ان طوله
ي��ب��ل��غ م�ت�ري���ن �أح�����د �أب������رز وج���وه
مو�سيقى الـ"�سباي�س روك" �إىل
ج��ان��ب م��اي��ك �أول��دف��ي��ل��د وفرقة
"بينك فلويد" الإنكليزية .وكان
لفرتة ع�ضواً يف فرقة "تاجنرين
درميز" الأمل��ان��ي��ة املتخ�ص�صة يف
مو�سيقى الـ"كراوتروك".
وف��ي��م��ا ب����د�أ ���ش��ول��ت��زه ع���ازف���اً على
الغيتار انتقل بعدها للعزف على
ال��درام��ز ،و�أجن���ز �أن��واع��اً ع��دة من
الأع����م����ال امل��و���س��ي��ق��ي��ة كمو�سيقى
الأف��ل��ام و�أع���م���ال م�����س��ت��وح��اة من
املو�سيقى الكال�سيكية بالإ�ضافة
�إىل �إجن�����������ازه �أغ����ن����ي����ات لنجوم
م��ت��ن��وع�ين "كالفرقة الأمل���ان���ي���ة
"�ألفافيل" .و�أ�صبحت مقطوعاته
التي يتجاوز ع��دد منها الثالثني
دقيقة من الأعمال الكال�سيكية يف
املو�سيقى الإلكرتونية.

