
الأ�سريان الربيطانيان يف رو�سيا ينا�سدان جون�سون التدخل ملبادلتهما 

قاذفات نووية رو�سية حتلق بالقرب من اأوكرانيا

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

   

»زايد الإن�سانية« ت�ساهم يف م�سروع 
لتمكني املراأة يف �سرياك الأرمينية 

•• اأبوظبي-وام:

�ألف  �ساهمت م�ؤ�س�سة ز�يد للأعمال �خلريية و�لإن�سانية مببلغ 20 
دولر يف برنامج لـ )متكني �ملر�أة �لأرمينية يف حمافظة �سري�ك(.

يــ�ــســاعــد �لــرنــامــج �ملـــــر�أة عــلــى �لــعــمــل يف �ــســركــات �لــتــكــنــ�لــ�جــيــا يف 
�أرمينيا.

وقال �سعادة حمد �سامل بن كردو�س �لعامري مدير عام �مل�ؤ�س�سة �إن 
هذه �مل�ساهمة �لتي متت ب���سطة �سفارة �لدولة يف جمه�رية �أرمينيا 
وت�فري  �لنــ�ــســان  كــر�مــة  �أجــل  مــن  �مل�ؤ�س�سة  لهدف  ..تــاأتــي حتقيقاً 

�حلياة �لكرمية له دون �أي متييز عرقي �أو ديني �أو مناطقي.

الهالل الإماراتي يوا�سل 
توزيع املري الرم�ساين يف اليمن

•• ح�رضموت- وام:

يف  �لرم�ساين  �ملري  ت�زيع  �لإمــار�تــي  �لأحمر  هيئة  �لهلل  ت���سل 
يف  �ملكل  �أريــاف  مديرية  و�سمل  �ل�سقيق  �ليمن  حمافظات  خمتلف 
�مل��د �لغذ�ئية  �آلف �لأ�سر من  ��ستفادت  حمافظة ح�سرم�ت حيث 
وتلبية  �لإن�سانية  �لأو�ــســاع  لدعم  �لهيئة  قدمتها  �لتي  �لأ�سا�سية 
يف  وذلــك  �ملبارك  رم�سان  �سهر  خلل  �ليمن  يف  �لأ�سقاء  �حتياجات 
�إطار ت�جيهات �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�سم�  ومتابعة  �مل�سلحة  للق��ت  �لأعــلــى  �لقائد  نائب  �أب�ظبي  عهد 
�لظفرة  نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة  �آل  ز�يــد  بن  �ل�سيخ حمد�ن 

رئي�س هيئة �لهلل �لأحمر �لإمار�تي.
)�لتفا�سيل �س3(

ان�سجامًا مع مبادئ اخلم�سني وبهدف تعزيز مكانة الإمارات كوجهة مثالية للعي�ش والعمل وال�ستثمار

جمل�س الوزراء برئا�سة حممد بن را�سد يعتمد الالئحة التنفيذية لقانون دخول واإقامة الأجانب

رو�سيا  �سد  العقوبات  بوتن: 
انعك�ست   �سلبا على اقت�ساد الغرب

•• مو�سكو-وكاالت:

فلدميري  �لــرو�ــســي  �لرئي�س  �أكـــد 
)�لروبل(  بــــلده  عــمــلــة  �أن  بــ�تــن 
�لغربية  �لعق�بات  برغم  م�ستقرة 
�إىل ت�سرر  �أدت  باأنها  �لتي و�سفها 

�لقت�ساد يف �لغرب.
بكلمة  �لـــرو�ـــســـي  �لــرئــيــ�ــس  وقـــــال 
بــ�ــســاأن �ل��سع  �أمـــ�ـــس �لثـــنـــني  لـــه 
�لقت�سادي، �إن من حق م��سك� �أن 
تنظم �ل�س�ق يدوًيا ودعم �ل�سركات 
�لعق�بات  جـــــر�ء  تـــ�ـــســـررت  �لـــتـــي 
خلفية  على  �لغرب  من  �ملفرو�سة 

�لعمليات �لع�سكرية يف �أوكر�نيا.
م�ستقر  �لت�سخم  �أن  ب�تن  �أو�سح 
م�ست�ياتها  �أدنــــى  عــنــد  و�لــبــطــالــة 
�لأجنبي  �لنقد  �أن  كما  رو�سيا،  يف 
�لـــبـــنـــ�ك  �إىل  عــــــائــــــد�  يــــتــــدفــــق 

�لرو�سية.
و�سدد على �أهمية �حلذر من �أجل 
ط�يل  �قت�سادي  ��ستقر�ر  �سمان 

�لأمد.

•• اأبوظبي-وام:

�أد�نــــت دولـــة �لإمـــــار�ت بــ�ــســدة ما 
يف  �ملتطرفني  بع�س  عليه  �أقـــدم 
�لــ�ــســ�يــد مـــن �إحــــــر�ق نــ�ــســخ من 

زعزعة �لأمن و�ل�ستقر�ر و�لتي 
�ملبادئ  و  �لــقــيــم  مـــع  تــتــنــافــى 

�لإن�سانية و �لأخلقية.
و جددت �ل�ز�رة دع�تها �لد�ئمة 
�لكر�هية  خــــطــــاب  نـــبـــذ  �إىل 

�لقر�آن �لكرمي.
�خلــــارجــــيــــة  وز�رة  �أكــــــــــدت  و 
و�لــتــعــاون �لــــدويل يف بــيــان لها 
�لد�ئم  �لإمــــــار�ت  دولــــة  رفــ�ــس 
جلميع �ملمار�سات �لتي ت�ستهدف 

و�لعنف ووج�ب �حرت�م �لرم�ز 
�لــديــنــيــة و�لبـــتـــعـــاد عـــن �إثــــارة 
للأديان  بـــالإ�ـــســـاءة  �لــكــر�هــيــة 
ن�سر قيم  و�ملقد�سات، و �سرورة 

�لت�سامح و �لتعاي�س.

�لتلفزي�ن �لرو�سي يعر�س مقاتلني بريطانيني مت �أ�سرهما يف ماري�ب�ل.  
�سهرها  �إكــمــال  مــن  تقرتب  �لتي 

�لثاين.
وقال دميرتي بي�سك�ف �ملتحدث 
يف  لل�سحفيني  �لكرملني  با�سم 
�لت�سالت  �لهاتف:  م�ؤمتر عر 
�خلر�ء  م�ست�ى  على  م�ستمرة 
وفق  �ملفاو�سات،  عملية  �إطــار  يف 

رويرتز. 
للأ�سف  بـــيـــ�ـــســـكـــ�ف:  ـــــاف  و�أ�ـــــس
�جلــانــب �لأوكـــــر�ين غــري مت�سق 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــنــقــاط �لــتــي مت 
�لتفاق عليها، دون �أن يخ��س يف 

تفا�سيل تلك �لنقاط.
وتابع: �إنه يغري با�ستمر�ر م��قفه 

و�جتاه عملية �ملفاو�سات.
و�نــــدلــــعــــت �حلــــــــرب �لـــرو�ـــســـيـــة 
فـــر�يـــر   24 يف  �لأوكــــــر�نــــــيــــــة 

•• عوا�سم-وكاالت:

�أن  �إعــــلمــــيــــة  تـــقـــاريـــر  كــ�ــســفــت 
ت�ستخدم  رو�ـــســـيـــة،  طـــائـــر�ت   4
حّلقت،  نــــ�ويــــة،  قـــنـــابـــل  حلـــمـــل 
كال�غا،  منطقة  فـــ�ق  �لثـــنـــني، 
و�حلدود  م��سك�  �لعا�سمة  بــني 

�لأوكر�نية.
ديــــلــــي ميل  وذكـــــــــرت �ــســحــيــفــة 
�أن  يـــعـــتـــقـــد  ـــــــه  �أن �لـــريـــطـــانـــيـــة 
Tu- لــطــائــر�ت هــي مــن طــــر�ز�
با�سم  و�ملعروفة  �لرو�سية،   95s
حلقت  �أنـــهـــا  مــ�ــســيــفــا   ،Bears
�أهد�ف  مــن  قريبة  م�سافة  على 

حمتملة يف �أوكر�نيا.
ومل ت�ؤكد وز�رة �لدفاع �لرو�سية 

�لغر�س من �لطلعات �جل�ية.
وكـــــــــان �لــــرئــــيــــ�ــــس �لأوكــــــــــــر�ين 
زيــلــيــنــ�ــســكــي حذر  فــــ�لــــ�دميــــري 
ــتــعــد�د لهج�م  �ل�ــس �لـــعـــامل مـــن 
قائًل  حمـــتـــمـــل،  رو�ــــســــي  نــــــ�وي 
�لأ�سلحة  ��ستبعاد  ميــكــن  ل  �إنـــه 

�لن�وية يف �ملعركة �جلالية.
ياأتي ذلك فيما قال حاكم منطقة 
�ساروخية  �ــســربــات   5 �إن  لفيف 
مقتل  يف  ت�سببت  قــ�يــة  رو�ــســيــة 
و�إ�سابة  �لأقل  على  �أ�سخا�س   7
�ساعة مبكرة من  �آخرين يف   11

�سباح �لثنني.

�لريطانية  �ل�سحيفة  وذكــــرت 
تعد  �لــ�ــســاروخــيــة  �لــ�ــســربــات  �أن 
�ملدينة  على  نــادر�  مميتا  هج�ما 
�ل��قعة على بعد 40 ميل )نح� 
�حلــدود مع  من  كيل�مرت�(   64

ب�لند�.
و�ــــســــعــــد �لــــرئــــيــــ�ــــس �لــــرو�ــــســــي 
فــــــلدميــــــري بـــــ�تـــــن مــــــن حــــدة 
غرق  �أعقاب  يف  وذلــك  �لهجمات، 
�لـــطـــر�د مــ��ــســكــفــا، �لــــذي يعتر 
�لأخطر و�لأهم لرو�سيا يف �لبحر 

�لأ�س�د، م�ساء �خلمي�س.
�إىل ذلك، �تهم �لكرملني �أوكر�نيا، 
�لثـــــــنـــــــني، بـــتـــغـــيـــري مـــ��قـــفـــهـــا 
بالق�سايا  يتعلق  فيما  با�ستمر�ر 
�لتي مت �لتفاق عليها بالفعل يف 
ل�قف �حلرب  �ل�سلم،  حمادثات 

ق�سرية،  فــــرتة  وبـــعـــد  �ملـــا�ـــســـي، 
�لطرفني،  بني  �ملفاو�سات  بــد�أت 
دون �أن ت�سفر عن �خرت�ق كبري، 
�لعمليات  تــخــفــيــف  ــتــثــنــاء  بــا�ــس
حميط  يف  �لــرو�ــســيــة  �لع�سكرية 

كييف و�سمايل �أوكر�نيا.
قرب  ب�ت�سا،  بلدة  �أحـــد�ث  وبعد 
�لأوكـــــر�نـــــيـــــة، حيث  �لــعــا�ــســمــة 
مت �لـــعـــثـــ�ر عـــلـــى جـــثـــث �ملـــئـــات 
�لرو�سية،  �لــقــ��ت  �ن�سحاب  �إثـــر 
تــعــرت �ملــفــاو�ــســات، لــكــن كييف 

�أبدت لي�نة يف �لع�دة �إليها.
�لرو�سي  �لــتــلــفــزيــ�ن  وبـــث  هـــذ� 
ــــ�ر�، �لثــــنــــني،  تــ�ــســجــيــل مــــ�ــــس
�إنهما بريطانيان  ل�سخ�سني قال 
�أثناء م�ساركتهما يف �لقتال  �أ�سر� 

يف �أوكر�نيا.
�لريطانيان  �لأ�ــســري�ن  وطالب 
ج�ن�س�ن  ب�ري�س  �لــ�زر�ء  رئي�س 
بـــــالـــــتـــــفـــــاو�ـــــس عـــــلـــــى �إطـــــــــلق 

�سر�حهما.
ــــذ�ن بد�  ــــل وطـــلـــب �لــــرجــــلن �ل
�لإنهاك و��سحا على ملحمهما 
مبادلتهما  تتم  بـــاأن  �لفيدي�  يف 
برجل �لأعمال �لأوكر�ين �لري 
�ملقّرب  مــيــدفــيــدتــ�ــســ�ك  فــيــكــتــ�ر 
فلدميري  �لرو�سي  �لرئي�س  من 
�أخري�  ت�قيفه  و�لـــذي مت  بــ�تــن، 

يف �أوكر�نيا.

وليامز: �سنوا�سل دعم العملية ال�سيا�سية لإجراء النتخابات
احلكومة الليبية اجلديدة  ت�سر على دخول طرابل�س

•• عوا�سم-وكاالت:

جّددت �حلك�مة �لليبية �ملكلفة من جمل�س �لن��ب �لتز�مها بتنفيذ خارطة 
�لطريق �لتي �عتمدها جمل�س �لن��ب لل��س�ل �إىل �لنتخابات �لت�سريعية 
و�مل�ساحلة  و�لــ�ــســلم  �ل�ــســتــقــر�ر  �لآجــــال، وحتقيق  �أقـــرب  و�لــرئــا�ــســيــة يف 

�ل�طنية �ل�ساملة.
و�أكدت �حلك�مة �جلديدة يف بيان �سحايف لنائب رئي�سها عن �جلن�ب، �سامل 
�لّز�دمة �أنها حك�مة ت��فقية متثل كل �لليبيني من خلل تلبية متطلباتهم، 
و�ملعي�سية. من�هة  �لقت�سادية  �أو�ساعهم  وحل جميع م�ساكلهم، وحت�سني 

لأن هذ� لن يتاأتى �إل عر ��ستلم مهام عملها يف مدينة طر�بل�س.
�ملدينة  دخـــ�ل  عــزم �حلك�مة  �أمــ�ــس على  �ــســدر فجر  �لـــذي  �لبيان  و�ــســّدد 

و��ستلم مقر�تها وم�ؤ�س�ساتها بالطرق �ل�سلمية و�لقان�نية يف �أقرب وقت.
ليبيا،  بــ�ــســاأن  �ملــتــحــدة  لـــلأمم  �لــعــام  لــلأمــني  �مل�ست�سارة �خلــا�ــســة  وقــالــت 
�ستيفاين وليامز، �لثنني، يف ختام �جتماعات جلنة �مل�سار �لد�ست�ري �لليبي 
�مل�ؤلفة من جمل�س �لن��ب و�ملجل�س �لأعلى للدولة يف �لقاهرة، �إن �مل�ساور�ت 
جرت يف �أج��ء ت��فقية و�إنه جرى �لتفاق على ت���سل �للقاء�ت و��ستكمال 

�مل�ساور�ت عقب عيد �لفطر.
لإجـــر�ء  ليبيا  يف  �ل�سيا�سية  �لعملية  دعـــم  �سن���سل  بــالــقــ�ل:  و�أ�ــســافــت 
�لنتخابات.. و�لليبي�ن ي�ستحق�ن م�سار� و��سحا للخروج من هذه �لأزمة، 
�ملــ�ؤ�ــســ�ــســات �لأطـــر �لــدميــقــر�طــيــة لعقد  �أن تــ�فــر  �أنـــه يجب  مــ�ــســددة على 

�لنتخابات.

مواقــيت ال�صالة
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حممد بن زايد يتلقى ات�سال هاتفيا من ملك الأردن 
حول العالقات الأخوية وامل�ستجدات يف املنطقة 

الرئي�س التون�سي: ما�سون يف متكني 
اإرادت��ه عن  التعبري  من  ال�سعب 

•• تون�س-وكاالت:

قال �لرئي�س �لت�ن�سي قي�س �سعيد، 
يف  قدما  ما�سية  قيادته  �إن  �أمــ�ــس، 
متــكــني �لــ�ــســعــب مـــن �لــتــعــبــري عن 
�لب�ؤ�س  بـــهـــذ�  عـــابـــئ  غـــري  ـــــــه  �إر�دت

�ل�سيا�سي.
ن�سرتها  تـــ�ـــســـريـــحـــات  يف  و�ــــســــدد 
ت�ن�س  �أن  على  �لت�ن�سية  �لرئا�سة 
لي�س للبيع و�سيادة �لدولة لن تك�ن 
�أبد� ب�ساعة للمقاي�سة، حمذر� من 
�أن �لتحديات كانت كبرية ول تز�ل 
ولدينا �إر�دة يف تخطيها وجتاوزها.

مبنا�سبة  �ألــقــاهــا  كــلــمــة  يف  وتـــابـــع 
�ل�ساد�سة  بـــالـــذكـــرى  �لحـــتـــفـــال 
و�ل�ستني لعيد ق��ت �لأمن �لد�خلي 
�لذي  �لقان�ن  �إن ت�ن�س تق�م على 
يــ�ــســمــن �لــتــعــايــ�ــس �لــ�ــســلــمــي بني 
�سعيد  وكــــان  �لــ�ــســلــطــة و�حلــــريــــة. 
�أعرب عن �إد�نته و��ستنكاره لعتز�م 
�ملنحل  �لــــرملــــان  نـــــ��ب  مـــن  عــــدد 

تاأ�سي�س برملان �ملهجر يف فرن�سا.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون خادم 
احلرمني بوفاة الأمرية لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل 
برقية تعزية �إىل �أخيه خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز 
خال�س  عن  فيها  عر  �ل�سقيقة  �ل�سع�دية  �لعربية  �ململكة  ملك  �سع�د  �آل 
�مللكي �لأمــرية ل�ل�ة بنت  �ل�سم�  تعازيه و �سادق م���ساته يف وفاة �ساحبة 

فهد بن عبد�لعزيز �آل �سع�د.
كما بعث �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكت�م نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �ل�زر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�ساحب �ل�سم� �ل�سيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أب�ظبي نائب �لقائد �لأعلى للق��ت �مل�سلحة برقيتي 

تعزية مماثلتني �إىل خادم �حلرمني �ل�سريفني.

�ص 05
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اأخبار الإمارات

عربي ودويل

الفجر الريا�ضي

طبيب اإماراتي يفوز بجائزة  “ اأف�ضل 
رئي�ص تنفيذي ملوؤ�ض�ضة �ضحية” باآ�ضيا

لهذا يرغب بوتني يف 
ك�ضب احلرب قبل 9 مايو !

ال�ضارقة بطالً لكاأ�ص �ضاحب 
ال�ضمو رئي�ص الدولة لكرة اليد 

الثالثاء   19 إبريل  2022  م -   18  رمضان  1443   العدد 13523    
 Tuesday     19   April   2022   -  Issue No   13523

 

ي�سر جمل�س �إد�رة �سركة م��رد للتم�يل )�س.م.خ(، دع�ة �ل�سادة �مل�ساهمني حل�س�ر �إجتماع �جلمعية 
�لعم�مية �لعادية لل�سركة �لذي تقرر عقده �سباح �لثلثاء �مل��فق 2022/05/10 يف متام �ل�ساعة 
�حلادية ع�سرة �سباحا يف �إمارة دبـي، �لإمـار�ت �لعربيـة �ملتحـدة عن طريق �لجتماع عن بعد ، ويف 
حال عدم �إكتمال �لن�ساب �لقان�نـي لجـتماع �جلمعية �لعم�ميـة يف �مل�عد �ملحدد �أعله، فاإنه �س�ف 

يعقد �لإجتماع �لثاين خلل ��سب�ع من �مل�عد �ملحدد �سابقاً. للنظر يف جدول �لأعمال �لتايل:
 1. �سماع تقرير جمل�س �لإد�رة عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية 31/ 12/ 2021 و�مل�سادقة عليه.

 /12  /31 �ملنتهية  �ملالية  �ل�سنة  عن  �ل�سرعية  و�لرقابة  �لفت�ى  هيئة  تقرير  ومناق�سة  �سماع   .2
.2021

3. �سماع ومر�جعة تقرير مدققي �حل�سابات عن �مليز�نية �لعم�مية عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية 
31/ 12/ 2021 و�مل�سادقة عليه .

و�مل�سادقة   2021  /12  /31 �ملنتهية  �ملالية  �ل�سنة  عن  لل�سركة  �مل�حدة  �ملالية  �لق��ئم  �إعتماد   .4
عليها. 

 /12  /31 �أعمالهم �ملنتهية يف  �إبــر�ء ذمة جمل�س �لإد�رة وهيئة �لفت�ى و�لرقابة �ل�سرعية عن   .5
.2021

6. �إبر�ء ذمة مدققي �حل�سابات عن �أعمالهم �ملنتهية يف 31/ 12/ 2021.
7. تعيني / �إعادة تعيني مدققي �حل�سابات لل�سنة �ملالية 2022 وحتديد �أتعابهم .

8. مناق�سة ت�زيع �أرباح عن �ل�سنه �ملنتهيه 2021/12/31 من عدمه.
9. مناق�سه مكافاأة �أع�ساء جمل�س �لد�رة عن �ل�سنه �ملنتهية يف 2021/12/31 من عدمه. 

جمل�ش الإدارة

دعوة حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية العادية 
مل�ساهمي �سركة موارد للتمويل »�ش.م.خ«

اأبوظبي-وام:

تلقى �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أب�ظبي نائب 
�مللك  �جلللة  �ساحب  من  هاتفياً  �ت�ساًل  �مل�سلحة  للق��ت  �لأعلى  �لقائد 

عبد�هلل �لثاين بن �حل�سني عاهل �ململكة �لأردنية �لها�سمية �ل�سقيقة.
وتناول �لت�سال �لعلقات �لأخ�ية و�سبل دعمها وت��سيع �آفاقها يف خمتلف 
 .. �ل�سقيقني  و�سعبيهما  �لبلدين  على  و�لنماء  باخلري  يع�د  مبا  �ملجالت 
�لإقليمية و�لدولية  �لق�سايا  �ملنطقة وعدٍد من  �مل�ستجد�ت يف  �إىل  �إ�سافة 

حمل �لهتمام �مل�سرتك.

•• اأبوظبي-وام:

ر��سد  بــن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سم�  �ساحب  برئا�سة  �لـــ�زر�ء  جمل�س  �عتمد 
“رعاه  دبــي  حاكم  �لـــ�زر�ء  جمل�س  رئي�س  �لــدولــة  رئي�س  نائب  مكت�م  �آل 
�هلل” �للئحة �لتنفيذية للمر�س�م بقان�ن �حتادي يف �ساأن دخ�ل و�إقامة 
�لأجانب �لهادف �إىل تعزيز مكانة �لإمــار�ت وجهة مثالية للعي�س و�لعمل 
�مل�ستد�م عر جذب و��ستبقاء  و�ل�ستثمار ودعم م�سرية �لنم� �لقت�سادي 

�مل��هب و�لكفاء�ت �مل�ؤهلة من كافة �أرجاء �لعامل.
تاأ�سري�ت  و�سروط  �أنــ��ع  عن  �ل��فية  �ملعل�مات  �لتنفيذية  �للئحة  ت�فر 
�لــدخــ�ل و�لإقــامــة، و�لأحــكــام �لعامة لــدخــ�ل و�إقــامــة �لأجــنــبــي بالدولة 
�مل�ستحدثة من تاأ�سري�ت  وتعك�س �لتط�ر �جلذري �لذي �سهدته �ملنظ�مة 
�لــدخــ�ل و�لإقـــامـــة بــهــدف تي�سري �لإجــــــر�ء�ت ودعـــم �ــســ�ق �لــعــمــل ورفع 

تناف�سيته ومرونته وتعزيز �سع�ر �ل�ستقر�ر و�لأمان �ملجتمعي.
الإقامة الذهبية 

و�سهدت �لإقامة �لذهبية �لتي متنح لعدة فئات و ت�سمل �مل�ستثمرين ورو�د 
�لطلبة  و�أو�ئــــل  و�ملتخ�س�سني  و�لعلماء  �ملــ��هــب  مــن  و�لــنــ��بــغ  �لأعــمــال 
�أع��م،   10 ملــدة  �لأول  �لــدفــاع  وخــط  �لإن�ساين  �لعمل  ورو�د  و�خلريجني 
�ملتطلبات  تي�سري  بغر�س  جـــاءت  �لــتــي  �لــتــعــديــلت  مــن  كــبــرية  جمم�عة 

و�لت��سع يف فئات �مل�ستفيدين.                         )�لتفا�سيل �س2(

الإمارات تدين اإحراق متطرفني يف ال�سويد ن�سخًا من القراآن الكرمي
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اأخبـار الإمـارات

ان�سجامًا مع مبادئ اخلم�سني وبهدف تعزيز مكانة الإمارات كوجهة مثالية للعي�ش والعمل وال�ستثمار

جمل�س الوزراء برئا�سة حممد بن را�سد يعتمد الالئحة التنفيذية لقانون دخول واإقامة الأجانب

دور مميز للموؤ�س�سة العقابية والإ�سالحية بعجمان يف دعم و تاأهيل النزلء
معايري  وفــق  �لإد�ريـــة  �خلــدمــات  تقدمي  ب�سمان  �ملتمثل 
�جل�دة و�لكفاءة و�ل�سفافية، وتعزيز�ً لعملية �إد�رة �مل��رد 
�لتي  �ملجتمعية  �ملــبــادر�ت  على  �سعادته  و�أثــنــى  و�لــدعــم. 
نفذتها �لإد�رة لدعم و تاأهيل �لنزلء و �أ�سرهم خلل عام 
�أ�سرتي لت�س�ية  2021، ومنها مبادرة فرج همي و�أ�سعد 
ومبادرة  نــزيــل،   119 منها  ��ستفاد  و  �ملالية  �أو�ساعهم 
للمبعدين  �سفر  تــذ�كــر  تــ�فــر  �لــتــي  �لــتــ�ــســامــح  �ــســنــدوق 
و��ستفاد منها 1423 نزيل، ومبادرة ع�نك �لتي قدمت 

�لدعم للنزلء و �أ�سرهم و��ستفاد منها 131 نزيل.
�لذكي �لذي �ساهم ب�سكل  �لنعيمي بالتح�ل  و�أ�ساد خالد 
�لزيارة  خدمة  منها  و  �مل�ؤ�س�سة  خدمات  تط�ير  يف  كبري 

•• عجمان-وام: 

قائد  نــائــب  �لنعيمي  حممد  خــالــد  �لعميد  �ــســعــادة  �أ�ــســاد 
�لعقابية  �ملــ�ؤ�ــســ�ــســة  �إد�رة  بــجــهــ�د  عــجــمــان  �ــســرطــة  عـــام 
و�لإ�سلحية و�خلدمات �لذكية �ملقدمة للنزلء و�ملبادر�ت 
�ملجتمعية ودورها �ملتميز يف دعمهم و تاأهيلهم وفق �أعلى 

معايري �جل�دة.
�لعقابية  بامل�ؤ�س�سة  �لتفتي�سية  ج�لته  خــلل  ذلــك  جــاء 
بح�س�ر �ملقدم حممد مبارك �لغفلي مدير �إد�رة �مل�ؤ�س�سة 
�لعقابية و�لإ�سلحية وعدد من �ل�سباط و�سف �ل�سباط 
�لإ�سرت�تيجي  �لد�خلية  وز�رة  لهدف  حتقيقاً  بامل�ؤ�س�سة 

�لإلكرتونية عن بعد و ��ستفاد منها 287 نزيل، وخدمة 
 3417 منها  و��ستفاد  �لإلكرتونية  �لق�سائية  �لأور�ق 
 5452 نزيًل، وخدمة �ملحاكمة عن بعد و ��ستفاد منها 
نــزيــل، �إ�ــســافــة �إىل �لــ�ــســ�بــرمــاركــت �لــذكــي �لــــذي قدم 
�سرطة  عــام  قائد  نائب  و�طلع  للنزلء.  خدمات   8307
�لعمل فيما يخ�س  عجمان خلل �جل�لة على جمريات 
�آلية حتديث  �لأمــن و�طلع على  و�ــســ�ؤون  �لــنــزلء،  �س�ؤون 
ح�ل  �سرح  �إىل  و��ستمع  و�لرجال  �لن�ساء  عنابر  وتط�ير 
بر�مج �لتاأهيل، و�ل�ر�س �لتدريبية و�أ�ساد بجه�د �لعاملني 
لتقدمي �خلدمات للنزلء وفق �أعلى معايري �جل�دة، ومبا 

ي�سمن حق�قهم ويحفظ �أمنهم و�سلمتهم.

للزيارة  متنح  �لتي  �لعادية  �ل�سياحة 
�إحدى  �مل�ست�سيف  �ل�سامن   ويــكــ�ن 
�ل�سياحة  جمــال  يف  �لعاملة  �ملن�ساآت 
تاأ�سرية  كــذلــك طـــرح  �لـــدولـــة، مت  يف 
خم�س  ملــدة  �لــدخــ�ل  متعددة  �سياحة 
�سن��ت وبدون �سامن، متكن �مل�ستفيد 
90 ي�ماً  �لدولة حتى  �لبقاء يف  من 
مــتــ���ــســلــة ويــــجــــ�ز متـــديـــدهـــا ملدة 
�لبقاء  مــدة  تتجاوز  �أل  على  مماثلة 
�ل��حدة  �ل�سنة  180 ي�ما يف  كاملة 
�إل يف حالت ��ستثنائية. وتتطلب هذه 
�لتاأ�سرية �إثبات ت��فر ر�سيد م�سريف 
يعادلها  مــا  �أو  دولر   4000 مببلغ 
من �لعملت �لأجنبية خلل �لأ�سهر 
تقدمي  على  �ل�سابقة  �لأخــرية  �ل�ستة 

�لطلب.

تاأ�سرية زيارة قريب اأو �سديق 
يف �ل�سابق كانت هذه �لتاأ�سرية متاحة 
�لز�ئر قريبا للأجنبي وعلى  �إذ� كان 
�لز�ئر  كـــان  �إذ�  �أو  �لأجــنــبــي،  كــفــالــة 
�ملنظ�مة  يف  �أمـــــا  ملـــ��طـــن،  �ــســديــقــا 
�لز�ئر  يــكــ�ن  �أن  فــيــكــفــي  �جلـــديـــدة 
يف  مقيم  �أو  مل��طن  �سديقاً  �أو  قريباً 
�لدولة للح�س�ل على هذه �لتاأ�سرية 
د�خل  م�ست�سيف  �أو  �ــســامــن  وبــــدون 

�لدولة.

تاأ�سرية اإجناز مهمة عمل 
لإجنـــاز  �لــتــاأ�ــســرية  هـــذه  تخ�س�س  و 
حتت  للعمل  �أو  مــ�ؤقــتــة  عــمــل  مهمة 
بحيث  م�ؤقتة  زمنية  لفرتة  �لتجربة 
يك�ن �ل�سامن جهة �لعمل يف �لدولة، 
ويــ�ــســرتط فــقــط تــقــدمي عــقــد عمل 
�لعمل  جــهــة  مـــن  ــالــة  ر�ــس �أو  مـــ�ؤقـــت 

و�إثبات �للياقة �ل�سحية للعمل.

الدرا�سة اأو التدريب 
اأو التاأهيل 

يف هذه �لتاأ�سرية يك�ن �ل�سامن �إحدى 
�مل�ؤ�س�سات  �أو  �ملــعــاهــد  �أو  �جلــامــعــات 
يف  �ملــرخــ�ــســة  �لبحثية  �أو  �لتعليمية 
�أن يك�ن �ل�سامن  �لدولة، كما ميكن 
لأغر��س  خــا�ــســة  �أو  حــكــ�مــيــة  جــهــة 
لــفــرتة زمنية  و�لــتــاأهــيــل  �لـــتـــدريـــب 
�لتدريب  �لتاأ�سرية  وتغطي  م�ؤقتة.. 
�ملهني �أو �لعمل خلل فرتة �لدر��سة 
ويــ�ــســرتط فــقــط تــقــدمي ر�ــســالــة من 
�لدر��سي  �لرنامج  مت�سمنة  �جلهة 
باأحكام  ويعمل  ومدته.  �لتدريبي  �أو 
�للئحة �لتنفيذية للمر�س�م بقان�ن 
ــــاأن دخـــــــ�ل و�إقــــامــــة  �حتــــــــادي يف �ــــس
من  يــ�مــاً  ت�سعني   90 بعد  �لأجــانــب 

تاريخ ن�سرها يف �جلريدة �لر�سمية.

�إقــــامــــة مـــع ذويهم  �لــهــمــم تــ�ــســريــح 
جرى  كما  �لعمر.   عن  �لنظر  بغ�س 
للأجنبي  �إ�سافية  مــز�يــا  ��ستحد�ث 
�حلا�سل على �لإقامة �خل�سر�ء تتيح 
له ��ستقد�م �أقاربه من �لدرجة �لأوىل 
�إقــامــة �أفر�د  ويف كــل �لأحــــ��ل تــكــ�ن 
�إقــامــة رب �لأ�سرة.  �لأ�ــســرة ذ�ت مــدة 
لتاأ�سري�ت  مــ�ــســتــحــدثــة  مــنــظــ�مــة 
�لدخ�ل. وت�فر �ملنظ�مة �مل�ستحدثة 
مــــن تــــاأ�ــــســــري�ت �لــــدخــــ�ل �أغـــر��ـــســـا 
للر�غبني  ومتعددة  جديدة  وخيار�ت 
يف زيـــــارة �لـــدولـــة، كــمــا تــطــرح لأول 
مرة تاأ�سري�ت للزيارة بدون ��سرت�ط 
�لـــدولـــة  يف  مــ�ــســتــ�ــســيــف  �أو  �ــســامــن 
بهدف تي�سري �لإجر�ء�ت و�ملتطلبات، 
�ملنظ�مة  يف  ـــاأ�ـــســـري�ت  �لـــت وتــتــمــيــز 
وقابلة  مرنة  زيــارة  مبدد  �مل�ستحدثة 
للتمديد وت�سل �إىل عام، كما �أن كافة 
�أو  و�حــدة  ل�سفرة  متاحة  �لتاأ�سري�ت 
�أكر، و�سلحية دخ�ل ملدة 60 ي�ما 
�سهلة  تقدمي  و�آلية  للتجديد،  قابلة 

�سمن من�سة م�حدة.

تاأ�سرية ا�ستك�ساف فر�ش العمل
و مت ��ستحد�ث هذه �لتاأ�سرية بهدف 
و�لكفاء�ت  �ملــــهــــار�ت  دخــــ�ل  تــيــ�ــســري 
يف  �ملتاحة  �لعمل  فر�س  ل�ستك�ساف 
م�ست�سيف  �أو  �سامن  وبــدون  �لدولة 
د�خل �لدولة، وهي متنح لفئة �لعمالة 
�أو  �لأول  �ملــهــنــي  �ملــ�ــســتــ�ى  �ملــاهــرة يف 
�لثاين �أو �لثالث ح�سب ت�سنيف �ملهن 
�لب�سرية  �ملـــ��رد  وز�رة  لــدى  �ملعتمد 
خلريجي  متـــنـــح  كـــمـــا   ، و�لـــتـــ�طـــني 
�أف�سل 500 جامعة يف �لعامل ح�سب 
�لت�سنيفات �لدولية �ملعتمدة على �أل 
يــكــ�ن قــد مــر عــلــى تــخــرج �ل�سخ�س 
يــكــ�ن �حلد  �أن  و  �أكــــر مـــن عــامــني 
�سهادة  �لتعليمي  للم�ست�ى  �لأدنــــى 

�لبكال�ري��س �أو ما يعادلها.

تاأ�سرية ا�ستك�ساف الفر�ش 
ال�ستثمارية وفر�ش الأعمال 

تــهــدف هــذه �لــتــاأ�ــســرية �جلــديــدة �إىل 
تي�سري دخ�ل �مل�ستثمرين ل�ستك�ساف 
وهــــــــي متنح  �ل�ــــســــتــــثــــمــــار  فـــــر�ـــــس 
�لفر�سة  �لأعمال  ورو�د  �مل�ستثمرين 
تاأ�سي�س  مــتــطــلــبــات  عــلــى  لــلــتــعــرف 
ب�سيطة  �إجــــــــر�ء�ت  �ــســمــن  �لأعــــمــــال 
د�خل  م�ست�سيف  �أو  �ــســامــن  وبــــدون 

�لدولة.

تاأ�سرية ال�سياحة.
و تعد هذه �لفئة من �أكر �لتاأ�سري�ت 
تاأ�سرية  �إىل  فبالإ�سافة  ��ستخد�ماً، 

الإقامة اخل�سراء
 للعمل احلر

مت  �ملــرنــة  �لــعــمــل  �أمنــــاط  ولت�سجيع 
��ــســتــحــد�ث مــ�ــســار جــديــد خم�س�س 
لــلــعــمــل �حلــــر يـــ�فـــر �إقــــامــــة ملــــدة 5 
�سن��ت قابلة للتجديد وبدون �سامن 
ب�سيطة  مبتطلبات  عمل  �ساحب  �أو 
حر  عمل  ت�سريح  على  �حل�س�ل  هي 
و�لت�طني  �لب�سرية  �ملــ��رد  وز�رة  من 
على �أن يك�ن �حلد �لأدنى للم�ست�ى 
�أو  �لــبــكــالــ�ريــ��ــس  �ــســهــادة  �لتعليمي 
يعادلها،  مــا  �أو  �لتخ�س�سي  �لــدبــلــ�م 
من  �لـــ�ـــســـنـــ�ي  �لـــــدخـــــل  يـــقـــل  و�أل 
�لــعــمــل �حلــــر لــعــامــني �ــســابــقــني عن 
360،000 درهم �أو �أن يثبت �ملتقدم 
ملءته  �لإقامة  هذه  على  للح�س�ل 

�ملالية ط��ل فرتة �إقامته بالدولة.

�لإقامة اخل�سراء 
للم�ستثمر اأو ال�سريك

�مل�سب�قة  غري  �لتحديثات  �إطــار  يف  و 
لتعزيز �لبيئة �ل�ستثمارية يف �لدولة، 
�خل�سر�ء  �لإقــــامــــة  ��ـــســـتـــحـــد�ث  مت 
ن�ساط  يف  �لــ�ــســريــك  �أو  لــلــمــ�ــســتــثــمــر 
جتــاري بــدون �سامن وملــدة 5 �سن��ت 
�إقامة  حمــل  لتحل  للتجديد  قــابــلــة 
�سنتان  ومــدتــهــا  �لــ�ــســابــقــة  �مل�ستثمر 
�أبــ�ــســط ومــز�يــا �أكر.  وبــا�ــســرت�طــات 
�خل�سر�ء  �لإقــــامــــة  تــ�ــســبــح  ـــهـــذ�  وب
�لأ�سا�سية  �لإقـــامـــة  هــي  للم�ستثمر 
�مل�ساركة  �أو  جتــاري  ن�ساط  فتح  عند 
ب�سيطة  ��سرت�طات  ��ستيفاء  بعد  فيه 
�ل�ستثمار  عـــلـــى  �ملــــ��فــــقــــة  تــ�ــســمــل 
�ل�سر�كة  �أو  �ل�ستثمار  قيمة  و�إثــبــات 
ويف حالة كــان �لأجــنــبــي يف �أكــر من 
�ملال  ر�أ�ــس  �إجمايل  �إىل  ي�سار  رخ�سة 
�ملقررة،  �لن�سبة  ��ستيفاء  يف  �مل�ستثمر 
وذلك بالإ�سافة �إىل م��فقة �جلهات 
ملقدم  و�لرتخي�س  �ملخت�سة  �ملحلية 

�لطلب مبمار�سة �لن�ساط.

مزايا جديدة لإقامة
 اأفراد الأ�سرة 

حزمة  �مل�ستحدثة  �ملنظ�مة  وتــقــدم 
كـــبـــرية مـــن �ملــــز�يــــا لأفـــــــر�د �لأ�ـــســـرة 
بالدولة  �ملقيم  للأجنبي  يج�ز  حيث 
وي�سر  ب�سه�لة  �أ�سرته  �أفر�د  ��ستقد�م 
وي�سمل ذلك �لزوج و�لأبناء.. وقد مت 
بعد  25 عاماً  رفــع �سن �لأبــنــاء حتى 
�إىل  �إ�ــســافــة  عــامــاً فقط   18 كــان  �أن 
�لنظر  بغ�س  �ملتزوجات  غري  �لبنات 
عن �لعمر ومينح �لأبناء من �أ�سحاب 

�إىل  �سماح مرنة ت�سل  �لدولة، ومــدد 
�لإقامة  �إلغاء  �أو  �نتهاء  بعد  �أ�سهر   6
مبا يعزز �ل�سع�ر بالأمان و�ل�ستقر�ر 
لتب�سيط  بـــالإ�ـــســـافـــة  �ملـــقـــيـــم  لـــــدى 
��سرت�طات ومتطلبات �حل�س�ل على 

ت�ساريح �لإقامة بكافة �أن��عها.

الإقامة اخل�سراء 
للعامل املهاري.

للعمالة  خمــ�ــســ�ــس  جـــديـــد  مـــ�ـــســـار 
5 �سن��ت  ملـــدة  �إقـــامـــة  �ملـــاهـــرة يــ�فــر 
قــابــلــة لــلــتــجــديــد وبـــــدون �ــســامــن �أو 
ب�سيطة  مبــتــطــلــبــات  عــمــل  �ــســاحــب 
تت�سمن �حل�س�ل على ت�سريح عمل 
�ساري  عقد عمل  �لــدولــة مب�جب  يف 
�ل�سخ�س من فئة  �ملفع�ل، و�أن يك�ن 
�لأول  �ملهني  �مل�ست�ى  �ملاهرة  �لعمالة 
�لت�سنيف  �لثالث ح�سب  �أو  �لثاين  �أو 
�ملـــــ��رد  وز�رة  لــــدى  �ملــعــتــمــد  �ملــهــنــي 
هذه  وتتطلب  و�لــتــ�طــني.  �لب�سرية 
�لفئة �أن يك�ن �حلد �لأدنى للم�ست�ى 
ما  �أو  �لبكال�ري��س  �سهادة  �لتعليمي 
�ل�سهري  �لــر�تــب  يــقــل  و�أل  يــعــادلــهــا 
عن 15 �ألف درهم �إمار�تي.. وقد مت 
�لإقامة  ف�سل  �مل�سار  هــذ�  خــلل  من 
�نتقال  �إجـــر�ء�ت  لت�سهيل  �لعمل  عن 
�لــعــامــل �ملــاهــر وتــعــزيــز مــرونــة �س�ق 

�لعمل.

كان  �إذ�  �لذهبية  �لإقــامــة  متنح  كما 
�مل�ؤ�س�سني  مـــن  مــ�ؤ�ــســ�ــســاً  �لــ�ــســخــ�ــس 
مل�سروع م�ساريع ريادي �سابق مت بيعه 
�إجــمــالــيــة ل تــقــل عـــن �سبعة  بــقــيــمــة 
م��فقة  ويــ�ــســرتط  درهـــــم،  مــليــني 
�ملحلية  �جلــهــات  �أو  �لقــتــ�ــســاد  وز�رة 

�ملخت�سة على �مل�ساريع �أو �لأفكار.

�لإقامة الذهبية لأوائل
 الطلبة واخلريجني 

ل�ستقطاب  �مل�سار  هذ�  يف  �لت��سع  مت 
حديثي  �خلــــريــــجــــني  ل�ـــســـتـــقـــطـــاب 
�لتخرج �ملتميزين من �أف�سل جامعات 
عاملياً  جامعة   100 و�أف�سل  �لــدولــة 
و�ملهنية  �لــعــمــلــيــة  مــ�ــســريتــهــم  لــتــبــد�أ 
��ــســرت�طــات خا�سة  �لـــدولـــة وفـــق  يف 
�لتخرج  و�ــســنــة  �لـــرت�كـــمـــي  بــاملــعــدل 

وت�سنيف �جلامعات.

جيل جديد من الإقامات
 مبزايا وت�سهيالت كبرية 

كما �سهدت منظ�مة ت�ساريح �لإقامة 
��ستحد�ث  �أهــمــهــا  نــ�عــيــة  حتــديــثــات 
�سن��ت   5 ملــــدة  �خلـــ�ـــســـر�ء  �لإقــــامــــة 
ل�ستقطاب �مل�ستثمرين ورو�د �لأعمال 
�مل�ست�ى  عــالــيــة  �ملــــاهــــرة  و�لــعــمــالــة 
مز�يا  ومنح  �حلــر،  �لعمل  و�أ�ــســحــاب 
�أكر ل�ستقد�م �أفر�د �أ�سر �ملقيمني يف 

�لقطاع  يف  للم�ستثمرين  �لــذهــبــيــة 
�لــعــقــاري عــنــد مــلــكــيــة كــامــلــة لعقار 
درهم  مــلــيــ�ن   2 عــن  تــقــل  ل  بقيمة 
متّكن  مـــيـــزة  ��ـــســـتـــحـــد�ث  مت  حـــيـــث 
�لإقامة  على  �حل�س�ل  من  �مل�ستثمر 
�لــذهــبــيــة عــنــد �ــســر�ء �لــعــقــار بقر�س 
مــن �أحــد �ملــ�ــســارف �ملحلية �ملــحــددة ، 
�أخــرى متّكن  كما مت ��ستحد�ث ميزة 
�لإقامة  على  �حل�س�ل  من  �مل�ستثمر 
�لذهبية عند �سر�ء عقار �أو �أكر على 
�خلارطة بقيمة ل تقل عن 2 ملي�ن 

درهم من �ل�سركات �ملحلية �ملعتمدة.

ريادة الأعمال.
�لتنفيذية  �لــــلئــــحــــة  حـــــــــددت  و 
��سرت�طات تت�سم باملرونة و �ل�سم�لية 
يف  �لذهبية  �لإقــامــة  على  للح�س�ل 
فئة رو�د �لأعمال وهي �أن يك�ن لدى 
�ل�سخ�س ملكية �أو �سر�كة يف م�سروع 
�لــدولــة �سمن فئة  ريــادي م�سجل يف 
�مل�ساريع �ل�سغرية و�ملت��سطة ويحقق 
�إيــــــر�د�ت �ــســنــ�يــة ل تــقــل عــن ملي�ن 

درهم.
على  مــ��فــقــة  على  �حلــ�ــســ�ل  �أن  كما 
مـــن حا�سنة  ريـــــادي  مــ�ــســروع  فــكــرة 
�أعمال معتمدة �أو من وز�رة �لقت�ساد 
يعد  �ملخت�سة  �ملحلية  �جلهات  من  �أو 
كافياً للح�س�ل على �لإقامة �لذهبية. 

�أحد  يف  دكـــتـــ�ر�ة  �أو  ماج�ستري  عــلــى 
و�لتكن�ل�جيا  �لهند�سة  تخ�س�سات 
�لطبيعية  و�لـــعـــلـــ�م  �حلـــيـــاة  وعـــلـــ�م 
مـــن �أفــ�ــســل �جلــامــعــات عــاملــيــاً وفقاً 
و�أن  �ملــعــتــمــدة  �لــدولــيــة  للت�سنيفات 
�إجنــــــاز�ت بــحــثــيــة معتمدة  لـــه  يــكــ�ن 
�أو من ذوي �لإجنـــاز�ت يف بناء قطاع 
�لـــبـــحـــث و�لـــتـــطـــ�يـــر د�خــــــل وخـــــارج 

�لدولة.

الإقامة الذهبية للمتخ�س�سني 
�ملـــ�ـــســـار جلذب  هـــــذ�  �لـــتـــ��ـــســـع يف  مت 
�لعمالة �ملاهرة من �أ�سحاب �مل�ؤهلت 
�لــتــعــلــيــمــيــة و�خلـــــــــر�ت �ملـــهـــنـــيـــة يف 
�لـــتـــخـــ�ـــســـ�ـــســـات يف جمـــــالت  كــــافــــة 
و�لتكن�ل�جيا  و�لــهــنــد�ــســة  �لـــطـــب 
و�لثقافة  و�لقان�ن  و�لتعليم  و�لعل�م 
�أن تت��فر جمم�عة  و�لجتماع، على 
من �ل�سروط �لتي تت�سمن �حل�س�ل 
على ت�سريح عمل يف �لدولة مب�جب 
يك�ن  و�أن  �ملفع�ل،  �ساري  عمل  عقد 
�ملاهرة  �لــعــمــالــة  فــئــة  مــن  �ل�سخ�س 
�مل�ست�ى �ملهني �لأول �أو �لثاين ح�سب 
وز�رة  لــدى  �ملعتمد  �ملهني  �لت�سنيف 
و�ملت��ئم  و�لت�طني  �لب�سرية  �ملــ��رد 
للمهن  �مل�حد  �لــدويل  �لت�سنيف  مع 
�ل�سادر من منظمة �لعمل   ISCO
�حلد  يــكــ�ن  �أن  كما يجب   ، �لــدولــيــة 
�سهادة  �لتعليمي  للم�ست�ى  �لأدنــــى 
�أو ما يعادلها و�أل يقل  �لبكال�ري��س 
�لـــر�تـــب �لــ�ــســهــري عــن ثــلثــني �ألف 
�أو مـــا يــعــادلــهــا من  �إمــــار�تــــي  درهــــم 

�لعملت �لأجنبية.

الإقامة الذهبية
 للنوابغ من املواهب 

ومتنح لأ�سحاب �مل��هب �ل�ستثنائية 
�ملتميزة يف �ملجالت �ملهمة للدولة على 
�أ�سا�س �مل�هبة فقط ول تتطلب عقد 
عمل يف �لدولة ول ي�سرتط حد� �أدنى 
�ل�سهري  �لر�تب  �أو  �لعلمي  للم�ؤهل 
�لإقامة  ومتــنــح  �ملــهــنــي.  �ملــ�ــســتــ�ى  �أو 
ت��سية  على  بــنــاًء  للن��بغ  �لذهبية 
�حلك�مية  �جلــهــات  مــن  مــ��فــقــة  �أو 
�لحتادية �أو �ملحلية، وت�سمل �مل��هب 
يف جمالت �لثقافة و�لفن و�لريا�سة 
و�ملخرتع�ن  �لرقمية  و�لتكن�ل�جية 
و�ملــبــتــكــرون و�ملـــجـــالت �لأخــــرى ذ�ت 

�لأهمية �ل�سرت�تيجية.

ال�ستثمار العقاري 
�لإقامة  �لت�سهيلت يف  �أهــم  جــاءت  و 

•• اأبوظبي-وام:

�عتمد جمل�س �ل�زر�ء برئا�سة �ساحب 
�لــ�ــســمــ� �لــ�ــســيــخ حمــمــد بــن ر��ــســد �آل 
مــكــتــ�م نــائــب رئــيــ�ــس �لـــدولـــة رئي�س 
جمــلــ�ــس �لــــــ�زر�ء حــاكــم دبـــي “رعاه 
للمر�س�م  �لتنفيذية  �للئحة  �هلل” 
بقان�ن �حتادي يف �ساأن دخ�ل و�إقامة 
مكانة  تعزيز  �إىل  �لــهــادف  �لأجــانــب 
للعي�س  مــثــالــيــة  وجـــهـــة  �لإمــــــــــار�ت 
و�لــعــمــل و�ل�ــســتــثــمــار ودعــــم م�سرية 
�لنم� �لقت�سادي �مل�ستد�م عر جذب 
�مل�ؤهلة  و�لكفاء�ت  �مل��هب  و��ستبقاء 

من كافة �أرجاء �لعامل.
�ملعل�مات  �لتنفيذية  �للئحة  ت�فر 
تاأ�سري�ت  و�سروط  �أنــ��ع  عن  �ل��فية 
�لعامة  و�لأحــكــام  و�لإقــامــة،  �لدخ�ل 
بالدولة  �لأجــنــبــي  و�إقـــامـــة  لــدخــ�ل 
وتـــعـــكـــ�ـــس �لـــتـــطـــ�ر �جلــــــــذري �لــــذي 
�ــســهــدتــه �ملــنــظــ�مــة �ملــ�ــســتــحــدثــة من 
تــاأ�ــســري�ت �لــدخــ�ل و�لإقـــامـــة بهدف 
تي�سري �لإجــر�ء�ت ودعم �س�ق �لعمل 
وتعزيز  ومــرونــتــه  تناف�سيته  ورفــــع 

�سع�ر �ل�ستقر�ر و�لأمان �ملجتمعي.

الإقامة الذهبية 
�لتي متنح  �لذهبية  �لإقامة  و�سهدت 
�مل�ستثمرين  تــ�ــســمــل  و  فـــئـــات  لـــعـــدة 
�مل��هب  من  و�لن��بغ  �لأعمال  ورو�د 
و�لعلماء و�ملتخ�س�سني و�أو�ئل �لطلبة 
�لإن�ساين  �لعمل  ورو�د  و�خلريجني 
�أع��م،   10 ملــدة  �لأول  �لــدفــاع  وخــط 
�لتعديلت  مــــن  كـــبـــرية  جمـــمـــ�عـــة 
�ملتطلبات  تي�سري  بغر�س  جاءت  �لتي 

و�لت��سع يف فئات �مل�ستفيدين.
كما ت�سمنت مز�يا جديدة للحا�سلني 
�إلغاء  �أهــمــهــا  �لذهبية  �لإقــامــة  على 
�ـــســـرط عـــــدم �لـــتـــغـــيـــب عــــن �لـــدولـــة 
و�إلغاء  �لذهبية  بالإقامة  للحتفاظ 
�خلدمة  عمالة  لعدد  �لأق�سى  �حلــد 
��ستقد�مها  ميــكــن  �لـــتـــي  �ملـــ�ـــســـانـــدة 
لهم  ت�سمح  �لأ�ـــســـرة  لأفـــــر�د  ومـــز�يـــا 
�سريان  مدة  طيلة  �لدولة  يف  بالبقاء 
�إقامتهم يف حال وفاة �ملعيل �حلا�سل 

على �لإقامة �لذهبية.

الإقامة الذهبية للعلماء 
لـــلـــعـــلـــمـــاء و�لــــبــــاحــــثــــني ذوي  متـــنـــح 
�لإجنـــــــــــــاز�ت و�لـــــتـــــاأثـــــري �لـــــعـــــايل يف 
جمالهم بناًء على ت��سية �أو م��فقة 
ووفق  �لإمــــــار�ت  عــلــمــاء  مــن جمل�س 
حا�سًل  يـــكـــ�ن  �أن  �أهـــمـــهـــا  ـــروط  �ـــس

اإطالق �سل�سلة حوارات خمترب الدبلوما�سية يف رم�سان
•• دبي-وام: 

�أعلن “خمتر �لدبل�ما�سية” �مل�ساحة �ملجتمعية �لفريدة �ملقدمة 
من �أكادميية �أن�ر قرقا�س �لدبل�ما�سية ومبادرة �ل�سيخة فاطمة 
“ح��ر�ت  �سل�سلة  �إطــــلق  عــن  نــهــيــان  �آل  ز�يـــد  بــن  بــنــت حمــمــد 
�ل�زر�ء  مــن  جمم�عة  ت�ست�سيف  �لتي  �لدبل�ما�سية”  خمتر 
مبجمع  �لدبل�ما�سية  “خمتر  مقر  يف  وذلــك  �مل�س�ؤولني،  وكبار 
�أبــر�ج �لإمــار�ت يف دبي خلل �سهر رم�سان �لف�سيل.  ي�سارك يف 
�لن�سخة �لأوىل من �لفعالية جمم�عة من �ملتحدثني �لبارزين، 
وت�فر  �لدبل�ما�سية..  ميد�ن  يف  جتاربهم  ي�ستعر�س�ن  �لذين 
جل�سات �حل��ر �لتي تتمح�ر ح�ل �لدبل�ما�سية للجمه�ر فر�سة 
�إ�سافة  و�لعامة  �لثقافية  �لدبل�ما�سية  مفه�مي  على  �لتعرف 

�لعاملية �حلالية، وذلك �سمن بيئة مفت�حة يتناول  �ل�س�ؤون  �إىل 
فيها �ملتحدث�ن �آلية معاجلة �لق�سايا �لعاملية �حلالية من خلل 

�لعمل �لدبل�ما�سي.
�أبريل �جلاري   13 �لتي عقدت  �لأوىل  ��ست�سافت جل�سة �حل��ر 
معايل عبد �هلل بن ط�ق �ملري وزير �لقت�ساد، �لذي حتدث عن 
حتّ�ل �لدبل�ما�سية �لقت�سادية. وت�سلط هناء �لها�سمي، مديرة 
خلل  �ملناخي  للتغري  �لإمــــار�ت  لــدولــة  �خلــا�ــس  �ملبع�ث  مكتب 
�جلديدة  �ملرحلة  على  �ل�س�ء  �لــيــ�م  م�ساء  تعقد  �لتي  �جلل�سة 
�لأطـــر�ف  ملــ�ؤمتــر  �لإمــــار�ت  و��ست�سافة  �ملناخية  للدبل�ما�سية 

�لعام �ملقبل.  COP28 لثامن و�لع�سرين�
و قـــال �ــســعــادة نــيــكــ�لي مــلديــنــ�ف، مــديــر عـــام �أكــادميــيــة �أن�ر 
�سل�سلة”  بــاإطــلق  فــخــ�رون   “ بــالإنــابــة:  �لدبل�ما�سية  قرقا�س 

ح��ر�ت خمتر �لدبل�ما�سية” �ملميزة خلل �سهر رم�سان حيث 
و�خلر�ء  و�لدبل�ما�سيني  �لـــ�زر�ء  �أبــرز  من  جمم�عة  ن�ستقبل 
لإلقاء �ل�س�ء على ق�سايا �ل�سيا�سة �خلارجية �حلالية و�مل�ستقبلية 
و��ستك�ساف طرق فريدة للتغلب على خمتلف �لعقبات �لتي ت��جه 
و�أ�ساف  و�لبتكار”.   و�لأعــمــال  �لتكن�ل�جيا  خلل  من  �لعامل 
�سعادته: “يعد” خمتر �لدبل�ما�سية” م�ساحة جمتمعية مميزة 
من  �لــيــ�م  عاملنا  ي�سهده  مــا  ملناق�سة  �لــلــقــاء  مــن  �جلميع  متكن 
حتديات خمتلفة ومن جانبنا نتطلع قدماً للرتحيب مبتحدثني 
�ملقبلة  �لــفــرتة  �مـــتـــد�د  عــلــى  عميقة  خــــر�ت  وذوي  مــرمــ�قــني 
وي�سارك�ن  ومفيدة  ثرية  تفاعلية  نقا�سات  ويطرح�ن  يقدم�ن 
روؤى  من  ميتلك�نه  ما  �لدبل�ما�سية”  “خمتر  رّو�د  ومــع  معنا 

جتاه خمتلف �لق�سايا«.

الهالل الأحمر  يف راأ�س اخليمة ينفذ مبادرات 
جديدة حتت �سعار رم�سان عطاء م�ستمر

•• راأ�س اخليمة-وام: 

�أطلق “مركز هيئة �لهلل �لأحمر �لإمار�تي” يف ر�أ�س �خليمة منذ بد�ية �سهر رم�سان �ملبارك مبادر�ت رم�سانية 
حتت �سعار “رم�سان عطاء م�ستمر” �سمن ��سرت�تيجية �لهيئة يف هذ� �ل�ساأن.

و مت يف هذ� �لإطار ت�زيع 14 �ألف وجبة “ك�سر �ل�سيام” يف عدد من م��قع �لت�زيع بر�أ�س �خليمة �سملت بع�س 
حمطات �ل�ق�د و �مل��قع �لأخرى �ملتفرقة بالتعاون مع �ل�سركاء.. فيما جرى �إعد�د 25494 وجبة �إفطار �سائم 
مت ت�زيعها يف خيام �لإفطار �لتابعة للهيئة �إ�سافة �إىل م��قع �ملدينة �لعمالية وم�ست�سفى عبد�هلل بن عمر�ن علوة 

على ت�زيع 626 طرد� غذ�ئيا على �لأ�سر �ملتعففة و �ملعتمدة لدى �ملركز.
وي�ستهدف “ �لهلل” �سمن مبادر�ته 500 �أ�سرة يف ي�م ز�يد للعمل �لإن�سان�سي �لذي ي�سادف 19 رم�سان وذلك 

يف �ملناطق �لبعيدة عن مركز �ملدينة ليتم ت�زيعها على �لأ�سر �ملتعففة يف �إمارة ر�أ�س �خليمة.
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اأخبـار الإمـارات

- 9 ماليني اإن�سان ميوتون �سنويًا نتيجة اجلوع بح�سب برنامج الأغذية العاملي 
- جائحة كوفيد 19 �ساعفت اأعداد الذين يعانون من املجاعات اأو اجلوع الكارثي 6 مرات منذ تف�سيها.

% من �سكان املنطقة. - ما قد ي�سل اإىل 55 مليون �سخ�ش يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا يعانون من �سوء التغذية ميثلون 12 
- العامل يهدر نحو ثلث ما ينتجه من الطعام �سنويًا.

- وقف هدر الطعام �سيوؤدي لإطعام ملياري �سخ�ش ميثلون اأكرث من �سعف املت�سررين من اجلوع و�سوء التغذية حول العامل

املليار وجبة اأول الغيث .. وقف هدر الطعام 

حملة مليار وجبة ت�سع على راأ�س اأولوياتها امل�ساهمة يف الق�ساء على اجلوع عامليًا

- اأهداف نبيلة حلملة “
مليار وجبة«.

�مل�سار  �ل�سادمة  �لبيانات  �س�ء  ويف 
�إلــيــهــا عــن �جلـــ�ع وهـــدر �لــطــعــام يف 

�ملنطقة و�لعامل 
�لتي  وجبة”  “مليار  مــبــادرة  فـــاإن   
ر��سد  بن  “مبادر�ت حممد  تنفذها 
ت�ستهدف  �لعاملية”  مـــكـــتـــ�م  �آل 
��ستثمار �لنجاح �لذي فاق �لت�قعات 
حلملة “100 ملي�ن وجبة” �لتي 
�ملا�سي،  رمـــ�ـــســـان  �ــســهــر  يف  جــــرت 
م�ستهدفاتها  تخطي  مــن  ومتكنت 
 220 لـــتـــ�فـــري  تـــــرعـــــات  وجــــمــــع 
ت�زيعها  جـــــــرى  وجــــبــــة  مــــلــــيــــ�ن 
بــالــكــامــل يف عـــدد مــن �لــــدول ح�ل 
“�ملليار  مبادرة  خلل  ومن  �لعامل، 
��ستكمال  �لعمل على  �سيتم  وجبة” 
�لعدد �لإجمايل لل�جبات �إىل مليار 
وجبة للم�ساهمة يف مكافحة �جل�ع 
�ملناطق  من  عــدد  يف  �لتغذية  و�س�ء 
�لأ�سد �حتياجاً ح�ل �لعامل، خا�سة 
�لن�ساء  من  �ل�سعيفة  �لفئات  لــدى 
و�لنازحني  و�لــلجــئــني  و�لأطـــفـــال 
و�سحايا �لك��رث و�لأزمــات، �أي �أنه 
“مليار  مــبــادرة  مظلة  حتــت  �سيتم 
وم�ساهمات  تــرعــات  جمع  وجبة” 
لت�فري وت�زيع 780 ملي�ن وجبة 

2021” �ل�سادر عن برنامج �لأمم 
هدر  �إيــقــاف  �أن  �إىل  للبيئة  �ملتحدة 
�لطعام ميكنه �أن ينقذ بيئة �لك�كب 
و��ستنز�ف  مناخه  تغرّي  من  ويحد 
يــهــدر فيه �لعامل  مــــ��رده، يف وقــت 
نــحــ� ثــلــث مـــا يــنــتــجــه مـــن �لطعام 
من  �لن�سبة  نف�س  �أن  حيث  �سن�ياً، 
جمــمــ�ع �ملــــ��د �لــغــذ�ئــيــة �لــتــي يتم 
�إنــتــاجــهــا كــل عـــام يــتــم تــبــديــدهــا �أو 

تلفها قبل ��ستهلكها.
 8 ن�سبته  مـــا  �أن  �لــتــقــريــر  ويـــ�ؤكـــد 
�لغاز�ت  �نبعاثات  مــن   %  10 �إىل 
�لدفيئة �لعاملية تت�سبب بها �لأغذية 
كان  ولـــ�  ��ستهلكها،  يــتــم  ل  �لــتــي 
ثالث  ف�سيك�ن  بلد�ً،  �ملهدر  �لطعام 
�لكرب�ن  �أك�سيد  لثاين  منتج  �أكــر 
�ملتحدة  �لــــ�ليــــات  بــعــد  �لـــعـــامل  يف 

و�ل�سني.

- حتدي هدر الطعام.
�ملقلقة  �لــبــيــانــات  هـــذه  مــقــابــل  ويف 
و�ت�ساع  مــدى عمق  عــن  تعر  �لــتــي 
مـــ�ـــســـكـــلـــة �جلــــــــ�ع وغـــــيـــــاب �لأمــــــن 
�لدر��سة  �أكــدت  �لــعــامل،  يف  �لغذ�ئي 
كبرًي�  حتــدًيــا  يعد  �لطعام  هــدر  �أن 
و�لإقليمي،  �لعاملي  �ل�سعيدين  على 
�لأغذية  مــنــظــمــة  تـــ�ؤكـــده  مـــا  وهـــ� 
“�لفاو”  �ملتحدة  لــلأمم  و�لــزر�عــة 
كل  �ملُـــهـــدر  �لــطــعــام  �أن  �إىل  لفـــتـــًة 
م�ؤكدة  دولر،  تريلي�ن  قيمته  عــام 
�ــســيــ�ؤدي �إىل  �لـــهـــدر  �أن وقـــف هـــذ� 
�لغذ�ء  مــن  مــا يكفي  �حلــفــاظ على 
�أكر  �أي  �سخ�س،  مــلــيــاري  لإطــعــام 
�لذين  �لأ�سخا�س  عــدد  �سعف  مــن 
�لتغذية  ونق�س  �جلــ�ع  من  يعان�ن 

يف كل �أنحاء �لعامل.
�لطعام  هدر  “م�ؤ�سر  تقرير  و�أ�سار 

باأزمات  �خلــا�ــس  �لــ�ــســنــ�ي  �لــــدويل 
�لع�سرة  �لــبــلــد�ن  قائمة  �أن  �جلـــ�ع، 
�لتي لديها �أكر عدد من �لأ�سخا�س 
�لغذ�ئي  �لأمــــن  �نــعــد�م  يف مــرحــلــة 
2021 هــي بــالــرتتــيــب :  يف �لــعــام 
�لدميقر�طية،  �لك�نغ�  جمه�رية 
ونيجرييا،  و�لــيــمــن،  و�أفــغــانــ�ــســتــان، 
و�أثـــيـــ�بـــيـــا، و�ـــســـ�ريـــا، و�لـــ�ـــســـ�د�ن، 
دول  �لــ�ــســ�د�ن، وجمم�عة  وجــنــ�ب 
�ل�ساحل /ت�سم ب�ركينا فا�س� ومايل 

و�لنيجر ، وهاييتي.
�ل�سرق  مــنــطــقــة  �إىل  ــبــة  وبــالــنــ�ــس
ت�ســــــري  �أفريقيا،  و�سمال  �لأو�ــســط 
�أن  �ملتحــــــــدة  للأمـــم  تقديــــــر�ت 
ملي�ن   55 يقــــــــــارب  مـــا  هــنـــــاك 
�لتغذية،  �س�ء  من  يعان�ن  �إن�ســــــان 
�سكان  مــــن   %  12 ــبــة  بــنــ�ــس �أي 

�ملنطقة.

و�لتغذية يف  �لغذ�ئي  �لأمن  “حالة 
�سدر عن كٍل من   ”2020 �لعامل 
للأمم  و�لــزر�عــة  �لأغــذيــة  منظمة 
و�ل�سندوق  “�لفاو”،  �ملـــتـــحـــدة 
�لزر�عية، وبرنامج  �لدويل للتنمية 
�ل�سحة  ومنظمة  �لعاملي،  �لأغــذيــة 
�ملتحدة  �لأمم  و�ــســنــدوق  �لــعــاملــيــة، 
لــلــطــفــ�لــة، وحــــّذر مــن �أنـــه يف حال 
�حلايل،  و�سعها  على  �ملعدلت  بقاء 
للأ�سخا�س  �لتقديري  �لــعــدد  فــاإن 
�ملت�سررين من �جل�ع بحل�ل �لعام 
ملي�ن   840 �إىل  �سي�سل   2030
�سكان  % من   9.8 ميثل�ن  �إن�سان 

�لعامل.

- اأكرث الدول ت�سررًا.
و�لزر�عة  �لأغــذيــة  منظمة  وت�سري 
�لــفــاو يف تقريرها  �ملــتــحــدة  لـــلأمم 

حتى قبل جائحة ك�رورنا.
و�لي�م ت�سري تقارير م�ؤ�س�سات دولية 
متخ�س�سة يف �لعمل �لإغاثي �إىل �أن 
�ملجاعات  من  يعان�ن  �لذين  �أعـــد�د 
 6 ت�ساعف  �لكارثي”  “�جل�ع  �أو 
مــر�ت خــلل �لفرتة من نهاية عام 
2019 وحتى ي�ني� 2021 ب�سبب 
جائحة “ ك�فيد-19 “ وتد�عياتها 
�لقت�سادية  �لأو�ساع  على  �لعميقة 
�له�سة  �ملجتمعات  يف  و�لجتماعية 

و�لأقل دخًل.

- الأطفال من اأ�سد 
املتاأثرين بتحدي اجلوع.

بعن��ن  مـــ�ـــســـرتك  تـــقـــريـــر  وذكـــــــر 
�لأطفال”،  تغذية  �س�ء  “تقدير�ت 
�لأمم  منظمة  بني  بالتعاون  �سادر 
“�لي�ن�سيف”،  للطف�لة  �ملــتــحــدة 
و�لبنك  �لعاملية،  �ل�سحة  ومنظمة 
�لدويل، �أن 191 ملي�ن طفل دون 
�ــســن �خلــامــ�ــســة تـــاأثـــرو� بــاإعــاقــات يف 
 2019 �لــعــام  يف  �لــهــز�ل  �أو  �لنم� 
وحده ب�سبب �جل�ع و�س�ء �لتغذية.

- حالة الأمن
 الغذائي والتغذية.

بعن��ن  �آخــر  م�سرتك  تقرير  وكــان 

�إ�ــســافــيــة يف عــ�ــســر�ت �لـــــدول ح�ل 
�لعامل.

- تو�سيع �سبكة ال�سركاء.
و�سعياً ور�ء حتقيق هدف �ملليار وجبة 
و�سعت “مبادر�ت حممد بن ر��سد �آل 
مكت�م �لعاملية” �سبكة �سركائها من 
م�ؤ�س�سات �لعمل �لإن�ساين و�خلريي 
و�لإغاثي ح�ل �لعامل لت�سمل عدد� 
مـــن �لــ�ــســركــاء و�أ�ـــســـحـــاب �لأيـــــادي 
و�مل�ؤ�س�سات  �جلــهــات  مــن  �لبي�ساء 
و�لعاملية  و�لإقليميـــــــة  �ملحليـــــة 
�لعاملي،  �لأغــــذيــــة  بــرنــامــج  وهـــــي: 
�لإقليمية،  �لــطــعــام  بــنــ�ك  و�ــســبــكــة 
وم�ؤ�س�سة حممد بن ر��سد �آل مكت�م 
و�لإن�سانية،  �خلـــرييـــة  لـــلأعـــمـــال 
�ملتحدة  للأمم  �ل�سامية  و�ملف��سية 
�لإمار�ت  وبنك  �للجئني،  ل�س�ؤون 
�خلريي  �لعمل  م�ؤ�س�سات  للطعام، 
و�لإن�ساين و�لجتماعي يف عدد من 

�لدول.
�لتي  وجبة”  “مليار  حملة  وتــاأتــي 
�ل�سريفة  �لنب�ية  �ملق�لة  تتخذ من 
“ما �آمن بي من بات �سبعان وجاره 
يت�سبب  فــيــمــا  لــهــا  �ــســعــار�ً  جائع” 
�لتغذية  و�ـــــســـــ�ء  �جلــــــــ�ع  حتــــــدي 
و�لأمر��س �ملرتبطة به ح�ل �لعامل 
10 ث��ٍن  بفقد�ن طفل حلياته كل 
وم�ت 25 �ألف �سخ�س ي�مياً منهم 
 800 يبيت  فيما  طفل،  �آلف   10
جائعني  �لعامل  ح�ل  �إن�سان  ملي�ن 
�إن�سان  52 ملي�ن  ويعاين  يــ�م،  كل 
و�سمال  �لأو�سط  �ل�سرق  منطقة  يف 
�أفــريــقــيــا نــ�عــاً مــن �أنــــ��ع �جلـــ�ع �أو 
�لن�ساء  مــن  �أغلبهم  �لتغذية  �ــســ�ء 
�حلملة  ت�ستهدف  كما  و�لأطـــفـــال. 
�أهد�ف �لتنمية  �مل�ساهمة يف حتقيق 
�لـــتـــي و�ــســعــتــهــا �لأمم  �ملــ�ــســتــد�مــة 
�سمنها  ومــن   2030 لعام  �ملتحدة 
هدف �لق�ساء على �جل�ع يف �لعامل. 
ي�سار �إىل �أن �سل�سلة مبادر�ت �إطعام 
“مبادر�ت  نظمتها  �لــتــي  �لــطــعــام 
حممد بن ر��سد �آل مكت�م �لعاملية” 
�ــســهــر رم�سان  بـــــد�أت يف  قـــد  كــانــت 
مليني   10“ حــمــلــة  مــع   2020
��ستجابة  �ــســكــلــت  �لـــتـــي  وجبة” 
جائحة  حتــدي  لــتــد�عــيــات  مبا�سرة 
�له�سة  �لــفــئــات  عــلــى  ك�فيد-19 
و�لأقل دخًل، و�سّكلت حينها �سريان 
ت�سامن  ور�ــســالــة  للكثريين  حــيــاة 
�لإمـــار�ت  دولــة  يف  �سامل  جمتمعي 
مـــع �لأفــــــر�د و�لأ�ـــســـر ممـــن فقدو� 
مــ�ــســادر دخــلــهــم بــ�ــســبــب �لأو�ـــســـاع 
�ل�باء  فــر�ــســهــا  �لـــتـــي  و�لــــظــــروف 
�ــســهــر رم�سان  وتــلهــا يف  �لــعــاملــي، 
ملي�ن   100“ حـــمـــلـــة   2021
�لتي ت��سعت ب�سكل قيا�سي  وجبة” 
بتحقيق  هــدفــهــا  �ــســعــف  وجتـــــاوزت 
�لعديد  220 ملي�ن وجبة لت�سمل 
دولة   47 �مل�ستهدفة يف  �لفئات  من 

ح�ل �لعامل.

•• دبي-وام:

�لق�ساء على �جلــ�ع يف  �مل�ساهمة يف 
مبادرة  و�سعته  نبيل  هــدف  �لعامل، 
تنفذها  �لــــتــــي  وجبة”  “�ملليار 
“مبادر�ت حممد بن ر��سد �آل مكت�م 
عر  �أول�ياتها  ر�أ�ــس  على  �لعاملية” 
��ستهد�فها ت�فري �لدعم �لغذ�ئي يف 

50 دولة ح�ل �لعامل.
حممد  �ل�سيخ  �ل�سم�  �ساحب  وكان 
رئي�س  نــائــب  مــكــتــ�م  �آل  ر��ـــســـد  بـــن 
�لــــدولــــة رئـــيـــ�ـــس جمــلــ�ــس �لـــــــ�زر�ء 
�أعلن  قــد  �هلل”،  “رعاه  دبــي  حــاكــم 
�ملــا�ــســي عــن مبادرة  مــار�ــس   10 يف 
�مـــتـــد�د�ً  لــتــكــ�ن  وجبة”  “�ملليار 
ملي�ن   100“ ملــبــادرتــي  وتــطــ�يــر�ً 
وجبة”  مـــليـــني  و”10  وجبة” 
�ملا�سيني  �لعامني  بعد جناحهما يف 
�أمان  �سبكة  تــ�فــري  يف  �مل�ساهمة  يف 
غذ�ئي للفقر�ء و�جلائعني، باعتبار 
و�لتز�ماً  �أخــلقــيــة  م�س�ؤولية  ذلــك 

�إن�سانياً من دولة �لإمار�ت للعامل.

- هدر اأطعمة تكفي 
لإطعام ملياري اإن�سان 

در��سات حديثة عن حتدي  وك�سفت 
�جلـــ�ع وهـــدر �لــطــعــام �أن هــنــاك 9 
�إن�سان مي�ت�ن ج�عاً ح�ل  مليني 
�إح�ساء�ت  بح�سب  �ــســنــ�يــاً  �لــعــامل 
�لتابع  �لــعــاملــي  �لأغــــذيــــة  بــرنــامــج 

للأمم �ملتحدة.
بح�سب  يـــتـــم  نــفــ�ــســه  �لــــ�قــــت  ويف 
للأمم  و�لــزر�عــة  �لأغــذيــة  منظمة 
�إهــد�ر طعام تقدر  “�لفاو”  �ملتحدة 
قيمته باأكر من تريلي�ن دولر �أي 
�سخ�س،  ملياري  لإطــعــام  يكفي  مــا 
�أي �أكر من �سعف عدد �لأ�سخا�س 
�لــذيــن يــعــانــ�ن مــن �جلـــ�ع ونق�س 
�لــعــامل، وه�  �أنــحــاء  �لتغذية يف كــل 
متز�يدة  حاجة  هناك  �أن  يــ�ؤكــد  مــا 
جلـــــهـــــ�د �لــــقــــ�ــــســــاء عــــلــــى �جلــــــ�ع 
بــالــتــز�مــن مــع مـــبـــادر�ت وقـــف هدر 
�لأكر  �لفئات  �إىل  لي�سل  �لطعام 
�إىل  �لإح�سائيات  و�أ�سارت  �حتياجاً. 
�أن �لعامل يهدر نح� ثلث ما ينتجه 
من �لطعام �سن�ياً، حيث �أن نح� 33 
% من جمم�ع �مل��د �لغذ�ئية �لتي 
يتم �إنتاجها كل عام يتم تبديدها �أو 

تلفها قبل ��ستهلكها.

- 8.9 % من �سكان 
العامل يعانون اجلوع.

وفيما ت�ؤكد �لدر��سات �أن �جل�ع ه� 
تـــزد�د وطــاأتــه عام  حتــدٍّ عاملي �سائد 
�أفــاد تقرير مف�سل �سادر  بعد عــام، 
عن �لأمم �ملتحدة �أن هناك �أكر من 
690 ملي�ن �إن�سان عان�� من �جل�ع 
خلل عام 2019، �أي نح� 8.9% 
�لـــعـــامل، بـــزيـــادة �سن�ية  مــن �ــســكــان 
�سخ�س، وح��يل  10 مليني  تبلغ 
60 ملي�ًنا يف خم�س �سن��ت، وذلك 

جمل�س را�سد بن حميد الرم�ساين يعر�س ق�س�س جناح عربية انطلقت من الإمارات اإىل العاملية
�لعاملي لريادة �لأعمال”، تطمح يف “م�ساريع �خلم�سني” �ل�سرت�تيجية، 
�لتي �أعلنتها حك�مة دولة �لإمــار�ت يف �سبتمر 2021 لتحقيق قفزة 
تنم�ية جديدة يف �خلم�سني عاماً �ملقبلة و تعزيز ثقافة ريادة �لأعمال 
و�ل�ستثمار يف �لدولة من خلل نظام �إقامة متط�ر متعدد �خليار�ت، 
جتمع  و�لتي   »invest.ae« هي  للدولة  م�حدة  ��ستثمارية  وبــ��بــة 
�إمار�ت  يف  �ملتاحة  �ل�ستثمارية  �لفر�س  وتعر�س  �قت�سادية،  جهة   14
�إىل �لفر�س �مل�ستقبلية �ل��عدة �ملتاحة لل�سباب  �أ�سار  �لدولة �ل�سبع. و 
مبادرة  �سمن  �سعيها  مع  خا�سة  �لــدولــة،  يف  �لتخ�س�سات  خمتلف  من 
ت�فري  �إىل  �لقت�ساد،  وز�رة  �أطلقتها  �لتي  �لأعمال”  ريــادة  “م�طن 
لريادة  �لد�عمة  �لبيئة  يف  ن�عية  نقلة  لإحــد�ث  متكاملة  وطنية  ب��بة 
�لدولة،  �ل�سغرية و�ملت��سطة يف  �لنا�سئة و�ل�سركات  و�مل�ساريع  �لأعمال 

مع ��ستقطاب 20 �سركة مليارية يف �ل�سن��ت �لع�سر �ملقبلة.

�لأعمال  رجـــال  مــن  نخبة   .. و�ل�سباب  و�ملخت�سني  �خلـــر�ء  مــن  عــدد 
رونالدو م�سح�ر م�ؤ�س�س  ريادية وهم  �أ�س�س�� م�سروعات  �لذين  �لعرب 
�لرئي�س  كريدية  ت�فيق  و  “�س�ق.ك�م”  �لإلكرتونية  �لتجارة  من�سة 
�ل�سريك  قنديل  وم�سطفى  ل�س”  فــ�ر  “بر�ند  ملجم�عة  �لتنفيذي 
�مل�ؤ�س�س و�لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة �لنقل �جلماعي “�س�يفل” و و�أد�ره 
�لإعلمي عي�سى �ملرزوقي. و �أكد �ل�سيخ ر��سد بن حميد �لنعيمي رئي�س 
د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط بعجمان، رئي�س �حتاد �لإمار�ت لكرة �لقدم، 
�أن م�سهد ريادة �لأعمال �ملبتكرة يف  نائب رئي�س مركز �ل�سباب �لعربي 
�لدولة حافل برو�د �لأعمال من �لإمار�تيني و�لعرب و�ملقيمني خا�سة 
من فئة �ل�سباب، ممن حقق�� �إجناز�ت ن�عية م�سرفة ووظف�� ما ت�فره 
وبت�سافر جه�د جميع م�ؤ�س�ساتها  �لر�سيدة  قيادتها  �لدولة بدعم من 
وخيار�ت  متط�رة،  حتتية  بنية  من  و�خلا�س،  �حلك�مي  �لقطاعني  يف 

•• عجمان-وام:

نظم “جمل�س �ل�سيخ ر��سد بن حميد �لنعيمي �لرم�ساين” حما�سرة 
مت خللها  �لإمار�ت”  دولــة  “�سناعة ق�س�س جناح عاملية من  بعن��ن 
نح�  وتــ�جــهــت  �لــدولــة  يف  نــ�ــســاأت  تنم�ية  م�ساريع  جتــربــة  ��ستعر��س 
من  ��ستفاد  �لذي  �ملبدع  �لعربي  �ل�سباب  من  م�ؤ�س�س�ها  وكان  �لعاملية، 

�لبيئة �لن�عية �ملتكاملة.
�لأمني  �ملطرو�سي  �سيف  �سعيد  �لدكت�ر  �سعادة  من  كل  �ملجل�س  ح�سر 
و�سعادة عبد�لرحمن حممد  لإمــارة عجمان  للتنفيذي  للمجل�س  �لعام 
�لتخطيط بعجمان و�سعادة �سعيد  �لبلدية و  �لنعيمي مدير عام د�ئرة 
�لنظري مدير عام �مل�ؤ�س�سة �لحتادية لل�سباب و �سعادة عبد�هلل �حلمر�ين 
مب�ساركة  �ملجل�س  و��ست�ساف  �لقت�سادية.  �لتنمية  د�ئـــرة  عــام  مدير 

وقان�نية  ت�سريعية  وبيئة  �سامل،  رقمي  وحتــ�ل  متقدمة،  تكن�ل�جية 
�سفافة، وحل�ل مت�يلية ن�عية، فحقق�� جناحات ��ستثنائية.

وقـــال �إن �ملـــبـــادر�ت �لــعــربــيــة �ملــبــدعــة يف قــطــاعــات �لأعـــمـــال يف �لدولة 
جمال  يف  و�لعربي  �لإمــار�تــي  لل�سباب  ملهماً  متميز�ً  منــ�ذجــاً  �سكلت 
ريادة �لأعمال وتاأ�سي�س �مل�ساريع �لنا�سئة �لطم�حة �لقادرة على �لنم� 
نح�  �لت��سع  ثم  ومن  �لدولة،  د�خــل  �لأعمال  ملمار�سة  مي�سرة  بيئة  يف 
�لدولة  قيادة  وفرتها  �لتي  �لعديدة  �ملمّكنات  من  بال�ستفادة  �لعاملية، 
�لعاملية  �ل�جهات  مقدمة  يف  عاماً   50 يف  وجعلتها  �لحتــاد  قيام  منذ 
�ملف�سلة للعي�س و�لعمل و�ل�ستثمار وتاأ�سي�س �مل�ساريع و�لبتكار و�لإبد�ع 

وحت�يل �لفر�س �إىل �إجناز�ت«.
“�مل�ؤ�سر  يف  عاملياً  �لأول  �ملركز  �لتي حققت  �لإمـــار�ت  دولــة  �أن  و�أ�ساف 
�سمن �لتقرير �ل�سادر عن “�ملر�سد  �لعاملي لريادة �لأعمال 2022”، 

 

•• ح�رضموت- وام:

تــــ���ــــســــل هـــيـــئـــة  �لـــــهـــــلل �لأحــــمــــر 
�لإمار�تي ت�زيع “�ملري �لرم�ساين” 
يف خمتلف حمافظات �ليمن �ل�سقيق 
و�ــســمــل مـــديـــريـــة �أريـــــــاف �ملـــكـــل يف 
��ستفادت  حمافظة ح�سرم�ت حيث 

�آلف �لأ�سر من �مل��د �لغذ�ئية �لأ�سا�سية �لتي قدمتها �لهيئة لدعم �لأو�ساع 
�لإن�سانية وتلبية �حتياجات �لأ�سقاء يف �ليمن خلل �سهر رم�سان �ملبارك 
�آل نهيان  �إطــار ت�جيهات �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ حممد بن ز�يــد  وذلــك يف 
ويل عهد �أب�ظبي نائب �لقائد �لأعلى للق��ت �مل�سلحة ومتابعة �سم� �ل�سيخ 
هيئة  رئي�س  �لظفرة  منطقة  يف  �حلاكم  ممثل  نهيان  �آل  ز�يــد  بن  حمد�ن 

�لهلل �لأحمر �لإمار�تي. وقال �سعادة فهد عبد�لرحمن بن �سلطان نائب 
�لأمني �لعام للتنمية و�لتعاون �لدويل يف هيئة �لهلل �لأحمر �لإمار�تي 
�لإمار�ت  دولــة  بها  ت�سطلع  �لتي  �ملبادر�ت  �سمن  تاأتي  �مل�ساعد�ت  هذه  �إن 

على �ل�ساحة �ليمنية للتخفيف من معاناة �لأ�سقاء �ليمنيني.
و�أ�ساف �أن هيئة �لهلل �لأحمر تبذل ق�سارى جهدها لتعزيز ��ستجابتها 
للأ�سر  �لرم�سانية  �لحتياجات  وتلبية  �ليمنية،  �ل�ساحة  على  �لإن�سانية 

�لعكري  �سليمان  �أحمد  و�أ�ساد  �ليمن.  يف  �لهيئة  مبادر�ت  من  �مل�ستهدفة 
مدير عام مديرية �أرياف �ملكل، بالدور �لإن�ساين و�لتنم�ي �لذي تق�م به 
دولة �لإمار�ت يف �ليمن عامة ويف ح�سرم�ت خا�سة مثمناً �ملبادرة �لإن�سانية 
�لتي قام بها �لهلل �لأحمر �لإمار�تي من خلل تقدمي �ملري �لرم�ساين 
..معرباً عن تقديره لت�جيهات �لقيادة �لر�سيدة لدولة �لإمار�ت ومبادر�تها 
�ملبادرة  بهذه  فرحتها  عن  �مل�ستفيدة  �لأ�سر  عرت  جانبها  من  �لإن�سانية. 

�لبالغ وتقديرها  معربة عن �سكرها 
لهذ�  قــيــادة و�سعباً  �لإمــــار�ت  لــدولــة 
�لإن�سانية،  و�لــلــفــتــة  �لــكــبــري  �لــعــ�ن 
�لغذ�ئية  �لــ�ــســلل  هـــذه  �أن  مـــ�ؤكـــدة 
�إىل  لفتة  �ملنا�سب،  �ل�قت  يف  جــاءت 
�أن �حل�س�ل على �مل��د �لغذ�ئية بات 
�لكبري لأ�سعار هذه  �لتي متر بها �لبلد و�لرتفاع  �سعباً يف ظل �لأزمــات 

�مل��د يف �ل�س�ق �ملحلية.
�أن هيئة �لهلل �لأحمر �لإمــار�تــي وزعــت منذ بد�ية �سهر رم�سان  يذكر 
�سيتم  �سلة  �ألـــف   30 �أ�ــســل  مــن  غذ�ئية  �سلة  �آلف   10 حـــ��يل  �لف�سيل 
ت�زيعها خلل �لأيام �لقادمة من �سهر رم�سان �ملبارك لأ�سحاب �حلاجات 

وذوي �لدخل �ملحدود يف مديريات حمافظة ح�سرم�ت.

ا�ستفادت منها اآلف الأ�سر يف مديرية اأرياف املكال مبحافظة ح�سرموت

الهالل الإماراتي يوا�سل توزيع املري الرم�ساين يف اليمن

 www.1billionmeals.ae �لإلــكــرتوين  �مل�قع  هي  معتمدة  قن��ت  �أربــع  عر  �لترعات  وجبة”  “�ملليار  مبادرة  وت�ستقبل 
AE300260001015333439802 يف بنك  على رقم �حل�ساب �ملعتمد:  “�ملليار وجبة”  و�لتح�يل �مل�سريف حل�ساب مبادرة 
�لإمار�ت دبي �ل�طني بالدرهم �لإمار�تي. �أما يف حال �لرغبة بالترع بدرهم و�حد ي�مياً للمبادرة من خلل ��سرت�ك �سهري، 
ميكن �إر�سال ر�سالة ن�سية بكلمة “وجبة” �أو »Meal« على �لرقم 1020 مل�ستخدمي �سبكة “دو” �أو على �لرقم 1110 مل�ستخدمي 

�سبكة “�ت�سالت” يف �لإمار�ت. كما ميكن �لترع بالت���سل مع مركز �ت�سال مبادرة “مليار وجبة” على �لرقم 8009999.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

�لقيادة  �أحبطت  ��ستباقية،  عملية  يف 
بـــالإد�رة  ممثلة  دبــي  ل�سرطة  �لعامة 
�ملــــخــــدر�ت، تهريب  ملــكــافــحــة  �لــعــامــة 
مـــن خمدر  كــيــلــ� جـــر�مـــاً  طـــن و56 
 68 بلغت  �س�قية  بقيمة  �لكري�ستال، 

و�ألقت  درهــــم،  �ألـــفـــاً  و640  مــلــيــ�نــاً 
�لــقــبــ�ــس عــلــى �ملــتــهــمــني �لــعــ�ــســرة من 
متابعة  بـــعـــد  خمـــتـــلـــفـــة،  جـــنـــ�ـــســـيـــات 
ومــــر�قــــبــــة دقـــيـــقـــة مــــن قـــبـــل رجــــال 
ن�عية  عملية  يف  �ملــخــدر�ت،  مكافحة 
�أُطلق عليها ��سم "�لأل��ح �ل�سم�سية"، 
�ملتهمني  حمـــاولـــة  خــللــهــا  كــ�ــســفــ�� 

�لدولة  �إىل  �لكري�ستال  خمدر  �إدخــال 
�ألــــــ��ح �لطاقة  �إخــفــائــهــا د�خــــل  عـــر 

�ل�سم�سية. 

اإ�سادة
و�أ�ساد معايل �لفريق عبد �هلل خليفة 
�ملـــــري، �لــقــائــد �لـــعـــام لــ�ــســرطــة دبي، 

�لعامة  �لإد�رة  يف  �لعمل  فرق  بجه�د 
�حرت�فيتهم  وعلى  �ملخدر�ت  ملكافحة 
�ملتهمني  عـــلـــى  �لـــقـــبـــ�ـــس  �إلـــــقـــــاء  يف 
��ستخد�م  خــلل  مــن  وذلـــك  �لع�سرة، 
مثل  مــع  �لتعامل  يف  �ملمكنات  �أحـــدث 

هذه �لأ�ساليب �لإجر�مية.
كما و�أ�ساد معاليه بالتن�سيق و�لتعاون 

للت�سدي  ودوليا،  �ل�سركاء حمليا  مع 
لكافة �جلــر�ئــم �لــعــابــرة لــلــقــار�ت ويف 
مــقــدمــتــهــا �لجتـــــار بـــاملـــخـــدر�ت، مبا 
دبي  �سرطة  وت�جهات  �أهــد�ف  يحقق 

لتعزيز �لأمن و�لأمان يف �ملجتمع.
عازمة  دبــي  �سرطة  �أن  معاليه  و�أكـــد 
��ستباقية  �سربات  ت�جيه  على  �لعقد 
ملــروجــي �ملــخــدر�ت وجتــارهــا و�إحباط 
حمــاولتــهــم، كــمــا �أنــهــا حتــر�ــس على 
و�لطـــلع على  �آلــيــات عملها،  تط�ير 
حماولة  يف  �لإجـــر�مـــيـــة،  �لأ�ــســالــيــب 
�لأ�ساليب  تــلــك  كــافــة  ور�ــســد  لــتــ�قــع 

و�إحباطها.

بداية اخليط واإعداد الكمني
�لل��ء خبري خليل  �أو�سح  من جانبه، 
�لقائد  م�ساعد  �ملــنــ�ــســ�ري،  �إبــر�هــيــم 
�أنهم  �جلنائي،  �لبحث  ل�س�ؤون  �لعام 
ل يدخرون جهد� يف بناء �سبكة ق�ية 
�لد�خلية  و�ملـــ�ـــســـادر  �لـــعـــلقـــات  مـــن 
�تخاذ  عن  يتهاون�ن  ول  و�خلارجية، 
كــافــة �ملــعــلــ�مــات �لــتــي تـــردهـــم بعني 
�لعتبار و�جلدية، و�مل�سارعة بالتحرك 
�ل�طن  �سلمة  و�ملتابعة، حر�سا على 

و�أبنائه، لفتاً باأن �لعملية بد�أت ب�رود 
معل�مات تفيد مبحاولة ع�سابة دولية 
�إدخال �سحنة من �ملخدر�ت قادمة من 
�إحدى دول �أمريكا �جلن�بية يف �أل��ح 
بت�سكيل  لن�سارع  �ل�سم�سية،  �لطاقة 

فرق �ملر�قبة و�لتحري.
و�أ�ساف �لل��ء �ملن�س�ري: "متكنا من 
ك�سف حماولة �أفر�د �لع�سابة تهريب 
�أل��ح �لطاقة �ل�سم�سية خمباأة بد�خلها 
على  منا  وحر�سا  �لكري�ستال،  خمــدر 
باأكمله،  �لــعــ�ــســابــي  �لت�سكيل  �ــســبــط 
�ل�سرطة مبر�قبة حتركات  رجال  بد�أ 
�ملتهم �لأول بعد ت�سلمه لل�سحنة عر 
�إحدى منافذ �لدولة حتى �أو�سلنا �إىل 

بقية �ملتهمني �لت�سعة".

مراقبة املتهمني
حممد  عيد  �لعميد  قــال  وتف�سيليا، 

ملكافحة  �لعامة  �لإد�رة  مدير  حــارب، 
للمر�قبة  فــرقــا  "�سكلنا  �ملــــخــــدر�ت، 
و�ملتابعة، متهيد� للك�سف عن �لت�سكيل 
متلب�سني  عليهم  و�لقب�س  �لع�سابي 
وبح�زتهم �مل��د �ملخدرة، وبد�أت �لفرق 
بتتبع �ل�سحنة بعد خروجها من �إحدى 
منافذ �لدولة، لينقلها �ملتهم �لأول �إىل 
�إحدى �مل�ست�دعات متهيد�ً لت�سديرها 
مرة �أخرى خارج �لدولة، وبعد حتديد 
حمكمة  خطة  �أعــددنــا  �ملتهمني،  بقية 
وبح�زتهم  �لع�سرة  �ملتهمني  و�سبطنا 

ملي�ناً و637 �ألفاً و640 درهماً.
وبــــنّي �لــعــمــيــد عــيــد حــــارب �أن خمدر 
�لطاقة  �ألـــــ��ح  �لــكــريــ�ــســتــال خمــبــاأ يف 
ل�ح   264 عــددهــا  �لــبــالــغ  �ل�سم�سية 
طاقة �سم�سي، يف حماولة من �لع�سابة 
�إىل  �ملــخــدرة  �ملــــ��د  و�إدخـــــال  للتم�يه 

�لدولة.

الوقاية املبكرة
�أن عي�ن  عــيــد حــــارب  �لــعــمــيــد  و�أكـــــد 
�ساهرة  �ملـــــخـــــدر�ت  مــكــافــحــة  رجــــــال 
�ملخططات  لإحباط  با�ستمر�ر  وتعمل 
�لإجر�مية لتجار ومروجي �ملخدر�ت، 
و�لرتب�يني  �لأمـــــــ�ر  �أولــــيــــاء  د�عـــيـــا 
لتعزيز �لت�عية بني �لن�سء و�ل�سباب، 
و�ملنيع  �لأول  �ل�سد  حــائــط  ب��سفها 
�أ�سكالها  بكافة  �جلــرميــة  م��جهة  يف 
و�س�رها، وعلى ر�أ�سها �لتعاطي، نظر�ً 
تلحقها  �لـــتـــي  �جلــ�ــســيــمــة  لـــلأ�ـــســـر�ر 
عليه  تنط�ي  وملــا  �مل�ستقبل،  بــاأجــيــال 
باهظة  وتنم�ية  �جتماعية  تكلفة  من 
�لأفر�د،  �إدمــان  �لدولة جر�ء  تتكبدها 
من�ها باأن �ل�قاية �ملبكرة عر تكثيف 
لتفادي  و�سيلة  خــري  �لت�عية  بــر�مــج 

�ل�ق�ع يف بر�ثن هذه �لآفة.

•• الفجرية-الفجر:

�نطلقت �أم�س  �لثنني فعاليات منتدى �لفجرية �لرم�ساين يف دورته �ل�سابعة 
"�ملتاحف �ل�سخ�سية ودورهــا يف �حلفاظ على �لرت�ث" �لتي �سارك يف  بندوة 
بح�س�ر  للن�سر،  �لــّرخ  وم�ؤ�س�سة  و�لفن�ن،  للثقافة  �لبدية  جمعية  تنظيمها 
�ملجل�س  ع�س�  �لعربي  �لــرملــان  رئي�س  نائب  �ليماحي  �أحــمــد  حممد  �سعادة 
�لّرخ،  م�ؤ�س�سة  رئي�س  �ملنتدى  رئي�س  �لظنحاين  وخالد  �لحتـــادي،  �ل�طني 

وعدد من �مل�س�ؤولني و�لباحثني و�ملهتمني بالرت�ث.
و��ست�سافها  للرت�ث  �لعاملي  بالي�م  �حتفاًء  �أقيمت  �لتي  �لــنــدوة  يف  و�ــســارك 
�أحمد  �ملهند�س  كل من:  �لفجرية  دبا  �لظنحاين مبدينة  �سامل  علي  جمل�س 
قيدوه  بن  و�أحــمــد  �لعمر�ين،  �لــرت�ث  جمعية  رئي�س  نائب  حــرم  �آل  حمم�د 
�لنهم  علي  ر��سد  و�لباحث  �لرت�ثية،  ز�يــد  بن  حممد  قرية  �ساحب  �ل�سحي 
�ساحب  �لظنحاين  �سامل  علي  و�لباحث  �لأثرية،  للمقتنيات  متحف  �ساحب 

متحف �سخ�سي.
و�فتتح �لندوة �لتي �أد�رها �لباحث �لرت�ثي خالد جميع �لهند��سي باحلديث 

عن �أهمية �ملتاحف �ل�سخ�سية �لتي يقيمها �مل��طن�ن يف منازلهم وجمال�سهم 
كاأد�ة حية يف �حلفاظ على �لإرث �لثقايف يف �لدولة وتعزيز �له�ية �ل�طنية يف 
ما بني �أفر�د �ملجتمع. م�سري�ً �إىل �أهمية تفعيل دور م�ؤ�س�سات �لدولة يف دعم 
�ملتاحف �ل�سخ�سية لتحقيق �لت���سل بني �ملا�سي و�حلا�سر وتاأ�سيل �له�ية 

�لثقافية و�لرت�ثية لدى �لأجيال �لقادمة.
و�أ�ساد �ملهند�س �أحمد حمم�د �آل حرم نائب رئي�س جمعية �لرت�ث �لعمر�ين 
بتجربة �إن�ساء �ملتاحف �خلا�سة يف دولة �لإمار�ت و�لتي يتمتع �أ�سحابها بروح 
�أجيال �مل�ستقبل �إىل دمج �لرت�ث يف �بتكار�تهم �مل�ستقبلية من  �لإبــد�ع، د�عياً 

�أجل حماية و�س�ن تر�ث �لإمار�ت.
باملتاحف  يهتم  �لـــذي  للمتاحف  �لـــدويل  �ملجل�س  دور  حــرم  �آل  و��ستعر�س 
 150 ي�سم  )�آيــكــ�م(  �أن جمل�س  �إىل  �لدولة م�سري�ً  و�خلا�سة يف  �حلك�مية 
�ألف ع�س��ً ح�ل �لعامل و122 جلنة وطنية، لفتاً �إىل �أن فرع �لإمار�ت تاأ�س�س 
2012 و�لــذي يق�م بــدور كبري يف �حلفاظ على �لــرت�ث، حيث �أح�سى  عام 
وج�د 110 متحفاً خا�ساً د�خل �لإمار�ت، كما �ستك�ن �إمارة دبي �أول مدينة يف 
�ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا حتظى ب�سرف تنظيم م�ؤمتر �ملجل�س �لدويل 

للمتاحف �آيك�م 2025 �ملرم�ق منذ تاأ�سي�سه عام 1946.
فيما ��ستعر�س �لباحث علي �سامل �لظنحاين �ساحب متحف �سخ�سي، جتربته 
يف جمع عدد�ً كبري�ً من �ملقتنيات �لقدمية يف منزله و�لتي حتاكي فرت�ت زمنية 
للبي�ت  �ملج�سمات  �سابقة للآباء و�لأجــد�د، علوة على متيز متحفه ب�ج�د 
قدمياً،  ت�ستخدم  كــانــت  �لــتــي  �لنخيل  و�سعف  �حل�سى  مــن  �ملبنية  �لقدمية 
م�سري�ً �إىل �أن جتربته يف �إن�ساء �ملتحف جاء بناًء على �قتد�ءه باملغف�ر له باإذن 
�هلل �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان، حيث  �سغف حباً بالرت�ث ورم�زه �ملادية 
و�ملعن�ية، ملا يزمر له من �أ�سالة و�سجل ز�خر يحفظ ه�ية �ملجتمع و�لدولة 

وما�سيها �لعريق.
ز�يد  بــن  �ل�سحي �ساحب قرية حممد  قــيــدوه  بــن  �أحــمــد  مــن جانبه حتــدث 
تن�ع  �لأثرية، ف�سًل عن  �ملقتنيات  �قتناء عدد من  �لتي متيزت يف  �لرت�ثية 
�لبيئات �لرت�ثية يف �لقرية كالرية �أو �لبحرية �أو �جلبلية، و�سرد بن قيدوه 
ق�سة بناء �لقرية �لرت�ثية، �لتي جاءت وليدة �أفكار �نبثقت بعد �جتماع عقدته 
ب�سفته  فيه  و�سارك  باأب�ظبي،  �لرئي�سي  مقرها  يف  للرت�ث  �ل�سح�ح  جمعية 
�خليمة  ر�أ�ــس  يف  تاأ�س�ست  �لتي  �لرت�ثية  �لقرية  وت�سم  �جلمعية،  يف  ع�س��ً 

�لعديد من �لبتكار�ت �لقدمية.
بدوره ��ستعر�س �لباحث ر��سد �لنهم �ملقيم يف منطقة كلباء جتربته يف متحفه 
2500  قطعة  �خلا�س �لذي ي�سم مقتنيات قدمية، و�سل عددها �إىل نح� 
ور�سالة،  ه��ية  له  بالن�سبة  �لقدمية  �ملقتنيات  جمع  �أن  �إىل  م�سري�ً  �أثــريــة، 
فه� يحافظ من خلل ما يجمعه من مقتنيات �أثرية على �لأ�سياء �لقدمية 
ما�سي  تعر عن  �لتي ميتلكها  �لقطع  �أن جميع  مــ�ؤكــد�ً  بــالــرت�ث،  ويتم�سك 
مقتنيات  على  للطلع  �ملتاحف  زيارته  عند  بال�سعادة  ي�سعر  و�أنــه  �لأجـــد�د، 
�ملنتدى  رئي�س  �لظنحاين  خالد  و�أكــد  �لإمــار�تــي.  �لــرت�ث  �أ�سالة  عن  تعر 
رئي�س م�ؤ�س�سة �لرخ للن�سر، �أهمية دور �ملتاحف �خلا�سة يف رفع م�ست�ى �ل�عى 
�جلديدة،  �لأجــيــال  لــدى  �لأ�سيل  �لإمــار�تــي  �لـــرت�ث  نح�  �لنتماء  وتعزيز 
وو�سع  ورعايتهم  �ل�سخ�سية  �ملتاحف  �أ�سحاب  دعم جه�د  �أهمية  �إىل  م�سري�ً 
�لدولة يف  �أهــد�ف  يخدم  وماآثرهم مبا  ��سرت�تيجية وطنية جلمع جه�دهم 
حفظ وحماية �لرت�ث �ل�طني. ويف ختام �لندوة، كرم �سعادة حممد �ليماحي 
و�إ�سهاماتهم  �لندوة تقدير�ً جله�دهم  �مل�ساركني يف  ير�فقه خالد �لظنحاين 

�ملتميزة يف حماية و�س�ن �لرت�ث.

منتدى الفجرية الرم�ساين يناق�س دور املتاحف ال�سخ�سية يف حفظ الرتاث

خمباأة داخل األواح الطاقة ال�سم�سية

�سرطة دبي ت�سبط طنًا و56 كيلو جرامًا من خمدر الكري�ستال

بهدف ن�سر الوعي وتقدمي معلومات وافية عن كل نبات

بلدية مدينة اأبوظبي تركب رموز م�سح �سوئي على اأ�سجار ونباتات حدائق كورني�س اأبوظبي

•• راأ�س اخليمة-وام:

وزعت جمعية �لإمار�ت �خلريية بر�أ�س �خليمة 13500 وجبة �إفطار على 
�لعمال خلل �لن�سف �لأول من رم�سان ب��قع 900 وجبة ي�ميا تقريبا.

كما مت ت�زيع �ملري �لرم�ساين على 500 �أ�سرة د�خل �لدولة ت�سمل 300 
�سلة غذ�ئية و200 ك�ب�ن �سر�ئي وت�زيع �ملري �لرم�ساين على 240 �أ�سرة 

من �أ�سر �لأيتام د�خل �لدولة.
�أن �جلمعية ت�زع  �لعام للجمعية  �لأمني  �لطنيجي  �سعيد  و�أو�سح عبد�هلل 
�لجر�ء�ت  مع  متا�سيا  و�ل�قاية  �ل�سلمة  معايري  �أعلى  �سمن  �ل�جبات 

�لحرت�زية �ملتبعة و�أن ما تنجزه ه� �قتد�ء بنهج �لدولة وقيادتها �لر�سيدة 
�ل�سخي  ودعمهم  �ملح�سنني  ثقة  تعك�س  و�ــســ�رة  �خلــريي  �لعمل  جمــال  يف 

لها.
�إن  �مل�ؤ�س�سي  ومن جانبها قالت منى �ملطر رئي�سة ق�سم �لإعــلم و�لت�سال 
�جلمعية تنفذ عدد� كبري� من �لر�مج و�مل�ساريع �خلريية �سمن برناجمها 
م�ساعدة  ي�سمل  معدود�ت" و�لــذي  "�أياما  عن��ن  يحمل  �لــذي  �لرم�ساين 
�لأ�سر �لفقرية وطلب �ملد�ر�س و�جلامعات غري �لقادرين على دفع ر�س�م 
در��ستهم ودعم �أ�سحاب �لهمم و�لأيتام و�لأر�مــل وعلج �ملر�سى وم�ساندة 

�ل�سر�ئح �ملحتاجة من خلل م�سروع حفظ �لنعمة.

•• اأبوظبي-الفجر:

�أب�ظبي  �أمنية عن �سكرها وتقديرها جله�د بنك  �أعلنت م�ؤ�س�سة حتقيق   
�لتجاري ودعمه �ملت���سل لتحقيق ��سرت�تيجية �مل�ؤ�س�سة �لإن�سانية �لنبيلة، 

ور�سم �لبت�سامة على وج�ه �لأطفال �ملر�سى.
وقال هاين �لزبيدي، �لرئي�س �لتنفيذي مل�ؤ�س�سة حتقيق �أمنية �لإمار�تية: 
"ُيعّد �سهر رم�سان �لكرمي من �أف�سل �لأوقات للعطاء ورّد �جلميل وغر�س 
نتّ�جه  �أن  �لف�سيلة  �ملنا�سبة  بهذه  ونــ�ّد  �لنا�س.  بني  و�ملحبة  �خلــري  بــذور 
لدعمهم  عليه  و�لقائمني  �لتجاري  �أب�ظبي  بنك  �إىل  و�لتقدير  بال�سكر 

�ملت���سل لأعمال وفعاليات ومبادر�ت �مل�ؤ�س�سة مادياً ومعن�ياً، وُم�ساهمتهم 
�لــكــرى يف �إجنــــاح مـــبـــادرة �ــســبــاق �لأمــنــيــات عــلــى مـــد�ر �لــ�ــســنــ��ت �لأربـــع 

�ملا�سية".
�لر�ئد  �لتجاري،  �أب�ظبي  بنك  مع  تعاوننا  مب���سلة  "ونفتخر  و�أ�ــســاف: 
يف  للُم�ساهمة  �ملُ�ستمّرة  مب�ساعيه  و�لإ�سادة  �ملجتمعية  �مل�س�ؤولية  جمال  يف 
حتقيق �أمنيات �لأطفال �ملُ�سابني باأمر��س خطرية وزرع �ل�سعادة يف قل�بهم 
مع عائلتهم، وكّلنا ثقة باأن �ل�سركات �حلك�مية و�خلا�سة �حلري�سة على 
�أد�ء م�س�ؤولياتها �ملجتمعية ورّد �جلميل لل�طن، �س�ف ُت�سهم معنا يف منح 

�لأمل و�لقّ�ة و�لفرح لأطفال �ل�طن لل�سم�د وحماربة �أمر��سهم."

اأكرث من 13 األف وجبة اإفطار قدمتها »الإمارات 
اخلريية براأ�س اخليمة«حتى منت�سف رم�سان 

بنك اأبوظبي التجاري يدعم ا�سرتاتيجية موؤ�س�سة »حتقيق 
اأمنية« وُي�ساهم يف ر�سم البت�سامة على وجوه الأطفال املر�سى

•• اأبوظبي-الفجر:

متا�سياً مع روؤية بلدية مدينة �أب�ظبي، �لتابعة لد�ئرة �لبلديات و�لنقل، 
من  �لبلدية،  قامت  �لرتفيهية،  باملر�فق  �مل�ستمر  �لرتــقــاء  �إىل  �لهادفة 
�لأ�سجار  على  �س�ئي  م�سح  رمــ�ز  برتكيب  �ملدينة،  بلدية  مركز  خــلل 

و�لنباتات �ملزروعة على ط�ل ك�رني�س �أب�ظبي، ب��قع 40 رمز�ً �س�ئياً.
�لعامة على  �ملــر�فــق  �إىل تعريف مــرتــادي  �لــرمــ�ز  ويــهــدف تركيب هــذه 
�ل�عي  ون�سر  �أب�ظبي،  ك�رني�س  حد�ئق  يف  �ملزروعة  و�لأ�سجار  �لنباتات 
�لثقايف ح�ل �أهمية �لغطاء �لنباتي كجزء جمايل وبيئي يف مدينة �أب�ظبي، 
وذلك �سمن �إطار �لتز�م بلدية مدينة �أب�ظبي و�سعيها �لد�ئم نح� تعزيز 
�ملجتمع، وت�فري مر�فق  �أفــر�د  كافة  و�إ�سعاد  �سبل ومعايري ج�دة �حلياة 

ترفيهية متكاملة ذ�ت خدمات ح�سارية.
يف  �ملــ�جــ�د  �لنباتي  �لتن�ع  تركيبها  مت  �لتي  �ل�س�ئية  �لــرمــ�ز  وتغطي 
نبات  كل  عن  و�فية  معل�مات  وتقدم  �أب�ظبي،  ك�رني�س  و�ــســارع  حد�ئق 
بــه عن  �خلــا�ــس  �ل�س�ئي  �لــرمــز  م�سح  مــن خــلل  عليه  �لتعرف  ليمكن 
�ملعل�مات  كافة  مبا�سرة  لتظهر  �ملحم�ل،  �لذكي  �لهاتف  كامري�  طريق 

�خلا�سة بالنبتة. 

هذ� وت�سعى بلدية مدينة �أب�ظبي �إىل تط�ير �ملر�فق �خلدمية و�لرتفيهية 
ب�سكل م�ستمر، ومبا ي��كب �لنه�سة �لعمر�نية و�حل�سارية �لتي تتمتع بها 
�أب�ظبي، حر�ساً على تقدمي �أف�سل �خلدمات �لتي ت�ساهم يف �إ�سعاد كافة 

�أفر�د �ملجتمع.
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•• اأبوظبي -وام: 

نطاق  وزيــادة  لت��سيع  �ملجتمع  ووقاية  �ل�سحة  وز�رة  خطة  مع    متا�سيا 
�مل�سابة  �ملبكر وح�سر �حلالت  �لفح��سات يف �لدولة بهدف �لكت�ساف 
وعزلهم،  لهم  و�ملخالطني   "19  - "ك�فيد  �مل�ستجد  ك�رونا  بفريو�س 
�ل�ساعات  243،662 فح�سا جديد� خلل  �إجــر�ء  عن  �لــ�ز�رة  �أعلنت 
�لـ 24 �ملا�سية على فئات خمتلفة يف �ملجتمع با�ستخد�م �أف�سل و�أحدث 
و�لفح�س  �لتق�سي  �إجـــر�ء�ت  تكثيف  �لطبي.   و�ساهم  �لفح�س  تقنيات 
 198 عن  �لك�سف  يف  �لدولة  م�ست�ى  على  �لفح��سات  نطاق  وت��سيع 

حالة �إ�سابة جديدة بفريو�س "ك�رونا" �مل�ستجد من جن�سيات خمتلفة، 
وبذلك  �للزمة،  �ل�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  حالت  وجميعها 

يبلغ جمم�ع �حلالت �مل�سجلة 895،663 حالة.
   كما �أعلنت وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة يف 
�لدولة  �ل�فيات يف  يبلغ عدد  وبذلك  �ملا�سية،  �ساعة  و�لع�سرين  �لأربــع 
حالة.    و�أعلنت �ل�ز�رة عن �سفاء 370 حالة جديدة مل�سابني   2،302
�أعر��س  من  �لتام  19" وتعافيها   - "ك�فيد  �مل�ستجد  ك�رونا  بفريو�س 
�مل�ست�سفى،  دخ�لها  منذ  �للزمة  �ل�سحية  �لرعاية  تلقيها  بعد  �ملر�س 

وبذلك يك�ن جمم�ع حالت �ل�سفاء 877،648 حالة.

»ال�سحة« جتري 243,662 فح�سا وتك�سف عن 
�سفاء  ب� »كورونا« و370 حالة  اإ�سابة جديدة   198

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أُنــ�ــســئــت هــيــئــة �لــرعــايــة �لأ�ـــســـريـــة يف 
�أبــ�ظــبــي �نــ�ــســجــامــاً مـــع روؤيـــــة د�ئـــرة 
حتقيق  �إىل  �لــهــادفــة  �ملجتمع  تنمية 
�أفــــــر�د �ملجتمع  لــكــافــة  حــيــاة كــرميــة 
�لتي  للجه�د  و��ستكماًل  �لإمــــارة،  يف 
�لتما�سك  لــتــعــزيــز  �لـــد�ئـــرة  تــبــذلــهــا 
و�ل�ستقر�ر �لأ�سري، �إىل جانب �سمان 
�لأ�سرية  �حلــــــالت  و�إد�رة  حــ�كــمــة 
مــن خـــلل تــقــدمي خــدمــات �لرعاية 
�ملجتمع عر  �أفــــر�د  لــكــافــة  �لأ�ــســريــة 
�إىل  و�لــر�مــيــة  و�حـــدة،  �ت�سال  نقطة 
تط�ير وحتديث قاعدة بيانات و�سجل 

م�حد للم�ستفيدين. 

�أب�ظبي   �إمارة  �لهيئة يف  �إن�ساء  وياأتي 
يف تعزيز  مكانة دولة �لإمار�ت ب�سكل 
كنم�ذج  خا�س،  ب�سكل  و�أب�ظبي  عــام، 
يحتذى به يف رفع ج�دة حياة �لأ�سرة. 
على  �جلــديــدة  �لهيئة  �ستعمل  حيث 
تــ�حــيــد �جلـــهـــ�د بـــني �لــقــطــاع �لعام 
و�خلا�س و�لقطاع �لثالث، فيما يتعلق 
�لأ�سرية  �لـــرعـــايـــة  وحتــ�ــســني  بـــدعـــم 
و�لتخ�س�سات  ـــعـــرفـــة  �مل وتـــطـــ�يـــر 
وحتديد  �لجـــتـــمـــاعـــي،  �لـــقـــطـــاع  يف 
�خلدمات  وتــقــدمي  �لأ�ــســر  �حتياجات 

�مللئمة لها. 
�لــدكــتــ�ر مغري خمي�س  وقـــال مــعــايل 
�خلييلي، رئي�س د�ئرة تنمية �ملجتمع: 
�إىل  �ملــجــتــمــع  تــنــمــيــة  د�ئـــــرة  "ت�سعى 

حتديد �حتياجات �مل�ستفيدين وتقدمي 
�خلدمات �ل�ستباقية و�ملتخ�س�سة لهم  
�حلياة  جـــ�دة  حت�سني  �إىل  و�لــر�مــيــة 
و�لعاطفية  �لجتماعية  و�لــرفــاهــيــة 
و�ملــــالــــيــــة، مــــن خـــــلل �إنـــ�ـــســـاء �إطـــــار 
معايري  وو�ــســع  �لجــتــمــاعــي  للقطاع 
ت�سمن  جـــديـــدة  �جــتــمــاعــيــة  رعـــايـــة 
�سرعة ��ستجابة �خلدمات لحتياجات 
�لـــ��ـــســـ�ل لها،  و�ــســهــ�لــة  �ملــجــتــمــع، 
بج�دة  للرتقاء  �لتط�ير   وم���سلة 

�خلدمات.   
تنمية  د�ئــــرة  "�أن  مــعــالــيــه:  و�أ�ـــســـاف 
هذ�  يف  خط��ت  عدة  �تخذت  �ملجتمع 
�لدعم  هيئة  تاأ�سي�س  مــثــل  �جلــانــب، 
�لدخل  ذ�ت  ـــر  ـــس لـــلأ� �لجـــتـــمـــاعـــي 

�مل�ساهمات  هيئة  وتاأ�سي�س  �ملنخف�س، 
�مل�ساركة  لتن�سيط  مــًعــا   - �ملجتمعية 
هيكلة  و�إعـــــادة  و�لــتــطــّ�ع،  �ملجتمعية 
و�لرعاية  لــــلإيــــ��ء  �أبـــ�ظـــبـــي  مــركــز 
�سحايا  لي�سمل  -�إيــــــ��ء  �لإنــ�ــســانــيــة 
هيئة  تاأ�سي�س  �إىل  �إ�ــســافــة  �لعــتــد�ء، 
�لرعاية �لأ�سرية م�ؤخر�ً، و�لتي ت�سهم 
�لجتماعي  �لقطاع  منظ�مة  دعم  يف 
تنمية  د�ئـــــــــرة  تـــطـــلـــعـــات  وحتـــقـــيـــق 
ت�سكل  متما�سكة  �أ�سرة  لبناء  �ملجتمع 
ل�ستى  وحا�سن  مت�سامح  ملجتمع  نــ��ة 

فئاته". 
�لدكت�رة  �ــســعــادة  �أكــــدت  جهتها  مــن 
�ملــل، مدير عام هيئة  ب�سرى عبد�هلل 
�لهيئة  �إنــ�ــســاء  �أن  �لأ�ــســريــة  �لــرعــايــة 

تط�ير  رحـــلـــة  يف  �أ�ـــســـا�ـــســـيـــة  خـــطـــ�ة 
�ستعمل  �لجــتــمــاعــي، حــيــث  �لــقــطــاع 
�لأ�سرة  بــاحــتــيــاجــات  �لــنــهــ��ــس  عــلــى 
يف �إمــــــارة �أبــ�ظــبــي مبـــا يــنــ�ــســجــم مع 
ت�جهات قيادتنا �لر�سيدة، وما يت��فق 
�ملقبلة،  عاماً  �خلم�سني  مع طم�حات 
ت�فري  يف  �لــهــيــئــة  �ــســتــ�ــســاهــم  حـــيـــث 
وحت�سني  لـــرفـــع  �لــــلزمــــة  �لأدو�ت 
ج�دة حياة �لأ�سرة مبا يحقق م�ست�ى 
معي�سة لئق لكافة �أفر�د �ملجتمع من 

�مل��طنني و�ملقيمني يف �لإمارة. 
�لهيئة  مــهــام  "�أن  �ــســعــادتــهــا:  وقــالــت 
�خلدمات  تــقــدمي  ت�سمل  �لــرئــيــ�ــســيــة 
�لرفاهية  لـــتـــعـــزيـــز  �لجـــتـــمـــاعـــيـــة 
�لجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــــلأ�ـــــســـــرة، ودر��ـــــســـــة 

�ملتغرية  �لجــتــمــاعــيــة  �لحـــتـــيـــاجـــات 
خدمات  وتــقــدمي  و�ملجتمع،  لــلأ�ــســرة 
و�ل�ساملة  �ملــتــكــامــلــة  �حلـــالـــة  �إد�رة 
ونقطة  �أ�سرة  لكل  �سمن ملف م�حد 
تقدمي  ومتــــكــــني  و�حــــــــــدة،  �تــــ�ــــســــال 
فعالية  �أكــــــر  �جــتــمــاعــيــة  خــــدمــــات 
�سر�كات  �إقــامــة  �إىل  �إ�سافة  لــلأ�ــســرة، 
و�لثالث  �خلــــا�ــــس  �لـــقـــطـــاعـــني  مــــع 
وفقاً  �لجتماعية  �خلــدمــات  لتقدمي 
و�لأنظمة  و�لــتــ�ــســريــعــات  لل�سيا�سات 
و�أ�ـــســـافـــت:  �لإمارة".  يف  �ملــعــتــمــدة 
"�ست�سمل �خت�سا�سات �لهيئة، �قرت�ح 
و�لت�سغيلية  �لعامة  �ل�سيا�سات  وو�سع 
و�خلــطــط �ل�ــســرت�تــيــجــيــة، مبــا فيها 
و�خلدمات،  �لأ�سرية  �لرعاية  خطط 

وربط خمرجاتها بتح�سني ج�دة حياة 
و�لدر��سات  �لبح�ث  و�إجـــر�ء  �لأ�ــســر، 
وحتــــــديــــــد �لـــــتـــــحـــــديـــــات و�قــــــــــرت�ح 
�لـــتـــ�ـــســـريـــعـــات �لـــــلزمـــــة و�لــــر�مــــج 
وتعزيز  �حلـــــــالت،  �إد�رة  لــتــحــ�ــســني 
�لــتــ�عــيــة �ملــجــتــمــعــيــة بــــدور �لأ�ـــســـرة، 
وتقدمي �ل�ست�سار�ت و�لدعم �لنف�سي 
و�لجتماعي للم�ستفيدين وحمايتهم 

من �لإ�ساءة و�لإيذ�ء. 
�لرعاية  هــيــئــة  عــــام  مــديــر  و�أ�ــــســــارت 
�لهيئة  خـــدمـــات  �أن  �إىل  �لأ�ـــســـريـــة  
وهي  رئــيــ�ــســيــة،  فــئــات  ثــمــان  �ست�سمل 

�لأ�ــــــســــــرة وكــــبــــار �لـــ�ـــســـن و�أ�ـــســـحـــاب 
و�ل�سباب  و�لأطــفــال  و�لن�ساء  �لهمم 
�مل�سطرب،  �ملــا�ــســي  وذوي  و�لـــرجـــال 
�لت�عية  تعزيز  على  �أي�ساً،  و�ستعمل  
بالتن�سيق مع  �لأ�سرة  �ملجتمعية بدور 
يف  ي�سهم  ومبــا  �لعلقة،  ذ�ت  �جلهات 
�ملبادئ  وتر�سيخ  �لنبيلة  �لقيم  غر�س 
و�لأخــــلق �حلــمــيــدة وتــعــزيــز �له�ية 
�ل�طنية و�لنتماء للدولة لدى كافة 
�إىل حتقيق  �ملــجــتــمــع، و�ــســ�ًل  �أفــــر�د 
�أعلى معايري �جل�دة و�أرقى م�ست�يات 

�لتميز.

•• دبي-الفجر:

"�لفطيم  جمـــمـــ�عـــة  حـــ�ـــســـلـــت 
ثلث  عــلــى  �ل�سحية"  لــلــرعــايــة 
فئات  ثـــــلث  يف  عـــاملـــيـــة  جــــ��ئــــز 
للرعاية  �آ�سيا  جــ��ئــز  يف  رئي�سية 
عاملية  جــــائــــزة  وهـــــي  �لــ�ــســحــيــة، 
تق�م  �سنغاف�رة  مقرها  مرم�قة 
�لجناز�ت  �أف�سل  بتقييم  �سن�يا 
�ل�سحية  �لرعاية  مقدمي  و�أبــرز 

على قارة �آ�سيا.
حيث ح�سل �لدكت�ر حيدر �سعيد 
�لــعــام ملجم�عة  �ملــديــر  �لــيــ��ــســف 
�ل�سحية"  لــلــرعــايــة  "�لفطيم 
على جائزة �أف�سل رئي�س تنفيذي 
�ل�سحية  �لــــرعــــايــــة  جمــــــال  يف 
جله�ده  �آ�ــســيــا،  يف   2021 لــعــام 
�لرعاية  جمـــــال  يف  و�إجنــــــاز�تــــــه 
�ل�سحية �لأولية وت�فري خدمات 
طــبــيــة مــتــمــيــزة لــلــمــر�ــســى عر 
عياد�ت هيلث هب من �لفطيم يف 

دولة �لإمار�ت. 
ونال �لدكت�ر حيدر هذه �جلائزة 
�آ�سيا  جــ��ئــز  ت�سليم  حفل  �سمن 
 .2022 �لـــ�ـــســـحـــيـــة  لـــلـــرعـــايـــة 

�لدكت�ر  يعتر  �لإجنـــــاز،  وبــهــذ� 
طبيب  �أول  �لي��سف  �سعيد  حيدر 
�إمار�تي ورئي�س تنفيذي ينال هذ� 
�لــلــقــب مــن دولــــة �لإمــــــار�ت على 

م�ست�ى قارة �آ�سيا.
هب"  "هيلث  عـــــيـــــاد�ت  ونــــالــــت 

جائزة  عــلــى  للمجم�عة  �لــتــابــعــة 
�سحية  رعـــايـــة  مـــــزود  "�أف�سل 
�أولية" لعام 2021 يف قارة �آ�سيا، 
�لعاملية  �ملعايري  �أعــلــى  لتطبيقها 
ك��درها  عــر  �ملــر�ــســى  رعــايــة  يف 
وخــــــر�ت  مـــــهـــــار�ت  ذ�ت  طـــبـــيـــة 

و��سعة  حـــزمـــة  وتـــقـــدمي  عــاملــيــة، 
�جل�دة  عالية  طبية  خدمات  من 
بالإ�سافة  �لتخ�س�سات  مبختلف 
�ل�سحية  �لــرعــايــة  خـــدمـــات  �إىل 
�لأولية با�ستخد�م �أحدث �لتقنيات 
�لرقمية  و�حلــــــلــــــ�ل  �لـــطـــبـــيـــة 
�لر�حة  �سبل  وتــ�فــري  �ملــتــقــدمــة، 
�لطبية  مــر�فــقــهــا  يف  لــلــمــر�ــســى 
عياد�ت  حـــــازت  كــمــا  �حلـــديـــثـــة.  
يف  "�لبتكار"  جــائــزة  هــب  هيلث 
�لــ�ــســحــيــة للعام  �لــرعــايــة  جمـــال 
عن  �آ�سيا  منطقة  على   2021
و�لذي  �لــذكــي  �لطبيب  مــ�ــســروع 
جديد�  ومنــــ�ذجــــا  ثــــــ�رة  يــعــتــر 
عـــــن بعد  �لـــ�ـــســـحـــيـــة  لـــلـــرعـــايـــة 
�لرقمية  �لــتــقــنــيــات  بــا�ــســتــخــد�م 
و�أنظمة �لبيانات �ملتقدمة لت�فري 
ملر�ساها  ودقيق  �سريع  ت�سخي�س 
يف جميع �لعياد�ت. و�أكد �لدكت�ر 
�لف�ز  �إن  �لــيــ��ــســف  �سعيد  حــيــدر 
تقدمها  �لـــتـــي  �جلـــــ��ئـــــز،  بـــهـــذه 
للرعاية  �آ�ـــســـيـــا  جـــ��ئـــز  مــنــظــمــة 
�إجنــــــــاز� كبري�  يـــعـــد  �لـــ�ـــســـحـــيـــة، 
�ل�سحية  �خلـــــدمـــــات  �ــســجــل  يف 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإمــار�ت  لدولة 

�لإجنـــــــاز  هــــــذ�  �أن  �ىل  مـــ�ـــســـري� 
من  �لكبري  �لــدعــم  بف�سل  حتقق 
�لقيادة �لر�سيدة للقطاع �ل�سحي 
�خلا�س، وت�جيهها بت�فري �ف�سل 
وفق  للمر�سى،  �لطبية  �خلدمات 

�أعلى �ملعايري �لعاملية.
�لي��سف  حــيــدر  �لـــدكـــتـــ�ر  وذكــــر 
للرعاية  �لــفــطــيــم  جمــمــ�عــة  �إن 
�لفائت  �لــعــام  ح�سلت  �ل�سحية 
�آ�سيا  بـ"جائزة  جـــ��ئـــز   3 عــلــى 
للرعاية �ل�سحية" عن �لتميز يف 
جمال �مل�س�ؤولية �ملجتمعية بقطاع 
�لرعاية �ل�سحية يف منطقة �آ�سيا، 
�ملتميز،  �ملــــيــــد�ين  و�ملــ�ــســتــ�ــســفــى 
�لتعامل مع  �إد�رة  �أد�ء يف  و�أف�سل 
�ملــ�ــســابــني بــفــريو�ــس كـــ�رونـــا عن 

�لعام 2020.
للرعاية  �آ�ــســيــا  جـــ��ئـــز  وتـــهـــدف 
�مل�ست�سفيات  تكرمي  �إىل  �ل�سحية 
�لرعاية  ومـــقـــدمـــي  و�لــــعــــيــــاد�ت 
�ل�سحية �لذين جتاوزو� �لتحديات 
و�أحدث�� تاأثري� ملح�ظا يف علج 
تاأثري�ت  مر�ساهم خا�سًة يف ظل 
جـــائـــحـــة كـــــ�رونـــــا عـــلـــى �ملــــر�فــــق 

�ل�سحية.

هيئة الرعاية الأ�سرية خطوة نحو تطوير خدمات القطاع الجتماعي

طبيب اإماراتي يفوز بجائزة »اأف�سل رئي�س تنفيذي ملوؤ�س�سة �سحية« باآ�سيا

»ال�سحة« تعلن تقدمي 6,736 جرعة من لقاح 
»كوفيد-19« خالل ال� 24 �ساعة املا�سية

•• اأبوظبي-وام:

من  جــرعــة   6،736 تــقــدمي  عــن  �ملجتمع  ووقــايــة  �ل�سحة  وز�رة  �أعــلــنــت 
يبلغ جمم�ع  وبذلك  �ملا�سية   24 �لـ  �ل�ساعات  "ك�فيد19-" خلل  لقاح 
ومعدل  جرعة   24،652،779 �أم�س  حتى  تقدميها  مت  �لتي  �جلــرعــات 

ت�زيع �للقاح 249.26 جرعة لكل 100 �سخ�س.
" و�سعياً  " ك�فيد19-  �لــ�ز�رة لت�فري لقاح  ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة 
لل��س�ل �إىل �ملناعة �ملكت�سبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �ست�ساعد يف تقليل 

�أعد�د �حلالت و�ل�سيطرة على فريو�س " ك�فيد19- " .

• مغري اخلييلي : ت�سعى الهيئة اجلديدة اإىل حتقيق تطلعات دائرة تنمية املجتمع نحو بناء اأ�سرة متما�سكة ت�سكل نواة ملجتمع مت�سامح وحا�سن ل�ستى فئاته  
تطوير القطاع الجتماعي، حيث �ستعمل على النهو�ش باحتياجات الأ�سرة  رحلة  يف  اأ�سا�سية  خطوة  الهيئة  اإن�ساء  املال:  • ب�سرى 

•• الذيد-الفجر:

ملجل�س  �لتابع  �ل��سطى  باملنطقة  و�لطالبات  �لطلبة  �أمــ�ر  �أولياء  نفذ جمل�س 
�ل�سارقة للتعليم  مبادرة "�إفطار �سائم" يف مقره يف مدينة �لذيد.

وجرى تنفيذ �لإفطار جريا على �لعادة �ل�سن�ية للمجل�س مع �لحتفال بقرب 
ي�م ز�يد للعمل �لإن�ساين �لذي ي�سادف �لتا�سع ع�سر من �سهر رم�سان �سن�ياً، 

وتخليد�ً لقائد �ألهم �لب�سرية يف �لعطاء وحب �خلري و�لعمل �لإن�ساين، 
يف  بها  ي�سارك  �لتي  �ملجتمعية  و�لأن�سطة  �لر�مج  �سمن  �ملبادرة  هذه  وتاأتي 
�جلانب  يف  و�ملــ�ــســاركــة  �لــدعــم  خــلل  مــن  �ملجتمعية،  �مل�س�ؤولية  قيمة  تعزيز 
وجبات  ت�فري  خــلل  مــن  وذلــك  ينفذها  �لتي  �لإن�سانية  و�لأعــمــال  �خلــريي 
�لإفطار لل�سائمني. وحر�س جمل�س �أولياء �أم�ر �لطلبة و�لطالبات باملنطقة 
�لــ��ــســطــى عــلــى طـــرح وتــنــظــيــم �لإفـــطـــار بــدعــ�ة عـــدد كــبــري مــن �مل�ستهدفني 
للم�ساركة يف مبادرته �لتي عززت من ت�جهاته �لإن�سانية و�لتي يتطلع �ملجل�س 
�ملت���سلة خلل  �لأجيال من خلل مبادر�ته �خلريية  نف��س  �إىل غر�سها يف 
�ل�سهر �لف�سيل . و�سارك بالإفطار عدد من �أع�ساء جمل�س �أولياء �أم�ر �لطلبة 
�لهد�يا  بت�زيع  �لأطفال  قيام  �لإفطار  وتخلل  �ل��سطى  باملنطقة  و�لطالبات 
ن�سر  �لإمـــار�ت يف  �لأفــطــار و�لتي عــرت عن روح  �مل�ساركني يف  و�حلل�ى على 
قيم �خلري و�لإن�سانية بتمثلها ملبادئ م�ؤ�س�س �لدولة �ملغف�ر له باإذن �هلل تعاىل 
�ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه وتتبع نهجه يف خدمة خمتلف 

�سر�ئح �ملجتمع .

جمل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات باملنطقة الو�سطى ينظم اإفطارا �سمن م�ساعيه للعمل اخلريي 

•• ال�سارقة- وام:

على  �لتفتي�سية  �ل�سارقة حملتها  بلدية مدينة  ت���سل 
�ملــبــارك للتاأكد  �لــغــذ�ئــيــة خــلل �سهر رمــ�ــســان  �ملــنــ�ــســاآت 
�لتي  �ل�سحية  و�ل�س��بط  �ملعايري  بكافة  �لتز�مها  مــن 

حددتها.
و�ل�سلمة  �لــرقــابــة  �إد�رة  مــديــر  �ملــهــريي  عــمــر  وكــ�ــســف 
�ل�سحية بال�كالة يف ت�سريح ل�كالة �أنباء �لإمار�ت "و�م 
" �أن بلدية مدينة �ل�سارقة نفذت منذ بد�ية �سهر رم�سان 
�ملبارك 7 حملت تفتي�سية على من�ساآت حت�سري �لأطعمة 
ظل  يف  �مل�ستهلكني  و�سلمة  �سحة  على  �حلفاظ  بهدف 
�لف�سيل  �ل�سهر  �ملن�ساآت خلل  �لكبري على هذه  �لإقبال 
وت�عية �لعاملني فيها باأهمية و�سرورة �للتز�م باملعايري 
ملمار�سة  �لــبــلــديــة  حــددتــهــا  �لــتــي  �ل�سحية  و�لــ�ــســ��بــط 

�لن�ساط وفقاً للأنظمة و�لق��نني و�لت�ساريح �للزمة.
و�أو�سح �ملهريي �أن �أوىل �حلملت �لتفتي�سية كانت ح�ل 
�إ�سد�ر ت�ساريح عر�س �لأطعمة خارج �ملحال و�لتاأكد من 
�مل�سلمة  غري  للجاليات  �خلدمة  تقدمي  ت�ساريح  �إ�سد�ر 
خـــلل �لــ�ــســهــر �لــكــرمي وحــــ�ل �أمـــاكـــن عــر�ــس وتخزين 

بيع  وحمــــلت  �ل�سعبية  و�ملــطــابــخ  �ملــخــابــز  يف  �لأغـــذيـــة 
�حلل�يات .

من  �لأول  �لأ�ــســبــ�ع  خــلل  نفذت  �لبلدية  �أن  �إىل  ولفت 
على  تفتي�سية  زيــــارة   1050 مــن  �أكـــر  رمــ�ــســان  �سهر 
كافة �ملن�ساآت �سمن �حلملت �لتي تنفذها خلل �ل�سهر 
لأد�ء  50 مفت�ساً  �أكر من  �لف�سيل حيث مت تخ�سي�س 
يف  جه�دها  مــع  متا�سياً  و�لت�عي  �لرقابي  �لبلدية  دور 
تعزيز �ل�سلمة �ل�سحية وتقدمي غذ�ء �آمن للم�ستهلكني 
دورها  يعك�س  ومبــا  �ملعتمدة  و�ملــعــايــري  �ملــ���ــســفــات  وفــق 
�لإمارة  مكانة  مــع  تتما�سى  �سحية  منظ�مة  ت�فري  يف 

كمدينة �سحية.
و�أفاد مدير �إد�رة �لرقابة و�ل�سلمة �ل�سحية باأن �لبلدية 
�لأطعمة خارج  لعر�س  ت�سريحاً   59 �لآن  �أ�سدرت حتى 
لهذه  �ل�سماح  ب�ساأن  عنها  �ل�سادر  للتعميم  وفقاً  �ملحال 
�ملــنــ�ــســاآت بــعــر�ــس �لأطــعــمــة خـــارجـــاً وفـــق جمــمــ�عــة من 
و�ل�سلمة،  �ل�سحة  على  للحافظ  و�ل�س��بط  �ل�سروط 
كما مت �إ�سد�ر �أكر من 405 ت�ساريح للمن�ساآت �لغذ�ئية 
�لر�غبة يف تقدمي �خلدمة للجاليات غري �مل�سلمة خلل 

�سهر رم�سان.

بلدية ال�سارقة تنفذ 1050 زيارة خالل الأ�سبوع الأول من ال�سهر الكرمي

حمالت تفتي�سية على املن�ساآت 
الغذائية بال�سارقة خالل رم�سان

مبادرات الإمارات يف رم�سان .. عطاء اإن�ساين عابر للقارات
•• اأبوظبي -وام:

د�أبت �لإمار�ت خلل �سهر رم�سان �لكرمي على �إطلق �حلملت و�ملبادر�ت 
�خلريية عاملية �لتاأثري، جم�سدة بذلك ثقافة �لعطاء �ملرت�سخة يف كافة 

قطاعات �لدولة وعلى �متد�د طيفها �ملجتمعي.
وت�سهم �ملبادر�ت �لإمار�تية يف تعزيز �لأمن �لغذ�ئي للفئات �لأكر حاجة 
يف �لعامل وتاأمني �لعديد من متطلباتهم �لرئي�سية �لأخرى مثل �مللب�س 
و�لأدوية وغريها من �أ�سكال �لدعم �لتي تقدم وفق �آليات ت�سمن �سرعة 

�ل��س�ل وعد�لة �لت�زيع.
�ل�سم�  �أطلقها �ساحب  "�ملليار وجبة" �لتي  .. �سكلت مبادرة  �لعام  وهذ� 
جمل�س  رئي�س  �لــدولــة  رئي�س  نائب  مكت�م  �آل  ر��ــســد  بــن  حممد  �ل�سيخ 
م�ست�ى  �لأبـــرز على  �لإن�ساين  �حلــدث  "رعاه �هلل"،  دبــي  �لـــ�زر�ء حاكم 
�لعامل خلل �ل�سهر �لف�سيل، و�لتي �سيتم من خللها ت�فري مليار وجبة 

للفقر�ء و�جل�عى يف 50 دولة.

�أبرز  �إحــدى  متثل  ك�نها  من  �لعليا  �لإن�سانية  قيمتها  �ملــبــادرة  وتكت�سب 
ومكافحة  �لــغــذ�ئــي  �لأمـــن  لتعزيز   2022 عــام  يف  �لقيمة  �مل�ساهمات 
�جل�ع و�س�ء �لتغذية يف �لعامل، خا�سة لدى �لفئات �ل�سعيفة من �لن�ساء 

و�لأطفال و�للجئني، و�لنازحني، و�سحايا �لك��رث، و�لأزمات.
�مل�ساركة  و�سائل  كافة  بت�فريها  للجميع  �مل�ساهمة  بــاب  �ملــبــادرة  وتفتح 
�لأفـــر�د  و��ــســعــا مــن  �إطــلقــهــا تفاعل  و�ــســهــدت منذ  �ملفت�حة،  و�لــتــرع 
تــرعــات ملي�نية من  ت�سجيل  ويــتــم  �إل  يــ�م  و�ملــ�ؤ�ــســ�ــســات، حيث ل ميــر 
و�ملقيمني يف  و�مل��طنني  و�خلا�سة  و�مل�ؤ�س�سات �حلك�مية  �لأعمال  رجال 

�لإمار�ت.
�لرم�سانية  �لإمــار�تــي، بر�جمها  �لأحــمــر  �لــهــلل  بــدورهــا عــززت هيئة 
هذ� �لعام للحد من تد�عيات �لأو�ساع �لإن�سانية �ل�سائدة يف �لعديد من 
و330  �ألــفــا  و113  ملي�نان  �لــر�مــج  تلك  مــن  ي�ستفيد  حيث  �لـــدول، 

�سخ�سا د�خل �لإمار�ت ويف 64 دولة ح�ل �لعامل.
و�أطلقت هيئة �لهلل �لأحمر حملتها �لرم�سانية �مل��سمية حتت �سعار " 

رم�سان .. عطاء م�ستمر " و�لتي تت�سمن بر�مج "�إفطار �ل�سائم" و "زكاة 
�ل�سيام"، بتكلفة  �لرم�ساين" و"ك�سر  �لعيد" و"�ملري  "ك�س�ة  �لفطر" و 

مبدئية تبلغ نح� 36 ملي�نا و803 �آلف درهم.
وخ�س�ست �لهيئة ما يقارب 250 م�قعا جلمع �لترعات يف جميع �إمار�ت 
�لكثافة  ومناطق  �ل�سعبية  و�لأ�ــســ��ق  �لت�س�ق  مر�كز  يف  خا�سة  �لــدولــة، 
�لإلكرتوين  و�ملــ�قــع  �لهيئة  مــر�كــز  عــر  �لــتــرع  �إىل  �إ�ــســافــة  �ل�سكانية، 
ورقم  �لن�سية  و�لر�سائل  �لبنكية  و�لإيــد�عــات  �لــذكــي،  �لهاتف  وتطبيق 

�لهاتف �ملجاين، و�سناديق �لترع �لنقدية و�لأجهزة �للكرتونية.
من جانبها �أعلنت جمعية �ل�سارقة �خلريية، �أن حملتها �لرم�سانية لهذ� 
�لعام "ج�د" ت�ستهدف تنفيذ م�ساريع بكلفة 27.8 ملي�ن درهم، ب��قع 
ملي�ن   15 بكلفة  وخارجها،  �لــدولــة  د�خــل  �سائم  �إفــطــار  وجبة  ملي�ن 
درهم، وت��سيل م�ستحقات �ل�سلة �لرم�سانية ب��قع 6 �آلف �سلة لت�سل 

�إىل 25 �ألف م�ستفيد، بكلفة 3 مليني درهم.
�ست �حلملة 6 مليني درهم، لت�زيعها على 20 �ألف م�ستفيد من  وخ�سّ

م�ستحقي زكاة �ملال، كما ت�ستهدف ت�زيع 130 �ألف زكاة فطر لـ 13 �ألف 
�آلف م�ستفيد بكلفة   8 لـ  �لعيد  2.6 ملي�ن درهــم، وك�س�ة  بكلفة  �أ�سرة 

درهم. ملي�ن   1.2
�لعاملية، حملتها �لرم�سانية  �أطلقت هيئة �لأعمال �خلريية  من جانبها 
لعام 2022 حتت �سعار »مما حتب�ن«، م�ستهدفة تنفيذ م�ساريع خريية 
و�إن�سانية د�خل �لدولة وخارجها بقيمة �إجمالية ت�سل �إىل 127 ملي�ن 
�لديني،  �لرنامج   : �لرئي�سية  �خلم�سة  �لــر�مــج  على  ومــ�زعــة  درهـــم، 
و�لــرنــامــج �لجــتــمــاعــي، و�لــرنــامــج �لإغـــاثـــي، و�لــرنــامــج �ل�سحي، 

و�لرنامج �لتعليمي.
�ملا�سي عن حملتها  10 مار�س  �أعلنت يف  �أمــا جمعية دبي �خلريية فقد 
�ملال  وزكــاة  �لتّرعات  من  �إيـــر�د�ت  حتقيق  ت�ستهدف  �لتي  �لرم�سانية، 
80 ملي�ناً لبناء �مل�ساجد، و20 ملي�ناً  160 ملي�ن درهم، منها  بنح� 
�أخرى  م�سروعات  �إىل  �إ�سافة  مــال،  زكــاة  ملي�ناً  و35  �ملياه،  �آبــار  حلفر 

�سحية وتعليمية وتنم�ية يف �لعديد من دول �لعامل.

 الحتادية للموارد الب�سرية تطلق 
مبادرة م�سارات املعرفة والتعلم

•• دبي -وام:

م�سار�ت  مبادرة   ، �حلك�مية،  �لب�سرية  للم��رد  �لحتادية  �لهيئة  �أطلقت 
�ملعرفة و�لتعلم على م�ست�ى �حلك�مة �لحتادية و �لتي تهدف �إىل تط�ير 
 20 �سمن  �لتخ�س�سية  مهار�تهم  وتنمية  �لحتــاديــة  �حلك�مة  م�ظفي 
عائلة وظيفية، وذلك بال�سر�كة مع مزودي تدريب عامليني، وبالتعاون مع 

�ل�ز�ر�ت و�جلهات �لحتادية ، كل ح�سب �خت�سا�سها.
على  �مل�ستمر  و�لتعلم  �لتدريب  ل�سركاء  �ل�سن�ي  �مللتقى  خــلل  ذلــك  جــاء 
مب�ساركة  مــ�ؤخــر�ً،  “�لهيئة”  عقدته  �لــذي  �لحتــاديــة  �حلك�مة  م�ست�ى 
وعــدد من  �لــ�ز�ر�ت و�جلهات �لحتادية،  و�لتط�ير يف  �لتدريب  م�س�ؤويل 

�أف�سل مزودي �لتدريب �لعامليني.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة-الفجر:

�لإمار�تية  �ل�سحفيني  جمعية  وقعت 
بال�سارقة  �لــقــا�ــســمــيــة  و�جلــــامــــعــــة 
�ل�سحفية  �ملجالت  يف  تفاهم  مذكرة 
و�لإعلمية، وذلك يف مقر �جلامعة، 
ووقع �لإتفاقية �أ.د ع��د �خللف مدير 
حممد  و�ــســعــادة  �لقا�سمية،  �جلامعة 
�إد�رة جمعية  �حلمادي رئي�س جمل�س 

�ل�سحفيني �لإمار�تية.  
�لتي  �جلـــــديـــــدة  �لـــتـــفـــاهـــم  مــــذكــــرة 
�لــقــا�ــســمــيــة تاأتي  �أبــرمــتــهــا �جلــامــعــة 
�مل�ؤ�س�سات  مــع  دورهـــا  تكامل  �إطـــار  يف 
يف  �لتعاون  لتعزيز  �لــدولــة  يف  �ملعنية 
�ملجالت  بينها  ومـــن  �ملــجــالت  كــافــة 
�لإعلمية و�لتي ت�سكل �أهمية لتنمية 
�ملنظ�مة  �مل�سرتكة مبا يخدم  �لأدو�ر 

�لإعلمية يف �لدولة.
ت�قيعها  جــرى  �لتي  �ملــذكــرة  وت�سكل 
مبدينة  �لقا�سمية  �جلامعة  مقر  يف 
�ل�سحفيني  جــمــعــيــة  مـــع  �لـــ�ـــســـارقـــة 
�جله�د  لت�سافر  م�ساحة  �لإمــار�تــيــة 
م�سرتك  تعاون  بناء  بهدف  �مل�سرتكة 
و�لإعلمية  �ل�سحفية  �ملــجــالت  يف 

كجهة  �لـــقـــا�ـــســـمـــيـــة  �جلــــامــــعــــة  بـــــني 
تعنى  كم�ؤ�س�سة  و�جلمعية  �أكادميية 
�لك��در  وتاأهيل  �لإعــلمــي  بالن�ساط 
مر��سم  �نـــتـــهـــاء  وبـــعـــد  �لــ�ــســحــفــيــة. 
�خللف  عـــ��د  �أ.د  �أكـــد  �ملــذكــرة  ت�قيع 
على  �لقا�سمية  �جلامعة  حر�س  علي 
تعزيز تعاونها مع جمعية �ل�سحفيني 
�لإمـــار�تـــيـــة و�لــتــي تــعــد �ملــظــلــة �لتي 
جتمع كافة �ل�سحفيني على م�ست�ى 
تهدف  �جلامعة  �أن  م��سحا  �لــدولــة، 
�مل�ستمر  �لــتــعــلــيــم  مــركــز  خــــلل  مـــن 

�جله�د  تــ�ــســافــر  عـــلـــى  و�لـــتـــطـــ�يـــر 
و�لتدريب  �لأكـــادميـــيـــة  �ملـــجـــالت  يف 
و�لإنـــــتـــــاج �لإعــــلمــــي لإعـــــــد�د جيل 
مــن �لــ�ــســبــاب لــديــهــم �لــ�عــي باأهمية 

�لر�سالة �ل�سحفية و�لإعلمية.  
ومــــــن جـــانـــبـــه �أكـــــــد �ــــســــعــــادة حممد 
�حلمادي، على �أن �لهدف من �ملذكرة 
�ملتبادل  �لــتــعــاون  �أ�ــســ�ــس  تــ�طــيــد  هــ� 
�ملعرفة  وتــبــادل  و�لت�عية  بالتدريب 
�ل�سحافة  جمــــــال  يف  و�خلـــــــــــر�ت 
و�لإعلم و�سناعة �خلدمات �ملرتبطة 

بــهــا وزيــــــادة �لــتــ�عــيــة �ملــجــتــمــعــيــة يف 
�لرتقاء ورفع وتط�ير �ملعايري �ملهنية 
�ل�سحفية  �ملــ�ؤ�ــســ�ــســات  يف  لــلــعــامــلــني 
مر��سم  ح�سر  بالدولة.  و�لإعلمية 
نائب  �مللخ  ح�سن  �أ.د  �ملــذكــرة   ت�قيع 
�لأكادميية  لل�س�ؤون  �جلامعة  مدير 
يف �جلامعة �لقا�سمية ، و�أ.د عطا عبد 
�مل�ستمر  �لتعليم  �لرحيم مدير مركز 
�لقا�سمية،  �جلـــامـــعـــة  و�لـــتـــطـــ�يـــر 
�سر  �أمـــني  �ملعيني  ف�سيلة  ــتــاذة  �لأ�ــس

جمعية �ل�سحفيني �لإمار�تية.

•• راأ�س اخليمة-وام:

و�لــــدوريــــات يف  �ملــــرور  �إد�رة  بــا�ــســرت 
�لتح�ل  بتنفيذ  �خليمة  ر�أ�ــس  �سرطة 
�لذكي لرنامج م�سادرة وبيع �ملركبات 
�مل��رد  هيئة  مــع  بالتعاون  �ملــحــجــ�زة 
ملبادرة  ��ــســتــنــاد�  و�لــ�ــســركــاء،  �لــعــامــة 
لت�سريع  �لــذكــيــة  �لإمـــــــار�ت  حــكــ�مــة 
�جلهات  يف  �لـــذكـــي  �لـــتـــحـــ�ل  وتـــــرية 
�حلــكــ�مــيــة عــلــى �ملــ�ــســتــ�ى �لحتـــادي 
ل�سرت�تيجية  وحتــقــيــقــا  و�ملـــحـــلـــي، 
وز�رة �لد�خلية وت�جيهات �لل��ء علي 
�لنعيمي قائد عام  عبد�هلل بن عل��ن 
�ملقدم  و�أو�ــســح  �خليمة.  ر�أ�ــس  �سرطة 
مدير  �لبحار  عــبــد�هلل  حممد  دكــتــ�ر 
�أن  بــالإنــابــة،  �ملـــرور و�لــدوريــات  �إد�رة 
�ملركبات  بفرز  يق�م  �لذكي  �لرنامج 
قان�ن  عليها  ينطبق  �لتي  �ملحج�زة 

عليها  و�لتدقيق  �لعلني  باملز�د  �لبيع 
�لقان�نية  �لإجــر�ء�ت  ومبا�سرة حلقة 
دون �أي �أور�ق، لفتا �إىل �أن �لرنامج 
بــــني جميع  �لــــذكــــي  �لــــربــــط  يــحــقــق 
�جلـــهـــات �لــد�خــلــيــة و�خلـــارجـــيـــة من 

�سرعة  بـــذلـــك  لــيــ�ــســمــن  �لـــ�ـــســـركـــاء 
�لتنفيذ وج�دة �لإجر�ء�ت و�ل�سفافية 
كــفــاءة �خلدمات  ل�سمان  �خلــدمــة  يف 

وحتقيق ر�سا �ملتعاملني.
ر�أ�س  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  وت�سعى 

�خلـــيـــمـــة لأمتــــتــــة �أغــــلــــب �خلـــدمـــات 
و�ل�سركاء  لــلــمــتــعــامــلــني  �ملـــقـــدمـــة 
�مل�ؤ�سر�ت  جميع  يف  �لــريــادة  لتحقيق 
ت�سعى  �لتي  و�لإ�سرت�تيجية  �ل�طنية 

حلفظ �لأمن و�لأمان.

•• اأبوظبي-الفجر:

�ملهرجانات  �إد�رة  جلـــنـــة  تـــ���ـــســـل 
و�لــــر�مــــج �لــثــقــافــيــة و�لـــرت�ثـــيـــة يف 
�أب�ظبي دورها يف تعزيز �لإرث �لثقايف 
وتر�سيخ  �لإمــار�تــي  �ملــ�روث  وتاأ�سيل 

قيمه ونقله للأجيال �لقادمة.
وحتر�س �للجنة من خلل بر�جمها 
�لرت�ثية  و�ملـــهـــرجـــانـــات  �لــثــقــافــيــة 
�لــ�ــســنــ�يــة �إىل تــر�ــســيــخ قــيــم �ملــــ�روث 
�ملمار�سات  تــ�ثــيــق  عـــر  �لإمـــــار�تـــــي 
�ملتعلقة  �لــبــحــ�ث  ونــ�ــســر  �لـــرت�ثـــيـــة 
�لـــرت�ث و�س�نه  بــهــا، و�حلــفــاظ على 
و�لت�سجيع على ممار�سته، �إ�سافة �إىل 
�سر�ئح  يخاطب  تر�ثي  حمت�ى  خلق 

�أجندة  وتــعــزيــز  �ملــخــتــلــفــة،  �ملــجــتــمــع 
و�لرت�ثية  �لثقافية  �أب�ظبي  فعاليات 

و�لرتويج لها.
�لــلــ��ء ركــن طيار فار�س  و�أكــد معايل 
عـــــام �سرطة  قـــائـــد  �ملـــــزروعـــــي  خـــلـــف 
�أب�ظبي رئي�س جلنة �إد�رة �ملهرجانات 
و�لــــر�مــــج �لــثــقــافــيــة و�لـــرت�ثـــيـــة - 
�لذي  �لــعــاملــي  �لــــرت�ث  يـــ�م  مبنا�سبة 
�أن   - عام  كل  من  �أبريل  ي�سادف 18 
�إجنـــــاز�ت �لــدولــة تــتــ���ــســل يف جمال 
�حلفاظ على �لرت�ث و�س�نه ، وذلك 
�لقائد  بد�أها  �لتي  للم�سرية  ��ستمر�ر 
�ملــغــفــ�ر لــه �ل�سيخ ز�يـــد بن  �ملــ�ؤ�ــســ�ــس 
�سلطان �آل نهيان "طيب �هلل ثر�ه"، يف 
�لعناية بالرت�ث �لإن�ساين للم�ساهمة 

يف �إي�سال ر�سالة �لإمــار�ت �حل�سارية 
�سع�ب  خمــتــلــف  �إىل  ـــيـــة  ـــان ـــ�ـــس و�لإن

�لعامل.

وثــمــن مــعــالــيــه دعـــم �ــســاحــب �ل�سم� 
�ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة "حفظه �هلل" و�ساحب �ل�سم� 
�آل نهيان ويل  ز�يد  �ل�سيخ حممد بن 
�أبــ�ظــبــي نــائــب �لــقــائــد �لأعلى  عــهــد 
للق��ت �مل�سلحة مل�ساريع �س�ن �مل�روث 
و�لحتفاء  و�لعاملي  �لإمار�تي  �لثقايف 
للم�ساهمة  �ملــحــافــل،  خمــتــلــف  يف  بـــه 
للعامل  �لــــدولــــة  ر�ـــســـالـــة  �إيـــ�ـــســـال  يف 
�لكبري  ودوره  �لـــرت�ث  لأهمية  نــظــر� 
وتر�سيخ  �لــ�ــســعــ�ب  تنمية  مــ�ــســرية  يف 
ه�يتها �لثقافية مع �لتط�ر و�لتنمية 
�لــــدولــــة يف خمتلف  تــ�ــســهــدهــا  �لـــتـــي 

�لقطاعات.
�مل�ستقبل  ��ــســتــ�ــســر�ف  �أن  �إىل  و�أ�ـــســـار 

بــاملــا�ــســي وكذلك  �لــتــمــ�ــســك  يــتــطــلــب 
�لنظر �إىل �ملــ�روث ب��سفه جزء� من 
�مل�ستقبل  مبــعــامل  و�رتــبــاطــه  حياتنا 
و�ملـــتـــغـــري�ت �لــثــقــافــيــة و�لـــتـــطـــ�ر�ت 

�لتقنية.
�ملهرجانات  �إد�رة  جلـــنـــة  وتــعــكــ�ــس 
و�لــــر�مــــج �لــثــقــافــيــة و�لـــرت�ثـــيـــة يف 
مهرجاناتها  خـــــلل  مــــن  �أبـــ�ظـــبـــي 
وبر�جمها وم�ساريعها �ملتن�عة �س�رة 
لل�سعب  �لأ�سيل  �لــرت�ث  و��سحة عن 
�مل�روث  ل�س�ن  وجه�دها  �لإمــار�تــي 

�لإمار�تي و�خلليجي و�لعربي.
�إطلق  على  �سن�يا  �للجنة  وحتر�س 
�لعا�سمة  ثــقــايف وتــر�ثــي مــن  حـــر�ك 
�أبــ�ظــبــي وخــارجــهــا، يــ�ــســم بــاقــة من 

�لر�مج �لرت�ثية و�لثقافية و�لبيئية 
�لهادفة  و�لجــتــمــاعــيــة  و�لــ�ــســيــاحــيــة 
وه�يتها  �لـــدولـــة  �إرث  تــعــكــ�ــس  �لــتــي 

�لر��سخة.
وحتت�سن �للجنة عدد� من �ملهرجانات 
�ل�سحر�وي  بــــالــــرت�ث  تــعــنــى  �لـــتـــي 
مهرجان  منها   ، �لدولة  يف  و�لبحري 
�لـــظـــفـــرة �لــــــذي يــ�ــســم �أكــــــر جتمع 

ل�حة  ويقدم  �ملنطقة  �لإبــل يف  ملــلك 
�لبادية،  لأهـــل  �لتفا�سيل  متكاملة 
�لذي يحتفل  للرطب  لي��  ومهرجان 
بالنخلة و�لزر�عة، ومهرجان �لظفرة 
�لبحري، ومهرجان �سباق دملا، �للذ�ن 
و�لبحر  �لـــــر  تــــــر�ث  بــــني  يــجــمــعــان 
ويعرفان �جلمه�ر باجلزر �لإمار�تية، 
�إنتاج  جانب  �إىل  للتم�ر،  لي��  ومــز�د 

�لعربي  �سن�ي لر�مج تهتم بالرت�ث 
�مللي�ن  �ساعر  برنامج  مقدمتها  ويف 
�ملتخ�س�س بال�سعر �لنبطي، وبرنامج 
بال�سعر  �ملتخ�س�س  �لــ�ــســعــر�ء  �أمــــري 
�مل�سابقات  وبرنامج  �لف�سيح،  �لعربي 
�لذي  "�ل�سارة"  و�لــرت�ثــيــة  �لثقافية 
�ــســهــر رم�سان  خــــلل  تــقــدميــه  يــتــم 

�ملبارك.

•• ال�سارقة-وام:

�لنقدي  للبحث  �ل�سارقة  جلــائــزة  �لعامة  �لأمــانــة  �عتمدت 
�لت�سكيلي " �لت�سبيه و�لتجريد يف �ل�س�رة: �لت�سكيل �لعربي 
13 �لتي تقام حتــت رعاية  �لـــ  لــلــدورة  " .. عــنــ��نــاً  منــ�ذجــاً 
�لقا�سمي  حممد  بن  �سلطان  �لدكت�ر  �ل�سيخ  �ل�سم�  �ساحب 

ع�س� �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�سارقة .
�لثقافية  �ل�س�ؤون  �إد�رة  �لق�سري مدير  �إبر�هيم  وقال حممد 
" تاأتي  للجائزة  �لعام  �لأمــني  �ل�سارقة  يف  �لثقافة  د�ئــرة  يف 
�لدورة �جلديدة يف �سياق ��ستكمال روؤية �ساحب �ل�سم� حاكم 
�ل�سارقة يف �لهتمام بالفن�ن �لت�سكيلية ب��سفها خطاباً عاملياً 
وهذ� �ليقني �حل�ساري �إمنا ه� روح م�سروع �ل�سارقة �لثقايف 

�لذي ي�ؤ�س�س حل��ر �إن�ساين مع �سع�ب �لعامل ".
ولفت �لق�سري �إىل �أن �جلائزة ومنذ تاأ�سي�سها �سكلت علمة 
فنية  م��س�عات  ملناق�ستها  �لعربي  �ل�طن  يف  فارقة  نقدية 
ر�فد�ً  وتعد  متجددة  بعناوين  متتالية  دورة   12 يف  حي�ية 
ن�عها  من  �لأوىل  �لعربية  �جلائزة  ب��سفها  ت�سكيلياً  نقدياً 
�ملت���سل  و�لن�سري  �لبحثي  �سياقها  �ملجال معززة يف  هذ�  يف 
من �حل�س�ر �لنقدي يف هذ� �حلقل �لفني �ل���سع عر دعمها 
�ملادي و�ملعن�ي للنقاد �لعرب لتتمكن من ت�سكيل ه�يتها وبناء 

�سخ�سيتها �لعتبارية على مدى تلك �ل�سن��ت.
م�ساحة  �لعربي  �لناقد  مينح  �لـــدورة  عــنــ��ن  �أن  �إىل  و�أ�ــســار 
حا�سر  �لتجريد  �إن  خا�سة  ح�لها  و�لبحث  للدر��سة  و��سعة 
منذ زمن بعيد يف �لفن�ن �لت�سكيلية ويذهب �إىل �لتعبري عن 

�لفكرة �جل�هرية �ملر�د ر�سمها.
وحدد �لأمني �لعام للجائزة 13 �أكت�بر �لقادم م�عد�ً نهائياً 
ل�ستلم �لبح�ث �مل�ساركة على �أن يتم �إعلن نتائج �لفائزين 
يف دي�سمر �لقادم، لفتا �إىل �إن �جلائزة ت�سهد تز�يد�ً ملح�ظاً 
�أب��ب  فـــاإن  لــذلــك  كــل دورة جــديــدة  �مل�ساركني مــع  �أعـــد�د  يف 
�لنقاد و�لأكادمييني و�ملهتمني  �أمام جميع  �مل�ساركة مفت�حة 

يف �لنقد �لت�سكيلي �لعربي.
ي�سار �إىل �أن �لنطلقة �لأوىل للجائزة كانت يف �لعام 2008 
�سمن ت�جه نقدي منفرد ُي�سليط �ل�س�ء على �أهمية حتليل 
نظر  وجهة  من  �لت�سكيلية  �لفنية  �لأعــمــال  فل�سفة  وو�سف 
نقدية ترى �لتك�ينات �جلمالية بعني مغايرة ليجري �لبحث 

يف �لعمل �لفني ب��سفه مادة حّية ل ب��سفه مادة ثابتة.

جائزة ال�سارقة للبحث النقدي الت�سكيلي تعتمد مو�سوع دورتها ال� 13

اأكد اأن املوروث الإماراتي يج�سد ر�سالتنا احل�سارية والإن�سانية

فار�س املزروعي: ا�ست�سراف امل�ستقبل يتطلب التم�سك باملا�سي 

•• دبي-وام:

�لإعتماد  على  ر��سد  م�ست�سفى  يف  �لأ�سعة  ق�سم  ح�سل 
�لــــدويل مــن �لــكــلــيــة �لأمــريــكــيــة لــلأ�ــســعــة وهـــي �جلهة 
�إجناز  �لعامل وذلك يف  �لأ�سعة يف  �مل�سرعة ملمار�سة طب 

جديد ي�ساف �إىل ر�سيد �إجناز�ت هيئة �ل�سحة بدبي .
�مل�ست�سفى  هــ�  ر��ــســد  م�ست�سفى  يــكــ�ن  �لإجنــــاز  وبــهــذ� 
على  �لإعــتــمــاد  هــذ�  على  �حل�س�ل  يف  �لأول  �حلك�مي 
يف  كليفلند  م�ست�سفى  بعد  و�لــثــاين  �لــدولــة  م�ست�ى 

�أب�ظبي .
وتـــتـــبـــع �لــكــلــيــة �لأمـــريـــكـــيـــة لـــلأ�ـــســـعـــة جمـــمـــ�عـــة من 
قبل  �لدقيقة  و�ل�سروط  �ل�سارمة  و�ملعايري  �لإجــر�ء�ت 

عليه  للحا�سل  يعطي  �لـــذي  �لإعــتــمــاد  هـــذ�  مــثــل  مــنــح 
مركز�ً مرم�قاً عاملياً يعك�س حجم �لتط�ر �ل�سريع لق�سم 
ميتلكها  �لتي  و�لتقنيات  �لتجهيز�ت  وم�ست�ى  �لأ�سعة 
وكذلك ع��مل �ل�سلمة و�لأمان و�ملناخ �ل�سحي �ملتميز 
�إىل جانب نخبة �لك��در �لب�سرية من �لأطباء و�لفنيني 
�مل�ساندين �لقائمني على �لق�سم وغري ذلك مما يتميز به 

ق�سم �لأ�سعة يف م�ست�سفى ر��سد.
�إد�رة  ومدير  ��ست�ساري  �لب�ستكي  �أ�سامة  �لدكت�ر  وقــال 
�لأ�سعة �لت�سخي�سية يف هيئة �ل�سحة بدبي ورئي�س ق�سم 
�لأ�سعة يف م�ست�سفى ر��سد �إن �حل�س�ل على �لإعتماد مر 
بخط��ت دقيقة ومر�حل من �لتدقيق و�لقيا�س و�لتقييم 

و�لتحقق من كل �لثب�تيات و�ل�ثائق �ملطل�بة.

ق�سم الأ�سعة يف م�ست�سفى را�سد يح�سل على العتماد الدويل من الكلية الأمريكية

•• عجمان -الفجر:

�لهيئة  فعاليات  يف  �مل�ساركة  �جلهات  من  عــدد  – عجمان  �لنقل  هيئة  كرمت 
2022و عدد من �مل�ظفني و ذلك �سمن ور�س  خلل �سهر �لإمــار�ت تبتكر  
�لع�سف �لذهني �لتي طرحتها �لهيئة على من�سة �لبتكار �لفرت��سية و �لذي 
�لقرت�حات  و  �لأفكار  طرح  يف  �مل�ظفني  و  �ملتعاملني  ��سر�ك  مت  خللها  من 

لتح�سني ج�دة خدمات �لهيئة بالإ�سافة �ىل تط�ير �لعمليات �مل�ؤ�س�سية.
خلل  من  ذلــك  و  �مل�ؤ�س�سي  �لعمل  �سمن  �لبتكار  بت�سجيع  �لهيئة  ت�ساهم  و 
��سرت�تيجيتها �لهادفة لتبني ثقافة �لبتكار �سمن بيئة عمل م�سجعه للأفكار 
للم�ساهمة يف  �لعمل  �إجــر�ء�ت و�سري  �أن تط�ر جــ�دة  �ساأنها  �لتي من  �ملبتكرة 
ج�دة  وذ�ت  للمتعامل  ممــيــزة  خــدمــات  وتــقــدمي  �ملــ�ظــف  على  �لعمل  ت�سهيل 

عالية.

•• اأبوظبي -وام:

دخلت كلية فاطمة للعل�م �ل�سحية �لتابعة ملعهد �لتكن�ل�جيا �لتطبيقية يف 
�أب�ظبي للتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني ، يف �سر�كات تعليمية مع  مركز 
عدد من �مل�ؤ�س�سات بهدف رفد �س�ق �لعمل بالك��در �ل�طنية �ملتخ�س�سة يف 

�لرعاية �ل�سحية ، وتعزيز ت��جدهم يف هذ� �لقطاع �حلي�ي.
مع  �تفاقية  و�ملهني  �لتقني  و�لــتــدريــب  للتعليم  �أب�ظبي  مركز  �أبـــرم  وقــد 
منحة  �آلف   10 لتقدمي  "ناف�س" ،  �لإمــار�تــيــة  �لــكــ��در  تناف�سية  جمل�س 
وطب  �لتمري�س،  بكال�ري��س  لدر��سة  للم��طنات؛  �سن��ت  خم�س  خــلل 
للعل�م  �ل�سحي يف كلية فاطمة  �مل�ساعد  �لعايل ودبل�م  �لط��رئ، و�لدبل�م 

�ل�سحية.
كما وقعت كلية فاطمة للعل�م �ل�سحية �تفاقية مع �ملركز �ل�طني للتاأهيل 
تعاون  �تفاقية  و�أبرمت   ، �ملركز  للتعيني يف  �لكلية  �لأول�ية خلريجات  ملنح 
مهمة مع مدينة �ل�سيخ �سخب�ط �لطبية ، يتم مب�جبها ت�فري فر�س عمل 
جديدة خلريجي �لكلية وفقا لل�سروط و�ملتطلبات �ملعم�ل بها يف "�سخب�ط 
�لطبية"، �إ�سافة �ىل تاأمني �لر�مج �لتدريبية �ملتخ�س�سة لطالبات �لكلية 

فيها.
�لتكن�ل�جيا  عام معهد  �لع�ر مدير  عبد�ملنان  �أحمد  �لدكت�ر  �سعادة  و�أكــد 
�لتطبيقية �أن كلية فاطمة للعل�م �ل�سحية من �مل�ؤ�س�سات �لتعليمية �لر�ئدة 
رفد  على  تعمل   2006 �لــعــام  يف  تاأ�سي�سها  ومنذ   ، �لــدولــة  م�ست�ى  على 
�لقطاع �لطبي بالك��در �ل�طنية �ملتخ�س�سة لتلبية �حتياجاته �ملتن�عة وما 

ي�سهده من من� وتط�ر على �ل�سعد كافة.
�إن دخــ�ل كلية فاطمة  "و�م" ،  �لإمـــار�ت  �أنباء  وقــال يف ت�سريحات ل�كالة 

عدد  مع  مهمة  �تفاقيات  وت�قيعها  تعليمية  �سر�كات  يف  �ل�سحية  للعل�م 
مركز  ل�سرت�تيجية  جت�سيد�  ياأتي   ، �لــدولــة  يف  �لتعليمية  �مل�ؤ�س�سات  من 
�أب�ظبي للتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني لإعد�د �لك��در �ل�طنية بال�سكل 
�لأمثل لتلبية متطلبات وظائف �مل�ستقبل ، وتاأهيلها بكافة �ملهار�ت و�ملعارف 

�حلديثة مل��كبة �حتياجات �س�ق �لعمل �ملتغرية.
للقطاع  �ملــهــم  �لـــدور  تنامي  عك�ست   "19  - "ك�فيد  جائحة  �أن  و�أ�ــســاف 
�حلك�مي  �لقطاعني  يف  م�ؤ�س�سات  مع  �ملثمر  �لتعاون  هذ�  وياأتي  �ل�سحي، 
و�خلا�س ، �نطلقا من �لإميان بامل�س�ؤولية �ل�طنية �مللقاة على عاتقنا �س��ء 
م�ؤ�س�سات تعليمية �أو جهات عمل ، يف تعزيز ت��جد �أبناء �ل�طن يف �لقطاع 
�ل�ظائف  يف  �لعاملني  لأبنائنا  ملهمة  جنــاح  ق�س�س  �سهد  �لــذي  �ل�سحي 

�ل�سحية �ملختلفة وذلك خلل م��جهة تد�عيات �جلائحة.
�أن كلية فاطمة للعل�م �ل�سحية تزخر بك�كبة من بنات �ل�طن  �إىل  و�أ�سار 
 ، بجد�رة  �لعمل  �س�ق  دخ�ل  و�لرغبة يف  و�لإر�دة  �لطم�ح  �للتي متتلكن 

و�أد�ء دور فاعل يف كافة �مل�ؤ�س�سات �ل�سحية �لتي تزخر بها �لدولة.
وت�جه بال�سكر �إىل م�ؤ�س�سات �لدولة حلر�سها على �لتعاون مع كلية فاطمة 
للعل�م �ل�سحية وتقدميها كافة �أ�سكال �لدعم للطالبات من �أجل �إعد�دهم 

بال�سكل �لأمثل للحياة �لعملية بعد �لتخرج.
وتعمل كلية فاطمة للعل�م �ل�سحية وفق ��سرت�تيجية مركز �أب�ظبي للتعليم 
�حتياجات  ت��كب  بر�مج متميزة  و�ملهني وحتر�س طرح  �لتقني  و�لتدريب 
ذ�ت  وطنية  بك��در  بالدولة  �ل�سحي  �لقطاع  رفد  يف  وت�سهم   ، �لعمل  �س�ق 
�ملن�ساآت  خمتلف  يف  و�ملطل�بة  كافة  �ل�سحية  �لتخ�س�سات  يف  عالية  كفاءة 
�ل�سحية ، كما ت�فر �لكلية بنية حتتية علمية متكاملة للطالبات من �أجل 

تعزيز مهار�تهن وتاأهيلهن بال�سكل �لأمثل ل�ظائف �مل�ستقبل.

هيئة النقل ُتكّرم امل�ساركني يف فعاليات �سهر الإمارات تبتكر2022

»كلية فاطمة« .. �سراكات تعليمية ترثي 
القطاع ال�سحي بالكوادر الوطنية املتخ�س�سة

مذكرة تفاهم يف املجالت ال�سحفية والإعالمية بني 
جمعية ال�سحفيني الإماراتية واجلامعة القا�سمية

مرور راأ�س اخليمة تبداأ تنفيذ التحول الذكي 
لربنامج م�سادرة وبيع املركبات املحجوزة
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

خليفة  �ل�سيخ  مــديــنــة  �أطــبــاء  جنــح 
�لــطــبــيــة يف عــــلج طــفــل يــبــلــغ من 
�لعمر عامني كان يعاين من مر�س 
�لهيم�فيليا من �لن�ع " �أ " وبف�سل 
�ملنا�سب  �لــ�قــت  يف  �لطبي  �لتدخل 
علجه  �لطفل  ��ستكمل  �ملدينة  يف 
جر�حية  عــمــلــيــة  �إجــــــــر�ء  وجتـــنـــب 

خطرة ومعقدة يف �لدماغ.
وذكرت مدينة �ل�سيخ خليفة �لطبية 
كــ�ــســفــت عـــن حــالــة �لطفل  �لــتــي   -

للهيم�فيليا  �لعاملي  �لي�م  مبنا�سبة 
�لـــــذي يـــ��فـــق 17 �أبـــريـــل مـــن كل 
�إحالة �لطفل �سيف  �أنــه متت  عام - 
�لطبية  خليفة  �ل�سيخ  مدينة  �إىل 
�ملخيخ  �سديد يف  دمــ�ي  ورم  ل�ج�د 
�ملخ/  نزيف يف  /�أي  �جلافية  وحتــت 
وكان �لطفل قد مت ت�سخي�سه �سابقاً 
بالهيم�فيليا �أ وبعد خ�س�عه لعلج 
جديد و�لإ�سر�ف على حالته بنجاح 
من �ملت�قع �لآن �أن يتمكن �سيف من 

�ل�ستمتاع بحياته �لطبيعية.
رئي�س  �لــزيــن  نا�سر  �لدكت�ر  وقــال 

و�لأور�م  �لـــــــدم  �أمــــــر��ــــــس  قـــ�ـــســـم 
خليفة  �ل�سيخ  مدينة  يف  لــلأطــفــال 
للطفل  خطتنا  " كــانــت   : �لــطــبــيــة 
�سيف هي بدء علج منا�سب بالعامل 
�لهيم�فيليا  لعلج  �مل�ؤتلف  �لثامن 
بطريقة خمتلفة من خلل تخثري 
�لدم طبيعياً لل�سيطرة على �لنزيف 
بدون �حلاجة �إىل �لتدخل �جلر�حي 
و�أتــبــعــنــا ذلـــك بــعــلج جــديــد ي�سمى 
م�ساد  ج�سم  وه�  "�إمي�سيزوماب" 
ثنائي �خل�س��سية ميكن ��ستخد�مه 

للب�سر لعلج �لهيم�فيليا �أ".

ـــاف �أحـــــرز �ــســيــف بــعــد �لعلج  و�أ�ـــس
�إىل  بــــحــــاجــــة  يــــعــــد  ومل  تــــقــــدمــــا 
خطرة  جــر�حــيــة  لعملية  �خلــ�ــســ�ع 
يعي�س  �أن  ل�سيف  ونت�قع  ومعقدة. 
على  قــادر�ً  يك�ن  و�أن  حياة طبيعية 
�أد�ء �لأن�سطة �لعادية مثل �أي طفل 
�آخــــر يف عــمــره وبــعــد خـــروجـــه من 
�ستتم  �لطبية  خليفة  �ل�سيخ  مدينة 
فريقنا  قبل  من  كثب  عن  مر�قبته 
�خلا�سة  �لــــدم  �أمــــر��ــــس  عـــيـــادة  يف 

بالأطفال.
قـــالـــت و�لــــــدة �لطفل  مـــن جــهــتــهــا 

�سيف: "بد�أ �سيف ي�سك� من �ل�سد�ع 
ومل يكن �لأمر جمرد �سد�ع ب�سيط 
للعديد  بــالــنــ�ــســبــة  هـــ� �حلـــــال  كــمــا 
للمر�س  فــنــتــيــجــًة  �لأطـــــفـــــال  مــــن 
�ل�سق�ط  ت�سبب  منه  يــعــاين  �لـــذي 
يف  نزيفاً  و�أحـــدث  خطرة  بتد�عيات 
�ملـــخ.. و��ــســافــت بف�سل �لإجــــر�ء�ت 
�لــدقــيــقــة و�لــ�ــســريــعــة �لــتــي قـــام بها 
�ل�سيخ  مــديــنــة  �لــطــبــي يف  �لــفــريــق 
بحال  �لــيــ�م  �أ�سبح  �لطبية  خليفة 
�خل�س�ع  �إىل  ي�سطر  ومل  �أفــ�ــســل 
بالذكر  جدير  جر�حية".  لعملية 

" ه�  " �أ  �لــهــيــمــ�فــيــلــيــا  مــر�ــس  �أن 
��سطر�ب نزيف ور�ثي ي�سيب �لذك�ر 
م�ست�يات  �نخفا�س  وي�سبب  عـــادًة 
�لعامل �لثامن يف �لدم وه� بروتني 
�لعادة  ويف  �لـــدم  لتجّلط  �ــســروري 
يــنــزف �لأ�ــســخــا�ــس �ملــ�ــســابــ�ن بهذ� 
�ل�ــســطــر�ب �أكــــر مــن �ملــعــتــاد بعد 

�خل�س�ع  �أو  �إ�ــســابــة  لي  �لــتــعــر�ــس 
�لأ�سنان  يف  جــــر�حــــة  �أو  لإجــــــــر�ء 
مثًل. وي�سكل ذلك حتدياً للأطفال 
�لذين يعان�ن من �ملر�س على وجه 
�سعبة  قي�د�ً  ي�سع  لأنه  �خل�س��س 
فقد  �لي�مية  حياتهم  �أ�سل�ب  على 
تهديد�ً  ب�سيطة  �إ�ــســابــة  �أي  ت�سكل 

حلياة �لطفل وعلى �لرغم من عدم 
حالياً  للمر�س  �ــســاٍف  عـــلج  وجـــ�د 
وت�فري  �ل�سليمة  بـــــالإد�رة  �أنـــه  �إل 
�لعلج يف �ل�قت �ملنا�سب قد يتمكن 
�ل�سغار �مل�ساب�ن بالهيم�فيليا �أ من 
�ل�ستمتاع بحياتهم كاأي طفل عادي 

يتمتع ب�سحة جيدة.

•• دبي-الفجر

�لدعم  لت�فري  �ملنطقة  يف  ن�عها  مــن  وجبة" �لأكـــر  "�ملليار  مــبــادرة  تتعاون   
�لتابع  �لعاملي  �لأغذية  برنامج  دولة، مع   50 و�ملحتاجني يف  للفقر�ء  �لغذ�ئي 
و�لإقليميني  �لــدولــيــني  �لت�سغيليني  �لــ�ــســركــاء  مــن  و�لــعــديــد  �ملــتــحــدة  لـــلأمم 
دعمها  مــن  �مل�ستفيدين  مــن  �سريحة  �أو�ــســع  �إىل  �لــ��ــســ�ل  ل�سمان  و�ملحليني 
و�لنازحني  و�لــلجــئــني  �لأطـــفـــال  مــن  �ل�سعيفة  �لــفــئــات  وخــا�ــســة  �لــغــذ�ئــي، 

و�ملت�سررين من �لأزمات �لإن�سانية و�لك��رث �لطبيعية يف 50 دولة.
وياأتي هذ� �لتعاون ��ستكماًل لل�سر�كة �ملمتدة بني "مبادر�ت حممد بن ر��سد �آل 
�لعاملي،  �لأغذية  وبرنامج  "�ملليار وجبة"،  تنظم مبادرة  �لتي  �لعاملية"،  مكت�م 
�سهر  يف  �نطلقت  وجبة" �لتي  ملي�ن   100" حلملة  �أي�ساً  �سريكاً  كــان  �لــذي 
47 دولة  220 ملي�ن وجبة يف  رم�سان �ملا�سي ووزعــت خلل �لعام �ملن�سرم 

عف هدفها �ملعلن. بعد جتاوزها �سِ
ت�سريع حتقيق  �ملليار وجبة يف  ملبادرة  �لت�سغيليني  �ل�سركاء  وي�ساهم جمم�عة 
غاياتها �لإن�سانية بت�سافر �جله�د �مليد�نية و�لل�ج�ستية للمبادرة مع عمليات 
�ملنظمات �لدولية و�مل�ؤ�س�سات �لإقليمية �ملتعاونة للت�سدي لأزمة �جل�ع و�س�ء 

�لتغذية.
�إىل  �ملبا�سر  �لغذ�ئي  بالدعم  و�س�لها  �سركائها  مــع  �ملــبــادرة  تــعــاون  يعزز  كما 
لهم  غذ�ئي  �أمــان  �سبكة  ت�فري  ت��جدهم  �أمــاكــن  يف  �حلملة  من  �مل�ستفيدين 

متنحهم بع�ساً من �ل�ستقر�ر بالنظر �إىل دخلهم �ملحدود �أو �ملفق�د �أحياناً.  

تعاون متجدد
وقال جميد يحيى مدير مكتب برنامج �لأغذية �لعاملي �لتابع للأمم �ملتحدة 
"�سر�كتنا  �لــتــعــاون �خلــلــيــجــي:  لـــدى دول جمــلــ�ــس  �لــرنــامــج  بــدبــي وممــثــل 
�ملنطقة  يف  ن�عها  مــن  �لأكـــر  وجبة  �ملليار  مــبــادرة  جه�د  مــع  �ل�سرت�تيجية 
لإغاثة �لأفر�د و�لأ�سر �لأكر �سعفا �ملعر�سة ل�س�ء �لتغذية، هي تعاون متجدد 
�جله�د  دعــم  ت���سل  �لــتــي  �لعاملية  مكت�م  �آل  ر��ــســد  بــن  حممد  مــبــادر�ت  مــع 
�لدولية لإغاثة من ي��جه�ن خطر �جل�ع." و�أ�ساف: "وقد �ساعد تعاوننا مع 
مبادر�ت حممد بن ر��سد �آل مكت�م �لعاملية يف حملة "100 ملي�ن وجبة" �لعام 
�ملا�سي على تاأمني ح��ىل 56.5  ملي�ن وجبة  يف كٍل من فل�سطني و�ل�س�مال 
�لتح�يلت  ��ستخد�م  طريق  عن  وبنغلدي�س،  �لأردن  يف  �للجئني  وخميمات 
�لأطعمة  من  جمم�عة  �سر�ء  من  �مل�ستفيدين  مكنت  �لتي  �ملتط�رة  �لنقدية 
يف  معاً  �ملثمرة  �سر�كتنا  مل���سلة  قدما  ونتطلع  �ملحلية.  �لأ�ــســ��ق  من  �ملغذية 

مبادرة �ملليار وجبة مل��جهة حتدي �جل�ع ح�ل �لعامل."  

التزام م�سرتك جتاه الق�سايا الإن�سانية امللّحة
�آل  ر��سد  بن  حممد  مــبــادر�ت  مكتب  مدير  �لنعيمي،  �سارة  قالت  جهتها،  من 
مكت�م �لعاملية:  "�سر�كة مبادر�ت حممد بن ر��سد �آل مكت�م �لعاملية مع برنامج 
مبادرة  من  �مل�ستفيدين  د�ئــرة  ت��سع  وهــي  م�ستمرة،  �سر�كة  �لعاملي  �لأغــذيــة 
�ل�سيخ حممد بن  �ل�سم�  �أطلقها �ساحب  �لتي  �ملنطقة  �ملليار وجبة، �لأكر يف 

دولة،    50 يف  و�ملحتاجني  للفقر�ء  �لغذ�ئي  �لــدعــم  لتقدمي  مكت�م  �آل  ر��ــســد 
وت�سمن �ل��س�ل �إىل مزيد من �مل�ستحقني لهذ� �لدعم مبا�سرة يف �ملجتمعات 
�لأقل حظاً، يف وقت تكر فيه حتديات �أزمة �جل�ع و�س�ء �لتغذية، فيما يعاين 
10،000 طفل ي�مياً.  �إن�سان، وتهدد حياة  800 ملي�ن  تد�عياتها �أكر من 
هذ� �لتعاون �ملمتد ل�سن��ت مع برنامج �لأغذية �لعاملي ي�ساعد يف حتقيق هدف 
�لتي و�سعتها �لأمم �ملتحدة  �مل�ستد�مة  �لتنمية  �أهد�ف  �لت�سدي للج�ع �سمن 
و�لإقليمية  �لدولية  �سر�كاتنا  د�ئــرة  ت��سيع  �سن���سل  وبدورنا   .2030 لعام 
�أطره  وت��سيع  و�لإن�ساين  �لعمل �خلريي  ��ستد�مة  يف  �لإمــار�ت  لنهج  حتقيقاً 

و�سر�كاته �إىل �أبعد مدى."

�سراكات من اأجل اخلري
جمم�عة  ت�سمل  �ملتحدة،  لــلأمم  �لتابع  �لعاملي  �لأغــذيــة  برنامج  جانب  و�إىل 
�لطعام  بــنــ�ك  �سبكة  مــن  كـــًل  وجبة"  "�ملليار  ملــبــادرة  �لت�سغيليني  �لــ�ــســركــاء 
�لإقليمية، وم�ؤ�س�سة حممد بن ر��سد �آل مكت�م للأعمال �خلريية و�لإن�سانية، 
و�ملف��سية �ل�سامية للأمم �ملتحدة ل�س�ؤون �للجئني، وبنك �لإمار�ت للطعام، 
�لتي  �خلم�سني  �لــدول  يف  و�لجتماعي  و�لإن�ساين  �خلــريي  �لعمل  وم�ؤ�س�سات 

تغطيها مبادرة "�ملليار وجبة".

برنامج الأغذية العاملي 
�ملتحدة و�حلائز على جائزة ن�بل  �لتابع للأمم  �لعاملي  ويعد برنامج �لأغذية 

لل�سلم، �أكر منظمة �إن�سانية يف �لعامل تق�م باإنقاذ �لأرو�ح يف حالت �لط��رئ 
وت�ستخدم �مل�ساعدة �لغذ�ئية من �أجل متهيد �ل�سبيل نح� �ل�سلم و�ل�ستقر�ر 
�ملناخ.   تغرّي  و�آثـــار  و�لــكــ��رث  �لنز�عات  من  يتعاف�ن  �لذين  للنا�س  و�لزدهـــار 
18.9 مليار دولر  2022 ح��يل  وتبلغ �حتياجات �لرنامج �لتم�يلية لعام 

�أمريكي   للتمكن من م�ساعدة ح��ىل 137 ملي�ن �سخ�س ح�ل �لعامل.

مبادرة املليار وجبة
قيم  �ملنطقة  م�ست�ى  على  ن�عها  مــن  �لأكـــر  وجبة"،  "�ملليار  مــبــادرة  ومتثل 
م�ؤ�س�سة مبادر�ت حممد بن ر��سد �آل مكت�م �لعاملية �لهادفة �إىل �إ�سر�ك �جلميع 
�لقطاعات  خمتلف  من  و�مل�ؤ�س�سات  �لأفــر�د  من  و�لإن�ساين  �خلــريي  �لعمل  يف 
�مل�ستد�م  �ملجتمعي  �لتم�يل  مفه�م  على  برتكيزها  و�لعامل  �لإمـــار�ت  دولــة  يف 
لت�فري �لدعم �لغذ�ئي ومق�مات �لأمن �لغذ�ئي للفئات �لأ�سد حاجة، وفتحها 
ما  ملن ل يجدون  �سبكة  لن�سج  هــادف  �سامل  �مل�ساركة يف حــر�ك جمتمعي  بــاب 

ي�سدون به رمقهم.
معتمدة  قـــنـــ��ت  �أربـــــع  عـــر  �لـــتـــرعـــات  وجبة"  "�ملليار  مـــبـــادرة  وتــ�ــســتــقــبــل 
و�لتح�يل   www.1billionmeals.ae �لإلــــكــــرتوين  �ملـــ�قـــع  هـــي 
�ملعتمد:  �حلـــ�ـــســـاب  رقــــم  عــلــى  وجبة"  "�ملليار  مــــبــــادرة  حلــ�ــســاب  �ملـــ�ـــســـريف 
�ل�طني  دبي  �لإمــار�ت  بنك  يف   AE300260001015333439802
بالدرهم �لإمار�تي. �أما يف حال �لرغبة بالترع بدرهم و�حد ي�مياً للمبادرة من 
 "Meal" خلل ��سرت�ك �سهري، ميكن �إر�سال ر�سالة ن�سية بكلمة "وجبة" �أو
1110 مل�ستخدمي  "دو" �أو على �لرقم  1020 مل�ستخدمي �سبكة  على �لرقم 
�سبكة "�ت�سالت" د�خل �لدولة. كما ميكن �لترع بالت���سل مع مركز �ت�سال 

مبادرة "مليار وجبة" على �لرقم 8009999.

يدعم عمليات املبادرة الأكرب يف املنطقة خا�سة يف خميمات الالجئني والنازحني التي يعمل �سمنها

»برنامج الأغذية العاملي« �سريك ا�سرتاتيجي ملبادرة »املليار وجبة«

•• ال�سارقة -وام:

�إفطار  �ألف وجبة   600 �إنها وزعت  قالت جمعية �ل�سارقة �خلريية 
�سائم خلل �لن�سف �لأول من �سهر رم�سان �ملبارك منها 30 �ألفا 
على �لعمال ذوي �لدخل �ملحدود يف م�ساكنهم وم��قع عملهم و�لأ�سر 
و�لتعاون  بالتن�سيق  �لــعــامل  حــ�ل  دول  عــدة  يف  �لآف  و10  �ملتعففة 
مع وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل و�سفار�ت �لدولة وقن�سلياتها 
وجبة  ملي�ن  �إىل  �ل��س�ل  م�ستهدفة  �لإقليمية  �جلمعية  ومكاتب 

بنهاية �ل�سهر.
ومتت عملية �لت�زيع عر 136 م�قعا ونقطة ت�زيع يف كافة مناطق 

ومدن �إمارة �ل�سارقة .

و�أكد عبد�هلل �سلطان بن خادم �ملدير �لتنفيذي للجمعية �أن �جلمعية 
" �إفطار  م�سروع  لدعم  �ملترعني  قبل  من  كبرية  ��ستجابة  وجــدت 
�سائم" حيث تعد فئة �لعمال ذوي �لدخل �ملحدود و�لأ�سر �ملتعففة 
من �ل�سر�ئح �لأكر ��ستفادة من �مل�سروع لفتا �إىل �أن نقاط �لت�زيع 
تتمركز �أغلبها يف م��قع �لكثافة �ل�سكانية بالعمال وكذلك �ملناطق 
�ملكتظة بالأ�سر �ملتعففة فيما تتم عملية ت�زيع �ل�جبات باخلارج يف 
�ملناطق �لنائية �لتي متت در��ستها بدقة قبيل حل�ل �ل�سهر �ملبارك 

من خلل مكاتب �جلمعية �لإقليمية.
و�أ�سار �إىل �أن �جلمعية ت���سل �لعمل على رفع �ملخ�س�سات �لي�مية 
للم�سروع لنتمكن من ت�فري �ل�جبات �إىل �أكر من ملي�ن م�ستفيد 

مع نهاية �ل�سهر �لف�سيل .

حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية التي توا�سل دعم   مبادرات  مع  متجدد  تعاون  يحيى:  • جميد 
اجلهود الدولية لإغاثة من يواجهون خطر اجلوع

حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية مع برنامج الأغذية العاملي  مبادرات  �سراكة  النعيمي:  • �سارة 
م�ستمرة وتو�سع دائرة امل�ستفيدين من مبادرة املليار وجبة يف املجتمعات الأقل حظًا

ال�سارقة اخلريية تعتزم توزيع مليون وجبة اإفطار بنهاية رم�سان

اأطباء يف »خليفة الطبية« يعاجلون طفال 
يعاين من ال�سطراب النزيف اجليني النادر

•• اأبوظبي-وام:

�لت�س�ل  من  �أب�ظبي  �سرطة  حذرت 
للح�س�ل  �لنا�س  ��ستعطاف  بهدف 
على �ملنافع �ملادية و�لعينية بق�س�س 
وحيل مفركة وُتعدُّ ظاهرة �لت�سّ�ل 
من �أخطر ظ��هر �لت�سّ�ل �لتي يق�م 
بها �ملت�س�ل�ن �أمام �أب��ب �مل�ساجد �أو 

يف �لأ�س��ق و �لطرقات .
�إعطائهم  عــدم  �سرورة  على  و�أكــدت 
لأ�ساليبهم  �ل�ستجابة  �أو  �لأمـــ��ل، 
غري  ومــاآربــهــم  �مل�سللة،  �لحتيالية 
ور�ئها،  من  يجن�ن  �لتي  �مل�سروعة، 
ثـــــرو�ت طــائــلــة، مــ�ــســتــغــلــني �أخــــلق 
�سهر  و�ملــتــ�ــســاحمــني يف  �لــ�ــســائــمــني 

�خلري و�لغفر�ن.
ودعت �ملح�سنني �إىل �سرف �لأم��ل 
�لر�سمية  �خلـــرييـــة  �جلــمــعــيــات  يف 
�ملـــعـــتـــمـــدة لــــــدى �لـــــدولـــــة يف دعـــم 

�مل�ساعد�ت  وتــ�زيــع   ، قــ��فــل �خلــري 
�جله�د  يعزز  مبا  م�ستحقيها،  على 
�ل�قائية، وير�سخ �لأمن و�ل�ستقر�ر 
ـــر�كـــة  ـــس ـــ� �ل نــــحــــ� يـــجـــ�ـــســـد  ، عــــلــــى 

�ملجتمعية.
عق�بة  حــدد  �لقان�ن  �أن  و�أو�ــســحــت 
�رتكاب جرمية �لت�س�ل باحلب�س مدة 
ل تزيد على ثلثة �أ�سهر، وبالغر�مة 
�لتي ل تقل عن 5000 درهم. كما 
�عتر �لقان�ن ظرفاً م�سدد�ً �رتكاب 
جرمية �لت�س�ل يف �لأحــ��ل �لآتية: 
�ملت�س�ل �سحيح �لبنية �أو  كان  " �إذ� 
كان  و�إذ�  للعي�س،  ظــاهــر  مــــ�رد  لــه 
�ملت�س�ل قد ��سطنع �لإ�سابة بجروح 
�أو عاهات م�ستدمية، �أو تظاهر باأد�ء 
خدمة للغري، �أو ��ستعمل �أية و�سيلة 
و�لتغرير  �أخرى من و�سائل �خلد�ع 
بــقــ�ــســد �لــــتــــاأثــــري عـــلـــى �لآخــــريــــن 

ل�ستدر�ر عطفهم«.
و�أ�سافت �أما عق�بة جرمية �لت�س�ل 
�لقان�ن عق�بة  فلقد فر�س  �ملنظم، 
�ستة  عـــــن  ـــقـــل  ت ل  مــــــدة  ـــ�ـــس  �حلـــب
�أ�ــســهــر، و�لــغــر�مــة �لــتــي ل تــقــل عن 
100.000 درهم على كل من �أد�ر 
فر�س  كما  �ملنظم،  �لت�س�ل  جرمية 
ي�ستقدم  ذ�تها على كل من  �لعق�بة 
�أ�سخا�ساً وفقاً لقان�ن دخ�ل و�إقامة 
جرمية  يف  لي�ستخدمهم  �لأجـــانـــب 

�لت�س�ل �ملنظم.
و�أ�سارت �إىل �أن عق�بة من �سارك يف 

�سرطة اأبوظبي: الت�سول جرمية يعاقب عليها القانون

وفقاً  فهي  �ملنظم،  �لت�س�ل  جرمية 
على  تزيد  ل  مــدة  �حلب�س  للقان�ن 
تقل  ل  �لتي  و�لغر�مة  �أ�سهر  ثلثة 

عن 5000 درهم �أو باإحدى هاتني 
�لعق�بتني. كما �عتر ظرفاً م�سدد�ً 
�لت�س�ل  جــرميــة  مــرتــكــب  كــــان  �إذ� 

مكلفاً  �أو  و�ـــســـيـــاً  �أو  ولـــيـــاً  �ملــنــظــم 
له  �أو  �ملت�س�ل  رعــايــة  �أو  مبلحظة 

�سلطة مبا�سرة عليه .

حممد   / �ملــــــــدعــــــــ�  فـــــقـــــد 
خ�ر�سيد  حمــمــد  م�سطفى 
ــــنــــغــــلديــــ�ــــس    ب  ، �لـــــــــعـــــــــامل 
�سفره رقم  �جلن�سية - جــ��ز 
من   )BK0157129(
يجده عليه �لت�سال بتليف�ن 

رقم  0557312581

فقدان جواز �سفر

�ـــســـ�بـــا�ـــس   / �ملــــــدعــــــ�  فــــقــــد 
�لـــهـــنـــد     ، ر�مـــــــ�لـــــــ�  �يـــــجـــــا 
�سفره  جـــــــ��ز   - �جلــنــ�ــســيــة 
)2427529V(  رقـــــــم 
مـــــــــــــــن يـــــــــــــجـــــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
�لتـــــ�ـــــســـــال بـــتـــلـــيـــفـــ�ن رقــــم  

    0553822656

فقدان جواز �سفر

فــقــد �ملــدعــ� / كــاريــ�ــســا ماى 
�لفلبني     ، لمــقــ�ى  ميديانا 
�سفره  جـــــــ��ز   - �جلــنــ�ــســيــة 
)A2702679P(  رقــــم 

مـــــــــــــــن يـــــــــــــجـــــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
�لتـــــ�ـــــســـــال بـــتـــلـــيـــفـــ�ن رقــــم  

    0569352795

فقدان جواز �سفر

�ــســعــيــد جان  �ملـــدعـــ� /  فــقــد 
باك�ستان     ، جــــــان  �ــــــســــــرو�ر 
�سفره  جـــــــ��ز   - �جلــنــ�ــســيــة 
)cu8796122(  رقـــــم 

مـــــــــــــــن يـــــــــــــجـــــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
�لتـــــ�ـــــســـــال بـــتـــلـــيـــفـــ�ن رقــــم  

    0568628212

فقدان جواز �سفر

�بــــر�هــــيــــم   / �ملــــــدعــــــ�  فــــقــــد 
�ليمن   ، روبــان  �حمد  حممد 
�جلــنــ�ــســيــة جــــ��ز �ــســفــره رقم 
يرجى    )07388909(
ت�سليمه  ــيــه  عــل يـــعـــر  ممــــن 
�قرب  �و  �ليمنية  بــالــ�ــســفــارة 

مركز �سرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدع� / �سكينه �ملل�سى ، 
�ملغرب �جلن�سية - ج��ز �سفره 
 )6539357BU( رقـــم 
عليه  يــــعــــر  ممـــــن  يـــــرجـــــى 
�ملغربية  بــالــ�ــســفــارة  ت�سليمه 
�سرطة  مـــــركـــــز  �قـــــــــرب  �و 

بالمار�ت. 

فقدان جواز �سفر

العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 

اإعــــــــــالن
�ل�ســـــادة/ميد�ن  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

CN �لثقة لد�رة �لعقار�ت  رخ�سة رقم:2078173 
قد تقدم�� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سب�ع من  �لتنمية �لقت�سادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�س�ؤولة 
عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات
اإ�سافة مركز ال�سارقة ل�سعوبات التعلم اإىل »حت�سيل«

•• ال�سارقة-وام:

�أعلنت د�ئرة �ملالية �ملركزية بال�سارقة عن �إ�سافة مركز �ل�سارقة 
للدفع  �ملعتمدة  �حلك�مية  �جلهات  قائمة  �إىل  �لتعّلم  ل�سع�بات 
يتيح  "حت�سيل" �لـــذي  �لــذكــي  �لإيــ�ــســال  نــظــام  �ملــبــا�ــســر �سمن 
�آمن  �إلكرتوين  للجمه�ر دفع ر�س�م خدمات هذه �جلهات ب�سكل 
ت�سمل  �لتي  �ملعتمدة  �لنظام  من�سات  خــلل  من  و�سريع  و�سهل 
�لب��بة �لإلكرتونية للعملء وتطبيق �لهاتف �لذكي "حت�سيل".
ومبــ�جــب هــذه �خلــدمــة �أ�ــســبــح بــاإمــكــان عــمــلء مــركــز �ل�سارقة 
خلل  مــن  �إمــا  باملركز  �خلا�سة  �لر�س�م  دفــع  �لتعّلم  ل�سع�بات 
�لإلكرتوين  �لريد  �إىل  و�ملر�سل  �ملقدمة  للخدمة  �لدفع  ر�بــط 
للعميل �أو من عر من�سات م�ظفي �ملركز حيث ميكن �لدفع من 

وج�جل  /�آبل  �لعاملية  �ملحافظ  ح�سابات حمفظة "حت�سيل" �أو 
�لــبــنــكــيــة �لد�ئنة  �لــبــطــاقــات  �أو مــن خـــلل  بــــاي/  و�ــســامــ�ــســ�جن 
و�ملدينة �ملتاحة على �أجهزة �لدفع �مل�سريف �أو من عر معاملت 

�لتجارة �لإلكرتونية.
�ملالية  د�ئــرة  يف  �ملــايل  �لنظام  �إد�رة  مدير  �ليا�سي  هــدى  وقالت 
�ملركزية بال�سارقة ن�سعى ب�سكل م�ستمر �إىل ت��سيع نطاق �جلهات 
�حلك�مية �مل�ستفيدة من نظام �لإي�سال �لذكي "حت�سيل" متا�سياً 
مع �إ�سرت�تيجية �لتح�ل �لرقمي يف �إمارة �ل�سارقة و�سمن جه�د 
�لد�ئرة يف تعزيز �لبتكار وتط�ير �لتقنيات �لتي تزيد من كفاءة 
�لأفر�د  مــن  �لعملء  �حتياجات  تلبية  يف  وت�سهم  �ملــايل  �لنظام 
"حت�سيل" ي��كب  نظام  �أن  �إىل  و�أ�سارت  و�مل�ؤ�س�سات.  و�ل�سركات 
�ساملة  من�سة  بك�نه  ويتمّيز  �لعاملية  �لتقنية  �لتط�ر�ت  �أحــدث 

ملعاجلة �لدفعات �ملالية �لرقمية يف �ل�قت �لفعلي مع ت�فري �أو�سع 
�سبكة قن��ت دفع كي تلئم خمتلف �حتياجات �لعملء م�سيفًة 
�أن كافة عملء مركز �ل�سارقة ل�سع�بات �لتعّلم �أ�سبح باإمكانهم 
�لآن دفع ر�س�م �خلدمات و�لدور�ت ب�سكل �سهل و�آمن و�سريع مع 
مبجرد  �لــدور�ت  بهذه  �مل�ساركة  �سهاد�ت  على  �حل�س�ل  �إمكانية 

�إكمال عملية �لدفع.
ر�س�م  لدفع  ومبتكرة  فــريــدة  و�سائل  "حت�سيل"  نظام  ويــ�فــر 
�لحتياجات  وتلبية  �لــ�ــســارقــة  حلــكــ�مــة  و�خلـــدمـــات  �ملــعــامــلت 
�خلا�سة لد�ئرة �ملالية �ملركزية بال�سارقة ول�سركائها من �جلهات 
�حلــكــ�مــيــة و�لــتــي تــتــجــاوز مــا تــقــدمــه �ملــنــ�ــســات �لأخــــرى �سمن 
�لإلكرتوين  �لنظام عدة خدمات للدفع  �ملايل كما ي�فر  �لقطاع 

للمعاملت من خلل قن��ت خا�سة للدفع.

•• اأبوظبي-وام:

�أكد معايل �ل�سيخ نهيان بن مبارك 
و�لتعاي�س  �لت�سامح  وزير  نهيان  �آل 
 2020 ــبــ�  �لـــعـــام لإكــ�ــس �ملـــفـــ��ـــس 
�أثبتت جناحها يف  �أن �لإمــار�ت  دبي 
 2020 لإك�سب�  ��ستثنائي  تنظيم 
دبي وه� نتاج م�سرية ونهج قائمني 
تتمتع  �لتي  �حلكيمة  �لــروؤيــة  على 
بــهــا �لــقــيــادة �لــر�ــســيــدة حــيــث جذب 
�حلـــــــدث �لــــــــدويل �أنـــــظـــــار �لـــعـــامل 
لدولة �لإمار�ت وللفر�س �لتجارية 
�لتي  و�لقــتــ�ــســاديــة  و�ل�ستثمارية 
�لعلمية  وللمجالت  عليها  تنط�ي 
و�مل�ستقبلية �لتي ت�سرع لها �لأب��ب 
تلعبه  باتت  �لــذي  �حلي�ي  ولــلــدور 
خمتلف  على  �لعاملية  �ل�ساحة  على 
و�لثقافية  �لــ�ــســيــا�ــســيــة  �لأ�ـــســـعـــدة 

و�لقت�سادية و�لعلمية.
وقال معاليه يف ح��ر مع وكالة �نباء 
�إك�سب�2020  �إن  "و�م"  �لإمـــار�ت 
دبـــــي مـــنـــح �لــــعــــامل �أجــــمــــع �لأمـــــل 
جائحة  زمــن  يف  خا�سة  �أف�سل  غــد 
�أمل  �ــســعــلــة  لــيــ�ــســيء  ك�فيد19- 
�أجــمــل مثبتا  وغــد  �أفــ�ــســل  حلا�سر 
على  قــــادرون  مــعــا  باجتماعنا  �أنــنــا 
تخطي كل �لتحديات وجتاوز كافة 

�ل�سعاب و�لعقبات.
و�أ�ساف �أن دول �لعامل حتدثت لغة 
�لإن�سانية على �أر�س �لإمــار�ت على 
�لب�سرية  وتنف�ست  �أ�ــســهــر   6 مـــد�ر 
دبـــي  �إك�سب�2020  يف  �حلــــيــــاة 
"د�ر ز�يد"  �لأمل لتبقى  و��ستعادت 
�مل�ستقبل  ت��جه  �لطليعة  يف  د�ئما 
ويظل  �مل�ستحيل  تــعــرف  ل  بـــــاإر�دة 
�إك�سب� 2020 دبي علمة م�سيئة 

يف تاريخ �لعامل.
و�أ�سار �إىل �أن غالبية �أجنحة �لدول 
�إك�سب�2020  مــ�قــع  يف  �ــســتــبــقــى 
بكثري  �حلياة  ت���سل  و�ملدينة  دبي 
و�لثقافية  �لبحثية  �لفعاليات  من 
ملــ���ــســلــة �لــبــنــاء عــلــى حــقــقــنــاه من 
نقطة  ت�سكل  وكــبــرية  كــثــرية  نتائج 
�أن  �إىل  لفــتــا   .. جميعا  لــنــا  حتـــ�ل 
تبدع  ولكنها  تتناف�س  ل  �لإمــــار�ت 

لتبقى د�ئما يف �ل�سد�رة.
�لإمار�تي  بالنم�ذج  معاليه  و�أ�ساد 
�إك�سب�2020  يف  للتط�ع  �ملــتــفــرد 
�ألــــف متط�ع   33 دبـــي مــن خـــلل 
عك�ست  �لعطاء  يف  ق�س�سا  ن�سج�� 
�لر��سخة يف  �لإمــار�ت  مبادئ وقيم 
�أر�سها  على  يعي�س  مــن  كــل  نف��س 
�لطيبة وجنح�� يف تقدمي �خلدمات 

وت�سهيل زيارة �أكر من 24 ملي�ن 
ز�ئــر و�لــذي قــارب ت�قعات ما قبل 

�جلائحة.
�إن جميع �لدول �لتي �ساركت  وقال 
حظيت  ـــــي  دب �إك�سب�2020  يف 
بــــالحــــرت�م و�لـــتـــقـــديـــر و�ملـــ�ـــســـاو�ة 
لهذه  �ل�طنية  بــالأيــام  و�لحــتــفــال 
تكاتفت �جلــهــ�د من  �لــــدول حــيــث 
�لإمار�ت  �أر�ــس  كل من يعي�س على 
هذ�  �إجنـــاح  يف  للم�ساهمة  �لطيبة 
�حلـــدث �لــــدويل �لـــذي كـــان ي�سكل 
مدينة  بــــنــــاء  حـــيـــث  مـــــن  حتــــديــــا 
�ــســعــفــني مــ�ــســاحــة مـــ�نـــاكـــ� خلل 
�لعامل  بها  ميــر  ��ستثنائية  ظــروف 
وذلــك بكل مق�مات �ملــدن من بنية 
حتــتــيــة مـــتـــطـــ�رة ومــــبــــان و�لـــــذي 
�لأول  �لد�فع  كان  جبار  عمل  �سهد 
�لر�سيدة  �لقيادة  ثقة  ه�  لإجنـــازه 
�أبناء �لإمـــار�ت على ترجمة  وقــدرة 
�إىل  �لتحديات  �لت�جيهات وحت�يل 

فر�س خلدمة �لإن�سانية جمعاء.
بت�جيهات  �لإمــــــار�ت  �أن  و�أ�ـــســـاف 
قيادتها �حلكيمة ل تعرف �مل�ستحيل 
�لتحديات  م��جهة  على  وتاأ�س�ست 
ه�  وهـــــذ�  فـــر�ـــس  �إىل  وحتــ�يــلــهــا 
دعائمه  �أر�سى  �لذي  �لق�ي  �لبنيان 
�سلطان  بن  ز�يــد  �ل�سيخ  له  �ملغف�ر 
ما  �آل نهيان "طيب �هلل ثر�ه" وه� 
يحظى بثقة و�حــرت�م وتقدير دول 
�لإمــــار�ت  �أن  �إىل  م�سري�  �لــعــامل.. 
جنحت يف تخطي تد�عيات جائحة 
�أهم حدث ثقايف  "ك�رونا" و�أقامت 
�لــعــامل يف  وحــ�ــســاري على م�ست�ى 
ظل ظروف ��ستثنائية ومل ي�سهدها 

�لعامل من قبل.
ت�فر  �لإمـــــــار�ت  �أن  مــعــالــيــه  و�أكـــــد 
�لأمن و�لأمان و�ل�ستقر�ر لكل من 
يعي�س على �أر�سها �لطيبة حتى بات 
قــائــم على �لحرت�م  حــيــاة  �أ�ــســلــ�ب 
و�لــتــعــايــ�ــس و�لــتــ�ــســامــن يف دولـــة 
ومد  �ل�سلم  وب�سط  للخري  ت�سعى 
جــ�ــســ�ر �ملــحــبــة مــع �لآخـــريـــن ح�ل 
�لعامل وه� ما جتلى ب��س�ح خلل 
�إك�سب� 2020 دبي من خلل تعدد 
و�ن�سجامها  و�حل�سار�ت  �لثقافات 
حتت مظلة و�حــدة يف وئــام و�سلم 
�لـــذي يج�سد  وتــ�ــســامــح و��ــســتــقــر�ر 

ويعك�س  �لـــر��ـــســـخ  �لإمـــــــــار�ت  نــهــج 
يف  �ملــمــتــدة  �خلري"  "ز�يد  ب�سمات 
�لإمار�ت  متتلك  حيث  �لعامل  رب�ع 
عن��نه  �لعامل  حــ�ل  كبري�  ر�سيد� 
�أبرز �حلل�ل  "بلد �خلري". وح�ل 
دبي   2020 �إكــ�ــســبــ�  �لــتــي وفــرهــا 
معايل  قال  �ل�سباب..  متكني  ب�ساأن 
�ل�سيخ نهيان بن مبارك �إن �ل�سباب 
�لأوىل يف  �لرتـــكـــاز  نــقــطــة  �ــســكــلــ�� 
�لأهـــد�ف  كــافــة  وقــلــب  �إك�سب�  قلب 
�لتي مت  و�ملبادر�ت  �لتي مت و�سعها 
و�جلل�سات  و�ملــــ�ؤمتــــر�ت  �إطــلقــهــا 
خلله  عقدها  مت  �لــتــي  �لنقا�سية 
�لهتمام  حمط  �سيبق�ن  �أنهم  كما 
�إك�سب�  و�لرتكيز يف مرحلة ما بعد 
�ل�طن  عــمــاد  فــهــم  دبـــي،   2020

وبناة �مل�ستقبل.
و�أ�ساف تت�سح جه�د متكني �ل�سباب 
من �جلن�سني، �لتي مت بذلها خلل 
فـــرتة �نــعــقــاد �حلــــدث �لــــــدويل، يف 
�ملجم�عة �لكبرية من �لر�مج �لتي 
و�مل�ؤمتر�ت  و�ملنتديات  �إطلقها  مت 
�أجندة  �ــســمــن  تــنــظــيــمــهــا  مت  �لــتــي 
تهدف  و�لتي  دبــي،   2020 �إك�سب� 
�لتي  �لتحديات  �أبـــرز  مــع  للتعامل 
ت��جه �إعد�د �سباب �لي�م لقيادة غد 
�لتحديات  �أفــ�ــســل وخــا�ــســة يف ظــل 
�لـــكـــبـــرية �لـــتـــي تـــ��جـــه �لـــعـــامل يف 
�سكل  لذلك  �إ�سافة  �حلــايل  �ل�قت 
�إك�سب� 2020 دبي من�سة لأ�س��ت 
�ل�سباب عــرو� مــن خللها  هـــ�ؤلء 
عن �آر�ئهم وطم�حاتهم و�لتحديات 
�لتي ت��جههم. ول نن�سى هنا �هتمام 
�إك�سب� �خلا�س بطلبة �ملد�ر�س عر 
تــ�ــســجــيــع �لــــزيــــار�ت �ملــدر�ــســيــة ذ�ت 
�لعديد  وتــنــظــيــم  �ملـــدرو�ـــس  �لــنــهــج 
مـــن �لــفــعــالــيــات و�لأنـــ�ـــســـطـــة �لتي 
�إلـــهـــام ومتــكــني �سناع  تــعــمــل عــلــى 
�لدور  وح�ل  �مل�ستقبليني.  �لتغيري 
دبي   2020 �إكــ�ــســبــ�  لــعــبــه  �لــــذي 
يف تــعــزيــز روؤيــــة �لإمـــــار�ت 2071 
ملـــركـــز عاملي  �لإمــــــــــار�ت  بــتــحــ�يــل 
قال   .. و�لأفــكــار  لل�ستثمار  جــاذب 
 2020 ــبــ�  �لـــعـــام لإكــ�ــس �ملـــفـــ��ـــس 
�إن �لحتفال بالي�بيل �لذهبي  دبي 
على �أر�س �إك�سب� 2020 دبي جاء 
�لــتــتــ�يــج خلــمــ�ــســني عاما  مبــثــابــة 

مــ�ــســت مـــن عــمــر دولـــــة �لإمـــــــار�ت 
ونقطة �نطلق �سلبة للدولة نح� 
��ست�سر�ف ��سرت�تيجيتها وخططها 
�أن  بــعــد  �لــقــادمــة  عــامــا  للخم�سني 
�أثـــبـــتـــت لــلــعــامل �أجـــمـــع مـــن خلل 
�لدويل  �حلــدث  تنظيم  يف  جناحها 
�لأول من ن�عه يف �ل�سرق �لأو�سط 
جناحها  �أن  �آ�سيا  وجن�ب  و�إفريقيا 
مل يــــاأت مـــن فــــر�غ و�إمنـــــا هـــ� نتاج 
�لروؤية  على  قائمني  ونهج  م�سرية 
�لقيادة  بها  تتمتع  �لــتــي  �حلكيمة 

�لر�سيدة .
 2020 �إكـــ�ـــســـبـــ�  جـــــذب  و�أ�ـــــســـــاف 
�لإمار�ت  لدولة  �لعامل  �أنظار  دبــي 
لــلــدور �حلــيــ�ي �لـــذي بــاتــت تلعبه 
خمتلف  على  �لعاملية  �ل�ساحة  على 
و�لثقافية  �لــ�ــســيــا�ــســيــة  �لأ�ـــســـعـــدة 
جعلها  مــا  و�لعلمية  و�لقت�سادية 
�لعق�ل  لـــذوي  ملتقى  �إىل  تتح�ل 
ـــــحـــــاب �خلـــــــر�ت  و�لـــــــــــــروؤى و�أ�ـــــس
�لـــذيـــن جــذبــتــهــم بيئة  ــــ��هــــب  و�مل
للقدوم  للجميع  �ملفت�حة  �أعمالنا 
و�مل�ساركة يف م�سريتنا �مل�ستمرة نح� 
يف  �مل�ستحيل  حاجز  وك�سر  �لنجاح 
مبثابة  �إك�سب�  وكــان  �ملجالت  �ستى 
�مل��هب  هــذه  جمعت  �لتي  �لب�تقة 
لللتقاء  �لفر�سة  ومنحتهم  معا 
وتــعــزيــز �لــتــ���ــســل و�حلــــــ��ر وكل 
هــذ� بالتما�سي مــع روؤيـــة �لإمـــار�ت 
يف  �لأكــيــدة  رغبتها  ومــع   2071
�حلـــفـــاظ عــلــى وتــنــمــيــة ر�أ�ـــــس �ملال 
�لب�سري و�لفكري �لذي يقع �سمن 

�أهم �أول�ياتها.
وحـــ�ل �أبــــرز �لــنــتــائــج �لــتــي حققها 
�ل�سيا�سي  �لــ�ــســعــيــد  عــلــى  �حلــــدث 
و�لفني  و�لجتماعي  و�لقت�سادي 
و�لثقايف.. قال معايل �ل�سيخ نهيان 
�إك�سب�  �إن  نــهــيــان  �آل  مـــبـــارك  بـــن 
على  �لـــعـــامل  جــمــع  دبــــي   2020
�أر�س �لإمار�ت ور�أينا �أجنحة �لدول 
و��ستقبلنا  �لبع�س،  بع�سها  جـــ��ر 
�لآلف من �لقياد�ت �لدولية بينهم 
مل�ك وروؤ�ساء وروؤ�ساء وزر�ء ووزر�ء 
ومــ�ــســ�ؤولــ�ن رفــيــعــ� �ملــ�ــســتــ�ى من 
ومنحنا  �لــعــامل.  حك�مات  خمتلف 
�ل�س�رة  لترز  �لفر�سة  �لــدول  كل 
لها  �حلقيقي  و�لــ�جــه  �حلــ�ــســاريــة 

�لـــعـــامل مـــن خللنا  تـــعـــّرف  حــيــث 
عــلــى مـــا متــلــكــه مـــن غــنــى وفر�س 
�أمام  �أب��با عديدة  وروؤى وهذ� فتح 
و�لتجارية  �ل�ــســتــثــمــاريــة  �لــفــر�ــس 
�أمـــــام تــلــك �لـــــدول و�ــســعــ�بــهــا وه� 
�زدهار  يف  �أكــيــد  ب�سكل  �سي�سهم  مــا 
�لــكــثــري مــنــهــا وحتقيق  �قــتــ�ــســاد�ت 

�لرفاه ل�سع�بها.
و�أ�ساف معاليه عن �إك�سب� 2020 
حر�سنا  خــــــلل  مـــــن  �أبـــــــــرز  دبــــــي 
�ل�طنية  بــــالأيــــام  �لحـــتـــفـــاء  عــلــى 
�ل�جه  �مل�ساركني  لكافة  و�لفخرية 
لـ  �ملــ�ــســرق  و�حلــ�ــســاري  �لجتماعي 
219 دولة م�ساركة تعرفنا خللها 
وثقافاتها  فــنــ�نــهــا  عــلــى  جــمــيــعــا 
�لفني  وتــــر�ثــــهــــا  فــنــانــيــهــا  و�أهـــــــم 
و�ملـــــادي وعــاد�تــهــا وتــقــالــيــدهــا من 
و�لثقافية  �لفنية  �لعرو�س  خــلل 
ـــاحـــبـــة لحـــــتـــــفـــــالت �لأيــــــــام  �ملـــ�ـــس
كــانــت دومـــا حمط  �ل�طنية و�لــتــي 
�سمحت  �إذ  �لـــزو�ر  و�إعــجــاب  �هتمام 
�أبناء  مــع  �ملبا�سر  بــالحــتــكــاك  لهم 
و�لــتــعــرف عليهم عن  �لــــدول  تــلــك 
�سينعك�س  بــالــتــاأكــيــد مــا  قـــرب وهـــ� 
�لتي  �لعلقات  على  �إيجابي  ب�سكل 
وعلى  �لعامل  �سع�ب  بني  ما  جتمع 
�آفــاق جديدة  وفتح  �ل�سياحة  تعزيز 
بالن�سبة  �لقطاع �حلي�ي  �أمــام هذ� 
�أبــرز ملمح  للعامل �أجــمــع. وحــ�ل 
�إك�سب�  يف  �لـــيـــابـــان  مـــع  �لـــتـــعـــاون 
معايل  �أ�ـــســـار   .. �أو�ــســاكــا   2025
�ل�سيخ نهيان بن مبارك �إىل حديث 
�لــعــام جلناح  �لأمـــني  ياب�ناكا  �أيــكــ� 
�ليابان يف �إك�سب� 2020 دبي �لتي 
فقط  ت�ستفد  �لــيــابــان مل  �أن  �أكـــدت 
�لثقافة  �إبـــــر�ز  يف  مــ�ــســاركــتــهــا  مـــن 
وعر�قة �لتقاليد �ليابانية �لعريقة 
على  �حلــــ�ــــســــ�ل  يف  و�إمنــــــــا  فـــقـــط 
�لإلهام من �إك�سب� 2020 دبي على 
�سعيد �لأم�ر �لتنظيمية ومن زو�ر 
�حلدث �لدويل على �سعيد �مل�ساركة 

بالأفكار �لتي يرغب�ن بروؤيتها على 
�أر�س جزيرة �لأحلم �أو�ساكا خلل 
�سرف  وهــذ�   2025 �إك�سب�  �نعقاد 
كبري لنا �أن نك�ن يف �إك�سب� 2020 
دبي، قد حت�لنا �إىل م�سدر للإلهام 
بــعــر�قــتــهــا وتط�رها  لــدولــة متــتــاز 

وتقدمها كاليابان.
للإن�سان  �إك�سب�  �أ�سافه  مــا  وحــ�ل 
�إن  مــعــالــيــه  قــــال   .. مـــكـــان  كـــل  يف 
�لكثري  �أ�ساف  دبــي   2020 �إك�سب� 
لـــلـــبـــ�ـــســـريـــة جـــمـــعـــاء ولـــلإنـــ�ـــســـان 
�خل�س��س  وجــه  على  و�لإنــ�ــســانــيــة 
لقد متكنا من جمع �أكر من 200 
�أنحاء  كافة  دولة ومنظمة معا من 
�لأر�س ومن �ستى �لأعر�ق و�لأديان 
و�لثقافية  �لجتماعية  و�خللفيات 
�ن�سجام  بكل  معا  تــ��جــدو�  �لــذيــن 
�نت�سار جائحة  وكل هذ� مت يف ظل 
�سكان  عـــزلـــت  �لـــتـــي  ك�فيد19- 
�لعامل عن بع�سهم �لبع�س فجاءت 
�أمام  �أب��بها  لتفتح  �لإمـــار�ت  دولــة 
�حلق  �لإن�سان  لتمنح  �أجمع  �لعامل 
يف �لجتماع و�لت���سل باأمان ووفق 
�أعـــلـــى مــعــايــري �لــ�ــســلمــة و�لأمـــــان 

و�لتد�بري �لحرت�زية.
�أهـــم  طــــرح  �إكــ�ــســبــ�  �أن  �إىل  ولـــفـــت 
�لتي  �مللحة  و�مل�سكلت  �لتحديات 
تــ��جــه �لإنــ�ــســان يف كــل مــكــان ومل 
�لتحديات،  تلك  بطرح  فقط  نكتف 
لل��س�ل  �جلــمــيــع  مـــع  عــمــلــنــا  بـــل 
�لقـــرت�حـــات  وتـــقـــدمي  �إىل حــلــ�ل 
�مل�ؤمتر�ت  هائل من  كم  عن طريق 
و�ملنتديات و�حللقات �لنقا�سية �لتي 
�لفكر  قـــادة  بح�س�ر  تنظيمها  مت 
�لتغيري  ورو�د  �لـــــروؤى  و�أ�ــســحــاب 
�لــعــاملــيــني �لـــذيـــن مل يـــتـــ��نـــ�� عن 
تقدمي �لأفكار و�ملقرتحات و�حلل�ل 
ت�سب  و�لتي  �لتحديات  تلك  لأبــرز 
�خلري  حتــقــيــق  �ــســالــح  يف  جميعها 
ولك�كب  للإن�سان  �لعي�س  ورفاهية 

�لأر�س �لذي يحت�سننا جميعا.
�إك�سب�  خمــــرجــــات  �أبــــــــرز  وحـــــــ�ل 

�ملف��س  قـــال   .. �لــعــاملــي  للتعاي�س 
�إن  دبـــــي   2020 لإكـــ�ـــســـبـــ�  �لــــعــــام 
�إك�سب�  خــــلل  مـــن  �ــســاهــد  �لـــعـــامل 
�لذي متثله  �لنم�ذج  دبي   2020
�لت�سامح  �ــســعــيــد  عــلــى  �لإمــــــــار�ت 
يجتمع  حــيــث  و�لـــتـــنـــ�ع  و�لـــتـــعـــدد 
�جلن�سيات  خمــتــلــف  مــــن  �لـــنـــا�ـــس 
بان�سجام  معا  ويعمل�ن  و�لثقافات 
تـــام مــتــجــاوزيــن �لخــتــلفــات على 
�سامية  �أهــــد�ف  لتحقيق  �أ�ــســكــالــهــا 
جمعاء  �لإن�سانية  �سالح  يف  ت�سب 
�إكــ�ــســبــ� مــنــ�ــســة �ساعدت  قـــدم  كــمــا 
�إبـــر�ز وت�سدير قيمها  �لإمـــار�ت يف 
�ل�سلمي  و�لــتــعــايــ�ــس  �لت�سامح  عــن 

للعامل �أجمع.
و�أ�ساف �أنه وعلى هذ� �ل�سعيد قمنا 
للت�سامح  �أ�سب�ع  بتنظيم  �إك�سب�  يف 
و�سهد �إقامة �لعديد من �لفعاليات 
و�ملبادر�ت و�أطلقنا خلله �لتحالف 
�لحتفال  �أثــنــاء  للت�سامح  �لــعــاملــي 
للت�سامح  �لـــ�طـــنـــي  بـــاملـــهـــرجـــان 
�لأن�سطة  و��ست�سافت  و�لــتــعــايــ�ــس 
يــزيــد على  مــا  للمهرجان  �لــدولــيــة 
125 �سخ�سية عاملية بارزة قدمت 
�لت�سامح  �ساملة عن م�ستقبل  روؤية 
�نــعــقــاد �لقمة  �إىل  �إ�ــســافــة  �لــعــاملــي، 

�لعاملية �مل�سرتكة للأديان.
قدمتها  �لـــتـــي  �لـــر�ـــســـالـــة  وحــــــ�ل 
�إك�سب�  خــــلل  لــلــعــامل  �لإمـــــــــار�ت 
�ل�سيخ  قال معايل   .. دبي   2020
نهيان بن مبارك �آل نهيان �إن �إك�سب� 
�أثــنــاء ظروف  �نــعــقــد  دبـــي   2020
��ــســتــثــنــائــيــة مـــر بــهــا �لـــعـــامل �أجمع 
�أمـــل عــلــى مــا ميكن  بــارقــة  لي�سكل 
للعامل �إجنازه �إذ� ما �جتمع معا و�إذ� 
مــا ت��فقت �لــرغــبــات و�لــــروؤى بني 
�لقائمني عليه لقد جاء ليثبت باأننا 
�أكر ق�ة و�سلبة يف م��جهة  معا 
�لتحديات وباأننا معا ميكننا �إحد�ث 
كما  �أفــ�ــســل  لــغــد  �ملــطــلــ�ب  �لتغيري 
�لدويل مبثابة  جاء تنظيم �حلدث 
�لتاأكيد على �لر�سائل �لتي تر�سلها 

دولة �لإمار�ت للعامل باأنه ل ي�جد 
ت��فرت  مــا  مــتــى  م�ستحيل  هــنــاك 
يف  �لأكــيــدة  و�لرغبة  �لإر�دة  لدينا 

�لنجاح وحتقيق �لأهد�ف.
 2020 �إك�سب�  �أن  معاليه  و�أ�ساف 
�لر�سائل  مــن  �لــعــديــد  �أر�ـــســـل  دبـــي 
ل�سنع  �لعق�ل  ت���سل  �أهمية  عــن 
�مل�ستقبل و�سكل حافز� ق�يا لتحقيق 
للتنمية  �ملـــتـــحـــدة  �لأمم  �أهـــــــد�ف 
�لأ�س��ء  ت�سليط  عــر  �ملــ�ــســتــد�مــة 
�لأهد�ف  ب�سفة م�ستمرة على هذه 
�لـــقـــر�ر وممثلي  �أ�ـــســـحـــاب  وجـــمـــع 
تعزيز�  �لعاملية  و�ملــنــظــمــات  �لـــدول 
لتح�يلها  �لهادفة  �لعاملية  للجه�د 
�أر�س  على  حقائق  �إىل  �أهـــد�ف  من 
�ل��قع كما �سلطنا �لأ�س��ء وقدمنا 
و�أ�سحاب  لـــلـــدول  �لــكــامــل  �لـــدعـــم 
�سالح  يف  تــ�ــســب  �لـــتـــي  �ملـــــبـــــادر�ت 

حتقيق هذه �لأهد�ف.
وقال وجه �إك�سب� 2020 دبي �أي�سا 
ر�سالة و��سحة عن �أهمية �لت�سامح 
�لنا�س  بـــني  �لــ�ــســلــمــي  و�لــتــعــايــ�ــس 
لتعزيز �لأمن و�ل�ستقر�ر و�ل�سلم 
يف كل مكان وعن �أهمية تقبل �لآخر 
وتقاليده  وعاد�ته  ثقافته  و�حــرت�م 
كما عرف �لعامل �لدور �لذي تلعبه 
وهي   2020 �إكــ�ــســبــ�  مــ��ــســ�عــات 
�لــفــر�ــس و�لــتــنــقــل و�ل�ــســتــد�مــة يف 
حتقيق �سالح ورفاهية جميع �لب�سر 
حيث �أن ر�سالة �إك�سب� 2020 دبي 
بني  �لت���سل  حتقيق  هي  �لأ�سمى 
يف  وذلــك  �مل�ستقبل،  ل�سنع  �لعق�ل 
�أ�سعب  �لت���سل فيه من  بات  زمن 
كافة  ك�سر  من  متكنا  لكننا  �لأمـــ�ر 
علينا  فــر�ــســتــهــا  �لـــتـــي  �حلــــ��جــــز 
و��ستقبلنا  �أذرعنا  وفتحنا  �جلائحة 
مليني �لزو�ر �لذين تركنا يف قلب 
وعقل كل منهم �أثر� جميل وب�سمة 
وعر�قة  وكــرم  دولتنا  عــن  �إيجابية 
�سعبنا و�ملقيمني على �أر�سنا ونحن 
على ثقة باأن هذ� �لأثر �سيبقى �إىل 

�لأبد.

اأكد اأن اإك�سبو 2020 دبي تتويج للخم�سني وانطالقة �سلبة للم�ستقبل

نهيان بن مبارك ل� »وام« : اإك�سبو 2020 دبي جذب اأنظار 
العامل لالإمارات وللفر�س التجارية وال�ستثمارية والقت�سادية

اإك�سبو فهم عماد الوطن وبناة امل�ستقبل  قلب  يف  الأوىل  الرتكاز  نقطة  �سكلوا  • ال�سباب 
2025 اأو�ساكا  لإك�سبو  اإلهام  م�سدر  نكون  باأن  • فخورون 

Date 19/ 4/ 2022  Issue No : 13523
Judgment Notification By Publication

Considered at 6th Partial Estate Department No. 216
Subject of Case : Claiming to oblige the Defendants with an amount of AED (518.499), fees, 
expenses, attorneys» fee and interest of 12% from the date of claim till full payment.
Plaintiff : Aqaar Corporation
Address : Emirate of Dubai Airport Street | Port Saeed areal Business Point Building | 
Mezzanine | Office No. 9 | Tel: 0506767616 | Email: info3@omalc.ae | Makkani : 3244594826 
| IBAN: AE090500000000020106942
Notifiee : 1- ALI REDAEE DARAN, his capacity: Defendant
Subject of Notification: We hereby notify you that the Court has issued its judgment in its 
session held on 29 09-2021 in the said case in favor of Aquar Corporation
1/to oblige the Defendant to pay to the Plaintiff an amount of AED 418.499 and legal interest 
of 5% from the date of judicial claim till full payment.
2/ To oblige the Defendant to pay to the Plaintiff an amount of AED 40.000 and legal interest 
of 5% from the date of issuing the final judgment till full payment.
3/ To oblige the Defendant to pay the fees, expenses and five hundred dirhams as attorneys' 
fee. Such judgment is in presence subject to appeal within thirty days with effect from the next 
day of publication of this notification.
Issued in the name of HH Sheikh Mohammed bin Rashed bin Saeed Al Maktoom, Ruler of 
Dubai, and has been publicly announced.
Prepared by/Yousif Ali Al Hamoodi
Date of approval/ 14-04-2022 13:17:46
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العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0056381
�ملخطـر / حممد جهينجر علم حممد جميب �لرحمن - بنغلدي�س �جلن�سيه - �حمل ه�يه رقم 784196639375433 

�لعنـ��ن / �ل�سارقه - �لريم�ك - هاتف رقم / 0505763988
�ملخطر �إليه / ��ستياق �حمد �لطاف ح�سني - باك�ستاين �جلن�سيه ويحمل ه�يه رقم 784198039387315

�لعنـ��ن/ �ل�سارقه - �لريم�ك - هاتف رقم / 0525252390
�مل��س�ع / �إخطار عديل لل�فاء مببلغ 4441،50 درهم

�ملخطر �إليه حرر �سيك للمخطر مببلغ 4441،50 درهم )�ربعه �لف و �ربعمائة و�حد و �ربع�ن درهم و خم�س�ن فل�س( 
عله جتاريه بني �لطرفني

وحيث �نه بتاريخ ��ستحقاق �ل�سيك ت�جه �ملدعى ل�سرف �ل�سيك �إل �أنه �رتد دون �سرف لعدم كفاية �لر�سيد
وبيانه كالتايل: �ل�سيك 100002 مببلغ 4441،50 درهم بتاريخ ��ستحقاق 2021/8/06 و�مل�سح�ب على بنك دبي 
�إن �ملدعي عليه قد تعذر بال�فاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ��ستحقاقه و�ملطالبة �ل�دية مر�ر�ً وتكر�ر�ً  �ل�سلمي  - وحيث 
ولكن دون جدوى. لذلك ، فاأننا نخطركم ب�سرورة �سد�د �ملبلغ �ملذك�ر خلل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم و�ل �سن�سطر 

لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقان�نية. و�طلب من �ل�سيد �لكاتب �لعدل �لت�ثيق على هذ� �لإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذ� �إخطار منا بذلك

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0048207
�إخطار عديل بال�فاء

�ملخطـر / �حمد ح�سن حممد ح�سن �لبل��سي، �مار�تي �جلن�سية و�حمل بطاقة ه�ية رقم 784198013626159  
- �لعنـ��ن / �ل�سارقة - هاتف رقم / 0506331513 

�ملخطر �إليها / مروه ر��سد عزيز ر��سد �لبل��سي،�مار�تية �جلن�سية
�لعنـ��ن/ دبي - هاتف رقم / 0505345446

�مل��س�ع / �إخطار عديل لل�فاء مببلغ 17،795 درهم
حيث  �ليها  و�ملخطر  �ملخطر  بني  مرم  �تفاق  مب�جب  درهم   17،795 مببلغ  للمخطر  �سيك  حرر  �إليه  �ملخطر 
قام �ملخطر يت�سليم �ملخطر �ليها ه��تف نقاله مقابل مبلغ �ل�سيك، فان �ملخطر يطالب �ملخطر �ليها ب�سد�د �ملبلغ 
�ملرت�سد يف ذمته ،  حيث �نه بتاريخ ��ستحقاق �ل�سيك ت�جه �ملخطر ل�سرف �ل�سيكات �إل �أنه �رتدو دون �سرف لعدم 
 2019/1/1 ��ستحقاق  بتاريخ  درهم   17،795 000002 مببلغ  رقم  �سيك  كالتايل  وبياناته  �لت�قيع  تطابق 
تاريخ  �أيام من  �ملذك�ر خلل خم�سة  �سد�د مبلغ  ب�سرورة  فاأننا نخطركم   ، لذلك     ، �مل�سرق  بنك  و�مل�سح�ب على 
�إخطاركم و�ل �سن�سطر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقان�نية، و�طلب من �ل�سيد �لكاتب �لعدل �لت�ثيق على هذ� �لإخطار 

للعلم مبا جاء به،  وهذ� �إخطار منا بذلك
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0054415
�ملخطـر/ حممد عادل ميان حممد عمر - باك�ستاين �جلن�سيه - �حمل ه�يه رقم 784199685380943

ب�سفتي �سريك و مدير يف �لرخ�سه �لتجاريه )حملت حممد �بر�هيم حاجي لتجارة م��د �لبناء ذ م م( �ملرخ�سه من د�ئرة 
0554425589  / رقم  هاتف   -  2 �ل�سناعيه   - �ل�سارقه   / �لعنـ��ن   - �لتنميه �لقت�ساديه بال�سارقه رقم 111248 

�ملخطر �إليه / �لرمان لتجارة �لر�ويز ذ م م - وميثلها �ل�سيد / حممد �سابر �ساه حممد - باك�ستاين �جلن�سية و يحمل ج��ز 
�سفر رقم AV5130091 - �لعنـ��ن �ل�سارقة - �ل�سناعيه 10 - هاتف رقم / 0552828976

�مل��س�ع / �إخطار عديل لل�فاء مببلغ 12360 درهم
��ستحقاق  بتاريخ  �نه  �لطرفني حيث  12360 درهم مقابل علقة جتارية بني  �سيك للمخطر مببلغ  �إليه حرر  �ملخطر 

�ل�سيك ت�جه �ملدعى ل�سرف �ل�سيك �إل �أنه �رتد دون �سرف لعدم كفايه �لر�سيد وبيانه كالتايل:
�مل�سرق بنك  على  و�مل�سح�ب   2020/5/30 ��ستحقاق  بتاريخ  درهم  �ل�سيك 000890 مببلغ 12360 

وحيث �إن �ملدعي عليه قد تق�م بال�فاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ��ستحقاقه و�ملطالبة �ل�دية مر�ر�ً وتكر�ر�ً ولكن دون جدوى،  
لذلك ، فاأننا نخطركم ب�سرورة �سد�د �ملبلغ �ملذك�ر خلل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم و�ل �سن�سطر لتخاذ �لإجر�ء�ت 

�لقان�نية،  و�طلب من �ل�سيد �لكاتب �لعدل �لت�ثيق على هذ� �لإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذ� �إخطار منا بذلك

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0048218
�إخطار عديل بال�فاء

�ملخطـر / �حمد ح�سن حممد ح�سن �لبل��سي ، �مار�تي �جلن�سية 
و�حمل بطاقة ه�ية رقم 784198013626159 �لعنـ��ن / �ل�سارقة - هاتف رقم / 0506331513

�ملخطر �إليه / حممد �سعيد عبد �هلل �حمد �ل�سحي ، �مار�تي �جلن�سية
�لعنـ��ن/ ر��س �خليمه - هاتف رقم / 0506768333

�مل��س�ع / �إخطار عديل لل�فاء مببلغ 14،590درهم
�ملخطر �إليه حرر �سيك للمخطر مببلغ 14،590 د رهم مب�جب �تفاق مرم بني �ملخطر و�ملخطر �ليه حيث قام 
�ملخطر بت�سليم �ملخطر �ليه ه��تف نقاله مقابل مبلغ �ل�سيك، فان �ملخطر يطالب �ملخطر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �ملرت�سد 
يف ذمته ، حيث �أنه بتاريخ ��ستحقاق �ل�سيك ت�جه �ملخطر ل�سرف �ل�سيكات �إل �أنه �رتدو دون �سرف لعدم تطابق 
�لت�قيع وبياناته كالتايل �سيك رقم 735502 مببلغ 14،590 درهم بتاريخ ��ستحقاق 2018/9/1 و�مل�سح�ب 
�أيام من تاريخ  على بنك ر�أ�س �خليمة �ل�طني.  لذلك  فاأننا نخطركم ب�سرورة �سد�د مبلغ �ملذك�ر خلل خم�سة 
�إخطاركم و�ل �سن�سطر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقان�نية ، و�طلب من �ل�سيد �لكاتب �لعدل �لت�ثيق على هذ� �لإخطار 

للعلم مبا جاء به،  وهذ� �إخطار منا بذلك
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1104/2021/18 عقاري جزئي 
�ملنظ�رة يف:�لد�ئرة �لعقارية �جلزئية �ل�ساد�سة رقم 216

م��س�ع �لدع�ى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )518.499( درهم و�لر�س�م و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
12% من �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام . 

�ملدعي:م�ؤ�س�سة عقار
عن��نه:�مارة دبي - �سارع �ملطار - منطقة ب�ر�سعيد - بناية نقطة �لعمال - �مليز�نني - مكتب رقم 9 - هاتف:0506767616 

- بريد �لكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 3244594826 
IBAN:AE090500000000020106942

�ملطل�ب �إعلنه :  1- علي ر�سائي د�ر�ن  -  �سفته : مدعي عليه
م��س�ع �لإعلن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ:2021/9/29 يف �لدع�ى �ملذك�رة �عله ل�سالح/ 
�لفائدة ب��قع 5% من تاريخ  يــ�ؤدي للمدعية مبلغ وقــدره )418.499( درهم مع  م�ؤ�س�سة عقار 1- بالز�م �ملدعي عليه بان 
�ملطالبة �لق�سائية وحتى متام �ل�سد�د 2- �لز�م �ملدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ )40.000( درهم و�لفائدة ب��قع 5% من 
تاريخ �سريورة �حلكم نهائيا وحتى متام �ل�سد�د 3- و�لز�م �ملدعي عليه بالر�س�م و�مل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة، حكما مبثابة �حل�س�ري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل لن�سر هذ� �لعلن �سدر 

با�سم �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�ســـــادة/جرين وورد للخ�سار و�لف��كه

CN قد تقدم�� �لينا بطلب   رخ�سة رقم:2889352 
تعديل �إ�سم جتاري من/ جرين وورد للخ�سار و�لف��كه 

GREEN WORLD VEGETABLES AND FRUITS 

�إىل /�لفائق ل�سيانة �لكهربائة 
AL FAAIQ ELECTRICAL MAINTENANCE

تعديل ن�ساط / �إ�سافة �إ�سلح و�سيانة �لتمديد�ت و�لرتكيبات �لكهربائية 4329904
تعديل ن�ساط / حذف بيع �لف��كه و�خل�سرو�ت �لطازجة - بالتجزئة 4721001

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  �أربعة  خلل  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دع�ى  �و  حق  �ي  عن  م�س�ؤولة  غري  �لد�ئرة 

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

العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 

اإعالن ت�سفية �سركة
ن�ع �ل�سركة:�سركة �ل�سخ�س �ل��حد ذ.م.م

�ل�سم �لتجاري:فهد عبد�هلل �ساعن للمحاماة - �سركة �ل�سخ�س �ل��حد ذ.م.م
�سعيد  �ل�سيد  مبنى  �لع�سرون   20 �ملربعة  حي  �ملدينة  �ل�سركة:و�سط  عن��ن 

�لط�ير نا�سر باملر
CN 2443312 :رقم �لقيد يف �ل�سجل �لقت�سادي

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

�ل�سريبية  و�ل�ست�سار�ت  �لقان�نية  للمحا�سبة  �ل�سادة/�كي�رت  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/1/19  لل�سركة  قان�ين  كم�سفي   ، ذ.م.م 
�لعدل  كاتب  لدى  �مل�ثق  �لعادية  غري  �لعم�مية  �جلمعية  حم�سر  قر�ر 

تاريخ �لتعديل:2022/4/18 بالرقم:2205002631 
�ملعني  �مل�سفي  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خلل مدة 30 ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية
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و�سلت �آخر تد�عيات �أزمة لبنان �لقت�سادية �إىل �لعمليات �جلر�حية، 
حيث �ختفت �لأدوية �ملخدرة )�لبنج( �لتي ل ميكن �إجر�ء جر�حات 
حتى ل� كانت ب�سيطة من دونها. و�سحت �إمد�د�ت �لبنج ب�سبب تر�جع 
�حتياطيات م�سرف لبنان �ملركزي من �لعملت �ل�سعبة، مما ي�ؤدي 
�إىل تقنني ��ستري�د �أدوية �لأمر��س �مل�ستع�سية وتلك �ملزمنة و�أي�سا 
�لأدوية �ملخدرة، �لتي ل تز�ل تخ�سع لدعم �مل�سرف بعد رفع �لدعم 
عن معظم �لعقاقري �لأخرى. وقال نقيب �مل�ست�سفيات �خلا�سة �سليمان 
هارون يف حديث مل�قع "�سكاي ني�ز عربية"، �إن "�أدوية �لبنج �مل��سعي 
ت�سهد تقريبا �نقطاعا ي�سل �إىل ن�سبة 90 باملئة، فيما ي�سجل نق�س 
"�حلل  يف خمزون �لبنج لدى معظم �مل�ست�سفيات". و�أ�ساف هارون: 
�أن يفتح م�سرف لبنان �ملركزي �عتماد�ت بالعملة �ل�سعبة للتجار كي 
ي�ست�ردو�، �أو �أن يرفع �لدعم ليتمكن �لتجار من �ل�ستري�د �ملبا�سر. 
لي�س منطقيا �أن يبقى �حلال على ما ه� عليه �لآن". وقال: "�ل�كيل 
ي�سلم هذه �لأدوية معتمد� عملية تقنني قا�سية، بحيث نطلب مثل 
20 علبة فل ي�سلمنا �أكر من علبتني"، لفتا �إىل �أن "هناك �أن��عا 
�لتقنني  على  كم�ست�سفيات  يجرنا  ممــا  كليا،  مقط�عة  �لبنج  مــن 
�س�ى لأيــام قليلة،  و�لــذي ل يكفي  �لــذي لدينا،  �ملخزون  با�ستخد�م 

وذلك من خلل تاأجيل �لعمليات غري �مل�ستعجلة".

�تهم �لكرملني �أوكر�نيا  �أم�س �لثنني بتغيري م��قفها با�ستمر�ر فيما 
يتعلق بالق�سايا �لتي مت �لتفاق عليها بالفعل يف حمادثات �ل�سلم. 
يف  لل�سحفيني  �لكرملني  با�سم  �ملتحدث  بي�سك�ف  دمــيــرتي  وقــال 
"�لت�سالت م�ستمرة على م�ست�ى �خلر�ء يف  م�ؤمتر عر �لهاتف 

�إطار عملية �ملفاو�سات".
و�أ�ساف "للأ�سف �جلانب �لأوكر�ين غري مت�سق فيما يتعلق بالنقاط 
�لتي مت �لتفاق عليها". وتابع "�إنه يغري با�ستمر�ر م��قفه و�جتاه 
 24 يــ�م  �أوكر�نيا  �إىل  ق��تها  رو�سيا  و�أر�سلت  �ملفاو�سات".  عملية 
"عملية ع�سكرية خا�سة". وتقاوم  فر�ير �سباط فيما و�سفته باأنه 
على  كا�سحة  عق�بات  �لــغــرب  وفــر�ــس  ب�سر�وة  �لأوكــر�نــيــة  �لــقــ��ت 
رو�سيا. هذ� وقالت �إلفري� نابي�لينا حمافظة �لبنك �ملركزي �لرو�سي 
�لثنني �إن رو�سيا تعتزم �تخاذ �إجر�ء�ت قان�نية ب�ساأن حظر �لذهب 
�أن  م�سيفة  رو�س،  مل��طنني  �ململ�كة  و�لأ�س�ل  �لأجنبية  و�لعملت 

مثل هذه �خلط�ة حتتاج �إىل ترو و�أن تك�ن مررة قان�نيا.
وجمدت �لعق�بات �لأجنبية ح��يل 300 مليار دولر من نح� 640 
و�لعملت  �لذهب  �حتياطيات  يف  رو�سيا  متتلكها  كانت  دولر  مليار 
�لأجنبية عندما بد�أت ما و�سفتها باأنها "عملية ع�سكرية خا�سة" يف 

�أوكر�نيا يف 24 فر�ير �سباط.

لنتكا�سة  �أوبـــر�دور  ل�بيز  مان�يل  �أندري�س  �ملك�سيك  رئي�س  تعر�س 
تعديل  بــاجــر�ء  �لــطــمــ�ح  م�سروعه  �لــنــ��ب  رفــ�ــس  عندما  لــه  �أوىل 
د�ست�ري لتعزيز دور �لدولة يف قطاع �لكهرباء، وه� �إ�سلح ترف�سه 

�ل�ليات �ملتحدة.
مل ينجح حزب �لرئي�س �حلركة من �أجل �لتجدد �ل�طني )م�رينا( 
وحلفاوؤه يف �حل�س�ل على �أغلبية �لثلثني �للزمة لإقر�ر �لإ�سلح 

بعد �أن �حتدت �أحز�ب �ملعار�سة �لرئي�سية �لثلثة و�س�تت �سده.
�لق�ى ل�سالح �لرملان  �إعادة ت��زن  �إىل  ا  �أي�سً �لت�س�يت  ي�سري هذ� 
�أمام رئي�س ل يز�ل يتمتع ب�سعبية كبرية بعد �نق�ساء �أكر من ن�سف 
2018، وفًقا  وليته �لبالغة �ست �سن��ت و�لتي بد�أت يف نهاية عام 

لبع�س �ملحللني.
)من  حا�سرين   498 بني  من  نائباً   334 �مل�ؤهلة  �لأغلبية  وتبلغ 
من  �ساعة  ع�سرة  �ثنتي  مــن  �أكـــر  بعد  �ملــجــمــ�ع(.  يف   500 �أ�ــســل 
"ملكية  ح�ل  �لإ�سلح  م�سروع  ل�سالح  نائباً   275 �س�ت  �لنقا�س، 

�لأر�س و�ملياه" وحظر �لحتكار�ت وعار�سه 223 نائباً.
�أن  بعد  �لت�س�يت،  بعد  �ل�طني  �لن�سيد  �ملعار�سة  �لكتلة  ن��ب  وردد 

و�سفهم �حلزب �حلاكم باأنهم "خ�نة" خلل �ملناق�سات.
�إىل  �لــكــهــربــاء  �إ�ــســلح قــطــاع  �لــيــ�ــســاري رفــع ق�سية  وكـــان �لرئي�س 
م�ساف �ل�سيادة �ل�طنية يف م��جهة �ل�سركات �لأجنبية و�لأمريكية 

و�لإ�سبانية.

عوا�سم

بريوت

مو�ضكو

مك�ضيكو

•• وا�سنطن-وكاالت

بالعق�بات �لأمريكية و�لغربية على وقع  �مل�ستهدفة  �أن رو�سيا هي  رغم 
�حلرب �لأوكر�نية �ملندلعة منذ 24 فر�ير، لكن تلك �لعق�بات كما ي�ؤكد 
حملل�ن وخر�ء �سلح ذو حدين �رتد بتد�عياته �ل�سلبية �لكبرية كذلك 
على �لدول �لفار�سة للعق�بات وعلى �قت�ساد�تها ويف مقدمها �ل�ليات 
�ملتحدة، �لتي ت�سهد معدلت ت�سخم قيا�سية هي �لأعلى منذ عق�د. ووفق 
م�ؤ�سر �أ�سعار �مل�ستهلك �ل�سادر عن وز�رة �لعمل �لأمريكية قبل �أيام، فقد 
�رتفعت �لأ�سعار بن�سبة 8.5 باملئة على مدى عام و�حد، و1.2باملئة على 
مدى �سهر و�حد فقط يف مار�س �ملا�سي، بعدما ز�د بن�سبة 0.8 باملائة يف 
فر�ير، وه� ما يظهر  تعاظم �لتاأثري �ل�سلبي للحرب �لأوكر�نية يف هذ� 

�مل�سمار . و�أو�سحت �لأرقام �لر�سمية �لأمريكية �أن �أ�سعار �ل�ق�د وحدها 
ب�سهر فر�ير،  باملئة مقارنة   18.3 بن�سبة  �سهر مار�س،  �رتفعت خلل 
ومتثل بذلك �أكر من ن�سف حجم �لت�سخم، و�أن �أ�سعار �ل�سكن و�لغذ�ء 

�ساهمت كذلك يف �رتفاع معدلت �لت�سخم.
�أ�سعار  ي�سمل  ل  �لــذي  �لأ�سا�سي  بالت�سخم  ي�سمى  ما  تباطاأ  ذلــك،  ومــع 
�لطاقة و�لغذ�ء من 0.5 باملئة يف فر�ير �إىل 0.3 باملئة يف مار�س، لكنه 
ت�سارع على مد�ر عام و�حد لي�سل �إىل 6.5 باملئة، وه� �أعلى م�ست�ى له 

منذ �سهر �أغ�سط�س من �لعام 1982، �أي على مدى 40 عاما .
ت�سرب  �لــتــي  هــذه  �ملت�ساعدة  �لت�سخم  �أزمـــة  تفا�سيل  عــن  وللحديث 
�أحمد  يق�ل  �لأمــريكــي،  �لقت�ساد  على  وتد�عياتها  �ملتحدة  �لــ�ليــات 
عربية  ني�ز  ل�سكاي  حديث  يف  �لقت�سادي،  و�خلبري  �ملحلل  �خلطيب، 

:”�لت�سخم يف �ل�ليات �ملتحدة و�سل لنح� 9 يف �ملئة وهي ن�سبة كبرية 
مل ي�سجل مثلها منذ �أكر من 4 عق�د، و�ل��سع �ملتاأزم �لقائم هذ� يدفع 
للتخ�ف من �رتفاعات �أكر يف ن�سب �لت�سخم، ما ينعك�س �سلبا وب�سكل 
حاد على تكلفة �ملعي�سة خا�سة و�أن �لرتفاع يف �لأج�ر و�لرو�تب ه� �أقل 
�لأمريكيني  �مل��طنني  كاهل  يثقل  ما  �لت�سخم،  م�ست�يات  �رتــفــاع  من 
باأعباء معي�سية ثقيلة”. وعن �أبرز ع��مل هذ� �لت�سخم �لقيا�سي، يق�ل 
و�لغاز  �لنفط  �أ�سعار  �رتفاع  ياأتي  �لع��مل  تلك  ر�أ�ــس  :”على  �خلطيب 
�لبنزين خا�سة،  �ملحروقات عامة ومــادة  �أ�سعار  �رتفاع يف  وما �سببه من 
�ملحلل  ومي�سي  تاريخية”.  مل�ست�يات  �أمريكا  يف  �أ�سعارها  و�سلت  و�لتي 
�لقت�سادي يف �سرح خلفيات وب��عث هذه �لأزمة، بالق�ل :”ف�سل عن 
�أنه مع ع�دة عجلة �لقت�ساد للتعايف و�لدور�ن من بعد �غلقات جائحة 

�سل�سل  يف  م�ساكل  و�سط  �لطلب،  على  كبري  �سغط  هناك  بات  ك�رونا، 
�لإمد�د و�لت�ريد، حيث �أن ت�فر �ملنتجات و�مل��د �خلام �للزمة لل�سناعة 
و�ل�ستهلك ل يتم تاأمينها ب�سكل �سريع و�سل�س، وذلك ب�سبب �لتاأخري يف 
�لت�سنيع وعجزه عن تلبية �لطلب ب�سبب �لت�قف طيلة عامي �جلائحة 
�ملا�سيني، وكذلك ب�سبب �رتفاع كلفة �لنقل على وقع غلء �أ�سعار �لبنزين 
�لغذ�ئية  و�ل�سلع  �لأ�سعار  �رتفاع  ي�ستمر  وبالتايل  عامة”.  و�ملحروقات 
و�لطاقية، ي�سيف �ملحلل �لقت�سادي، مردفا :”و�إز�ء ذلك يحاول �لبنك 
�لفيدر�يل �لأمريكي، �حلد من �رتفاع �لت�سخم وكبح �حتمالت ت�ساعده 
�أكر، عر مناق�سة حزمة خيار�ت و�جر�ء�ت، لكن ثمة تخ�ف من �أنه يف 
حال مت مثل �إقر�ر رفع مت�سارع لأ�سعار �لفائدة من �أن يتباطىء �لنم� 

يف �لقت�ساد �لأمريكي.

الت�سخم يفتك باأمريكا.. هل انقلب �سحر العقوبات على ال�ساحر؟

اأزمة غذاء تطرق الأبواب.. موانئ اأوكرانيا ترعب العامل

يت�سع �سيئا ف�سيئا نطاق املواجهة بني مو�سكو وحلف الأطل�سي   

رو�سيا حتذر والناتو يتحرك.. ماذا يحدث يف �سقف العامل؟

•• عوا�سم-وكاالت

مع قرب �ل�سيطرة �لرو�سية على مدينة ماري�ب�ل �لتي 
�ملتفرع  �آزوف  بحر  على  �ل�سرت�تيجي  مبينائها  تعرف 
من �لبحر �لأ�س�د، ترز �لت�ساوؤلت جمدد� عن م�سري 
يف  �خلدمة  عن  خارجة  باتت  �لتي  �لأوكر�نية  �ملــ��نــىء 
معظمها، و�أثر ذلك على �سل�سل ت�ريد �ل�سلع �لغذ�ئية 

�ل�سرت�تيجية.
و�أوكر�نيا ورو�سيا من بني �أكر 5 دول م�سدرة للحب�ب 
يف �لعامل، ومتثلن جمتمعتني �أكر من 30 باملئة من 

�سادر�ت �لقمح �لعاملية.
ورو�سيا هي �أكر م�سدر للقمح عامليا ب��قع نح� 37.5 
�ملــركــز �خلــامــ�ــس يف  �أوكــر�نــيــا  ملي�ن طــن، فيما حتتل 

�لت�سدير بنح� 18 ملي�ن طن.
ولــذلــك، فـــاإن �لأمــــن �لــغــذ�ئــي �لــعــاملــي بـــات عــلــى حافة 
�لتابعة  و�لـــزر�عـــة  �لأغـــذيـــة  منظمة  بح�سب  �لــهــاويــة، 

للأمم �ملتحدة "�لفاو".

تعرث الإنتاج الأوكراين
ويق�ل تيم�ر دويد�ر، �خلبري �لقت�سادي و�مل�ست�سار يف 
قطاع �لأعمال و�ل�ستثمار�ت مل�قع "�سكاي ني�ز عربية": 
يف  فادح  نق�س  من  �لآن  �أوكر�نيا  تعاين  �حلرب  "بفعل 
من  �لعديد  يف  �لألغام  تنت�سر  كما  و�ل�ق�د،  �ملحروقات 
مناطقها ول �سيما تلك �مل�سم�لة باحلرب، و�لعديد من 
حتت  �أ�سبحت  وبريديان�سك  مــاريــ�بــ�ل  مثل  �ملــ��نــىء 

�سيطرة رو�سي".
و�زمايل  كــاأوديــ�ــســا  مـــ��نـــىء  هــنــاك  �أن  "ورغم  وتـــابـــع: 
و�يلت�س�ك�سف، ل ز�لت تعمل ب�سكل جزئي، لكن �لقدرة 
على �لزر�عة متعرة وجني وح�سد  �ملحا�سيل �ملزروعة 

متعر كذلك ناهيك عن �لت�سدير للخارج".

اأ�سعار نار
وتــ�ــســبــب  �لنــخــفــا�ــس �لــكــبــري يف ت�سدير �حلــبــ�ب من 

�أوكر�نيا، وفقا للخبري �لقت�سادي، يف �رتفاع �أ�سعار �سلع 
غذ�ئية ��سرت�تيجية كالقمح ب�سكل خيايل ح�ل �لعامل.

وقال: "و�سل �سعر �لطن �ل��حد من �لقمح لأكر من 
�أمريكي، وه� �سعر باهظ ومكلف جد�، ل  400 دولر 
�سيما بالن�سبة للدول �لفقرية و�لنامية، ورمبا تع�ي�سا 
عن �لنق�س �حلا�سل يف �إنتاج وت�سدير �حلب�ب ول �سيما 
كــل من  و�أوكــر�نــيــا �ستحاول  كــل مــن رو�سيا  �لقمح مــن 
�ل�ليات �ملتحدة وكند� �لتع�ي�س عر رفع �لإنتاج من 
�سع�ب  وتهدد  فالأزمة م�ستفحلة  ذلك  لكن مع  �لقمح، 

�لعامل يف خبزها �لي�مي".
 بدوره، يق�ل �لأكادميي و�خلبري يف �ل�س�ؤون �لأوكر�نية 
خليل عزمية مل�قع "�سكاي ني�ز عربية": "�حلرب على 
�لغذ�ئي  �لأمـــن  ب�سكل كبري جــد� على  �أثـــرت  �أوكــر�نــيــا 
�لعاملي ككل كما ه� معروف، خا�سة من خلل حما�سرة 
�مل��نىء �لأوكر�نية ول �سيما �مليناء �لرئي�سي يف مدينة 

مــاربــ�بــ�ل ومــيــنــاء �أوديــ�ــســا، وهـــذه �حلـــرب �أثـــرت �سلبا 
�لبحر  يف  و�لتجارية  �لدولية  �ملــلحــة  على  عــام  ب�سكل 
كان  ور��ــســيــة  كــثــرية عالقة  بــ��خــر  ثمة  �لأ�ـــســـ�د، حيث 
و�ل�سلع  �لــغــلل  مــن  وغــريهــا  لــلــذرة  نقلها  مــفــرت�ــســا 
معر�سة  وحم�لتها  �لعامل،  دول  من  للعديد  �لغذ�ئية 

للتلف بفعل ت�قف �مللحة على وقع �حلرب".

 الدول الفقرية تت�سرر ب�سدة
�أنه �سيك�ن هناك :"نق�س غذ�ئي حاد  وي�سيف عزمية 
خا�سة يف دول �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �إفريقيا وحتى يف 
�أوروبا ثمة تد�عيات �سلبية، لكن �لدول �لأوروبية لديها 
يف �ملح�سلة م�سادر �أخرى، بينما يف �آ�سيا و�فريقيا مثل 
دولهما  غالبية  لتزويد  �لرئي�سي  و�مل�سدر  �ملنطلق  فاإن 
�ملعطلة  �لأوكر�نية  �مل��نىء  هي  كالقمح  �أ�سا�سية  مب��د 
�ملناطق  تلك  �لــدول يف  �لعديد من  �إن  بل  تقريبا،  �لآن 

خمزونها  نفاد  بــدء  جلهة  �لأحمر  �خلــط  مرحلة  بلغت 
�لحتياطي من �ل�سلع و�مل��د �لأ�سا�سية كالقمح".

�لأ�سا�سي  :"فاملخزون   �ملتحدث  يق�ل  �أوكر�نيا،  يف  �أمــا 
من �حلب�ب يكفي لعامني، وقد مت وقف ت�سدير �ل�سلع 
و�مل��د �لغذ�ئية حفاظا على �أمن �لبلد �لغذ�ئي �ملهدد 
يف ظل �حلرب، لكن �خلطر �لأكر يف هذ� �ل�سياق �سيطل 
لعدم  ت�سري  �لتي  �لت�قعات  ظل  يف  �لقادم  �لعام  بر�أ�سه 
زر�عة م�ساحات خ�سبة و��سعة هذه �ل�سنة باأوكر�نيا على 

وقع �حلرب وظروفها �لقاهرة".
وَمـــن يــدفــع �ل�سريبة �لأكـــر جـــر�ء �نــقــطــاع �مـــد�د�ت 
�لـــغـــذ�ء ب�سبب �حلــــرب �لأوكـــر�نـــيـــة، يــخــتــم �خلــبــري يف 
�لفقرية  �لدول  �مل��طن�ن يف  :"هم  �لأوكر�نية  �ل�س�ؤون 
�لدول  فيما  �لــعــامل،  حــ�ل  و�ملت��سطة  �لدخل  حمــدودة 
�لغنية ف�ستتمكن غالبا من ت�فري بد�ئل وم�سادر �أخرى 
�لعاملية  �لغذ�ئية  �لفج�ة  ظــل  يف  �حتياجاتها  لتاأمني 

�لتي �أحدثتها هذه �حلرب".
�مل�ست�يات  "�أعلى  �لعاملية  �لغذ�ئية  �ل�سلع  �أ�سعار  وبلغت 
�ملا�سي، يف وقت عرقلت  على �لإطلق" يف �سهر مار�س 
و�حلب�ب  �لقمح  �سادر�ت  �لأوكر�نية  �لرو�سية  �حلــرب 

و�لغلل ح�سب منظمة �لفاو .
�ملنظمة  لـــدى  �لــغــذ�ئــيــة  �ل�سلع  �أ�ــســعــار  مــ�ؤ�ــســر  و�رتــفــع 
"يف  ومــار�ــس  فــر�يــر  �سهري  بــني  باملئة   12.6 بن�سبة 
قفزة عملقة �إىل �أعلى م�ست�ى جديد منذ بدء �لعمل 

به يف 1990".
وعزت منظمة "�لفاو" �لزيادة ب�سكل �أ�سا�سي �إىل م�ؤ�سر 
 17.1 بن�سبة  �رتــفــاعــا  "�سجل  �لـــذي  �حلــبــ�ب،  �أ�ــســعــار 
بالزياد�ت  �ملا�سي، مدف�عا  ب�سهر فر�ير  باملئة مقارنة 
�لكبرية يف �أ�سعار �لقمح وكافة �حلب�ب �خل�سنة، ويرجع 

ذلك �أ�سا�سا �إىل �حلرب يف �أوكر�نيا".
كما �رتفعت �أ�سعار �مل��د �لغذ�ئية ب�سبب �لزي�ت �لنباتية 
 23.2 بن�سبة  �لــفــاو  منظمة  لــدى  م�ؤ�سرها  قفز  �لتي 
�لذي  �ل�سم�س،  عباد  زيت  �أ�سعار  بارتفاع  مدف�عا  باملئة 

تعد �أوكر�نيا �أكر م�سدر له يف �لعامل.

•• عوا�سم-وكاالت

وحلف  رو�سيا  بــني  �ملــ��جــهــة  نــطــاق  ف�سيئا  �سيئا  يت�سع 
�سمال �لأطل�سي )�لنات�( لتطال خمتلف مناطق �لنف�ذ 
�لنائية  تلك  حتى  �لعامل،  يف  بينهما  �لتما�س  وخط�ط 
و�خلـــامـــدة مــنــهــا كــمــا هـــي �حلــــال يف مــنــطــقــة �لقطب 
�ملتجمد �ل�سمايل، �لتي ل تبدو يف مناأى عن نري�ن حرب 

�أوكر�نيا.
حدوث  خماطر  من  �لرو�سية  �خلارجية  وز�رة  وحــذرت 
يف  �لنات�  وحــلــف  رو�سيا  بــني  مق�س�د"  غــري  "�سد�م 

�لقطب �ملتجمد �ل�سمايل. 

تفا�سيل القلق الرو�سي
�لرو�سية،  �خلــارجــيــة  يف  �خلا�سة  �ملــهــام  �سفري  و�أعـــرب 
نـــيـــكـــ�لي كـــ�رتـــ�ـــســـ�نـــ�ف، �لـــــذي يــــرت�أ�ــــس جلــنــة كبار 
�مل�س�ؤولني يف جمل�س �لقطب �ل�سمايل، يف حديث ل�كالة 
"تا�س"، عن قلق م��سك� �إز�ء �إ�سر�ك �لنات� �أع�سائه من 
�لع�سكرية  �أن�سطته  يف  �ل�سمايل  �لقطب  منطقة  خــارج 
يف  للحلف  �لع�سكرية  �لأن�سطة  "تدويل  وقــال:  هناك. 
هي  �لتي  �لنات�،  دول  و�إ�ــســر�ك  �لعليا  �لعر�س  خط�ط 
خارج منطقة �لقطب �ل�سمايل فيها، ل ميكن �إل �أن تثري 
قلقنا، وقد ي�ؤدي ذلك لزيادة خماطر وق�ع ح��دث غري 
بالنظام  ملم��سا  �سرر�  تلحق  �أن  �ساأنها  من  مق�س�دة 
�ل�سمايل، علوة على ما جتلبه  �لقطب  ملنطقة  �لبيئي 

من �ملخاطر �لأمنية".

منطقة غنية بالرثوات
على  ت�سبح  �لتي  �خلــام  �ملنطقة  هــذه  �أن  خــر�ء  ويــرى 
بحار من �لرو�ت و�مل��رد �لطبيعية تثري �سهية �لق�ى 
�لدولية �ملتناف�سة لت�جيه ب��سلتها نح�ها، و�أن �لأزمة 
و�ملجالت  �لنف�ذ  ل�سر�عات  �لعنان  �أطلقت  �لأوكر�نية 
�حلــيــ�يــة و�حلـــد�ئـــق �خلــلــفــيــة �لــتــي تــتــحــ�ل جلبهات 

�أمامية و�لقطب �ل�سمايل لي�س ��ستثناء .
وتــقــ�ل لنـــا بـــدفـــان، �لــبــاحــثــة و�خلـــبـــرية يف �لعلقات 
�لدولية و�لأوروبية مبدر�سة �لقت�ساد �لعليا يف م��سك�، 
مل�قع "�سكاي ني�ز عربية": "لي�س م�ستبعد� �أن يتح�ل 
�لقطب �ل�سمايل مليد�ن مناف�سة حامية بني حلف �لنات� 

وم��سك�، ب�سبب م��رده �لطبيعية �لهائلة ويغدو ميد�نا 
لعر�س �لع�سلت و�سباقات �لت�سلح".

باأهمية ��سرت�تيجية خا�سة،  �ل�سمايل يحظى  فالقطب 
كما ت��سح بدفان، متابعة :"لكن مع �لأزمة �لأوكر�نية 
جد�  مهمة  منطقة  وهـــي  �أكــــر،  تــلــك  �أهــمــيــتــه  �زد�دت 
كالكتلتني  لها  �ملــحــاذيــة  �لأطــــر�ف  كــافــة  �أمـــن  ل�سمان 
وهي  طبعا،  رو�سيا  عــن  ف�سل  و�لأطل�سية،  �لأوروبــيــة 
يك�سف  ما  و�أوروبـــا،  �ل�سمالية  �أمــريكــا  بني  و�سل  حلقة 

مدى ح�سا�سية م�قعها �جلي��سيا�سي".

منطقة مهمة للناتو
�لدولية  �لـــعـــلقـــات  يف  و�خلـــبـــرية  �لــبــاحــثــة  وتــ�ــســيــف 
بالقطب  �ملــتــز�يــد  �لــنــاتــ�  لهــتــمــام  ـــــرز  �لأب :"�ل�سبب 
�لــ�ــســمــايل حــالــيــا، و�لــتــحــرك عــلــى تــخــ�مــه، هــ� ب�سبب 
�لغربية  �لــــدول  مبختلف  �ملـــــ��رد  �ــســح  ظــاهــرة  تــنــامــي 
ونق�س �ل�ق�د و�ملحروقات ب�سبب �لعق�بات على رو�سيا، 
حيث ت�جد يف �لقطب �ل�سمايل كميات كبرية من �مل��رد 
�لطبيعية كالغاز و�لنفط لكنها تقع يف معظمها يف �جلزء 
�لرو�سي من �لقطب �ل�سمايل، وه� ما يبدو د�فعا للنات� 
ملحاولة مز�حمة م��سك� و�لحتكاك معها يف هذ� �جلزء 

�لبارد �ل�ساخن من �لعامل".
�لطبيعية  بالرو�ت  فقط  يتعلق  ل  "فالأمر  وت�سيف: 
بالرو�ت  كذلك  لكن  ومــعــادن،  ونفط  غــاز  �لهائلة من 
و�أوروبا،  �آ�سيا  بني  و�لتجارة  �ل�سحن  وبطرق  �ل�سمكية 
خمتلف  لــعــاب  ت�سيل  جمتمعة  �لــعــ��مــل  هـــذه  فجملة 
�لــقــ�ى �لــدولــيــة �لــكــرى وتــثــري �هــتــمــامــهــا بالقطب 
�لتغيري  ظــاهــرة  �أن  على  وت��سح:"علوة  �ل�سمايل". 
�ملناخي وما �ساحبها من ذوبان �جلليد جزئيا يف �ملنطقة 
�ملـــ��رد  حــجــم  عــن  �لــغــطــاء  ك�سف  �ل�سمالية،  �لقطبية 
�لدفينة يف تلك �ملنطقة و�لفر�س �ل�ستثمارية �ل���سعة 
و�ل��عدة فيها، و�لتي �ستتفعل ول ريب خلل �ل�سن��ت 
�لتل�سن  من  �ملزيد  �سن�سهد  وبالتايل  �لقادمة،  �لقليلة 
حــ�ل هذه  �لأبــيــ�ــس  و�لبيت  �لكرملني  بــني  و�لــتــجــاذب 
و�ملتمتعة  و�ملـــ��رد  بــالــرو�ت  �حلبلى  �حلي�ية  �ملنطقة 

مب�قع ��سرت�تيجي حي�ي بالغ �لأهمية".
ورغم �أن �لنات� يعلن �أنه ل يهدف لل�ستفز�ز يف �لقطب 
هناك  تتجه  �لأمــــ�ر  :"�أن  بــدفــان  تــرى  لكن  �ل�سمايل 

�لغرب،  وع���سم  م��سك�  بــني  �ملتبادل  �لت�سعيد  نح� 
رغـــم �أن �لــرئــيــ�ــس �لــرو�ــســي، فــلدميــري بــ�تــن، �أكـــد �أن 
م��سك� ل تنظر للقطب �ل�سمايل كمجال ت�سارع وتاآمر 
جي��سيا�سي بل ك��حة للتعاون �لبناء بني �جلميع، لكن 
�لتعاون  تعليق  �لعك�س بدللة  �لغربية تنح�  �ل�سيا�سات 

مع م��سك� �سمن جمل�س �لقطب �ل�سمايل".
وت�سيف �لباحثة بالعلقات �لدولية :"هذه �لتدريبات 
�لع�سكرية �لأطل�سية يف �لرنويج قرب �لقطب �ل�سمايل، 
و�ل�س��ساء �لتي تثريها و��سنطن وحليفاتها �لأطل�سيات 
�لقت�سادية  �لأزمــــــــات  عــلــى  �لــتــغــطــيــة  ــــاب  ب مـــن  هـــ� 
و�لتناق�سات �لد�خلية �لتي تعتمل د�خلها، ل �سيما بعد 
فر�س �لعق�بات على رو�سيا وما خلفته من نتائج عك�سية 
تطال �لدول �لغربية كذلك، وحتميلها رو�سيا �مل�س�ؤولية 

ولزيادة �لت�تر معها".

 معار�سة الهيئة البديلة
وتق�ل م��سك� �إن قر�ر �سركاء رو�سيا يف جمل�س �لقطب 
و�لرنويج  و�لــ�ــســ�يــد  �ملــتــحــدة  �لــ�ليــات  وهــم  �ل�سمايل 

و�إي�سلند� وفنلند� و�لدمنارك، تعليق عمله على خلفية 
لزيادة  يــ�ؤدي  �أوكر�نيا،  يف  �لرو�سية  �لع�سكرية  �لعملية 
يف  �لناعم"  "�لأمن  جمــال  يف  و�لــتــهــديــد�ت  �لتحديات 
هـــذه �ملــنــطــقــة. وحــــذرت �لــغــرب مــن �أن �أيــــة حمـــاولت 
�لقطب  جمل�س  عــن  بــديــلــة  هــيــاكــل  لت�سكيل  حمتملة 
�ل�سمايل لن ت�ؤدي �إل �إىل "ر�سم خط�ط فا�سلة وتعزيز 
�لنزعات �لطارئة، ما �سي�سر مببادئ �لتعاون �جلماعي 
منطقة  يف  �لــقــر�ر�ت  �سنع  خــلل  بها  ��سرت�سدنا  �لتي 
�لتامة  قناعته  ك�رت�س�ن�ف  و�أبدى  �ل�سمايل".  �لقطب 
�لتنمية  �سمان  على  قـــادرة  لي�ست  �لغربية  �لـــدول  بــاأن 
�لتي  رو�سيا  دون  �ل�سمايل،  �لقطب  ملنطقة  �مل�ستد�مة 
يع�د �إليها نح� 60 باملئة من �خلط �ل�ساحلي للمنطقة 

و�أكر من ن�سف �سكانها.
و�أعـــــرب عـــن �أمــــل مــ��ــســكــ� يف ��ــســتــئــنــاف عــمــل جمل�س 
رو�سيا  �أن  م�سيفا  وقــــت،  �أقــــرب  يف  �لــ�ــســمــايل  �لــقــطــب 
تن�ي �ل�ستمر�ر يف "تعزيز �سيادتها يف خط�ط �لعر�س 
مع  �لتعاون  على  منفتحة  تــز�ل  "ل  �أنها  غري  �لعليا"، 

جميع �لدول و�ملنظمات يف منطقة �لقطب �ل�سمايل

�سنغهاي ت�سجل اأوىل الوفيات بكوفيد منذ بدء الإغالق
•• �سنغهاي-اأ ف ب

قالت �ل�سني �أم�س �لثنني �إن ثلثة �أ�سخا�س فقط ت�ف�� نتيجة �إ�سابتهم 
بك�فيد19- يف �سنغهاي منذ دخلت تد�بري �لإغــلق حيز �لتنفيذ �ل�سهر 
�أوميكرون  باملتحّ�رة  �لإ�ــســابــات  مــن  �لآلف  مئات  ت�سجيل  رغــم  �ملا�سي، 

�ل�سريعة �لنت�سار يف �ملدينة.
و�أو�سحت �ل�سلطات �أن �أوىل �ل�فيات �لناجمة عن �أكر تف�س للفريو�س يف 
�ل�سني منذ ظه�ر �ل�باء يف ووهان قبل �أكر من عامني تع�د �إىل ثلثة 
89 و91 عاما وجميعهم يعان�ن م�سكلت  �أعمارهم بني  م�سنني ترت�وح 

�سحية.
عمليات  يف  �ملتمثلة  ك�فيد"  "�سفر  ��سرت�تيجيتها  �أن  على  بكني  وت�سر 
�إغلق �سارمة و�ختبار�ت جماعية وفرت�ت حجر �سحي ط�يلة، �ساهمت يف 
�حلد من عدد �ل�فيات ويف جتنب �لأزمات �لتي عانت منها �أنظمة �لرعاية 

�ل�سحية �لعامة يف معظم �أنحاء �لعامل.
لكن �لبع�س �سكك يف �حل�سيلة �لر�سمية لل�فيات يف هذ� �لبلد �لذي لديه 
معدل تطعيم منخف�س بني �سكانه �مل�سنني. يف �ملقابل، �سّجلت ه�نغ ك�نغ 
ت�سعة �آلف وفاة مرتبطة بك�فيد19- منذ بدء �نت�سار �ملتحّ�رة �أوميكرون 

يف �ملدينة يف كان�ن �لثاين/يناير.
كما �أفادت من�س�ر�ت على و�سائل �لت���سل �لجتماعي مل يتم �لتحقق من 

�سحتها، بحدوث وفيات مل ت�سّجل، قبل حذفها عن �لنرتنت.
مت  �لــذيــن  �لــثــلثــة  �ل�سحايا  �أن  �سنغهاي  حلك�مة  ر�سمي  ح�ساب  و�أفــــاد 
�لإبلغ عن وفاتهم "تده�رت حالتهم �ل�سحية بعد �إدخالهم �مل�ست�سفى". 

رئي�سي يحّذر اإ�سرائيل من اأي حتّرك �سد اإيران 
•• طهران-اأ ف ب

�أن ق��ت بلده  �أم�س �لثنني من  �إبر�هيم رئي�سي   حّذر �لرئي�س �لإيــر�ين 
�مل�سّلحة �ست��جه ب�سكل "حازم" �أي حتّرك لإ�سر�ئيل ي�ستهدف �جلمه�رية 
�لإ�سلمية. وقال خلل عر�س ع�سكري ملنا�سبة ي�م �جلي�س �إن "�أدنى حترك 
�ل�سهي�ين  �لكيان  "على  م�سيفا  حازما"،  رد�  �سي��جه  �لأعـــد�ء  قبل  من 
فاإن ق��تنا  �ملنطقة  �لعلقات مع دول  ور�ء تطبيع  ي�سعى  �ذ� كان  يعلم  �ن 
�مل�سلحة تر�سد وتر�قب �إي حترك له ويف حال �لقيام باأي حترك منه �سد 
وتق�س  �ل�سهي�ين،  �لكيان  مركز  �ست�ستهدف  �مل�سلحة  ق��تنا  فــاإن  �سعبنا، 

م�سجعهم".
وتاأتي ت�سريحاته �لتي نقلتها �سفحة وكالة "�إرنا" باللغة �لعربية بعد �أيام 
�أن�سطة  يف  �أر��سيه  با�ستخد�م  �ل�سماح  عدم  �إىل  �ملجاور  �لعر�ق  دع�ته  من 
تزعزع �أمن �إير�ن. �أعلن �حلر�س �لث�ري �لير�ين �ل�سهر �ملا�سي م�س�ؤوليته 
�أربيل،  يف  ��سرت�تيجيا" لإ�سر�ئيل  "مركز�  ��ستهدف  �ساروخي  هج�م  عن 

عا�سمة �إقليم كرد�ستان �لعر�ق.
ونفى حمافظ �أربيل �أوميد خ��سناو حينذ�ك وج�د "مقر�ت ��سر�ئيلية" يف 

�أربيل. وقال "ل ت�جد �أية مقر�ت �إ�سر�ئيلية يف هذه �ملنطقة".
�لتي عقدت  �لقمة  لبيد يف ختام  يائري  �لإ�سر�ئيلي  �خلارجية  وزيــر  وقــال 

على  قائمة  جديدة  لبنية  ون�ؤ�س�س  هنا  �لتاريخ  "نكتب  �إ�سر�ئيل  جن�ب  يف 
�لتقدم و�لتكن�ل�جيا و�لت�سامح �لديني و�لأمن و�ل�ستخبار�ت".

وجاء �لجتماع على وقع �ملفاو�سات �لر�مية �إىل �إحياء �لتفاق �لن�وي �ملرم 
عام 2015 بني طهر�ن و�لق�ى �ل�ست �لكرى. �أتاح �لتفاق رفع عق�بات 
�ل�ليات  �أن  �ل  �لن�وي.  برناجمها  على  �سارمة  قي�د  مقابل  طهر�ن  عن 
�ملتحدة �ن�سحبت منه عام 2018 يف عهد رئي�سها �ل�سابق دونالد تر�مب، 
و�أعادت فر�س عق�بات قا�سية. رد� على ذلك، تر�جعت طهر�ن عن غالبية 

�لتز�ماتها مب�جب �لتفاق.
وتعار�س �إ�سر�ئيل �لتفاق و�أي جه�د لإعادة �إحيائه.
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عربي ودويل
•• برلني-وكاالت

يح�سد �لرئي�س �لفرن�سي �إميان�يل ماكرون ق��ه لي��سع �لفارق مع مناف�سته 
مارين ل�بان. ويعتر تقدمه بـ 53 % �سئيًل، يف وقت تبدو فيه �لن�سبة 
�ل�سامة  �ل�سيا�سية  �خللفية  عن  ناهيك  �لقت�سادي،  �سجله  مع  متناق�سة 
�لت�سخم يف  �لكاتب لي�نيل ل�ر�ن يف م�قع بل�مرغ دور  ملناف�سته. تناول 
�ليميني على زيادة �سعبيتها  فرن�سا يف م�ساعدة مر�سحة �لتجمع �ل�طني 
 24 يف  �لرئا�سية   �لنتخابات  �لثانية من  �لــدورة  ماكرون يف  يف م��جهة 
�أبريل )ني�سان(�ملقبل، مت�سائًل "�أل يجب �أن تتحدث �لأرقام عن نف�سها؟". 
وتظهر �لبيانات �أن فرن�سا تتقدم يف خلق فر�س �لعمل، مبعدل بطالة ه� 
�أملانيا. و�لق�ة  �لنم�، ما حتققه  ن�سبة  بينما فاقت  15 عاماً،  �لأدنــى منذ 
�ل�سر�ئية، وهي �لهاج�س �لأول للناخبني �لفرن�سيني، �رتفعت يف ظل رئا�سة 

ماكرون �سعفي ما كانت عليه يف �ل�سن��ت �ملا�سية.
اأولوية ماكرون

�سيا�سة  �لــ�بــاء  �عتمد يف م��جهة  مــاكــرون عندما  �أولــ�يــة  كــان هــذ� فعًل 

"مهما كلف �لأمر" حلماية �ل�ظائف يف بلد ي�سنف من �لأكر تكاف�ؤ�ً يف 
�لفر�س يف �لعامل �ملتط�ر، من حيث �لدخل.

معهد  فـــاإن  �لإنــفــاق،  مــن  �ملــزيــد  بت�سمني  مــاكــرون  حملة  تعهدت  وبينما 
"م�نتانيه" �مل�ستقل للأبحاث، يعتر برنامج ل�بان �أكر كلفة مبرتني و�أن 

من �مل�ستحيل تطبيقه دون تعري�س ميز�نية �لدولة و�سيادتها للخطر.
ومع ذلك، فاإن تركيز ل�بان على �لت�سخم، �إىل جانب مر�سح �لي�سار �ملتطرف 
جان-ل�ك ميلن�س�ن �لذي مل يتجاوز �لدورة �لأوىل �لأحد �ملا�سي بفارق 
�سئيل، يلقى �سد�ه يف �أو�ساط �لعمال، و�لناخبني حتت �ل�ستني، و�لذين ل 

ميلك�ن �ملال يف نهاية �ل�سهر.
بخف�س  و�عــدة  �ل�سر�ئية،  �لق�ة  على  بالرتكيز  حملتها  ل�بان  وتخ��س 

�ل�سر�ئب على �لطاقة و�ل�سلع �ل�سرورية.

وحتى يف �ملناطق �لتي تدنت فيها �لبطالة، مثل معاقل �لتعدين �ل�سابقة، 
فاإن ر�سالة ل�بان و�سلت.

بغالبية يف  ل�بان  فــازت  �لــبــلد، حيث  �سمال  �سكان يف مدينة لن�س  وقــال 
�إن  2017 وتقدمت على ماكرون يف �لدورة �لأوىل من �نتخابات �لأحد، 
�ليمني �ملتطرف ميلأ فر�غاً كان ي�سغله �لي�سار ذ�ت ي�م. �إن �رتفاع �أ�سعار 
�لــذي ترتفع فيه  �لــ�قــت  �لأطــفــال و�لنقل، تطغى حتى يف  �لــغــاز ورعــايــة 

�لت�ظيفات.

ن�سبة الت�سخم
�أقــل من  �أي   5.1% تبلغ  �لت�سخم يف فرن�سا  ن�سبة  فــاإن  �لأرقـــام،  وح�سب 
�لكثري من جري�نها، وذلك جزئياً بف�سل �إجر�ء�ت ماكرون ملنح 38 ملي�ن 

فرن�سي 100 ي�رو �سهرياً، وو�سع �سقف لأ�سعار �لغاز و�لكهرباء.
ومهما كانت �لفائدة �لن�سبية من ذلك، فاإنها مل متنع �سريحة مهمة من 

م�ؤيدي ميلن�س�ن من �مليل، %28 وفق �أحد �ل�ستطلعات، لل�بان.
�ست�س�ت  �إنــهــا  ميلن�س�ن  مــ�ؤيــدي  غالبية  فيه  تــقــ�ل  �لـــذي  �لــ�قــت  ويف 
ملاكرون، فاإن �لنتيجة �ستك�ن �نتخابات معر�سة للتفكري �ل�سيا�سي �ملزدوج، 
حملة  تخ��س  ب�تني،  بفلدميري  �سلت  لها  �ملتطرف  لليمني  مر�سحة 
ي�سارية تتعهد مبنح هبات من �مليز�نية لتهدئة �لتاأثري�ت �ملالية �لناجمة 

عن حرب ب�تني.
ويقدم �لتاريخ بع�س �لأمثلة، ففي 1981، خ�سر فالريي جي�سكار دي�ستان 
�أمام �لإ�سرت�كي فرن�س�� ميرت�ن يف �لدورة �لثانية من �لنتخابات رغم �أن 

�لأخري حل ثانياً يف �لدورة �لأوىل.
�إىل �لتحذير�ت  ويف �أوقات �حلرب و�لت�سخم، فاإن �لفرن�سيني �أقل �لتفاتاً 

من خماطر �سبط �لأ�سعار �أو �لتاأثري �لرو�سي.
وخل�س �لكاتب �إىل �أن �ل�سباق حمتدم. و�أن �لت�سخم �أف�سل �سديق لل�بان. 

و�إذ� مل ينتبه ماكرون، فاإنه قد يتح�ل لي�سبح عدوه �لأ�س��أ.

�سيدة تخاطب جنديا رو�سيا يف ماري�ب�ل �ملطل�ب �نت�سار جديد يف ي�م �لن�سر

م�كب 9 ماي� 2021 يف �مليد�ن �لأحمر ، �أمام �لكرملني ، يف م��سك�. منا�سبة ل�ستعر��س �ل�سلحة �جلديدة

احلريق الأوكراين

لهذا يرغب بوتني يف ك�سب احلرب قبل 9 مايو...!

�لأخرى �مل�ساركة يف �حلرب.
منذئذ، يحتفل �لرو�س بـ "�نت�سار 
يف  �لكرى"  �لـــ�طـــنـــيـــة  �حلــــــرب 
رمز  ه�  �لعيد،  هذ�  �ن  ماي�.   9
قد�مى  و�سلبة  وقــ�ة  لت�سحيات 
ليفي�سك،  جــان  ي��سح  �ملحاربني، 
�لتاريخ  قــ�ــســم  يف  �ملــمــيــز  �لأ�ــســتــاذ 
م�نرتيال  يف  كــيــبــيــك  بــجــامــعــة 

و�ملتخ�س�س يف رو�سيا.
زّيهم  �حلـــــرب  قـــدمـــاء  "يرتدي 
�لــعــ�ــســكــري ويـــتـــم �لحـــتـــفـــاء بهم 
ُيــنــّظــم عــر�ــس ع�سكري  كــاأبــطــال. 
�أمام  �لــ�ــســاحــة �حلـــمـــر�ء،  كــبــري يف 
ثاين  �إنــهــا  م��سك�.  يف  �لكرملني، 
�ل�سنة  ر�أ�ـــــــس  بـــعـــد  عــطــلــة  �أكــــــر 
�جلديدة، بل حتى �أكر من �لعيد 

�ل�طني.

تاريخ عزيز على دعاية بوتني
ب�سكل  مــهــمــة  �لحـــتـــفـــالت  هــــذه 
ي��سح  بــ�تــني،  لفلدميري  خا�س 

جان ليفي�سك.

على  بــالنــتــ�ــســار  �لحــتــفــال  "�إنه 
�لرئي�س  �ـــســـّخـــر  وقـــــد  �لــــنــــازيــــة، 
�أن ت�ىل  بــ�تــني، مــنــذ  فــلدميــري 
�لــ�ــســلــطــة، كـــل �لمـــكـــانـــيـــات حتى 
 9 �أهــمــيــة.  �لــتــاريــخ  هـــذ�  يكت�سب 
مــــايــــ� مــــ�جــــ�د يف كــــل مــــكــــان يف 
�حلك�مية،  �لتــ�ــســالــيــة  �خلـــطـــة 
فاعلّية  يدرك  �لكرملني  �سيد  لأن 
�ل�طني  �حلــــنــــني  عـــلـــى  ـــعـــب  �لـــل
�لنظام  فــاأيــديــ�لــ�جــيــة  لــ�ــســعــبــه، 

ت�ستند �إىل ذلك"، ي�سري �لباحث.
   يف خطاب �ألقاه يف هذ� �لتاريخ من 
�لعام �ملا�سي، �نتهز رجل �لكرملني 
للتاأكيد  ــا  �أيــ�ــسً �لــفــر�ــســة  �لــقــ�ي 
بحزم  "�ستد�فع  رو�ــســيــا  �أن  عــلــى 
وت�سمن  �ل�طنية  م�ساحلها  عــن 
ا على �أّن  �أمن �سعبها". و�سّدد �أي�سً
�لظه�ر  �إىل  عادت  �لنازية  �لأفكار 
�إىل عر�س  بــالإ�ــســافــة  �أوروبـــــا،  يف 
�لرو�سي.     �جلي�س  �أ�سلحة  �أحـــدث 
بق�ة خا�سة  كلمات يرتدد �سد�ها 
يف �سياق غزو �أوكر�نيا، و�لتي، وفق 

�لأوكـــــر�نـــــيـــــني... هذ�  �لـــنـــازيـــني 
لــكــن هل   ." �لــ�ــســمــاء  مــكــتــ�ب يف 
�ــســيــتــمــكــن �جلــيــ�ــس �لـــرو�ـــســـي من 

تقدمي هذه "�لهدية" لقائده؟

لعبة خطرية
   رغم �عتباره �أن �جلي�س �لرو�سي 
يف  عليه  كــان  �أف�سل ممــا  و�سع  يف 
�لأ�ستاذ  �أن  �إل  �لأخــرية،  �لأ�سابيع 
�لع�سكرية  �لــقــيــادة  يف  �ملتخ�س�س 
�لقر�ر  و�تــــخــــاذ  �ل�ــســرت�تــيــجــيــة 
�إيريك  �لكندية،  �لــقــ��ت  كلية  يف 
يك�ن  ما  "�أبعد  �أنــه  يعتقد  �أويليه، 
ل  �أ�ــســيــاء  �إن  م�سبقا".  �لــفــ�ز  عــن 
تعرقل  �أن  ميــكــن  تــ�ّقــعــهــا  ميــكــن 

"حترير  �أجــل  �أطلقت مــن  بــ�تــني، 
�لنازية"، ي�سيف  �لأوكر�نيني من 

�لأ�ستاذ.

انت�سار يف "يوم الن�سر"؟
وتركيز  جــــديــــد،  جــــــرن�ل  تــعــيــني 
�لــقــ��ت، و�لــعــ�دة �إىل هــدف �أكر 
�لتط�ر�ت  �أن  يــبــدو  "و�قعية": 
�لـــتـــي متزق  �لأخــــــرية يف �حلـــــرب 
فلدميري  �أن  ُتــظــهــر  �أوكــــر�نــــيــــا، 
مكا�سب  يـــاأمـــل يف حتــقــيــق  بــ�تــني 
ماي�   9 تــــاريــــخ  بـــحـــلـــ�ل  كـــبـــرية 

�لرمزي.
ماي�،   9 �أن  �ملـــ�ؤكـــد،  �ــســبــه  "من 
يجب  بــ�تــني،  لــلــرئــيــ�ــس  بالن�سبة 

ذ� حـــديـــن.    عام  �سيًفا  يــكــ�ن  �أن 
1945، �أر�د �جلرن�لت �ل�س�فيات 
�ستالني  �إىل  برلني  �سق�ط  �إهــد�ء 
رمزي  تاريخ  وه�  �لعمال،  يف عيد 
رغم  �لهج�م،  �سّرع��  لل�سي�عية. 
�جلي�س  على  �لكاملة  �سيطرتهم 
�أكر  �ملــيــد�ن، وخ�سرو�  �لأملــاين يف 
من 200 �ألف رجل... يف �لأخري، 

�سقطت برلني ر�سمًيا يف 8 ماي�.

احتفالت اأّيا كان التقدم
تكبح حما�س  �أن  ذكــريــات ميكن     
تكبدت  �لـــــذي  بـــ�تـــني،  �لــرئــيــ�ــس 
كبرية  ب�سرية  خ�سائر  فعل  ق��ته 

على �لأر��سي �لأوكر�نية.

خطط �لكرملني.
على  كـــثـــرًي�  ذلــــك  "�سيت�قف     
�مليد�ن.  �لأحــــ��ل �جلــ�يــة وحــالــة 
وم�سطحة  مــ�حــلــة  منطقة  �إنــهــا 
�لعام،  �ل�قت من  للغاية. ويف هذ� 
و�لرط�بة  �جلــلــيــد  ذوبــــان  يجعل 
�أمًر�  �لــ�عــرة  �لطرق  على  �لتنقل 

معقًد� للغاية ".
   ومــــن وجــهــة نـــظـــره، فـــــاإّن عدم 
�سم�د  جانب  �إىل  �لق��ت،  تنظيم 
�لق��ت �لأوكر�نية، ميكن �أن ي�سّر 

بجي�س فلدميري ب�تني.
   ويذّكر جان ليف�سك، من جانبه، 
"م�سب�ط"  مـــ�عـــد  �خـــتـــيـــار  �أن 
لــتــعــزيــز �نــتــ�ــســار عــ�ــســكــري ميكن 

وهذ�  �لنت�سار"،  يـــ�م  يــكــ�ن  �أن 
�لفرن�سي  �لــرئــيــ�ــس  قــلــق  �أثــــار  مــا 
ظه�ره  خلل  ماكرون،  �إميان�يل 
�لفرن�سية يف  �ل  �ر تي  �إذ�عــة  على 

�أبريل.  8
   م�قف يتقا�سمه م�ؤ�س�س كر�سي 
للدر��سات  ــــــد  د�نــــــدور�ن ر�وؤول 
و�لدبل�ما�سية  �ل�ــســرت�تــيــجــيــة 
"�عتقد  ديــفــيــد:  فيليب  تــ�ــســارلــز 
ذلك... �إنه جزء من نف�سية ب�تني 
"�جلي�س  يــ�ــســري  �أن  يــريــد  �لــــذي 
�ل�ساحة  يف  �ملـــجـــيـــد  �لأحمر" 
�حلمر�ء يف 9 ماي� �لقادم ليت�سنى 
�نت�سارنا  غـــر�ر  "على  �لــقــ�ل،  لــه 
عــلــى �أملــانــيــا �لــنــازيــة، فــقــد هزمنا 

   لكن، �إذ� متكنت رو�سيا من حتقيق 
ن�سر �أو �إحر�ز تقدم كبري يف �سرق 
ف�سيك�ن  مــايــ�،   9 بحل�ل  �لــبــلد 
يرى  دعائية،  �سربة  مبثابة  ذلــك 
�خلر�ء. باإمكان فلدميري ب�تني 
�لتباهي با�ستمر�ره يف نزع �لنازية 
�أوروبـــــــا �لــتــي بـــد�أهـــا قد�مى  عـــن 
وبالتايل  �لــ�ــســ�فــيــات،  �ملــحــاربــني 

يقدم نف�سه على �أنه "منقذ".
   وبغ�س �لنظر عن �لتقدم �ملحرز 
هناك  �ملقبلة،  �لقليلة  �لأ�سابيع  يف 
�سيء و�حد م�ؤكد: �سيق�م �جلي�س 
م��سك�  يف  فخر  بكل  با�ستعر��سه 
ي�م 9 ماي�، و�سيك�ن ي�م �حتفال 

يف جميع �أنحاء �لبلد.

•• الفجر -غابرييل اأوميت -ترجمة خرية ال�سيباين

على  اأحمر  بقلم  بــدائــرة  حمــاط  مايو   9 تاريخ  اأن  اأراهـــن 
ــامــة فــالدميــري بــوتــني، وهــو الــتــاريــخ الــذي يتمنى ان  روزن
يحقق قبله النت�سار يف احلرب على اأوكرانيا. لكن ملاذا هذا 
التاريخ حتديدا، وخ�سو�سا، هل ميكنه بلوغ الهدف؟ خرباء 

يقّيمون:
القوات  قائد  كيتل،  فيلهلم  امل�سري  وقع   ،1945 مايو   9 يف     
على  الر�سمي  الطابع  ت�سفي  معاهدة  الــنــازيــة،  امل�سلحة 
ال�سوفياتي  الحتاد  دفع  انت�سار  برلني.  يف  اأملانيا  ا�ست�سالم 
من  اأكــرث  �سوفياتي،  مليون   26 يفوق  ما  فقد  غاليًا:  ثمنه 
الثانية.  العاملية  املدنيني، حياتهم خالل احلرب  ن�سفهم من 

وجتاوز هذا الرقم جميع الدول 

�سّخر �سّيد الكرملني كل الإمكانيات حتى يكت�سب هذا التاريخ اأهمّية  ال�سلطة,  توىل  اأن  • منذ 
النظام  اإليها  ي�ستند  التي  الأيديولوجية  الوطني  احلنني  على  اللعب  لفاعلّية  • ترجمة 

تركيا تطلق هجوما جديدا �سد حزب الكرد�ستاين 
•• اإ�سطنبول-اأ ف ب

�أطلقت هج�ما ج�يا  �أنها  �أم�س �لثنني  �أعلنت تركيا 
�لعر�ق  �سمال  �لأكــر�د يف  �ملقاتلني  وبّريا جديد� �سد 

ت�سارك فيه ق��ت خا�سة وم�سرّي�ت قتالية.
�إن وحد�ت  �أكــار  �لرتكي خل��سي  �لدفاع  وزيــر  وقــال 
ومــروحــيــات هج�مية تق�سف  ومــ�ــســرّي�ت  كــ�مــانــدوز 
مناطق  ثــلث  يف  �لكرد�ستاين  �لــعــمــال  حــزب  مــ��قــع 

قريبة من �حلدود �لرتكية.
وحلفاوؤها  �أنقرة  ت�سّنفه  �لذي  �لعمال  حزب  يخ��س 
�سد  متـــّرد�  "�إرهابية"،  منظمة  �أنـــه  على  �لــغــربــيــ�ن 

�لدولة �لرتكية منذ �لعام 1984.
�لــعــر�ق، حيث حلزب  يف  عـــادة هجمات  تركيا  وتــنــّفــذ 
�سنجار  تدريب يف منطقة  ومع�سكر�ت  ق��عد  �لعمال 
�لعر�ق  كــرد�ــســتــان  �إقــلــيــم  يف  �جلــبــلــيــة  �ملــنــاطــق  ويف 

�حلدودي مع تركيا.
�أهد�ف  �إ�سابة  �لأبطال يف  "جنح طيارونا  �أكــار  وقــال 
و�أنـــفـــاق ومــ�ــســتــ�دعــات ذخـــرية وما  كمخابئ وكــهــ�ف 

ي�سمى مبقار تابعة للتنظيم �لإرهابي".
كبرية  �أعـــد�د�ً  "حّيدت  �لرتكية  �لق��ت  �أن  �إىل  ولفت 
و�مل�سح  �لبحث  "عمليات  �أن  م�ؤكد�  �لإرهابيني"،  من 
تــزد�د وتريتها  �أن  �ملت�قع  �ملنطقة، ومن  مت���سلة يف 

خلل �ل�ساعات و�لأيام �ملقبلة".
ومل يعلن عدد �جلن�د �مل�ساركني يف �لعملية �لتي قال 

�إنها بد�أت ليل �لأحد.
�لكرد�ستاين  �لعمال  حــزب  با�سم  نــاطــق  قــال  بـــدوره، 
�لذي  "جي�س �لحتلل،  �إن  بر�س  لفر�ن�س  �لعر�ق  يف 

حاول �إنز�ل ق��ت باملروحيات، �أر�د �أي�سا �لتقّدم بّر�".
ــــاف طــالــبــا عــــدم �لــكــ�ــســف عـــن هــ�يــتــه "تدور  و�أ�ــــس
م��جهات عنيفة بني �جلي�س �لرتكي وعنا�سر ق��ت 
�لدفاع �ل�سعبي"، يف �إ�سارة �إىل �جلناح �لع�سكري حلزب 

�لعمال. 

�أفادت  بعدما  بــد�أت  �لعملية  �أن  �لدفاع  وز�رة  وذكــرت 
مــعــلــ�مــات بــــاأن حـــزب �لــعــمــال �لــكــرد�ــســتــاين يخطط 
ل�سن هج�م و��سع �لنطاق �سد تركيا، رغم �أن و�سائل 

�لإعلم �لرتكية تتحّدث عنها من �أ�سابيع.
و�أطلقت بعد ي�مني من زيارة نادرة من ن�عها قام بها 
رئي�س حك�مة �إقليم كرد�ستان �لعر�ق م�سرور بارز�ين 
�لأغــلــب بخطط  �أُبــلــغ على  بــاأنــه  ي�سي  مــا  تركيا،  �إىل 

�أنقرة.
�لرتكي  �لرئي�س  مــع  بعد حمــادثــاتــه  بـــارزين  ورّحـــب 
رجب طيب �إردوغان بت��سيع �لتعاون ودعم �ل�ستقر�ر 

و�لأمن يف �سمال �لعر�ق.
ــم �لــتــ�تــر عــلــى �لــعــلقــة بـــني حــكــ�مــة �إقليم  ويــخــّي
�لذين  �لكرد�ستاين،  �لعمال  ومقاتلي حزب  كرد�ستان 
يعّقد ح�س�رهم يف �ملنطقة علقات �لإقليم �لتجارية 

�ملربحة مع تركيا.
لكن هذه �لعمليات تفاقم �ل�سغط على �لعلقات بني 
تتهم  �لتي  بغد�د  يف  �ملركزية  �لعر�ق  وحك�مة  �أنقرة 

تركيا باأنها ل حترتم �سلمة �أر��سي جارتها.
"قفل  �أطــلــق عليها  �لــتــي  �لأخـــــرية  �لــعــمــلــيــة  وتـــاأتـــي 
و"خملب  �لنمر"  "خملب  عــمــلــيــتــي  بــعــد  �ملخلب" 
�سمال  يف  �لــرتكــي  �جلي�س  �أطلقهما  �للتني  �لن�سر" 

�لعر�ق عام 2020.

بلومربغ: الت�سخم... �سديق لوبان املف�سل

اإ�سابات كوفيد بالهند عند اأعلى م�ستوى يف �سهر 
•• نيودلهي-رويرتز

�أن عدد �لإ�سابات �لي�مية بك�فيد19- يف �لهند  �أظهرت بيانات حك�مية 
�رتفع �إىل �ملثلني تقريبا  �أم�س �لثنني مقارنة بالي�م �ل�سابق �إىل �أكر من 
�سهر، و�سجلت وليــة كــري�ل �جلن�بية قفزة  �ألفي حالة لأول مــرة خــلل 

كبرية يف �ل�فيات.
�لعام  من  �ل�قت  هــذ�  مثل  يف  �لعاملية  ك�فيد  �أزمــة  قلب  يف  �لهند  وكانت 
�لتخلي عــن معظم  �لــ��ــســع حت�سن مــنــذ ذلـــك �حلـــني ومت  لــكــن  �ملــا�ــســي، 

�لإجر�ء�ت �لحرت�زية يف �لآونة �لأخرية مبا يف ذلك و�سع �لكمامات.
لكن �حلالت تتز�يد يف �لدولة �لتي يبلغ عدد �سكانها 1.35 مليار ن�سمة، 
ومت ت�سجيل 2183 �إ�سابة جديدة �لي�م �لثنني مما يرفع �لعدد �لإجمايل 

�إىل �أكر من 43 ملي�ن حالة، وفقا لبيانات وز�رة �ل�سحة.
�أبريل   13 151 منذ  214 وفــاة جــديــدة، مبا يف ذلــك  �لـــ�ز�رة  و�سجلت 
�أنها  ُيعتقد على نطاق و��سع  �لهند، و�لتي  ني�سان يف ولية كري�ل بجن�ب 

ت�سدر بيانات �أكر دقة من �لعديد من �ل�ليات �لأخرى.
و�سجلت �لهند ما جمم�عه ح��يل 522 �ألف وفاة ب�سبب فريو�س ك�رونا 
�ل�فيات  عــدد  �إن  قال��  �لعامليني  �خلــر�ء  �لعديد من  �أن  من  �لرغم  على 
�حلقيقي قــد ي�سل �إىل �أربــعــة مــليــني مــن بــني عــدة مــئــات �ملــليــني من 

�لإ�سابات.
�لأعلى  �لتقدير�ت  مــر�ر�  ناريندر� م�دي  �لــ�زر�ء  رئي�س  ورف�ست حك�مة 
�لبلد�ن  يف  �لــ�فــيــات  لتقدير  �مل�ستخدمة  �لــريــا�ــســيــة  �لــنــمــاذج  �إن  قــائــلــة 
�لأ�سغر ل ميكن �لعتماد عليها يف �لهند. وبعيد� عن ولية كري�ل، �سجلت 
�لإ�سابات  باملئات يف  زيــاد�ت  وهاريانا  ماهار��سرت�  ووليتا  دلهي  �لعا�سمة 

خلل �ل�ساعات �لأربع و�لع�سرين �ملا�سية.
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عربي ودويل
و�سول مبعوث وا�سنطن املكلف ملف كوريا ال�سمالية اإىل �سيول 

•• �سيول-اأ ف ب

و�سل مبع�ث �ل�ليات �ملتحدة �ملكلف ملف ك�ريا �ل�سمالية �إىل 
يانغ  بي�نغ  رفعت  بعدما  لعقد حمادثات  �لثنني  �أم�س  �سي�ل 
�إطلق  �سل�سلة عمليات  �سبه �جلزيرة عر  �لت�تر يف  م�ست�ى 

�س��ريخ وتلميحها ب�ساأن �إمكانية �إجر�ء �ختبار ن�وي.
�لعام  لأ�سلحة  �خــتــبــار�ت  ع�سر  مــن  �أكـــر  يــانــغ  بي�نغ  نــّفــذت 
�جلــــاري، كـــان �آخــرهــا نــهــايــة �لأ�ــســبــ�ع ملــقــذوف ق�سري �ملدى 
�لن�وية  �لأ�سلحة  "فعالية  �سيعزز  باأنه  �ل�سمالية  ك�ريا  �أفادت 

�لتكتيكية".
ومن �ملقرر �أن يلتقي �ملبع�ث �لأمريكي �خلا�س �ملكلف �سيا�سة 
ك�ريا �ل�سمالية �س�نغ كيم بنظريه �لك�ري �جلن�بي ن�ه كي�-

دوك وغريه من �مل�س�ؤولني خلل �لزيارة �لتي ت�ستمر خم�سة 
مناور�ت  وو��سنطن  �سي�ل  �أطلقت  بينما  و�س�له  وياأتي  �أيــام. 
�أثار  ولــطــاملــا  �أيــــام.  ت�سعة  ت�ستمر  �سن�ية  م�سرتكة  ع�سكرية 
فيها  �لتي ترى  يانغ  بي�نغ  �لتدريبات حفيظة  �لن�ع من  هذ� 

��ستعد�د� للحرب.
ويجري �لبلد�ن �حلليفان مناور�ت ع�سكرية ب�سكل دوري، لكن 
�لرئي�س  �لأخــرية يف ظل م�ساعي  �ل�سن��ت  تر�جع يف  حجمها 
حمادثات  لعقد  �ملجال  لإف�ساح  جــاي-�إن  م�ن  وليته  �ملنتهية 

ن�وية مع �ل�سطر �ل�سمايل.
"هذ�  بــاأن  �لأحــد  �سي�ل  يف  �مل�سرتكة  �لأركـــان  هيئة  و�سّرحت 
تــدريــب دفــاعــي مــن مــركــز �لــقــيــادة وي�ستخدم �ملــحــاكــاة عر 

�لكمبي�تر ول ي�جد تدريب ع�سكري فعلي".

�ملدى  بعيدة  �لــ�ــســ��ريــخ  �خــتــبــار�ت  �ل�سمالية  كــ�ريــا  �أوقــفــت 
حمادثات  يجري  �أون  ج�نغ  كيم  زعيمها  كان  بينما  و�لن�وية 
مع �لرئي�س �لأمريكي �ل�سابق دونالد تر�مب. لكن �ملفاو�سات 

�نهارت عام 2019 ومل ت�ستاأنف مذ�ك.
عابر�  �ــســاروخــا  �ل�سمالية  كــ�ريــا  �خــتــرت  �ملــا�ــســي،  و�لــ�ــســهــر 

للقار�ت مبد�ه �لكامل لأول مرة منذ �لعام 2017.
كما �أثارت م�ؤ�سر�ت م�ؤخر� على �أن�سطة جديدة يف م�قع ك�ريا 
�حتمال  من  �لقلق  �لن�وية  للختبار�ت  �لرئي�سي  �ل�سمالية 

��ستئنافها �لختبار�ت �لن�وية.
تنّظم  قد  يانغ  بي�نع  بــاأن  جن�بي�ن  ك�ري�ن  م�س�ؤول�ن  وذكــر 
ني�سان/  25 يف  للأ�سلحة  �ختبار�  جتــري  �أو  ع�سكريا  عر�سا 

�أبريل �أو قبله �أو بعده باأيام، يف ذكرى تاأ�سي�س جي�سها.

توؤكد تهمي�ش اجلغرافيا امل�سرية يف ملف اجلماعة

درا�سة حديثة ل� تريندز  تك�سف اأن �سراع الأجيال داخل جماعة الإخوان امل�سلمني متالزمة اإخوانية �سيا�سيًا وجمتمعيًا
•• اأبوظبي-الفجر:

�أ�سدرها  حــديــثــة  در��ـــســـة،  �أكـــــدت 
مـــــــركـــــــز تـــــــريـــــــنـــــــدز لــــلــــبــــحــــ�ث 
و�ل�ــــســــتــــ�ــــســــار�ت، حتــــت عــــنــــ��ن: 
جماعة  د�خــــل  �لأجـــيـــال  "�سر�ع 
تاريخية  �ملــ�ــســلــمــني..  �لإخــــــــ��ن 
�مل�ستقبلية"،  ومــ�ــســار�تــهــا  �لأزمــــة 
د�خــل  �لأجــيــال  �سر�ع  ظاهــرة  �أن 
�سفــة  �مل�سلمني  �لإخـــ��ن  جماعــة 
لزمتها منذ ظه�رها يف �ملحيطني 
ي�منا  و�إىل  و�ملجتمعي،  �ل�سيا�سي 
�أف�لها  باحتمالية  و�لــقــ�ل  هـــذ�، 
قر�ءة  هــ�  تر�جعها  �أو  و�نتهائها 
قـــا�ـــســـرة، فــهــي مـــتـــلزمـــة ربطت 
ن�ساأتها  منذ  باجلماعة  م�سريها 
على يد ح�سن �لبّنا عام 1928، ما 
ي�سدد على �لإقــر�ر بهذه �لظاهرة 
يف  وحتميتها  ب�ج�دها  و�لت�سليم 

�آن معاً.
�لـــتـــي تعتر  �لــــدر��ــــســــة،  وذكــــــرت 
�سمن  ـــر  عـــ�ـــس �حلـــــــــــادي  �لــــــعــــــدد 
�لإ�سلم  حــ�ل  "�جتاهات  �سل�سلة 
�ل�سيا�سي"، و�لتي �أعدها م�سطفى 
�لديني  �حلقل  يف  �لباحث  زهــر�ن 
�ملعا�سرة،  �لإ�ــســلمــيــة  و�لــتــيــار�ت 
�أن من �أهم �لتح�لت �لتي جنمت 

�لــ�ــســاد�تــيــة و�لــعــمــل �لــطــلبــي يف 
�جلــــامــــعــــات، و�لــــثــــالــــث هــــ� جيل 
ومطلع  و�لت�سعينيات  �لثمانينيات 
مبارك،  �لرئي�س  وفــرتة  �لألــفــيــة، 
�لـ  �إفــر�ز�ت  �لر�بع فه�  �أما �جليل 
25 من يناير 2011 وخما�سات 

�لـ 30 من ي�لي�2013.
"تريندز"  در��ــــســــة  وتــ�ــســتــعــر�ــس 
�أفرزتها  �لتي  �لظ��هر  �حلديثة، 
�لـــــ�ـــــســـــر�عـــــات �جلــــيــــلــــيــــة د�خــــــل 
و�لتي  �مل�سلمني،  �لإخـــ��ن  جماعة 
�ملحافظني  "ثنائية  بـــني:  تــتــنــ�ع 
و�لإ�ــــســــلحــــيــــني وجـــدلـــيـــتـــهـــا يف 
�مل�سلمني،  �لإخــــــــــــــ��ن  مـــ�ـــســـهـــد 
�ل�سباب(  )�ملـــــدونـــــ�ن  وظـــاهـــرتـــا 
�لإلكرتونية(، وجتربة  و)�لكتائب 
�حلزبي  )�لن�سقاق  �ل��سط  حزب 
�مل�سلمني(،  �لإخـــــــ��ن  عـــن  �لأول 
�لـ  �ملن�سقني مــن  �لإخــــ��ن  و�أفــــر�د 
بعد  مــا  �إىل   2011 يناير   25
�إىل  م�سرية   ،"2013 ي�لي�   30
على  �أثــرت  �جليلية  �ل�سر�عات  �أن 
م�ستقبل جماعة �لإخ��ن �مل�سلمني، 
عديدة  و�سر�عات  �أزمــات  و�أ�سعلت 
و�لنزوع  �ل�سباب،  مع�سلة  �أبرزها: 
علىى  و�لتنازع  �لر�ديكالية،  نح� 

�لقيادة.

�لق�سايا  عــلــى  �لــدر��ــســة  وعــرجــت 
�ل�سر�ع  مـــاآلت  �سياق  يف  �للفتة 
�جليلي جلماعة �لإخ��ن �مل�سلمني، 
لــدن كل  �ل�سرعية من  نــزع  ومنها 
طـــرف عــن �لآخــــر �ملــتــ�ــســارع معه، 
�إذ ذهب كل طرف من �ملت�سارعني 
بني  �ملنق�سم  �ل�سباب  بينهم  -ومن 
على  �لتاأكيد  �إىل  �جلبهات-  هــذه 
ك�نه �لأحق بقيادة �جلماعة ككل، 
ولــيــ�ــس جـــــزء�ً مــنــهــا، حتـــت لفتة 
جـــذب �جلــمــاعــة مـــن حــالــة �لتيه 
�لتي تعي�سها يف �ل�سن��ت �لأخرية، 
جبهة  قـــدمـــت  �لـــ�ـــســـدد  هــــذ�  ويف 
وجبهة  جهة  مــن  ح�سني  حمــمــ�د 
�إبــر�هــيــم مــنــري مــن جــهــة �أخـــرى، 
�حلقيقية  �لب��سلة  ك�نها  نف�سها 
و�لقيادة �لر��سدة �ملنقذة للجماعة 
و�لت�سرذم  �لنــقــ�ــســام  �أتــــــ�ن  مـــن 
ذلــــك ترز  �ــســبــيــل  ويف  �حلـــــــادث، 
و�لفتاوى  و�ملــ�ــســ�غــات  �لأقـــاويـــل 
و�لأيدل�جية،  و�لعقدية  �ل�سرعية 

وه� ما يعمق �ل�سر�ع ويجذره.
�ل�سر�عات  �لــــدر��ــــســــة  وتـــقـــ�ـــســـم 
�جلــيــلــيــة د�خــــل جــمــاعــة �لإخــــ��ن 
�لأول  �أجيال،  �أربعة  �إىل  �مل�سلمني 
من �مللكية �إىل �جلمه�رية و�حلكم 
�ملرحلة  جيل  و�لــثــاين  �لنا�سري، 

�لأجــيــال د�خــل جماعة  عن �سر�ع 
�إىل  �مل�سلمني �لذي ظهر  �لإخــ��ن 
25 يناير  �أحــد�ث  �لعلن بق�ة مع 
�إطاحة  مــن  تلها  ومــا   ،2011
�لثالث  مــر�ــســي يف  بــنــظــام حمــمــد 
�نتقال  هـــ�   ،2013 يــ�لــيــ�  مـــن 
ثــقــل �جلــمــاعــة ومـــركـــزهـــا للمرة 
تاأ�سي�سها من �لقاهرة  �لأوىل منذ 
و�إ�سطنب�ل،  لــنــدن  مـــن  كـــل  �إىل 
وحتـــــ�ل مــ�ــســر تــبــعــاً لـــذلـــك �إىل 
طرف تابع لهما يف خ�سم �لنق�سام 
�حلـــــــادث يف قــــيــــادة �جلـــمـــاعـــة يف 

مزيد�ً  يعني  ما  �لر�هنة،  �للحظة 
من تهمي�س �جلغر�فيا �مل�سرية يف 

ملف جماعة �لإخ��ن �مل�سلمني.
�أنـــه لطاملا  �إىل  �لــدر��ــســة  و�أ�ـــســـارت 
كان ُيْنَظر �إىل ق�ة جماعة �لإخ��ن 
�حت��ء  على  قدرتها  يف  �مل�سلمني 
�ملتذمرين و�ل�ساخطني و�لر�غبني 
يف �لــتــغــيــري د�خـــلـــهـــا، فــ�ــســًل عن 
�لـــر�ديـــكـــالـــيـــني؛ و�نــــطــــلقــــاً من 
�لتكهن  ي�سعب  كــان  �ملــنــظــ�ر  هــذ� 
�جلماعة  �نـــ�ـــســـطـــار  بــاحــتــمــالــيــة 
وت�سرذمها، �أو مبعنى �أدق �أن تتاأثر 

باخلارجني و�ملن�سقني و�ملهاجرين 
�إل  خارجها،  �إىل  عنها  و�ملرحتلني 
ظاهرة  �إليه  �أف�ست  ما  �أهمية  �أن 
و�سلت  ما  وذروة  �جليلي  �ل�سر�ع 
�إلــــيــــه �جلــــمــــاعــــة مــــن �ـــســـر�عـــات 
وتر��سقات و�سجالت، وهي �لأق�ى 
باقرت�ب  ينذر  �جلماعة،  تاريخ  يف 
بــحــيــث و�سعت  �جلـــمـــاعـــة،  �أفـــــ�ل 
نف�سها على بد�يات نهاياتها بفعل 
و�ل�سيا�سية،  �لتاريخية  �ل�سياقات 
�بن  ذكــــر  كــمــا  �لأمم،  عــمــر  وفــــق 

خلدون يف مقدمته.

�سر�ع �لأجيال د�خل جماعة �لإخ��ن �مل�سلمني.. تاريخية �لأزمة وم�سار�تها �مل�ستقبلية

�جتاهات-ح�ل-�ل�سلم-�ل�سيا�سي_�سر�ع �لأجيال د�خل جماعة 
�لإخ��ن �مل�سلمني

الو�سول اإىل ت�سوية اإحدى اأولويات املجل�ش القيادي الرئا�سي 

بعد عودة موؤ�س�سات الدولة اإىل عدن...هل يقرتب اليمن من ال�سالم
•• عوا�سم-وكاالت

عدن،  مــديــنــة  �إىل  �ليمنيني  �ملــ�ــســ�ؤولــني  و�ــســ�ل  ي�ستمر 
��ــســتــعــد�د�ً لنــعــقــاد �لـــرملـــان يف �لــعــا�ــســمــة �ملــ�ؤقــتــة، حيث 
�ليمني  �لرئا�سي  �لقيادة  جمل�س  و�أع�ساء  رئي�س  �سي�ؤدي 
�لد�ست�رية، فيما ت���سل ميلي�سيا �حل�ثي �لنقلبية خرق 

�لهدنة �لأممية و�حل�سد يف كل �جلبهات.
ووفق �سحف عربية �سادرة �أم�س �لثنني، ي�سكل �ل��س�ل 
�أول�يات  �إحدى  �ليمني،  �لنز�ع  �سيا�سية لإنهاء  ت�س�ية  �إىل 
�أن  يلغي  لكنه ل  �لــيــمــن،  �لــرئــا�ــســي يف  �لــقــيــادي  �ملــجــلــ�ــس 
�ملجل�س ي�ستعد للخيار �لثاين و��ستئناف �حلرب، �إذ� ��ستمر 

�لتعنت �حل�ثي.

عودة الدولة اإىل عدن
�لــ�زر�ء �ليمني،  �أن رئي�س  "�إندبندنت عربية"،  نقل م�قع 
و�سل��  �حلك�مة،  �أع�ساء  وجميع  �سعيد،  �مللك  عبد  معني 
جمل�س  رئي�س  و�س�ل  من  �ساعات  عقب  عــدن  مدينة  �إىل 
�ليمني  لأد�ء  متهيد�ً  و�ل�س�رى،  �لرملان  و�أع�ساء  �لن��ب 
و�أع�ساء  �لــرئــا�ــســي  �لــقــيــادة  جمل�س  لرئي�س  �لــد�ــســتــ�ريــة 
نقلة  مــر�قــبــ�ن  عــدهــا  خــطــ�ة  يف  �أمــامــه،  �ل�سبعة  �ملجل�س 
فعلية لتعزيز مهام �ل�سلطة �ليمنية �جلديدة لأد�ء مهامها 

من على �لأر�س.
�أول�ياته  �ليمن  يف  �جلديد  �ل�سيا�سي  �لكيان  يحدد  وفيما 
بدعم �سع�دي وخليجي كبري، �سدد رئي�س �ملجل�س �لرئا�سي 
ر�ــســاد �لــعــلــيــمــي، عــلــى �لــتــز�مــه و�أعــ�ــســاء �ملــجــلــ�ــس مببد�أ 
من  درجـــة  �أعــلــى  لتحقيق  و�سعيهم  �جلماعية  �مل�س�ؤولية 
�لر�هنة  �ملرحلة  يتنا�سب مع دقة  �لت��فق و�لن�سجام، مبا 
وبالعتماد على �لإجماع �ملحلي للق�ى و�ملك�نات �ل�سيا�سية 
�لــ�طــنــي ل�ستكمال  �لــ�ــســف  �إطــــار وحــــدة  و�ملــجــتــمــعــيــة يف 

��ستعادة �لدولة وتخفيف معاناة �ليمنيني.
�ستنقل  عــدن  �إىل  �جلماعية  �لع�دة  فــاإن  مر�قبني  وح�سب 
�ل�سف  مللمة  �إىل  و�ل�ستات  �لتباين  من  �ليمنية  �ل�سرعية 
�لذي يتباين قادته يف �ملطلقات �ل�سيا�سية، ولكنهم يلتق�ن 
يف مناه�سة �مل�سروع �حل�ثي �ملدع�م من �إير�ن، كما �أن �سري 
�سيعزز  �ليمنية  �لأر�ــس  على  من  و�حلك�مة  �ملجل�س  عمل 
�أو �حلرب،  بال�سلم  �ــســ��ء  �إنــهــاء �حلــرب  مــن فر�س  كــثــري�ً 

ح�سب رئي�س �ملجل�س ر�ساد حممد �لعليمي.

حر�ش على ال�سالم
�ملجل�س  �أن  �لأو�ــســط،  �لــ�ــســرق  �سحيفة  �أكـــدت  جهتها  مــن 
�جلديد مت��فق على تغليب �مل�سلحة �لعليا للبلد. ونقلت 
و�أهمية  �ملــرحــلــة  خــطــ�رة  يـــدرك  "�جلميع  م�سادرها  عــن 
حملهم  هــادي  �ل�سابق  و�لرئي�س  �خللفات،  عن  �لت�سامي 

�أمانة �حلفاظ على �ليمن يف لقائه �لأخري بهم".
و�أ�سار م�سدر لل�سحيفة "�ل�سرق �لأو�سط" �إىل �أن �جلميع 
ل يز�ل ياأمل يف �ل�سلم ويدعمه، رغم �خلروقات و�حل�س�د 
م�سادر  و�أو�سحت  �لهدنة،  �إعــلن  منذ  �مل�ستمرة  �حل�ثية 
�ل�سحيفة �أن "�أمام جماعة �حل�ثي فر�سة نادرة لقتنا�س 
�ل�سلم و�إنهاء �حلرب، هناك �إجماع دويل على وقف �حلرب 
مد  �لرئا�سي  و�ملجل�س  �ساملة،  �سيا�سية  لعملية  و�لت��سل 
يده لل�سلم، نعتقد �أن �لكرة يف ملعب �حل�ثيني" ليقررو� 

�مل�سي يف طريق �ل�سلم �أو �حلرب.
لطفي  �ليمني  و�ل�سيا�سي  �لكاتب  يــ�ؤكــد  �لإطـــار  هــذ�  ويف 
لق�ة  جــدوى  ول  حتميه،  قــ�ة  بغري  "�سلم  ل  �أنــه  نعمان 
و�أ�ساف  �لآخر"،  يق�ي  كلهما  �ل�سلم،  ترجح  ل  وقــ�ى 
"��ستخد�م �خليار �لع�سكري و�إن ثبت ف�سله يف �حلل ح�سب 
��ستئناف  خــيــار�ت  تــعــزز  و�سيلة  �ليمنية،  �ملــ�ــســاور�ت  بــيــان 
ط�عاً  �إليه  �لذهاب  نف�سل  �لــذي  �ل�سلم  حــ�ل  �لتفاو�س 

للبقاء على  �أنــه �سمان  �إليه  �لذ�هبني  من  و�إدر�كـــاً  حر�ساً 
قيد �حلياة �ل�سيا�سية".

هروب اإىل الأمام
�إىل  �ل��س�ل  �إن  "�لعرب"،  �سحيفة  قالت  جانبها،  ومــن 
�لقيادي  �ملجل�س  �أولــ�يــات  �إحـــدى  ي�سكل  �سيا�سية  ت�س�ية 
م�ستعد  غــري  �أنـــه  يعني  ل  ذلــك  لكن  �لــيــمــن،  يف  �لرئا�سي 

ل�ستئناف �حلرب، �إذ�  ��ستمر �مل�قف �حل�ثي على حاله.
�ل�سرق  معهد  مــن  �أبــ��لأ�ــســر�ر  فاطمة  قــالــت  �ل�سياق  ويف 
يف  �أنف�سهم  يـــرون  ل  "�حل�ثي�ن  و��ــســنــطــن:  يف  �لأو�ــســط 
�سر�ع مع �ليمنيني. �حل�ثي�ن يرون �أنف�سهم يف �سر�ع مع 
�ليمنيني  مع  بح��ر  يقبل��  �أن  ي�سعب  لذلك  �ل�سع�دية" 

�أنف�سهم.
ب�سيا�سة  �أنـــه يف حـــال مت�سك �حلــ�ثــيــ�ن  ويـــرى حمــلــلــ�ن 
باإيجابية مع �جله�د  �لتعاطي  �إىل �لأمام ورف�س  �لهروب 
م��جهة  يف  �سيك�ن�ن  فــاإنــهــم  �لــ�ــســلم،  لتحقيق  �جلــاريــة 

�سعبة مع �ملجل�س �جلديد.
وي��سح �ملحلل�ن �أن �حل�ثيني ��ستغل�� يف �ل�سابق �لنق�سام 
يف �سف�ف �ملع�سكر �ملناه�س مل�سروعهم يف �ليمن، ولكن هذ� 

�ل��سع تغري �لآن بت�سكيل �ملجل�س �لرئا�سي.
وقال �ملحّلل يف جمم�عة �لأزمات �لدولية بيرت �سالزبري 
�ل�سلم نتيجة، ميكن  �أجــل  �ل�سغط من  �إذ� مل يحقق  �إنــه 
ت���سل  �أن  للح�ثيني  �ملناوئة  �جلديدة  �ملتحالفة  للق��ت 
"حملة من�سقة متعددة �جلبهات" �سد �ملتمردين، �سرط �أن 

تتما�سك ق��ت �ملجل�س �ملتن�عة.

التفاو�ش اأو مواجهة املجتمع الدويل
ونقل م�قع "ميدل �إي�ست �ونلين" من جهته عن حمللني 
�لتحالف  من  �ملــدعــ�م  �جلديد  �ملجل�س  قــ�ى  "ت�سكيلة  �أن 

ع�سكرية  عملية  بناء  �ساأنها  من  �ل�سع�دية،  بقيادة  �لعربي 
متكاملة وذ�ت جبهات متعددة مل��جهة �حل�ثيني، ودفعهم 

يف �لنهاية �ىل طاولة �ملفاو�سات".
�ملجل�س  �سينتظر  �ل�قت  �مل�قع مل يت�سح كم من  وبح�سب 
لكن  �ملفاو�سات،  طاولة  �إىل  للجل��س  �حل�ثيني  �جلديد 
نائب رئي�س جمل�س �لقيادة �لرئا�سي عبد�هلل �لعليمي �أكد 
�أن قادة �ليمن �جلدد "م�ستعدون للحرب" �إذ� ف�سلت جه�د 
تبقى  �لأولــ�يــة  �أن  رغــم  �حل�ثيني،  �ملتمردين  مع  �ل�سلم 

�إنهاء �لنز�ع.
ورفــ�ــس �حلــ�ثــيــ�ن �ملــ�ــســاركــة يف مــ�ــســاور�ت �لــريــا�ــس �لتي 
�عتروها "�أر�سا للعدو"، لكن نائب رئي�س جمل�س �لقيادة 

�لرئا�سي عبد�هلل �لعليمي، قال "�إذ� كان هناك جدية لدى 
�حل�ثيني للح��ر، لن نختلف على مكان عقد �ملفاو�سات".

وكـــان �حلــ�ثــيــ�ن �عـــتـــرو� قـــر�ر �إنــ�ــســاء �ملــجــلــ�ــس �جلديد 
�لق�ى  لكن  �لت�سعيد"،  من  مزيد  نح�  يائ�سة  "حماولة 
�خلتامي  �لــبــيــان  يف  دعــت  �لــريــا�ــس  يف  �ملجتمعة  �ليمنية 
مل�ساور�تها جمل�س �لقيادة �لرئا�سي للتفاو�س مع �حل�ثيني 
"حتت �إ�سر�ف �لأمم �ملتحدة من �أجل �لت��سل حلل �سيا�سي 
نقل  �لأخــرية  ف�سلت �جله�د  �إذ�  يعني  ما  و�سامل"،  نهائي 
�مل��جهة يف �ليمن، من م��جهة بني �حل�ثيني و�ليمنيني 
�إىل م��جهة بني �حل�ثيني  مدع�مني بالتحالف �لعربي، 

و�ملجتمع �لدويل باأ�سره.

انتخابات فرن�سا.. الغاز الرو�سي يدعم ماكرون وُيغرق لوبان
•• باري�س-وكاالت

ج�لتها  يف  �لفرن�سية  �لنتخابات  معركة  قلب  يف  �لرو�سي  �لغاز  �أ�سبح 
ومر�سحة  مــاكــرون  �إميــانــ�يــل  �لفرن�سي  �لرئي�س  بــني  و�لثانية  �لأويل 

�ليمني �ملتطرف مارين ل�بان.
ل�بان وخروج  بتقدم ماكرون على  �ختتمت  �لتي  �لأوىل  وخلل �جل�لة 
وقف  �إعلن  يتمنى  �إنه  �لفرن�سي  �لرئي�س  قال  نهائيا،  مر�سحني   10
�رتكبتها  حرب"،  بـ"جر�ئم  و�سفه  ما  على  رد�ً  �لرو�سي،  �لغاز  ��ستري�د 

م��سك� يف بلدة ب�ت�سا �لأوكر�نية.
وت�ست�رد فرن�سا، �لكثري من غازها �لطبيعي عر خط�ط �لأنابيب من 

رو�سيا وت�ستخدمه يف �إمد�د�ت �لطاقة �ل�سكنية و�لتجارية.
�لــرو�ــســي ورقـــة �سغط ودعاية  �لــغــاز  كــان  وخـــلل �حلــمــلت �لنتخابية 
مناف�سته  ��ستخدمتها  كما  مــ�ؤيــديــه،  تعاطف  لك�سب  مــاكــرون  ��ستغلها 

ل�بان.
�لتيار  مر�سحة  تق�ل  لرو�سيا،  دعمها  ب�سبب  لنتقاد�ت  تعر�سها  فرغم 
�ليميني: "ل �أريد �أن يك�ن �لفرن�سي�ن هم من يعان�ن بكل ق�ة من نتائج 
قر�ر�ت تهدف �إىل �إنهاء و�رد�ت �لنفط �أو �لغاز، و�أن �لعق�بات على رو�سيا 

من �ساأنها رفع تكاليف �لطاقة يف بلدها".

�لنفط  �أو  �لــغــاز  "تعي مــا يعنيه فر�س حظر على  �أنــهــا  لــ�بــان  و�أ�ــســافــت 
بالن�سبة لتكاليف �لطاقة عند �لفرن�سيني".

مارين  ت�ؤيد  �لطاقة،  قطاع  ت�ستهدف  �لتي  للعق�بات  معار�ستها  ورغــم 
ل�بان كل �لتد�بري �لعقابية �لأخرى على رو�سيا.ومعظم �ملحللني يرون 
لقبة  �لفرن�سي  �ليمني  �سع�د  على  ��ستفتاء  �ستك�ن  �لثانية  �جل�لة  �أن 
على عقب،  ر�أ�ــســا  �لت�قعات  تلك  قلبت  �أوكــر�نــيــا  يف  �حلــرب  لكن  �حلكم، 
حيث ت�قع خر�ء �أن ت�سر بحملة ل�بان �لتي حتدثت باعتز�ز �سابًقا عن 

�لرئي�س �لرو�سي فلدميري ب�تن، بح�سب " �سي �إن �إن" �لأمريكية.
غري  �لغاز،  و�رد�ت  وقف  ب�ساأن  ماكرون  ت�سريحات  فــاإن  مر�قبني  ووفــق 
�لغاز  على  باري�س  لعتماد  وذلــك  �نتخابية  كــ�رقــة  وي�ستعملها  و�قعية 

�لرو�سي لتغطية ما يزيد عن 46 باملئة من �حتياجاتها.
وي�سهد �لحتاد �لأوروبي خلًفا بني �أع�سائه ح�ل ما �إذ� كان ميكن فر�س 
�لكتلة  �أن  حقيقة  مع  و�لــغــاز،  �لنفط  قطاع  ت�سمل  رو�سيا  �سد  عق�بات 

تعتمد ب�سكل كبري على �لطاقة �لرو�سية.
ت�جد لدى  �إنــه  ب�ن  كليمنت  �لفرن�سي  �لأوروبــيــة  �ل�س�ؤون  وزيــر  ويق�ل 
فرن�سا خماوف من �زدياد �عتماد باري�س على م��سك� ب�سبب م�سروع �لغاز 

�لرو�سي "�ل�سيل �ل�سمايل2-".
ب�ساأن  �لرئي�س ماكرون ي�جد هناك قلقا  "مثلما قال  �أنــه:  ب�ن  و�أ�ساف 

هذ� �مل�سروع لأنه يعزز �لعتماد على رو�سيا".
ويق�ل �خلبري يف �ل�س�ؤون �لفرن�سية نا�سر زهري �إن �لفارق يف ن�سب �جل�لة 
�لأويل بني ماكرون ول�بان لي�س مطمئن، و�أن مر�سحة �ليمني �ملتطرف 
�لقت�سادية  بال�سيا�سات  يتعلق  فيما  مــاكــرون  �أخــطــاء  ��ستغلل  حاولت 
�لت�سخم  للفرن�سيني وم�ؤ�سر  �ل�سر�ئية  �لق�ة  �لد�خلية، كما ركزت على 

�ملرتفع بالبلد وه� ما �أعطاها بع�س �لأف�سلية باجل�لة �لأوىل".
وي�سيف مل�قع "�سكاي ني�ز عربية" �أن "رغم وج�د �سك�ك يف ف�زها لكن 
 ،2017 �نتخابات  نتائج كبرية عن  �أن حتقق مارين ل�بان،  �ملت�قع  من 

وهذ� م�ؤ�سر خطري لت�جهات �لناخب �لفرن�سي".
وي�ؤكد زهريي �أن "حرب �أوكر�نيا كانت مبثابة ط�ق جناة ملاكرون، حيث 
بامللفات  �ملن�سغل  �لرئي�س  و�أظهرته مبظهر  �لرئا�سية  غطت على حملته 
ب�لية  للف�ز  لي�س  �لرت�خي  عدم  عليه  يت�جب  لكن  للبلد،  �خلارجية 
معتر�  �ملتطرف"،  �ليمني  مر�سحة  وبني  بينه  �لفارق  لتعزيز  بل  ثانية 
�أن " ف�ز ل�بان �سيك�ن مبثابة زلز�ل �قت�سادي و�جتماعي و�سيا�سي لي�س 

لفرن�سا وحدها بل لكل �لحتاد �لأوروبي".
وعن حديث ماكرون ح�ل �لغاز �لرو�سي يق�ل �أ�ستاذ �لقت�ساد �ل�سيا�سي 
�مللف  و��ستغلل  �لنتخابية  �لدعاية  �سياق  يف  جــاءت  �إنها  �لعمدة  كرمي 
�لأوكر�ين لك�سب تاأييد �لناخبني، خا�سة �أن فرن�سا تلعب دور�ً حم�رياً يف 

�إطار �ملباحثات �لدبل�ما�سية للأزمة �لر�هنة.
عن  �لتخلي  ت�ستطيع  لــن  "�أوروبا  �أن  عربية"،  ني�ز  لـ"�سكاي  وي�سيف 
و�رد�ت �لنفط �لرو�سي يف وقت قريب، لأن �عتمادها على رو�سيا يتجاوز 

ب�سكل عام 50 باملئة من حاجاتها �لي�مية".
وو�سع جمل�س �لتحليل �لقت�سادي �لفرن�سي خطة �سد رو�سيا قد تك�ن 

�أق�ى من حظر غاز م��سك�، وفق خر�ء.
ويق�ل �ملجل�س، �لتابع ملكتب رئي�س �ل�زر�ء �لفرن�سي، يف در��سة م�ؤخر�، �إن 
فر�س ر�س�م جمركية �سخمة على و�رد�ت �لطاقة �لرو�سية على م�ست�ى 
�أكــر فعالية من �حلظر �لتام، على �لرغم  �لحتــاد �لأوروبـــي، قد يك�ن 
من �أن �حلظر �لكامل �سيك�ن له تاأثري حمدود على معظم �لدول، وفق 

وكالة رويرتز.
�لأكر  ولكن  �ل�سغرية  للدول  ت�سمح  قد  �لتعريفة �جلديدة  �أن  وي��سح 
بينما  �لــرو�ــســي،  �لــغــاز  و�رد�ت  بع�س  على  �حل�س�ل  مب���سلة  �نك�سافا، 
تت�قف �ل��رد�ت �إىل �لدول �لأكر و�لأقل �نك�سافا �لتي تك�ن �أكر قدرة 

على �ل�ستعا�سة عنها".
�سيتم  �لــغــاز  �أ�ــســعــار  �إن  ل�مري  بــرونــ�  �لفرن�سي  �لقت�ساد  وزيــر  ويــقــ�ل 
جتميدها يف فرن�سا حتى نهاية عام 2022 للم�ستهلكني"، وفقا ل�كالة 

بر�س". "فر�ن�س 

اإ�سرائيل تغلق احلرم الإبراهيمي اأمام الفل�سطينيني
•• اخلليل-وكاالت

متهيد�ً  �لفل�سطينيني،  �مل�سلني  �أمام  �لإبر�هيمي  �حلرم  �لثنني،  �أم�س  �لإ�سر�ئيلية  �لق��ت  �أغلقت 
لقتحامه من قبل م�ست�طنني للحتفال بعيد �لف�سح �ليه�دي، وفق �لفل�سطينيني.

ونقلت وكالة �لأنباء �لفل�سطينية عن مديرية �أوقاف �خلليل ق�لها �إن "ق��ت �لحتلل �أغلقت �حلرم 
يف �لعا�سرة ليلة �أم�س �لأول، وميتد �لإغلق ملدة ي�مني".

و�عترت �أن �لإغلق "تعٍد �سافر على حرمة �حلرم، و�عتد�ء على حق �مل�سلمني يف �ل��س�ل �إىل �أماكن 
عبادتهم".

على �سعيد �آخر ، �قتحمت �لق��ت �لإ�سر�ئيلية �أم�س �لثنني �مل�قع �لأثري يف بلدة �سب�سطية �سمال 
غرب نابل�س.

وقال رئي�س بلدية �سب�سطية حممد عازم، �إن "ق��ت كبرية من جي�س �لحتلل �قتحمت �مل�قع �لأثري 
و�أغلقته �أمام �مل��طنني متهيد� لقتحام �مل�ست�طنني للمنطقة".
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عربي ودويل
الأمم املتحدة تطالب اأ�سرتاليا با�ستعادة مواطنيها من �سوريا 

•• �سيدين-اأ ف ب

طلب خـــر�ء حــقــ�ق �لإنــ�ــســان �لــتــابــعــ�ن لـــلأمم �ملــتــحــدة مــن �حلك�مة 
�لأ�سرت�لية �إعادة 46 من م��طنيها من مع�سكر�ت �لعتقال يف �س�ريا، 
معرين عن "�لقلق �لعميق" من �أن �لن�ساء و�لأطفال يعي�س�ن فيها يف 

حالة مزرية.
يف ر�سالة م�سرتكة قال ع�سرة من �ملقررين �خلا�سني للأمم �ملتحدة �إن 
يتجاوز عمره  ل  بع�سهم  30 طفًل  ت�سم  �لتي  �ملجم�عة  هذه  �إح�سار 
�ل�حيد" على  و�لإنــ�ــســاين  �لــقــانــ�ين  "�لرد  هــ�  �أ�ــســرت�لــيــا  �إىل  عــامــني 

�ل��سع.
وو�سف خر�ء �لأمم �ملتحدة �ل��سع يف خميمي �له�ل وروج باأنه "مقلق 

�ل�ستباه  ب�سبب  �ملحتجزون  �لأ�سرت�لي�ن  �مل��طن�ن  يــر�ه  كما  وبائ�س" 
بارتباطهم �سابًقا بتنظيم د�ع�س.

وكتب �ملحقق�ن "ُيحتمل �أن بع�س �لن�ساء ُنقلن ق�سًر� �إىل �س�ريا �أو كن 
�سحايا للجتار بالب�سر".

و�أ�ساف�� �أن تعقيد �ل��سع ل ميكن �أن يرر عدم حترك كانبري� ملعاجلة 
حرمانهم  عن  �لناجم  �لأ�سرت�ليني  �مل��طنني  حلق�ق  �ملطلق  "�لإلغاء 
�لتع�سفي من حريتهم". قال كمال �لدب��سي وه� من �سيدين وحُتتجز 
�بنته مرمي و�أطفالها �لثلثة يف خميم روج ل�كالة فر�ن�س بر�س �لثنني 
منذ  للحك�مة  نق�له  ما  وت�ؤكد  "تكرر  �ملتحدة  �لأمم  خــر�ء  ر�سالة  �إن 
�سن��ت". وقال �إن �لر�سائل �لتي تتلقاها عائلت �ملحتجزين من �أقاربها 

يف �ملخيمات �ل�س�رية "تفطر �لقلب".

يعان�ن  �ملخيمات  يف  �لأطفال  �أن  �سمعت  �لعائلت  �إن  �لدب��سي  و�أ�ساف 
مما  مريع  "�ل��سع  �أن  م��سًحا  عليهم،  تخ�سى  وهي  �لتغذية  �س�ء  من 
�لبدنية و�لنف�سية" للأطفال و�أمهاتهم و�أن  تاأثري على �ل�سحة  له من 
�حلك�مة �لأ�سرت�لية "ولأغر��س �سيا�سية ت���سل �ملخاطرة بحياة �لن�ساء 

و�لأطفال" من خلل عدم �إعادتهم �إىل بلدهم.
قالت وزيرة �خلارجية �لأ�سرت�لية ماريز باين �إن �حلك�مة تناق�س هذه 
�إعادة  يخ�س  مــا  يف  معل�مات  عــن  �لك�سف  عــن  �أحجمت  لكنها  �لق�سية 

ه�ؤلء �مل��طنني من �س�ريا �أو طبيعة �ملخاوف �لأمنية ب�ساأنهم.
وقالت للإذ�عة �ل�طنية �إي بي �سي �إن �لأطفال هم "�أ�سرت�لي�ن وجدو� 

�أنف�سهم يف هذ� �ل��سع لأن �أهلهم ذهب�� �إىل مناطق �حلرب تلك".
�ملتحدة  �لأمم  لــدى  �أ�سرت�ليا  ممثلة  قالت  �خلـــر�ء،  ر�سالة  على  ورد�ً 

فيها  �لنظر  �س�ريا مت  �ملحتجزين من  هــ�ؤلء  �إعــادة  �إن  �أمــانــد� غ�ريلي 
على �أ�سا�س كل حالة على حدة، و�أ�سارت �إىل �أن كانبري� �أعادت جميع من 
ر غري �مل�سح�بني بذويهم من �س�ريا  ح�سلت معل�مات عنهم من �لُق�سّ

يف عام 2019.
فرتة  منذ  �لأ�سرت�لية  �حلك�مة  تعتمدها  �لتي  �لنظر  وجهة  �إن  وقالت 
ط�يلة هي �أن �لتز�ماتها يف جمال حق�ق �لإن�سان ل ت�سمل �لظروف يف 

�ملخيمات يف �سمال �سرق �س�ريا.
�لطف�لة  �إنــقــاذ  ملنظمة  بالإنابة  �لتنفيذي  �لرئي�س  تينكلر،  مــات  وقــال 
�ملنظمة  �إن   ،Save the Children Australia �لأ�سرت�لية 
"تخ�سى �أنها جمرد م�ساألة وقت قبل �أن مي�ت طفل �أ�سرت�يل بني �أولئك 

�ملحتجزين يف �س�ريا �إذ� ُترك�� هناك".

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

ل�ك لليرتي*
ولدت �حلركة �ل�سيا�سية "حياة �ل�س�د مهّمة" د�خل 
2013، وهــي تق�م بحملت  �لأ�ــســ�د عــام  �ملجتمع 
�سد �لعن�سرية �ملنهجية يف �ل�ليات �ملتحدة، ويدين 
و�لتنميط،  �ل�سرطة،  �أع�سائها وح�سية  �لعديد من 

وعدم �مل�ساو�ة يف نظام �لعد�لة.
  مك�س�فة �أكر من �أي وقت م�سى منذ وفاة ج�رج 
نبيلة،  �أهـــد�ف  حتقيق  �ىل  �حلــركــة  ت�سعى  فل�يد، 

و�لنتهاكات �مل�ستنكرة حقيقية للغاية.
تلتزم  لئن  لمركزية.  �نها  �ملنظمة،  خ�س��سية     
�ملركزية،  �ملنظمة  كل منظمة حملية مببادئ وقيم 
�رتباك يف  �إىل  �أحياًنا  تــ�ؤدي  �للمركزية  فــاإن هذه 

�لر�سالة و�لأفعال.
"حياة �ل�س�د مهّمة"     يف �لأيـــام �لخـــرية، جتــذب 
يتم  �ل�س�ء.  غاية  يف  ل�سبب  �لإعــلم  و�سائل  �نتباه 
من  جزئًيا،  �أو  كلًيا  �حلركة،  �أن�سطة  جميع  مت�يل 
�لعاملية"،  مهمة  �ل�س�د  حياة  "�سبكة  م�ؤ�س�سة  قبل 
وهي م�ؤ�س�سة منف�سلة عن �حلركة، ومع ذلك تتلقى 

م�ساهمات مالية �سخية ب�سبب �سعبية �لق�سية.
�أبــريــل، ك�سفت جملة ني�ي�رك �لنقاب عن   4    يف 
تبلغ  ملنزل  �مل�ؤ�س�سة  بها  قامت  �سرية  �سر�ء  عملية 
ووفًقا  كاليف�رنيا.  يف  دولر  مــليــني  �ستة  قيمته 
�سيء  كـــل  ��ــســتــخــد�م  مت  كــامــبــل،  �ــســ�ن  لل�سحفي 

لتغطية م�سار�ت �ل�سفقة و�إد�رة �ملمتلكات.

�سراء قانوين، ولكن اأخرق
   لئن مل ُيعر على �أي �سيء غري قان�ين يف �ل�قت 
�حلايل، ُيجمع �لنقاد ويت�ساءل�ن ملاذ� يكتنف �سر�ء 
�أل  ذلــك،  �إىل  بالإ�سافة  �لغم��س.  هــذ�  كل  �لعقار 
�سريبية  باإعفاء�ت  تتمّتع  خريية  م�ؤ�س�سة  ت�ستفيد 

من عملية �إظهار �ملزيد من �ل�سفافية؟
ا ح�ل تقييم �لد�رة لل�ستثمار     ميكن �لت�ساوؤل �أي�سً

يف عقار فاخر بينما تعاين فروع حملية من حركة 
�لتم�يل. نق�س  مهّمة" من  �ل�س�د  "حياة 

   يــقــ�ل مــ�ــســرّيو �حلــركــة �لــذيــن متــت مقابلتهم، 
�إنهم يريدون جعله مركًز� �إبد�عًيا لدعم طلب من 
"بلك ج�ي كرييت�رز". هذ� �لتف�سري لي�س خاطًئا 
�ل�س�د  فارغ -ولكن حتى حلفاء حياة  -�ملنزل  فقط 

مهّمة ل ي�سدق�ن ذلك.
   وجتــدر �لإ�ــســارة، �ىل �أن هــذه لي�ست �ملــرة �لأوىل 
�لــتــي يــطــرح فــيــهــا �لـــ�ـــســـ�ؤ�ل عـــن �لـــ�ـــســـ�ؤون �ملالية 
�سي  مثل  �ملتن�عة،  �لإعـــلم  و�سائل  �إن  للم�ؤ�س�سة. 
�أو ني�ي�رك ب��ست، ت�سكك  �ن �ن وو��سنطن ب��ست 
�ل�سفقة  فهذه  �مل�س�ؤولني.  تقدير  �س�ء  �أو  �أمانة  يف 
�لعقارية لي�ست �لأوىل �لتي �أثارت �ل�سك�ك. و�سبق 
لهذ�  مــقــال  ب��ست  نــيــ�يــ�رك  �سحيفة  �ــســّخــرت  �ن 

�مل��س�ع عام 2021.

�سمعة ملوثة
�أم ل، و�س��ء  �إ�سكالية  �إد�رة �مل�ؤ�س�سة     و�س��ء كانت 
كانت معاملتها قان�نية �أم ل، فهذه ق�سايا حتتاج 
عليها.  �لأ�ــســ��ء  ت�سليط  مزيد  و�ىل  ت��سيح،  �إىل 

ومع ذلك، �ل�سرر قد ح�سل.
   �ن �لكت�سافات �لأخرية ل ت�ؤدي �إىل تقلي�س نطاق 
�لعديد من �حللفاء  �إن  بل  �لن�سطاء فح�سب،  عمل 
�لذين جرفتهم �لعا�سفة �سيميل�ن �إىل �لت�قف عن 
�مل�ساهمة مالياً. و�إذ� مت ت�سخيم هذه �لف�سيحة من 
مرر  بال�سيق  �ل�سع�ر  فاإن  �حلركة،  منتقدي  قبل 

ومثري للقلق.
   �سيك�ن �أعظم �سحايا �سل�ك �مل�ؤ�س�سة مرة �أخرى، 
وللأ�سف، �لن�سطاء �ل�سادقني و�ملتحّم�سني، و�أولئك 

�لذين �أُريد م�ساعدتهم يف �لبد�ية

ترجمة خرية ال�سيباين

رائحة ف�سيحة تفوح من حياة ال�سود مهّمة...!

*�أ�ستاذ تاريخ، وحما�سر، ومعلق �سيا�سي كندي خمت�س يف �ل�سيا�سة و�لتاريخ �لأمريكيني

قتلى نتيجة ق�سف رو�سي على لفيف 

كييف تتعهد بالقتال يف ماريوبول »حتى النهاية« 
•• كييف-اأ ف ب

�لأحد يف �سربات  �لأول  �أم�س  �لأقل  �أ�سخا�س على  �سبعة  قتل 
�ساروخية رو�سية "ق�ية" على لفيف �ل��قعة يف غرب �أوكر�نيا 
�لقتال، فيما تعهدت كييف  و�لتي كانت حتى �لآن مبناأى عن 
يف  �ل�سرت�تيجية  �ل�ساحلية  مــاريــ�بــ�ل  مدينة  عــن  �لــدفــاع 
�جلن�د  �لرو�سية  �لــقــ��ت  حتا�سر  حيث  �لــبــلد  �ــســرق  جــنــ�ب 

�لأوكر�نيني.
ف�ل�دميري  �لرئي�س  م�ست�سار  بــ�دولــيــاك  ميخائيل�  و�أعــلــن 
�ساروخية  �سربات  خم�س  "��ستهدفت  ت�يرت  على  زيلين�سكي 

ق�ية �لبنية �لتحتية ملدنية لفيف �لوروبية �لقدمية".
وقال �حلاكم �لإقليمي ماك�سيم ك�زيت�سكي على تلغر�م "حتى 
�لآن هناك �سبعة قتلى و11 جريًحا بينهم طفل" م�سري� �إىل 
�أن �لق�سف �لرو�سي �أ�ساب بنى حتتية ع�سكرية ومتجر �إطار�ت 

ما ت�سبب يف �ندلع حر�ئق.
�إنه  �أحــد �سكان جن�ب غرب لفيف ل�كالة فر�ن�س بر�س  وقــال 
ر�أى �أعمدة كثيفة من �لدخان تت�ساعد يف �ل�سماء خلف مبان 

�سكنية.
حت�لت لفيف �لقريبة من �حلدود �لب�لندية، ملجاأ للنازحني، 
و��ستقبلت يف بد�ية �حلرب �لعديد من �ل�سفار�ت �لغربية �لتي 

مت نقلها من كييف.
�أوكر�نيا �لثنني وقف عمليات �إجلء  �أعلنت  من جهة �أخرى، 
�ملدنيني من �ملدن و�لبلد�ت �ل��قعة على خط �مل��جهة يف �سرق 
�لإن�سانية  �ملــمــر�ت  بــاإغــلق  �لرو�سية  �لــقــ��ت  متهمة  �لــبــلد، 

وق�سفها.
�إيرينا فريي�ست�س�ك  �لأوكر�نية  رئي�س �حلك�مة  نائبة  وقالت 
تك�ن  لن  "للأ�سف  �لجتماعي  �لت���سل  م��قع  على  بيان  يف 
�نتهاك  يف  نــيــ�ــســان/�أبــريــل.  �أم�س18  �إن�سانية  ممـــر�ت  هــنــاك 
عن  �لــرو�ــس  �ملحتل�ن  يت�قف  مل  �لـــدويل،  �لإن�ساين  للقان�ن 

�إغلق وق�سف �ملمر�ت �لإن�سانية".
�سباط/فر�ير،   24 يف  لأوكــر�نــيــا  �لرو�سي  �لغزو  بــدء  ومنذ 
عن  �لبعيدتان  �أوكــر�نــيــا  غــرب  ومنطقة  لفيف  مدينة  بقيت 

�جلبهة، مبناأى عن �لق�سف ن�سبيا.
�لأوكر�ين  �لرئي�س  �تهم  �لحــد،  م�ساء  بالفيدي�  ر�سالة  ويف 
منطقة  "تدمري"  يف  بالرغبة  رو�سيا  زيلين�سكي  ف�ل�دميري 
دونبا�س �ل��قعة يف �ل�سرق، متاما، و�عد� ببذل كل ما يف و�سعه 
للدفاع عنها بدء� مبدينة ماري�ب�ل �ل�ساحلية �ل�سرت�تيجية 

حيث طلب من �جلن�د �ملحا�سرين �لقتال "حتى �لنهاية".
�سرق بلدنا  ل�سن هج�م يف  ي�ستعدون  �لرو�س  "�جلن�د  وقــال 
قريًبا. �إنهم يريدون حرفيا �لق�ساء على دونبا�س وتدمريها". 
فاإنهم  مـــاريـــ�بـــ�ل،  �لـــرو�ـــس  �جلــنــ�د  يــدمــر  "مثلما  و�أ�ـــســـاف 
�أخــرى يف منطقتي  �أخــرى وجمتمعات  يــريــدون تدمري مــدن 

دونيت�سك ول�غان�سك".
وقال مت�جها �إىل م��طنيه "ل تتعاون�� مع �ملحتلني ... يجب 
�أن ت�سمدو� �أمامهم"، مردد� على م�سامع �لغربيني �أن "�حلاجة 
�إىل فر�س حظر على �سحنات �لنفط من رو�سيا تفر�س نف�سها 

كل ي�م".
"�س��ريخ  �أن  �لأحــد  �لرو�سية  �لدفاع  وز�رة  �أكــدت  �ل�سرق،  يف 
بارفينك�ف  وقـــ�د وذخرية" يف  دمـــرت خمـــازن  �لــدقــة  عــالــيــة 

)منطقة �إيزي�م( ويف دوبروبيليا غري �لبعيدة عن دونيت�سك.
غايد�ي  �سريغي  ل�غان�سك  ملنطقة  �لأوكــر�ين  �حلاكم  و�أعلن 
"زول�ت  بلدة  �إن  وقــال  م�ستمر".  �ملنطقة  "ق�سف  �أن  �لأحـــد 
�أ�ــســيــبــت بــ�ــســدة �لـــيـــ�م. ��ــســتــهــدفــ�� عــمــد� مــبــنــى مـــن خم�سة 

ط��بق... ُقتل �سخ�سان و�أ�سيب خم�سة".
ويف هذ� �ل�سياق، �أعلنت نائبة رئي�س �ل�زر�ء �لأوكــر�ين تعليق 
خلل  �أوكر�نيا  �سرق  من  �ملدنيني  لإجــلء  �لإن�سانية  �ملمر�ت 
ي�م �لأحد يف غياب �تفاق مع �جلي�س �لرو�سي على وقف �إطلق 

�لنار.
لــكــن �ــســريغــي غــايــد�ي حــ�ــس �ملــدنــيــني مــع ذلـــك عــلــى �إخلء 
�سعبا.  �سيك�ن  �لأ�سب�ع  "هذ�  في�سب�ك  على  وكتب  �ملنطقة. 
قد تك�ن هذه �لفر�سة �لأخرية لإنقاذكم" عر مغادرة مناطق 

�لقتال.
�أ�سخا�س على  �لبلد، قتل خم�سة  �سرق  �سمال  يف خاركيف يف 
20 يف �سربات ج�ية ت�سببت يف �ندلع  �لأقــل �لأحــد و�أ�سيب 

حر�ئق، كما �أعلن حاكم �ملنطقة �أوليغ �سينيغ�ب�ف.
�ملا�سية  �لأربــعــة  �لأيـــام  "يف  بــاأنــه  زيلين�سكي  �أفـــاد  مــن جانبه، 
وحدها، قتل 18 �سخ�سا وجرح 106" يف �لق�سف على هذه 

�ملدينة مندد� ب"�إرهاب متعمد".
و�ــســمــع �ــســحــافــيــ�ن مــن وكــالــة فــر�نــ�ــس بــر�ــس يف �ملــكــان دوي 
ق�سف ور�أو� خم�سة حر�ئق تنت�سر يف مناطق �سكنية يف و�سط 

خاركيف.
ل�كالة  ت�سريح  يف  عــامــا(   71( بيليغينا  �سفيتلنا  وقــالــت 
�ملنزل  "�هتز  �ملـــدّمـــرة  �سقتها  تــفــّقــدهــا  لـــدى  بــر�ــس  فــر�نــ�ــس 

بكامله... �لنري�ن �لتهمت كل �سيء هنا".
�سميغال  ديني�س  �لأوكــــر�ين  �لـــ�زر�ء  رئي�س  �أعــلــن  جهته،  مــن 
�لأحد �أن مدينة ماري�ب�ل �ل�سرت�تيجية "مل ت�سقط"، م�ؤكد� 
�أن �ملد�فعني عن �ملدينة �سد �لهج�م �لرو�سي "�سيقاتل�ن حتى 

�لنهاية".
"�إيه بي �سي" �لأمريكية  و�أ�ساف يف مقابلة بثتها �لأحد قناة 
ز�ل��  ما  وجن�دنا  �لع�سكرية  ق��تنا  ت�سقط.  مل  �ملدينة  "ل، 
�إليكم، ما ز�ل��  �أحتدث  �لنهاية. بينما  هناك. �سيقاتل�ن حتى 

يف ماري�ب�ل".
وكانت م��سك� طلبت من �آخر �ملقاتلني �لأوكر�نيني �ملتمركزين 
�ل�سباح  �لــنــار يف  �إطـــلق  �آزوفــ�ــســتــال للمعادن وقــف  يف جممع 

و�إخلء م��قعهم يف منت�سف �لنهار.
"جميع من  �أن  تــلــغــر�م  �لــرو�ــســيــة عــر  �لــدفــاع  وز�رة  و�أكــــدت 
يتخل�ن عن �أ�سلحتهم �سيتم �سمان �سلمتهم... �إنها فر�ستهم 

�ل�حيدة".
وقال �مل�س�ؤول يف �سرطة ماري�ب�ل ميخايل� فري�سينني �لأحد 
ور�سع  و�أطـــفـــال  نــ�ــســاء  فيهم  مبــن  �ملــدنــيــني  مــن  "�لعديد  �إن 

وم�سن�ن" حت�سن�� يف جممع �آزوف�ستال.
يحم�ن  �لنا�س  "ه�ؤلء  ي�تي�ب  على  بث  ت�سجيل  يف  و�أ�ــســاف 
�أنف�سهم من �لق�سف �إذ ي�جد ملجاأ هناك يتيح فر�سة للبقاء 

لبع�س �ل�قت".
وتابع "هم ل يثق�ن يف �لرو�س. لقد ر�أو� ما يحدث يف �ملدينة 

لذلك هم م�ج�دون يف �مل�سنع".
ويف وقت مبكر من �سباح �لأحــد، �أفــادت هيئة �لأركــان �لعامة 
�لأوكـــر�نـــيـــة بــ�ــســن �لـــقـــ��ت �جلـــ�يـــة �لــرو�ــســيــة �ــســربــات على 
�مليناء" دون  "عمليات هج�مية قرب  ماري�ب�ل وحتّدثت عن 

تقدمي مزيد من �لتفا�سيل.
و�سي�سكل ��ستيلء رو�سيا على هذه �ملدينة �نت�سار� مهما لأنه 
�سي�سمح لها بتعزيز مكا�سبها يف �ملنطقة �ل�ساحلية �ملطلة على 
ي�سيطر  �لــتــي  دونــبــا�ــس  ربـــط منطقة  مــن خـــلل  �آزوف  بــحــر 
�لتي �سمتها  �لقرم  م��ل�ن لها على جزء منها، ب�سبه جزيرة 

يف 2014.
�إن�ساين،  "غري  باأنه  ماري�ب�ل  يف  �ل��سع  زيلين�سكي  وو�سف 
ثقيلة يطلبها  "ف�ر�" باأ�سلحة  تزويد كييف  �إىل  �لغرب  د�عيا 

منذ �أ�سابيع.
�أوكر�نيا  "�ل�سركاء  بتزويد  �لأول  يتمّثل  خيارين،  �إىل  و�أ�سار 
�أجل  ف�ر�" من  و�لطائر�ت...  �للزمة  �لثقيلة  �لأ�سلحة  بكل 
�ملدينة  �ل�سغط على ماري�ب�ل ورفع �حل�سار" عن  "تخفيف 
�لغزو  بـــدء  قــبــل  �سخ�س  �ألـــف   441 فيها  يعي�س  كـــان  �لــتــي 

�لرو�سي.
مّتهما  ماري�ب�ل  دو�ء" يف  مــاء ول  ول  "ل طعام  �أن  و�أ�ــســاف 

م��سك� بـ "رف�س" �إقامة ممر�ت �إن�سانية.

�لتفاو�س  "طريق  فه�  زيلين�سكي  بح�سب  �لثاين  �خليار  و�أمــا 
�أن  م�ؤكد�  �أي�سا"،  حا�سما  �ل�سركاء  دور  يك�ن  �أن  يجب  حيث 
�لبحث عن حل "ع�سكري �أو دبل�ما�سي" ه� عمل "ي�مي" منذ 

بدء �حل�سار لكن تبني �أنه "�سعب جد�".
وقال �ملدير �لتنفيذي لرنامج �لأغذية �لعاملي ديفيد بيزيل �إن 
�أكر من مئة �ألف مدين بات�� على حافة �ملجاعة يف ماري�ب�ل 

�لتي تفتقر �إىل �ملياه وم�سادر �لتدفئة.
�أنها  �لأحـــد  �لرو�سية  �لــدفــاع  وز�رة  �أعلنت  كييف،  منطقة  يف 
�أطــلــقــت �ـــســـ��ريـــخ عــالــيــة �لـــدقـــة عــلــى مــ�ــســنــع ذخــــرية قرب 

بروفاري.
وقال رئي�س بلدية بروفاري �إيغ�ر �ساب�يك� �إن �لق�سف �أ�ساب 

�لأحد. �سباح  �ساعات  �أوىل  �لتحتية" يف  �لبنية  من  "جزء� 
�سربات  �لرو�سية  �لــقــ��ت  �سّنت  �لأخـــرية  �لثلثة  �لأيـــام  ويف 
�أ�سلحة يف كييف وحميطها رد� على خ�سارة  عدة على م�سانع 

�ل�سفينة �حلربية م��سكفا يف �لبحر �لأ�س�د.
ق�سفها  عــر  غــرقــهــا  يف  ت�سبب��  �إنــهــم  �لأوكـــر�نـــيـــ�ن  ويــقــ�ل 
ب�س��ريخ نبت�ن �مل�سادة لل�سفن. و�أكدت وز�رة �لدفاع �لأمريكية 
)بنتاغ�ن( �أن �ل�سفينة �لرو�سية �أ�سيبت ب�ساروخني �أوكر�نيني 

�خلمي�س.
و�ل�سبت �سقط قتيل ونقل "عدد" من �أ�سخا�س �إىل �مل�ست�سفى 
�إثر �سربة رو�سية ��ستهدفت جممعا �سناعيا يف حي د�رنيت�سكي 
يف حميط كييف ت�سّنع فيه دبابات، وفق رئي�س بلدية �ملدينة 

فيتايل كليت�سك�.
ن�سبيا عن  كييف وحميطها مبــنــاأى  �أن ظلت  بعد  ذلــك  وجــاء 
يف  �ملنطقة  هــذه  من  �لرو�سي  �جلي�س  �ن�سحاب  منذ  �لق�سف 
نهاية �آذ�ر/مار�س. لكن خ�سارة م��سكفا �أثارت ��ستياء م��سك�.

�لرئي�س  �لتقى  �لــذي  نيهامر  كــارل  �لنم�س�ي  �مل�ست�سار  قــال 
�لرو�سي فلدميري ب�تني يف م��سك� �لثنني �إن �لأخري يعتقد 
 24 �أ�سعلها غـــزوه لأوكــر�نــيــا يف  �لــتــي  �أنـــه ينت�سر يف �حلـــرب 

�سباط/فر�ير.
مــن جهته عــر رئي�س �حلــكــ�مــة �لإيــطــايل مــاريــ� در�غـــي يف 
مقابلة مع �سحيفة "ك�ريري ديل �سري�" �لأحد عن �أ�سفه لعدم 
فعالية "�حل��ر" مع ب�تني، م�سري� �إىل �أن هذه �لت�سالت ل 

متنع ��ستمر�ر "�لرعب" يف �أوكر�نيا.
"�سي.�ن.�ن"  ل�سبكة  بها  �أدىل  ت�سريحات  يف  زيلين�سكي  وقــال 
�لإخـــبـــاريـــة �لأمــريكــيــة �إنــــه دعـــا �لــرئــيــ�ــس �لــفــرنــ�ــســي لزيارة 
�أوكر�نيا لكي ي�ساهد بنف�سه "�لإبادة �جلماعية" �لتي ترتكبها 
�لق��ت �لرو�سية، علما باأن �إميان�يل ماكرون يرف�س �إىل �لآن 

��ستخد�م هذ� �مل�سطلح.
ويف حني كان �لأوكر�ني�ن يحتفل�ن باأحد �ل�سعانني، قال �لبابا 
فرن�سي�س "لُي�سِغ من لديه م�س�ؤولية �لأمم، �إىل �سرخة �لنا�س 
لل�سلم" يف "عيد ف�سح �حلرب هذ�"، وفق ما نقل عنه م�قع 

�أخبار �لفاتيكان بالعربية.
ويف �ل�سرق، ��ستهدفت �سربة ج�ية حيا يف �سمال �سرق مدينة 
�أي  يف  تت�سبب  �أن  دون  �لثـــنـــني،  �لأحــــد  لــيــل  كــر�مــاتــ�ر�ــســك 

�أ�سر�ر.
قاحلة  �أر�ــس  يف  حفرة  بر�س  فر�ن�س  وكالة  من  مر��سل  ور�أى 

قرب فندق مغلق وم�سنع مهج�ر.

تختار فرن�سا يف غ�سون اأ�سبوع من �ستعهد اإليه مبفاتيح الإليزيه  

ا�ستئناف احلملة النتخابية الفرن�سية بعد ا�سرتاحة عيد الف�سح 
•• باري�س-اأ ف ب

تختار فرن�سا يف غ�س�ن �أ�سب�ع من �ستعهد �إليه مبفاتيح 
�لإليزيه ل�لية من خم�س �سن��ت، وبحل�ل ذلك يبذل 
و�ملر�سحة  مــاكــرون  �إميان�يل  وليته  �ملنتهية  �لرئي�س 
يف  جهدهما  ق�سارى  ل�بن  مارين  �ملتطرفة  �ليمينية 
�ملتلفزة  �حلملة �لرئا�سية �لتي �ستك�ن ذروتها �ملناظرة 

�لأربعاء.
��ــســرت�حــة قــ�ــســرية يف عــيــد �لف�سح �لأحــــد، يع�د  بــعــد 
�ملر�سحان �إىل م�سار �لنتخابات �لإثنني ولكن بخط��ت 
�سغرية من �أجل �لتح�سري ملناظرة �لأربعاء �لتي ميكن 

�أن متثل نقطة حت�ل يف حملة �جل�لة �لثانية.
�ل�طني" �لتي  "�لتجمع  مر�سحة  على  �ل�سغط  ي�ستّد 
ُهزمت يف �نتخابات عام 2017 �أمام �إميان�يل ماكرون 
�أن  يف  �سّك  ول  �لأمام".  �إىل  "�جلمه�رية  حــزب  زعيم 
خ�سمها لن يتهاون يف مهاجمتها، و�إن يحظى باأف�سلية 

طفيفة بح�سب ��ستطلعات �لر�أي.
�إذ تعده �ل�ستطلعات فائز� يف �قرت�ع �لأحد بح�س�له 
على ن�سبة تر�وح بني 53 و55،5 باملئة مقابل 44،5 
ويقع  طفيف  �لــفــارق  لكن  ل�بن،  ملارين  باملئة   47 �إىل 
�سمن هام�س �خلطاأ، وبالتايل فاإن جناح ماكرون لي�س 
حم�س�ما وقد حُتبطه تعبئة ق�ية للناخبني �ملعار�سني 
ب�سكل  م�ستعدة  �أنها  �ملــرة  هذه  ل�بن  مارين  تعتقد  له. 

�أف�سل للمناظرة وتق�ل �إنها "هادئة للغاية".
�لتي  �ملــتــطــرفــة  �لــيــمــيــنــيــة  �ملــر�ــســحــة  �إىل  بــالــنــ�ــســبــة 
حتــــاول تــر�ــســيــخ مــ�ــســد�قــيــتــهــا وتــنــقــيــة �ــســ�رتــهــا، تعد 

�لفرن�سيني  مــن  �لــكــثــري  لأن  مهمة  "حلظة  �ملــنــاظــرة 
ي�ساهدونها".

�لأ�سياء  مــن  �لــكــثــري  "قر�أت  �لــ�ــســبــت  لــ�بــن  ــافــت  و�أ�ــس
�ملتناق�سة ح�ل م�سروعي خلل �لأيام �لقليلة �ملا�سية، 
و�لــعــديــد مــن �لــر�ــســ�م �لــكــاريــكــاتــ�ريــة، وحــتــى �لأخبار 
�أحــظــى بــ�قــت مــع كل  �أن  �ملــهــم للغاية  �لــز�ئــفــة، ومـــن 

�لفرن�سيني �ملهتمني... لأمتكن من طماأنة �جلميع".
م�ؤمترين  �لآن  حــتــى  لــ�بــن  عــقــدت  �جلـــ�لـــتـــني،  بـــني 
�حلك�مية  �ملـــ��ـــســـ�عـــات  حــــ�ل  كــبــرييــن  �ــســحــافــيــني 
و�لدبل�ما�سية، وكّثفت ح�س�رها يف و�سائل  و�مل�ؤ�س�سات 
�أفيني�ن يف �جلن�ب  �لإعــلم ونّظمت جتمعا و�حــد� يف 

م�ساء �خلمي�س.
يف م��جهة �لدعم �لذي ح�سل عليه خ�سمها من �لي�سار 
�ملر�سحة  و��سلت  �ملــدين،  �ملجتمع  و�ليمني وكذلك من 
�لرتكيز على م��س�ع �لق�ة �ل�سر�ئية بدل من م��س�ع 
�ل�سعبية  �لفئات  �إقناع  لديها، وحتــاول  �ملف�سل  �لهجرة 

من �لناخبني.
عمل معاون�ها جمدد� �لأحد على تلطيف م�قفها �إز�ء 
م��س�ع �رتد�ء �حلجاب �سديد �حل�سا�سية، م�ؤكدين �أن 
حظره يف �لف�ساء �لعام مل يعد من �أول�ياتها يف حماربة 

�لإ�سلم �ملت�سدد.
�لأوروبي  �لحتيال  �أن مكتب مكافحة  تبنّي  �لأثناء،  يف 
ح��يل  باختل�س  منها  ومــقــربــني  لــ�بــن  مــاريــن  �تــهــم 
خلل  �لأوروبية  �لعامة  �لأم��ل  من  ي�رو  �ألف   600
تقرير مت  �لأوروبـــي، وفق  �لرملان  فرتة ع�س�يتهم يف 

تقدميه �إىل �لق�ساء �لفرن�سي يف �آذ�ر/مار�س.

•• دم�سق-وكاالت

ُقتل عن�سر يف ق��ت حر�س �خلاب�ر �لآ�س�ري �ملن�س�ي 
حتت قيادة "ق�سد، بق�سف للق��ت �لرتكية على قرية 

تل �سنان �لتابعة لناحية تل متر يف ريف �حل�سكة.
باأن  �لإن�سان،  �ل�س�ري حلق�ق  للمر�سد  ن�سطاء  و�أفــاد 
�ل�سلم  نــبــع  منطقة  يف  �ملــتــمــركــزة  �لــرتكــيــة  �لـــقـــ��ت 
باملدفعية  ق�سفت  كانييه(  )�ــســري  �لعني  ر�أ�ـــس  بريف 
قـــرى قب�ر  �ملــ��طــنــني يف  مــنــازل  و�لــ�ــســ��يــخ  �لثقيلة 
بريف  �لذبيان  ومزرعة  علي  �ل�سيخ  وقرية  �لقر�جنة 
�أب� ر��سني "زركان" �سمال غرب �حل�سكة، و�سط حركة 
نـــزوح جــديــدة لــلهــايل مــن �لــقــريــة، لــ�ــســدة �لق�سف 

�لع�س��ئي.
كما ت��سع �لق�سف لي�سمل م��قع بالقرب من �لقاعدة 
�لرو�سية يف �ملباقر وقرية تل �سنان �لآ�س�رية و�لدرد�رة 
بريف تل متر، و�سط حتليق م�سري�ت تركية يف �سماء 

�ملنطقة.
وكـــان ن�سطاء �ملــر�ــســد �لــ�ــســ�ري حلــقــ�ق �لإنــ�ــســان قد 
�أفادو� �أول �أول �أم�س �ل�سبت باأن طائرة م�سرية تركية 
�لعاملة  �لآ�س�رية  �لناط�رة  لق��ت  نقطة  ��ستهدفت 
ط�يل  تل  قرية  يف  �لدميقر�طية  �س�ريا  قــ��ت  �سمن 
بريف تل متر �سمال غربي �حل�سكة، ما ت�سبب باإ�سابة 
�أ�سيب مدين  ، كما  �لناط�رة بجروح  قــ��ت  عن�سر يف 

بجروح مت برت �ساقه.

مقتل عن�سر من ق�سد بق�سف تركي على 
ريف احل�سكة

لبنان: ميقاتي ينفي اللقاء 
�سرًا مع ماكرون

•• بريوت-وكاالت

نفى �ملكتب �لعلمي لرئي�س �حلك�مة �للبنانية جنيب ميقاتي �أي �جتماع 
�سري بينه وبني �لرئي�س �لفرن�سي �إميان�يل ماكرون.

يف  ورد  "ما  �أن  بيان  �ملكتب  �إنرتنا�س�نال"عن  بــريوت  "�س�ت  م�قع  ونقل 
و�لرئي�س  �حلك�مة  رئي�س  بني  �سري  �جتماع  عن  "�جلديد" �لليلة  ن�سرة 
�لفرن�سي �ميــانــ�يــل مــاكــرون وعــن �تــفــاق مــزعــ�م  خــللــه، هــ� مــن ن�سج 

�خليال".
ماكرون  بني  عقد  �سرياً  �جتماعا  �أكــدت  "�جلديد" �للبنانية،  قناة  وكانت 
دور  وعن  فرن�سية  ل�سركة  بــريوت  مرفاأ  تلزمي  على  فيه  و�تفقا  وميقاتي، 
مع  �لبحرية  �حلـــدود  تر�سيم  ملف  ت�س�ية  بعد  �لنفطية،  تــ�تــال  ل�سركة 

�إ�سر�ئيل.
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عربي ودويل

مارين ل�بان ترف�س تبعية فرن�سا للأمريكان يف مناظرة �جل�لة �لثانية 2017، و�سع ماكرون مارين ل�بان يف ماأزق بخ�س��س �خلروج من �لي�رو

خلف ح�ل �مل�قف من �حللف �لطل�سي �ي�سا�لنتماء �لوروبي �أكر نقطة تباين

مارين ل�بان و�له�ى �لرو�سي

ال�سوؤون اخلارجية يف قلب اأجندة النتخابات الرئا�سية:

ماكرون, لوبان: روؤيتان متعار�ستان لل�سيا�سة اخلارجية
•• الفجر –خرية ال�سيباين

بينما كانت فرن�سا ت�سّوت، ا�ستمر العامل يف الدوران وب�سرعة ق�سوى. 
الكربى،  الدولية  التحركات  اأوكرانيا على ت�سريع  تعمل احلرب يف 
الرئا�سية.  النتخابات  اجندة  قلب  يف  اخلارجية  ال�سوؤون  وت�سع 

فاإنه  احلملة،  ماكرون  اإميانويل  دخول  الرو�سي  الغزو  اأّخــر  ولئن 
مع  تتعار�ش  التي  للعامل،  لوبان  مارين  روؤية  ا  اأي�سً بو�سوح  يك�سف 
روؤية الرئي�ش املنتهية وليته والدبلوما�سية التي نفذتها فرن�سا يف 
الوطني  التجمع  حزب  يقرتحها  التي  ال�سيا�سة  الأخرية.  ال�سنوات 
 " كان  واذا  العامل.  لها عواقب ثقيلة على مكانة فرن�سا يف  �ستكون 

اأوروبا وتاأثري فرن�سا على  اإميانويل ماكرون يقرتح ا�ستمرار تقوية 
معهد  يف  اخلا�ش  امل�ست�سار  دوكلو،  مي�سيل  يوؤكد  الدولية،  الهيئات 
مونتني وموؤلف كتاب فرن�سا يف ا�سطرابات العامل )املر�سد 2021(، 
القيادة  تاركة  لفرن�سا،  انعزالية  �سيا�سة  تقود  لوبان  مارين  فان 
املتكاملة حللف الناتو، وجاعلة عالقات باري�ش مع الحتاد الأوروبي 

م�ستحيلة. امام نوايا التجمع الوطني، وا�ستطالعات الراأي املتوترة 
يف  احلال  هو  كما  بروك�سل  يف  الذعر  يت�ساعد  الثانية،  اجلولة  يف 
مع  املواجهة  خ�سم  يف  الغربي  التحالف  تفكك  من  خوًفا  وا�سنطن، 
رو�سيا فالدميري بوتني. يف ما يلي نظرة عامة على النقاط الرئي�سية 

لالختالف يف امل�سائل الدولية بني املر�سحني:

وب�لند�  �ملجر  �إن  �سن��ت.  خم�س 
�نف�ساليتان من حيث �لقيم �ل �ن 
�ل�سيا�سات  على  �سئيل  تاأثريهما 
�لزر�عية  �أو  �ملالية  �أو  �لقت�سادية 
لـــلحتـــاد �لأوروبـــــــــي، عــلــى عك�س 
�سربة  �ست�ّجه  �لتي  ل�بان  فرن�سا 

مرّوعة لأوروبا".

يف  �لأملــــاين  �لفرن�سي  �لثنائي   •
�مليز�ن

   �إذ� كـــان �إميــانــ�يــل مــاكــرون قد 
�لفرن�سي-�لأملاين  �لثنائي  جعل 
يف قلب �ملفاعل �لأوروبــي، ل �سيما 
مــن خـــلل �إقــنــاع �أجنــيــل مريكل 
خطط  لتم�يل  مــ�ــســرتك  بــقــر�ــس 
 ،2020 عــــام  �ــســيــف  يف  �لــتــعــايف 
�لطلق،  تريد  ل�بان  مارين  فــاإن 
�لنـــفـــ�ـــســـال. يف  �لأقــــــــل  عـــلـــى  �أو 
�أبريل،   13 يــ�م  �سحفي  مــ�ؤمتــر 
يف  �لــفــرنــ�ــســي  "�لعمى  بـــــ  نــــــددت 
برناجمها،  يف  ووعـــــدت،  برلني" 
مع  �ل�سناعي  �لــتــعــاون  "�إنهاء  بـــ 
وتق�ل  �لت�سلح".  جمــال  يف  �أملانيا 
�ل�طني،  �لتجمع  حــزب  مر�سحة 
مع  �لــتــعــاون  "تعزيز  تف�سل  �إنــهــا 

ا يف  �أر�سية يف بروك�سل، ولكن �أي�سً
�أملانيا وه�لند�.

ل�بان  مارين  تريد  ديناميكية،     
�إيــقــافــهــا بـــاأي ثــمــن. عــام 2017، 
منطقة  مغادرة  يف  رغبتها  كلفتها 
�لـــيـــ�رو �لــكــثــري. و�لـــيـــ�م، مل يعد 
�أو  هــنــاك �أي جمـــال لــهــذ� �لــ�عــد 
تق�ل  �ذ  "للفريك�سيت"،  ر�ــســمــًيــا 
"�إ�سلح  تـــريـــد  �إنــــهــــا  �ملـــر�ـــســـحـــة 
�لد�خل".  �لأوروبـــــي مــن  �لحتـــاد 
بال�سبط  تق�ل  �ملــفــرد�ت،  و"بهذه 
فيكت�ر  يق�له  �لــذي  �ل�سيء  نف�س 
�سالفيني  وماتي�  �ملجر  يف  �أوربـــان 
تـــار� فارما،  �إيــطــالــيــا، تــلحــظ  يف 
ميينّيا  �لأوروبــــــــي  خــطــهــا  لــيــظــل 

متطرًفا ".
ل�بان  تــ��ــســح  بـــرنـــاجمـــهـــا،  يف     
�أوروبي  "حتالف  �إن�ساء  تريد  �أنها 
للأمم يهدف �إىل ��ستبد�ل �لحتاد 
وتـــ�ؤكـــد  تدريجًيا"،  �لأوروبــــــــــي 
"مع عدد  �تــ�ــســالت  �أنــهــا طــــ�رت 
لتنفيذ  �حلك�مات"  روؤ�ـــســـاء  مــن 
�ملـــ�ـــســـروع. يف غــ�ــســ�ن ذلك،  هــــذ� 
�إعطاء  �لــ�طــنــي  �لــتــجــمــع  يــعــتــزم 
على  �خلا�سة  لق��عده  �لأ�سبقية 

�ململكة �ملتحدة" وحك�متها �مل�ؤيدة 
للريك�سيت.

�لغرب مع  فا�سل  خط  • �لنات� 
مـــ��جـــهـــة  يف   ،2019 عـــــــام     
��ــســتــفــز�ز�ت رجــب طيب �أردوغــــان 
وتهديد�ت دونالد تر�مب �مل�ستمرة، 
�لنات�  �أن  ماكرون  �إميان�يل  �أعلن 
�أيقظت  منذئذ،  �سريريا".  "ميت 
�لتحالف عر  �أوكر�نيا  �حلــرب يف 
بدورها  فرن�سا  وتــقــ�م  �لأطل�سي، 
�لع�سكري  �جلــــهــــد  يف  �لــــكــــامــــل 
�لغربي مل��جهة رو�سيا. وبالت��زي 
يرغب  للنات�،  �ملــ�ؤيــد  �لتز�مه  مع 
�لرئي�س �ملنتهية وليته يف تط�ير 
�أوروبـــــا �لـــدفـــاع، مــن �أجـــل �سمان 

�ل�ستقلل �لع�سكري للقارة.
   من جهتها، تريد مارين ل�بان، 
مـــغـــادرة �لــقــيــادة �ملــتــكــامــلــة حللف 
�إنها  ـــقـــ�ل  وت �لأطـــلـــ�ـــســـي،  �ــســمــال 
لل�ليات  تــبــعــّيــة  "�أي  تـــرفـــ�ـــس 
دوكل�،  مي�سيل  ويعتقد  �ملتحدة". 
حللف  �ملتكاملة  �لقيادة  "ترك  �ن 
�سمال �لأطل�سي، يعني �نعد�م ثقة 
باري�س،  يف  �لــغــربــي  �لــعــامل  بــقــيــة 

�لــقــانــ�ن �لأوروبـــــي، مبــا يتعار�س 
�إن  �ملــــعــــاهــــد�ت �لأوروبـــــــيـــــــة.  مــــع 
�جلديدة  لـــ�بـــان  "��سرت�تيجية 
ـــخ �لـــــنـــــمـــــ�ذجـــــني �ملــــجــــري  ـــ�ـــس تـــن
�لدبل�ما�سي  يـــرى  و�لــبــ�لــنــدي، 
ب�ند، يف  �إيــان  �ل�سابق  �لريطاين 
�لأوروبي.  �لإ�ــســلح  ملركز  مذكرة 
�لق��نني  تــطــبــيــق  تــرفــ�ــس  �نـــهـــا 
�لأوروبـــــيـــــة �لـــتـــي ل حتــبــهــا، ول 
�ــســيــمــا تـــلـــك �لــــتــــي متــنــعــهــا من 
�لفرن�سيني  �ملـــ��طـــنـــني  تــفــ�ــســيــل 
عــلــى مــ��طــنــي �لــــدول �لأوروبـــيـــة 
�لأخرى. ولكن على عك�س �ملجر �أو 
�ملتحدة، ل  �ململكة  �أو حتى  ب�لند� 
بالن�سبة للحتاد  غنى عن فرن�سا 

�لأوروبي ".
   �إذ� دخلت باري�س يف �سر�ع مفت�ح 
مـــع �ملــ�ؤ�ــســ�ــســات �لأوروبـــــيـــــة، كما 
�ل�سرح  فــاإن  ل�بان،  مارين  تقرتح 
�لأوروبي باأكمله �سيك�ن يف خطر. 
"رئا�سة  �أن  دوكل�  مي�سيل  ويــ�ؤكــد 
للم�سروع  حـــــد�  �ــســتــ�ــســع  لــــ�بــــان 
�مل�ؤ�س�سات  �ــســتــحــاول  �لأوروبــــــــي. 
لكن  �ل�سربة،  تخفيف  �لأوروبــيــة 
بــالــ�ــســلــل طيلة  �ــســتــ�ــســاب  �أوروبـــــــا 

�أو  عق�بات   ، رو�سيا  م��جهة  • يف 
"حتالف"

�لتي ز�رت  �أد�نــت مارين ل�بان،     
بــني �جل�لتني  بــ�تــني  فــلدميــري 
غزو   ،2017 عـــام  �نــتــخــابــات  يف 
ومع  �لأول.  �لــيــ�م  منذ  �أوكــر�نــيــا 
ذلـــــــك، تـــخـــطـــط مـــر�ـــســـحـــة حـــزب 
�لــتــجــمــع �لــ�طــنــي لــلــقــيــام بحملة 
"تقارب ��سرت�تيجي بني  �أجل  من 
�نتهاء  مبــجــرد  ورو�سيا"  �لــنــاتــ� 
تدع�  برناجمها،  ويف   ... �ل�سر�ع 
�لبلد  هـــــذ�  مــــع  "حتالف"  �إىل 
�جل�هرية،  �ملــلــفــات  بع�س  بــ�ــســاأن 
�أو حماربة  �لأوروبــــي  �لأمـــن  مثل 
�لإرهــاب )حملة قامت بها "ب�سكل 
منتظم �أكر من �أي ق�ة �أخرى"(.
   مـــنـــذ بــــد�يــــة �حلـــــــرب، �أعـــربـــت 
با�ستمر�ر عن معار�ستها للعق�بات 
ت�سر  �أنــهــا  معتقدة  م��سك�،  �سد 
وتق�ل  �لأوروبـــيـــني.  بامل�ستهلكني 
تــار� فــارمــا، مــديــرة مكتب باري�س 
للعلقات  �لأوروبـــــــــي  لــلــمــجــلــ�ــس 
ل�بان  رئـــا�ـــســـة  "�إن  �خلـــارجـــيـــة: 
�ل�حدة  يف  هائلة  فج��ت  �ستخلق 
ــيــة يف  ــ�ــس �لأوروبـــــيـــــة وعــــر �لأطــل
م��جهة رو�سيا": لأنه �إذ� عار�ستها 
فرن�سا، ميكن لدول �أوروبية �أخرى 
�لدومين�  تــاأثــري  مــن  �ل�ــســتــفــادة 

ورفع هذه �لعق�بات.

كبرية  خ�سارة  ا،  �أي�سً يعني  ولكنه 
لــنــفــ�ذ فــرنــ�ــســا يف �خلــــــارج، حيث 
�ستفقد �ل�سيطرة على تقدم حر�ك 
�إعــــادة  �أو عــلــى  �أوروبــــــا �لــ�ــســرقــيــة 
هيكلة �لق��ت �مل�سلحة ... �ما على 
�ملــ�ــســتــ�ى �لــ�ــســيــا�ــســي، فــهــذ� يعني 
مما  �لغربية،  �جلبهة  متزق  ا  �أي�سً
على  بــ�تــني  فـــلدميـــري  �سي�سجع 

م���سلة حركته".

جديد  نــــظــــام   ، لـــــ�بـــــان  مـــــع   •
لتحالفات ع�س��ئية

   يف عر�سها، تنتقد مارين ل�بان 
دولــة و�حــدة فقط، وهي �ل�ليات 
�لق�سائية  �ل�لية  ب�سبب  �ملتحدة 
�لإقليمية"،  �حلــــــــدود  "خارج 
غري  ب�سكل  �إل  رو�ــســيــا  تــذكــر  ومل 
�حلرب  عــن  �حلــديــث  عند  مبا�سر 
و�سفت  حــــني  يف  �أوكـــــر�نـــــيـــــا،  يف 
�لأ�سلي  �لبلد  باأنها  فقط  �ل�سني 
مر�سحة  وتــقــرتح  ك�فيد19-.  لـــ 
�لتجمع �ل�طني �تباع خط ل�سيا�سة 
ول  مل��سك�"،  تخ�سع  "ل  خارجية 

بايدن". �إد�رة  جتاه  "تبعية 
�ستق�م  �ل�طني،  �لتجمع  وفــق      
"�سيا�سة  بتطبيق  حينها  فرن�سا 
�خلــــــــارج،  يف  �حلرة"  ــــــــــــادي  �لأي
�لثنائية.  �لعلقات  ح�ل  تتمح�ر 
يف �ل��قع، تتبع ل�بان منطقا على 

�إميان�يل  يـــحـــاول  جــهــتــه،  مـــن     
مـــاكـــرون �تــبــاع نــفــ�ــس �خلـــط �سد 
رئا�سته:  فـــرتة  خـــلل  �لــكــرمــلــني 
�حلــــــــــ��ر و�حلــــــــــــزم. فـــبـــيـــنـــمـــا مل 
تــكــن لــديــه �أي نــّيــة لــلــرت�جــع عن 
�ملفرو�سة  �لأوروبــــيــــة  �لــعــقــ�بــات 
�سبه  غــــــزو  مـــنـــذ  مـــ��ـــســـكـــ�  عـــلـــى 
حاول   ،2014 عام  �لقرم  جزيرة 
�لــرئــيــ�ــس �لــفــرنــ�ــســي عــــدة مـــر�ت 
للمفاو�سات  جـــديـــدة  طـــرق  فــتــح 
)بالإ�سارة  بــ�تــني  فــلدميــري  مــع 
�إىل �حلاجة  على وجه �خل�س��س 
للأمن  هيكل  �بــتــكــار  "�إعادة  �إىل 
�لأوروبــــــي  �لحتـــــاد  بـــني  و�لثقة" 
دون  ولكن   ،)2019 عــام  ورو�سيا 
جــدوى. و�سعى للحفاظ على هذ� 
منذ  �لرو�سي  �لرئي�س  مع  �حلــ��ر 
بد�ية �حلرب، مع تعزيز �لعق�بات 

�لقت�سادية و�لدبل�ما�سية.

نقطة  �لأوروبـــــــــــــي  �ملــــ�ــــســــروع   •
�خللف �لرئي�سية

   حــذر �إميان�يل مــاكــرون يف 12 
�لثانية  �جلـــ�لـــة  �أن  مـــن  �أبــــريــــل، 
�ستك�ن  �لرئا�سية  �لنتخابات  من 
ويقرتح  �أوروبا"،  على  "��ستفتاء 
�سيادة"  ذ�ت  "�أوروبا  �إىل  �لــذهــاب 
يــنــا�ــســل مـــن �أجـــلـــهـــا مــنــذ خم�س 
فكرتها  تكت�سب  و�لـــتـــي  �ــســنــ��ت، 

وتر�هن  تــر�مــب،  دونــالــد  طريقة 
بــكــل مـــا عــنــدهــا عــلــى �لأحــــاديــــة، 
يتقرر  �سيء  كل  فارما.  تــار�  حتّلل 
بدون  �خلال�سة،  فرن�سا  مل�سلحة 
ولــــكــــن مبنطق  مـــبـــدئـــي  مــــ�قــــف 

�ملعاملت �ل�سرف".
بــ�نــد، مــن مركز  �إيــــان     ويعتقد 
�سيا�سة  �أن  �لأوروبـــــــي،  �لإ�ـــســـلح 
عن  تك�سف   " �حلـــرة  �لأيـــــادي   "
مارين  لـــدى  �لعظمة"  "�أوهام 
�لدولية:  �لــ�ــســاحــة  عــلــى  لـــ�بـــان 
"�إنها �سيا�سة خارجية على مقا�س 
�أوروبية  لق�ة  ولي�س  عظمى،  قــ�ة 
حتالفاتها  �إهمال  قررت  مت��سطة 
مع �لحتاد �لأوروبي وحلف �سمال 
�ملتحدة،  �ململكة  حتى  �لأطــلــ�ــســي. 
تع�ي�س  حاولت  �لريك�سيت،  بعد 
خـــ�ـــســـارة نـــفـــ�ذهـــا �لأوروبــــــــــي من 
�ل�سيا�سية  م�ساركتها  زيــادة  خلل 
وكذلك  �لـــنـــاتـــ�،  يف  و�لــعــ�ــســكــريــة 
�ل�ليات  مــع  �لثنائية  عــلقــاتــهــا 

�ملتحدة".
�أوكر�نيا، ل     يف �سياق �حلــرب يف 
�ملر�سحني،  بــني  �ملــنــاظــرة  �أن  �سك 
�سترتكز  �أبــــريــــل،   20 �لأربـــــعـــــاء 
�لدولية  �ل�ساحة  على  كبري  ب�سكل 

و�ملكانة �لتي حتتلها فرن�سا.
------------------

عن لك�سربي�ش

اأوروبا على  ا�ستفتاء  �ستكون  الرئا�سية  النتخابات  من  الثانية  اجلولة  اأن  من  ماكرون  • حذر 
متطرًفا ميينًيا  الأوروبي  خطها  ويظل  الداخل,  من  الأوروبي  الحتاد  اإ�سالح  لوبان  مارين  • تريد 

املتحدة للوليات  تبعّية  اأي  وترف�س  الأطل�سي  �سمال  حللف  املتكاملة  القيادة  مغادرة  لوبان  مارين  • تريد 

�سنوات خم�س  طيلة  بال�سلل  اأوروبا  و�ست�ساب  الأوروبي,  للم�سروع  حدا  لوبان  رئا�سة  • �ست�سع 
للقارة الع�سكري  ال�ستقالل  �سمان  اأجل  من  الدفاع,  اأوروبا  تطوير  يف  وليته  املنتهية  الرئي�س  • يرغب 

•• �سيول-رويرتز

تخلت ك�ريا �جلن�بية عن معظم �إجر�ء�ت ك�فيد19- 
�أم�س �لثنني يف خط�ة كبرية نح� �لع�دة  �لحرت�زية 
�سل�سة  خــطــ�رة  �نــحــ�ــســار  مــع  �لطبيعية  �حلــيــاة  �إىل 
�ملـــتـــحـــ�رة مـــن فـــريو�ـــس كـــ�رونـــا وتر�جع  �أومـــيـــكـــرون 
�أكـــر من  ــابــات �لــيــ�مــيــة لأدنــــى م�ست�ى لــهــا يف  �لإ�ــس

�سهرين �إىل �أقل من 50 �ألف حالة.
وغريها  �ملطاعم  على  مفرو�سا  كان  ليلي  حظر  و�أُلغي 
مــن �لأعـــمـــال، �إىل جــانــب قــيــ�د عـــدم جتــمــع �أكـــر من 
�سي�سمح  �ملقبل،  �لأ�سب�ع  و�عتبار� من  �أ�سخا�س.  ع�سرة 
و�ملر�فق  �ل�سينما  دور  يف  خفيفة  وجبات  بتناول  للنا�س 

�لعامة �ملغلقة �لأخرى مثل �ل�ستاد�ت.
�لكمامات،  و�سع  �لنا�س  على  ينبغي  ز�ل  ما  ذلــك،  ومع 
�إذ� كانت �سرتفع قاعدة  وتخطط �حلك�مة ملر�جعة ما 

�لكمامات يف �له��ء �لطلق يف غ�س�ن �أ�سب�عني.
وياأتي تخفيف �لقي�د يف �ل�قت �لذي تر�جع فيه عدد 
حالت �لإ�سابة بفريو�س ك�رونا يف ك�ريا �جلن�بية �إىل 
�أدنى م�ست�ى منذ  �أم�س �لثنني، وه�  47743 حالة 
يزيد  ما  �إىل  و�سل  �أن  بعد  �سباط،  �لتا�سع من فر�ير 

على 620 �ألف حالة ي�ميا يف منت�سف مار�س �آذ�ر.
من  �حلــد  من  كبري  حد  �إىل  �جلن�بية  ك�ريا  ومتكنت 
�لتطعيم على  �ل�فيات و�حلـــالت �حلــرجــة مــن خــلل 
نطاق و��سع. ومت تطعيم ما يقرب من 87 يف �ملئة من 
كامل،  ب�سكل  ن�سمة  ملي�ن   52 عددهم  �لبالغ  �ل�سكان 
لبيانات  وفــقــا  مــعــززة،  جــرعــة  على  باملئة   64 وح�سل 

�ل�كالة �لك�رية ملكافحة �لأمر��س و�ل�قاية منها.
ت�سم  �لتي  �لعمل  �أماكن  تعتمد  باأن  �حلك�مة  و�أو�ست 
يعمل  و�أن  مرنة  عمل  �ساعات  �أكر  �أو  م�ظف   300

ع�سرة يف �ملئة من �مل�ظفني من �ملنزل.

•• نيودلهي-رويرتز

قالت �ل�سرطة �لهندية  �أم�س �لثنني �إنها �عتقلت 88 
�سد  عــنــف  بــاأعــمــال  يت�سل  فــيــمــا  �لأقــــل  عــلــى  �سخ�سا 
على  للم�سلمني  مــهــني  تعليق  �نت�سر  بــعــدمــا  �أفـــر�دهـــا 

م��قع �لت���سل �لجتماعي.
رجالها  هاجم  �لنا�س  من  ح�سد�  �أن  �ل�سرطة  و�أ�سافت 
وخرب ممتلكات عامة م�ساء ي�م �ل�سبت يف ه�بلي على 
�نت�سار  بعد  بنجال�رو  �سمايل  كيل�مرت�   480 م�سافة 

�لتعليق يف ر�سائل على تطبيق و�ت�ساب.
�لعنف على  �أعمال  �ل�سرطة يف  �أفــر�د  12 من  و�أ�سيب 
�لرغم من �أن �ل�سخ�س �لذي ن�سر �لتعليق �مل�سيء كان 

قد �عتقل بالفعل.
�لذي يت�ىل  بال�سرطة  �لكبري  �مل�س�ؤول  ر�م  وقال لبه� 

قرب  يتجمع�ن  ز�لــ��  ما  "�لنا�س  �ل��قعة  يف  �لتحقيق 
مــركــز �لــ�ــســرطــة... �حلــ�ــســد ر�ــســق �لــ�ــســرطــة باحلجارة 

وحاول �قتحام �ملركز ودمر مركبات تابعة لل�سرطة".
و�لأقلية  �لهندو�سية  �لأغلبية  بني  ��ستباكات  و�ندلعت 
�أجــز�ء من �لهند  �أثناء �مل��كب �لدينية يف عدة  �مل�سلمة 

يف �لأ�سابيع �لأخرية.
�لذي  �لهندو�سي  �لق�مي  جاناتا  بهار�تيا  حــزب  وكــان 
يــنــتــمــي لـــه رئــيــ�ــس �لــــــ�زر�ء نـــاريـــنـــدر� مــــ�دي قـــد جر�أ 
�لتي  �لق�سايا  تبني  على  �ملت�سددة  �لدينية  �جلماعات 
�حلزب  �أن  رغــم  �لهندو�سية  �لعقيدة  تدعم  �إنها  يق�ل 

ينفي ت�ساعد �لت�تر �لطائفي.
�ــســ�ؤون �لأقــلــيــات خمتار عبا�س نق�ي من  وهــ�ن وزيــر 
�لأحد  �أم�س  ن�سرت  �لعنف وقال يف مقابلة  �أعمال  �ساأن 

�إن �لتع�سب بني �لط��ئف مل يتفاقم.

اجلزائر تعلن مقتل اإرهابي غربي البالدكوريا اجلنوبية ترفع معظم قيود كوفيد 
•• اجلزائر-وكاالت

بــاأن مفرزة للجي�س ق�ست على  �ل�طني يف �جلــز�ئــر  �لــدفــاع  وز�رة  �فــادت 
جلبل  �لغربية  باملي�ل  فــ�ز�ر  مبنطقة  ومت�سيط  بحث  عملية  �إثــر  �إرهابي 
 160 �لتي تقع على بعد  �لل�ح ببلدة طــارق بن زيــاد ب�لية عني �لدفلى 
على  من�س�ر  يف  �لــــ�ز�رة  و�أو�ــســحــت  �جلــز�ئــر.  �لعا�سمة  غربي  كيل�مرت�ً 
�سفحتها يف م�قع �لت���سل �لجتماعي، �أن �لعملية �لتي ل تز�ل مت���سلة 
�سمحت ب�سبط ر�سا�س من ن�ع كل�سنيك�ف، وثلثة خزنات ذخرية ممل�ءة، 

ومنظار ميد�ن و�أغر��س �أخرى. .

الدبيبة يتوجه يف زيارة للجزائر 
•• طرابل�س-رويرتز

�ل�زر�ء  رئي�س  �إن  �لثنني  �أم�س  �لليبية   �ل�طنية  �ل�حدة  حك�مة  قالت   
عبد �حلميد �لدبيبة وعدد� من كبار �مل�س�ؤولني يف �حلك�مة من بينهم قادة 
�أمني�ن يت�جه�ن �إىل �جلز�ئر يف زيارة ر�سمية. ومتثل �لزيارة خروجا نادر� 
للدبيبة من طر�بل�س منذ �أن عنّي �لرملان يف �سرق ليبيا رئي�س وزر�ء �آخر 
وهي خط�ة رف�سها �لدبيبة و�سط م��جهة م�سلحة بني �لف�سائل �ملتناحرة 

لل�سيطرة على �حلك�مة.

ال�سرطة تعتقل ع�سرات بعد هجوم 
يف الهند 
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اقت�سادية اأبوظبي ت�سيف 80 ن�ساطا جديدا يف 2021
•• اأبوظبي - وام:

 - �لقت�سادية  �لتنمية  لــد�ئــرة  �لتابع  لــلأعــمــال،  �أب�ظبي  مركز  �أعــلــن 
 2021 �لعام  �قت�سادياً جديد�ً خلل  ن�ساطاً   80 �إ�سافة  �أب�ظبي، عن 
�لعام  بنهاية  ن�ساطاً   4062 �إىل  تنظمها  �لتي  �لأن�سطة  عــدد  لريتفع 

�ملا�سي.
  وتـــتـــ�زع �لأنــ�ــســطــة �ملــ�ــســافــة عــلــى قــطــاعــات خمــتــلــفــة، حــيــث بــلــغ عدد 
و�ملهنية  ن�ساطاً،   40 �ملا�سي  �لعام  خــلل  �مل�سافة  �لتجارية  �لأن�سطة 
25، و�ل�سناعية 6، و�لزر�عية 5، �إىل جانب ن�ساطني للمهن �حلرفية، 

ون�ساطني يف قطاع �ل�سياحة.

�أب�ظبي  ملركز  �لتنفيذي  �ملدير  �ملن�س�ري،  منيف  حممد  �سعادة  وقــال    
يف  �لقت�سادي  �لقطاع  حي�ية  �مل�سافة  �لن�ساطات  "تعك�س  لــلأعــمــال: 
�أب�ظبي، �لذي ي�سهد ت��سعاً كبري�ً يف �لأن�سطة �لقت�سادية �ملتخ�س�سة 
�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئـــرة  جــهــ�د  عــن  ف�سًل  �لــقــطــاعــات،  خمتلف  يف 
باإجر�ء در��سات م�ستمرة للقطاع  �لأعمال، حيث نق�م  لت�سهيل ممار�سة 
تتيح  �لــتــي  �لن�ساطات  و�إ�ــســافــة  �لــ�ــســ�ق،  متطلبات  ملعرفة  �لقــتــ�ــســادي 
ملمار�سيها �حل�س�ل على �لرت�خي�س �للزمة ملمار�سة �لأعمال و�إطلق 
م�ساريعهم �لتي ت�سهم �إيجاباً يف �حلركة �لتجارية و�لتنمية �لقت�سادية 

يف �أب�ظبي".
ومن �أبرز �لأن�سطة �لتجارية �مل�سافة خلل �لعام �ملا�سي خدمات �لبث 

فعاليات  �إد�رة  �مل�سفرة،  وغــري  �مل�سفرة  للقن��ت  و�لتلفزي�ين  �لإذ�عـــي 
�ملالية،  �لأور�ق  و�قــرت��ــس  �إقــر��ــس  ووكــالــة  �لإلــكــرتونــيــة،  �لــريــا�ــســات 
�لعام  و�لتقا�س  و�لتاأمينات،  و�لــرهــ�نــات  لل�سمانات  �لأمـــني  و�حلــفــظ 
وت�س�يق  للح�ساب �خلا�س،  �ملالية  �لأور�ق  وبيع  و�سر�ء  �ملالية،  لــلأور�ق 
�ملنتجات �لتاأمينية، وخدمات �سهاد�ت �لإيد�ع، وتد�ول �ل�سركات �لأجنبية 
للأور�ق �ملالية عن بعد، ورهن �ل�سيار�ت، و�ل�ستثمار يف م�سروعات �بتكار 

�لأعمال �لجتماعية وتاأ�سي�سها.
و�أنظمة  �ل�ست�سعار  �أجهزة  �مل�سافة �سناعة  �ل�سناعية  �لأن�سطة  وت�سمل 
�لت�سالت �لع�سكرية، و�سناعة �آلت وماكينات ت�سنيع �لعتاد �لع�سكري، 
�لع�سكرية،  �لطائر�ت  و�سناعة  �لع�سكرية،  و�لــلــ��زم  �لأدو�ت  و�سناعة 

و�سناعة �أنظمة �لتحكم عن بعد �لع�سكرية، و�سناعة �لأ�سلحة �لع�سكرية 
�ملت��سطة.

�لــتــدريــب عــلــى تربية  �لـــزر�عـــي، ت�سمل �لأنــ�ــســطــة �ملــ�ــســافــة  ويف �ملــجــال 
�لنحل، وتربية �لزو�حف و�لرمائيات، وتربية �لطي�ر /غري �لد�جنة/، 
وتربية كائنات مائية، وتربية �لثدييات /غري �مل�ستاأن�سة/�لرية/، فيما 
على  �لتدريب  �جلمركية،  �ل�ست�سار�ت  �مل�سافة  �ملهنية  �لأن�سطة  ت�سم 
�لطري�ن �لع�سكري، و�إد�رة �لبيانات و�لأمن �لإلكرتوين، وخدمات �سمان 
�جل�دة �ملتخ�س�سة للألعاب، وخدمات تعريب �لألعاب، وتدريب وتاأهيل 
�ملز�رعني. ويف جمال �حلرف، ت�سم �لأن�سطة �مل�سافة خلل �لعام �ملا�سي 

�إ�سلح و�سيانة �ل�سفن �لع�سكرية وخدمات تنظيف �ملحركات.

�سلطان اجلابر يطلع على خطط التو�سع وفر�ش منو ال�سركات يف مدينة اأبوظبي ال�سناعية اإيكاد

تد�سني خط اإنتاج جديد ل�سركة اأجمل ل�سناعة الأنابيب الفولذية وجولة يف حديد الإمارات وجلف فلور
•• اأبوظبي-وام:

�جلابر  �أحــمــد  بــن  �سلطان  �لــدكــتــ�ر  مــعــايل  ز�ر 
مدينة  �ملتقدمة،  و�لتكن�ل�جيا  �ل�سناعة  وزيــر 
مركز�ً  تــعــد  �لــتــي  "�إيكاد"  �ل�سناعية  �أبــ�ظــبــي 
رئي�سياً لل�سركات �ل�سناعية يف �ملنطقة، و�لعاملة 
و�ملناطق  �لقــتــ�ــســاديــة  �ملـــدن  قــطــاع  حتــت مظلة 
وتعتر  �أب�ظبي،  م��نئ  ملجم�عة  �لتابعة  �حلرة 
دولة  يف  �لقــتــ�ــســاديــة  للمناطق  �لأكــــر  �مل�سغل 
�لإمار�ت وت�فر للم�ستثمرين فر�ساً و�عدة للنم� 
و�لزدهار، وتعد من �أهم �ملدن �ل�سناعية يف دولة 

�لإمار�ت و�ملنطقة و�لعامل.
�لــ�ز�رة للت���سل  �إطــار منهجية  �لزيارة يف  تاأتي 
�ل�سناعي،  �لــقــطــاع  يف  �ــســركــائــهــا  مـــع  �ملــبــا�ــســر 
ومتابعة �مل�ساريع �ل�سناعية �ملبتكرة و�سمان بيئة 
ت�ساهم يف تعزيز جناح �لقطاع، ��ستناد�ً �إىل �أ�س�س 
�مل�ستقبل، حيث  و��ست�سر�ف  و�ل�ستد�مة  �لبتكار 
تركز �ل�ز�رة على تعزيز �لتعاون وزيادة �ملحفز�ت 
يف  �ل�سركاء  جميع  ودعــم  �ل�سناعية،  و�ملمكنات 
خمــتــلــف �لــقــطــاعــات �لــ�ــســنــاعــيــة، وذلــــك �سمن 
و�لتكن�ل�جيا  لل�سناعة  �ل�طنية  �ل�سرت�تيجية 

�ملتقدمة �لتي تنفذها �ل�ز�رة.
ر�فــــق مــعــالــيــه يف �لــــزيــــارة، مــعــايل حمــمــد علي 
 – �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئـــرة  رئي�س  �ل�سرفاء، 
�ل�س�يدي،  �س�ينع  �أحمد  عمر  و�سعادة  �أب�ظبي، 
�ملتقدمة،  و�لتكن�ل�جيا  �ل�سناعة  وز�رة  وكــيــل 
و�سعادة �أ�سامة �أمري ف�سل، وكيل �ل�ز�رة �مل�ساعد 
علي  فــرح  و�سعادة  �ل�سناعية،  �مل�سرعات  لقطاع 
�لزرع�ين، وكيل �ل�ز�رة �مل�ساعد بالإنابة لقطاع 
جمعة  حممد  و�لكابنت  و�لت�سريعات،  �مل���سفات 
�لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملنتدب  �لع�س�  �ل�سام�سي، 
�أبــ�ظــبــي، ومــ�ــســ�ؤويل عــدد من  ملجم�عة مــ��نــئ 
��ستمع  حيث  "�إيكاد"،  يف  �ل�سناعية  �لــ�ــســركــات 
معاليه �إىل ت�س�ر�ت تلك �ل�سركات ح�ل �لرتقاء 
ورفع  تناف�سيته،  وتعزيز  �لإنــتــاج  وكــفــاء  بــجــ�دة 
و�لتكن�ل�جيا  �ل�سناعة  قــطــاع  م�ساهمة  ن�سبة 
مكانة  وتعزيز  �لــ�طــنــي،  �لقت�ساد  يف  �ملتقدمة 

دولة �لإمار�ت على �مل�ست�ى �ل�سناعي عاملياً.
�لـــزيـــارة، د�ــســن مــعــايل وزيــــر �ل�سناعة  وخــــلل 
جديد�  �إنــتــاجــيــا  خطا  �ملــتــقــدمــة،  و�لتكن�ل�جيا 
ل�سركة "�أجمل ل�سناعة �لأنابيب �لف�لذية"، ذ�ت 
�لعلمة �لتجارية �لعاملية �مل�ث�قة، و�طلع كذلك 
تعد  �لتي  �لإمار�ت"  "حديد  �سركة  جه�د  على 
�أكر �سركة حديد وم��د بناء مدرجة يف �لدولة، 
�لكيميائية،  �مل��د  فل�ر" لت�سنيع  "جلف  و�سركة 
و�لتي تلعب دور� رئي�سياً يف تلبية �لطلب �ملتنامي 

على فل�ريد �لأملني�م يف �ملنطقة.
�جلابر  �أحــمــد  بــن  �سلطان  �لدكت�ر  معايل  و�أكـــد 
�أب�ظبي  �أهمية �لدور �لذي تق�م به مدينة  على 
متط�رة  حتتية  بنية  من  متتلكه  مبا  �ل�سناعية 
ت�فرها  مــتــمــيــزة  و�إمــكــانــيــات  متكاملة  وحــلــ�ل 
�إمـــارة  يف  و�مل�ستثمرين  و�لــ�ــســركــات  للم�سّنعني 
�أبـــ�ظـــبـــي، مبـــا يــدعــم منـــ� �لــ�ــســنــاعــات �ملحلية، 
م�سري�ً  �خلــارجــيــة،  �لأمــــ��ل  روؤو�ـــس  وي�ستقطب 
هي  وروؤيتها  �لر�سيدة  �لقيادة  ت�جيهات  �أن  �إىل 
�لأ�سا�س يف تعزيز قدر�ت �لقطاع �ل�سناعي، حيث 
عديدة،  تناف�سية  مــز�يــا  �لإمــــار�ت  دولـــة  متتلك 
و�ملدع�مة  �ملــتــطــ�رة  �لــتــحــتــيــة  �لــبــنــيــة  �أبـــرزهـــا 
من�  فــر�ــس  يــعــزز  مبــا  �ملــتــقــدمــة،  بالتكن�ل�جيا 

وم��كبتها  تناف�سيتها  مــن  ويــزيــد  �لــ�ــســنــاعــات، 
للمناف�سة  ت�ؤهلها  �لتي  �لدولية  �ملعايري  لأف�سل 
�لبتكار،  مـــبـــادئ  �إىل  ��ـــســـتـــنـــاد�ً  وذلـــــك  عـــاملـــيـــاً، 

و�ل�ستد�مة، و��ست�سر�ف �مل�ستقبل.
مع  �لبناء  للح��ر  د�ئــمــاً  "ن�سعى  معاليه:  وقــال 
�لتعاون  وت�ثيق  �ل�سناعي  �لقطاع  يف  �سركائنا 
وتبادل �لتجارب و�خلر�ت بني خمتلف �جلهات 
و�خلا�س.  �حلك�مي  �لقطاعني  يف  �لعلقة  ذ�ت 
من  نهدف  متقدمة  ��سرت�تيجية  �لي�م  ولدينا 
خللها لتحفيز قدر�ت وتناف�سية �لقطاع، وتهيئة 
للم�ستثمرين  و�جلــاذبــة  �ملنا�سبة  �لأعــمــال  بيئة 
�ل�سناعية،  �لــقــطــاعــات  يف  و�لــدولــيــني  �ملحليني 
وتر�سيخ منظ�مة عمل حمفزة لتاأ�سي�س وتط�ير 
�ملــ�ــســاريــع �لــ�ــســغــرية و�ملــتــ��ــســطــة، و�لــعــمــل على 
بقطاع  �ملرتبطة  و�حلــ��فــز  �لإجـــــر�ء�ت  تط�ير 

�ل�سناعة يف �لدولة".
�ل�سناعية  �أب�ظبي  مدينة  "�إن  معاليه  و�أ�ــســاف 
دولة  قــدرة  يعك�س  بـــارز�ً  منــ�ذجــاً  تعد  "�إيكاد" 
�لإمــار�ت كحا�سنة متط�رة لأهم و�أبرز �مل�ساريع 
من  �لــيــ�م  �سهدناه  ومــا  �ملنطقة،  يف  �ل�سناعية 
خط�ط �إنتاج عالية �لكفاءة ومنتجات ذ�ت ج�دة 
قادرة على مناف�سة نظريتها �لأجنبية �أمر ي�ؤكد 
باأن دولة �لإمــار�ت ت�سري على �لطريق �ل�سحيح 
�أهم �لرو�فد  جلعل �لقطاع �ل�سناعي و�حد�ً من 
لبناء �قت�ساد معريف م�ستد�م مبني على �لبتكار 

و�لتكن�ل�جيا �ملتقدمة".
و�لتكن�ل�جيا  �ل�سناعة  وز�رة  �أن  معاليه  و�أكـــد 
و�لقدر�ت  لــلــمــز�يــا  لــلــرتويــج  ت�سعى  �ملــتــقــدمــة، 
ورو�د  �ملــ��هــب  ل�ستقطاب  �لــدولــة  يف  �لــفــريــدة 
وذلك  �لــ�ــســنــاعــة،  قــطــاع  لتحفيز منــ�  �لأعـــمـــال 
و�لتنظيمي  �لت�سريعي  بـــدروهـــا  منها  �لــتــز�مــاً 
�لهادف لت�فري �لبيئة �مللئمة للرتقاء بالأعمال 
وجذب �مل�ستثمرين �ملحليني و�لدوليني يف �لقطاع 
ت�فري  على  �أي�ساً  �لـــ�ز�رة  تعمل  كما  �ل�سناعي. 
�لبتكار  تبني  وتعزيز  و�حل��فز  �لتم�يل  حل�ل 
�ملتقدمة من خلل  �لتكن�ل�جيا  و�لعتماد على 
يف  وتطبيقاتها  �لر�بعة  �ل�سناعية  �لث�رة  حل�ل 
�سمعة  تعزيز  �إىل  و�ــســ�ًل  �ل�سناعية،  �لأنــظــمــة 
ل�سناعات  ر�ئــدة  عاملية  ك�جهة  ومكانتها  �لدولة 

�مل�ستقبل".
�أكــــد مــعــايل حمــمــد عــلــي �ل�سرفاء،  مــن جــانــبــه 
�أب�ظبي  يف  �لقــتــ�ــســاديــة  �لتنمية  د�ئــــرة  رئــيــ�ــس 
دور  تعزيز  على  �أبــ�ظــبــي  �إمــــارة  حك�مة  حــر�ــس 
قطاع �ل�سناعة كاأحد �ملحركات �لرئي�سة لتحقيق 
وذلك من خلل  �مل�ستد�مة  �لقت�سادية  �لتنمية 
�ملبا�سرة  و�خلارجية  �ملحلية  �ل�ستثمار�ت  تعزيز 
من  حزمة  وت�فري  �ل�سناعية،  �لقطاعات  كل  يف 

�حل��فز و�ملمكنات �لتناف�سية دعماً لل�سناعة.
من�ذجاً  �ل�سناعية  �أب�ظبي  مدينة  " تعد  وقــال 

تــ�فــرهــا دولــــة �لإمـــــار�ت  �لــتــي  �ملــتــمــيــزة  للبيئة 
و�أب�ظبي للقطاع �ل�سناعي، �لذي نعتره ركيزة 
رئي�سة مهمة يف خطط �لإمارة �مل�ستقبلية وروؤيتها 
نح� تعزيز مكانة �أب�ظبي �لقت�سادية للتحقيق 
�لريادة و�ملر�كز �ملتقدمة يف �لتناف�سية �لإقليمية 
و�لدولية بالإ�سافة �ىل ك�نه �أحد �أهم �لقطاعات 
�لتي تعد ر�فد�ً �أ�سا�سياً وم�ساهماً فاعًل وم�ستد�ماً 
�مل�ساعي  ظــل  يف  خــ�ــســ��ــســاً،  �ملــحــلــي،  للقت�ساد 
و�لتكن�ل�جية،  �ملتط�رة  �ل�سناعات  ل�ستقطاب 
وحتديد�ً، �سناعات �مل�ستقبل، على �أ�سا�س �لبتكار 
�ملت���سل، وحتقيق مبد�أي �ل�ستد�مة  و�لتط�ير 
و�لريادة، مبا يعزز مكانة �لإمار�ت دولة �سناعية، 
تناف�س بكل �ملز�يا �لتي ت�فرها يف خمتلف مناطق 
�لإمــار�ت، �سمن روؤية ��سرت�تيجية يتم تنفيذها 

بت�جيهات من قيادة �لدولة".
وتعد مدينة �أب�ظبي �ل�سناعية "�إيكاد"، من �أبرز 
�ملدن �ل�سناعية يف دولة �لإمــار�ت، و�ملنطقة، من 
خلل دورها وخططها يف تعزيز �ل�سناعات، حيث 
" �إيكاد" مر�فق وخدمات متميزة مزودة  متتلك 
نــقــاط دخـــ�ل،  فــعــالــة، وعــــدة  �تــ�ــســالت  ب�سبكة 

و�سبكة طرق متط�رة ت�ؤمن �سه�لة �حلركة.
كما �أنها ت�سم م�ست�دعات وخمازن �سممت �سمن 
�لل�ج�ستية،  للخدمات  ومر�كز  �ملقايي�س،  �أعلى 
وو�س�ل �سريعا للم��نئ و�ملطار�ت، بالإ�سافة �ىل 
ت�فر قن��ت �لت���سل �لتجارية �س��ء عن طريق 
�ل�سحن �لبحري �أو �ل�سحن �لري من خلل �أكر 
مــن 200 مــن �خلــطــ�ط �جلــ�يــة مــن مدينتي 
�ل�سناعية  �لــعــقــار�ت  متتد  كما  ودبـــي،  �أبــ�ظــبــي 
مربعا،  كــيــلــ�مــرت�   40 مــ�ــســاحــة  عــلــى  �ملــمــيــزة 
تتطابق  �لأر��سي كي  حيث مت ت�سميم م�ساحات 
مدرو�سة،  بــاأ�ــســعــار  �مل�ستثمرين  �حــتــيــاجــات  مــع 
مبز�يا  وتــتــ�ــســم  �حــتــيــاجــاتــهــم،  تلبي  ومــ�ــســاحــات 
و�خلفيفة  �لثقيلة  �ل�سناعات  لقطاع  ��ستثنائية 
بدء�ً من �ل�سناعات �لف�لذية و�ملعدنية، �ىل م��د 
�لبناء، و�خلدمات �لل�ج�ستية �إنتهاء�ً بال�سناعات 

�لغذ�ئية، وخدمات �لنفط و�لغاز.
تف�ق  قــ�ــســة  �لإمار�ت"  "حديد  �ــســركــة  وتــعــد 
�لــ�ــســركــة حمركاً  كــمــا تعتر  �إمــار�تــيــة وعــاملــيــة، 
�لــتــنــ�يــع �لــ�ــســنــاعــي حلك�مة  رئــيــ�ــســيــاً جلـــهـــ�د 
وتبلغ   ،1998 عام  �ل�سركة  تاأ�س�ست  و  �أب�ظبي، 
/ �ــســنــ�ًيــا  مــلــيــ�ن طــن   3.5 �لإنــتــاجــيــة  طاقتها 

كثرية  دول  �إىل  منتجاتها  وت�سدر   /MTPA
�حلديد  ل�سناعة  �ــســركــة  �أول  وتــعــد  �لــعــامل،  يف 
�نبعاثات  بــالــتــقــاط  تـــقـــ�م  �لـــعـــامل  يف  �لــ�ــســلــب 
بال�ستفادة من  �أنها  كما  �لكرب�ن،  �أوك�سيد  ثاين 
�أحــــدث �لــتــقــنــيــات، تـــزود 60 يف �ملــائــة مــن �س�ق 
�جل�دة  عالية  نهائية  مبنتجات  �ملحلي  �ل�سلب 
�لت�سليح  مبــا يف ذلــك ق�سبان �لأ�ــســلك وحــديــد 
�ل�سركة  وتلعب  �لألــ��ح  و�أكــ��م  �لثقيلة  و�ملقاطع 

دور�ً متكينياً يف بناء م�ستقبل �لقت�ساد، وت�ساهم 
 2030 �أبــ�ظــبــي �لقــتــ�ــســاديــة  روؤيـــة  يف حتقيق 

ومئ�ية �لإمار�ت 2071.
�لرميثي،  غــمــر�ن  �سعيد  �ملهند�س  �سعادة  وقـــّدم 
و�لرئي�س  "�أركان"  ملجم�عة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
عن  �سرحاً  �لإمار�ت"  "حديد  ل�سركة  �لتنفيذي 
وخطط  �لإمار�ت"،  "حديد  �ــســركــة  نــ�ــســاطــات 
تقدمي  خلل  من  ��ستثمار�تها،  وجنــاح  ت��سعها، 
لــلــ�ــســنــاعــات �ملحلية  �لــ�ــســ�ق  مــنــتــجــات ر�ئــــدة يف 

وت�فري فر�س وظيفية للم��طنني �لإمار�تيني.
معايل  بــزيــارة  �لــيــ�م  "ت�سرفنا  �لرميثي:  وقـــال 
�لدكت�ر �سلطان بن �أحمد �جلابر، وزير �ل�سناعة 
�لإمار�ت،  حديد  مل�سنع  �ملتقدمة،  و�لتكن�ل�جيا 
لــلــ�ــســركــة �نطلقاً  دعـــم مــعــالــيــه  ُر عــالــيــاً  ونـــقـــدِّ
دولة  حك�مة  ت�ليه  �لــذي  �لكبري  �لهتمام  مــن 
وتعزيز  �ل�طنية  �ل�سناعات  لتمكني  �لإمــــار�ت 
�ل�طنية  �ل�سناعية  �لقاعدة  وت��سيع  تناف�سيتها 
�أهد�ف  حتقيق  يف  حم�رية  �أهمية  من  لذلك  ملا 
�لــتــنــ�يــع �لقـــتـــ�ـــســـادي لـــلـــدولـــة، ونــفــخــر بك�ن 
�لت�سليح  حــديــد  مــن  �جلــــ�دة  عــالــيــة  منتجاتنا 
�لإن�سائية  و�ملــقــاطــع  �حلــديــد  �أ�ــســلك  ولــفــائــف 
�لعملء  �حــتــيــاجــات  تلبي  �لرتــكــازيــة  و�لألـــــ��ح 
�لعامل،  حـــ�ل  دولــــة   50 مـــن  �أكــــر  ويف  حمــلــيــاً 
�لتنمية  م�سرية  يف  فاعًل  م�ساهماً  يجعلنا  مما 

�لقت�سادية ط�يلة �لأجل للدولة.
دعــــم قطاع  �إىل  �لــ�ــســركــة  يف  نـــهـــدف  و�أ�ــــســــاف: 
�لــ�ــســنــاعــات �لــتــحــ�يــلــيــة �لــ�طــنــيــة مـــن خلل 
يف  تدخل  �لتي  �مل�سافة  �لقيمة  منتجات  ت�فري 
�سناعة  مثل  و�لقطاعات  �ل�سناعات  من  �لعديد 
و�لنقل  و�لإنــ�ــســاء�ت  و�ملــعــد�ت  و�لآلت  �ل�سيار�ت 
�سنع  �سعار  حتت  ت�سديرها  يتم  حيث  و�لطاقة، 
وعليه،  �لــعــامل.  دول  خمتلف  �إىل  �لإمــــــار�ت  يف 
�أهـــد�ف  مــع  متــامــاً  تــتــ��فــق  ��سرت�تيجيتنا  فـــاإن 
�لــطــمــ�حــة لدولة  �لــ�ــســنــاعــيــة  �ل�ــســرت�تــيــجــيــة 
�لإمار�ت، م�سروع 300 مليار، و�لتي تهدف �إىل 
زيادة م�ساهمة �لقطاع �ل�سناعي يف �لناجت �ملحلي 
�لإجـــمـــايل لــلــدولــة مــن 133 مــلــيــار درهـــم �إىل 

."2031 عام  بحل�ل  درهم  مليار   300
عام  تاأ�س�ست  �لتي  فل�ر"  "جلف  �سركة  وتعتر 
م�سممة  كــيــمــيــائــيــة  ت�سنيع  �ــســركــة   ،2008
�لأل�مني�م  فل�ريد  على  �ملتز�يد  �لطلب  لتلبية 
متطلبات  مــن  جــزء  وتغطية  �لعربي  �خلليج  يف 
ببناء  قامت  حيث  �ملــجــاورة،  للمناطق  �ل�ستري�د 
جممع �لفل�ريد �ل�سناعي، بعد در��سات من قبل 
و�لتقنية،  �لقت�سادية  للجدوى  �خلــر�ء  �أف�سل 
و�ملعايري  �لتقنيات،  �أحــدث  حتاكي  ومب���سفات 
�لبيئة،  و�ل�سلمة وحماية  �لت�سميم  �لدولية يف 
�لـــتـــجـــاري لــلــ�ــســركــة مـــن فل�ريد  وبـــــد�أ �لإنــــتــــاج 
�لألــ�مــنــيــ�م يف �لــربــع �لأخـــري مــن عــام 2014، 

من  �لــعــديــد  فل�ر" يف  "جلف  �سركة  دخــلــت  كما 
�ل�سر�كات �لإ�سرت�تيجية مع �سركات �لتكن�ل�جيا 
�أحدث �حلل�ل  �لر�ئدة للح�س�ل على  �لأوروبية 
وفل�ريد   ، �لأل�مني�م  فل�ريد  �إنــتــاج  يف  �لتقنية 

�لهيدروجني ، وحم�س �لكريتيك.
�لرئي�س  �خلــيــيــلــي  �سهيل  حــمــد  عــ�يــ�ــســة  وقـــدم 
عن  �ــســرحــاً  فل�ر"  "جلف  لــ�ــســركــة  �لــتــنــفــيــذي 
�لقليلة  �لــ�ــســنــني  خــــلل  وتـــطـــ�رهـــا  �لـــ�ـــســـركـــة، 
وم�ساهمتها  عاملية،  ل�سر�كات  وعقدها  �ملا�سية، 
يف من� �لقت�ساد �لإمار�تي، و�لدعم �لذي تقدمه 
�لإمار�ت لل�سناعات على م�ست�يات خمتلفة، مبا 
يعزز من�ها، ويزيد من قدرتها على �لتح�ل �إىل 
و��ست�سر�فها  بــالبــتــكــار،  تت�سم  عاملية  �سناعات 

للم�ستقبل.
فل�ر"  "جلف  �ــســركــة  " تــتــمــيــز  �خلــيــيــلــي  وقــــال 
�خلليج  مــنــطــقــة  يف  �لأول  بــكــ�نــه  وجمــمــعــهــا، 
�لــعــربــي، و�لــ�ــســرق �لأو�ــــســــط، مـــن حــيــث تكامل 
عنا�سر �لإنتاج، وتط�ر �لتقنيات �لتي نعمل على 
فارقة  وعلمة  ن�عية  نقلة  تعد  و�لتي  �أ�سا�سها، 
و�لــــدويل،  و�لإقــلــيــمــي  �ملــحــلــي  �ل�سعيدين  عــلــى 
وفل�ريد  �لأل�مني�م  فل�ريد  �إنــتــاج  �سعيد  على 
�لطلب  مــع  �لكريتيك  وحــمــ�ــس  �لــهــيــدروجــني 
�ملتز�يد على كيماويات �لفل�ريد باأ�سعار تناف�سية 
�أن  �أ�ــســا�ــس  على  روؤيــتــنــا  وتــقــ�م  ودولــيــا،  �إقليمياً 
�لكيماويات  �سناعة  يف  عاملياً  رئي�سياً  لعباً  نك�ن 
و�لتح�سني  �لت��سع  على  �لرتكيز  مع  �لفل�رية، 
وبــنــاء عــلقــة قــ�يــة مــع �سركائنا و�ملــ�ــســاهــمــة يف 
�ل�سناعات  على  يركز  �لــذي  �ل�طني  �لقت�ساد 

�ملتقدمة".
" تقدم حك�مة دولــة �لإمــــار�ت، ووز�رة  و�أ�ــســاف 
�ل�سناعة و�لتكن�ل�جيا �ملتقدمة، كل �أن��ع �لدعم 
�أن مثل هذ� �مل�سروع  لن�ساطاتنا ونحن ن�ؤكد هنا 
من  لــلــقــيــادة،  �حلكيمة  �لـــروؤيـــة  بتنفيذ  ي�ساهم 
خلل م���سلة �لتط�ر، و�مل�ساهمة يف �ل�سناعات 
�ل�طنية، و�س�ف ن���سل خططنا مع كل �ل�سركاء 
بهدف �لت��سع و�لتط�ر، و��ست�سر�ف �مل�ستقبل يف 

هذه �ل�سناعة".
�لأنابيب  لــ�ــســنــاعــة  "�أجمل"  �ــســركــة  وتــعــتــر 
�لعاملية  و�مل�سانع  �ل�سركات  �أبــرز  من  �لف�لذية 
�ل�سركات  �أكــــر  مـــن  تــعــد  كــمــا  �ملـــجـــال،  هــــذ�  يف 
�ملــ�ــســدرة �إىل �لـــ�ليـــات �ملــتــحــدة �لأمـــريكـــيـــة، و 
�إنتاجها  خــط  �أن  كما  مــ�ظــفــاً،   450 بها  يعمل 
د�سن  حيث  �لت��سع،  على  قدرتها  ي�ؤكد  �جلديد، 
وزير  �جلابر،  �أحمد  بن  �سلطان  �لدكت�ر  معايل 
�جلديد  �خلط  �ملتقدمة  و�لتكن�ل�جيا  �ل�سناعة 
يف  �ل�سناعية  �ل�سركات  قــدرة  ي�ؤكد  مبا  لل�سركة 
تاأ�سي�سها،  من  �سن��ت  بعد  �لتط�ر،  على  �لدولة 
�سرح من  �إىل  ��ستمع معاليه  �أعمالها. كما  وبــدء 
ق�سم   - �مل�سنع  رئي�س  �ل�سمري  عــبــد�هلل  �ل�سيد 

�لنفط و�لغاز ح�ل طم�حات �ل�سركة وخططها، 
خـــلل �لــفــرتة �ملــقــبــلــة، وكــيــف متــكــنــت �ل�سركة 
�ملحفزة  �لقــتــ�ــســاديــة  �لبيئة  بف�سل  �لــنــمــ�  مــن 
�ل�سناعي،  للقطاع  ودعــمــهــا  �لإمـــــار�ت  دولـــة  يف 
�لقطاع  لتعزيز جاذبية  �سيا�سات وخطط  ووج�د 
من  �ملــزيــد  ومنحه  تناف�سيته،  ورفـــع  �ل�سناعي، 

�ملز�يا و�حلل�ل �لتم�يلية.
وقــــال �لــ�ــســيــد �ــســاهــ�ل عــمــيــد، �لــعــ�ــســ� �ملنتدب 
�ل�سناعة  وزير  و�إذ نرحب مبعايل  "�إننا  لل�سركة 
و�لتكن�ل�جيا �ملتقدمة، فاإننا جندد �لتاأكيد على 
�سناعة  تتم  حيث  �لإمار�تي،  �ملحلي  �ملنتج  ج�دة 
�لغاز  �سركات  ��ستعمال  �أجــل  مــن  �لأنــابــيــب  هــذه 
�لعاملية  للمعايري  تلبية  �لإمـــــار�ت،  يف  و�لــنــفــط 
من  �سابقاً  ��ستري�دها  يتم  كان  �أن  بعد  �ل�سارمة 
�ل�ليات  �إىل  منتجاتنا  بت�سدير  ونق�م  �خلــارج، 
�ملتحدة وكند� و�أوروبــا و�أجــز�ء �أخــرى كثرية من 
�لــعــامل �أيــ�ــســاً، ونــحــن جـــزء مــن مــبــادرة "��سنع 
�ل�سناعة  وز�رة  �أطــلــقــتــهــا  �لــتــي  �لإمار�ت"  يف 
و�لتكن�ل�جيا �ملتقدمة، �لتي تقدم لنا كل �لدعم 
يف عملنا، مبا يعزز ن�ساطنا �ل�سناعي �لقت�سادي، 

وي��سع علقاتنا �لتجارية مع كل دول �لعامل".
على  نت��سع  �س�ف  �أننا  �إىل  هنا  و�أ�ساف.."ن�سري 
�سعيد �لإنتاج خلل �لفرتة �ملقبلة بحيث �سن�سل 
�سن��ت،  خـــلل  مـــرتي  طــن   1000000 �إىل 
�لعاملية،  �ل�سهاد�ت  �أهــم  على  ح�سلت  ومنتجاتنا 
 UL و   FM و   OSHAD و   ISO مــثــل 
وغريه  هـــذ�  وكـــل   ،CE & amp و   API و 
و�لهيئات  �لإمـــــار�ت،  دولـــة  حك�مة  دعــم  بف�سل 
�ملختلفة يف �أب�ظبي، مبا يعر عن قدرة �ل�سركة 
عــلــى �لــتــطــ�ر، وفــقــاً لأعــلــى �ملــعــايــري �لــعــاملــيــة يف 
�ل�سعيد  �ملناف�سة على  �ل�سناعة، ومبا يعزز  هذه 

�لدويل ب�سكل كبري".
�لدكت�ر  �جلــ�لت من جانب معايل  هــذه  وتاأتي 
و�لتكن�ل�جيا  �ل�سناعة  وزيـــر  �جلــابــر  �سلطان 
�إىل عدد من  �سابقة  ��ستمر�ر�ً جل�لت  �ملتقدمة، 
�ملناطق  خمتلف  يف  �لدولة  يف  �ل�سناعية  �مل��قع 
�لـــ�ز�رة على �سعيد  دور  على  تاأكيد�ً  �لــدولــة،  يف 
على  و�لطــلع  �ل�سناعية،  �لدولة  مكانة  تعزيز 
وتقدمي  �ل�سناعية،  و�مل�ؤ�س�سات  �ل�سركات  و�قــع 
�لقطاع  يحتاجها  �لتي  و�ملــز�يــا  �لدعم  �أنـــ��ع  كل 
�ل�ز�رة  �ل�سناعي يف �لدولة، �سمن ��سرت�تيجية 
�لتي تهدف �إىل تعزيز م�ساهمة �لقطاع �ل�سناعي 
�إىل  �لإمــــار�ت  �لإمـــار�تـــي، وحتــ�يــل  يف �لقت�ساد 
وجهة جاذبة لل�سناعات �ملتقدمة و�لتكن�ل�جية.

�سلطان اجلابر: 
ال�سناعي القطاع  قدرات  تعزيز  اأ�سا�س  هي  وروؤيتها  الر�سيدة  القيادة  • توجيهات 

واخلربات التجارب  وتبادل  التعاون  وتوثيق  ال�سناعي  القطاع  يف  �سركائنا  مع  البناء  للحوار  دائمًا  • ن�سعى 
م�ستدام معريف  اقت�ساد  لبناء  الروافد  اأهم  من  واحدًا  ال�سناعي  القطاع  جلعل  ال�سحيح  الطريق  على  ت�سري  • الإمارات 

مكتب اأبوظبي لل�سادرات يدعم تواجد ال�سادرات الإماراتية يف الأ�سواق الهندّية

حممد �سيف ال�سويدي: ال�سراكة القت�سادية بني الإمارات والهند تفتح اآفاقًا جديدة لتعزيز التبادل التجاري
•• اأبوظبي-الفجر:

بحث �سعادة حممد �سيف �ل�س�يدي، مدير عام �سندوق �أب�ظبي للتنمية، رئي�س 
�للجنة �لتنفيذية ملكتب �أب�ظبي لل�سادر�ت، مع �سعادة �سنجاي �س�دهري، �سفري 
�لتعاون  �آليات  تعزيز  �ملتحدة،  �لعربية  �لإمــار�ت  دولــة  لدى  �لهند  جمه�رية 
�مل�سرتك، حيث تناولت �ملباحثات �أهمية �تفاقية �ل�سر�كة �لقت�سادية �ل�ساملة 
�لتي مت ت�قيعها بني �لبلدين يف �سهر فر�ير من �لعام �جلاري، و�لتي ت�ستهدف 
تعزيز �لتعاون �ل�سرت�تيجي وزيادة حجم �لتبادل �لتجاري غري �لنفطي من 
و�أكد  �ملقبلة.  �سن��ت  100 مليار دولر خلل �خلم�س  �إىل  60 مليار دولر 
�سعادة حممد �سيف �ل�س�يدي خلل �للقاء �لذي ح�سره �ل�سيد خليل فا�سل 
�ملن�س�ري، مدير عام مكتب �أب�ظبي لل�سادر�ت بالإنابة، وعدد من �مل�س�ؤولني 
�لعربية  �لإمــار�ت  �لتاريخية بني دولة  يف كل �جلانبني على عمق �لعلقات 
�لبلدين  بني  �لقت�سادية  �ل�سر�كة  �أن  م��سحاً  �لهند،  وجمه�رية  �ملتحدة 
متّهد �لطريق حلقبة جديدة من �لزدهار و�لنم� �لقت�سادي �مل�سرتك يف كل 
�جلانبني. و�أ�ساف "ن�سعى من خلل مكتب �أب�ظبي لل�سادر�ت �إىل �ل�ستفادة 
من م�ستهدفات �لتفاقية �لقت�سادية مع �حلك�مة �لهندية لفتح �آفاق �أو�سع 
يف �لتبادل �لتجاري، وتعزيز ت��جد �ل�سادر�ت �لإمار�تية يف �لأ�س��ق �لهندية، 
م�سري�ً �إىل �أن "�أب�ظبي لل�سادر�ت" يدعم �مل�سدرين �لإمار�تيني للت��جد يف 
�لأ�س��ق �خلارجية مبا ي�ساهم يف من� �لقت�ساد �ل�طني." من جانبه، ثمن 

�سعادة �سنجاي �س�دهري، متانة �لعلقات �لتي جتمع دولة �لإمــار�ت �لعربية 
�ملتحدة و�لهند، م�ؤكد�ً حر�س �حلك�مة �لهندية على �ل�ستفادة من �تفاقية 
�متد�د�ً  تاأتي  و�لتي  م�ؤخر�ً  ت�قيعها  مت  �لتي  �ل�ساملة  �لقت�سادية  �ل�سر�كة 
للتفاقيات �مل�سرتكة �لتي وقعها �لبلد�ن عام 2017. و�أ�سار �إىل �أن �لعلقات 
�ملتميزة مع دولة �لإمار�ت و�سندوق �أب�ظبي للتنمية �ست�سهم يف دعم �لر�مج 

�لقت�سادية ذ�ت �لأول�ية للهند.
�أب�ظبي لل�سادر�ت  �ملن�س�ري، عن �هتمام مكتب  �ل�سيد خليل فا�سل  و�أعرب 
�لفائدة  يحقق  �لــهــنــد مبــا  مــع  و�لــتــجــاريــة  �لقــتــ�ــســاديــة  �لــ�ــســر�كــة  بتط�ير 
�إىل متــ�يــل ودعم  يــهــدف  �أن )�أدكـــ�ـــس(  �إىل  �لــبــلــديــن، لفــتــاً  لقــتــ�ــســاد كــل 
�ل�سادر�ت �ل�طنية لتمكينها من �ل��س�ل �إىل �لأ�س��ق �لعاملية، مبا يتما�سى 
�لقت�ساد  تن�يع  �إىل  و�لــهــادفــة  �لإمــــار�ت  لــدولــة  �ل�سرت�تيجية  �لــروؤيــة  مــع 
�ملحلي و��ستد�مته، م�سري�ً �إىل �أن �لتعاون مع �لهند �سيتيح لنا عقد �سر�كات 
��سرت�تيجية تدعم �لت�ّجهات �مل�ستقبلية �لد�عمة لتنمية �ل�سادر�ت، وتر�سيخ 
مكانة دولة �لإمار�ت على خريطة �لتجارة �لعاملية. ومن �جلدير بالذكر �أنه مت 
�ختيار �لهند من بني �لدول ذ�ت �لأول�ية لإقامة �تفاقية �سر�كة معها ك�نها 
عام  لإح�ساء�ت  ووفقاً  �لإمـــار�ت،  لدولة  ومتميز�ً  كبري�ً  جتارياً  �سريكاً  تعد 
2021 فقد ��ستح�ذت �لهند على ن�سبة %9 من �إجمايل �لتجارة �خلارجية 
 13% ن�سبته  ما  �لهند  �إىل  �لنفطية  غري  �ل�سادر�ت  �سكلت  حيث  للدولة، 

من �إجمايل هذه �ل�سادر�ت �إىل �لعامل حمتلة بذلك �ملرتبة �لأوىل.
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املال والأعمال
موارد ال�سارقة تنظم »اإدارة املوازنات« للعاملني باملجال املايل

•• ال�سارقة -الفجر:

نظمت د�ئرة �مل��رد �لب�سرية بال�سارقة خلل �بريل �حلايل، �لرنامج 
�لر�بعة  �ملجم�عة  �سمن  يعقد  �لــذي   ) �ملــ��زنــات  �إد�رة   ( �لتاأ�سي�سي 
�لتي  �لتاأ�سي�سية  �لــر�مــج  �سل�سلة  �سمن  ويــاأتــي   ، �ملـــايل  للرنامج 
 ، �ملــايل  باملجال  �لعاملني  �ل�سارقة  حك�مة  مل�ظفي  �لــد�ئــرة  تنفذها 
باأعلى  �لعمل  جهة  �أهــد�ف  لتحقيق  ومثمر  فعال  �أد�ء  من  لتمكينهم 
كفاءة ممكنة. وناق�س �لتدريب ، �ملهار�ت �للزمة للتحليل ،�لتخطيط 
�لعام و�خلا�س، و�مليز�نية  �مل��زنات بالقطاع  و�أن��ع   ، �ملالية  و�لرقابة 
للم�ز�نات  و�لعنا�سر�لرئي�سية  �لنقدية،  �لتدفقات  وبيان  �لعم�مية 
�لت�سغيلية و�ملالية، وحتليل �لتكلفة و�حلجم و�لربح يف �تخاذ �لقر�ر�ت 
�ملتعلقة بامليز�نية، و�لعنا�سر �لرئي�سية للم��زنات . و��ستهدف تعريف 

و�أهميتها  مفه�مها  حيث  مــن  لــلــمــ��زنــات  �لــعــام  بــالطــار  �مل�ساركني 
و�أبعادها �لقت�سادية و�لجتماعية و�ملالية و�لرقابية وكيفية �إعد�دها 
مهارة  �إك�سابهم  �إىل  �سعى  كما  �لعاملية.  و�ملمار�سات  �ملنهجيات  وفــق 
�إعد�د �مل��زنات من خلل �لتعرف على �أ�س�س تقدير عنا�سر �مليز�نية 
�لعد�د  حتكم  �لتي  �لعامة  و�لقــــ��عد   ، وم�ســـــروفات  �إيـــر�د�ت  من 
و�لتقدير وكذلك �كت�ساب مهارة تب�يب �مليز�نية يف �س�ء عدة �أ�سباب 
�ل�سرت�تيجيات  بــني  �لــرت�بــط  در��ــســة  �لــرنــامــج  وتــنــاول  للتب�يب. 
و�لأهد�ف وبناء �مل��زنات �لتي ترتجم كل ذلك من خلل �أرقام كمية 
�نحر�ف  �أي  �أن  م��سحاً   ، �لــيــ�م  �ملــ��زنــات  بناء  �أ�سا�س  يعد  و�لـــذي   ،
كامل  ويحد من  �ملر�س�مة  �لأهــد�ف  بالإنحر�ف عن  عنها ه� معني 
على  �مل�سارك�ن  تعرف  �لرنامج،  نهاية  ويف    . �مل�ؤ�س�سة  ��سرت�تيجية 
�أن��ع وبناء �مل�زنات بالأ�ساليب �حلديثة على م�ست�ى �لقطاعني �لعام 

�مل�ست�يات  على  وحتليلها  �لنحرفات  حتليل  كيفية  وعلى  و�خلــا�ــس 
باخلطة  �مل��زنات  ربط  �أهمية  و�لرباعي  وحتديد  و�لثلثي  �لثنائي 
�ل�سرت�تيجية للم�ؤ�س�سة وعلى ت��سيح علقة �مل��زنة بالبيانات �ملالية 
�لرئي�سية ،و�مليز�نية �لعم�مية وبيان �لدخل وبيان �لتدفقات �لنقدية 
�ملختلفة  �ملــنــاهــج  وتقييم   ، لــلــمــ�زنــات  وحت�سري�لعنا�سر�لرئي�سية 
�لتقارير  وحتليل  �لتكاليف  رقابة  �أدو�ت  تطبيق  ،و  �ملــ��زنــات  لإعــد�د 
ح�ساب  وعلى  �ملنا�سبة   �لت�سحيحية  و�لإجــــر�ء�ت  �ملختلفة  �لإد�ريـــة 
وكذلك  �ملالية  �لــقــر�ر�ت  �تخاذ  يف  للم�ساعدة  �ملــ��زنــة  تقييم  تقنيات 
و�لقر�ر�ت  و�لــربــح  و�حلــجــم  �لتكلفة  حتليل  ��ــســتــخــد�م  كيفية  على 

�ملتعلقة بامليز�نية.
 وكانت �خلطة �لتدريبية �جلديدة بد�أت مطلع �لعام �حلايل باملجال 
ودو�ئر  جهات  خمتلف  من  فيه  �لعاملني  �مل�ظفني  م�ستهدفة  �ملــايل 

 : �ملالية  �ملنظ�مة  وحمــاور  م���سيع  ت�سمل  حيث  �ل�سارقة،  حك�مة 
�حلل�ل  و�إد�رة  "�أمن  �ملحا�سبية  و�لـــدورة  للمحا�سبة،  �لــعــام  �لإطـــار 
و�إد�رة  �لقت�سادية،  �جلــدوى  ودر��سات  �مل�ساريع  و�إد�رة   ، �ملحا�سبية" 
و�آلية  �ملالية،  �لبيانات  �إعد�د  و�أ�ساليب  �ل�سريبي،  و�ل�كيل  �مل��زنات، 
و�لأخ�سائي  �لرقمي،  �ل�سد�د  ومن�سات  �حلك�مية،  �ملمتلكات  �إد�رة 
�ملعتمد يف �إد�رة �مل�سرتيات، و�لت�س�ية �جلردية و�إعد�د �لق��ئم �ملالية، 

و IFS �ملعايري �لدولية لإعد�د �لتقارير �ملالية.
تط�ير  على  م�ستمر  ب�سكل  �لب�سرية  �ملــ��رد  د�ئــرة  وبــدورهــا حتر�س 
�لــتــدريــبــيــة و�لــتــاأ�ــســيــ�ــســيــة ومــ��كــبــة متطلبات  وحتـــديـــث بــر�جمــهــا 
�لقطاع  �حتياجات  كــافــة  لتغطية  وم�ظفيهم  و�لــدو�ئــر  �مل�ؤ�س�سات 
�لروة  تنمية  بفاعلية يف  ت�سهم  بر�مج تدريبية  �حلك�مي. وت�سميم 

�لب�سرية و�لرتقاء بالعمل �حلك�مي يف �إمارة �ل�سارقة.

تلتزم روؤية القيادة الر�سيدة وتدعم جهود �سناعة امل�ستقبل ملجتمع الأعمال

غرف دبي تطلق هويتها املوؤ�س�سية اجلديدة املواكبة ل�سرتاتيجيتها لل�سنوات الثالث القادمة
•• دبي-الفجر: 

لروؤية  يف �نطلقة جديدة يف م�سريتها خلدمة جمتمع �لأعمال، وحتقيقاً 
�ساحب �ل�سم� �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكت�م، نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �ل�زر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" باأن تك�ن �لذر�ع �لتنم�ية لإمارة دبي، 
ك�سفت غرف دبي عن �له�ية �مل�ؤ�س�سية �جلديدة لها وللغرف �لثلث �لتابعة 

لها.
حتت  تعمل  �لتي  �لثلث  للغرف  �جلديد  �ل�سعار�ت  عن  �أي�ساً  �لك�سف  ومت 
مظلة غــرف دبــي وهــي غرفة جتــارة دبــي وغــرفــة دبــي �لعاملية وغــرفــة دبي 
بد�ية  �مل�ؤ�س�سية �جلديدة  �له�ية  �إطــلق  �سيمثل  �لرقمي، حيث  للقت�ساد 
مرحلة جديدة من دور �لغرف يف دعم من� �لأعمال يف �لإمارة، وحتقيق روؤى 

�لقيادة �لر�سيدة ب�سناعة م�ستقبل �لأعمال و�لقطاع �خلا�س.
-2022 للفرتة  �لغرف  ��سرت�تيجية  �جلديدة  �مل�ؤ�س�سية  �له�ية  وتعك�س 
و��ستقطاب  دبي،  يف  �لأعمال  بيئة  وتط�ير  حت�سني  على  �لقائمة   2024

�لت��سع  وحتفيز  �لإمـــارة،  �إىل  �لعاملية  و�ل�سركات  �خلارجية  �ل�ستثمار�ت 
�خلارجي يف �لأ�س��ق �لعاملية لل�سركات �لعاملة يف دبي بالإ�سافة �إىل تط�ير 

وتنمية �لقت�ساد �لرقمي يف دبي.
هــامــاً يف  دور�ً  دبــي  تلعب غرفة جتــارة  �ل�سرت�تيجية �جلــديــدة،  ومبــ�جــب 
وتــركــز على  �لإمـــــارة،  �لأعــمــال يف  وحــمــايــة م�سالح جمتمع  ودعـــم  متثيل 
�لأعمال  �ملتغرية ملجتمع  �ملتطلبات  لتلبية  وو�سائل جديدة  ��ستك�ساف طرق 
�حلي�ي و�ملت�سارع �لنم�، حيث يعك�س �ل�سعار �جلديد ت�جه �لغرفة لتحقيق 

�أهد�فها باملرحلة �لقادمة.
دبي  مكانة  تعزيز  على  �لعاملية  دبي  لغرفة  �جلديدة  �ل�سرت�تيجية  وتركز 
عا�سمة للتجارة �لعاملية، ومركز�ً ��سرت�تيجياً ل�ستقطاب �ل�سركات متعددة 
�جلن�سيات وم�ساعدة �ل�سركات على �لت��سع يف �لأ�س��ق �خلارجية، وحتديد 
للتجارة  دبــي  خلطة  حتقيقاً  وذلــك  ��سرت�تيجية  �أهمية  ذ�ت  �س�قاً   30
�خلارجية، �لتي �عتمدها �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكت�م، 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل�زر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل"، لرفع حجم 

�لتجارة �خلارجية لدبي �إىل تريلي�ين درهم بحل�ل �لعام 2026.
�لرقمي  للقت�ساد  دبي  غرفة  �سرتكز  �جلديدة،  �ل�سرت�تيجية  ومب�جب 
خلل �ل�سن��ت �لثلث �لقادمة على حت�سني بيئة �لأعمال �لرقمية، وتط�ير 
لرت�سيخ  �لعاملية  �لرقمية  �ل�سركات  و��ستقطاب  �لرقمية،  لل�سركات  �لدعم 

مكانة �لإمارة عا�سمة عاملية للقت�ساد �لرقمي. 
�إطلق  �إن  دبي  �إد�رة غرف  رئي�س جمل�س  �لغرير،  وقــال معايل عبد�لعزيز 
�له�ية �مل�ؤ�س�سية �جلديدة يعتر مرحلة �أ�سا�سية يف خطط �سناعة �مل�ستقبل، 
�لنم�  م�سرية  قيادة  �لغرف يف  لــدور  منارة  �مل�ؤ�س�سية  �له�ية  �ست�سكل  حيث 
�لقــتــ�ــســادي بـــالإمـــارة، وتــعــزيــز رو�بــطــهــا �لــتــجــاريــة مــع �لأ�ـــســـ��ق �لعاملية، 
�له�ية  �ست�سهل  حيث  و�لأعــمــال،  �ملــال  عــامل  يف  كعا�سمة  مكانتها  وت�طيد 
�أهد�فها  حتقيق  من  �لغرف  متكن  متخ�س�سة  منهجية  تطبيق  �مل�ؤ�س�سية 
بق�ة  و�لنطلق  للأعمال،  عاملي  كمركز  لدبي  و�لرتويج  وفعالية،  بكفاءة 
�أ�سار �سعادة حمد مبارك ب�عميم، مدير عام غرف  �مل�ستقبل. وبــدوره  نح� 
�لقيادة  �لتي و�سعتها  �لأهــد�ف  ��سرت�تيجية غرف دبي مع  �إىل تناغم  دبي 

و�ل�سر�كة  �لرقمي  و�لقت�ساد  �خلارجية  �لتجارة  �ن  �إىل  م�سري�ً  �لر�سيدة، 
�ل�سرت�تيجية بني �لقطاعني �لعام و�خلا�س ركائز �أ�سا�سية جتمع كل �لغرف 
�لعاملة حتت مظلة غرف دبي لتحقيق �لهد�ف �ملر�س�مة، م�ؤكد�ً �إن �لك�سف 
�ل�عي  وتعزيز  �جله�د،  ت�حيد  نح�  متقدمة  خط�ة  �مل�ؤ�س�سية  �له�ية  عن 
م�سرق  م�ستقبل  �إىل  و�لتطلع  ومبادر�تنا.  وخدماتنا  وطم�حاتنا  باأهد�فنا 
�ل�سيخ حممد بن  �ل�سم�  �لعاملي. وكان �ساحب  ��سم دبي وطم�حها  ي��كب 
ر��سد �آل مكت�م، نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل�زر�ء حاكم دبي "رعاه 
وت�سكيل ثلث  �لغرفة  �إعــادة هيكلة  �ملا�سي  �لعام  " �أقــّر يف مار�س من  �هلل 
�لعاملية، وغرفة دبي  غرف للإمارة، ت�سمل: غرفة جتارة دبي، وغرفة دبي 
للقت�ساد �لرقمي، بهدف متكني جمتمع �لأعمال بدبي، ودعم �لقطاعات 
دبي  جتــارة  وت��سيع  حتفيز  يف  �لفاعلة  و�مل�ساهمة  �لتقليدية  �لقت�سادية 
من  تتخذ  �لتي  و�لعاملية  �لإقليمية  �ل�سركات  م�سالح  ودعــم   ، �خلــارجــيــة 
فر�س  وخلق  �جلديد  �لرقمي  �لقت�ساد  قطاعات  وتط�ير  لها،  مقر�ً  دبــي 

��ستثمارية جديدة فيه، و�لدفع نح� �لتح�ل �لرقمي �ل�سامل.

الإمارات تعتمد هيئة الت�سنيف الكرواتية لإ�سدار �سهادات الت�سنيف البحرية 
•• دبي-الفجر: 

يف  �لــبــحــري  �لــقــطــاع  تنظيم  دورهــــا يف  �سمن 
�لدولة، قامت �لإد�رة �لبحرية �لإمار�تية لدى 
بت�قيع مذكرة  �لتحتية  و�لبنية  �لطاقة  وز�رة 
�لت�سنيف  هــيــئــة  خــللــهــا  مــن  تعتمد  تــفــاهــم 
�لكرو�تية لإ�سد�ر �سهاد�ت �لت�سنيف �لبحري 
�أعمال �ملعاينة �للزمة للتاأكد  و�لقيام بجميع 
مـــن �أهــلــيــة �لــ�ــســفــن لــلإبــحــار بـــاأمـــان، وبهذ� 
�لت�سنيف  هــيــئــات  جــمــيــع  تــ�ــســبــح  �لعـــتـــمـــاد 
�ملن�سمة �إىل جمعية هيئات �لت�سنيف �لدولية، 
معتمدة من قبل دولة �لإمــار�ت. وقام بت�قيع 
دروي�س  �هلل  عــبــد  �لــكــابــنت  �لــتــفــاهــم  مـــذكـــرة 
�لهّيا�س، مدير �س�ؤون �لنقل �لبحري يف وز�رة 
و  �لإمـــار�ت،  دولــة  �لتحتية يف  و�لبنية  �لطاقة 
د�مري روجي، �ملدير �لعام لدى هيئة �لت�سنيف 
م�س�ؤويل  مــــن  عـــــدد  بـــحـــ�ـــســـ�ر  �لــــكــــرو�تــــيــــة، 

�لطرفني.
هيئات  من  �لكرو�تية  �لت�سنيف  هيئة  وتعتر 
�لبحري، وتع�د  �لقطاع  �لعريقة يف  �لت�سنيف 
�لــتــا�ــســع ع�سر  �لـــقـــرن  �إىل  تــاأ�ــســيــ�ــســهــا  جــــذور 
يف  �لنم�ساوية  �لت�سنيف  هيئة  تاأ�س�ست  عندما 
�إىل  بعد  فيما  ��سمها  ليتح�ل   ،1858 �لعام 
�لعام  �لأدرياتيكي، ويف  �لبحري  ت�سنيف  هيئة 
�لت�سنيف  هيئة  ��سم  حتمل  �أ�سبحت   1949
عن  كرو�تيا  �نف�سال  وعندما  �لي�غ��سلفية، 
هيئة  ��سم  حتمل  �لهيئة  �أ�سبح  ي�غ��سلفيا 
1992، وتعتر  �لعام  �لكرو�تية يف  �لت�سنيف 
�لــدولــيــة لهيئات  �ملــنــظــمــة  �لــهــيــئــة عــ�ــســً�� يف 
�لهيئات  ت�سم  و�لــتــي   ،)IACS( �لت�سنيف 

�لقيادية على م�ست�ى �لعامل.
�مل�ساعد  �ل�كيل  �لقا�سمي،  نا�سر  �ل�سيخ  وقال 
�لطاقة  وز�رة  �لتحتية،  �لبنية  تنظيم  لقطاع 
�لعتماد  بــهــذ�  "ن���سل  �لــتــحــتــيــة:  و�لــبــنــيــة 
�لكرو�تية  �لت�سنيف  لهيئة  �أ�ــســدرنــاه  �لـــذي 

تعاوننا مع  كريات هيئات �لت�سنيف �لدولية 
�ملــعــتــمــدة مــن قــبــل �ملــنــظــمــة �لــدولــيــة لهيئات 
�لإد�رة  يف  �سيمكنا  مــا   ،)IACS( �لت�سنيف 
�ملتحدة  �لعربية  �لإمـــــار�ت  دولـــة  يف  �لبحرية 
يف  �لتحتية  و�لــبــنــيــة  �لــطــاقــة  ـــــ�ز�رة   ب ممثلة 
تعزيز  �أدو�ت  مــن  حــيــ�يــة  فــنــيــة  �أد�ة  ��ــســافــة 
�لرقابة على �سلحية �إبحار �ل�سفن �ل�طنية،  
�لبحرية  �ملر�كز  �لإمـــار�ت من  دولــة  ما يجعل 
ي�ستطيع  �لتي  �لــعــامل،  م�ست�ى  على  �ملــعــدودة 
فيها مّلك �ل�سفن �حل�س�ل على �أو�سع قاعدة 
يتنا�سب  مبا  �لت�سنيف،  �سهاد�ت  خــيــار�ت  من 
و�حتياجاتهم  �لــتــ�ــســغــيــلــيــة،  متطلباتهم  مـــع 
تعمل  �لــتــي  �لأقــالــيــم  �إىل  �إ�ــســافــة  �لتاأمينية، 
�لتعامل مع  �إىل  و�لتي قد حتتاج  �سفنهم،  بها 
�لأف�سلية  لها  يــكــ�ن  حمـــددة  ت�سنيف  هيئات 
يف �إ�سد�ر �سهاد�ت �لت�سنيف يف تلك �لأقاليم. 
وما من �سك �أن هيئة �لت�سنيف �لكرو�تية تعد 
�لعامل،  م�ست�ى  عــلــى  �لــعــريــقــة  �لــهــيــئــات  مــن 
ما  �إىل  جــذوره  تع�د  �لــذي  �لط�يل  بتاريخها 
يــزيــد عــلــى مــئــتــي عــــام، و بــتــ��جــدهــا يف دولة 

�لفنية  �لــقــدر�ت  �سنعزز  �أننا  نعتقد  �لإمـــار�ت، 
لقطاع �لت�سنيف �لبحري، و�سنفتح �ملجال �أمام 
م���سفات  يف  ومبتكرة  جــديــدة  معايري  تبني 

بناء و�سيانة �ل�سفن و�ملن�ساآت �لبحرية."

تعزيز تناف�سية �لقطاع �لبحري �لإمار�تي
�أن ت��جد  �ــســك  "ما مــن  �لــقــا�ــســمــي:  و�أ�ـــســـاف 
�أع�ساء  من  �لقيادية  �لت�سنيف  هيئات  جميع 
 ،IACS �لت�سنيف  لهيئات  �لدولية  �ملنظمة 
وغريها من �لهيئات �لتابعة لدول �أخرى، يعد 
�لإمار�تي،  �لبحري  �لقطاع  �أهمية  على  دليًل 
و�لذي يعتر من �أكر �لقطاعات ن�ساًطا على 
ت�سم  �لتي  �لن�عية  بقدر�ته  �لإقليم،  م�ست�ى 
20 ميناًء بحرًيا جتارًيا، وعدد  ما يزيد على 
من �أهم م��نئ ت�سدير �لنفط يف �ملنطقة، كما 
تبلغ زيار�ت �ل�سفن �لتجارية �إىل مياه وم��نئ 
يحتاج  جــمــيــعــهــا  زيــــــارة،   25،000 �لـــدولـــة 
يف  �لت�سنيف  هيئات  بخدمات  �ل�ستعانة  �إىل 
لــتــجــديــد وثــائــق �لتاأمني  �لــفــحــ�ــس و�ملــعــايــنــة 
وغريها من �ملعاملت �لتي حتتاج �إىل خر�ت 

عاملية �مل�ست�ى لإثبات �أهلية �ل�سفينة للإبحار، 
�أهم  كــبــرًي� مــن  عـــدًد�  �لــدولــة حتت�س  �أن  كما 
هيئات  دعــم  �إىل  حتتاج  �لتي  �ل�سفن  �أحــ���ــس 
�أحدث  ��ــســتــخــد�م  ل�سمان  �لعاملية  �لت�سنيف 

�مل���سفات و�ملعايري يف �ل�سفن �لتي تبنيها."
مـــن جــانــبــه قـــال د�مــــري روجـــــي، �ملـــديـــر �لعام 
"�إنها لإجناز  �لت�سنيف �لكرو�تية:  لدى هيئة 
�لطاقة  وز�رة  �عــتــمــاد  عــلــى  نح�سل  �أن  كــبــري 
و�ملعروفة  �لإمــــار�ت،  بــدولــة  �لتحتية  و�لبنية 
�ملعايري  باأعلى  بالتز�مها  �لعامل  م�ست�ى  على 
وتعتر  و�لعتماد،  �لت�سنيف  �لفنية يف جمال 
�أ�س��ق  �إىل  ب��بة  لنا  بالن�سبة  �لإمـــار�ت  دولــة 
تعتر  �إذ  عــام،  ب�سكل  �لأو�ــســط  �ل�سرق  منطقة 
�ملنطقة،  يف  ن�ساًطا  �ملــ��نــئ  �أكــر  مــن  م��نئها 
ما ي�سمح لنا با�ستقبال �سفن �أخرى من �لدول 
�ملجاورة وتقدمي خدماتنا لها. من جانب �آخر 
تعتر �لدولة من �أكر دول �ملنطقة �إ�سهاًما يف 
خلل  مــن  �لــبــحــري،  �لقطاع  معايري  تط�ير 
عــ�ــســ�يــتــهــا يف جمــلــ�ــس �ملــنــظــمــة �لــبــحــريــة يف 
دور  �لــ�ز�رة  مع  لتعاوننا  و�سيك�ن  )ب(،  �لفئة 
كبري يف �لتاأثري على معايري �ملنظمة �لبحرية 
�لدولية ومن ثم �لقطاع �لبحري على م�ست�ى 
�إىل  و�إ�ـــســـافـــة  �أنـــــه  بــالــذكــر  �لعامل." جـــديـــر 
تقدميها خلدمات �لت�سنيف �لرئي�سة و�إ�سد�ر 
�لكرو�تية  �لت�سنيف  هيئة  متــتــاز  �لــ�ــســهــاد�ت، 
بــجــهــ�دهــا �لــكــبــرية يف جمـــال �لــبــحــث �لعلمي 
جديدة  ومنتجات  تقنيات  و�بتكار  و�لتط�ير، 
لتعزيز  �لتقنية  �ملــجــالت  خمتلف  يف  ون�عية 
�لــقــ��نــني و�ملــعــايــري �لــدولــيــة، مــا ي�سكل قيمة 
ق��عد  �أفــ�ــســل  تبني  عــر  لعملئها،  م�سافة 
�ل�سفن. كما  بناء و�سيانة  ومعايري �جلــ�دة يف 
متتلك �لهيئة خرة كبرية يف ت�سنيف �ليخ�ت 
باعها  �إىل  �إ�سافة  �لتجارية،  و�ل�سفن  �لفاخرة 
�لتي  �حلــربــيــة  �لــ�ــســفــن  ت�سنيف  يف  �لــطــ�يــل 

ت�ستخدمها �لق��ت �مل�سلحة.

بيئة اأبوظبي .. جهود حثيثة للمحافظة على املياه اجلوفية يف الإمارة
•• اأبوظبي-وام:

�أب�ظبي   – �لــبــيــئــة  هــيــئــة  �سلطت 
عام  خــلل  �إجناز�تها  على  �ل�س�ء 
�ملياه  حــمــايــة  جمـــال  يف   2021
�جلــ�فــيــة يف �إمــــارة �أبــ�ظــبــي �لتي 
�ملتجددة  غــري  �ملــ�ــســادر  مــن  تعتر 
ملر�قبة  جـــهـــ�دهـــا  و��ـــســـلـــت  حــيــث 
�إ�سافة  �ملياه �جل�فية  ��ستخد�مات 
�إىل �إطلق مبادر�ت جديدة لتقييم 
خلز�نات  �ملــدى  ط�يلة  �ل�ستد�مة 
�لإمارة  يف  �لعميقة  �جل�فية  �ملياه 

و�إد�رة �لطلب على �ملياه �جل�فية.
لها  تقرير  يف   - �لهيئة  و�أو�سحت 
�أنه يف �إطار  �أ�سدرته �أم�س �لثنني 
�جل�فية  �ملـــيـــاه  مــر�قــبــة  بــرنــامــج 
 1100  2021 �أجرت خلل عام 
زيارة لأكر من 440 بئر�ً ملر�قبة 
و�سملت  �ملـــيـــاه  مــ�ــســتــ�ى  وقــيــا�ــس 
�لــقــيــا�ــســات �لإجـــمـــالـــيـــة �لـــتـــي مت 
%92 من �لهدف �لذي  �إجر�وؤها 
هذ�  خــلل  لتحقيقه  �لهيئة  �سعت 
�لعام. وت�سمنت �ل�سيانة �مل�ستمرة 
�جل�فية  �ملـــيـــاه  مـــر�قـــبـــة  لــ�ــســبــكــة 
و�أجهزة  �خلــارجــيــة  �لآبــــار  �سيانة 
�سيانة  متت  حيث  �لآلــيــة  �ملر�قبة 
من  خــارجــًيــا  مر�قبة  �آبـــار   110
خـــلل �إقـــامـــة �أ�ـــســـ��ر وقــائــيــة مع 
�لــذي �ساهم  �لأمــر  تركيب لفتات 
بــا�ــســتــقــر�ر �لــقــ��عــد حـــ�ل �لآبــــار 
�جلديدة و��ستقر�ر �ملناطق �ملحيطة 
�لإجمالية  �لكفاءة  بلغت  وقــد  بها 
للآبار �مل�ؤمتتة �لتي متت �سيانتها 
كما   .2021 عــام  خــلل   94%
 2021 عــام  خــلل  �لهيئة  �أكملت 
�ملرحلة �لأوىل من �إعد�د �خلريطة 

�لهيدروجي�ل�جية لدولة �لإمار�ت 
على  للتعرف  مهمة  تعتر  و�لــتــي 
�ل��سع �حلايل لإمكانات �خلز�نات 
�جل�فية يف �لدولة وو�سع �خلطط 
ل�سمان  حلـــمـــايـــتـــهـــا  و�لــــــر�مــــــج 
و�لنم�  لل�سكان  �لجتماعي  �لرفاه 
�خلر�ئط  و�ــســتــكــ�ن  �لقــتــ�ــســادي. 
مرجعاً  مبثابة  �إعــد�دهــا  يتم  �لتي 
دقـــيـــقـــاً و�ـــســـهـــًل لــ�ــســنــاع �لـــقـــر�ر 
و�ملــ�ــســّرعــني و�لــبــاحــثــني يف جمال 
وحتى  و�ل�سطحية  �جل�فية  �ملياه 
نهاية �لعام �ملا�سي مت �لنتهاء من 
%45 من �مل�سروع و�لذي  ح��يل 
يت�سمن تقدمي تقرير �أويل وتقرير 
حتــلــيــل فـــجـــ��ت �لــبــيــانــات كــمــا مت 
�لنتهاء من %80 من �لدر��سات 
�لأوىل  �لن�سخة  و�إ�ــســد�ر  �مليد�نية 
�ل�سمالية  �لإمــــــار�ت  خــر�ئــط  مــن 
�إ�سافة   .1:100،000 مبقيا�س 
�سامل  تقييم  �إجــــر�ء  مت  ذلــك  �إىل 
�لعميقة  �جلـــ�فـــيـــة  �ملـــيـــاه  ملــــــ��رد 
 2021 عــــام  خــــلل  �أبـــ�ظـــبـــي  يف 
وكـــان �لــهــدف مــن �ملــ�ــســروع �إجر�ء 

متكامل  وكــــمــــي  نــــ�عــــي  تـــقـــيـــيـــم 
�مل�ستد�مة  �لتنمية  فر�س  لتحديد 
و��ستخد�م �مل��رد �ملحتملة خلز�نات 
�إمارة  يف  �لعميقة  �جلــ�فــيــة  �ملــيــاه 
�أبــ�ظــبــي. و�أكــمــلــت �لــهــيــئــة خلل 
�مل�سروع  مــن   55%  2021 عــام 
تقريرين  تــقــدمي  ت�سمن  و�لــــذي 
وتقرير  �ملبدئي  �لتقرير  رئي�سيني 
�لعميق.  �حلـــفـــر  مـــ�قـــع  �خـــتـــيـــار 
بئرين  حفر  مــن  �لنــتــهــاء  مت  كما 
و700   400 بعمق  ��ستك�سافيني 
�لهيئة  وت�سرف  �لعني.  منطقة  يف 
على م�سروع خمزن �خلري /�خلز�ن 
�ل�ــســرت�تــيــجــي لــلــمــيــاه �لــعــذبــة يف 
لي��/ �لذي يعتر �لأكر من ن�عه 
مرت  ملي�ن   26 ب�سعة  �ملنطقة  يف 
�ملخزنة  �جل�فية  �ملياه  من  مكعب 
�ل�سحلة  �جل�فية  �ملــيــاه  طبقة  يف 
�ــســمــال غــــرب لـــيـــ�� و�لـــتـــي تعتر 
لتزويد  ��ــســرت�تــيــجــي  �حــتــيــاطــي 
�ألــف مرت   180 بـ  �أب�ظبي  مدينة 
مكعب / ي�م /40 ملي�ن جال�ن/ 

ي�م/ ملدة 90 ي�ماً .
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2137/2022/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظ�رة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

م��س�ع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدع�ى رقم 2022/8 �مرعلى عري�سة حتكيم ، ب�سد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1978249.30( درهم �سامل للر�س�م و�مل�ساريف .

طالب �لتنفيذ : �لفك� للأملني�م ذ.م.م
عن��نه:�لمار�ت �لعربية �ملتحدة - �مارة دبي - ب�ر�سعيد - ديره - مبنى ملك �ملنال للتط�ير 

�س.م.ح 
�ملطل�ب �إعلنه : 1- مقاولت �لنظمة �لتنفيذية �حلديثة - م�سك �س.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

م��س�ع �لإعلن : قد �أقام عليكم �لدع�ى �لتنفيذية �ملذك�رة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�أو خزينة �ملحكمة �ساملة لر�س�م �ملحكمة ،  به وقدره )1978249.30( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذك�ر 

خلل )15( ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  882/2022/253 تنفيذ �شيكات 

�ملنظ�رة يف:د�ئرة �لتنفيذ �خلام�سة رقم 187
م��س�ع �لتنفيذ : 1- و�سع �ل�سيغة �لتنفيذية يف �لطلب �عله 2- �لز�م �ملنفذ �سده باأد�ء مبلغ وقدره )41.744( 
�ملرجتع دون  �ل�سيك  �لتنفيذ عن قيمة  و�ربع�ن درهم ل�سالح طالب  و�ربعة  و�سبعمائة  �لف  و�ربع�ن  درهم و�حد 
�سرف لعدم كفاية �لر�سيد بح�ساب �ملنفذ �سدها 3- �لز�م �ملنفذ �سده بالر�س�م و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة .

طالب �لتنفيذ : باب� ر�ج نار�يانان
عن��نه:�مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - �سارع �ل�سيخ ز�يد - برج برزم - بجانب برج �ومنيات - خلف �لمار�ت 

للعطلت - �لطابق رقم 29 - مكتب رقم 2906 
�ملطل�ب �إعلنه : 1- رود رنرز تر�نزيت �س.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

 )( وقــدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �عــله  �ملذك�رة  �لتنفيذية  �لدع�ى  �أقــام عليكم  قد   : �لإعــلن  م��س�ع 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة بال�سافة �ىل مبلغ ر�س�م خلزنية �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خلل )15( ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 

اعالن بالن�شر 
 2659/2022/253 تنفيذ �شيكات 

�إعلن وتكليف بال�فاء بالن�سر 
تفا�سيل �لإعلن بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �سده/1-  دبك� للن�ساء�ت �ــس.ذ.م.م 2- �حمد م��سى حممد علي هيبه - 
م�سري �جلن�سية - جمه�يل حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/ر�ك فيك�س ذ.م.م
قد �أقام عليكم �لدع�ى �لتنفيذية �ملذك�رة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)1204915( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذك�ر خلل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 
اعالن بالن�شر 

 2139/2022/207 تنفيذ جتاري 
�إعلن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

تفا�سيل �لإعلن بالن�سر 
�ل�سيار�ت �ــس.ذ.م.م 2- ن�روز خان  �ىل �ملنفذ �سده/1-  �سرق �ملدينة لتاأجري م��قف 

�سيد ويل - جمه�يل حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/خلف �حمد خلف �لعتيبه 

قد �أقام عليكم �لدع�ى �لتنفيذية �ملذك�رة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)203537( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.

وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 
�ملذك�ر خلل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  2658/2019/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظ�رة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185
م��س�ع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدع�ى رقم 214/2019 �مر �د�ء ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )12.893.495.8( درهم �سامل للر�س�م و�مل�ساريف.
طالب �لتنفيذ : مقاولت �لنظمة �لتنفيذية �حلديثة )م�سك( �سركة ذ�ت م�س�ؤولية حمدودة

عن��نه:�مارة دبي - منطقة �لق�سي�س �ل�سناعية 3 - �سارع عمان - م�ست�دع رقم 13 - بالقرب من 
كارف�ر �ك�سري�س وبرج �لتليفزي�ن - مكاين رقم:3747599012

: منفذ  دبي - �سفته  �لعقاري - م�ساهمة مقفلة - فرع  للتط�ير  �بيار  �سركة   -1 : �إعلنه  �ملطل�ب 
�سده

م��س�ع �لإعلن : قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2022/4/13 �خطاركم ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )12893495.80( درهم خلل 15 ي�م تاريخ �لتبليغ و�ل بيع �لعقار رقم 137 �لكائن يف منطقة 
�ملادة 152 من �للئحة  �لعلنية وفقا ملقت�سيات ن�س  �ملز�يدة  �لثانيه و�لعائدة لكم بطريق  �حل�سيان 

�لتنظيمية لقان�ن �لجر�ء�ت �ملدنية رقم 75 ل�سنة 2018 وتعديلته.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392 العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 

اعالن بالن�شر        
                  يف  املنازعة رقم:688/2022/465 نزاع جتاري 

�ملنظ�رة يف:�لت�س�ية �ل�دية للمنازعات �لثانية رقم 751
م��س�ع �لدع�ى : �ملطالبة مببلغ )4637.04( بال�سافة للف��ئد �لقان�نية ب��قع 9% حتى متام �ل�سد�د  . 

�ملتنازع:زعبيل لتاجري �ل�سيار�ت - �سركة ذ�ت م�س�ؤولية حمدودة/دولر �ل�سرق �لو�سط لتاجري �ل�سيار�ت 
- �سركة �ل�سخ�س �ل��حد

عن��نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �لكر�مه - بردبي - دبي - �سارع �لكر�مة - مبنى �رنك� - �سقة �لثالث - 
ثريفتي لتاجري �ل�سيار�ت

�ملطل�ب �إعلنه :  1- معاذ بن عبد�هلل بن �سالح �ملح�سن  -  �سفته : متنازع �سده    
�أقام عليك �لدع�ى وم��س�عها �ملطالبة مببلغ )4637.04( بال�سافة للف��ئد  م��س�ع �لإعلن :  قد 
�ملـــــ��فـــــق:2022/4/28  �لــقــانــ�نــيــة بــ��قــع 9% حــتــى متـــام �لــ�ــســد�د ، وحــــددت لــهــا جل�سة يـــ�م  �خلمي�س 
قان�نيا  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�س�ر  لذ�   - بعد  �لتقا�سي عن  �ل�ساعة:11:00 �سباحا يف قاعة 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392 العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 

اعالن اأمر اأداء بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:842/2022/60 امر اداء 

�ملنظ�رة يف:�و�مر �لد�ء و�نفاذ �لعق�د �لتجارية رقم 203
م��س�ع �لدع�ى : �ملطالبة با�سد�ر �لمر بالز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ )90.016.50( درهم وفائدة 5% وتع�ي�س 

)10.000( درهم و�لر�س�م و�مل�ساريف. 
�ملدعي:�ل�سركة �مل�سرية للن�ساء�ت �س.ذ.م.م

عن��نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �لبدع - بردبي - دبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - مبنى �ملز�يا �سنرت - �سقة 3008+3007 - 
ط3 - رقم مكاين:2525588100 - وميثله:فهد عبد�هلل حممد �ساغن �ل�سبلي

�ملطل�ب �إعلنه :  1- �ل�ساعر للمقاولت �س.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه
�أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2022/4/7 - بالز�م �ملدعي  م��س�ع �لإعلن :طلب ��ست�سد�ر �أمر 
عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره )90.016.50( درهم و�لفائدة �لقان�نية ب��قع 5% من تاريخ �ملطالبه وحتى 
�ل�سد�د �لتام وبالر�س�م وبامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة وملا كان ماتقدم وكانت �ملحكمة 
قد �مرت للمدعية بالف��ئد �لقان�نية من تاريخ �ملطالبة وملا فيه تع�ي�سا كافيا للخرية عن �ل�سر�ر �ملادية �لتي 
حلقتها لذ� رف�ست �ملحكمة طلب �لتع�ي�س �ذ ل مرر له .ولكم �حلق يف �لتظلم �لمر �و ��ستئنافه بح�سب �لح��ل 

وفق �لحكام �ل��ردة يف �ملادة 66 من �للئحة �لتنظيمية لقان�ن �لجر�ء�ت �ملدنية.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392

العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:141/2022/20 جتاري كلي 
�ملنظ�رة يف:د�ئرة �د�رة �لدع�ى �حلادية ع�سر رقم 854

�ملطالبة بندب جلنة مك�نه من خبريين �حدهما ح�سابي و�لخر م�سريف متخ�س�س تك�ن مهمتهما   : �لدع�ى  م��س�ع 
�لطلع على كافة �مل�ستند�ت و�حل�سابات و�لدفاتر �ملالية و�مليز�نيات �ملدققة وك�س�ف ح�سابات �ل�سركة لبيان كافة �ملبالغ 
�ملح�لة يف هذه �حل�سابات و�ملبالغ �لتي قام �ملدعي عليهما �لثاين و�لثالث بال�ستيلء عليها دون وجه حق وذلك منذ ت�يل 
�ملدعي عليه �لثاين من�سب مدير �ل�سركة �ملدعي عليها �لوىل بتاريخ:2019/1/20 و�لت�سريح لهما بالنتقال �ىل �أيه جهة 

للطلع على ما بها من م�ستند�ت تتعلق مب��س�ع �لدع�ى مع �لز�م �ملدعي عليه بالر�س�م و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة  . 
�ملدعي:حممد جابر عبد�هلل حممد �حلربي

عن��نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد مركز دبي �ملايل �لعاملي �لب��بة رقم 3 �لطابق �ل�ساد�س مكتب 
605 رقم مكاين:2682589680

�ملطل�ب �إعلنه :  1- ويلث �نرتنا�سي�نال �س.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 
م��س�ع �لإعلن :  قد �أقام عليك �لدع�ى وم��س�عها �ملطالبة بندب جلنة مك�نه من خبريين �حدهما ح�سابي و�لخر 
�ملدققة وك�س�ف  �ملالية و�مليز�نيات  �مل�ستند�ت و�حل�سابات و�لدفاتر  م�سريف متخ�س�س تك�ن مهمتهما �لطلع على كافة 
ح�سابات �ل�سركة لبيان كافة �ملبالغ �ملح�لة يف هذه �حل�سابات و�ملبالغ �لتي قام �ملدعي عليهما �لثاين و�لثالث بال�ستيلء 
عليها دون وجه حق وذلك منذ ت�يل �ملدعي عليه �لثاين من�سب مدير �ل�سركة �ملدعي عليها �لوىل بتاريخ:2019/1/20 
و�لت�سريح لهما بالنتقال �ىل �أيه جهة للطلع على ما بها من م�ستند�ت تتعلق مب��س�ع �لدع�ى مع �لز�م �ملدعي عليه 
بالر�س�م و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة ، وحددت لها جل�سة ي�م  �لثلثاء �مل��فق:2022/4/12 �ل�ساعة:09:00 �سباحا يف قاعة 
�لتقا�سي عن بعد - لذ� فاأنت مكلف باحل�س�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021
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تنظمه �سركة اأبوظبي الوطنية للمعار�ش اأدنيك على مدار 4 اأيام 

معر�س اأبوظبي الدويل للقوارب بن�سخته الرابعة ينطلق يف 24 نوفمرب املقبل 

عام على الت�سغيل التجاري لأوىل حمطات براكة.. عوائد كبرية لال�ستدامة واأمن الطاقة يف الإمارات

اإنتاج اأكرث من 10.5 ترياواط من الكهرباء ال�سديقة للبيئة واحلد من اأكرث من 5 ماليني طن من النبعاثات الكربونية خالل 12 �سهرًا

•• اأبوظبي-الفجر: 

حتت رعاية �سم� �ل�سيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان، 
�سلطان  بن  ز�يــد  م�ؤ�س�سة  �أمناء  جمل�س  رئي�س 
�آل نهيان للأعمال �خلريية و�لإن�سانية، رئي�س 
فعاليات  تنطلق  �لــريــا�ــســي،  �أبــ�ظــبــي  جمل�س 
�لدويل  �أب�ظبي  معر�س  من  �لر�بعة  �لن�سخة 
�ل�طنية  �أب�ظبي  �سركة  �لذي تنظمه  للق��رب 
وت�ستمر  ن�فمر   24 يف  "�أدنيك"  للمعار�س 

لغاية 27 ن�فمر �ملقبل. 
خا�سة  �أهــمــيــة  �لــــدورة  هـــذه  تــ�قــيــت  ويكت�سب 
�سباق  فعاليات  ختام  مــن  �أيـــام  بعد  تقام  ك�نها 
 1 �لكرى للف�رم�ل  جائزة �لحتاد للطري�ن 
�إمكانية �لطلع  2022، وه� ما يتيح للزو�ر 
�لتكن�ل�جيا  �إلـــيـــه  تــ��ــســلــت  مـــا  �أحـــــدث  عــلــى 
�خلا�سة باملر�كب و�ليخ�ت و�ملنتجات �لبحرية 
مثل معّد�ت �ل�سيد و�لرتفيه �ملائي، و�ل�ستمتاع 
بالعرو�س �لبحرية �لرت�ثية، و�لريا�سات �ملائية 
�لق��رب  �أن��ع  و�لتعرف على خمتلف  �ملتن�عة، 

و�ليخ�ت.
�لتنفيذي  �لــرئــيــ�ــس  �ملــنــ�ــســ�ري،  �سعيد  وقــــال 
جمدد�ً  نتطلع  للفعاليات:"  كابيتال  ل�سركة 

�أب�ظبي  معر�س  وزو�ر  بامل�ساركني  للرتحيب 
�ف�سل  يــ�ــســتــقــطــب  �لــــــذي  لـــلـــقـــ��رب  �لـــــــدويل 
�ملتخ�س�سة  و�لــ�ــســركــات  �لــتــجــاريــة،  �لــعــلمــات 
ويجمعها يف مكان و�حد، ي�سكل �ملعر�س فر�سة 
من  �ملخت�سني  مع  �لأفكار  لتبادل  لها  مثيل  ل 
خمتلف دول �لعامل، ومن�سة لل�سركات �لعار�سة 

�أحدث تقنياتها و�بتكار�تها يف جمالت  لعر�س 
و�لريا�سات  �لأ�سماك  و�سيد  �لــقــ��رب  �سناعة 
�مل�ساهمة  �ساأنها  و�لتي من  و�لرتفيه،  �لبحرية 
يف تــعــزيــز هـــذ� �لــقــطــاع �حلــيــ�ي و�ملـــهـــم، و�إىل 
�لفعاليات  �لعديد  �ملعر�س  �سي�فر  ذلك  جانب 
�ل�ستمتاع  لــلــجــمــهــ�ر  تــتــيــح  �لــتــي  �لــرتفــيــهــيــة 

جلميع  �لرتفيه  ت�فر  �مل�ست�ى  عاملية  باأن�سطة 
�أفر�د �لعائلة."

�لأبرز  للق��رب  �لــدويل  �أب�ظبي  وُيعد معر�س 
ب�سكل  �لإمـــــار�ت  ودولـــة  �أبــ�ظــبــي  �لعا�سمة  يف 
م�ساركة   2021 نــ�ــســخــة  �ــســهــدت  فــقــط  عــــام، 
دولة   28 مــن  عار�سة  �سركة   354 مــن  �أكــر 

وعاملية  حملية  �ــســركــات  �سملت  �لــعــامل،  حـــ�ل 
و�سركات  وم�ستلزماتها،  �ليخ�ت  يف  خمت�سة 
و�ل�سيد  �لبحري  و�لــرتفــيــه  بال�سياحة  ر�ئـــدة 
�لرتفيهي، وغريها �ملزيد، و��ستقطب جمم�عة 
كــبــرية مـــن �لـــــزو�ر مـــن دولــــة �لمــــــار�ت ودول 
�خلليج �لعربية و�لعامل، و�ساهم بتحقيق مردود 

�إيجابي مبا�سر وغري مبا�سر على �قت�ساد �إمارة 
�ملــا�ــســي من  �لــعــام  �أبــ�ظــبــي. ومتــيــزت ن�سخة 
و��سعة،  و�إقليمية  عاملية  مبــ�ــســاركــات  �ملــعــر�ــس 
حيث �سهدت من��ً يف �أعد�د �ل�سركات و�لعلمات 
�ل�سركات  �سجلت  %24. كما  بن�سبة  �لتجارية 
�ل�طنية قفزة مهمة يف م�ساركاتها لهذ� �لعام، 
حيث ��ستح�ذت على ح�سة %43 من �إجمايل 
�لعار�سني. فيما و�رتفعت �مل�ساحة �لكلية ملناطق 
�إىل  و�لبحرية  و�خلارجية  �لد�خلية  �لعرو�س 
�إىل  و�سلت  من�  وبن�سبة  مربع  مرت  �ألف   42
و�لق��رب  �ليخ�ت  عدد  �رتفع  حني  يف   ،5%
�مل�ساركة على �لقناة �لبحرية بن�سبة من� بلغت 

�ل�سابقة.  �لدورة  مع  مقارنة   8%
و�سهدت دورة �لعام �ملا�سي زيادة بن�سبة 25% 
ـــكـــار�ت  ـــت يف فــعــالــيــات �إطــــــلق �ملــنــتــجــات و�لب
ومن  و�لــعــامل.  �ملنطقة  م�ست�ى  على  �جلديدة 
�ملــا�ــســي، كانت  �لــعــام  �ملــ�ــســاركــات يف دورة  �أبــــرز 
�سركة �سي بابلز �لفرن�سية للمرة �لأوىل، حيث 
��ستعر�ست مناذج م�سغرة عن منتجاتها �ملذهلة، 
�لتي  �إىل جانب �سركة جل�س ديب �لب�لندية، 
�أحدث منتجاتها يف جمال  �سلطت �ل�س�ء على 

�لرتفيه وتقنيات �مل�سح حتت �ملاء. 

•• اأبوظبي -وام: 

�حتفت م�ؤ�س�سة �لإمار�ت للطاقة �لن�وية مبرور 
حمطات  لأوىل  �لتجاري  �لت�سغيل  بدء  على  عام 
بر�كة للطاقة �لن�وية �ل�سلمية يف منطقة �لظفرة 

باإمارة �أب�ظبي.
�إبريل  بــ�ــســكــل جتـــــاري يف  تــ�ــســغــيــلــهــا  بــــدء  ومـــنـــذ 
2021، �أنتجت �ملحطة �لأوىل يف بر�كة �أكر من 
�ل�سديقة  �لكهرباء  من  تري�و�ط/�ساعة   10.5
دولة  �أنحاء  جميع  يف  و�ل�سركات  للمنازل  للبيئة 
�لإمــار�ت �لعربية �ملتحدة، ومتكني �ل�سركات من 
لل�سيا�سات  �ملخ�س�سة  �لتم�يلت  على  �حل�س�ل 
�لــبــيــئــيــة و�لجــتــمــاعــيــة و�حلـــ�كـــمـــة مـــن خلل 

�سهاد�ت �لطاقة �ل�سديقة للبيئة.
كما متكنت �ملحطة �لأوىل من �حلد من �أكر من 
خم�سة مليني طن من �لنبعاثات �لكرب�نية، وه� 
ما يعادل �إز�لة �أكر من ملي�ن �سيارة من طرقات 
�لدولة يف عام كامل، �لأمــر �لــذي جعل حمطات 
بر�كة �أكر م�ساهم يف خف�س �لب�سمة �لكرب�نية 
يف �لعامل �لعربي، علوة على م�ساهمتها �ملح�رية 

يف حتقيق �حلياد �ملناخي بحل�ل عام 2050.
وبد�أت �ملحطة �لثانية يف بر�كة �لت�سغيل �لتجاري 

�أقـــل مــن عام  �أي خــلل   ،2022 24 مــار�ــس  يف 
مما  �لأوىل،  للمحطة  �لــتــجــاري  �لت�سغيل  على 
�لطاقة  ت�فرها  �لتي  �لف��ئد  حجم  من  �ساعف 
�لن�وية لدولة �لإمار�ت، وكذلك تطبيق �لدرو�س 
�مل�ستفادة من �لت�سغيل �لتجاري للمحطة �لأوىل 

مع م���سلة �للتز�م باأعلى معايري �ل�سلمة.
ومع �لت�سغيل �لتجاري ملحطتيها �لوىل و�لثانية، 
ن�سف هدفها  قــد حققت  بــر�كــة  تــكــ�ن حمــطــات 
�لدولة  �حتياجات  من   25% ت�فري  يف  �ملتمثل 

من �لكهرباء على مدى �لعق�د �ل�ستة �ملقبلة.
وفيما يخ�س �ملحطات �ملتبقية، �كتملت �لإن�ساء�ت 
يف �ملحطة �لثالثة يف �لعام 2021 وتخ�سع حالياً 
�ملحطة  و�سلت  بينما  �لت�سغيلية،  لل�ستعد�د�ت 
�لعمليات  مـــن  �لــنــهــائــيــة  �ملـــر�حـــل  �إىل  �لــر�بــعــة 
�لكلية للإجناز  �لن�سبة  بلغت  �لإن�سائية، يف حني 

يف �ملحطات �لأربع �إىل �أكر من 96%.
�لع�س�  �حلــمــادي،  �إبــر�هــيــم  �سعادة حممد  وقــال 
�لإمـــار�ت  مل�ؤ�س�سة  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملنتدب 
�لت�سغيل  بــدء  على  مــر  "عام  �لــنــ�ويــة:  للطاقة 
�أبريل  يف  بــر�كــة  يف  �لأوىل  للمحطة  �لــتــجــاري 
2021، �أ�سبحت خللها من �أهم دعائم �لتنمية 
�مل�ستد�مة يف دولة �لإمــار�ت وت�فر كميات كبرية 
�لكرب�نية  �لنبعاثات  من  �خلالية  �لكهرباء  من 

على مد�ر �ل�ساعة ط��ل �أيام �لأ�سب�ع".
بــر�كــة من  و�أ�ــســاف �حلــمــادي :"تعتر حمطات 
مبادرة  �أهــد�ف  حتقيق  يف  �لرئي�سيني  �مل�ساهمني 
�ملناخي، مع  �إىل �حلياد  �لإمــار�ت لل��س�ل  دولــة 
دورها �ملح�ري يف ت�سريع عملية خف�س �لب�سمة 
�إنتاج  �لـــطـــاقـــة مـــن خــــلل  لــقــطــاع  �لــكــربــ�نــيــة 
�لكهرباء ودورها �حلي�ي يف �حلد من �لنبعاثات 

�لكرب�نية." و�أكد �حلمادي �أن حمطات بر�كة هي 
�لبد�ية فقط، حيث ن�ستثمر يف �لبحث و�لتط�ير 
و�سبكات  �لهيدروجني  مثل  و�لبتكار يف جمالت 
مفاعلت  وتــكــنــ�لــ�جــيــا  �لإقــلــيــمــيــة  �لــكــهــربــاء 
للبناء على  �لــ�ــســغــرية، وذلـــك  �لــنــ�ويــة  �لــطــاقــة 
ت�فري  �سيما  ول  و�سعناها،  �لتي  �لق�ية  �لأ�س�س 
�لإمار�تية،  للكفاء�ت  �ملجزية  �ل�ظائف  ??مئات 
من  كامل  �إلهام جليل  ت�سكيل م�سدر  و�سن���سل 
�لتغري  وقــــادة  للبيئة  �ل�سديقة  �لــكــهــربــاء  رو�د 
�ملناخي، للإن�سمام �إىل �لرنامج �لن�وي �ل�سلمي 

�لإمار�تي يف �ل�سن��ت �ملقبلة" .
ويف هذه �لأثناء، بد�أت �سركة ن��ة للطاقة �لتابعة 
�إعادة  عملية  �لن�وية،  للطاقة  �لإمـــار�ت  مل�ؤ�س�سة 
تزويد مفاعل �ملحطة �لأوىل بال�ق�د وفق �خلطة 
جانب  �إىل  �ملــقــرر،  �لزمني  و�جلـــدول  �مل��س�عة 
وكذلك  لــهــا،  �ملخطط  �ل�سيانة  عمليات  �إجــــر�ء 
ل�سمان  �ملــفــاعــل  يف  �لـــ�قـــ�د  حـــزم  تنظيم  �إعـــــادة 
يف  وي�سارك  للمحطة.  و�لفعال  �لأمثل  �لت�سغيل 
�ألــف خبري ومتخ�س�س  �أكــر من  �لأن�سطة  هــذه 
باملتطلبات  �للــتــز�م  ل�سمان  �لن�وية  �لطاقة  يف 
�كتمال  وف�ر  �لعاملية.  و�ملعايري  �ملحلية  �لرقابية 
�إنتاج  �لأوىل  �ملــحــطــة  �ــســتــ�ــســتــاأنــف  �لــعــمــلــيــة  هـــذ 

�لق�س�ى  بطاقتها  للبيئة  �ل�سديقة  �لــكــهــربــاء 
للأ�سهر �لـ 12 �ملقبلة، قبل �أن يتم �إجر�ء عملية 

�إعادة �لتزود بال�ق�د جمدد�ً.
بر�كة  حمطات  �ستنتج  بالكامل،  ت�سغيلها  وفــ�ر 
من  مـــيـــغـــاو�ط   5600 �إىل  يــ�ــســل  مـــا  �لأربـــــــع 
 22.4 من  و�ستحد  للبيئة،  �ل�سديقة  �لكهرباء 

عام.  كــل  �لكرب�نية  �لنبعاثات  مــن  طــن  ملي�ن 
بر�كة  حمــطــات  �ستنتج   ،2025 عـــام  وبــحــلــ�ل 
يف  لــلــبــيــئــة  ��لــ�ــســديــقــة  �لــكــهــربــاء  مـــن   85%
خف�س  يف  م�ساهم  �أكــر  و�ستك�ن  �أب�ظبي  �إمـــارة 
دولة  يف  �لــطــاقــة  لقطاع  �لكرب�نية  �لنــبــعــاثــات 

�لإمار�ت.

املناخي  احلياد  نحو  الإمارات  دولة  م�سرية  تدعم  براكة  • حمطات 
الأوىل  املحطة  يف  بالوقود  التزود  اإعادة  عملية  • بدء 

بح�سب اجلدول الزمني املقرر 

•• ال�سارقة-الفجر:

�ل�سارقة  مركز  �إ�ــســافــة  عــن  بال�سارقة  �ملــركــزيــة  �ملالية  د�ئـــرة  �أعلنت 
ل�سع�بات �لتعّلم �إىل قائمة �جلهات �حلك�مية �ملعتمدة للدفع �ملبا�سر 
دفع  للجمه�ر  يتيح  �لــذي  "حت�سيل"،  �لذكي  �لإي�سال  نظام  �سمن 
�آمــن و�سهل و�سريع،  �إلــكــرتوين،  ر�ــســ�م خــدمــات هــذه �جلــهــات ب�سكل 
�لب��بة �لإلكرتونية  �لتي ت�سمل  �ملعتمدة،  �لنظام  من خلل من�سات 

للعملء وتطبيق �لهاتف �لذكي "حت�سيل".
ومب�جب هذه �خلدمة �أ�سبح باإمكان عملء مركز �ل�سارقة ل�سع�بات 
�لتعّلم دفــع �لــر�ــســ�م �خلــا�ــســة بــاملــركــز، �إمـــا مــن خــلل ر�بـــط �لدفع 
للخدمة �ملقدمة و�ملر�سل �إىل �لريد �لإلكرتوين للعميل، �أو من عر 
حمفظة  ح�سابات  من  �لدفع  ميكن  حيث  �ملركز،  م�ظفي  كــاونــرت�ت 
"حت�سيل" �أو �ملحافظ �لعاملية )�آبل وج�جل و�سام�س�جن باي(، �أو من 
�لدفع  �أجهزة  على  �ملتاحة  و�ملدينة  �لد�ئنة  �لبنكية  �لبطاقات  خلل 

�مل�سريف �أو من عر معاملت �لتجارة �لإلكرتونية.

تعزيز �لبتكار وتط�ير �لتقنيات �لتي تزيد من كفاءة �لنظام �ملايل 
�ملالية  د�ئــــرة  �ملــــايل يف  �لــنــظــام  �إد�رة  �لــيــا�ــســي، مــديــر  وقــالــت هـــدى 
ت��سيع نطاق �جلهات  �إىل  ب�سكل م�ستمر  "ن�سعى  بال�سارقة:  �ملركزية 
�حلك�مية �مل�ستفيدة من نظام �لإي�سال �لذكي "حت�سيل"، متا�سياً مع 
��سرت�تيجية �لتح�ل �لرقمي يف �إمارة �ل�سارقة، و�سمن جه�د �لد�ئرة 
�لنظام  كــفــاءة  مــن  تزيد  �لتي  �لتقنيات  وتط�ير  �لبــتــكــار،  تعزيز  يف 
و�ل�سركات  �لأفـــر�د  مــن  �لعملء  �حتياجات  تلبية  يف  وت�سهم  �ملـــايل، 

و�مل�ؤ�س�سات".
و�أ�سارت هدى �ليا�سي �إىل �أن نظام "حت�سيل" ي��كب �أحدث �لتط�ر�ت 

�لتقنية �لعاملية، ويتمّيز بك�نه من�سة �ساملة ملعاجلة �لدفعات �ملالية 
�لرقمية يف �ل�قت �لفعلي، مع ت�فري �أو�سع �سبكة قن��ت دفع كي تلئم 
�ل�سارقة  مركز  عملء  كافة  �أن  م�سيفاً  �لعملء،  �حتياجات  خمتلف 
ل�سع�بات �لتعّلم �أ�سبح باإمكانهم �لآن دفع ر�س�م �خلدمات و�لدور�ت 
ب�سكل �سهل و�آمن و�سريع مع �إمكانية �حل�س�ل على �سهاد�ت �مل�ساركة 

بهذه �لدور�ت مبجرد �إكمال عملية �لدفع.
حلك�مة  و�خلــدمــات  �ملعاملت  ر�س�م  لدفع  ومبتكرة  فريدة  و�سائل 

�ل�سارقة 
وي�فر نظام "حت�سيل" و�سائل فريدة ومبتكرة لدفع ر�س�م �ملعاملت 

لد�ئرة  �خلا�سة  �لحتياجات  وتلبية  �ل�سارقة،  حلك�مة  و�خلــدمــات 
و�لتي  �حلك�مية  �جلهات  من  ول�سركائها  بال�سارقة  �ملركزية  �ملالية 
ي�فر  كما  �ملــايل،  �لقطاع  �سمن  �لأخــرى  �ملن�سات  تقدمه  ما  تتجاوز 
�لنظام عدة خدمات للدفع �لإلكرتوين للمعاملت من خلل قن��ت 

خا�سة للدفع.

عدد من الأهداف ال�سرتاتيجية 
وتعمل د�ئرة �ملالية �ملركزية بال�سارقة على حتقيق عدد من �لأهد�ف 
�ل�سرت�تيجية �لتي تكمن يف �إد�رة وتنمية وت�فري �ل�سي�لة �لنقدية، 
متكاملة  مالية  �سيا�سات  وتنفيذ  �لأد�ء،  مــ��زنــة  منظ�مة  وتط�ير 

وفّعالة.
وبناء من�ذج عاملي يف �ملالية �لعامة، ومتكني �لتح�ل �لذكي، وتطبيق 
خدمات بفئة �سبع جن�م، �إ�سافة �إىل تعزيز منظ�مة �لرقابة �لد�خلية، 
و�لبتكار  �لتمّيز  ثقافة  وتط�ير  �مل��طنة،  �لب�سرية  �ملـــ��رد  ومتكني 

و�إد�رة �لأد�ء �مل�ؤ�س�سي.

دفع ر�سوم خدمات املركز من خالل من�سات نظام الإي�سال الذكي

املالية املركزية بال�سارقة ت�سيف مركز ال�سارقة ل�سعوبات التعّلم اإىل حت�سيل

العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  365/2022/208 تنفيذ مدين 
�ملنظ�رة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�سابعة رقم 228

م��س�ع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدع�ى رقم 2021/1779 مدين جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )75581.64( درهم �سامل للر�س�م و�مل�ساريف.

طالب �لتنفيذ : �سركة جمم�عة �لمار�ت للت�سالت )جمم�عة �ت�سالت( �س.م.ع
عن��نه:�لمار�ت - �مارة �ب�ظبي - �ملطار - �سارع حمد�ن بن حممد - مبنى �ت�سالت - بجانب 

مارك�س و�سبن�سر
�ملطل�ب �إعلنه : 1- عثمان �سعيد حممد �سعيد �حمد - �سفته : منفذ �سده

م��س�ع �لإعلن : قد �أقام عليكم �لدع�ى �لتنفيذية �ملذك�رة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )75581.64( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خلل )15( ي�ما من تاريخ 

ن�سر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70540 العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  2427/2022/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظ�رة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186
�ملبلغ  ب�سد�د   ، �ل�ستئناف رقم 1825/2021 جتاري  �ل�سادر يف  تنفيذ �حلكم   : �لتنفيذ  م��س�ع 

�ملنفذ به وقدره )244263.93( درهم �سامل للر�س�م و�مل�ساريف و�لتعاب .
طالب �لتنفيذ : بنك �لحتاد �ل�طني �سابقا/بنك �ب�ظبي �لتجاري/حاليا

عن��نه:�لمار�ت - �مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي - �سارع �ل�سايل - مبنى كري�ستال 
- �سقة مكتب رقم 104 

�ملطل�ب �إعلنه : 1- حممد �بر�هيم زين �سليم - �سفته : منفذ �سده
م��س�ع �لإعلن : قد �أقام عليكم �لدع�ى �لتنفيذية �ملذك�رة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )244263.93( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خلل )15( ي�ما من تاريخ 

ن�سر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70540

العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  4926/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظ�رة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

م��س�ع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدع�ى رقم 166/2019 جتاري كلي ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)22414955.84( درهم �سامل للر�س�م و�مل�ساريف .

طالب �لتنفيذ : �سيتي بنك �ن �يه
عن��نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �م هرير �لثانية - دبي - �سارع �سارع �ل�سيخ ر��سد - مبنى بناية �سيتي بنك - 

�سقة �لدور �لر�سي - بج��ر و�يف م�ل 
�ملطل�ب �إعلنهما : 1- جرميت �سينغ هارنام �سينغ 2- ج�لديب �سينج بالبري - �سفتهما : منفذ �سدهما

م��س�ع �لإعلن : قد �أقام عليكم �لدع�ى �لتنفيذية �ملذك�رة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�لجر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فــان  وعليه   ، �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهــم   )22414955.84(

�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خلل )15( ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 70197

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:628/2022/11 مدين جزئي 

�ملنظ�رة يف:د�ئرة �د�رة �لدع�ى �لثالثة رقم 402
م��س�ع �لدع�ى : �لت�سريح بقيد �لدع�ى �لتابعة للنز�ع �ملدين رقم:3503/2021 و�سمه للدع�ى و�لز�م �ملدعي 
خم�سه  درهــم   )25،036.25( وقــدره  �جمايل  مببلغ  �ملطالبة  م��س�ع  �لف��تري  قيمة  للمدعية  تــ�ؤدي  بــان  عليه 
وع�سرون �لفا و�سته وثلث�ن درهم وخم�سه وع�سرون فل�سا - و�لز�م �ملدعي عليه بالر�س�م و�مل�ساريف ومقابل 

�تعاب �ملحاماة  . 
�ملدعي:�سركة جمم�عة �لمار�ت للت�سالت )جمم�عة �ت�سالت( �س.م.ع

�تــ�ــســالت - بجانب مارك�س  �ــســارع حــمــد�ن بــن حممد - مبنى  �ملــطــار -  �مـــارة �ب�ظبي -  عــنــ��نــه:�لمــار�ت - 
و�سبن�سر

�ملطل�ب �إعلنه : 1- ندمي �حمد عبد �لرحمن  -  �سفته : مدعي عليه 
�ملدين  لــلــنــز�ع  �لــتــابــعــة  �لــدعــ�ى  �لت�سريح بقيد  �لــدعــ�ى ومــ��ــســ�عــهــا  �أقــــام عليك  قــد   : �لإعــــلن  مــ��ــســ�ع 
رقم:3503/2021 و�سمه للدع�ى و�لز�م �ملدعي عليه بان ت�ؤدي للمدعية قيمة �لف��تري م��س�ع �ملطالبة مببلغ 
�جمايل وقدره )25،036.25( درهم خم�سه وع�سرون �لفا و�سته وثلث�ن درهم وخم�سه وع�سرون فل�سا - و�لز�م 
�ملدعي عليه بالر�س�م و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة ، وحددت لها جل�سة ي�م  �لثنني �مل��فق:2022/4/25 
قان�نيا وعليك  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�س�ر  لذ�   - بعد  �لتقا�سي عن  قاعة  �ل�ساعة:09:00 �سباحا يف 

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70540

العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 
اعالن بالن�شر 

 207/2021/9152 تنفيذ جتاري 
�إعلن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

تفا�سيل �لإعلن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1-  �س�بر ماركت فري�س بريي �س.ذ.م.م

جمه�ل حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/دبي للمرطبات - �سركة م�ساهمة عامة

قد �أقام عليكم �لدع�ى �لتنفيذية �ملذك�رة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
ر�س�م  مبلغ  �ىل  بال�سافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهــم   )29792.59(

خلزينة �ملحكمة.
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذك�ر خلل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 70021

اعالن حكم بالن�شر        
3358/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل �لإعلن بالن�سر 
�إىل حمك�م عليه 1- كي ج� فالك�ن خلدمات �د�رة �مل�ساريع ذ.م.م  - جمه�ل حمل �لإقامة 

مبا �ن حمك�م له : خدمات �طل�س ك�بك� �ل�سرق �لأو�سط �س.�س.و - �ب�ظبي
وميثله : عبد �لرحمن عمر عبد�هلل خمري 

ل�سالح/ �عــله  �ملــذكــ�رة  �لدع�ى  يف    2022/3/30 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  بــان  نعلنكم 
مبلغ  للمدعية  تــ�ؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ب�ظبي   - �س.�س.و  �لأو�سط  �ل�سرق  ك�بك�  �طل�س  خدمات 
)597.274.65( درهم و�لفائدة �لقان�نية ب��قع 5% عن مبلغ �ليجار فقط من تاريخ قيد �لدع�ى وحتى 
متام �ل�سد�د و�لزمتها بان ترد للمدعية �ملعد�ت �لتالية 1- �ساغط ه��ء ت�ين �أير 2000 دي �أف �أم ، 25 قائم 
عم�دي مع خر�طيم و�سهادة �ملن�ساأ 2- عدد 2 م�لد كي� �يه �أ�س 500.500 كيل� ف�لت �أمبري ي�سمل �لكابلت 

و�لزمتها �لر�س�م و�مل�ساريف و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ماعد� ذلك من طلبات. 
حكما مبثابة �حل�س�ري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل لن�سر هذ� �لعلن 

�سدر با�سم �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:156/2022/11 مدين جزئي 
�ملنظ�رة يف:�لد�ئرة �جلزئية �ملدنية �لر�بعة رقم 18

م��س�ع �لدع�ى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن �و �لنفر�د مببلغ وقدره )201.000( درهم و�لر�س�م 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 5% من �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام و�لز�مهما بالت�سامن �و �لنفر�د مببلغ 

وقدره )100.000( درهم على �سبيل �لتع�ي�س . 
�ملدعي:عط�ر�ت �حلرمني �س.ذ.م.م - ميثلها مديرها/حممد مهتاب �لرحمن

عن��نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �ملرقبات - ديره - دبي - �سارع �آل مكت�م - مبنى برج �لرمي - مكتب 302
�ملطل�ب �إعلنهما :  1- فر�ساد عبد�لرحمن حممد عبد�لرحمن 2- �سارن للتجارة �لعامة - م�ؤ�س�سة فردية ملالكها/

بدر علي حممد �سالح �لذهلي  -  �سفتهما : مدعي عليهما
�ملذك�رة �عله  �لدع�ى  بــتــاريــخ:2022/3/9 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�ستها  بان  :  نعلنكم  �لإعــلن  م��س�ع 
ل�سالح/ عط�ر�ت �حلرمني �س.ذ.م.م - ميثلها مديرها/حممد مهتاب �لرحمن بالز�م �ملدعي عليهما مت�سامنني 
بان ي�ؤديا �ىل �ملدعية مبلغ )201.000( درهم مائتان وو�حد �لف درهم مع �لفائدة �لقان�نية ب��قع 5% من تاريخ 
2022/1/11 وحتى متام �ل�سد�د و�لزمتهما بالر�س�م و�مل�ساريف ومبلغ �لف درهم �تعاب  �ملحاماة ورف�ست ماز�د على 
ذلك من طلبات، حكما مبثابة �حل�س�ري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل لن�سر هذ� 

�لعلن �سدر با�سم �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 

اعالن حكم بالن�شر        
 الدعوي رقم 2022/88 مدين جزئي

1_ �ود�يان كاليكال كيز هاكيثيل �سريدهار�ن، 2_ عي�سى �لأمني عبد�هلل حممد      3-  ب�سار�ت 
عزيز عزيز �أحمد -  جمه�لني حمل �لإقامة

مبا �أن حمك�م له/م�تي ر�م جيت ر�م
و ميثله /مع�س�مة ح�سن نا�سر �ل�سايغ

�أعله  �ملذك�رة  �لدع�ى  16-03-2022 يف  بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
للمدعي  يــ�ؤدو�  بــاأن  بينهم  فيما  بالت�سامن  عليهم  �ملدعى  باإلز�م  ر�م  جيت  ر�م  م�تي  ل�سالح/ 
 ، �ملــاديــة و�لأدبــيــة مبلغ قــدره 1000000 درهــم ) ملي�ن درهـــم(  �لأ�ــســر�ر  �سامًل عــن  تع�ي�ساً 
و�لفائدة ب��قع 5% من تاريخ �سريورة �حلكم نهائياً وحتى �ل�سد�د �لتام كما �ألزمتهم بالر�س�م 
و�مل�سروفات و�لف درهم مقابل �أتعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�س�ري قابل لل�ستئناف خلل 
�ل�سيخ  �ل�سم�  با�سم �ساحب  �لعلن.  �سدر  لن�سر هذ�  �لتايل  �لي�م  �عتبار� من  ي�ما  ثلثني 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197
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الفجر الريا�ضي

•• الفجرية -وام:

�أكد �سم� �ل�سيخ حممد بن حمد بن 
�لفجرية  �ل�سرقي ويل عهد  حممد 
�لريا�سية  �لأن�سطة  تفعيل  �أهمية 
عامة و�ألعاب �لفن�ن �لقتالية خا�سة، 
م�سرًي� �إىل ت�جيهات �ساحب �ل�سم� 
�ل�سرقي  بـــن حمــمــد  �لــ�ــســيــخ حــمــد 
ع�س� �ملجل�س �لأعلى حاكم �لفجرية 
ب�سرورة �ل�ستثمار �لأمثل للطاقات 

�لــريــا�ــســيــة �لــ�ــســابــة و�إ�ـــســـر�كـــهـــا يف 
�لبط�لت �لعربية و�لعاملية.

�سم�ه  حـــ�ـــســـ�ر  خـــــلل  ذلـــــك  جـــــاء 
"�سم�  لــدورة  �لأوىل  �لن�سخة  ختام 
�ل�سرقي  بـــن حــمــد  �لــ�ــســيــخ حمــمــد 
�لرم�سانية للفن�ن �لقتالية"، �لتي 
�أقيمت حتت رعاية �سم�ه على مدى 
ثلثة �أيام يف جممع ز�يد �لريا�سي 

بالفجرية.
للدورة  �لأوىل  �لــنــ�ــســخــة  و�ــســهــدت 

�لـــريـــا�ـــســـيـــة �لــــتــــي نــظــمــهــا نــــادي 
بالتعاون  �لقتالية  للفن�ن  �لفجرية 
ريا�سات  يف  �ملعنية  �لحتـــــاد�ت  مــع 
�لــتــايــكــ��نــدو و�ملــ�ــســارعــة و�جلـــ�دو 
و�مللكمة، مناف�سات عالية �مل�ست�ى 
و�جل�دو  و�مللكمة  �لتايك��ندو  يف 
�لنا�سئني  لـــفـــئـــتـــي  ــــارعــــة  ــــ�ــــس و�مل
و�ل�سباب، مب�ساركة و��سعة لعدد من 
�لأندية �لريا�سية للفن�ن �لقتالية.

�لفجرية  عـــهـــد  ويل  �ــســمــ�  وكــــــرم 

�لحتــــــــــاد�ت �لـــريـــا�ـــســـيـــة وروؤ�ــــســــاء 
م�سيًد�  �مل�ساركة،  �لريا�سية  �لأندية 
نادي  جه�د  ومثمنا  �لـــدورة  بنجاح 
�لــــفــــجــــرية لـــلـــفـــنـــ�ن �لـــقـــتـــالـــيـــة يف 
وتنظيم  �لريا�سي  �لن�ساط  تعزيز 
مــنــافــ�ــســات �لألـــعـــاب �لــدفــاعــيــة مما 
�إبــر�ز �مل��هب �جلديدة يف  ي�سهم يف 

�ملجال �لريا�سي حملًيا ودولًيا.
�أحمد  �لعميد  �سعادة  وبــدوره، تقدم 
�للجنة  رئــيــ�ــس  �لــــزيــــ�دي  حـــمـــد�ن 

�إىل �سم�  �ملنظمة بال�سكر و�لتقدير 
رعاية  عـــلـــى  �لـــفـــجـــرية  عـــهـــد  ويل 
�ملت���سل  ودعـــمـــه  لـــلـــدورة  �ــســمــ�ه 
بتعاون  م�سيًد�  �ملناف�سات،  لإجنـــاح 
�لأوىل  ن�سخته  يف  �حلـــدث  �ــســركــاء 
�لدور�ت  بــني  فــارقــة  علمة  لتك�ن 
تنظم  �لتي  �لرم�سانية  �لريا�سية 

يف �لدولة.
حــ�ــســر حــفــل �خلـــتـــام �ــســعــادة �سامل 
�لــزحــمــي مـــديـــر مــكــتــب �ــســمــ� ويل 

عهد �لفجرية، و �أن�س �لعتيبة رئي�س 
ونا�سر  للملكمة،  �لإمـــار�ت  �حتــاد 

�لإمار�ت  عــام �حتــاد  �أمــني  �لتميمي 
لــلــمــ�ــســارعــة و�جلـــــــ�دو، وعـــــدد من 

روؤ�ــســاء �لأنــديــة يف �لــدولــة ، و عدد 
من مدر�ء �مل�ؤ�س�سات �حلك�مية.

•• دبي-وام:

�أكد حممد خلف �حلبت�ر رئي�س �حتاد �لإمار�ت للب�ل� �أن �أجندة م�سابقات 
وبط�لت �مل��سم �ملقبل �ستك�ن حافلة باملفاجاآت، بعد �لنجاح �لكبري �لذي 

حققته بط�لت �مل��سم �حلايل.
�آل  ر��سد  بن  بن حممد  مكت�م  �ل�سيخ  �سم�  �إىل  و�لعرفان  �ل�سكر  ووجــه 
على  �ملالية،  وزيــر  �لـــ�زر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  دبــي  حاكم  نائب  مكت�م 

رعايته �لكرمية ل�سل�سلة بط�لت كاأ�س دبي �لذهبية للب�ل� و�لتي كانت 
ور�ء �لنجاحات �للفتة فيها خ�س��سا يف ظل �كت�سابها �لطابع �لدويل.

�ل�سيخ  �سم�  و�إىل  �لإمــــار�ت،  ب�ل�  �أ�ــســرة  �إىل  و�لتهنئة  �ل�سكر  وجــه  كما 
و�إىل  و�لب�ل�،  للفرو�سية  غنت�ت  نــادي  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يــد  بن  فــلح 
�سم� �ل�سيخة ميثاء بنت حممد بن ر��سد �آل مكت�م و�أندية غنت�ت، ودبي، 
و�لإمــار�ت، و�أب�ظبي، وزيــد�ن، وبن دري، و�أيــه �إم وهي�سكث، وذئــاب دبي، 

ومهرة و�لبا�سا، و�نك�ر�، وبنجا�س ون�ن �ساري�سا.

و�أ�ساد �حلبت�ر بجه�د "فريق �لدعم �لل�ج�ستي" �لذي �أ�سرف على تنظيم 
و�إعد�د �مللعب و�خلي�ل وتاأهيلها ي�ميا لتك�ن يف �أبهى �س�رة، وجتهيزها 
لتحمل �سغط �ملباريات من بد�ية �مل��سم وحتى نهايته على مدى 7 �أ�سهر 

مت���سلة.
جاء ذلك خلل حفل ختام �مل��سم �لذي �أقامه �لحتاد يف نادي ومنتجع 
�لحتاد،  رئي�س  بح�س�ر  �لــكــري  بالقاعة  و�لفرو�سية  للب�ل�  �حلبت�ر 
�لعام،  �لأمــني  �لغفار  عبد  خالد  ، وحممد  دري  بن  �سعيد حميد  ونائبه 

على  و�أحــمــد  �لر�ستماين،  �لعزيز  عبد  ونــارميــان  �حلــريــز،  �ملــر  وحممد 
�ل�سماج وطارق بن د�سمال �ل�س�يدي، و�سيف �أحمد �لزعابي، وعارف عبد 
عام  مدير  ج��سيتا  وكري�ستينا  �لإد�رة  جمل�س  �ع�ساء  �ملزروعي  �ل�سلم 

نادي ومنتجع �حلبت�ر للب�ل� و�لفرو�سية.
رئي�س  نائب  �ل�سابق  �لب�ل�  �سعيد حميد بن دري جنم  �أ�ساد  ناحيته  من 
كان  �أنــه  �إىل  م�سري�   ، �مل��سم  ختام  حلفل  �لتنظيم  باحرت�فية  �لحتـــاد 

ح�ساريا وخري ختام مل��سم ط�يل وناجح وحافل بالعطاء.

ويل عهد الفجرية ي�سهد ختام دورة حممد بن حمد 
ال�سرقي الرم�سانية للفنون القتالية وي�سيد بنجاحها

رئي�س احتاد الإمارات للبولو: اأجندة م�سابقات املو�سم املقبل حافلة باملفاجاآت

•• اأبوظبي-وام: 

�لأول،  �أمــ�ــس  �لق�ية  عرو�سه  تقدمي  �لإ�ــســبــاين  مــدريــد  ريــال  فريق  و��ــســل 
وحتقيق �ملزيد من �لأرقام �لفردية و�جلماعية، بعد �أن جنح يف حت�يل تاأخره 
 2  /  3 بنتيجة  م�ستحق  فــ�ز  �إىل  �لأول  �ل�س�ط  يف  �إ�سبيلية  �أمـــام  بهدفني 
�أهم  �لقدم  كرة  ع�ساق  يعترها  مهمة  رمي�نتاد�  حمققا  �لثاين،  �ل�س�ط  يف 
�مل��سم �حلــايل، خا�سة  �لإ�سباين  �لليجا  بلقب  �لتت�يج  حمطة من حمطات 
�أن كرمي بن زميا ورفاقه رفع�� �لفارق بينهم وبني �أقرب مناف�سيهم بر�سل�نة 

و�إ�سبيلية و�أتليتك� مدريد �إىل 15 نقطة.
و�سهدت �ملبار�ة رقما لفتا يخ�س �لظهري د�ين كارفاخال �لذي �سنع هدفني 
�لــذي يحدث للمرة �لأوىل بالن�سبة له خلل  يف مــبــار�ة و�حــدة وهــ� �لأمــر 
م�سريته مع نادي ريال مدريد، و�لتي تتجاوز 200 مبار�ة، يف �ل�قت نف�سه 
�لليجا  25 يف بط�لة  �لأول هدفه رقم  �أم�س  �لذي �سجل فيه كرمي بنزميا 
�لإ�سباين حمطما كل �أرقامه �لقيا�سية يف عدد �لأهد�ف خلل م��سم و�حد 

و�لذي كان مت�قفا عند �لرقم 24 يف عام 2016.
ومن �لأرقام �للفتة �أي�سا �لتي تتحقق لأول مرة ما يتعلق باللعب �لر�زيلي 

رودريج� �لذي �سجل للمرة �لثانية على �لت��يل يف م�ساركاته بكافة �مل�سابقات 
مع ريال مدريد بالدوري، كما حمل هذ� �لف�ز �ملهم �أنباء �سارة للريال ت�ساعده 
�أنه  بيز�خ��ن حيث  �سان�سيز  ر�مــ�ن  ونتائجه على ملعب  يف حت�سني �س�رته 
عانى كثري� يف �ملباريات �لع�سر �لأخرية على هذ� �مللعب، فلم يحقق �لف�ز �إل 

م��جهات.  6 يف  خ�سر  بينما  و�حدة  يف  وتعادل  فقط،  مر�ت   3
ونظر� لقيمة �لف�ز �لغايل و�لع�دة �لق�ية يف �ل�س�ط �لثاين فقد �أكد كارل� 
�ن�سيل�تي �ملدير �لفني للفريق بعد �ملبار�ة �أنه كان ف�ز� مهما للغاية، خا�سة 
�أنه تاأخر لل�س�ط �لثاين، بعد �س�ط �أول غري جيد باملرة من �لفريق، م�سري� 
�إىل �أن �للتز�م وق�ة �ل�سخ�سية و�ل�سجاعة هي �لأ�سباب �لرئي�سية ور�ء �لف�ز 

يف �ل�قت �لقاتل.
بها  ُعدنا  �لتي  �لطريقة  ب�سبب  كان  بنزميا  �لكبري بهدف  وقال:" �لحتفال 
�ل�سائع، يف  �ل�قت بدل  �لهدف فيه حيث جاء يف  �لــذي مت ت�سجيل  و�ل�قت 

�ل�قت �لذي كان �جلميع ينتظر فيه تعرنا".
 75 رقم  للنقطة  �إ�سبيلية  ُمبار�ة  يف  �لف�ز  بعد  مدريد  ريــال  ر�سيد  و�رتفع 
يحتل بهم �ملركز �لأول يف جدول ترتيب �لدوري �لإ�سباين، وبفارق مريح من 

�لنقاط.

قمة اإ�سبيلية وريال مدريد.. »رميونتادا« مثرية 
واأرقام تاريخية ل� »بنزميا وكارفاخال« 

لقب بطولة �سلطان 
القا�سي الرم�سانية بني 
اجلوارح والإمرباطور  

••  راأ�س اخليمة-الفجر

بنادي  �لرم�سانية  �لقا�سي  �سلطان  �ملــرحــ�م  بط�لة  �لــيــ�م  م�ساء  تختتم 
�لتعاون بعد مرحلة مثرية من �ملناف�سات يف �ملباريات �ملا�سية، حيث ي�سهد 
�للقاء �خلتامي م��جهة ق�ية بني فريقي �جل��رح و�لإمر�ط�ر، بعد ف�زهما 

على فريقي تيم �سيتي 2-1 وون بي�س 3-2 بالركلت �لرتجيحية. 
�لفائزين  لتت�يج  �لبط�لة  ختام  حلفل  ترتيباتها  �ملنظمة  �للجنة  و�أكملت 

باملر�كز �لأوىل، بجانب �أف�سل لعب وهد�ف �لبط�لة و�لفريق �ملثايل. 
�سهدت  �لتي  �لبط�لة  �أن  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س  ميــاع  �سعيد  حممد  و�أكــد 
لك�نها  �لبط�لة  �أهــد�فــهــا  حققت  �لريا�سيني  خمتلف  مــن  جيدة  متابعة 
حتمل م�سامني �ل�فاء و�لتقدير و�لعرفان جله�د �ملرح�م �سلطان �لقا�سي 
�ملتميزة  مببادر�ته  �خليمة  ر�أ�ــس  �إمـــارة  يف  �لريا�سية  �حلركة  �أثــرى  �لــذي 

و�أفكاره �مللهمة لعباً و�إد�رياً منذ فرتة نادي �لطليعة.   
�لأثر  �لبط�لة كان لها  �لعاملة يف  �للجان  �لكبرية من  �أن �جله�د  و�أو�سح 
عن  �لر�ئعة  �ل�س�رة  يعزز  مبا  حققته،  �لــذي  �لنجاح  يف  و�جليد  �لإيجابي 
�لريا�سي،  �لتط�ر  �لبارز يف  �لــدور  له  كان  �لــذي  �لقا�سي  �سلطان  �ملرح�م 
قدر�تها  وتعزيز  �لريا�سية  بامل��هب  للهتمام  �لر�مية  �ملــبــادر�ت  وتنفيذ 

و�إمكاناتها على كافة �مل�ست�يات. 
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•• العني-الفجر:

بط�لة  يف  بطًل  �ل�سرف  فريق  تــ�ج 
�لطائرة  لكرة  �لرم�سانية  �لعامرة 
2022   �لتي نظمها جمل�س �سباب 
�لعني   منطقة  يف  �لــعــامــرة   مــديــنــة 
حتــت رعــايــة �لــ�ــســيــخ �لــدكــتــ�ر �سامل 
بــن ركــا�ــس عــ�ــســ� �ملــجــلــ�ــس �ل�طني 
فرق   8 مب�ساركة  �ــســابــقــاً،  �لحتــــادي 
عــلــى مــ�ــســتــ�ى �إمـــــارة �أبـــ� ظــبــي، هي 
ـــــاطـــــري و�ملـــنـــاهـــيـــل  �خلـــــزنـــــة و�لأ�ـــــس
و�جلن�بي، حيث  و�لبط�لة  و�ل�سلم 
�لرئا�سة  فــريــق  �لــثــاين  بــاملــركــز  حــل 
�ملبار�ة  ح�سر  وقـــد  �لــطــائــرة،  لــكــرة 
�لــتــتــ�يــج �لتي  �لــنــهــائــيــة ومـــر��ـــســـم 
�أقــيــمــت عــلــى مـــدى يــ�مــني عـــدد من 
�مل�س�ؤولني و�سط وح�س�ر جماهريي 

كبري.
كلمة  ركا�س  بن  �سامل  �ل�سيخ  و�ألقى 
بط�لة  بنجاح  فيها  �أ�ساد  �ملنا�سبة  يف 

�لـــعـــامـــرة لـــكـــرة �لـــطـــائـــرة و�لــــــروح 
�لبط�لة،  �ـــســـادت  �لــتــي  �لــريــا�ــســيــة 
�لألفة  من  جــ��ً  �أ�سفت  �أنها  معتر�ً 

و�ملحبة و�لتقارب بني �ل�سباب خلل 
�أيام �سهر رم�سان �ملبارك. مثنياً على 
�لإد�رة  وح�سن  �للجنة  �أع�ساء  جه�د 

�لنجاح  �سبل  كــل  لت�فري  و�لتنظيم  
لهذه �لبط�لة من خلل تعاون كافة 
ب�سكل  ينعك�س  �لــذي  �مل�ساركة  �لفرق 

�لإمار�تية  �لــريــا�ــســة  عــلــى  �إيــجــابــي 
بــنــ�ــســاط كرة  ويــ�ــســهــم يف �لرتــــقــــاء 

�لطائرة.

�أحمد قطي�س  من جهته قال حممد 
�إن  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س  �لعامري 
�إىل رفع �لقدر�ت  �ملبار�ة تهدف  هذه 

�لـــطـــائـــرة ورفع  كــــرة  �لــريــا�ــســيــة يف 
وبالتايل  �ل�سباب،  جيل  يف  م�ست��ها 
و�لتعاون  �لأخـــ�ة  �لــعــلقــات  تر�سيخ 
بــني �لــفــرق على مـــد�ر �لــعــام. و�سكر 
�لعامري ر�عي �لبط�لة �ل�سيخ �سامل 
بــن ركــا�ــس وكــافــة �جلــهــات و�لرعاة 
�لنجاح  مــ�ــســتــلــزمــات  وّفـــــرو�  �لـــذيـــن 
للبط�لة �لرم�سانية، كما قدم �ل�سكر 
�إىل �للجان و�ل�سباب على �لتعاون  يف 
�إظهار هذ� �حلدث �لريا�سي ب�س�رة 

متميزة.
 ويف نهاية �لبط�لة  قام �ل�سيخ �سامل 
�ملنظمة  �للجنة  و�أع�ساء  ركا�س  بن 
�لأول  �لفائز  �ل�سرف  فريق  بتت�يج 
�لفائز  �لرئا�سة  وفريق  �لبط�لة  يف 
و�ملــيــد�لــيــات، كما مت  بالكاأ�س  �لــثــاين 

تكرمي �لفرق �مل�ساركة و�لرعاة.

•• دبي – الفجر:

وجه �ل�سيخ �سهيل بن بطي بن جمعة �آل 
مكت�م �ملدير �لتنفيذي لقطاع �لتنمية 
للريا�سة  �لعامة  �لهيئة  يف  �لريا�سية 
بكاأ�س  بف�زه  �ل�سارقة  لفريق  �لتهنئة 
و�ردف  �لــدولــة  رئي�س  �ل�سم�  �ساحب 
�لأهلي  �سباب  لفريق  و�لتهنئة  قائًل 
على �لأد�ء �لعايل و�لر�قي �لذي قدمه 
خلل �ملبار�ة و�لتي �سكلت م�سك ختام 
�لريا�سة  �إىل  م�سري�ً  �ليد  كرة  م��سم 
�ملردود  �لنهاية  يف  ولكن  وخ�سارة  فــ�ز 
�لإيــجــابــي لــه �لــريــا�ــســة و�لــتــي ت�سب 
ل�سالح  وبالنهاية  �للعبني  �سالح  يف 
�ل�سيخ  و�أعـــــرب  �لــ�طــنــيــة.  �ملــنــتــخــبــات 
بــن بطي يف حــديــث خــا�ــس مع  �سهيل 
مبا  �سعادته  عن  �لريا�سي"  "�لبيان 
�ـــســـاهـــدة مـــن مــ�ــســتــ�ى رفـــيـــع وعــــايل، 
�ف�سل  مب�ستقبل  تــفــاوؤلــه  عــن  مــعــربــاً 
للعبة حملياً وخارجياً وم�جهاً �لإ�سادة 
هذه  على  �للعبة  لــقــيــادة  �لتهنئة  مــع 
لعبة  م��سم  بختام  �ملميزة  �لحتفالية 
كــبــرية بحجم كــرة �لــيــد و�لــتــي يطلق 

عليها لعبة �لأق�ياء.

اأثلج  اخلتام   : �سليمان  بنت  عزة 
�سدورنا 

بــنــت �سليمان  �ملــهــنــد�ــســة عـــزة  �أ�ـــســـادت 
�لأمني �لعام �مل�ساعد لل�س�ؤون �لإد�رية 
يف  �ل�طنية  �لأوملــبــيــة  للجنة  و�ملالية 
�لريا�سي"  "�لبيان  حديث خا�س مع 
�ملبار�ة  �سهدته  �لــذي  �لكبري  بالنجاح 
�خلــتــامــيــة ملــ��ــســم كــــرة �لـــيـــد و�لــــذي 
كــبــرية جمعت  �حــتــفــالــيــة  �إىل  حتـــ�ل 
و�لــعــديــد من  بــالــدولــة  �للعبة  قــيــادة 
و�أ�سرة  بالدولة  �لريا�سية  �لــقــيــاد�ت 
�للعبة من �للعبني و�لأجهزة �لفنية 
و�لتحكيمية  و�لتنظيمية  و�لإد�ريـــــة 
�إىل جانب �حل�س�ر �جلماهريي  هذ� 
�لــلــعــبــة وع�ساق  مـــن حمــبــي  �لــكــبــري 
للفريقني  �لتهنئة  �لــنــاديــن.ووجــهــت 
للعبني  �لـــرفـــيـــع  بــــــــالأد�ء  مــ�ــســيــدة 
�س��بية عمل  ي�ؤكد  و�لذي  �لفريقني 
تعك�س  مـــدرو�ـــســـة  بـــ�ـــســـ�رة  �لأنــــديــــة 
�لريا�سة  هـــذه  مبــمــار�ــســي  �هــتــمــاهــا 
وبــتــعــاونــهــا مـــع �حتــــاد �لــلــعــبــة و�لتي 
�ملحافل  �لــقــ�ي يف  �أكــــدت حــ�ــســ�رهــا 
�خلـــارجـــيـــة عــلــى مــ�ــســتــ�ى �لأنـــديـــة 
و�ملنتخبات للبنني و�لبنات �إىل جانب 

�أبناء �للعبة يف معظم �جلهات  ت��جد 
�ملــ�ــســتــ�ى �خلليجي  عــلــى  �لــريــا�ــســيــة 
و�لعربي و�لقاري فلهم منا كل �ل�سكر 

و�لتقدير.

اإهداء لقيادة ال�سارقة 
�أهدى �سعادة علي �سامل �ملدفع رئي�س 
�إد�رة نادي �ل�سارقة �لريا�سي  جمل�س 
رئي�س  �ل�سم�  �ــســاحــب  بــكــاأ�ــس  �لــفــ�ز 
�إجناز�ت  �لــيــد، وجميع  لــكــرة  �لــدولــة 

�إىل �ساحب  �لــنــادي،  كــرة �ليد وفــرق 
بن  �سلطان  �لــدكــتــ�ر  �ل�سيخ  �ل�سم� 
�ملجل�س  عـــ�ـــســـ�  �لـــقـــا�ـــســـمـــي  حمـــمـــد 
�لأعــلــى حــاكــم �لــ�ــســارقــة، وويل عهده 
ونائبيه تقدير�ً للدور �لكبري و�لدعم 
�سم�ه  يـــقـــدمـــه  �لــــــذي  �لـــــلحمـــــدود 
لــلــنــادي ولعــبــيــه، كــمــا �أهــــدى �ملدفع 
�لأوفـــيـــاء  �إىل جــمــهــ�ر�ملــلــك  �لـــكـــاأ�ـــس 
ومنت�سبي �لنادي.و�أكد رئي�س جمل�س 
�إد�رة نادي �ل�سارقة على �إن �لنجاحات 

بتكاتف  جـــاءت  �لــنــادي  يحققها  �لــتــي 
جه�د فريق �لعمل يف جميع �لإد�ر�ت، 
وبغر�س �سخ�سية �لبطل يف �للعبني 
كـــافـــة مــتــطــلــبــات �لفرق  تـــ�فـــري  مـــع 
�لتي  �لألـــقـــاب  لتحقيق  �لــريــا�ــســيــة، 
ونادي  �لبا�سمة  �لإمــارة  با�سم  ت�سجل 

�ل�سارقة.

امللك يقب�ش على اغلى الكوؤو�ش
�لـــ�ـــســـارقـــة بطًل  تـــــ�ج فـــريـــق رجــــــال 

�لدولة  رئي�س  �ل�سم�  �ساحب  لكاأ�س 
 2022-2021 مــ��ــســم  �لــيــد  لــكــرة 
و�لتا�سعة  �لت��يل  �لر�بعة على  للمرة 
تـــاريـــخـــه، بــعــد تــغــلــبــه عــلــى فريق  يف 
�لنهائية  �ملبار�ة  دبي يف  �لأهلي  �سباب 
م�ساء   )24-27( بنتيجة  للم�سابقة 
�لأحد على �سالة نادي �لن�سر بدبي، 
لقبه  �ل�سارقة  �أ�ــســاف  �لإجنـــاز  وبهذ� 
�لكاملة،  بالعلمة  �مل��سم  �لر�بع هذ� 
�ل�س�بر  كـــاأ�ـــس  لــقــب  حتــقــيــقــه  عــقــب 
�لدولة  رئي�س  �ل�سم�  �ساحب  وكــاأ�ــس 
�لريا�سي  للم��سم  �لــعــام  و�لـــــدوري 

.2022-2021

التتويج والتكرمي 
وجرت مر��سم تت�يج �مللك �ل�سرقاوي 
�ملبار�ة،  نهاية  عقب  �لبط�لة  بكاأ�س 
حــيــث قــــام �لــ�ــســيــخ �ــســهــيــل بـــن بطي 
لقطاع  �لــتــنــفــيــذي  �ملــديــر  مــكــتــ�م  �آل 
�لعامة  �لهيئة  يف  �لريا�سية  �لتنمية 
للريا�سة و�ملهند�سة عزة بنت �سليمان 
�لأمني �لعام �مل�ساعد لل�س�ؤون �لإد�رية 

و�ملالية للجنة �لأوملبية �ل�طنية،
�ليد  �حتـــاد  رئي�س  عا�س�ر  بــن  ونبيل 

بامليد�ليات  �لــ�ــســارقــة  فــريــق  بــتــتــ�يــج 
�لــبــطــ�لــة، وفريق  وكـــاأ�ـــس  �لــذهــبــيــة 
بامليد�ليات  �ل��سيف،  �لأهــلــي،  �سباب 
�سهيل  �ل�سيخ  تــكــرمي  ومت  �لف�سية، 
بــن بــطــي �أل مــكــتــ�م و�ملــهــنــد�ــســة عزة 
وممثل  هـــلل  وعي�سى  �سليمان  بــنــت 
نادي  وممــثــل  �لريا�سي  دبــي  جمل�س 
�سعادة  بح�س�ر  �ملبار�ة  وحكام  �لن�سر 
عي�سى هلل �حلز�مي رئي�س جمل�س 
�لــ�ــســارقــة �لـــريـــا�ـــســـي، و�ـــســـعـــادة علي 
�سامل �ملدفع رئي�س جمل�س �إد�رة نادي 
�ل�سارقة �لريا�سي وعبد �ل�سلم ربيع 
نــائــب رئــيــ�ــس �لحتــــاد و�لأمــــني �لعام 
لـــلحتـــاد نــا�ــســر �حلـــمـــادي، وحممد 
نادي  �إد�رة  جمــلــ�ــس  عــ�ــســ�  �خلــ�ــســان 

�ل�سارقة.

العالمة الكاملة
�حل�سان،  عــبــيــد  حمــمــد  �أعـــــرب  كــمــا 
ع�س� جمل�س �إد�رة نادي �ل�سارقة عن 
رجال  وبنجاح  �لإجنـــاز  بــهــذ�  �سعادته 
�لبط�لت  جــمــيــع  حتــقــيــق  يف  �لـــيـــد 
ي�ؤكد  مما  �لريا�سي،  بامل��سم  �ملمكنة 
�حلفاظ  يف  �ليد  كــرة  منظ�مة  جنــاح 

�ل�سكر  �لنادي.م�جهاً  مكت�سبات  على 
برئا�سة  �لــريــا�ــســي  �لــ�ــســارقــة  ملجل�س 
�إد�رة  وملجل�س  �حلز�مي  هــلل  عي�سى 
ــــادي �لــ�ــســارقــة بــرئــا�ــســة عــلــي �سامل  ن
كما  �ملت���سلة،  متابعتهم  على  �ملدفع، 
و�لإد�رية  �لفنية  �لأجــهــزة  بــاأد�ء  �أ�ساد 
و�لــطــبــيــة و�لـــلعـــبـــني، مــثــنــيــاً على 
روحـــهـــم �لــعــالــيــة و�إ�ــــســــر�رهــــم على 

�لتت�يج بالبط�لة �لغالية.

اأرقام قيا�سية
وبـــهـــذ� �لإجنـــــاز يــ�ــســل عـــدد بط�لت 
عر  �ليد  لكرة  �ل�سارقة  رجــال  فريق 
حملية  بـــطـــ�لـــة   35 �إىل  �لــــتــــاريــــخ 
�لإمار�تي  �ل�س�بر  ه�  خارجي  ولقب 
بط�لة   16 كالآتي:  وهي  �لبحريني، 
دوري، و4 ك�ؤو�س �لإمار�ت، و9 مر�ت 
كاأ�س  ومــرتــني  �لــدولــة،  رئي�س  لــكــاأ�ــس 
نائب رئي�س �لدولة، و4 ك�ؤو�س لل�س�بر 
على  �حل�س�ل  �إىل  بالإ�سافة  �ملحلي. 
ميد�ليتني برونزيتني للأندية �أبطال 
�لدوري، كما ح�سد �لنادي درع �لتف�ق 
 –  2021 للم��سم  �ليد  لكرة  �لــعــام 

تاريخه. يف   18 �لـ  للمرة   ،2022

برعاية �سامل بن ركا�ش 

تتويج فريق ال�سرف يف بطولة العامرة لكرة الطائرة الرم�سانية

للمرة الرابعة على التوايل والتا�سعة يف تاريخه

ال�سارقة بطاًل لكاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة لكرة اليد 

•• راأ�س اخليمة-الفجر

مبار�ة  يف   1-4 �لــطــلــيــعــة  عــلــى  �لـــتـــعـــاون  فـــريـــق  فــــاز 
�ل�فاء  مــلــتــقــى  يف  �لـــلعـــبـــني  لـــقـــد�مـــى  ��ــســتــعــر��ــســيــة 
ر�أ�ــس �خليمة  �إمــارة  للريا�سيني مبنطقة خ�ر خ�ير يف 
وذلــــك تــكــرميــاً وتـــقـــديـــر�ً لــلعــب عــلــي �جلـــ�عـــان جنم 
�لعملية  من  لل�سفاء  متاثله  �إثــر  �ل�سابق،  �لتعاون  نــادي 

�جلر�حية �لتي خ�سع لها.
�للعب  وزمـــلء  �خليمة  ر�أ�ـــس  يف  �لريا�سي�ن  وتــد�فــع 

�لتي  �لرم�سانية  �لــ�فــاء  �أم�سية  يف  للم�ساركة  �ل�سابق 
تعر عن �حلب و�لتقدير للعب �خلل�ق علي �جل�عان 
�لذي يحظى باحلب و�لحــرت�م �إثر �سن��ت ر�ئعة �أظهر 
بعد مرحلة  �لتعاون  نادي  خللها م�ست�يات متميزة يف 

�لتاأ�سي�س.
و�أكد عبد�لعزيز منق��س، نائب رئي�س جمل�س �إد�رة نادي 
�أرقى  عن  ومعرة  جميلة  �لريا�سية  �ملبادرة  �أن  �لتعاون 
�أ�ساع  �لــذي  �لنبيل للعب علي �جلــ�عــان  �لــ�فــاء  �أنـــ��ع 
�أن هذ�  لل�سفاء، م�سيفاً  �ل�سعادة بعد متاثله  يف دو�خلنا 

�للعب  لــهــذ�  نقدمه  �أن  ميكن  �ــســيء  �أقـــل  هــ�  �لتقدير 
�خلل�ق �لذي يحظى مبكانة متميزة على م�ست�ى �إمارة 
كانت  �لرم�سانية  �لأم�سية  �أن  �إىل  و�أ�سار  �خليمة.  ر�أ�ــس 
�لكابنت  قدمه  �لــذي  �لنبيل  للعطاء  �جلميل  رد  مبثابة 
للريا�سيني  �ملتميزة  بامل�ساركة  م�سيد�ً  �جلــ�عــان،  علي 
ر��سد �سعيد �لعري وحممد �سليمان علوي ور��سد �سعيد 
�أم�سية  �أثرو�  �لذين  �لقد�مى  �لنج�م  علي وغريهم من 
�ل�فاء بح�س�رهم �حلا�سد و�جلميل و�ملعر عن �حرت�م 

ر��سخ يف �لعق�ل و�لقل�ب لهذ� �للعب �ل�يف و�خلل�ق.

ريا�سيو راأ�ش اخليمة يحت�سدون يف اأم�سية الوفاء لالعب علي اجلوعان 

عبدالعزيز منقو�س: ملتقى الوفاء مبادرة ريا�سية ت�ستحق التقدير  
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جمتمع االمارات

عاد ريال مدريد �ملت�سدر من بعيد جمدد�ً وخطف ف�ز�ً قاتًل على م�سيفه �إ�سبيلية 3-2، بعدما كان متخلفاً بهدفني نظيفني بعد 25 دقيقة يف �ملرحلة 
�لثانية و�لثلثني من �لدوري �لإ�سباين لكرة �لقدم.

وكرر ريال ما ح�سل معه يف منت�سف �لأ�سب�ع حني كان يف طريقه لت�ديع م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا بتخلفه على �أر�سه بثلثية نظيفة �أمام ت�سل�سي 
�لإنكليزي حامل �للقب يف �إياب ربع �لنهائي، لكنه عاد و�سجل هدفني )و�حد يف �ل�قت �لأ�سلي و�آخر بعد �لتمديد(، لي���سل م�س��ره يف بط�لته 

�ملف�سلة نتيجة ف�زه ذهاباً 1-3.
15 نقطة منه ومن غرميه  بعد  بات على  بعدما  �لأندل�سي  �أن�سيل�تي م�سيفه  كارل�  �لإيطايل  �ملــدرب  �أز�ح فريق  �لدر�ماتيكي،  �لنت�سار  وبهذ� 

نهاية  ثماين مر�حل من  قبل  �تلتيك� مدريد  جــاره  �للقب من  ��ستعادة  �مللكي من  �لنادي  و�قــرتب  �أقــل.  مبار�تني  لعب  �لــذي  بر�سل�نة  �لتقليدي 
�مل��سم.

وبد� ريال بعد تلقيه هدفني يف �لدقائق �لـ25 �لأوىل فقط �أنه يف طريقه لهزمية ثانية ت��لياً بعد �لتي تعر�س لها يف منت�سف �لأ�سب�ع على �أر�سه 
�أمام ت�سل�سي، �إل �أنه عاد يف �ل�س�ط �لثاين وقل�س �لفارق عر �لبديل �لر�زيلي رودريغ� ثم خطف �لتعادل قبل دقائق معدودة على �لنهاية بف�سل 

�لبديل �لآخر نات�س� قبل �أن تكتمل �لع�دة بهدف �لفرن�سي كرمي بنزمية يف �لدقيقة �لثانية من �ل�قت بدل �ل�سائع.
وكان �إ�سبيلية �ساحب �لفر�سة �لأوىل �حلقيقية يف �للقاء بت�سديدة من م�سارف �ملنطقة للفرن�سي �أنت�ين مار�سيال مرت بجانب �لقائم 

ر�ئعة نفذها  �سباك ك�رت�� من ركلة حرة  لل��س�ل �ىل  �إ�سبيلية ط�يًل  ينتظر  تيب� ك�رت�� )9(. ومل  �لبلجيكي  �لأميــن ملرمى 
�لكرو�تي �إيفان ر�كيتيت�س على ميني �حلار�س �لبلجيكي �لذي مل يحرك �ساكناً )20(.

ومل يح�سل ريال على فر�سة �لتقاط �أنفا�سه حتى �هتزت �سباكه مرة ثانية بعد 5 دقائق فقط بعد ت�غل للمك�سيكي خي�س��س 
ك�رونا على �جلهة �لي�سرى ملنطقة �جلز�ء، فخرج ك�روتا لقطع �لطريق عليه لكن �لكرة �سقطت �أمام �لأرجنتيني �إريك 

لميل �لذي تابعها يف �ل�سباك )25(.
وبح�سب "�أوبتا" للإح�ساء�ت، هذه �ملرة �لأوىل �لتي يتخلف فيها ريال بهدفني نظيفني خارج ملعبه بعد 25 دقيقة منذ 

�إ�سبيلية �حلايل  �أنهى �ملبار�ة خا�سر�ً بثلثية نظيفة بقيادة مدرب  �إ�سبيلية بالذ�ت حني  �أيل�ل/�سبتمر 2018 �سد 
بعد تدخل من  با�سابة مار�سيال  �لأول  �ل�س�ط  �نتهاء  �لأندل�سي ل�سربة قبيل  �مل�سيف  ل�بيتيغي. وتعر�س  خ�لن 

م��طنه �إدو�ردو كامافينغا، ما �أ�سطر ل�بيتيغي �ىل ��ستبد�له بر�فا مري )41(.
و�أنهى �لفريقان �ل�س�ط �لأول بفر�سة لل�سي�ف عر بنزمية �لذي تلعب بالدفاع على �جلهة �لي�سرى قبل �أن 

ي�سدد من ز�وية �سيقة، �إل �أن �لكرة علت مرمى �حلار�س �ملغربي يا�سني ب�ن� )44(.
وعاد ريال �ىل �للقاء يف م�ستهل �ل�س�ط �لثاين حني جنح �لبديل رودريغ� يف تقلي�س �لفارق بعد عر�سية من 

�جلهة �لي�سرى عر د�ين كارفاخال بعد تبادله �لكرة مع �لر�زيلي �لآخر فيني�سي��س ج�ني�ر )50(.
وكان �لر�زيلي �لآخر دييغ� ميليتاو قريباً من �إدر�ك �لتعادل بهدف ر�ئع من ت�سديدة �أطلقها من قر�بة 

مرت�ً، لكن ب�ن� تاألق يف �إنقاذ فريقه )53(.  40
بعدما  �لتعادل  �إدر�ك  يف  ج�ني�ر  فيني�سي��س  جنح  حتى  منطقته  يف  وحا�سره  م�سيفه  على  ريــال  و�أطبق 

و�سلته �لكرة من �جلهة �ليمنى عر ل�كا�س فا�سكي�س )74(.
و�حتكم �حلكم �ىل "يف �أيه �آر" لتاأكيد �سحة �لهدف ثم قرر �إلغاءه لعتباره �أن �لر�زيلي �سيطر على �لكرة 
بيده. لكن �لبديل نات�س� ع��س ذلك بهدف بعد ث��ن معدودة على دخ�له بدًل من ل�كا�س فا�سكي�س �إثر 

عر�سية من كارفاخال )83(.
هذ�  �لــدوري  يف  و�لع�سرين  �خلام�س  هدفه  بنزمية  خطف  �لأخــرية،  �أنفا�سها  تلفظ  �ملبار�ة  كانت  وعندما 
�مل��سم بعد متريرة من رودريغ� )2+90(، مانحاً فريقه �لنقاط �لثلث وملحقاً باإ�سبيلية هزميته �لأوىل 
كار��سك� فريقه  يانيك  �لبلجيكي  �لبديل  �أعاد  "و�ند� مرتوب�ليتان�"،  �مل��سم. وعلى ملعب  يف معقله هذ� 
�مل��سم، وذلك بت�سجيله ثنائية  �للقب �ىل �سكة �لنت�سار�ت يف فرتة هامة جد�ً من  �أتلتيك� مدريد حامل 

�لف�ز �لقاتل على �ل�سيف �إ�سباني�ل 2-1. وبد� فريق �ملدرب �لأرجنتيني دييغ� �سيمي�ين متجهاً للكتفاء 
من  كلمته  كار��سك�  يق�ل  �أن  قبل  وقــاريــاً،  حملياً  ت��لياً  �لر�بعة  للمبار�ة  �لف�ز  حتقيق  يف  و�لف�سل  بالتعادل 

�لتقدم  هدف  �ساحب  �لبديل  �لبلجيكي  كان  بعدما  �ل�سائع،  بدل  �ل�قت  من  �لعا�سرة  �لدقيقة  يف  جــز�ء  ركلة 
�أي�ساً يف �للقاء �لذي �أكمله فريقه بع�سرة لعبني. وبهذ� �لنت�سار، ��ستفاد فريق �سيمي�ين، �لقادم من خ�سارة يف 

�أوروبا بالتعادل على �أر�سه  �أتبعها بخروج من ربع نهائي دوري �أبطال  �ملرحلة �ملا�سية �أمام ريال ماي�ركا �سفر1- 
مع مان�س�سرت �سيتي �لإنكليزي �سفر-�سفر )خ�سر ذهاباً �سفر1-(، من تعادل بيتي�س مع �س��سييد�د )�سفر-�سفر( 

�جلمعة يف �فتتاح �ملرحلة للبتعاد يف �ملركز �لر�بع �لأخري �مل�ؤهل �ىل دوري �لأبطال.
ورفع فريق �لعا�سمة ر�سيده �ىل 58 نقطة يف �ملركز �لر�بع بفارق ثلث نقاط �أمام بيتي�س وخم�س �أمام �س��سييد�د، 

وعلى �مل�سافة ذ�تها من بر�سل�نة �لثاين و�لذي يختتم �ملرحلة �لإثنني �سد قاد�س.
�أد�ءه �لعقيم بف�سله يف �ل��س�ل �ىل �ل�سباك خلل �ل�س�ط �لأول من مبارياته �لأربع �لأخــرية، مع  �أتلتيك�  وو��سل 

حماولة يتيمة على �ملرمى يف جميع �لأ�س��ط �لأوىل �لأربعة.
لكن كار��سك� �لذي دخل بدًل من �لرتغايل ج��و فيليك�س، �سرب يف م�ستهل �ل�س�ط �لثاين بعد متريرة من �لبديل 

�لآخر �لر�زيلي ماتي� ك�نيا )51(.
�لكرة  مل�سه  �لثاين نتيجة  �ل��سطى بالنذ�ر  �إفريقيا  �أتلتيك� ل�سفعة بطرد ج�فري ك�ندوغبيا من جمه�رية  وتعر�س 
باليد )70(، ثم �سرعان ما تلقى �سربة �أخرى بعدما �أدرك �ل�سيف �لكاتال�ين �لتعادل من ركلة حرة نفذها ر�وول دي 

ت�ما�س فارتدت �لكرة من �لقائم �ىل �سباك �حلار�س �ل�سل�فيني يان �أوبلك )74(.
وعجز بعدها رجال �سيمي�ين عن ��ستعادة �لتقدم يف ظل �لتف�ق �لعددي لل�سيف �لكاتال�ين، وذلك حتى �لدقيقة �لعا�سرة 
من �ل�قت بدل �ل�سائع حني نفذ كار��سك� بنجاح ركلة جز�ء ت�سبب بها دي ت�ما�س بلم�سه �لكرة بيده يف �ملنطقة �ملحرمة، 

حارماً فريقه من نقطته �لأربعني و�لبتعاد بفارق 12 نقطة عن منطقة �لهب�ط.

•• مليحه-الفجر:

 �خــــتــــتــــم نــــــــادي مـــلـــيـــحـــة �لـــثـــقـــايف 
�لرم�سانية  بــطــ�لــتــه  �لـــريـــا�ـــســـي 
نادي  "بط�لة  ��ــســم  حــمــلــت  و�لـــتـــي 
لل�سطرجن  �لثالثة  �لدولية  مليحة 
مقّره  يف  نظمها  و�لــتــي  �خلاطف" 
�أم�س �لأول �لأحد بالتعاون مع نادي 
�ل�سارقة �لثقايف لل�سطرجن وباإ�سر�ف 
جمل�س �ل�سارقة �لريا�سي ، و�سارك 
 25 160 لعــبــاً ولعــبــة مــن  فيها 
100 لعب  مــن  �كـــر  فيهم  دولـــة 
دويل م�سنف . و�سهد حفل �لفتتاح 
وجمـــريـــات �لــبــطــ�لــة �ــســعــادة حمد 
متــيــم �لــكــتــبــي عــ�ــســ� جمــلــ�ــس �د�رة 
نادي مليحة �لثقايف �لريا�سي رئي�س 
 ، للبط�لة  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة 
�لمني  علي  �آل  نعمان  عمر  و�سعادة 
�لعام �مل�ساعد لنادي �ل�سارقة �لثقايف 
�سعادة في�سل �حلمادي   ، لل�سطرجن 
بنادي  �لــريــا�ــســيــة  �لد�رة  مــ�ــســرف 
مــلــيــحــة �ملـــديـــر �لــفــنــي لــلــبــطــ�لــة ، 
�ملدير  �لــ�ــســ��ــســي  رجـــائـــي  و�ـــســـعـــادة 
�لثقايف  �لــ�ــســارقــة  لــنــادي  �لتنفيذي 
�ملازمي  بـــدر  ــعــادة  و�ــس  ، لــلــ�ــســطــرجن 
�ملــنــ�ــســق �لـــعـــام لــلــبــطــ�لــة وعــــدد من 
�لريا�سية  �لأنــديــة  ومدربي  �د�ريــي 
بـــالمـــارة . ويف �خلــتــام قـــام كــل من 

�ــســعــادة حــمــد متــيــم �لــكــتــبــي رئي�س 
للبط�لة  �لــعــلــيــا  �ملــنــظــمــة  �لــلــجــنــة 
�حلكم  علي  �آل  ح�سن  علي  و�ــســعــادة 
�لرئي�سي للبط�لة بتكرمي �لفائزين 
باملر�كز �لأوىل حيث �أ�سفرت �لنتائج 
�لدويل  �لأ�ــســتــاذ  فــ�ز  عــن  �لنهائية 
بلقب  دمياكلينغ  �أولــيــفــر  �لفلبيني 
�لــبــطــ�لــة بــعــد فـــــ�زه يف �جلــــ�لت 

�حلا�سمة على كل من �مل�سري �أحمد 
لل�سباب  �لأ�سبق  �لعامل  بطل  عــديل 
ل�رد�ت�سي�سك�  فــايــ�ريــل  و�ملــ�لــد�يف 
وتعادله  �يــردوغــدو  مريت  و�لرتكي 
يف �جلــ�لــة �لأخــــرية مــع �لأوكــــر�ين 
�ألــكــ�ــســنــدر زوبـــاريـــيـــف لــيــحــ�ــســل يف 
�لـــنـــهـــائـــيـــة على  جمـــمـــ�ع �لـــنـــقـــاط 
ج�لت   9 �أ�ــســل  مــن  نقطة   8.5

�لأ�ستاذ  �لــــثــــاين  بـــاملـــركـــز  وجــــــاء   ،
فاي�ريل  �ملـــ�لـــد�يف  �لــكــبــري  �لــــدويل 
�ل�سارقة  نادي  مدرب  ل�رد�ت�سي�سك� 
نقاط   8 لل�سطرجن بر�سيد  �لثقايف 
، وحـــــل بـــاملـــركـــز �لـــثـــالـــث �لأ�ـــســـتـــاذ 
�ألك�سندر  �لوكــر�ين  �لكبري  �لــدويل 
7.5 نــقــطــة ،  زوبـــاريـــيـــف بــر�ــســيــد 
�لباك�ستاين  ـــــدويل  �ل ـــعـــاً  ر�ب وجـــــاء 

مــرتــ�ــســى عــلــي بــر�ــســيــد 7 نــقــاط ، 
وجاء خام�ساً �لأ�ستاذ �لدويل �لكبري 
�يــــردوغــــدو مدرب  �لـــرتكـــي مــــريت 
وجاء   ، لل�سطرجن  �لمــــار�ت  �حتـــاد 
�لأ�ستاذ  نــقــاط   7 بــر�ــســيــد  �ــســاد�ــســاً 
�لدويل �لكبري �مل�سري �أحمد عديل 
�لحتادي  �لأ�ستاذ  �سابعاً  حّل  فيما   ،
بر�سيد  �ست�ري  ت�سارلز  �لنكليزي 

�ملنظمة  �للجنة  وكانت   . نقاط   7
خا�سة  ج��ئز  ر�سدت  قد  للبط�لة 
لـــلعـــبـــي �لـــفـــئـــات �لـــعـــمـــريـــة حيث 
ح�سل على جائزة �أف�سل لعب حتت 
�ل�سارقة  نـــادي  لعــب  �ــســنــ��ت   10
عي�سى  �ــســقــر  لــلــ�ــســطــرجن  �لـــثـــقـــايف 
�أف�سل  خمي�س ، وح�سل على جائزة 
لعب حتت 8 �سن��ت �لهندي جاين 
�أف�سل  تــكــرمي  كــمــا مت   ، فــري�ــســيــني 
مــلــيــحــة وذهبت  نــــــادي  مــــن  لعـــــب 
�جلـــائـــزة لــلعــب عـــبـــد�هلل ر��ـــســـد . 
�ــســعــادة حــمــد متــيــم �لكتبي  ـــار  و�أ�ـــس
مليحة  نــــادي  �د�رة  جمــلــ�ــس  عــ�ــســ� 
�للجنة  رئــيــ�ــس  �لــريــا�ــســي  �لــثــقــايف 
�لعليا �ملنظمة للبط�لة �أن �لبط�لة 
جرى تنظيمها بعد �أن مت �لتخطيط 
ومت���سل  دوؤوب  عــمــل  وفــــق  لــهــا 
لتنظيم  �لنادي  ��سرت�تيجية  �سمن 
�لأحـــد�ث  و  �لفعاليات  مــن  �لــعــديــد 
يليق  عـــــاملـــــي  مبــــ�ــــســــتــــ�ى  لــــتــــكــــ�ن 
هذه   �أن  مــ�ؤكــد�   ، �لأذكــيــاء  بريا�سة 
تنظيمها  �سيتم  �لــدولــيــة  �لفعالية 
�أبناء  مــن  فاعلة  ومب�ساركة  �سن�يا 
�سيع�د  ملــا  وذلـــك  �لــنــادي  ومنت�سبي 
�لكبرية  بالفائدة  �مل�ساركة  هذه  ملثل 
وك�سب  �حتكاك  من  �للعبني  على 
خر�ت وتعارف مع ه�ؤلء �مل�ساركني 

من خمتلف دول �لعامل . 

نادي مليحة الريا�سي يختتم »دولية مليحة لل�سطرجن اخلاطف« مب�ساركة 160 لعبا 

ريال مدريد ينتف�س اأمام اإ�سبيلية ويقرتب من اللقب مدرب فريق ال�سارقة لليد:  
هدفنا اللقب الآ�سيوي

•• اأبوظبي - وام:

�أكـــد �جلــز�ئــري �سفيان حــيــ��ين مـــدرب فــريــق كــرة �لــيــد "رجال" 
�سين�سب  �ملقبلة  �لــفــرتة  خــلل  فريقه  تركيز  �أن  �ل�سارقة  بــنــادي 
على  بال�سيطرة  �لتاريخي  �لإجنـــاز  بعد  �لآ�سي�ية،  �لبط�لة  على 
كافة بط�لت �مل��سم �حلايل لكرة �ليد، حيث كان �لتت�يج �لأخري 
م�ساء �لأحد بلقب كاأ�س �ساحب �ل�سم� رئي�س �لدولة عقب �لف�ز 
على �سباب �لأهلي بنتيجة 24/27، خلل �للقاء �لذي �أقيم على 
�سالة حمد�ن بن ر��سد بنادي �لن�سر. وقال �سفياين يف ت�سريحات 
رئي�س  كــاأ�ــس  بلقب  �لتت�يج  �إن  و�م/   / �لإمار�ت"  �أنــبــاء  لـ"وكالة 
�لدولة له طابعه �خلا�س، كما �أنه �أ�سبح د�فعا كبري� لنا من �أجل 
و�لبط�لت  �لألــقــاب  على  للح�س�ل  �لــتــاألــق  مــن  �ملــزيــد  م���سلة 
للمناف�سة  �لإمــكــانــيــات  كــل  لــديــه  �لــفــريــق  لأن  �خلــارجــيــة،  خا�سة 
�أكمل  فقد  �لــدولــة  رئي�س  كــاأ�ــس  لقب  على  وباحل�س�ل  خارجيا". 
فريق كرة �ليد بنادي �ل�سارقة عقد جميع �لبط�لت �ملحلية حيث 
ثم  �لــدوري،  ودرع  �لدولة،  رئي�س  نائب  وكاأ�س  �ل�س�بر،  بكاأ�س  ت�ج 
�ملر�حل  ي�سيطر على جميع بط�لت  �أنه  كما  �لدولة،  رئي�س  كاأ�س 
كاأ�س  م�سابقة  فــقــط  لــه  يتبقى  حــيــث  �حلــــايل،  للم��سم  �ل�سنية 
�لإمار�ت للنا�سئني يف �سابقة حتدث للمرة �لأوىل. كما و�سل عدد 
35 بط�لة حملية ولقبا  �إىل  �لفريق تاريخيا حتى �لآن  بط�لت 
�ملح�سلة  وتت�سمن  �لــبــحــريــنــي،  �لإمـــار�تـــي  �لــ�ــســ�بــر  هــ�  خــارجــيــا 
لكاأ�س  �ألقاب  و9  �لإمـــار�ت،  ك�ؤو�س  و4  دوري،  16 بط�لة  �ملحلية 
رئي�س �لدولة، ولقبني لبط�لة كاأ�س نائب رئي�س �لدولة، و4 ك�ؤو�س 
لبط�لة �ل�س�بر �ملحلي، �إ�سافة �إىل �لتت�يج مبيد�ليتني برونزيتني 
�لتف�ق  درع  �ل�سارقة  نــادي  ح�سد  كما  �لــــدوري،  �أبــطــال  لــلأنــديــة 
تاريخه  18 يف  �لـ  للمرة  للم��سم �حلــايل، وذلــك  �ليد  لكرة  �لعام 
��ستطاع  كــمــا  �مل�سابقة1999/2000،  نــظــم  تطبيق  بـــدء  مــنــذ 
خ�سارة  �أي  يتلقى  �أن  دون   73 رقــم  �ملــبــار�ة  �إىل  ي�سل  �أن  �لفريق 
وذلك بالن�سبة جلميع م�سابقات �للعبة. و�أو�سح �سفيان حي��ين �أن 
�جلانب �لنف�سي كان �أحد �أبرز �لع��مل �لتي ت�سهم يف تط�ير �أد�ء 
�ل�سارقة على  نادي  به  �لذي مير  �لفني  �ل�ستقر�ر  و�أن  �للعبني، 
كافة �مل�ست�يات ه� �أحد ع��مل �لف�ز وحتقيق �لبط�لت و�لألقاب 
با�ستمر�ر، لفتا �إىل �أن �أهم ما مييز فريق كرة �ليد بنادي �ل�سارقة 
�لفريق، بجانب  د�ئما مع  �لفارق  �لــذي ي�سنع  �لإمــار�تــي  �للعب 
�لــذي يتم تغيريه غالبا من م��سم لآخــر، لفتا  �للعب �لأجنبي 
�إىل �نه �سغط كثري� على لعبيه خلل �لفرتة �لأخــرية من �أجل 
وت�ج��  بالثقة  جديرين  كــانــ��  �للعبني  و�أن  �لــتــاألــق،  م���سلة 
�لتي  �لآ�سي�ية  للبط�لة  �ل�ستعد�د�ت  وعن  �مل��سم.  �لقاب  بجميع 
�ل�سارقة:" �سيك�ن  نــادي  مــدرب  قــال  �ملقبل  ي�ني�  �سهر  �ستقام يف 
هناك �جتماع خلل �لفرتة �ملقبلة مع �إد�رة �لنادي من �أجل حتديد 
�آلية �لعمل وخطة �ل�ستعد�د.. طم�حنا كبري يف �لبط�لة �لآ�سي�ية 
وفيما  �مل��سم".  بط�لت  كافة  على  و�حل�س�ل  �ملحلي  �لتاألق  بعد 
يتعلق باللعبني �لنا�سئني وكيفية تاأهيلهم �إىل �لفريق �لأول قال 
�لنا�سئة  �مل��هب  �كت�ساف  على  د�ئما  يعمل  �ل�سارقة  نادي  �سفيان: 
�ل�طنية، ولبد من  �ملنتخبات  �لأول وجلميع  للفريق  ر�فد  لأنهم 
�لبط�لت،  على  �ملناف�سة  على  و�لقدرة  �لكافية  �خلــرة  �عطائهم 
ن�ستب�سر خري� بجميع  وبالتايل  �لآن يحقق�نها يف مر�حلهم  وهم 
�أجل  من  �ل�سنية،  �ملر�حل  خمتلف  يف  حاليا  �مل�ج�دين  �للعبني 

م���سلة �ل�سري على نف�س �لنهج يف حتقيق �لبط�لت.

اأبوظبي للدراجات يحتفي 
باإجنازات فرقه يف بطولة الإمارات

•• اأبوظبي-وام:

�حتفى نادي �أب�ظبي للدر�جات �له��ئية بف�ز فريقه باملركز �لثاين فئة 
�لكبار، و�ملركز �لأول فئة حتت 23 �سنة، يف بط�لة �لإمــار�ت "فرق �سد 

�ل�ساعة"، و�لتي �أقيمت �أخري� يف منطقة �حلمرية بال�سارقة.
�ل�سباغ،  وحممد  �لــغــافــري،  حممد  �لكبار  فئة  يف  �لــنــادي  فريق  وي�سم 
�لنادي  فريق  �سم  بينما  �ملن�س�ري،  �لرحمن  وعبد  �لبل��سي،  وطــلل 
علي  �هلل  وعبد  �ملطي�عي،  �أحمد  حممد  من  كل  �سنة   23 حتت  فئة  يف 

�حلمادي، و�سيف �إ�سماعيل �حل��سني.
للدر�جات  �أبــ�ظــبــي  لــنــادي  �لتنفيذي  �ملــديــر  �خلييلي  �لنخرية  و�أعـــرب 
�له��ئية عن �سعادته بهذ� �لإجناز �لذي حققه �لنادي يف �لبط�لة �س��ء 
�لإجناز  هــذ�  �أن  �إىل  م�سري�ً  �سنة،   23 حتت  �أو  �لكبار  فئة  م�ست�ى  على 
ي�ساف �إىل �سل�سلة �لنجاحات �لتي حققها �لنادي يف �مل�ساركات و�مل�سابقات 

�لتي خا�سها حملياً وخارجياً.
و�أ�ساف �أن هذ� �لف�ز يعطي حافز�ً خل��س �ل�سباقات وحتقيق �ملزيد من 
�أب�ظبي �لريا�سي ب�سفة عامة  �إمارة  �لإجنــاز�ت �لتي ت�سيف �إىل ر�سيد 

ونادي �أب�ظبي للدر�جات ب�سفة خا�سة.
و�أكد �لنخرية �خلييلي �أن �ل�سباقات يف بط�لة �لدولة فرقي �سد �ل�ساعة 
�لأبرز  �لعن��ن  ه�  �حلما�س  وكــان  بالتناف�سية،  �ت�سمت  �أجــ��ء  يف  �أقيمت 
لدى جميع �لدر�جني �مل�ساركني من�ها باأن �لنادي ي�سم نخبة منتقاة من 

�لدر�جني، لديهم �لقدرة على خ��س �ل�سباقات وح�سد �لألقاب.
و"نحن على ثقة كبرية بقدر�ت �لفريق يف م�ساركاته �ملحلية و�خلارجية، 
يدفعنا  مــا  وهــ�  �لنتائج،  �أف�سل  حتقيق  على  �لــدر�جــني  حر�س  ومــدى 
�لزخم  مــن  و�ل�ــســتــفــادة  �لــفــريــق،  �أهــــد�ف  لتحقيق  �لــدعــم  مــن  للمزيد 
�أب�ظبي يف ظل دعم �لقيادة  �لذي ت�سهده ريا�سة �لدر�جات �له��ئية يف 

�لر�سيدة".
يذكر �أن بط�لة �لإمار�ت للفرق �سد �ل�ساعة، �سهدت م�ساركة 12 لعباً 
يف فئة �لكبار مل�سافة 60 كم ومبعدل �سرعة ي�سل �إىل 50 كم يف �ل�ساعة، 

بينما �سارك 16 لعباً يف فئة حتت 23 �سنة، مل�سافة 45 كم.

•• راأ�س اخليمة-الفجر

" �لتي تنظمها �لإد�رة �لعامة للعلقات و�ملر��سم ب�ز�رة  �سمن مبادرة فرجان 
وز�رة  بط�لة  �نطلقت  �لإ�سلمي،  �أب�ظبي  م�سرف  مع  وبالتعاون  �لد�خلية، 
ر�أ�س  ل�سرطة  �لعامة  بالقيادة   "  2022 �لــقــدم  لكرة  �لرم�سانية  �لد�خلية 
�خليمة، بح�س�ر �سعادة �لعقيد عبد �هلل حممد �حليمر نائب مدير �إد�رة �مل�ؤ�س�سة 
�لعقابية و�لإ�سلحية ب�سرطة ر�أ�س �خليمة، وعدد من �سباط �ل�سرطة، و�فر�د 

�جلمه�ر �مل�ساركني من �مل��طنني و�ملقيمني يف �لأحياء �ل�سكنية )�لفرجان(.

و�لفعاليات  �ملناف�سات  وت�سجيع  دعــم  �لرم�سانية،  �لبط�لة  ت�ستهدف  حيث 
�لريا�سية، �لتي تك�سب منت�سب �ل�سرطة �للياقة �لبدنية، وحتفز بناء �لقدر�ت، 
و�سقل �ملهار�ت �جل�سدية �لتي تتطلبها طبيعة مهام عمل رجل �ل�سرطة، تاأكيد�ً 

على �أن �لعقل �ل�سليم يف �جل�سم �ل�سليم.  
ومن جهته، �أ�ساد �لعقيد عبد �هلل �حليمر، بدور �لبط�لة �ملثمر و�لبَناء يف �إثر�ء 
�لعلقات  ودعــم  �لريا�سة،  ممار�سة  على  �ل�سباب  وت�سجيع  �لريا�سي  �لن�ساط 
تنظيم  على  �لقائمني  جميع  بجه�د  وم�سيد�ً  �ساكر�ً  بينهم،  ما  يف  �لجتماعية 

�لبط�لة �لرم�سانية �ملتميزة.

انطالق بطولة وزارة الداخلية الرم�سانية لكرة القدم 2022 »مبادرة 
فرجان« ب�سرطة راأ�س اخليمة بالتعاون مع م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي



حادثة ب�سعة.. منر يلتهم حار�س حديقة 
يف حادثة ب�سعة لقي حار�س حديقة حي��ن حتفه يف هج�م لنمر 
من ن�ع �لنمر �لبنغايل، بعد �أن قدم �حلار�س �لطعام للحي��ن يف 
�إندوني�سيا،  يف  �ل��سطى  جــاوة  مقاطعة  يف  �لرية  للحياة  متنزه 

وفقا ملا �أعلنه م�س�ؤول �أم�س �لثنني.
وقـــال مــديــر حــديــقــة �حلـــيـــ��ن، لــ�لــ�ت يــكــتــي، �إن �حلــار�ــس دوي 
�سريولينجما�س  متنزه  يف  �لنمر  حــظــرية  ينظف  كــان  بر��سيتيا 
�أم�س  �إطعامه عندما تعر�س لهج�م �حلي��ن  للحياة �لرية بعد 
�لروتيني  عمله  يـــ�ؤدي  �ملــ�ظــف  "كان  يكتي:  وقــال  �لأحـــد.  �لأول 
قيا�سية  ت�سغيل  �إجـــر�ء�ت  �لإد�رة  تفر�س  �حلـــادث...  وقــع  عندما 
�إجر�ء  حلني  م�ؤقتا  �أغلق  �ملتنزه  �أن  و�أ�ــســاف  م�ظف�نا".  يتبعها 

حتقيق يف �حلادث.

�سقور تنق�س على عاملتي نظافة 
�سادم  فيدي�  مقطع  �لجــتــمــاعــي،  �لت���سل  مــ��قــع  رو�د  تـــد�ول 
عاملتي  على  �جلارحة  �ل�سق�ر  من  جمم�عة  �نق�سا�س  للحظة 
تنظيف  على  تعملن  عــال  �رتــفــاع  على  ت��جدهما  �أثــنــاء  نظافة 

ن��فذ ناطحة �سحاب كبرية.
ظهرت عاملتا �لنظافة يف مقطع فيدي� تقفان على �سقالة لتنظيف 
ن��فذ �أحد �لأبر�ج من �خلارج عندما �نق�ست عليهم فجاأة �لطي�ر 

�جلارحة و��ستمرت يف مهاجمتهم.
خارج  عــال  �رتفاع  على  �لنظافة  عاملتي  �ساهني،  �سق�ر  هاجمت 
ناطحة �سحاب، مما جعل �لعمل يبدو م�ستحيًل بينما كان �لطائر 
�جلارح يح�م ف�قهما. يظهر �س�ت �ل�سخ�س �لذي ي�س�ر مقطع 
�لفيدي� وه� �سرخ ويق�ل: "�إنه يحاول قتلي"، "هذ� لي�س جيًد�.. 

هذ� لي�س جيًد� على �لإطلق".

غيني�س تتوج الكلب الأكرب �سنا يف العامل
بات ت�بي كيث �لبالغ من �لعمر 21 عاما و66 ي�ما، �لكلب �لأكر 
�سنا يف �لعامل على قيد �حلياة، ح�سبما ذكرت م��س�عة "غيني�س" 

للأرقام �لقيا�سية.
وينتمي كيث �لذي يقيم يف فل�ريد� بال�ليات �ملتحدة �لأمريكية 

لف�سيلة �لكلب �ملعروفة با�سم "�سي��و�".
ونقلت وكالة "ي� بي �آي" للأنباء عن مالكة �لكلب، جيزيل �س�ر، 
كان  عندما  �حلي��نات  رعاية  ملجئ  �أحــد  من  تبنته  �إنها  ق�لها 
"ح�سلت على كيث  �أ�سهر فقط. و�أ�سافت:  يبلغ من �لعمر ب�سعة 
وه� جرو تنازل عنه زوجان م�سنان، لأنهما مل يع�د� قادرين على 

�لعتناء به ورعايته".
و�سمت "غيني�س" �لكلب كيث مل��س�عتها باعتباره �لأكر �سنا على 
قيد �حلياة، رغم �أن ف�سيلة "�سي��و�" ل تتخطى عادة عمر �لـ18 

عاما.
وتعليقا على منحه �للقب، قالت �س�ر: "ل ي�سدق كثريون �أن عمر 
كلبي يزيد عن 21 عاما، حيث يبدو ب�سحة جيدة مقارنة بعمره 

�حلقيقي".
و5  عــامــا   29 �لعمر  مــن  "بل�ي" �لبالغ  �لكلب  كــان  كــيــث،  وقــبــل 

�سه�ر، �لأكر �سنا يف �لعامل، �إل �أنه ت�يف يف 14 ن�فمر 1939.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

حفرة اجلحيم تفتح فمها مرة اأخرى بكاليفورنيا 
ت�سبب �رتفاع من�س�ب �ملياه يف خز�ن بحرية بريي�سا يف ظه�ر "حفرة �جلحيم �ملرعبة" ب�لية كاليف�رنيا �لأمريكية، 

ا با�سم "ثقب �ملجد"، وهي دو�مة هائلة �بتلعت �مر�أة وبطة من قبل. و�ملعروفة �أي�سً
تظهر حفرة �جلحيم �لهائلة ب�لية كاليف�رنيا �لأمريكية من �حلني �إىل �لآخر، بينما تتدفق �لدو�مات �ملائية �إىل 

حفرة �سخمة وتخلق دو�مة دو�رة.
يف عام 1997، �بتلعت حفرة �جلحيم �مر�أة يف جمرى ت�سريف �ملياه بعد �لت�ساقها باحلافة ملدة 20 دقيقة تقريًبا 

دون �أن ينقذها �أحد.
قدًما حدثت بعد �رتفاع م�ست�يات �ملياه يف خز�ن بحرية بريي�سا  دو�مة ثقب �ملجد �لهائلة �لتي يبلغ عر�سها 72 

�لذي يقع يف �جلزء �لعل�ي من �سد م�نتاي�سل� يف مقاطعة نابا �ل�سرقية.
ي�ستمر فم �جلحيم �لعملق يف �لظه�ر مرة �أخرى بينما تتدفق �لدو�مات �ملائية �إىل حفرة �سخمة وتخلق دو�مة 
دو�رة. يعمل �لنفق �لذي يبلغ عر�سه 72 قدًما وط�له 245 قدًما كفتحة ت�سريف تبتلع ح��يل 48000 قدم مكعب 
من �ملاء يف �لثانية عندما ترتفع مياه �لبحرية ف�ق 15.5 قدًما. جذبت �لظاهرة �لتي تبدو خميفة مئات �ملتفرجني 

يف عام 2017 لي�سهدو� ب��بة �جلحيم تنفتح من حافة خر�سانية.
�أكــر جــذب �لآلف من  2019، يف م�سهد  �أخـــرى يف عــام  �أبــ��بــهــا مــرة   The Glory Hole فتحت دو�مـــة �ملجد 

�ملتفرجني �لف�س�ليني بعد م��سم من �لأمطار �لغزيرة ب�سكل خا�س على �ملنطقة �ل�سرقية يف و�دي نابا.

الثالثاء   19  إبريل    2022  م   -    العـدد   13523  
 Tuesday     19   April   2022   -  Issue No   13523

اأنيتا حتجب الرئي�س بول�سونارو يف تويرت 
يف  ح�سابها  مــن  بــ�لــ�ــســ�نــارو  جــايــري  �لرئي�س  �لــر�زيــلــيــة  �ملغنية  حجبت 
�لتي  �ل�طني  �لعلم  �ألــ��ن  على  �ساخرة  بتعليات  �أدىل  بعدما  "ت�يرت" 

تزّينت بها خلل عر�س يف مهرجان ك��ت�سيل يف كاليف�رنيا.
عن  و�بحث  �ساح  يا  "�ذهب  �لرئي�س  من  تغريدة  على  رّد�  �لفّنانة  وكتبت 
�أمر �آخر تت�سّلى به"، قبل �أن حتجب ح�سابه ومتنعه بذلك من �لرّد عليها 
جمّدد�. وك�سفت �أنيتا �لتي ل تت��نى عن �نتقاد �لرئي�س �ليميني �ملتطّرف 
"حجبته على �لف�ر كي ل يت�سّنى للقّيمني على ح�سابه �لنفاذ �إىل ح�ساباتي 

لإثارة �سّجة على �لإنرتنت".
وكــانــت �ملــغــنــّيــة قــد كــتــبــت عــلــى "ت�يرت" بــعــد عــر�ــس �رتــــدت فــيــه لبا�سا 
ه�  باأل��نه  �لر�زيل  "علم  و�لأزرق  و�لأ�سفر  �لأخ�سر  بلدها  علم  باأل��ن 
يتفّرد  �أن  لأحــد  �لر�زيل. ول ميكن  كافة. وه� ميّثل عم�م  للر�زيليني 

بتف�سري �أل��ن علم بلدنا".
ت�سرين  يف  ثانية  رئا�سية  ل�لية  �ملر�ّسح  ب�ل�س�نارو  عليها  رّد  ما  و�سرعان 
�لأول/�أكت�بر �ساخر� "�أنا �أو�فق �أنيتا �لر�أي"، مرفقا تغريدته بعّدة رم�ز 

تعبريية وعلم �لر�زيل، ما �أثار �سخط �لفّنانة.

فانتا�ستيك بيت�س يت�سدر �سباك التذاكر 
�سيكرت�س  ذي  بيت�س:  "فانتا�ستيك  �أفــلم  �سل�سلة  من  �جلديد  للجزء  كان 
�أوف د�مبلدور" فعل �ل�سحر يف دور �ل�سينما �لأمريكية �ل�سمالية ف�ر بدء 
�لأ�سب�ع،  بعد عطلة  �لتذ�كر  �سباك  ترتيب  ت�سدر  �أن  لبث  ما  �إذ  عرو�سه، 

على ما �أظهرت �أرقام �سركة "�إكزبيرت ريلي�سنز" �ملتخ�س�سة.
�إيــر�د�ت عرو�س �لأيــام �لثلثة �لأوىل يف  �أن  و�أ�سارت هذه �لتقدير�ت �إىل 
�ل�ليات �ملتحدة وكند� لهذ� جلزء �جلديد من �ل�سل�سلة �مل�ستقة من �أج��ء 

عامل �سل�سلة هاري ب�تر، بلغت 43 ملي�ن دولر.
د�مبلدور" �ملرتبة  �أوف  �سيكرت�س  ذي  بيت�س:  "فانتا�ستيك  �حتلل  ورغم 
�ألب��س دمبلدور )ج�د ل�(  �لأوىل، فاإن �لفيلم �لذي يتناول �مل��جهة بني 
و�ل�سرير غيلرت غريندل��لد )ي�ؤدي دوره ماد�س ميكل�سن بدًل من ج�ين 
ديب( حقق �لإيــر�د�ت �لأدنــى مقارنة مبا �سبق �أن حققته �لأفــلم �لع�سرة 
�لأ�سب�ع  رولينغ يف  ج. ك.  �لكاتبة  رو�يــات  �مل�ستمدة من مناخات  �لأخــرى 

�لأول لعر�سها، بح�سب ما لحظ م�قع جملة "فار�ييتي" �ملتخ�س�سة.
ري�سرت�س"  �إنرتتاينمنت  "فر�ن�سايز  �سركة  مــن  غــرو�ــس  �أ.  ديفيد  ور�أى 
�لذي  لذلك  مماثل  جناح  �إىل  بيت�س"  "فانتا�ستيك  ت��سل  "��ستحالة" 
حققته �أفلم "هاري ب�تر". وقال "مثل هذ� �لإجناز "يح�سل مرة و�حدة 
�أنتجته  �لذي   "2 "�س�نيك ذي هيدجه�غ  فقط يف �لعمر". وتر�جع فيلم 
كبري�ً  �نخفا�ساً  �إير�دته  �سجلت  �إذ  �لثاين،  �ملركز  "بار�ماونت" �إىل  �سركة 

يف �لأ�سب�ع �لثاين لعر�سه وبلغت 30 ملي�ن دولر.

خدعة مل�ساهدة 
يوتيوب على اآي فون 
ت�ك  تيك  م�ستخدمي  �أحــد  ك�سف 
عن حيلة ذكية ميكنك من خللها 
مــ�ــســاهــدة مــقــاطــع �لــفــيــديــ� على 
يـــ�تـــيـــ�ب يف نــفــ�ــس �لـــ�قـــت �لـــذي 
ت�ستخدم فيه �لتطبيقات �لأخرى.

وتعد �لقدرة على م�ساهدة مقاطع 
نافذة  هــاتــفــك يف  عــلــى  �لــفــيــديــ� 
تطبيقات  ��ستخد�م  �أثــنــاء  عائمة 
�أكــــر �مليز�ت  �أخـــــرى و�حـــــدة مـــن 
ُيعرف  و  يــ�تــيــ�ب،  مل�قع  �ملطل�بة 
ب�سكل �أكر �سي�ًعا ب��سع �ل�س�رة 

د�خل �ل�س�رة.
ل�سركة  �ململ�كة  �ل�سركة  قامت  و 
غ�غل باختبار هذه �مليزة على �آي 
فــ�ن لــفــرتة مــن �لــ�قــت، ولــكــن ل 
�لكامل م�ج�د  �لإ�ــســد�ر  �أن  يبدو 
طريقة  هــنــاك  ولــكــن  �لآن،  حــتــى 
لللتفاف ح�لها، وكل ما يتطلبه 

�لأمر ه� تطبيق جماين خا�س.
 Tech Social حــ�ــســاب  و�أظـــهـــر 
101 ملتابعيه على تيك ت�ك كيفية 
�لذهاب  �أوًل، عليك  �لقيام بذلك. 
وتنزيل  �لــتــطــبــيــقــات  مــتــجــر  �إىل 

X.app تطبيق
و مبجرد تثبيته، �نتقل �إىل تطبيق 
ي�تي�ب و �بحث عن مقطع فيدي� 
زر  على  و��سغط  م�ساهدته  تريد 
و�سيتم  �أ�سفله،  �ملــ�جــ�د  �مل�ساركة 

.X.app فتح تطبيق
مــن هــنــا، �نــقــر فـــ�ق �ــســ�رة د�خل 
�س�رة يف �جلزء �ل�سفلي، و�ستنتقل 
بــعــيــًد�، و�ــســيــطــفــ� مــقــطــع فيدي� 
نـــافـــذة  يف  ـــــى  �لأعـــــل يف  يــــ�تــــيــــ�ب 
خا�سة به، بح�سب �سحيفة ذ� �سن 

�لريطانية.

خمرج مارفل : مفاجاأة 
�سارة باآخر حلقة

يــتــمــنــى �ملـــخـــرج �ملـــ�ـــســـري حممد 
ديــاب، عر�س �حللقة �لأخــرية من 
م�سل�سله Moon Knight من 
يف  �لعاملية  "مارفل"  �سركة  �إنــتــاج 
بح�س�ر  �جليزة  �أهر�مات  منطقة 
�لأحد�ث  �أن  �لعمل، م�ؤكد�  �أبطال 
حتمل مفاجاأة �سارة وغري مت�قعة 

للم�سريني يف �آخر حلقة.
مــ�ــســري يف  �أول خمــــرج  وحتـــــدث 
ني�ز  "�سكاي  ملـــ�قـــع  هــــ�لــــيــــ�ود 
مع  تــعــاونــه  ك��لي�س  عــن  عربية" 
�لي�م  يف  ومـــ�ـــســـاعـــره  "مارفل" 
�لأول لت�س�ير �مل�سل�سل �لأمريكي، 
مثل  �لنج�م  مع  �لتعامل  وكيفية 
�أو�سكار �إيز�ك و�إيثان ه�ك، ف�سل 
بفنانني  ��ــســتــعــانــتــه  �أ�ـــســـبـــاب  عـــن 
�لأخـــرية  �حلــلــقــة  و�ــســر  م�سريني 
من �لعمل. وMoon Knight �أو 
"فار�س �لقمر" ه� �لعمل �جلديد 
ح�ل  �أحــد�ثــه  وتـــدور  لـ"مارفل"، 
على  يح�سل  �لــذي  غانت  �ستيفن 
عند  �لقمر"  "�إله  �ـــســـلحـــيـــات 
ما  و�ــســرعــان  �لــقــدمــاء،  �مل�سريني 
�أن  �لــقــ�ى ميكن  هــذه  �أن  يكت�سف 
تك�ن نعمة ونقمة يف �ل�قت نف�سه 

حلياته غري �مل�ستقرة.
�إنــــتــــاجــــات  �أحـــــــــدث  �ـــســـيـــت  وذ�ع 
�لأو�سط  �ل�سرق  د�خــل  "مارفل" 
دياب  لقيادة  نظر�  م�سر،  خا�سة 
للعمل، ف�سل عن ظه�ر عدد من 
�مل�سل�سل،  يف  �ملــ�ــســريــني  �لــفــنــانــني 
بجانب �ل�ستعانة باأغاين مطربني 
�حلليم  وعـــبـــد  وردة  مـــثـــل  عـــــرب 
و�أحمد  �لــ�ــســغــرية  حــافــظ وجنــــاة 

�سعد ومغني �ملهرجانات "عنبة".

مزارع يك�سف عن �سر 
زراعة قرع عمالق

�ستفروب�ل  �إقليم  من  �ملــز�رع  ب�ن�ماري�ف،  رومــان  حتدث 
عما  �لزر�عية   Agrobattle م�سابقة  وم�ؤ�س�س  �لرو�سي 
�أدىل بــه مل�قع  يــلــزم لــزر�عــة قــرع �سخم وذلـــك يف حــديــث 
"لينتا.رو" �لرو�سي. وح�سب �ملز�رع فاإن �أهم �سيء يف زر�عة 

�لقرع و�لبطيخ �لكبريين ه� مهارة �لهند�سة �لزر�عية.
ويرى �ملز�رع �أنه من �ملمكن زر�عة �ليقطني ب�زن 100 �أو 
�سخ�سية  مزرعة  يف  ذلــك  عن  يزيد  ما  �أو  كيل�غر�م   200
من  كــبــرية  م�ساحة  �إىل  هنا  بحاجة  ل�ست  لأنـــك  )د�تــ�ــســا( 
�لأر�ـــــس، لــكــن مــن �لــ�ــســروري �إحــ�ــســار كــمــيــات كــثــرية من 

�لأ�سمدة �لع�س�ية و�ل�سماد �حلي��ين بالدرجة �لأوىل.
وقال:" كما من �ل�سروري �أن يتعر�س �لقرع لتاأثري �لرياح 
و�ل�سم�س وغريها من ع��مل �لطق�س، و��ستطرد قائل �إن 
�لنجاح يت�قف بن�سبة %90 على هند�سة �لزر�عة ثم على  

ظروف �لطق�س بن�سبة 10%".
�أحد  2017 يف  عــام  ك�سف  رو�سي   �أع�ساب  �أن طبيب  يذكر 

�ملعار�س مب��سك� عن قرعة ب�زن 400 كيل�غر�م.

يك�سب دعوى �سد �سركته لحتفالها بعيد ميالده
ربح �أمريكي من ولية كنتاكي 450 �ألف دولر يف دع�ى 
�أن غادر  بعد  �لتي طردته  �ل�سابقة  �سركته  ق�سائية �سد 
كيفني  وفــاز   2019 عــام  مــيــلده يف  لعيد  نظمته  حفل 
�سد  رفعها  ق�سائية  دعـــ�ى  ح�سم  بعد  باملبلغ  بريلينج 
�سركته �ل�سابقة ب�سبب ف�سله من �لعمل على �أثر غ�سبه 
من جتهيز مكتبه حفل لعيد ميلده ب�سكل مفاجئ رغماً 

عنه.
وتع�د �أحد�ث �ل��قعة، �إىل �إخبار بريلينج زملءه يف �لعمل 
�أنه ل يريد حفل لعيد ميلده لأنه يعاين من ��سطر�ب 
�إن�سايدر" �لأمريكي. ولكن  "بيزني�س  مل�قع  �لقلق، وفقاً 
ميلد  عيد  حفل  �ل�سركة  �أقامت  ذلــك،  من  �لرغم  على 
بن�بة هلع. ويعاين  �إ�سابته  ت�سبب يف  ب�سكل مفاجئ، ما 
بريلينج ��سطر�ب �لقلق �لذي ي�سيبه بن�بات هلع، وفقاً 
مللفات حمكمة مقاطعة كينت�ن، و�أخر روؤ�ساءه يف �سركة 
Gravity Diagnostics يف مدينة ك�فينجت�ن ب�لية 

كنتاكي، �أنه ل يريد �لحتفال بعيد ميلده.

اأطفال يتغلبون على ل�س حاول اختطاف اأحدهم
و�جه جمم�عة من �لأطفال �ل�سجعان، رجًل مريباً كان 
�لعامة  �إحــدى �حلد�ئق  �ختطاف �سبي �سغري يف  ين�ي 

مبدينة �سيدين �لأ�سرت�لية، و�أرغم�ه على �لفر�ر.
�لرجل  �لأ�سرت�لية، فقد حاول  لل�سرطة  تقارير  بح�سب 
للذهاب  دولر�ً   20 بـمبلغ  و�إغــر�ئــه  �لطفل  من  �لتقرب 
على  بيلروز،  منطقة  يف  و�ت�س  لي�نيل  حديقة  يف  معه، 

�ل�س��طئ �لأ�سرت�لية �ل�سمالية ي�م �خلمي�س �ملا�سي.
باأكر  �إغــر�ء �ل�سبي باملال، ف�جئ  �أن حاول �لرجل  بعد 
من �سبعة �أطفال �سجعان يت�جه�ن نح�ه وي�سرخ�ن يف 
وجهه للبتعاد عن �ل�سبي وهم يلتقط�ن �س�ر�ً ومقاطع 
فيدي� للحادثة. وطارد �لأطفال �لرجل �لذي �س�هد وه� 
يفر من �ملكان. وبعد �إعلم �ل�سرطة باحلادثة ومر�جعة 
قال  �لأطــفــال،  �لتقطها  �لتي  �لفيدي�  ومقاطع  �ل�س�ر 
نــاطــق بــا�ــســم �لــ�ــســرطــة، بـــاأن �لــرجــل نف�سه �ــســ�هــد وه� 
يعر�س �ملال على �لفتيات �ملر�هقات حتى ياأتني معه، يف 
مركز ت�س�ق قريب قبل ي�مني. ول ز�لت �ل�سرطة تبحث 
عن �لرجل �مل�ستبه به، لإلقاء �لقب�س عليه و�لتحقيق معه 
يف �حلادثة، وفق ما �أوردت �سحيفة ديلي ميل �أ�سرت�ليا. 

موز  �سحنة  يف  كوكايني  طن   2.4
�لك�كايني  2.4 طنا من  �لإكـــ��دور،  �ل�سرطة يف  �سبطت 
يف حاوية م�ز كانت �ست�سحن من �أحد م��نئ ج��ياكيل 
وز�رة  �أعلنت  ما  بلجيكا، ح�سب  �إىل  �لبلد  جن�ب غربي 

�لد�خلية.
وكتبت �ل�ز�رة على ح�سابها يف ت�يرت: "مت �سبط طنني 
و�أربعمئة وثمانية وخم�سني كيل�غر�ما من �لك�كايني".

وعرت �ل�سرطة �أثناء تفتي�سها حاوية على 2461 رزمة 
�أحد  �لـــذي ميثل  �ملـــ�ز،  كــ�كــايــني خمــبــاأة يف �سحنة مــن 
�لقب�س  �إلقاء  للبلد. ومت  �لرئي�سية  �لت�سدير  منتجات 

على �سخ�س و�حد.
و�سادرت �لإكــ��دور عام 2021 كمية قيا�سية بلغت 210 
وحجزت  �لك�كايني،  من  معظمها  �ملخدر�ت،  من  �أطنان 

�أكر من 70 طنا منذ مطلع �لعام.

بابور اللوح اجلزائري.. دراما ت�سنع احلدث
�ــســنــع مــ�ــســلــ�ــســل بــــابــــ�ر �لــــلــــ�ح �حلــــــدث يف 
غري  �لهجرة  م��س�ع  تناوله  �إثــر  �جلز�ئر، 
عالية  م�ساهدة  ن�سب  حقق  وقــد  �ل�سرعية، 
مع  رمــ�ــســان،  ل�سهر  �لأوىل  �لأيـــــام  خـــلل 
م��قع  عــر  طالته  �لتي  �لنــتــقــاد�ت  بع�س 

�لت���سل �لجتماعي.
ويعد "باب�ر �لل�ح" �أول عمل در�مي جز�ئري 
�ل�سرعية  غـــري  �لـــهـــجـــرة  قــ�ــســيــة  يـــتـــنـــاول 
يتطرق  مل  �لتي  �لق�سية  وهي  "�حلرقة"، 
لها �لتلفزي�ن �جلز�ئري عر �لدر�ما، وقد 
ظلت حم�ر �لأعمال �ل�سينمائية �جلز�ئرية 
حــيــث تــنــاولــهــا �ملـــخـــرج �جلـــز�ئـــري مـــرز�ق 
عــلــ���ــس و�لـــر�حـــل مــ��ــســى حـــد�د يف �أعمال 

�سينمائية فقط.
و�أرجع �ملمثل �جلز�ئري، م�سطفى لعريبي، 
"ن�سرو"  بـــدور  �مل�سل�سل  يف  يــ�ــســارك  �لـــذي 
طريقة  �إىل  �لـــعـــمـــل،  طــــال  �لـــــذي  �جلـــــدل 

�لإخر�ج و�لروؤية �لفنية �جلديدة �لتي جاء 
�لق�سايا  �أكــر  يتناول و�حــدة من  بها وهــ� 
�لــتــي تــهــم �لــ�ــســبــاب �لــيــ�م وحــتــى �حلك�مة 

لبعدها �لإن�ساين.
وقـــال لــعــريــبــي ملــ�قــع �ــســكــاي نــيــ�ز عربية: 
�ل�سرية لي�ست لها جن�سية  "ق�سية �لهجرة 
من  �لعديد  على  �إ�سقاطها  وميكن  حمــددة 
و�إفريقية  عربية  ظــاهــرة  فهي  �ملجتمعات 
فنيا  عمل  نــقــدم  �أن  حاولنا  وقــد  بامتياز، 

بعيد� عن �لروباغاند�".
ويرى �ملمثل �جلز�ئري �أن تقدمي مثل هذ� 
�لأعـــمـــال يتطلب جــهــد� كبري�،  �لــنــ�ع مــن 
�مل�سل�سل ثلثة  �إجنــاز  ��ستغرقت مدة  حيث 
�ــســنــ��ت كــامــلــة وهـــ� �أمـــر نـــادر �حلــــدوث يف 
م�سكلة  تعاين من  �لتي  �جلز�ئرية  �لدر�ما 
ت�س�ير �لأعــمــال يف �لأ�ــســهــر �لأخـــرية قبل 

�سهر رم�سان ب�سبب �مليز�نيات.

طالب املدار�ش البتدائية يدونون مالحظات من لوحة على �سكل قارب تنني على جدار معبد طاوي اأثناء زيارة مكان عمل �سانع القوارب الرئي�سي ليو 
ت�سينغ ت�سينغ يف ر�سيف ميناء �ساجنياودو يف تايبيه. وقامت عائلة ليو ب�سنع قوارب تقليدية م�سنوعة ح�سرًيا من اخل�سب ملدة خم�سة اأجيال. ا ف ب

جينيفر اأني�ستون تتحدث عن معاناتها من الأرق
�أني�ست�ن عن �ملعاناة �لتي تعي�سها ب�سبب �لأرق  حتدثت �ملمثلة �لعاملية جينيفري 

�لأمر �لذي ي�سبب �لت�تر لها يف �لليل.
وبح�سب م�قع �سحيفة "ديلى ميل" �لريطانية بقية جينيفر تعاين من �لأرق 
منذ فرتة وقالت يف حديث ملجلة people �نها غالبا ما تنتابها م�ساعر قلق من 

�أنها لن ت�ستطيع �أن تغف�.
وقالت جينيفري �أّن هذه �مل�سكلة بد�أت يف بد�ية عمر �لثلثني �أو حتى قبل ذلك، 
�أق�ياء ل  نك�ن  �سبابا لأننا  نك�ن  �لن�م عندما  قلة  تاأثري�ت  "ل نلحظ  قائلة: 
تدرك  فجاأة  لكن  معه،  وتعاي�ست  تقبلته  ك�سيء  �مل�سكلة  "بد�أت  م�سيفة  ُنقهر"، 
تـــاأثـــري�ت قــلــة �لــنــ�م وكــيــف تــ�ؤثــر �سلبا عــلــى يــ�مــك وعــمــلــك ووظــائــف �لدماغ 

ز�د  �لن�م، كلما  �أكر ح�ل عدم قدرتي على  و�جل�سم". وتابعت:"كلما قلقت 
�ملحافظة على �سحة  �ل�سعب  �أ�سبح من  �أنــه  �ىل  و�أ�ــســارت  �لمــر �سع�بة". 
جيدة ب�سبب قلة �لن�م ما مينعها من ممار�سة �لريا�سة، و�أ�سافت: "�أ�سبح 

�لأمر معاناة".


