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مقتل 30 عن�سرًا حوثيًا بينهم قيادات يف ماأرب
للمرة الأوىل منذ تعيينه.. 
املبعوث الأممي ي�صل �صنعاء

•• اليمن-وكاالت:

النار  اإطللاق  وقف  وتثبيت  الهدنة،  تعزيز  نحو  قدماً  الدفع  بهدف 
الذي اأعلن عنه �صابقاً يف اليمن، و�صل املبعوث الأممي اخلا�س هان�س 

غروندبرغ اأم�س الثنني اإىل �صنعاء.
اأن  تللويللر،  على  ح�صابها  على  بتغريدة  الأمملليللة  البعثة  واأو�للصللحللت 
غروندبرغ �صيلتقي م�صوؤولني حوثيني يف العا�صمة اليمنية من اأجل 
زيارة  اأول  يف  وذلللك  الهدنة،  تلك  تعزيز  يف  قدما  امل�صي  �صبل  بحث 
للم�صوؤول ال�صويدي لليمن منذ تعيينه يف �صبتمرب من العام املا�صي 

خلفاً للربيطاين مارتن غريفيث�س.
فيما اأ�صارت وزارة اخلارجية العمانية اإىل اأن املبعوث الأممي، و�صل 
الهدنة،  ب�صاأن تثبيت  اليمنية بعد لقاءات ومناق�صات عدة  العا�صمة 

م�صيفة اأنه �صيبحث متطلبات الت�صوية ال�صاملة يف الباد.
بينهم  احلوثي  ميلي�صيات  من  عن�صراً   30 من  اأكللر  قتل  ميدانياً، 
اليمني يف حماولة  مللاأرب، على يد اجلي�س  قيادات جنوب حمافظة 

هجوم ام�س الثنني.
واأفاد مرا�صل العربية باأن بني القتلى القيادي احلوثي يحيى حممد 

اليو�صفي املكنى اأبو بارق، م�صرياً اإىل اأ�صر اآخرين.
هللجللومللني متزامنني  �لللصلللدوا  والللقللبللائللل  اجللليلل�للس  اإن  قللللال  كلللذللللك، 

للميلي�صيات احلوثية يف اجلبهتني الغربية واجلنوبية مباأرب.
على  ردت  اجلي�س  مدفعية  اأن  ميدانية  م�صادر  اأو�صحت  ذلللك،  اإىل 

م�صادر النريان واأحرقت اإحدى العربات وطقمني ع�صكريني.
ياأتي ذلك بعد يومني على الهجمات احلوثية ملاأرب على عدة حماور، 
ال�صعبية  واملقاومة  اجلي�س  مواقع  على  وا�صعاً  هجوماً  �صنت  حيث 
برعاية  عليها  اتفق  التي  للهدنة  �صريح  خللرق  يف  املحافظة  جنوب 

الأمم املتحدة.

% من جممل اقت�سادنا الوطني غري النفطي  بهدف اأن يكون م�ساهمة هذا القطاع 20 

جمل�س الوزراء برئا�صة حممد بن را�صد يقر ا�صرتاتيجية الإمارات لالقت�صاد الرقمي 

24 قتيال جراء في�صانات 
الفلبني يف  وان��زلق��ات 

•• مانيال -وام: 

�صخ�صاً   24 لللللقللللي 

م�صرعهم  الأقلللل  على 
في�صانات  جلللراء  اأملل�للس 
و�صط  تربة  وانللزلقللات 
بعد  وجنوبها  الفلبني 
ناجمة  غللزيللرة  اأمللطللار 

عن عا�صفة ا�صتوائية.
واأفللللللللللللللللللادت اللللللوكلللللاللللللة 
الللللوطللللنلللليللللة للللللللللكللللوارث 
اأكللللر  اأن  الللطللبلليللعلليللة 
�صخ�س  األللللف   13 مللن 
فلللللللللروا نللللحللللو ملللاجلللئ 
في�صانات  مللع  طللللوارئ 
غمرت املنازل واحلقول 
وقللللللطللللللعللللللت الللللللطللللللرق 
الكهرباء  وخلللللطلللللوط 
ليتي  منطقة  ،وكلللانلللت 
الباد  و�للصللط  الللواقللعللة 
الأكللر ت�صرراً مع  هي 
اأوقعت  تربة  انللزلقللات 
اأربلللللع  يف  قلللتللليلللًا   21

قرى.

ندر�س  �صلوفاكيا:  وزراء  رئي�س 
تزويد اأوكرانيا بطائرات ميج 29 

•• براج-رويرتز:

ال�صلوفاكي  الللللوزراء  رئي�س  قللال 
اإن  الثللنللني  املل�للس  هيجر  اإدوارد 
اأوكرانيا  تللزويللد  �صتدر�س  بلللاده 
بطائرات مقاتلة �صوفيتية ال�صنع 
ميج 29 اإذا اأمكن ترتيب حماية 

بديلة ملجالها اجلوي.
ثقيلة  اأ�صلحة  اأوكللرانلليللا  وطلبت 
وطلللائلللرات يف اإطللللار دفللاعللهللا �صد 
 24 بللداأ يف  الللذي  الغزو الرو�صي 

فرباير �صباط.
الللدول الغربية على نحو  وبللداأت 
لأوكرانيا،  اأ�صلحة  توريد  متزايد 
ب�صاأن  �للصللابللقللة  مللنللاقلل�للصللات  لللكللن 
التي  تللوريللد طللائللرات ميج -29 
وبلغاريا  بلللوللللنلللدا  تلل�للصللتللخللدمللهللا 
اأي�صا- توقفت لأن هذه اخلطط 
كللانللت حمللفللوفللة مبللخللاطللر زيادة 
�صمال  وحلف  رو�صيا  بني  التوتر 

الأطل�صي.
وتللل�لللصلللغلللل �لللصلللللللوفلللاكللليلللا املللللجللللاورة 
حلف  يف  واللللعللل�لللصلللو  لأوكللللرانلللليللللا 

الأطل�صي 12 طائرة ميج 29.

رئي�صا وزراء ليتوانيا واأوكرانيا خال زيارتهما بلدة بوروديانكا، يف منطقة كييف. )رويرز(
يف  اأ�صيبوا  اأوكللرانلليللا  جنديا   25

الهجوم.
ومل تذكر رو�صيا الدولة الأوروبية 
اإ�لللس- بللاأنللظللمللة  الللتللي زودت كلليلليللف 

رويرز. اأفادت  كما   ،300
املدفعية  مللنللظللومللة  اأن  اإىل  يلل�للصللار 
امللللل�للللصللللادة للللللللطلللائلللرات مللللن طللللراز 

اأوكرانيا  زودت  بلللاده  اإن  اجللللاري 
مبنظومة للدفاع اجلوي من طراز 
ل  ذلللللك  اأن  ملل�للصلليللفللا  اإ�س300- 
للنزاع  ان�صمت  �صلوفاكيا  اأن  يعني 

مع رو�صيا.
وكللللتللللب هللليلللغلللري علللللللى حللل�لللصلللابللله يف 
الفائت:  اجلللمللعللة  يلللوم  فلليلل�للصللبللوك 
جمهورية  اأن  اأوؤكللللللد  اأن  ميللكللنللنللي 
الدفاع  منظومة  قدمت  �صلوفاكيا 
اأوكرانيا،  اإىل  اإ�س300-  اجلللوي 

بح�صب فران�س بر�س.
اإىل  توجهه  اأثللنللاء  هيغر،  واأو�للصللح 
الللعللا�للصللمللة الأوكلللرانللليلللة كلليلليللف، اأن 
لطلب  ا�صتجابة  جللاءت  الهبة  هذه 
م�صاعدة قدمته اأوكرانيا لتمكينها 
مللن ممللار�للصللة الللدفللاع امللل�للصللروع عن 
51 من  املللللللادة  الللنللفلل�للس مبلللوجلللب 
اإىل  م�صريا  املتحدة،  الأمم  ميثاق 
اأن  يللعللنللي  املللنللظللومللة ل  تللقللدمي  اأن 
جمهورية �صلوفاكيا اأ�صبحت طرفا 

يف النزاع امل�صلح يف اأوكرانيا.
�صت�صاعد  ال�صواريخ  هذه  اأن  وراأى 
يف اإنللللقللللاذ اأكللللللرب علللللدد مملللكلللن من 
مبواجهة  الأبلللريلللاء  الأوكلللرانللليلللني 
يف  الرو�صية  الع�صكرية  العمليات 

اأوكرانيا.

•• عوا�صم-وكاالت:

اأعلنت  وداع،  ر�للصللالللة  يلل�للصللبلله  فلليللمللا 
ماريوبول  يف  الأوكرانية  البحرية 
اأنلللهلللا تلل�للصللتللعللد للللللمللعللركللة الأخلللللرية 
املدينة  مللليلللنلللاء  علللللللى  لللللل�للصلليللطللرة 
الرو�س  يحا�صره  الللذي  اجلنوبي، 
اللواء  اأو�صح  فقد  يوماً.   40 منذ 
من م�صاة البحرية يف القوات   36
مطول  ببيان  الأوكللرانلليللة  امل�صلحة 
اأنها  الثنني،  اأم�س  في�صبوك  على 
رمبلللا تللكللون املللعللركللة الأخلللللرية لأن 

الذخرية تنفد.
اأن م�صري البع�س �صيكون  واأ�صاف 
اآخللرون يف الأ�صر  املوت فيما �صيقع 
ل�صيما واأنهم حما�صرون من قبل 
الللرو�للصلليللة، وتللابللع قائا:  اللللقلللوات 

نحن نختفي ببطء.
اإىل ذلك، اأ�صار منا�صدا الأوكرانيني 
لكننا  �صيح�صل  اللللذي  مللا  نعلم  ل 
تتذكروننا  اأن  حللقللا  مللنللكللم  نللطلللللب 
الدفاع  وزارة  وقالت  طيبة.  بكلمة 
رو�صيا  اإن  الثللنللني  اأملل�للس  الرو�صية 
اإ�س300-  �صواريخ  اأنظمة  دمرت 
املللل�لللصلللادة للللللللطلللائلللرات كلللانلللت دوللللة 

اأوروبية قد زودت بها اأوكرانيا.

�صواريخ  اأن  الللللللللوزارة  واأ�لللصلللافلللت 
البحر  من  اأُطلقت  رو�صية  كاليرب 
اأربللللع  دملللللرت  الأحلللللد  الأول  اأمللل�لللس 
من�صات �للصللواريللخ مللن طللراز اإ�للس-
حظرية  يف  خملللبلللاأة  كللانللت   300
طائرات يف �صواحي مدينة دنيربو 
الأوكللللرانلللليللللة. وقلللاللللت رو�لللصللليلللا اإن 

الت�صميم  الللرو�للصلليللة  اإ�س300- 
التي  املللحللددة  الأ�صلحة  �صمن  من 
من  الأوكللرانلليللة  ال�صلطات  طلبتها 

الدول الغربية.
ويف وقت �صابق، نقلت وكالت اأنباء 
اإدوارد  �صلوفاكيا  وزراء  رئي�س  عن 
اأبريل  الثامن من  قوله يف  هيغري 

•• وا�صنطن -رويرتز:

عقد الرئي�س الأمريكي جو بايدن 
ناريندرا  الهندي  اللللوزراء  ورئي�س 
ملللودي اجللتللمللاعللا افللرا�للصلليللا اأم�س 
على  اأ�للصللا�للصللي  ب�صكل  ركلللز  الثللنللني 
اأوكللرانلليللا، وقلللال ملللودي اإنللله اقرح 
الرئي�س  يللجللري  اأن  رو�للصلليللا  علللللى 
فادميري بوتني حمادثات مبا�صرة 
فولودومري  الأوكلللراين  مع نظريه 

زيلين�صكي.
جلللرت املللحللادثللات يف الللوقللت الذي 
ملزيد  املتحدة  الللوليللات  فيه  ت�صعى 
الللهللنللد ملمار�صة  امللل�للصللاعللدة مللن  مللن 
رو�صيا  علللللى  اقللتلل�للصللاديللة  �للصللغللوط 

ب�صبب غزوها لأوكرانيا.
الفرا�صي عرب  الجتماع  وخال 
الفيديو، عربرَ كل من بايدن ومودي 
الدمار  مللن  املللتللزايللد  قلقهما  عللن 
بوت�صا  �صيما يف  ل  اأوكللرانلليللا  داخلللل 

حيث ُقتل كثري من املدنيني.
وقللللال مللللودي يف الآونلللللة الأخلللللرية، 
كانت اأنباء مقتل مدنيني اأبرياء يف 
مدينة بوت�صا مقلقة للغاية. نددنا 
باإجراء  الللفللور وطللالللبللنللا  علللللى  بللهللا 

حتقيق م�صتقل.
كما اأبلللللغ ملللودي بللايللدن اأنللله اقرح 
يف املحادثات الأخرية مع رو�صيا اأن 

يجري بوتني وزيلين�صكي حمادثات 
مبا�صرة.

ملللن جللانللبللهللا اأو�لللصلللحلللت اللللوليلللات 
املللتللحللدة اأنللهللا ل تللريللد اأن تللرى اأي 
الهند من الطاقة  زيللادة يف واردات 

الرو�صية.
م�صت�صار  نائب  �صينغ  داللليللب  وقللال 
ل�صوؤون  الأمللريللكللي  القومي  الأملللن 
الهند  زار  الذي  الللدويل،  القت�صاد 
الوليات  اإن  الأخللللللرية،  الآونلللللة  يف 
اأحمر  خللط  اأي  ت�صع  لللن  املللتللحللدة 
الطاقة  مللن  وارداتللهللا  ب�صاأن  للهند 
ترى  اأن  تللريللد  ل  لكنها  الللرو�للصلليللة 

»زيادة �صريعة« يف الواردات.

برميل  مليون   13 الهند  وا�صرت 
على الأقل من النفط اخلام الرو�صي 
منذ غزو اأوكرانيا يف اأواخر فرباير 
�صباط، بعد اأن اأغرتها التخفي�صات 
الكبرية يف اأعقاب العقوبات الغربية 
علللللى الللكلليللانللات اللللرو�لللصللليلللة. وذللللك 
برميل  مللللليللون   16 بنحو  مللقللارنللة 
بح�صب  بلللاأكلللمللللللله،  امللللا�لللصلللي  للللللللعلللام 

البيانات التي جمعتها رويرز.
اجتماع  اإن  الأبلليلل�للس  الللبلليللت  وقللللال 
بللللايللللدن وملللللللودي يلل�للصللبللق اآخللللللر بني 
اللللللدفلللللاع  و  اخللللللارجللللليلللللة  وزيلللللللللللري 
الأملللريلللكللليلللني ووزيللللللللري الللل�لللصلللوؤون 

اخلارجية والدفاع الهنديني.

مواقــيت ال�صالة
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حممد بن را�صد خال تروؤ�صه اجتماع جمل�س الوزراء  يف ق�صر الوطن باأبوظبي     )وام(

الرئي�س الأمريكي خال الجتماع الفرا�صي مع رئي�س الوزراء الهندي

•• اإ�صالم اأباد-وكاالت:

انللتللخللب الللربملللان الللبللاكلل�للصللتللاين، اأم�س 
�صهباز  امللللعلللار�لللس  اللللنلللائلللب  الثللللنللللني، 
للوزراء، وذلك  �صريف، رئي�صا جديدا 
بعد �صحب الثقة من رئي�س احلكومة 

عمران خان.
�صوت،  قد  الباك�صتاين  الربملان  وكان 
اللل�للصللبللت، للل�للصللالللح �للصللحللب الللثللقللة من 
رئلليلل�للس الللللللللوزراء علللملللران خلللللان، بعد 
حماولتني ف�صل فيهما يف حتقيق هذا 

الهدف.
املجل�س  رئي�س  اأعلللللن  اأي�صا،  وال�صبت 
الباك�صتاين  بلللللاللللللربمللللللان  الأدنللللللللللللى 
الأزمة  تفاقم  خلفية  على  ا�صتقالته، 
لاإطاحة  الللربملللان  يف  ت�صويت  حللول 
بللللخللللان. �للصللهللبللاز �لللصلللريلللف، هللللو زعيم 
حللللزب اللللرابلللطلللة الإ�لللصلللامللليلللة، اللللذي 
رئي�س  �صقيق  وهللو  خللان.  اإ�صقاط  قللاد 
ويتزعم  �صريف،  نواز  ال�صابق  الللوزراء 
املعار�صة يف الربملان الباك�صتاين منذ 

اأغ�صط�س 2018.
رئي�س  من�صب  مللرات   3 �صريف  �صغل 
وليات  اأغللنللى  البنجاب،  وليللة  وزراء 
�صنوات  م�صريته  و�صملت  بللاكلل�للصللتللان، 

ال�صعودية  يف  قلل�للصللاهللا  اللللنلللفلللي  مللللن 
بحكومة  اأطلللاح  ع�صكري  انللقللاب  بعد 
واجلله تهما  1999، كما  عللام  �صقيقه 
تتعلق بف�صاد مايل. ولد �صريف )72 
عاما( يف كنف عائلة ثرية، لكنه وعلى 
غرار �صقيقه نواز، �صق طريقه يف عامل 
ال�صيا�صة بدل من اإدارة اأعمال العائلة، 
يف  احلكومية  الكلية  يف  تللخللرج  حيث 
ال�صيا�صة  يف  م�صريته  ومتتد  لهلللور، 
لأكر من 4 عقود. بداأ حياته املهنية 
لغرفة  رئلليلل�للصللا  اللللعلللاملللة،  اخللللدملللة  يف 

جتارة و�صناعة لهور عام 1985، ثم 
ان�صم اإىل املجال ال�صيا�صي على خطى 
�صريف، حيث مت  نللواز  الأكللرب  �صقيقه 
جمعية  لع�صوية  مللرة  لأول  انتخابه 

البنجاب عام 1988.
�للصللريللف علل�للصللوا يف اجلمعية  وانللتللخللب 
الفرة  خللال  الباك�صتانية  الوطنية 
يف  عللل�لللصلللوا  ثللللم   ،1993-1990
عندما   1993 عللام  البنجاب  جمعية 
�صغل من�صب زعيم املعار�صة حتى عام 

.1996

�صهباز �صريف، يتحدث بعد فوزه يف ت�صويت برملاين لنتخاب رئي�س وزراء جديد.  

ماكرون .. انت�صار يحتاج اإىل تاأكيد

انتخاب �صهباز �صريف رئي�صا لوزراء باك�صتان

اجتماع افرتا�صي بني بايدن ومودي يركز على رو�صيا واأوكرانيا 

ممثلو الطوائف الدينية ل� »وام«: الإمارات 
منوذج ملهم يف الت�صامح والتعاي�س ال�صلمي

•• دبي-وام:

اأكد ممثلو الطوائف الدينية اأن املبادرات الإن�صانية الإماراتية التي ت�صتهدف جمع 
اأتباع الأديان على معاين الت�صامح والتعاي�س ال�صلمي، واآخرها اإفطار دبي ال�صنوي 
اإن�صانية �صاحلة لتحقيق الأخّوة  اأ�ص�س اأخاقية و  تعد مبثابة �صراكة قائمة على 

الإن�صانية وتر�صيخها حول العامل.
وقال ممثلو الطوائف الدينية يف ت�صريحات لوكالة اأنباء الإمارات )وام(: تتعاي�س 
على اأر�س الإمارات ع�صرات الطوائف والثقافات والأعراق املختلفة يف اأمن واأمان 
ومودة واحرام، م�صريين اإىل جدارة النموذج الإماراتي املُلهم ملا ميثله من ف�صاء 
عام  مدير  رحمة  اآل  حممد  منري  هناأ  جانبه  فمن  والت�صامح.  لاإن�صانية  رحللب 
املبارك لفتاً  الر�صيدة مبنا�صبة �صهر رم�صان  القيادة  الأوقللاف اجلعفرية يف دبي 
بدبي جلمع ممثلي  اخلللريي  والعمل  الإ�صامية  ال�صوؤون  دائللرة  مللبللادرات  اأن  اإىل 
الطوائف واملذاهب املختلفة يف اإفطار واحد علي مائدة واحدة ير�صخ معاين املحبة 

والت�صامح وقال:ندعم تلك املبادرات اخلريية كل عام.    )التفا�صيل �س3(

�ص 05

�ص 11

�ص 19

مر�صد اخلتم الفلكي ي�صارك عامليا بر�صد 
تغري ملعان الكويكبات والنجوم املتغرية

اأخبار الإمارات

باحث اأمريكي: بوتني ل يالم على 
تراجع الدميقرطية حول العامل

عربي ودويل

هل يقود بنزمية الريال اإىل 
ن�صف نهائي الأبطال ؟ 

الفجر الريا�صي
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اأبوظبي -وام:

رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  تراأ�س �صاحب 
اجتماع جمل�س  رعللاه اهلل  دبللي  اللللوزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الللدولللة 
ال�صيخ  �صمو  باأبوظبي بح�صور  الوطن  والللذي عقد يف ق�صر  الللوزراء 
رئي�س  نائب  دبللي،  نائب حاكم  اآل مكتوم،  را�صد  بن  مكتوم بن حممد 
اآل  زايد  �صيف بن  ال�صيخ  �صمو  املالية، والفريق  الللوزراء وزير  جمل�س 

�صمن  مت  حيث  الداخلية،  وزيللر  اللللوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان، 
اأجندة الجتماع اعتماد عدد من املبادرات والت�صريعات وال�صراتيجيات 

الهادفة اإىل موا�صلة تطوير العمل احلكومي.
وقال �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم تراأ�صت اجتماعاً 
ا�صراتيجية  خاله  اأقررنا  باأبوظبي  الوطن  بق�صر  الللوزراء  ملجل�س 
الإمللارات لاقت�صاد الرقمي .. هدفنا اأن يكون م�صاهمة هذا القطاع 
خال ال�صنوات  النفطي  غري  الوطني  اقت�صادنا  جممل  من   20%

الذكاء  وزيللر  برئا�صة  الرقمي  لاقت�صاد  جمل�صاً  و�صكلنا   .. القادمة 
اإطاراً  ال�صطناعي عمر العلماء وقال �صموه: واأقررنا خال اجلل�صة 
اإ�صافياً لدعم العمل الن�صاين اخلارجي لدولة الإمللارات ..  تنظيمياً 
يت�صمن اإن�صاء مكاتب تن�صيقية للم�صاعدات الن�صانية �صمن البعثات 
ت�صاعد  يف  الن�صاين  عملنا  اللللدول..  مللن  عللدد  يف  للدولة  اخلارجية 
اهلل  بلللاذن  للخري  عا�صمة  الملللللارات  و�صتبقى   .. بللحللمللداهلل  وازديلللللاد 

..وحمفوظة بهذا اخلري.                             )التفا�صيل �س2(

لعب الت�سويت املجدي دوًرا رئي�سًيا يف كل مع�سكر

الرئا�صية: ماكرون- لوبان، كل �صيء تغيرّ ... ما عداهما!
•• الفجر -اإعداد خرية ال�صيباين

انتخابية  حملة  مللن  اأ�للصللهللر  عللدة  بعد  الللللراأي،  ا�صتطاعات  تخطئ  مل 
يف  �صي�صوتون  ملللن  الآن  الفرن�صيون  يعرف  مللوؤكللدة،  غللري  اأوىل  وجللولللة 
اجلولة الثانية من النتخابات الرئا�صية. ولئن تعطي هذه املواجهة بني 
اإميانويل ماكرون ومارين لوبان انطباًعا باننا امام م�صهد يتكرر، فذلك 
منتظرة،  النتيجة  -كانت   2017 لعام  م�صابه  �صيناريو  -بخاف  لأنه 
ا�صتطاع  معاهد  جميع  توقعت  الأوىل،  اجلولة  من  قليلة  اأيللام  فقبل 
الراي تقريًبا هذه النتيجة. توقع اخلرباء اي�صا اإقبال �صعيفا، وهو ما 
74 باملائة من الناخبني اإىل مكاتب القراع يوم الأحد،  تاأكد. توّجه 

وفًقا لتقديرات اإب�صو�س �صوفرا �صترييا.        )التفا�صيل �س13(

اأوروبا  ت�صتقر  لن  الكرملني: 
بان�صمام ال�صويد وفنلندا للناتو

•• مو�صكو-وكاالت:

ردا على احتمال تو�صع حلف �صمال 
الأطل�صي قريبا، اأعلن الكرملني اأن 
وفنلندا  ال�صويد  ان�صمام  احتمال 
اإىل الناتو لن يجلب ال�صتقرار اإىل 
التحالف  اأن  على  ملل�للصللدداً  اأوروبللللا، 

يظل اأداة موجهة نحو املواجهة.
الكرملني  با�صم  املتحدث  واأو�للصللح 
لل�صحافيني،  بي�صكوف  دميلللري 
اإمكانية ان�صمام  عندما �صئل حول 
هذين البلدين اإىل الناتو، اأن ذلك 

لن ي�صمن ا�صتقرار اأوروبا.
اأكلللد  اأن  بللعللد  الللتللعللللليللق  اأتلللللى هللللذا 
ملل�للصللوؤولللون اأمللريكلليللون اأمللل�لللس، اأن 
ا�صراتيجيا  خطاأ  ارتكبت  رو�صيا 
وال�صويد  فللنلللللنللدا  جلللعلللل  فللللادحللللا 
الأطل�صي  اإىل  لان�صمام  تتاأهبان 
نقلت  مللا  بح�صب  ال�صيف،  بحلول 

�صحيفة التاميز الربيطانية.
ان�صمام  م�صاألة  اأن  اأو�للصللحللوا  كما 
كانت  ال�صكندنافيتني  الللدولللتللني 
نقا�س وجل�صات متعددة بني  حمل 
الأع�صاء يف  الللدول  وزراء خارجية 

احللف الأ�صبوع املا�صي.
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اأخبـار الإمـارات

جمل�س الوزراء برئا�صة حممد بن را�صد يعتمد اإن�صاء جمل�س الإمارات لالقت�صاد 
الرقمي وتنظيم عمل املوؤ�ص�صات الإن�صانية واجلهات املانحة للم�صاعدات اخلارجية يف الدولة

حممد بن را�صد ي�صدر مر�صوما بت�صكيل 
جمل�س اأمناء موؤ�ص�صة مبادرات حممد بن را�صد اآل مكتوم العاملية

�صحة دبي ت�صتخدم تقنية متطورة لعمليات 
الف�صل الكلوي عن طريق الق�صطرة

•• دبي -وام:

عن  الكلوي  للغ�صيل  املر�صى  لتهيئة  متطورة  تقنية  ا�صتخدام  بدبي  ال�صحة  هيئة  بللداأت 
اأول  الهيئة  لتكون  جراحي  تدخل  وبللدون  ال�صوتية  املوجات  با�صتخدام  الق�صطرة  طريق 
التقنية  هللذه  ا�صتخدام  يف  اأوروبلللا  و�صرق  الأو�للصللط  ال�صرق  م�صتوى  على  �صحية  موؤ�ص�صة 
اأول  اإجللراء  يف  را�صد  مب�صت�صفى  ممثلة  الهيئة  وجنحت  الكلوي.  الف�صل  ملر�صى  املتطورة 
20 عاما، كان يعاين من  عملية با�صتخدام هذه التقنية ملري�س مواطن يبلع من العمر 
الف�صل الكلوي وبحاجة ما�صة للبدء بعملية غ�صيل الكلى، حيث متكن اأطباء ق�صم جراحة 
الأوعية الدموية مب�صت�صفى را�صد من توظيف هذه التقنية لتهيئة املري�س لإجراء عملية 

غ�صيل الكلى عن طريق الق�صطرة وبدون عمل جراحي كما كان يتم يف العادة.

نائبا للرئي�س، و�صمو ال�صيخ مكتلوم بن حممد بن را�صد اآل مكتللوم، و�صمو 
اآل مكتللللوم، و�صمو ال�صيخة منلللال  اأحملللد بن حمملللد بن را�صلللد  ال�صيخ 
بنت حمملللد بن را�صللد اآل مكتلوم، و�صمو ال�صيخة لطيللللفة بنت حمملللد 
اآل  را�صللد  ال�صيخة ميثللللاء بنت حمملللد بن  اآل مكتوم، و�صمو  را�صلد  بن 
مبادرات  موؤ�ص�صة  عللام  اأمللني   : ع�صويته  يف  املجل�س  ي�صم  كما  مكتوم. 
اإدارة موؤ�ص�صة دبي  حممد بن را�صد اآل مكتوم العاملية، ورئي�س جمل�س 
العطاء، ورئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ص�صة نور دبي، ورئي�س جمل�س اأمناء 
موؤ�ص�صة �صقيا الإمارات، ورئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ص�صة مكتبة حممد بن 

•• دبي-وام: 

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأ�صدر 
ب�صفته حاكما لإمارة دبي  الدولة رئي�س جمل�س الوزراء “رعاه اهلل”، 
املر�صوم رقم 14 ل�صنة 2022 بت�صكيل جمل�س اأمناء موؤ�ص�صة مبادرات 
حممد بن را�صد اآل مكتوم العاملية. ون�س املر�صوم على اأن ي�صكل جمل�س 
اأمناء املوؤ�ص�صة برئا�صة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، 
وع�صوية كل من : �صمو ال�صيخ حملدان بن حممد بن را�صد اآل مكتلوم 

را�صد اآل مكتوم، ورئي�س جمل�س اأمناء جائزة حممد بن را�صد اآل مكتوم 
لاإبداع الريا�صي، ونائب رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ص�صة حممد بن را�صد 
اآل مكتوم لاأعمال اخلريية والإن�صانية، واأمني عام املجل�س التنفيذي 
لإمارة دبي، ونائب رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ص�صة بنك الإمارات للطعام، 
واأملللني عللام جللائللزة الإعلللام الللعللربللي، والأملللني الللعللام امل�صاعد ملوؤ�ص�صة 
مبادرات حممد بن را�صد اآل مكتوم العاملية، واملدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة 
تاريخ  من  املر�صوم  بهذا  ويعمل  للمعرفة.  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 

�صدوره، وين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

الللرقللملليللة، وتقرير  جللللودة احللليللاة 
اأعمال جمل�س علماء الإمارات.

اتفاقيات دولية.
�صادق  الللللدوللللليللللة،  اللللعلللاقلللات  يف 
نظام  اتفاقية  على  ووافللق  املجل�س 
ربللط اأنللظللمللة املللدفللوعللات بللني دول 
اخلليج  للللللدول  اللللتلللعلللاون  جمللللل�للس 
الدولة  بلللني  واتللفللاقلليللة  الللعللربلليللة، 
الحتادية،  الللربازيللل  وجللمللهللوريللة 
ومملكة  الللدولللة  بللني  واتفاقيتني 
اأخلللللرى  اللللللدمنلللللارك ، واتلللفلللاقللليلللة 
املتحدة  والللللوليللللات  اللللدوللللة  بلللني 

الأمريكية.
املللجللللل�للس علللللى ان�صمام  كللمللا وافلللق 
الدولية  اللل�للصللراكللة  اإىل  الللللدولللللة 
للللللهلليللدروجللني وخللايللا الللوقللود يف 
ت�صعى  حلليللث   ،IPHE القللتلل�للصللاد 
دولة الإمارات لدمج الهيدروجني 
اللللقلللطلللاعلللات ذات  اللللعلللديلللد ملللن  يف 
الأولللللويللللة، وتللعللزيللز خللطللط اإزالللللة 
الللللكللللربللللون طلللويلللللللة الأجللللللللللل، مبا 
يتما�صى مع املبادرة ال�صراتيجية 
واأهداف   ،2050 املناخي  للحياد 
لإزالة  الدولية  البحرية  املنظمة 
الكربون 2030، واأهداف التنمية 
وا�صراتيجية   ،2030 امل�صتدامة 
ال�صراكة  و�صتتيح  الللذكللي.  التنقل 
معرفية  بيانات  لقاعدة  الللدخللول 
الأخ�صر،  للللللهلليللدروجللني  عللامللليللة 
والتعاون مع مبادرات الهيدروجني 
احلالية واجلهات الفاعلة الأخرى 
ذات ال�صلة، كما �صيدعم الن�صمام 
الللللدولللللة يف  ملللوقلللع  املللنللظللمللة  اإىل 
اخلا�صة  الللتللنللافلل�للصلليللة  امللللوؤ�لللصلللرات 

بالطاقة املتجددة.
ووافلللللللللق امللللجللللللل�لللس علللللللى اإ�لللللصلللللدار 
اأحكام  لتنفيذ  الللازمللة  الللقللرارات 
حكومة  بللللني  /فلللاتلللكلللا/  اتلللفلللاقللليلللة 
املتحدة  الوليات  وحكومة  الدولة 
المتثال  لللتللحلل�للصللني  الأملللريلللكللليلللة 
قانون  وتطبيق  الدويل  ال�صريبي 
للح�صابات  اللل�للصللريللبللي  المللتللثللال 

الأجنبية.

اإعادة  الللوزراء يف اجتماعه  جمل�س 
ت�صكيل جمل�س اأمناء جممع كليات 
�صنوات  اأربللللع  مللللدة  العليا  التقنية 
بن  اأحمد  الدكتور  معايل  برئا�صة 
عللبللداهلل بللالللهللول الللفللا�للصللي، وزير 
وامل�صاريع  الأعلللملللال  لللريللادة  دوللللة 
وع�صوية  واملللتللو�للصللطللة،  اللل�للصللغللرية 
عدد من امل�صوؤولني �صمل كا من: 
مالك،  اآل  �صلطان  مللالللك  �للصللعللادة 
الرئي�س التنفيذي ملجموعة تيكوم 
لاأعمال، و�صعادة الدكتور مبارك 
�صعيد ال�صام�صي، مدير عام مركز 
اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني 
واملهني، و�صعادة هالة يو�صف بدري، 
مدير عام هيئة الثقافة والفنون يف 
دبي، و�صعادة هدى عي�صى بوحميد، 
يف  للت�صويق  الللتللنللفلليللذي  الللرئلليلل�للس 
واأحللللمللللد طالب  اللللقلللابللل�لللصلللة،  دبلللللي 
التنفيذي  الللرئلليلل�للس  اللل�للصللاملل�للصللي، 
ملوؤ�ص�صة الإمارات، والدكتور �صامر 

�صيف ال�صماحي.
املللجللللل�للس علللللى تكليف  كللمللا وافلللللق 
التحتية  والللبللنلليللة  الللطللاقللة  وزارة 
للمواد  املقيدة  بدور اجلهة  للقيام 
اخلللللطللللرة اللللبلللرولللليلللة واإ�لللللصلللللدار 
با�صترياد  اخلا�صللللللة  املوافقلللللات 
هلللللذه املللللللللواد وملللتلللابلللعلللة تلللداوللللهلللا 
املحلية  اجللللهلللات  ملللع  بللالللتللنلل�للصلليللق 
التجارية  لللاأنلل�للصللطللة  املللرخلل�للصللة 
اخلطرة  املللواد  بدخول  وامل�صرحة 

للدولة.
من  علللدداً  وناق�س  املجل�س  واطلللللع 
نتائج  حللول  تقرير  منها  التقارير 
اتفاقيات جتنب الزدواج ال�صريبي 
وت�صجيع  وحللمللايللة  اللللدخلللل  علللللى 
ال�صتثمار، وتقرير حول م�صتجدات 
لكبار  الللوطللنلليللة  ال�صيا�صة  تنفيذ 
تقارير  اإىل  بالإ�صافة  املللواطللنللني، 
واللجان  املجال�س  عدد من  اأعمال 
تقرير  منها   ،2021 العام  خال 
لتن�صيق  الإماراتية  اللجنة  اأعمال 
اخلارجية،  الإن�صانية  امل�صاعدات 
وتلللقلللريلللر اأعللللمللللال جمللللل�للس جللللودة 
احلللليلللاة، وتللقللريللر اأعلللملللال جمل�س 

الوثائق  تقييم  يف  اجلهات  جلميع 
واملوؤهات واخلربات �صمن نطاق 
وي�صمن  مللنللهللا،  كلللل  واخللتلل�للصللا�للس 
الرخي�س  معايري  نف�س  تطبيق 
امللللوحلللدة علللللى ملل�للصللتللوى اللللدوللللة، 
ترخي�س  عملية  وتنظيم  و�صبط 
مللللللللللزاويل ملللهلللنلللة ال�للللصللللتلللل�للللصللللارات 
م�صت�صارين  وترخي�س  الأ�للصللريللة، 
اأ�صريني على قدر عاٍل من الكفاءة 
مما يوؤثر ب�صكل اإيجابي على جودة 
حلليللاة الأفللللراد واملللجللتللمللع، و�صمان 
تقدمي خدمات ذات م�صتوى مهني 

عاٍل.

اإلغاء ر�سوم القيد يف �سجلي 
املوردين واملقاولني الحتادي.

واعتمد املجل�س قراراً باإلغاء ر�صوم 
و�صجل  امللللورديلللن  �صجل  يف  الللقلليللد 
املللقللاولللني الحتلللللادي، مبللا ي�صجع 
امل�صاركة  من  املزيد  على  املللورديللن 
ويلللللدعلللللم زيلللللللللادة عللللللدد امللللللورديلللللن 
الحتادية،  احلكومة  يف  امل�صجلني 
ويلللللوؤثلللللر اإيللللجللللابللللاً علللللللى ملللعلللدلت 
الأ�صعار، وحت�صني جودة اخلدمات 
تفاعل  وزيللادة  املقدمة،  احلكومية 
من�صة  يف  بللالللتلل�للصللجلليللل  املللللورديللللن 
للحكومة  الللرقللملليللة  املللل�لللصلللريلللات 
الحتلللللاديلللللة. كلللملللا يلللدعلللم اللللقلللرار 
املواءمة مع تطبيق اإعدادات من�صة 
امل�صريات الرقمية اجلديدة والتي 
اجلهات  على  مللوؤخللراً  اإطاقها  مت 
الحتلللاديلللة، وكللذلللك امللللواءملللة مع 
للم�صريات  اجللللديلللدة  ال�صيا�صة 
الحتادية،  احلكومة  يف  الرقمية 
الأعمال  رواد  دعللم  اإىل  بالإ�صافة 
املتو�صطة  امللل�للصللاريللع  اأ�للصللحللاب  مللن 
وال�صغرية، وحتفيز قطاع الأعمال 
دخولهم  عملية  وت�صهيل  بالدولة 
امللل�للصللريللات احلكومي  نللظللام  علللللى 

الحتادي.

اإعادة ت�سكيل جمل�س اأمناء 
جممع كليات التقنية العليا.

اعتمد  التنظيمية  اللل�للصللوؤون  ويف 

لللطللالللب الللرخلليلل�للس لللللل�للصللمللاح له 
ببدء اأعمال التاأ�صي�س.

التنفيذية  الللائللحللة  وتلل�للصللتللهللدف 
تعزيز نظام تعليمي رفيع امل�صتوى 
يللنللظللم اآللللليللللة تللرخلليلل�للس املللللدار�للللس 
اخلا�صة مبا ي�صمن جودة التعليم 
م�صتويات  �صمن  الطلبة  وو�للصللع 
اأف�صل طلبة يف العامل يف اختبارات 

تقييم املعرفة.

تعزيز العمل 
اخلريي والإن�ساين.

منظماً  اإطلللاراً  املجل�س  اعتمد  كما 
الإن�صاين  العمل  وتنظيم  لتن�صيق 
للموؤ�ص�صات  والتنموي  واخللللريي 
واجلهات  واخللللرييلللة  الإنلل�للصللانلليللة 
دليًا  ي�صم  الإملللاراتللليلللة،  املللانللحللة 
للم�صاعدات  امللللانلللحلللة  للللللجللهللات 
املو�صمي  العمل  ينظم  اخلللارجلليللة 
الإماراتية  املانحة  اجلهات  لكافة 
امللللعلللنللليلللة بللللل�لللللصلللللوؤون امللللل�للللصللللاعللللدات 
الدولية  املعايري  وفللق  اخلللارجلليللة، 
املللللوائللللمللللة لأفلللل�للللصللللل امللللملللار�لللصلللات 
الدولية،  امللللانلللحلللة  اجلللللهللللات  مللللن 
ومواءمتها مبا يتنا�صب مع �صيا�صة 
وا�صراتيجية امل�صاعدات اخلارجية 
للدولة، كما يت�صمن الإطار اإن�صاء 
الدولة  بعثات  يف  تن�صيقية  مكاتب 
اخلارجية  للم�صاعدات  اخلللارج  يف 
املتلقية  الللللدول  مللن  يف جمللمللوعللة 

للم�صاعدات الإماراتية.
كما ي�صهم القرار يف تنظيم عمليات 
التحويات املالية للجهات املانحة 
واخلريية  الإن�صانية  واملوؤ�ص�صات 

الإماراتية بالدول امل�صتفيدة.

معايري ملزاولة مهن 
ال�ست�سارات الأ�سرية.

قراراً  اللللوزراء  جمل�س  اعتمد  كما 
يف �صاأن ترخي�س العاملني يف مهن 
يت�صمن  الأ�لللصلللريلللة،  ال�للصللتلل�للصللارات 
لرخي�س  واإجلللللللللللراءات  ملللعلللايلللري 
مللللللللللزاويل ملللهلللنلللة ال�للللصللللتلللل�للللصللللارات 
مرجعية  القرار  وي�صكل  الأ�صرية، 

قانون احتادي يف 
�ساأن املالية العامة.

اعتمد  الت�صريعية  اللل�للصللوؤون  ويف 
قانون  اإ�للللصللللدار  اللللللللوزراء  جمللللل�للس 
احتادي يف �صاأن املالية العامة يلزم 
مع  بالتن�صيق  الحتللاديللة  اجلللهللات 
الأهلللللداف  لتحقيق  املللاللليللة  وزارة 
املالية  ال�صراتيجية  يف  املللحللددة 
مللتللو�للصللطللة املللللللدى امللللعلللتلللملللدة من 
الللللوزراء، واحللل�للصللول على  جمل�س 
اأي  تعديل  عند  امل�صبقة  موافقته 
اجلللهللات الحتادية  وتللقللوم  مللنللهللا، 
املللاللليللة، وتقوم  بللتللقللديللر ملللواردهلللا 
واإقرارها �صمن  بدرا�صتها  الللوزارة 
املالية  ال�للصللراتلليللجلليللة  ملل�للصللروعللي 

وقانون ربط امليزانية العامة.

تنظيم عمل املدار�س اخلا�صة.
الائحة  اإ�للصللدار  املجل�س  واعتمد 
الللتللنللفلليللذيللة للللللمللر�للصللوم بللقللانللون يف 
اإىل  الهادف  اخلا�س  التعليم  �صاأن 
اخلا�صة  املللللدار�للللس  عللمللل  تللنللظلليللم 
بلللاللللدوللللة مبلللا يللتللفللق ملللع اأهلللللداف 
واللللذي  اخللللا�لللس،  التعليم  قللانللون 
ت�صري اأحكامه على جميع املدار�س 
منح  ملللللع  اللللللدوللللللة  يف  اخلللللا�للللصللللة 
اجلهة  اأو  والتعليم  الربية  وزارة 
املبدئية  املوافقة  �صلطة  التعليمية 

اإن�ساء جمل�س الإمارات 
لالقت�ساد الرقمي.

جمل�س  اعتمد  الإطللللار،  نف�س  ويف 
اإنلل�للصللاء جمل�س الإمللللارات  اللللللوزراء 
�صنوات  لثاث  الرقمي  لاقت�صاد 
معايل  بللرئللا�للصللة  للتجديد،  قللابلللللة 
دولة  وزيللر  العلماء،  �صلطان  عمر 
والقت�صاد  ال�للصللطللنللاعللي  للللللذكللاء 
الللرقللمللي وتللطللبلليللقللات الللعللمللل عن 

بعد.
الإملللللارات  اإنلل�للصللاء جمل�س  ويللدعللم 
توجهات  اللللرقلللملللي،  لللاقللتلل�للصللاد 
م�صاهمة  ملللل�لللصلللاعلللفلللة  الللللللدولللللللة 
القت�صاد الرقمي يف الناجت املحلي 
الإجمايل لدولة الإمارات يف العام 

..2031
 وكلللملللا ويللللعللللزز تللنللفلليللذ مللللبللللادرات 
الرقمي  القللتلل�للصللاد  ا�صراتيجية 
على كافة القطاعللات القت�صادية، 
القت�صاد  م�صللللللاهمة  تبللغ  حيث 
الرقمي يف القطاعات القت�صادية 
للدولة  الإجمالللي  املحلي  للناجت 
املحلي  اللللللنلللللاجت  ويف   ،%  9.7
الإجلللملللايل غلللري الللنللفللطللي 11.7 
اأف�صل  �صمن  الدولللللة  وتعد   ،%
الللدول على م�صتوى  من   %  25
العامليلللللللة  امللللوؤ�لللصلللللللللللللللرات  اأهللللللللللللللللللللم 

الرقمية.

اعتماد ال�سرتاتيجية 
الوطنية لالقت�ساد الرقمي.

الوزراء  جمل�س  اعتمد  وتف�صيًا، 
ال�صراتيجية  اجللتللمللاعلله  خلللال 
الرقمي،  لللاقللتلل�للصللاد  اللللوطلللنللليلللة 
حلليللث تللهللدف ال�للصللراتلليللجلليللة اإىل 
م�صاعفة ن�صبة م�صاهمة القت�صاد 
الرقمي يف الناجت املحلي الإجمايل 
%19.4 خال  اإىل   9.7% من 
الع�صر �صنوات القادمة. كما تهدف 
اإىل اأن ت�صبح دولة الإمارات مركز 
ازدهاراً  الأكللر  الرقمي  القت�صاد 

يف املنطقة وعلى م�صتوى العامل.
تلل�للصللم ال�للصللراتلليللجلليللة اأكللللر من 
وبرناجما  وم�صروعا  مللبللادرة   30
اأ�صا�صية،  قللطللاعللات   6 علللللى  تللوؤثللر 
و5 جمللالت منو جللديللدة، و�صوف 
يللتللم مللن خللالللهللا تللوحلليللد تعريف 
م�صتوى  على  الللرقللمللي  القللتلل�للصللاد 
موحدة  اآللللليللللة  وو�للللصللللع  اللللللدوللللللة، 
لقيا�صه، وحتديد وقيا�س املوؤ�صرات 
ب�صكل دوري، كما �صيتم من خال 
الأولويات  حتديد  ال�صراتيجية 
الرقمي  ال�صراتيجية لاقت�صاد 
جميع  تعمل  اأن  بهدف  الللدولللة  يف 
الأخرى  القللتلل�للصللاديللة  الللقللطللاعللات 
علللللللللى تللللعللللزيللللز ودعللللللللم اأولللللللويللللللات 

القت�صاد الرقمي.

•• اأبوظبي -وام:

ال�صيخ  اللل�للصللمللو  �للصللاحللب  تللللراأ�للللس 
نائب  مكتوم  اآل  را�للصللد  بللن  حممد 
رئللليللل�لللس جمل�س  الللللدولللللة  رئللليللل�لللس 
“رعاه اهلل”  دبلللي  حللاكللم  اللللللوزراء 
اجللتللمللاع جمللللل�للس الللللللوزراء واللللذي 
باأبوظبي  الللوطللن  قلل�للصللر  يف  عللقللد 
بن  مللكللتللوم  ال�صيخ  �صمو  بح�صور 
نائب  مكتوم،  اآل  را�صد  بن  حممد 
حللاكللم دبلللي، نللائللب رئلليلل�للس جمل�س 
الوزراء وزير املالية، والفريق �صمو 
نهيان،  اآل  زايلللد  بللن  �صيف  ال�صيخ 
الللوزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
اأجندة  �صمن  مت  حيث  الداخلية، 
الجتماع اعتماد عدد من املبادرات 
وال�صراتيجيات  والللتلل�للصللريللعللات 
تطوير  مللوا�للصلللللة  اإىل  اللللهلللادفلللة 

العمل احلكومي.
وقال �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
“تراأ�صت  مللكللتللوم  اآل  را�لللصلللد  بلللن 
بق�صر  اللللللوزراء  ملجل�س  اجللتللمللاعللاً 
الللوطللن بللاأبللوظللبللي اأقلللررنلللا خاله 
لاقت�صاد  الإملللارات  ا�صراتيجية 
يكون  اأن  هلللدفلللنلللا   .. الللللرقللللمللللي 
من   20% القطاع  هذا  م�صاهمة 
جمللمللل اقللتلل�للصللادنللا الللوطللنللي غري 
القادمة  ال�صنوات  خللال  النفطي 
لاقت�صاد  جمللللل�للصللاً  و�للصللكلللللنللا   ..
الذكاء  وزيلللللر  بللرئللا�للصللة  اللللرقلللملللي 
وقال  العلماء”  عمر  ال�صطناعي 
اجلل�صة  خللال  “ واأقلللررنلللا  �صموه 
اإ�للصللافلليللاً لدعم  تللنللظلليللملليللاً  اإطلللللللاراً 
لدولة  اخلارجي  الن�صاين  العمل 
اإن�صاء مكاتب  الإمارات .. يت�صمن 
الن�صانية  للم�صاعدات  تن�صيقية 
�صمن البعثات اخلارجية للدولة يف 
الللدول.. عملنا الن�صاين  عدد من 
يف تلل�للصللاعللد وازديلللللاد بللحللمللداهلل .. 
المللارات عا�صمة للخري  و�صتبقى 
بهذا  ..وحمللفللوظللللللللللللللة  اهلل  بللللللاذن 

اخلري ».
“ واعتمدنا �صمن  كما قال �صموه 
اللللللللوزراء معايري  جللللل�للصللة جمللللل�للس 
مللللوحللللدة علللللللى ملل�للصللتللوى اللللدوللللة 
ال�صت�صارات  ملللهلللن  للللرخللليللل�لللس 
الهدف   .. وتلل�للصللجلليللعللهللا  الأ�لللصلللريلللة 
الكفاءة  وزيللللللادة   .. اجللللللودة  رفللللع 
.. وملل�للصللاعللدة الأ�للصللر عللرب تقدمي 
لتقديللللللم  املللخللتلل�للصللني  اأفللل�لللصلللل 
امل�صورة والن�صح يف  كافللللة ال�صوؤون 
 “ �لللصلللملللوه  واأ�لللللصلللللاف  الأ�صرية” 
واعللتللمللدنللا خلللال اجلللللل�للصللة اإعللللادة 
كليات  اإدارة  جمللللللل�لللس  تلل�للصللكلليللل 
اأحمد  بللرئللا�للصللة  الللعللللليللا  الللتللقللنلليللة 
التعليم   .. اللللفلللا�لللصلللي  بلللاللللهلللول 
بلللحلللاجلللة لللتللطللويللر امللللخلللرجلللات .. 
ورفع املهارات .. والعداد مل�صتقبل 
كما قال �صموه  مليء باملتغريات” 
من  جمموعة  اأي�صاً  واعتمدنا   “
اتفاقية  منها  الدولية  التفاقيات 
اأنللظللمللة امللللدفلللوعلللات لدول  لللربللط 
مع  ..واتللفللاقلليللات  التعاون  جمل�س 
اللللللوليلللللات امللللتلللحلللدة والللللدمنللللارك 
ان�صمام  واعللتللمللدنللا   .. واللللربازيلللل 
اللللللللدوللللللللة لللللللللل�للللصللللراكللللة الللللدوللللليللللة 
للللللهلليللدروجللني وخللايللا الللوقللود يف 
اأهدافنا يف جمال  القت�صاد لدعم 

الطاقة النظيفة«.

حمم��د بن را�ص����د:  

- تراأ�ست اجتماعًا ملجل�س الوزراء بق�سر الوطن باأبوظبي اأقررنا خالله ا�سرتاتيجية الإمارات لالقت�ساد الرقمي 
% من جممل اقت�سادنا الوطني غري النفطي خالل ال�سنوات القادمة . - هدفنا اأن يكون م�ساهمة هذا القطاع 20 

- و�سكلنا جمل�سًا لالقت�ساد الرقمي برئا�سة وزير الذكاء ال�سطناعي عمر العلماء.
-اأقررنا خالل اجلل�سة اإطارًا تنظيميًا اإ�سافيًا لدعم العمل الن�ساين اخلارجي لدولة الإمارات .. يت�سمن اإن�ساء مكاتب تن�سيقية 

للم�ساعدات الن�سانية �سمن البعثات اخلارجية للدولة يف عدد من الدول.
- عملنا الإن�ساين يف ت�ساعد وازدياد بحمداهلل .. و�ستبقى الإمارات عا�سمة للخري باذن اهلل ..وحمفوظة بهذا اخلري ..

- اعتمدنا �سمن جل�سة جمل�س الوزراء معايري موحدة على م�ستوى الدولة لرتخي�س مهن ال�ست�سارات الأ�سرية وت�سجيعها .. الهدف 
رفع اجلودة .. وزيادة الكفاءة .. وم�ساعدة الأ�سر عرب تقدمي اأف�سل املخت�سني لتقدمي امل�سورة والن�سح يف كافة ال�سوؤون الأ�سرية

- اعتمدنا خالل اجلل�سة اإعادة ت�سكيل جمل�س اإدارة كليات التقنية العليا برئا�سة اأحمد بالهول الفال�سي .
- التعليم بحاجة لتطوير املخرجات .. ورفع املهارات .. والإعداد مل�ستقبل مملوء باملتغريات .
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اأخبـار الإمـارات

ممثلو الطوائف الدينية ل� »وام«: الإمارات منوذج ملهم يف الت�صامح والتعاي�س ال�صلمي

على  الكاثوليكية،  الكني�صة  وبللابللا 
العربية  الإملللللللللارات  دوللللللة  اأر�للللللس 
املتحدة لتوقيع اأهم وثيقة لاأخوة 

الإن�صانية يف اأبوظبي .
وحللللللللدد اللللل�للللصلللليللللبللللاين، املللللقللللومللللات 
اجلماعي  للللللللعلللملللل  الأ�للللصللللا�للللصلللليللللة 
مللللن خلللللال ركللللائللللز مللهللمللة تقوم 
ال�صتقرار  وهلللي  اللللدوللللة،  عللللليللهللا 
والتوافق  اللل�للصلللللمللي  واللللتلللعلللايللل�لللس 
وجميعها   ، املللجللتللمللعللي  والللل�لللصلللام 
والوافد  املللقلليللم  يتعلمها  ر�للصللائللل 
مهمة  ر�صالة  لت�صبح  الدولة،  اإىل 
معه  وينقلها  الللقللادمللة،  لللاأجلليللال 
اإىل  اإىل بلده، م�صرياً  عندما يعود 
اأن اخلطاب الإعامي يف الإمارات 

الللتللنللملليللة واللللعلللطلللاء، ملللوؤكلللداً على 
حممد  ملركز  واملهم  الكبري  الللدور 
الإ�صامية،  للللللثللقللافللة  را�لللصلللد  بلللن 
الأعراق  لكل  احت�صانه  من خال 
والطوائف الدينية، ون�صر املفاهيم 
والو�صطية  ال�صحيحة  الإ�صامية 

بني اجلاليات املقيمة بدبي.
ال�صوؤون  دائللللرة  وثللمللن مللديللر علللام 
الإ�للصللاملليللة والللعللمللل اخلللللريي يف 
الإن�صانية  املللللبللللادرات  نللهللج  دبلللللي، 
الإمللللارات  بها  تللقللوم  الللتللي  العاملية 
خا�صة  عديدة،  �صنوات  مدى  علي 
فاجاأت  الللتللي  امللللبلللادرات اخلللاقللة 
اللقاء  واأهمها:  جمعاء؛  الب�صرية 
ال�صريف  الأزهللر  الللذي جمع �صيخ 

•• دبي-وام:

اأحمد  ال�صيخ  بن  �صعادة حمد  اأكللد 
ال�صيباين مدير عام دائرة ال�صوؤون 
الإ�صامية والعمل اخلريي يف دبي، 
ع�صو جمل�س اأمناء املعهد الدويل 
اأن دولة الإمللارات رائدة  للت�صامح، 
يف تعزيز قيم الت�صامح والتعاي�س، 
وقامت منذ تاأ�صي�صها على مقومات 
اإن�صانية وركائز حمددة، ا�صتطاعت 
اأكر من  اأن حتت�صن  من خالها 
اإىل  جنبا  يعي�صون  جن�صية   200

جنب يف وئام و�صام .
وقال �صعادة ال�صيباين يف ت�صريحات 
لوكالة اأنباء الإمارات “ وام “ اإنه 
من خال مكونات العمل ال�صيا�صي 
والقللتلل�للصللادي والإعللامللي، يحمل 
للعامل  مللهللمللة  ر�لللصلللاللللة  اجللللمللليلللع 
اأجللللمللللع؛ ملللفلللادهلللا تللعللزيللز اللللللروؤي 
الأمور  علي  والتوافق  امل�صتقبلية 
م�صرية  ل�للصللتللكللمللال  وامللللعلللطللليلللات 

نحن جميعاً نتعلم من مبادرات دولة 
الإمارات ».

دو�صمان  ليفي  اأ�صاد احلاخام  بللدوره، 
دبي  يف  اليهودية  اجلالية  ممثل  اأبللي 
الللللذي نظمته  بلللالإفلللطلللار اجلللمللاعللي 
اللل�للصللوؤون الإ�للصللاملليللة والعمل  دائلللرة 
اخلريي بدبي وقال “ من الرائع حًقا 
الن�صمام اإىل هذا الإفطار يف دبي .. 
الللتللواجللد مللع اأ�للصللخللا�للس مللن خمتلف 
الأديللللللان وامللللذاهلللب يلللوؤكلللد ملللا متثله 

اإفلللطلللار دبلللي وجمع  يف دبلللي ملللبلللادرة 
واحدة  مللائللدة  علللللى  الأديلللللان  ممثلي 
وقللال :” ن�صكر دولللة الإمللللارات على 
الللتللي جمعتنا  الكرمية  املللبللادرة  هللذه 
ومعاين  والإن�صانية  املحبة  قيم  على 

الإخاء والت�صامح«.
رئي�س  كللانللدهللاري،  �صرييندر  قللال  و 
فخور  :” اأنلللا  دبللي  يف  ال�صيخ  طائفة 
جًدا باأن اأكون جزًءا من هذا احلدث 
 .. الأديللللان  بللني ممثلي  اللللذي يجمع 

والتوا�صل  الللتلل�للصللامللح  ملللن  اأجلللللللواء 
والثقايف بني  الإنلل�للصللاين واحللل�للصللاري 
الأديللللللللان املللخللتلللللفللة واللللتلللي كللللان لها 
�صام  العي�س يف  الإيللجللابللي يف  الأثلللر 
اإىل  التع�صب  عللن  بللعلليللداً  جمتمعي 
الواجبات  و  احلللقللوق  احلللرام  جانب 
دون اأي فوارق ب�صبب الدين اأو اللون 

اأو اجلن�س .
ممثل  علي  حم�صن  اأحمد  ثمن  فيما 
الإ�صامية  الللبللهللرة  جللاللليللة  رئلليلل�للس 

الت�صامح  مللعللاين  يف  جت�صدت  والللتللي 
 .. اأر�للصللهللا  علللللي  ال�صلمي  والللتللعللايلل�للس 
موؤكداً اأن مبادرة اإفطار رم�صان دبي 
كل عام مبادرة حمبة و�صام جلميع 
الأديلللللللللان تلللللدل علللللللى �للصللمللاحللة دولللللة 

الإمارات حكومة و�صعبا.
القبطية  الللكللنلليلل�للصللة  راعللللي  واأ�للللصللللاف 
اأنلللله طوال  اإىل  الللعللجللائللبللي  مللارملليللنللا 
فللللرة اإقلللاملللتللله مللنللذ ملللا يلللقلللرب من 
و�صط  يللعلليلل�للس  واجلللملليللع  علللاملللاً   29

املتع�صبة  الأفللكللار  ونبذ  وامل�صاحنات 
وجللمللع الللقللاطللنللني علللللى اأر�للصللهللا على 
مللعللاين الإخللللوة واللل�للصللام اإىل جانب 
اإىل  النظر  دون  بللالإنلل�للصللان  الهللتللمللام 

مذهب اأو دين.
الكني�صة  راعللللللي  حلللنلللا  ملليللنللا  قلللللال  و 
رئي�س  العجائبي  مارمينا  القبطية 
جمل�س اإدارة الكنائ�س يف جبل علي اإن 
دولة الإمارات العربية املتحدة رائدة 
يف اإي�صال العديد من الر�صائل املهمة 

اللل�للصللوؤون الإ�صامية  دائلللرة  مللبللادرات 
والعمل اخلريي بدبي جلمع ممثلي 
الطوائف واملذاهب املختلفة يف اإفطار 
واحد علي مائدة واحدة ير�صخ معاين 
املحبة والت�صامح وقال : “ ندعم تلك 

املبادرات اخلريية كل عام«.
املتحدة  العربية  الإملللللارات  و�للصللف  و 
بللاأنللهللا دولللللة الللتلل�للصللامللح الللتللي ت�صعى 
�لللصلللملللن نلللهلللجلللهلللا علللللرب مللللبللللادراتللللهللللا 
وقلللوع احلروب  مللنللع  اإىل  الإنلل�للصللانلليللة 

دولللللة الإمللللللارات و دبلللي علللللى �صعيد 
والتعاي�س  الت�صامح،  معاين  تر�صيخ 
ال�صلمي«. و قدم �صيخار باتني ممثل 
لدولة  ال�صكر  الهندية  جاين  طائفة 
املتحدة على جمع  العربية  الإمللارات 
ممثلي الطوائف الدينية على مائدة 
اإفلللطلللار واحللللدة يف �صهر رملل�للصللان ما 
بينهم  للتاقي  جلليللدة  من�صة  ميثل 
اإىل عامل  الللو�للصللول  الأملللللل يف  وبلللث 

ي�صوده ال�صام.

يف  ت�صاعد  التي  العوامل  اأهللم  من 
بكل  املهمة  الر�صائل  تلك  اإي�صال 

�صدق و�صفافية.
و�صدد، على اأهمية ا�صتمرار تكاتف 
اجللللهلللود و�لللصلللط مللعللطلليللات الأمللللن 
بدورها  تلللللوؤدي  واللللتلللي  والأمللللللللان، 
والحللللللللرام  اللللللللود  عللللاقللللات  اإىل 
والإخلللللوة الإنلل�للصللانلليللة، قللد نختلف 
اأ�صا�صيات  وكلللللهللا  نللفللرق،  ل  لللكللن 
وتكري�س  اجلماعي،  للعمل  مهمة 
كللل اجلللهللود مللن اأجلللل تعزيز تلك 
واإثللللللراء العمل  اللللرائلللدة  الللثللقللافللة 
الدولة،  بها  تتميز  التي  الإن�صاين 
تلك  للتعلم من  العامل  دول  داعياً 

التجارب الرية واملُلهمة.

•• دبي-وام:

اأكللللد ممللثلللللو الللطللوائللف الللديللنلليللة اأن 
التي  الإماراتية  الإن�صانية  املللبللادرات 
على  الأديلللللان  اأتللبللاع  جللمللع  ت�صتهدف 
معاين الت�صامح و التعاي�س ال�صلمي، 
واآخلللرهلللا اإفلللطلللار دبلللي اللل�للصللنللوي تعد 
اأ�ص�س  علللللى  قللائللمللة  �للصللراكللة  مبللثللابللة 
اإن�صانية �صاحلة لتحقيق  و  اأخاقية 
حول  وتر�صيخها  الإن�صانية  الأخلللّوة 

العامل.
يف  الدينية  الللطللوائللف  ممثلو  قللال  و 
الإمللللارات  اأنللبللاء  لللوكللالللة  ت�صريحات 
الإمارات  اأر�للس  على  تتعاي�س  )وام(: 
عللل�لللصلللرات اللللطلللوائلللف و اللللثلللقلللافلللات و 
الأعللللللراق املللخللتلللللفللة يف اأمللللن و اأملللان 
ومودة واحرام، م�صريين اإىل جدارة 
النموذج الإماراتي املُلهم ملا ميثله من 

ف�صاء رحب لاإن�صانية والت�صامح.
فللمللن جللانللبلله هلللنلللاأ مللنللري حمللمللد اآل 
رحمة مدير عام الأوقللاف اجلعفرية 
الللر�للصلليللدة مبنا�صبة  الللقلليللادة  دبلللي  يف 
اأن  اإىل  املللبللارك لفللتللاً  �صهر رملل�للصللان 

حتت �صعار »التوجهات العاملية للم�صتقبل«...جمال�س الداخلية الرم�صانية تنطلق غدا
املتقدمة  التكنولوجيا  جمللال  يف  الللعللامل  م�صتوى  على  املحا�صرات  مللن 
وتاأثريها على الإن�صان وكيفية حتويل املعلومات لت�صبح مرئية وموؤثرة 

على ال�صعور الب�صري.
الربوية  القيادة  مبركز  حمرفا  خبريا  جونز  جللون  ال�صري  يعد  فيما 
 2003 عللام  يف  �صري  لقب  منحه  ومت  وليفربول  مان�ص�صر  جامعتي  يف 
وهو  التعليم  وحت�صني  املدار�س  تطوير  يف  ال�صامية  لإجنازاته  خلدماته 
الذي  الربوية  القيادة  وحللدات  وتطوير  ت�صميم  اإعللادة  فريق  يف  ع�صو 
ترعاها الكلية الوطنية للقيادة املدر�صية باململكة املتحدة و �صارك بالعديد 
من املحا�صرات والندوات يف القيادة الربوية على م�صتوى العامل ولديه 
عدد من املوؤلفات يف جمال القيادة الربوية وتطوير التعليم ومن كتبه 

.»The Magic-Weaving Business« : الأكر مبيًعا

الفرا�صية لهذا العام عددا من املو�صوعات املرتبطة بالعنوان الرئي�صي 
مب�صاركة خمت�صني عامليني يتحدث كل منهم يف حمور خا�س مت اختياره 
مبا يتنا�صب مع املو�صوع الرئي�صي املتعلق بالتوجهات العاملية للم�صتقبل 
املجال�س  اأجللللواء  مللن خللال نقا�س مفتوح ويف  كللافللة وذللللك  املللجللالت  يف 
“ م�صتقبل  بعنوان  ياأتي  الللذي  الأول  املجل�س  مع  وبللدايللة  الرم�صانية. 
حمور  يف  جينو  فرا�صي�صكا  الأمريكية  العاملة  “ تتحدث  العاملي  التعليم 
 “ حمور  يف  اإي�صي  هريو�صي  الياباين  العامل  يتحدث  و  املبتكرة  املواهب 
فيما يتحدث ال�صري جون جونز يف   ، التفاعل بن الإن�صان واحلا�صوب” 
عاملة  جينو  فران�صي�صكا  الأول  واملتحدث   .“ التعليم  م�صتقبل   “ حمللور 
�صلوك اأمريكية متخ�ص�صة يف ت�صجيع البتكار و حل امل�صكات التنظيمية 
املنظمات  رئي�صة وحدة  و  الأعمال  لإدارة  اأ�صتاذة  وهي  اإبداعية،  بطريقة 

•• اأبوظبي-وام: 

برعاية الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الداخلية تنطلق غدا الأربعاء جمال�س الداخلية الرم�صانية 
“ يف دورة جديدة حتت �صعار” التوجهات العاملية للم�صتقبل” ينظمها 
بللالإدارة العامة حلماية املجتمع والوقاية  مكتب ثقافة احرام القانون 

من اجلرمية بالتن�صيق مع اجلهات املعنية بالوزارة .
تتناول الدورة موا�صيع تتعلق بطموحات دولة الإمارات العربية املتحدة 
نحو  حققتها  التي  باملنجزات  قدماً  امل�صي  يف  الر�صيدة  قيادتها  بللروؤيللة 
الريادي  الإملللارات  ر�صيد  تعزز  تنموية  وم�صرية  اأ�صراقاً  اأكللر  م�صتقبل 
املجال�س  وتناق�س  كللافللة.  املللجللالت  يف  وعللامللليللاً  اإقليماً  املللتللقللدم  وموقعها 

والتفاو�س يف جامعة هارفارد مت تكرميها كواحدة من اأف�صل 40 اأ�صتاًذا 
لاأعمال تاأثرياً يف العامل حتت �صن الأربعني ، لها العديد من املحا�صرات 
لعي�س  وحتفيزهم  واملوظفني  للقادة  املواهب  تنمية  جمال  يف  والندوات 
املللوؤلللفللات يف جمال  واإبلللداًعلللا و لديها جمموعة مللن  اإنللتللاجللاً  اأكلللر  حلليللاة 
املواهب ومن كتبها الأكر  الإبللداع وتنمية  اتخاذ القرار والتحفيز على 
مبيعاً : Rebel Talent. اأما هريو�صي اإي�صي فهو عامل حا�صوب ياباين 
�صهادة  على  حا�صل  التفاعلية،  التقنية  العلوم  يف  متخ�ص�س  وخمللرع 
واأ�صتاذ  اليابانية  هوكايدو  جامعة  من  الكمبيوتر  هند�صة  يف  الدكتوراة 
التقنية  ملخترب  ومدير   /MIT/ للتكنولوجيا  ما�صات�صو�صت�س  معهد  يف 
للتفاعل  امللمو�صة  الو�صائط  جمموعة  موؤ�ص�س  و  الإعللام  وعلوم  لفنون 
بني الإن�صان واحلا�صوب /Tangible Media Group/ و قدم العديد 

% ال�صعور بالأمن على الطريق   96.3
و�صفر حوادث مرورية مدر�صية يف عجمان

•• عجمان-وام:

اأ�صاد �صعادة العميد عبد اهلل �صيف املطرو�صي مدير عام العمليات ال�صرطية 
ب�صرطة عجمان بجهود اإدارة املرور والدوريات يف تعزيز اأمن الطرق وتعزيز 
الأجندة  ملللوؤ�للصللرات  الداعمة  املللروريللة  املللوؤ�للصللرات  امللللروري، وحتقيق  الللوعللي 
الوطنية والتي اأثمرت بتحقيق ن�صبة 96.3 يف املئة يف ال�صعور بالأمن على 

الطريق، و�صفر عدد احلوادث املرورية املدر�صية خال عام 2021.
املرور  لإدارة  الفللرا�للصلليللة  التفتي�صية  �للصللعللادتلله  جللولللة  خلللال  ذللللك  جلللاء 
املللقللدم �صيف عبد اهلل  املللرئللي، بح�صور  نللظللام التلل�للصللال  واللللدوريلللات عللرب 
بن  حميد  را�للصللد  الللرائللد  ونائبه  والللدوريللات،  امللللرور  اإدارة  مدير  الفا�صي 
هندي وعدد من ال�صباط، وذلك وفق برنامج التفتي�س الزمني لاطاع 
التطوير  ومتطلبات  الحللتلليللاجللات  ومناق�صة  العمل  اإجللللراءات  �صري  على 
والتحديث. وبداأ �صعادة مدير عام العمليات ال�صرطية جولته الفرا�صية 
نتائج  الإدارة، واطلع على  الأق�صام والأفللرع ومكاتب  العمل يف  اآلية  بتفقد 
حتقيق املوؤ�صرات املرورية الداعمة لتحقيق موؤ�صر الأجندة الوطنية، واأ�صاد 
ال�صعورب  يف   96.3% ن�صبة  بتحقيق  اأثللمللرت  والتي  املتميزة  بجهودهم 
مللبللادرات تعزيز  اأثللنللى على  2021، كما  عللام  الطريق خللال  الأملللن على 
اأمورهم  واأولللليلللاء  للطلبة  الللتللوعللويللة  واحلللمللات  امللللدار�لللس  طلبة  �للصللامللة 

وامل�صرفني على تنقلهم، حيث جنحت يف خف�س احلوادث املرورية املدر�صية 
اإىل �صفر خال عام 2021.

كما اطلع �صعادته على اأبرز املبادرات التي مت اإطاقها لدعم جودة اخلدمات 
التوعوية  اجلهود  وكذلك  و�صعادتهم،  ر�صاهم  وتعزيز  للجمهور  املقدمة 
جودة  على  واأثللنللى  اجلمهور،  توعية  يف  امل�صتخدمة  والو�صائل  والتقنيات 
اخلدمات املرورية املقدمة للجمهور والتي ترتقي اإىل م�صتويات تناف�صية 
عاملية. ويف نهاية جولة التفتي�س الفرا�صية اأ�صاد �صعادة العميد عبد اهلل 
�صيف املطرو�صي بجهود جميع العاملني باإدارة املرور والدوريات وحر�صهم 
وال�صداد يف  التوفيق  دوام  لهم  متمنياً  وجلله،  اأكمل  على  واجبهم  اأداء  على 

اأداء مهامهم.

•• دبي-وام: 

الأكرب يف املنطقة التي تنظمها مبادرات حممد بن  “املليار وجبة”،  دعما ملبادرة 
 50 يف  والفقراء  للمحتاجني  الغذائي  الدعم  لتقدمي  العاملية  مكتوم  اآل  را�صد 
املوؤ�ص�صات احلكومية  105 من  اأكر من  ت�صارك  العامل،  اإىل  الإمللارات  دولة من 
وال�صركات واملدار�س واملوؤ�ص�صات التعليمية بالدولة واأفراد املجتمع يف �صباق العطاء 
الذي ميكن موظفي املوؤ�ص�صات وطاب املدار�س وكوادرها الربوية من امل�صاهمة 
يف املبادرة عرب من�صة ذكية للتمويل اجلماعي الداعم للعمل اخلريي والإن�صاين 
اإن�صانيا  حتديا  ال�صباق  يوفر  و  وجللبللة«.  “املليار  ملللبللادرة  الإلللكللروين  املللوقللع  على 
حراك  لتحفيز  والأفللراد  التعليمية  واملوؤ�ص�صات  واملدار�س  وال�صركات  للموؤ�ص�صات 
لدعم  التاميذ  وحتى  وموظفيها  لكوادرها  الفر�صة  واإتاحة  متكامل،  جمتمعي 
مبادرة “املليار وجبة«. و �صيتم تخ�صي�س حمفظة لكل موؤ�ص�صة و�صركة ومدر�صة 
م�صاركة يف ال�صباق بحيث ميكن ملوظفيها وكوادرها التربع ملبادرة “املليار وجبة” 
والتفاعل معها من خال حمفظة كل موؤ�ص�صة مبا يعزز روح التناف�س يف اخلري 

لتقدمي العون واإطعام الطعام للمحتاجني والفقراء يف �صهر العطاء.
واملوؤ�ص�صات  وامللللدار�لللس  واللل�للصللركللات  احلكومية  املللوؤ�للصلل�للصللات  عللطللاء  �صباق  يللتللعللاون  و 
 YALLAGIVE جيف«  “يا  الذكية  اجلماعي  التمويل  من�صة  مع  التعليمية 
داخل  جمعية  اأو  �صركة  اأو  هيئة  اأو  موؤ�ص�صة  كل  من  للمجموعات  التربع  لتي�صري 
الدولة ترغب بامل�صاهمة مع فرق عملها يف توفري امل�صاعدة الغذائية لاأقل حظا يف 

الدول التي ت�صملها مبادرة “املليار وجبة«.
وتتيح املن�صة الرقمية الذكية لكل موؤ�ص�صة اأو �صركة اأو مدر�صة املرونة واخليارات 
لتعريف كوادرها وموظفيها مببادرة “املليار وجبة” ونطاقات عملها عامليا، وو�صع 
هدف معني ت�صعى لتحقيقه مثل مبلغ 200 األف درهم، للم�صاهمة يف املبادرة وفق 
مبداأ التمويل اجلماعي الذي يعزز كفاءة العمل اخلريي وي�صرع حتقيقه لأهدافه 
اأكدت �صعادة الدكتورة رابعة ال�صميطي مدير عام موؤ�ص�صة الإمارات  الإن�صانية. و 
للتعليم املدر�صي، اأن حملة املليار وجبة التي اأطلقها �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 
جاءت لترجم قيم ونبل ر�صالة الإمارات، وما حتمله من خري للب�صرية جمعاء، يف 
ظل ظروف معي�صية �صعبة حتيط مبجتمعات باأكلمها يف العديد من دول العامل، 

املوؤ�ص�صي  الإن�صاين  العمل  ت�صعى لدعم  التي  و  اآل مكتوم  را�صد  بن  ال�صيخ حممد 
وحتقيق ا�صتدامته وتو�صيع اأثره الإيجابي من خال الركيز على مفهوم التمويل 
املجتمعي امل�صتدام، حيث ميكن للجميع امل�صاهمة باختاف الطرق والأ�صاليب �صواء 
املادية اأو اللوج�صتية اأو الإعامية اأو غريها.. نحن اليوم نقوم بتكري�س جهودنا 
والعامل لتحقيق  الإمللارات  دولة  والإيجابية يف  الإمللل  لن�صر ثقافة  املبادرة  �صمن 

التنمية املن�صودة والو�صول مل�صتقبل اأف�صل للجميع«.
الثانية  “لل�صنة  “يا جيف”:  ملن�صة  التنفيذي  الرئي�س  النعيمي،  وقال عبداهلل 
على التوايل تت�صرف من�صة يا جيف باأن تكون ال�صريك يف دعم جمع التربعات 
توؤكد  لأكرب حملة لإطعام الطعام يف املنطقة. من خال مبادرة “املليار وجبة”، 
من�صة “يا جيف” من جديد التزامها بتمكني واإ�صراك الأفراد واملدار�س والقطاع 
التجاري للم�صاهمة ب�صكل جماعي ومبتكر يف دعم املبادرات الإن�صانية العاملية مبا 

يتوافق مع الت�صريعات املحلية«.
مطارات  موؤ�ص�صة  يف  للعمليات  التنفيذي  الرئي�س  اجلللوكللر،  ماجد  قللال  بلللدوره، 
يف  ي�صعدنا  الللكللرمي،  رم�صان  �صهر  خللال  العطاء  قيم  تعزيز  مع  :”متا�صيا  دبللي 
التي تنطلق من دولة  “املليار وجبة”  اأن ن�صارك يف حملة  موؤ�ص�صة مطارات دبي 
الإمارات العربية املتحدة، حيث تعد امل�صوؤولية املجتمعية اإحدى الركائز الأ�صا�صية 
لقيمنا. ونوؤكد التزامنا بالدعم املطلق لهذه احلملة التي جت�صد القيم الإن�صانية 
النبيلة وذلك بالتعاون مع جميع موظفينا و�صركائنا و�صيوفنا«. من جهته، اأكد 
وم�صاندة  الكرم  اأن  زايللد،  جامعة  مدير  نائب   – ماكنزي  كايتون  الربوفي�صور 
الغري �صمة متجذرة يف �صعب دولة الإمارات العربية املتحدة نابعة من قيم القائد 
املوؤ�ص�س املغفور له ال�صيخ زايد الذي كان رمزا للحب والكرم والت�صامح، وكموؤ�ص�صة 

اأكادميية حتمل ا�صما ذا روؤية ان�صانية، نهدف اإىل ال�صتمرار يف تكرمي اإرثه« .
و اأ�صاف: “اإنه ل�صرف لنا كاأ�صرة جامعة زايد طلبة واأ�صاتذة وموظفني وخريجني 
اأن ن�صتمر بال�صري على خطاه و العمل معا لأجل هدف واحد ي�صل مداه من اخلري 

خلم�صني دولة حول العامل«.
وقال: “ن�صكر مبادرات حممد بن را�صد العاملية وكافة املنظمني على جهودهم يف 
ت�صهيل هذه احلملة وحث املجتمع ككل للم�صاركة فيها، واإي�صال امل�صاعدة و املوؤونة 

ملن هم يف اأم�س احلاجة اإليها و التخفيف قليا من وطاأة الفقر عليهم«.
و قالت �صارة النعيمي، مدير مكتب مبادرات حممد بن را�صد اآل مكتوم العاملية: 

بامل�صتقبل.  التفاوؤل  فيهم  تبعث  لهم  اأمللل  بارقة  لتكون  جللاءت هذه احلملة  حيث 
وقالت �صعادتها اإن دولة الإمارات باتت تقود اجلهود الإن�صانية على امل�صتوى العاملي 
فهي منوذج للبذل والعطاء، م�صتلهمة يف ذلك روح القيم الإ�صامية ال�صمحة يف 
معان  من  يحمله  وما  الف�صيل  ال�صهر  نفحات  نعاي�س  ونحن  خا�صة  املجال،  هذا 

�صامية حتث على العطاء ومد يد العون ملن يحتاج لها.
“ يف �صهر اخلري ن�صارك يف   : وقللال �صعادة داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي 
املبادرة الأكرب على م�صتوى املنطقة التي اأطلقها �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
اآل مكتوم عرب توفري مليار وجبة للمحتاجني خال �صهر رم�صان املبارك  را�صد 
يف دول خمتلفة ، والتي وفرت قنوات متعددة للتربعات لي�صارك فيها كافة �صرائح 
املجتمع من اأفراد و�صركات وموؤ�ص�صات حكومية وخا�صة ورجال اأعمال حيث ت�صارك 
بلدية دبي يف هذا التحدي الإن�صاين عرب حتفيز املوظفني على التربع وم�صاركة 
الأجر يف ال�صهر الف�صيل و ياأتي هذا من ح�س العطاء ومد يد امل�صاعدة والعمل 
اخلريي والإن�صاين لدى اأفراد املوؤ�ص�صات يف الدولة والعامل ، ولنحقق هدف �صموه 

يف و�صولنا اإىل املليار وجبة باإذن اهلل.
بدبي:  الب�صرية  والتنمية  املعرفة  هيئة  عام  مدير  الكرم،  عبداهلل  الدكتور  وقللال 
اأجل  مللن  معا  للعمل  وا�للصللتللعللداده  بكرمه  دائللمللا  دبللي  يف  التعليم  جمتمع  “يتميز 
م�صاعدة الآخرين.. لقد علمتنا ال�صنوات املا�صية باأننا عندما نعمل معا من اأجل 
هدف واحد م�صرك، فاإنه ل حدود ملا ميكننا اإجنازه معا.. نحن فخورون باأن نكون 
جزءا من مبادرة مليار وجبة و التي تعود بالفائدة على حياة النا�س يف عاملنا، واأن 

نكون قادرين كمجتمع تعليمي على حتقيق هذا الهدف«.
من جهته قال اأحمد �صعيد املن�صوري رئي�س اللجنة التوجيهية واملدير التنفيذي 
“اإن موؤ�ص�صة دبي لاإعام  لقطاع الإذاعة والتلفزيون يف موؤ�ص�صة دبي لاإعام: 
تتفق مع  التي  تلك  املميزة، خا�صة  املبادرات  بامل�صاركة يف  كافة معنية  بقطاعاتها 
حيث  “املليار وجبة”،  املوؤ�ص�صة الإن�صانية، والتي متثلت يف مبادرة  روؤية واأهللداف 
ت�صعى املوؤ�ص�صة من خال م�صاركتها لتوفري الدعم والتغطية الإعامية لفعاليات 
للفئات  الغذائي  الأملللن  ومقومات  الغذائي  الللدعللم  يف  امل�صاهمة  وكللذلللك  املللبللادرة 
الأ�صد حاجة، وذلك لتعزيز قيم العطاء والبذل ومد يد امل�صاعدة والعمل اخلريي 

والإن�صاين بالتزامن مع روح ال�صهر الف�صيل«.
واأ�صاف: “تاأتي م�صاركتنا كداعم اإعامي للمبادرة حتقيقا لروؤية �صاحب ال�صمو 

“�صباق عطاء املوؤ�ص�صات احلكومية وال�صركات واملدار�س واملوؤ�ص�صات التعليمية الذي 
وم�صاهمات  وال�صركات  املوؤ�ص�صات  دور  يعزز  وجبة”  “املليار  ملبادرة  دعما  انطلق 
كللوادرهللا يف دعللم العمل اخلللريي والإنلل�للصللاين املنطلق مللن دولللة الإمللللارات لإغاثة 
امل�صاند للمبادرة  ال�صامل  املجتمعي  دائللرة احلللراك  الأقللل حظا ويو�صع  املجتمعات 
الأكرب من نوعها لإطعام الطعام يف 50 دولة حول العامل«. و اأ�صافت النعيمي: 
املوؤ�ص�صات  عللطللاء  �للصللبللاق  يف  ملل�للصللاركللة  ومللدر�للصللة  و�للصللركللة  موؤ�ص�صة  لللكللل  “�صيكون 
الذكية  اجلماعي  التمويل  من�صة  على  اخلا�صة  حمفظتها  وال�صركات  احلكومية 
ت�صهم  بحيث  وجللبللة  املللللليللار  ملللبللادرة  الإللللكلللروين  املللوقللع  عللرب  لل�صباق  املخ�ص�صة 
العمل  يف  التناف�س  يحفز  مبا  وجبة،  املليار  مبادرة  نطاق  تو�صيع  يف  موؤ�ص�صة  كل 
اخلريي والإن�صاين وتوفري خيار امل�صاركة يف العطاء للجميع«. و ت�صتقبل مبادرة 
اأربع قنوات معتمدة هي املوقع الإلكروين  اأي�صا عرب  التربعات  “املليار وجبة” 
“املليار وجبة”  www.1billionmeals.ae والتحويل امل�صريف حل�صاب مبادرة 
على رقم احل�صاب املعتمد: AE300260001015333439802 يف بنك الإمارات 

دبي الوطني بالدرهم الإماراتي.
اأما يف حال الرغبة بالتربع بدرهم واحد يوميا للمبادرة من خال ا�صراك �صهري، 
 1020 الللرقللم  على   »Meal« اأو  “وجبة”  بكلمة  ن�صية  ر�صالة  اإر�للصللال  ميكن 
“ات�صالت”..  �صبكة  مل�صتخدمي   1110 الرقم  على  اأو  “دو”  �صبكة  مل�صتخدمي 
كما ميكن التربع بالتوا�صل مع مركز ات�صال مبادرة “مليار وجبة” على الرقم 

.8009999
و كان خريجو برنامج “اإعداد �صناع الأمل” قد اأطلقوا العام املا�صي حتديا خرييا 
مماثا لدعم حملة “100 مليون وجبة” التي نظمتها مبادرات حممد بن را�صد 
اآل مكتوم يف �صهر رم�صان املا�صي و جنحت حتى �صهر مار�س 2022 بتوفري دعم 
غذائي يعادل 220 مليون وجبة يف 47 دولة، والتي تاأتي مبادرة “املليار وجبة” 

يف �صهر رم�صان اجلاري ا�صتكمال لها.
و حفز التحدي الذي كان بعنوان “املجتمع معنا” ال�صركات واملوؤ�ص�صات، والأفراد 
على  الإمللللارات  دوللللة  يف  واجلللاللليللات  والثقافية  والفنية  الريا�صية  واملللجللمللوعللات 
املللبللادرة هذه  هللذه  ومت تطوير  “100 مليون وجبة”  املكثفة يف حملة  امل�صاهمة 
با�صتخدام  العطاء  على  التناف�س  يف  لتتو�صع  العطاء  �صباقات  مبادرة  اإىل  ال�صنة 

من�صة التربع اجلماعي الذكية.

105 من املوؤ�ص�صات احلكومية وال�صركات واملدار�س واملوؤ�ص�صات التعليمية �صمن �صباق العطاء دعما ملبادرة »مليار وجبة«

حمد ال�صيباين: الإمارات رائدة يف تعزيز قيم الت�صامح والتعاي�س
- ركائز اأ�سا�سية تقوم عليها الدولة اأدت لحت�سان اأكرث من 200 جن�سية يف تعاي�س �سلمي.
- مبادرة اإفطار دبي جلميع الطوائف الدينية هي الأويل من نوعها يف منطقة اخلليج.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

الأ�صرية  التنمية  موؤ�ص�صة  اأطلقت 
الإيجابية"  "الأبوة  ملللنللل�لللصلللة 
بتنمية  تللعللنللى  والللتللي  للللللمللراهللقللني، 
امللللللهلللللارات الللللوالللللديللللة للللللتللمللكللن من 
مرحلة  يف  الأبلللللنلللللاء  مللللع  اللللتلللعلللاملللل 
دائرة  مع  بالتعاون  وذلللك  املراهقة، 
واملركز  اأبوظبي  يف  املجتمع  تنمية 
العامة  والهيئة  للتاأهيل  الللوطللنللي 
لللللل�للصللوؤون الإ�للصللاملليللة والأوقلللللللاف، 
العامة،  لل�صحة  اأبللوظللبللي  ومللركللز 
وموؤ�ص�صة املباركة، وهيئة امل�صاهمات 
املللجللتللمللعلليللة- مللعللاً ومللوؤ�للصلل�للصللة زايد 
الللعللللليللا لأ�لللصلللحلللاب الللهللمللم، ودائلللللرة 
واملعرفة،  التعليم  ودائلللرة  الق�صاء، 

واملوؤ�ص�صة الحتادية لل�صباب.
اجلانب  على  املن�صة  حمتوى  يركز 
والتعليمي  والللنللفلل�للصللي  الجللتللمللاعللي 
والللديللنللي وامللللايل والللعللامل الرقمي، 
النمائية  اخل�صائ�س  اإىل  بالإ�صافة 
للمراهقني  اجللل�للصللديللة  والللتللغللريات 
باعتبارها  معها،  التعامل  وكيفية 
تلللتللل�لللصلللملللن جمللللمللللوعللللة ملللللن امللللللللواد 
/املرئية  والللتللثللقلليللفلليللة  اللللتلللوعلللويلللة 
تتيح  والتي  وامل�صموعة/،  واملقروءة 
الربامج الداعمة لربية املراهقني، 
واملهارات  املللعللارف  توافر  خللال  من 
الأبللنللاء يف مرحلة  الللازمللة لربية 
لتمكن  فلللاعلللللللة،  تلللربللليلللة  امللللراهلللقلللة 
الللوالللديللن والللقللائللمللني علللللى رعاية 
نف�صية  تربية  تربيتهم  من  الأبللنللاء 

و�صحية وج�صدية متوازنة.
وعي  زيللللللللادة  اإىل  امللللنللل�لللصلللة  تلللهلللدف 
الللوالللديللن بللالللتللغللريات الللتللي حتدث 
الناحية  ملللن  املللراهللقللة  مللرحلللللة  يف 
الهرمونية،  والللتللغللريات  اجل�صدية 
واأثلللللر هلللذه الللتللغللريات علللللى �صلوك 
ت�صاحبها  حلليللث  امللللراهلللق،  واأفلللكلللار 
املزاج،  يف  وتقلبات  نف�صية  تللغللريات 
توعية  يف  اللللواللللديلللن  دور  واأهللملليللة 
بالتغريات  املللللراهللللقللللني  اأبلللنلللائلللهلللم 

فهم  اإىل  اإ�لللللصلللللافلللللة  اجللللل�للللصللللديللللة، 
الللللوالللللديللللن للل�للصلللللوكلليللات املللللراهللللق، 
تعلم  يف  يلل�للصللاعللد  ممللللا  ودوافللللعللللهللللا 
املراهق  عند  ال�صلوك  اإدارة  مهارات 
املراهق  وم�صاعدة  اإيللجللابللٍي،  ب�صكٍل 
اأفعاله  وردود  ت�صرفاته  فهم  على 
فعال،  بلل�للصللكللٍل  �للصلللللوكلليللاتلله  واإدارة 
بجانب توفري اأدوات وا�صراتيجيات 
الروابط  لتقوية  وتطبيقية  عملية 
الأ�للللصللللريللللة. وقللللالللللت �لللصلللعلللادة مرمي 
حممد الرميثي مدير عام موؤ�ص�صة 
يف  الللطللفللولللة  اإن  الأ�للصللريللة  التنمية 
بلللاهلللتلللملللاٍم كبرٍي  الإملللللللللارات حتللظللى 
وعللنللايللة تللامللة ورعلللايلللة كللرميللة من 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو 
العام  الللنلل�للصللائللي  الحتلللللللاد  رئلليلل�للصللة 
لاأمومة  الأعلللللللى  املللجللللل�للس  رئلليلل�للصللة 
ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�صة  والطفولة 
الإمارات"،  "اأم  الأ�للصللريللة  التنمية 
التي حتر�س ب�صكٍل دائٍم على تعزيز 
دورهم واإعطائهم حقهم يف املجتمع 
الواجبة  احلللقللوق  بللكللافللة  والللتللمللتللع 
والأمان  والأمن  وال�صحة  كالتعليم 
والت�صريعات  الللقللوانللني  خلللال  مللن 
اخلا�صة بحماية الطفولة ليتمتعوا 
باحلرية الكاملة وممار�صة حقوقهم 
والثقافية  واللل�للصللحلليللة  الأ�لللصلللريلللة 

والتعليمية.

"الأبوة  مبن�صة  �صعادتها  واأ�للصللادت 
الأب  دور  تللعللزيللز  يف  الإيجابية" 
اللللواللللديلللة لديه  املللللهللللارات  وتللنللملليللة 
ليكون موؤهًا يف التعامل مع اأبنائه 
م�صرية  املراهقة،  مرحلة  يف  خا�صة 
العائلة  داخلللللل  اللللعلللاقلللات  اأن  اإىل 
املللراهللق والذي  مهمة جللداً يف دعللم 
يحتاج اإىل احلب والهتمام من قبل 
القواعد  و�للصللع  اأن  كللمللا  الللوالللديللن، 
والأنللظللمللة داخلللل الأ�للصللرة ي�صهم يف 
و�صع اإطار للم�صوؤوليات والواجبات 
وتعلم  العاقات،  واحلقوق وتنظيم 
اخلافات  اإدارة  مللهللارات  الللوالللديللن 
والللل�لللصلللجلللار بلللني الأخلللللللوة واإدارتللللهللللا 
الأدوار  واأهمية  �صحيحة،  بطريقة 
تربية  يف  الللوالللديللن  بللني  التكاملية 
امللللللراهلللللقلللللني، وال�لللصلللراتللليلللجللليلللات 
والبدائل يف حالة غياب دور الأب اأو 

دور الأم.
مرحلة  اأن  الللرملليللثللي  واأو�لللصلللحلللت 
الأطفال  حلليللاة  دقلليللقللة يف  املللراهللقللة 
الللللللذي ي�صل  ُتلللعلللد اجلللل�لللصلللر  لأنللللهللللا 
والن�صوج  الللطللفللولللة  مللرحلللللة  بلللني 
علللنلللد الإنلللل�للللصللللان، والللللتللللي يللللبللللداأ من 
النف�صية  خوا�صه  باكت�صاب  خالها 
الفكرية  وقناعاته  وقيمه  والعقلية 
باكت�صاف  يبداأ  وفيها  والجتماعية، 
جديدة  بطريقة  حوله  مللن  الللعللامل 

قبل  مللللا  ملللرحلللللللة  يف  يلللعلللهلللدهلللا  مل 
املللراهللقللة وكلللاأنللله يللولللد مللن جديد. 
على  نف�صها  تفر�س  املرحلة  فللهللذه 
الإنللل�لللصلللان ملللن خللللال عللا�للصللفللة من 
النواحي  جللملليللع  ت�صمل  الللتللغللريات 
النفعالية،  اأو  والنف�صية  اجل�صدية 
للليلل�للس هلللذا فللحلل�للصللب بلللل متللتللد تلك 
ال�صكل  حلللتلللى  لللتلل�للصللمللل  اللللتلللغلللريات 
والعواطف  والهتمامات  اخلارجي 
واإدراك  التفكري  وطريقة  ونللوع  بل 

العامل من حوله.
وحثت �صعادتها على �صرورة التقيد 
بالربية الدينية والهوية الوطنية 
والقيم  واملللبللادئ  الأ�ص�س  من خللال 
املتطلبات  من  ُتعد  التي  الأخاقية 
املراهق،  يحتاجها  التي  الأ�صا�صية 
الرعاية  ومقدمي  الللوالللديللن  ودور 
لهذه  والتعليم  التثقيف  عملية  يف 
لفتة  والأخاقية..  الدينية  القيم 
الثانية  الأ�صرة  هي  املدر�صة  اأن  اإىل 
والللللتللللي يللقلل�للصللي اللللطلللاللللب امللللراهلللق 
وقلللتلللاً طلللويلللًا فلليللهللا، لللذلللك يحتاج 
الجتماعية  امللللهلللارات  ملللن  الللكللثللري 
واملعلمني،  بلللزملللائللله  علللاقلللتللله  يف 
الدرا�صية  امللللهلللارات  اإىل  بللالإ�للصللافللة 
وال�صتعداد  والإجنلللللاز،  والللدافللعلليللة 
للحياة اجلامعية، ودور الوالدين يف 
تنمية هذه املهارات، وتثقيف املراهق 
وزيادة وعيه فيما يتعلق مبتطلبات 
قالت  جانبها  من  املدر�صية.  احلياة 
الهيا�س  للليلللللى  اللللدكلللتلللورة  �لللصلللعلللادة 
الر�صد  لللقللطللاع  الللتللنللفلليللذي  امللللديلللر 
والبللللتللللكللللار الجلللتلللملللاعلللي يف دائلللللرة 
من�صة  تد�صني  ياأتي  املجتمع  تنمية 
مهمة  كخطوة  الإيجابية"  "الأبوة 
ال�صراتيجية  املللنللظللومللة  تلللدعلللم 
اإمارة  لتعزيز جودة حياة الأ�صرة يف 
اأبوظبي، وهذه اخلطوة تعد امتداداً 
بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  لللروؤيللة 
مبارك الرامية اإىل رعاية الطفولة 
بناة  باعتبارهم  النواحي  كافة  من 

امل�صتقبل وعماد الوطن.

•• ال�صارقة –الفجر:

لإمارة  ال�صت�صاري  املجل�س  يعقد 
الثالث  اخلمي�س  �صباح  ال�صارقة 
�للصللهللر رمللل�لللصلللان لعام   علل�للصللر مللللن 
ع�صر  الللرابللع  املللوافللق   1443هل 
ال�صاعة  اإبريل ويف متام  �صهر  من 
ع�صرة  ملل�للصللاء  والللنلل�للصللف  التا�صعة 
النعقاد  لللللللدور  اأعلللملللالللله  �للصللمللن 
الف�صل  ملللللن  الللللثللللالللللث  اللللللعلللللادي 
الللتلل�للصللريللعللي اللللعلللا�لللصلللر مبلللقلللره يف 
بللرئللا�للصللة �صعادة  اللل�للصللارقللة  مللديللنللة 
رئي�س  الللل�لللصلللويلللدي  ملليللحللد  علللللللي 

املجل�س .
ويللتلل�للصللمللن جللللدول العلللملللال بعد 
اجلل�صة  م�صبطة  على  الت�صديق 
م�صروع  مناق�صة  علل�للصللرة  الللثللالللثللة 

قانون تنظيم هيئة تطوير معايري 
العمل يف اإمارة ال�صارقة والتقرير 
الوارد من جلنة ال�صوؤون ال�صحية 

الجتماعية  والللل�لللصلللوؤون  والللعللمللل 
�صامل  �صعادة  بح�صور  املجل�س  يف 
الهيئة  رئلليلل�للس  الللقلل�للصللري  يللو�للصللف 

وملللعلللاونللليللله  و�لللصلللعلللادة علليلل�للصللى بن 
القانونية  الللدائللرة  مللديللر  حنظل 

حلكومة ال�صارقة   .

•• اأبوظبي-وام: 

الربامج  اإدارة  ذراع  "اأ�صباير"  اأعلنت 
اأبحاث  ملجل�س  التابعة  التكنولوجية 
التكنولوجيا املتطورة، اأم�س اأن �صركة 
�صتوفر   Open Robotics
ليتم  امل�صدر  من�صة حماكاة مفتوحة 
املللحللاكللاة يف  مللرحلللللة  توظيفها خلللال 
حتدي حممد بن زايد العاملي الكبري 

للروبوتات البحرية.
وتللل�لللصلللملللل هلللللللذه اللللتلللقلللنللليلللة بللليلللانلللات 
�صركة  مللن  مللقللدمللة  تللاريللخلليللة  طق�س 
والتي  ال�صوي�صرية   meteoblue
�للصللتللوفللر بللللدورهللللا فللللائللللدة كلللبلللرية يف 
حيث  امل�صابقة  مللن  الللقللادمللة  املللرحلللللة 
�صيقوم املتاأهلون اإىل الن�صف النهائي 
باإكمال مهام التفح�س والتدخل اأثناء 
 Open املللحللاكللاة. و�للصللتللقللوم �للصللركللة
عاملياً  اللللللرائلللللدة   -  Robotics
يف بلللرجمللليلللات حمللللاكللللاة اللللروبلللوتلللات 
من�صة  ببناء   - التطبيقات  وتطوير 
 Gazebo بللرنللامللج  علللللى  املللحللاكللاة 
 Robot الللروبللوتللات  ت�صغيل  ونظام 
ويعد   .Operating System
روبوتي  حماكاة  برنامج   Gazebo
يقوم  امل�صدر  ومفتوح  الأبللعللاد  ثاثي 
مبحاكاة عمل الروبوتات بكفاءة ودقة 
التطبيقات،  من  وا�صعة  جمموعة  يف 

البحرية.  اللللروبلللوتلللات  ذلللللك  يف  مبلللا 
كللمللا يللتللمللتللع مبللحللرك فلليللزيللائللي قوي 
الأبعاد  وثاثية  متقدمة  ور�للصللومللات 
وواجهات برجمية، اإ�صافة اإىل قدرته 
 .ROS نلللظلللام  اللللتلللكلللاملللل مللللع  علللللللى 
مكتبة  اأيللل�لللصلللاً   Gazebo ويلللوفلللر 
منلللللاذج اإللللكلللرونللليلللة ثللاثلليللة الأبلللعلللاد 
الروبوتية  الأ�صول  من  العديد  تقدم 
املتوفرة  الأبلللعلللاد  ثللاثلليللة  والللبلليللئللات 

ب�صكل جاهز للمحاكاة.
 meteoblue �صركة  اأن  حللني  يف 
والتي  الطق�س  بخدمات  املتخ�ص�صة 
تللوفللر مللعلللللومللات عللاللليللة الللدقللة حول 

الطق�س يف اأي مكان يف الرب اأو البحر، 
�صتتيح للمتناف�صني اإمكانية ا�صتخدام 
بللليلللانلللات طللقلل�للس تللاريللخلليللة تلللعلللود اإىل 
اأبوظبي  يف  املا�صية  عللامللاً  الع�صرين 

ملحاكاة ظروف الطق�س الواقعية.
جون�صون،  اأو  راي  اللللدكلللتلللور  وقلللللال 
الللللرئلللليلللل�للللس الللللتللللنللللفلللليللللذي بلللللالإنلللللابلللللة 
�صركتي  اخللرنللا  "لقد  لل"اأ�صباير": 
و  Open Robotics
املللللعللللروفللللتللللني   meteoblue
تخ�ص�صهما.  جملللالت  يف  بريادتهما 
العاملي  زايد  يهدف حتدي حممد بن 
الكبري للروبوتات البحرية اإىل تعزيز 

اآفلللللاق البللتللكللار والللتللطللويللر يف جمال 
لللللذا اخرنا  الللبللحللريللة،  اللللروبلللوتلللات 
هلللاتلللني اللل�للصللركللتللني اللللرائلللدتلللني، من 
بلليللئللة حماكاة  تلللوفلللري  حللر�للصللنللا علللللى 

عاملية امل�صتوى للمتناف�صني".
اخلا�صة  امللللحلللاكلللاة  بلليللئللة  و�للصللتلل�للصللم 
بتحدي حممد بن زايد العاملي الكبري 
�صاحلية  منطقة  البحرية  للروبوتات 
باإعدادات  ملل�للصللرية  وطلللائلللرات  كللبللرية، 
ملركبة  ومنللوذجللاً  خمتلفة،  ا�صت�صعار 
روبوتياً، وعدة �صفن  م�صرية، ومناوراً 
م�صتهدفة. و�صيتم عر�س جمموعة من 
 ROS 2 واجهات برجمة تطبيقات 

للتحكم يف الروبوتات وقراءة البيانات 
من امل�صت�صعرات يف املحاكاة. كما �صيتم 
تللوفللري التلل�للصللال بللني الللروبللوتللات من 
خال جمموعة منف�صلة من واجهات 
�صتتعر�س  حيث  التطبيقات،  برجمة 
لللفللقللدان احلزمة  التللل�لللصلللال  روابلللللط 
الت�صالت  يف  ال�صائعة  والللتللداخللات 

الا�صلكية اخلارجية.
ويللللعللللد نللللظللللام تلل�للصللغلليللل الللللروبللللوتللللات 
ROS جمموعة من مكتبات واأدوات 
لبناء  تلل�للصللتللخللدم  للللللتللي  اللللربجمللليلللات 
بالروبوتات.  اخلللا�للصللة  الللتللطللبلليللقللات 
الللنللظللام علللللى الأدوات  ويللحللتللوي هلللذا 

الازمة لأي م�صروع روبوتي، بدءاً من 
اخلوارزميات  اإىل  وو�للصللوًل  املحركات 

املتقدمة واأدوات املطورين القوية.
ال�صدد:  هلللذا  يف  جللونلل�للصللون  واأ�لللصلللاف 
"�صنجعل جميع الربجميات مفتوحة 
ال�صطاع  اإىل  ونلل�للصللعللى  املللل�لللصلللدر، 
التعاون  وت�صجيع  حتللوللليللة  بتقنيات 
الللعللاملللي لللتللحللفلليللز البلللتلللكلللار يف جمال 
اأن  الروبوتات البحرية. فنحن ندرك 
�صي�صاعد  للجميع  التكنولوجيا  اإتاحة 

على تعزيز عملية البتكار".
مللن جللانللبلله، علللرّب بللريللان غللريكللي من 
عن   Open Robotics �للصللركللة 

�صعادته بامل�صاهمة يف التحدي، موؤكداً 
دعم  اإىل  الرامية  ال�صركة  روؤيللة  على 
الربجميات  وتللبللنللي  وتلللوزيلللع  تللطللويللر 
مللفللتللوحللة املللل�لللصلللدر للللا�لللصلللتلللخلللدام يف 
وتطوير  والتعليم  الروبوتات  اأبحاث 
ال�صياق:  هللللذا  يف  وقلللللال  امللللنلللتلللجلللات. 
مركزاً  ن�صبح  لأن  جهودنا  اإطار  "يف 
العاملي، نعمل على  ملجتمع الروبوتات 
مللفللتللوحللة لربجميات  مللنلل�للصللات  بللنللاء 
ا�صتخدامها  ليتم  الروبوتات  ومعدات 
اأبرز  حلللل  العلمي  املجتمع  قبل  مللن 
امل�صاكل. ويعد حتدي حممد بن زايد 
الللبللحللريللة مثاًل  للللللروبللوتللات  الللعللاملللي 

ونحن متحم�صون  ذلللك،  على  ممللتللازاً 
لأن نكون جزءاً من هذا التحدي".

 Open Robotics وتوفر �صركة
 ROS مللنلل�للصللتللني مللفللتللوحللتللني هللمللا
برجمة  تلللتلللم  للللكلللي   Gazeboو
 ROS نللظللام  با�صتخدام  الللروبللوتللات 
 .Gazebo خللال  مللن  وحماكاتها 
"ُت�صتخدم  غللللريكللللي:  بللللريللللان  وقللللللال 
هلللللذه امللللنللل�لللصلللات بلل�للصللكللل وا�للللصللللع حول 
م�صاريع  ويف  الإنتاج  لأغرا�س  العامل 

ال�صفوف الدرا�صية وغريها".
حماكاة  من�صة  ت�صغيل  يللتللم  و�للصللوف 
حتلللللللدي حمللللمللللد بلللللن زايللللللللد اللللعلللامللللي 
الللكللبللري للللللللروبلللوتلللات الللبللحللريللة على 
 ./Ubuntu 20.04 /Focal
تن�صيب  امل�صتخدمون  ي�صتطيع  كما 
الربنامج من امل�صدر لغايات الختبار 
والتطوير املحلي. و�صيتم توفري �صور 
ب�صكل  املللحللاكللاة  لبيئة   Docker

جاهز لا�صتخدام.

البحرية( للروبوتات  الكبي  العاملي  زايد  بن  حممد  ل�)حتدي  حماكاة  من�صة  توفر   Open Robotics

املجل�س ال�صت�صاري لإمارة ال�صارقة يعقد جل�صته الرابعة  ع�صرة 
اخلمي�س  ملناق�صة م�صروع قانون تنظيم هيئة تطوير معايي العمل 

متالزمة داون حتتفل باأ�صحاب الهمم بيوم زايد للعمل الإن�صاين

•• اأبوظبي-وام:

متا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة و وقاية املجتمع لتو�صيع و زيادة نطاق 
الفحو�صات يف الدولة بهدف الكت�صاف املبكر و ح�صر احلالت امل�صابة 
وعزلهم  لهم  واملخالطني   "19  - "كوفيد  امل�صتجد  كللورونللا  بفريو�س 
اأعلنت الوزارة اإجراء 207،875 فح�صا جديدا خال ال�صاعات الل 24 
املا�صية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�صتخدام اأف�صل واأحدث تقنيات 
الفح�س الطبي.    و�صاهم تكثيف اإجراءات التق�صي و الفح�س و تو�صيع 
حالت   208 عللن  الك�صف  يف  الللدولللة  م�صتوى  على  الفحو�صات  نطاق 

اإ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�صتجد من جن�صيات خمتلفة و جميعها 
حالت م�صتقرة وتخ�صع للرعاية ال�صحية الازمة، وبذلك يبلغ جمموع 
ووقاية  ال�صحة  وزارة  اأعلنت  كما  حالة.  احلالت امل�صجلة 894،070 
املجتمع عدم ت�صجيل اأي حالة وفاة يف الأربع و الع�صرين �صاعة املا�صية 

وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،302 حالة.
بفريو�س  مل�صابني  جديدة  حالة   567 �صفاء  عن  اللللوزارة  اأعلنت  فيما 
اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية  كورونا امل�صتجد وتعافيها التام من 
ال�صحية الازمة منذ دخولها امل�صت�صفى، وبذلك يكون جمموع حالت 

ال�صفاء 874،607 حالت.

»ال�صحة« جتري 207،875 فح�صا ك�صفت عن 208 اإ�صابات 
جديدة بفيو�س كورونا امل�صتجد و 567 حالة �صفاء

•• دبي-الفجر:

زايد  بيوم  ال�صنوي  احتفالها  دبللي،  يف  داون  ملتازمة  الإملللارات  جمعية  نّظمت 
للعمل الإن�صاين يف فندق �صانغريا بدبي الذي ي�صت�صيف �صنوياً حفل الإفطار 

بح�صور اأع�صاء جمل�س الإدارة وذوي متازمة داون واأ�صرهم واملتطوعني.
على  حري�صون  اجلمعية:  اإدارة  جمل�س  رئي�س  جعرور  منال  الدكتورة  وقالت 
الأ�صالة  ير�صخ  الللذي  املللبللارك،  رم�صان  �صهر  يف  ال�صنوية  الفعالية  هللذه  اإقامة 
والقيم يف موروثنا العربي والإ�صامي ويف جمتمعنا وهو ما يرجم توجهات 

قيادتنا الر�صيدة الثاقبة يف كافة املجالت ومنها العمل التطوعي 
ورفعت رئي�س جمل�س ادارة اجلمعية التحية والتقدير اىل مقام �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  واأخيه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايللد  بن  خليفة  ال�صيخ 
حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
رعاهم اهلل وم�صيدًة باهتمام القيادة الر�صيدة باأ�صحاب الهمم وما و�صلوا اإليه 
واملبادرات  وال�صيا�صات  القوانني  نتيجة  املحافل  كافة  اجنازاتهم يف  ي�صطر  وما 

اخلاقة والدعم امل�صتمر لهم 
وعربت عن �صكرها العميق لإدارة فندق �صانغريا بدبي على مبادرتهم الكرمية 
وال�صخية املمتدة لأكر من اثنتي ع�صر عاماً وقالت: نفخر ب�صراكتنا مع فندق 

�صانغريا بدبي لي�س على اإقامة هذا الحتفال والفطار ال�صنوي وال�صت�صافة 
اأبنائنا  الكرمية فح�صب بل وحر�صهم على تنفيذ العديد من املبادرات واإ�صعاد 
من ذوي متازمة داون واأ�صرهم والذي ميثل ويعك�س جوهر ومفهوم امل�صوؤولية 

املجتمعية ويوؤكد نهج العطاء الرا�صخ اجلذور يف هذا البلد الطيب.
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نللائللب  نا�صر  اآل  احللللاج  نلللوال  ال�للصللتللاذة  قللالللت  جانبها  مللن 
ميثل  حيث  امللتقيات  هللذه  مثل  تنظيم  على  اجلمعية  يف  نحر�س  اجلمعية: 
اأوا�صر الرابط والتاحم  هذا امللتقى عامة فارقة يف تاريخ اجلمعية ويعزز 
والتوا�صل بني اأ�صر اأ�صحاب الهمم ويكون له طعم اآخر يف هذا ال�صهر الف�صيل، 
ميد ج�صور التوا�صل ويقوي العزائم يف مواجهة التحديات ويعزز من دجمهم يف 
املجتمع يف اأجواء بهيجة حتمل اأجمل معاين الإن�صانية. واأ�صافت: يزخر يوم زايد 
للعمل الإن�صاين بالعديد من الأهداف اأهمها تر�صيخ اأهمية التعاون املجتمعي 
واملوؤ�ص�صات.  الأفللراد  لعمل اخلري لدى  الذاتي  والعطاء  التطوع  ثقافة  وغر�س 
واأكدت اآل نا�صر اأن عطاء الراحل الكبري املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل 
نهيان، امتد اإىل داخل احلدود وخارجها، تعبرياً عن وحدة امل�صري الإن�صاين يف 
كل مكان، حيث ا�صتحوذت الق�صايا الإن�صانية واخلريية مكانة متقدمة يف فكره 
واهتمامه. حيث اأن هذه التوجهات الإن�صانية واخلريية كانت من الثوابت التي 

ت�صكل مبادئ القائد والإميان ال�صادق والنبيل لقيم اخلري والعطاء. 

»ال�صحة « تعلن تقدمي 5،584 جرعة من لقاح 
»كوفيد-19« خالل ال��صاعات ال�24 املا�صية

•• اأبوظبي - وام :

 اأعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع تقدمي 5،584 جرعة من 
يبلغ  وبذلك  املا�صية   24 الل  ال�صاعات  "كوفيد19-" خال  لقاح 
 24،607،865 جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى اليوم 
جرعة ومعدل توزيع اللقاح 248.81 جرعة لكل 100 �صخ�س.
كوفيد19-  لللقللاح  لتوفري  الللللوزارة  خطة  مللع  متا�صيا  ذلللك  يللاأتللي 
التطعيم  عن  الناجتة  املكت�صبة  املناعة  اإىل  الو�صول  اإىل  و�صعياً 
اأعداد احلالت وال�صيطرة على فريو�س  والتي �صت�صاعد يف تقليل 

كوفيد19-

بلدية ال�صارقة تد�صن 7 من�صات اإنقاذ 
جديدة على �صاطئي اخلان واملمزر

•• ال�صارقة -وام:

اإنقاذ جديدة على �صاطئي اخلان واملمزر يف  7 من�صات  اأعلنت بلدية مدينة ال�صارقة تركيب 
اإطار جهودها امل�صتمرة ملراقبة ومتابعة ال�صواطئ التي ت�صرف عليها يف مدينة ال�صارقة ورفع 
معايري الأمان وال�صامة بها والتعامل مع اأية حالت طارئة . و تتواجد فرق التفتي�س البلدي 
من جانبها على ال�صواطئ لتوعية اجلمهور با�صراطات واإر�صادات ال�صامة والتعامل مع اأية 
اأو �صلوكيات �صلبية. و قال  اأية جتللاوزات  باغات ف�صًا عن اتخاذ الإجللراءات الازمة بحق 
جمال عبد اهلل املازمي رئي�س ق�صم مراقبة مظهر املدينة اإن البلدية وفرت 4 من�صات اإنقاذ 
جديدة على �صاطئ املمزر و3 اأخرى على �صاطئ اخلان وفق اأف�صل املوا�صفات واملعايري املتبعة 
بهدف مراقبة مرتادي ال�صاطئ من قبل املنقذين املتواجدين طوال الفرة التي ي�صمح بها 

مبمار�صة ال�صباحة والتعامل مع اأية حالت طارئة كونهم مدربني وموؤهلني جيداً .

»التنمية الأ�صرية« تطلق من�صة »الأبوة الإيجابية« للمراهقني

العدد 13517 بتاريخ 2022/4/12 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:234/2022/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثانية رقم 401

مو�صوع الدعوى : بف�صخ طلب �صراء الوحدة ال�صكنية رقم TH112 مب�صروع زعفران تاون هومز جممع عقارات جمريا للجولف 
وباعادة املتعاقدان على احلالة التي كانا عليها قبل التعاقد بالزام املدعي عليها بان ترد للمدعية ما قب�صه من مبالغ مالية عن طلب 
�صراء ال�صقة مبلغ )616.023.60( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد الزام املدعي عليها بان 
توؤدي للمدعية مبلغ )50.000( درهم عن كافة ال�صرار املادية والدبية وفوات الفر�صة التي حلقت باملدعية من جراء اخال املدعي 

عليها بالعقد الزام املدعي عليها بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:يان زهاجن

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�صعيد - ديرة - �صارع الحتاد - بناية اخليمة - مكتب رقم 3
وميثله:حممد خليفة �صامل الغفلي

املطلوب اإعانه :  1- بيفر جلف للتطوير العقاري �س.ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه 
مو�صوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها بف�صخ طلب �صراء الوحدة ال�صكنية رقم TH112 مب�صروع زعفران تاون 
ترد  بان  عليها  املدعي  بالزام  التعاقد  قبل  عليها  كانا  التي  احلالة  على  املتعاقدان  وباعادة  للجولف  جمريا  عقارات  جممع  هومز 
القانونية بواقع 5% من تاريخ  الفائدة  ال�صقة مبلغ )616.023.60( درهم مع  للمدعية ما قب�صه من مبالغ مالية عن طلب �صراء 
املطالبة وحتى متام ال�صداد الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )50.000( درهم عن كافة ال�صرار املادية والدبية وفوات 
الفر�صة التي حلقت باملدعية من جراء اخال املدعي عليها بالعقد الزام املدعي عليها بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة ، 
وحددت لها جل�صة يوم  الثنني املوافق:2022/4/18 ال�صاعة:09:00 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 

من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13517 بتاريخ 2022/4/12 70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  410/2022/209 تنفيذ عمايل 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�صابعة رقم 228
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 4659 ل�صنة 2020 عمايل جزئي املعدل بال�صتئناف 
رقم 2016 ل�صنة 2021 عمايل ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )166969( درهم ل�صالح العامل بال�صافة اىل مبلغ 

وقدره )3360( درهم ر�صوم تنفيذ احلكم ومبلغ )8549( درهم ر�صوم الدعوى البتدائية ل�صالح املحكمة.
طالب التنفيذ : �صاجنيف كومار

من  بالقرب   407 �صقة   4 الطابق  ام  بي  بناية   1 �صارع  النهده  - منطقة  ال�صارقة  امللارة   - عنوانه:المارات 
حديقة النهده

املطلوب اإعانه : 1- اي�صيل جروب ميدل اي�صت منطقة حرة ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
خلزينة  ر�صوم  درهللم   )3360( مبلغ  اىل  بال�صافة  املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  درهللم   )166969(
املذكور  بالقرار  اللتزام  بحقكم يف حالة عدم  التنفيذية  الجللراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة، 

خال )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

اأر�صاد فلكية  اإجراء  بداأ مر�صد اخلتم الفلكي التابع ملركز الفلك الدويل 
لقيا�س تغري ملعان الكويكبات والنجوم املتغرية فيما يعرف علميا بالقيا�صات 
املنحنى  ر�صم  خالها  من  ميكن  والتي   /Photometry/ ال�صوئية 
ال�صوئي /Light Curve/ لهذه الأجللرام وميكن ال�صتفادة من هذه 

الأر�صاد ملعرفة العديد من خ�صائ�س الكويكبات والنجوم.
وقال املهند�س حممد �صوكت عودة مدير مركز الفلك الدويل لقى املركز 

امل�صركة  الأر�صاد  ببع�س  للقيام  العاملية  املرا�صد  اهتماما من قبل بع�س 
وذلك لوقوع مر�صد اخلتم الفلكي يف منطقة ل يتواجد فيها الكثري من 
املرا�صد الواقعة على نف�س خط طوله وكان منها مر�صد جنيف يف �صوي�صرا 
للكويكب  ال�صوئية  القيا�صات  بللاإجللراء  امللل�للصللاركللة  املللركللز  مللن  طلب  اللللذي 

/WP 1987/ بال�صراك مع مر�صد فلكي يف ت�صيلي .
 لفتا اإىل اأن املركز ر�صد بالفعل الكويكب خال الفرة من 20 فرباير 
املنحنى  ر�للصللم  امللل�للصللرك  الللتللعللاون  املا�صيني ومت مللن خللال  مللار�للس   1 اإىل 

ال�صوئي للكويكب.
اأوائللل الأجلللرام التي ر�صدت ور�صم املنحنى ال�صوئي  واأ�للصللاف :" كللان من 
اأنه  ال�صوئي  والللذي يبني منحناه   /Kalliope 22/ الكويكب لها هو 
يدور حول نف�صه مرة واحدة كل 4.15 �صاعة ويبني املنحنى وجود قمتني 
وقاعني خال هذا الفرة وهو ما يتوافق مع ما ي�صمى "ب�صكل البطاط�س" 
للكويكبات ال�صغرية التي يوؤدي �صكلها غري املنتظم ودورانها حول نف�صها 
لتغري اللمعان بهذا ال�صكل ومت ر�صد الكويكب خال الفرة من 06 اإىل 

املا�صي". يناير   10
وذكر اأن املركز ر�صد النجم املتغري /RR GEM/ من جمموعة التواأمني 
خال  النجم  ور�صد   /RR Lyrae/ املتغرية  النجوم  طائفة  من  وهللو 
الفرة من 12 اإىل 24 يناير.. اإ�صافة اإىل ر�صد جنمني متغريين من نوع 
الثنائيات الك�صوفية .. لفتا اإىل اأن اأهمية هذا الر�صد تربز لوجود اختاف 

يف املراجع العلمية حول مدة التغري وهي ذاتها مدة دوران النجمني حول 
مركز الكتلة .

ا�صتخدامها من قبل  فلكية ميكن  باأر�صاد  القيام  املركز على  وحر�صا من 
الأمريكية  للجمعية  ان�صم  فقد  علمية  نتائج  اإىل  للو�صول  الباحثني 
لرا�صدي النجوم املتغرية /AAVSO/ وهي من اأبرز الهيئات املرجعية 
بر�صد  للم�صاركة  للرا�صدين  نداء  موؤخرا  اجلمعية  واأطلقت  املجال  بهذا 
خال  بر�صدها  الف�صائي  هابل  تل�صكوب  يقوم  التي  املتغرية  النجوم  اأحد 
�صهر مار�س املا�صي وتكمن اأهمية هذه الأر�صاد الأر�صية بت�صكيل مرجعية 
فوق  املوجية  بللالأطللوال  هابل  تل�صكوب  يجريها  التي  الف�صائية  لاأر�صاد 

البنف�صجية.
وقد ر�صد املركز النجم /TW Hya/ من جمموعة احلواء وهو متغري 
من طائفة /T Tauri/ واأر�صل املركز نتائجه للجمعية وميكن الطاع 
على  الأمريكية  اجلمعية  موقع  على  امل�صاركني  اأر�للصللاد  باقي  وعلى  عليها 

�صبكة الإنرنت.
الفلكي  املر�صد  تعاون حملي مع  العاملي فهناك  التعاون  اإىل هذا  واإ�صافة 
جلامعة  التابعة  والفلك  الف�صاء  وتكنولوجيا  لعلوم  ال�صارقة  لأكادميية 
ال�صارقة وهو من املرا�صد الفلكية املرموقة يف املنطقة بحيث جرى التعاون 
على  وي�صرف  �صابقا  املللذكللورة  املتغرية  النجوم  لإحلللدى  م�صرك  لر�صد 

املر�صد نخبة من الفلكيني املتخ�ص�صني.

•• اأبوظبي -وام:

اتفاقية  التطبيقية  التكنولوجيا  ملعهد  التابع  اأبوظبي  بوليتكنك  وقع 
الإلكروين واحلماية  الأمن  " املتخ�ص�صة يف  "�صايربجيت  تعاون مع 

الإلكرونية لبناء وتطوير قدرات طلبة البوليتكنك يف هذا املجال.
العور  عبداملنان  اأحمد  الدكتور  توقيعها  ح�صر  التي   - التفاقية  وقع 
للتعليم  ظبي  اأبللو  مركز  يف  التطبيقية  التكنولوجيا  معهد  عللام  مدير 
والتدريب التقني واملهني - الدكتور علي هال النقبي مدير بوليتكنك 
بابيك؛  �للصللردجللان  و  التطبيقية،  التكنولوجيا  ملعهد  التابع  اأبللوظللبللي 
للحماية  �صايربجيت  يف  والمتثال  واملخاطر  احلوكمة  ومدير  �صريك 
التفاقية  هذه  اإن  العور  عبداملنان  اأحمد  الدكتور  وقللال  اللكرونية. 

قدرات  لتعزيز  التقني"  "اأبوظبي  اإ�صراتيجية  اإطللار  يف  تاأتي  املهمة 
ومهارات اأجيال امل�صتقبل .. م�صريا اإىل اأن التفاقية تن�س على اأن تقوم 
"�صايربجيت" باإن�صاء مركز متخ�ص�س للتدريب الوظيفي يف جمالت 
احلماية الإلكرونية، يت�صمن حا�صنة اأعمال لطلبة بوليتكنك اأبوظبي 
البوليتكنك  خريجي  مللن  نخبة  بتدريب  ال�صركة  الللتللزام  اإىل  اإ�صافة 
تخ�ص�س نظم املعلومات يف موؤ�ص�صاتها ، وكذلك تنفيذ برامج التدريب 
اأثناء الدرا�صة مبا يحفز الطلبة على العمل باإبداع  الوظيفي املطلوب 
الكوادر  ي�صاهم يف �صناعة  الللذي  الأمللر  وهو  الهام،  التخ�ص�س  يف هذا 
اأعلى  وفلللق  الإلللكللرونلليللة  احلللمللايللة  املتخ�ص�صة يف جملللالت  الللوطللنلليللة 

املعايري العاملية.
من جانبه اأو�صح الدكتور علي هال النقبي اأن التفاقية متنح �صركة 

�صايرب جيت؛ الأولوية للم�صاركة يف الرعاية العينية والنقدية مل�صاريع 
املعلومات،  نظم  يف  "بوليتكنك" املتخ�ص�صة  واأن�صطة  وبرامج  وبحوث 
اإ�صافة اىل تعزيز التعاون يف جمالت البحث العلمي، و تبادل اخلربات 
والتفكري  الللبللحللث،  نللطللاق  يف  للتطبيق  اخلللا�للصللعللة  بللاملللجللالت  املتعلقة 
القيادي املتعلق باأف�صل املمار�صات يف التعلم والتعليم با�صتخدام اأحدث 

التقنيات.
عدة  يف  البكالوريو�س  درجللة  يطرح  اأبوظبي  بوليتكنك  اأن  اإىل  ولفت 
يف  التطبيقي  الللبللكللالللوريللو�للس  ت�صمل  هللامللة  ا�صراتيجية  تخ�ص�صات 
تكنولوجيا هند�صة الطاقة املتقدمة "النووي" وهند�صة اأمن املعلومات 
والدبلوم والدبلوم  والبروكيماويات  البرول  "ال�صيرباين" وهند�صة 
العايل يف تكنولوجيا �صيانة الطائرات ويف تكنولوجيا هند�صة الطائرات 

تكنولوجيا  يف  التطبيقي  والبكالوريو�س  العايل  والدبلوم  الدبلوم  و 
الأر�صاد  يف  البكالوريو�س  اىل  اإ�للصللافللة  الكهروميكانيكية،  الهند�صة 

اجلوية، وهو التخ�ص�س امل�صتهدف من هذه التفاقية الهامة.
ال�صركة  تلتزم  اإنه مبوجب التفاقية  بابيك  �صردجان  ناحيته قال  من 
البوليتكنك؛  يف  الللتللدريلل�للس  هيئة  يف  اأعلل�للصللاء  ليكونوا  خلللرباء  بتوفري 
الللدورات لطلبة تكنولوجيا  اأو تدري�س  اأو �صيوف لتقدمي  كم�صاعدين 
هند�صة اأمن املعلومات، بجانب تر�صيح خبري حمرف للعمل يف اللجنة 
ال�صت�صارية لل�صناعة، واآخر للعمل يف اللجنة الوطنية املعتمدة لتطوير 
معايري وموؤهات مهنيلة وطنية ، مع تنظيم ور�س عمل و ندوات فنية 
العمل  �صوق  واحتياجات  اجلديدة  التقنيات  حول  البوليتكنك  لطلبة 

لهذا التخ�ص�س الهام.

اتفاقية لتعزيز قدرات طلبة بوليتكنك اأبوظبي يف جمال الأمن الإلكرتوين

•• اأبوظبي-الفجر:

بلللنلللت فاهم  نلللللور  اأ�لللللصلللللادت اللل�للصلليللخللة 
اللللقلللا�لللصلللملللي عللل�لللصلللو جمللللللل�لللس اأمللللنللللاء 
بريادة  اأمنية"؛  "حتقيق  موؤ�ص�صة 
يف  التطبيقية  التكنولوجيا  معهد 
والتدريب  للتعليم  اأبللوظللبللي  مللركللز 
امل�صوؤولية  جمللال  يف  واملهني  التقني 
امللللجلللتلللملللعللليلللة، بللتلل�للصللجلليللع اللللللكلللللوادر 
لديه  والطابية  والإداريللة  القيادية 
ق�صايا  مللع  الإيللجللابللي  التفاعل  على 
حتقيق  يف  واملللل�لللصلللاهلللملللة  امللللجلللتلللملللع، 
طموحات القيادة الر�صيدة لاإرتقاء 
والتطوير  التكافل  مبجتمع  الدائم 

والإزدهللار يف دولة الإمللارات العربية 
املتحدة.

نور  ال�صيخة  توقيع  ذلللك عقب  جللاء 
بنت فاهم القا�صمي، و�صعادة الدكتور 
اأحللمللد عللبللد املللنللان الللعللور مللديللر عام 
يف  التطبيقية  التكنولوجيا  معهد 
والتدريب  للتعليم  اأبللوظللبللي  مللركللز 
�صراكة  اإتللفللاقلليللة  وامللللهلللنلللي،  الللتللقللنللي 
اخللللللدملللللات  تلللللقلللللدمي  جمللللللللللالت  يف 
والوطنية  الإنلل�للصللانلليللة  الجللتللمللاعلليللة 
املُلل�للصللرك مبللا يحقق  ذات الهللتللمللام 
ال�صراتيجية  والأهللللللداف  اللللروؤيلللة 
لكا الطرفني، حيث اأكدت القا�صمي 
اأن الإتفاقية تكت�صب اأهميتها ؛كونها 

تتوافق مع توجيهات القيادة الر�صيدة 
ال�صعادة  ملل�للصللاعللر  وتللعللزيللز  نلل�للصللر  يف 
والأمل والفرح و�صط اأفراد املجتمع، 
وحتللفلليللز اللل�للصللبللاب علللللى املُلل�للصللاهللمللة يف 
اليوم  اأ�صبح  الللذي  التطّوعي  العمل 
الإماراتي،  املجتمع  �صمات  من  �صمة 
وفر�صة تتيح لل�صباب النطاق نحو 
اآفللاق اأرحللب ودعم م�صرية اخلم�صني 
عاماً القادمة يف و�صول الإمارات اإىل 
العمل  �صعيد  على  العاملية  الللريللادة 

الإن�صاين.
واأ�لللصلللافلللت اللل�للصلليللخللة نلللور بللنللت فاهم 
ت�صهم  التفاقية  اأن  قائلة  القا�صمي 
يف دعم اأعمال وا�صراتيجية موؤ�ص�صة 

النبيلة  الإن�صانية  اأمنية"  "حتقيق 
اأمنيات  حتللقلليللق  يف  تلللتلللملللّثلللل  اللللتلللي 
الللذيللن يعانون مللن حالت  الأطللفللال 
والقّوة  بالأمل  ملّدهم  �صحية حرجة 
عن  ف�صًا  الللعللاج،  م�صرية  ملتابعة 
هذا  باأهمية  املجتمعي  الللوعللي  ن�صر 
ال�صامي عرب و�صائل ُمتمّيزة  الهدف 

ومتنّوعة.
ت�صريحها  نلللور  ال�صيخة  واخللتللتللمللت 
بللللللللاأن  ثللللللقللللللة  "كّلي  بللللللللالللللللللقللللللللول: 
معهد  اأمنية"مع  اإتفاقية"حتقيق 
ُي�صّكل  الللتللطللبلليللقلليللة؛  الللتللكللنللولللوجلليللا 
ومبادرات  لأعلللملللال  هلللاملللاً  مللنللعللطللفللاً 
اأمنية،  حتللقلليللق  مللوؤ�للصلل�للصللة  واأنلل�للصللطللة 

اأمنيات  وُي�صهم يف حتقيق املزيد من 
خطرية  باأمرا�س  املُ�صابني  الأطفال 
ُتلللهلللّدد حلليللاتللهللم، ملللع اإ�لللصلللاءة �صمعة 

الأمل يف قلوبهم مع عائاتهم".
اأحلللملللد  و قللللللال �للللصللللعللللادة الللللدكللللتللللور 
التفاقية  هللذه  اأن  الللعللور  عبداملنان 
تعزز  كونها  اجلميع  بتقدير  حتظى 
قلليللم الللراحللم والللتللاآ�للصللر بللني اأفلللراد 
الأخاق  مكارم  تنمي  كما  املجتمع، 
بلللني اأبللنللائللنللا وبللنللاتللنللا لللنللبللنللي جيا 
خاقا وخلوقا يخدم دولتنا الفتية يف 
كافة جمالتها احليوية ويكون مثال 
الإن�صانية  كافة اجلوانب  يحتذي يف 
العلمي  تفوقهم  واملجتمعية، بجانب 

والأكلللللللادميلللللللي، وهلللللو الأمللللللللر الللللذي 
العمل  منظومة  وتللعللززه  عليه  تركز 
التطبيقة  الللتللكللنللولللوجلليللا  مللعللهللد  يف 
كلية  يف  ممثلة  التابعة  واملللوؤ�للصلل�للصللات 
فاطمة للعلوم ال�صحية، وبوليتكنك 
التكنولوجيا  ثللانللويللات  و  اأبللوظللبللي، 
التفاقية  اأهمية  مثمناً  التطبيقية، 
مع موؤ�ص�صة حتقيق اأمنية، ملا لها من 
اأبعاد اإن�صانية واإجتماعية و تطوعية 
موؤثرة، وموؤكداً على اأن تعاون املعهد 
وموؤ�ص�صاته وكافة كوادره مع موؤ�ص�صة 
اأمنية؛ �صيكون له اأكللرب الأثللر يف بث 

يف  احلقيقي  مبعناها  الإن�صانية  روح 
نفو�س اجلميع، كما �صيكون له بعدا 
ين�صى  الللذي ل  اأثللره  ملمو�صا يحفر 
ي�صهمون  وهلللم  الللقلللللوب  �للصللويللداء  يف 
اأطفال  اأمنيات  وي�صاركون يف حتقيق 

موؤ�ص�صة حتقيق اأمنية الأبطال.
واأكللللللللللد �للللصللللعللللادة اللللللدكلللللتلللللور اأحللللمللللد 
كوادر  اأن  يف  الللكللاملللللة  ثللقللتلله  اللللعلللور؛ 
التطبيقية"  "التكنولوجيا 
العطاء  يف  الأمثلة  اأروع  �صي�صربون 
الإن�صاين عندما تلتقي كلية فاطمة 
بجانبها ال�صحي املتنوع؛ وبوليتكنك 

الهند�صية  بللتللقللنلليللاتللهللا  اأبللللوظللللبللللي 
والعطاء  الللللبللللذل  بللللللروح  امللللتلللمللليلللزة؛ 
ال�صبابية املتمثلة يف طاب وطالبات 
التطبيقية،  التكنولوجيا  مللدار�للس 
اإملللللللارات و مدن  كلللافلللة  املللنللتلل�للصللرة يف 
ويتعا�صدون  يتكاتفون  وهم  الدولة، 
اأمنية  حتقيق  رحللاب  يف  ويتطوعون 
�صفاه  علللللى  الب�صمة  ر�للصللم  اأجلللل  مللن 
طفل من الأبطال عرب حتقيق اأمنية 
الأمل  ومتنحه  ت�صعده  عليه  غالية 
معاناته  على  ليتغلب  بالقوة  ومتللده 

مع دائه الع�صال.

اأ�سادت بريادة »التكنولوجيا التطبيقية« يف التفاعل الإيجابي مع ق�سايا املجتمع

ال�صيخة نور القا�صمي توقع مذكرة تفاهم بني موؤ�ص�صة 
»حتقيق اأمنية« ومعهد التكنولوجيا التطبيقية

مر�صد اخلتم الفلكي ي�صارك عامليا بر�صد تغي ملعان الكويكبات والنجوم املتغية

•• عجمان-وام:

الأعلى  املجل�س  النعيمي، ع�صو  را�صد  بن  ال�صيخ حميد  ال�صمو  ا�صتقبل �صاحب 
حاكم عجمان، بح�صور �صمو ال�صيخ عمار بن حميد النعيمي، ويل عهد عجمان، 
خلدمة  النعيمي  را�للصللد  بللن  حميد  مركز  مدير  الأول،  اأملل�للس  الللزاهللر،  ق�صر  يف 
�صموه مهنئني مبنا�صبة  زاروا  الذين  املركز  طللاب  وعللددا من  الكرمي  الللقللراآن 

حلول �صهر رم�صان املبارك.

القراآن  على مراجعة  املللداومللة  على  اللقاء  خللال  الطاب  اأبللنللاءه  �صموه  وحللث 
الأقوم لاإن�صان كما  ال�صبيل  باعتبار ذلك  وحت�صيل علومه واللتزام بتعاليمه 
وجه �صموه حتية لأولياء اأمور الطاب املكفوفني حلر�صهم على ت�صجيع اأبنائهم 
على حفظ كتاب اهلل الكرمي واملناف�صة مع اأقرانهم من اجل تاأ�صيل القيم النبيلة 
لديهم . واأكد �صموه على اأهمية دور اإدارة املركز يف حتفيز الأجيال النا�صئة على 
التناف�س يف  اللتزام بدينها، واإدراك واجباتها جتاه دينها و وطنهم، ورفع روح 
والوقت  املزيد من اجلهد  بللذل  والت�صجيع على  الللكللرمي،  الللقللراآن  جمللال حفظ 

للحفظ والتجويد.
اأحمد بن حميد النعيمي، ممثل �صاحب ال�صمو حاكم  ح�صر ال�صتقبال ال�صيخ 
عجمان لل�صوؤون الإدارية واملالية، وال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي، رئي�س دائرة 
البلدية والتخطيط بعجمان، وال�صيخ الدكتور ماجد بن �صعيد النعيمي، رئي�س 

ديوان احلاكم، وعدد من ال�صيوخ وكبار امل�صوؤولني.
القراآن  خلدمة  النعيمي  را�صد  بن  حميد  مركز  مدير  احلللمللادي  ح�صني  وقللدم 
املركز خال عام  واإجنللازات  اأداء  اللقاء تقريرا مف�صا عن  الكرمي يف م�صتهل 

للطاب  املميزة  التاوات  من  مناذج  اإىل  واحل�صور  �صموه  وا�صتمع   .2021
املطبوع  امل�صحف  مللن  للتاوة  عمليا  تطبيقا  احل�صور  عاين  كما  اخلللامتللني، 

بطريقة برايل للمكفوفني والذي طبع على نفقة �صموه خال عام 2021.
و تناول ال�صيوف واحل�صور وجبة الإفطار على مائدة �صموه العامرة .

من  لهم  وفللره  مللا  على  ال�صكر  بجزيل  ل�صموه  الللطللاب  تقدم  اللقاء  ختام  ويف 
رعاية واحتياجات .. مثمنني اأياديه البي�صاء يف خدمة القراآن حتفيظا وترجمة 

وطباعة ون�صر.

حاكم عجمان ي�صت�صيف مدير وطالب مركز حميد بن را�صد خلدمة القراآن على ماأدبة اإفطار

اإىل الريادة العاملية يف العمل الإن�ساين  الإمارات  و�سول  يف  »اخلم�سني«  خطة  تدعم  القيادة  القا�سمي:  • نور 
تعزز اجلوانب املجتمعية بجانب التفوق العلمي لدى كوادرها التطبيقية«  العور:»التكنولوجيا  • اأحمد 

�صاغر  ايللللوب   / امللللدعلللو  فللقللد 
باك�صتان     ، ملل�للصلليللح  يلللونللل�لللس 
�صفره  جلللللللواز   - اجلللنلل�للصلليللة 
)5940941BA(  رقللللم 

ملللللللللللللللن يلللللللللللللجلللللللللللللده عللللللللللليللللله 
التللللل�لللللصلللللال بلللتللللللليلللفلللون رقللللم  

0563487235

فقدان جواز �صفر
فقد املدعو / حممد م�صعود 
ميا خور�صيد عامل ، بنغادي�س   
�صفره  جلللللللواز   - اجلللنلل�للصلليللة 
)ef0315375(  رقللللللم 
ملللللللللللللللن يلللللللللللللجلللللللللللللده عللللللللللليللللله 
التللللل�لللللصلللللال بلللتللللللليلللفلللون رقللللم  

    0505249776

فقدان جواز �صفر
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

كّرم معايل الفريق عبداهلل خليفة املري، القائد العام ل�صرطة دبي، بح�صور 
اللواء خبري خليل اإبراهيم املن�صوري، م�صاعد القائد العام ل�صوؤون البحث 
اجلنائي، واللواء عبداهلل علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات 
العامة  الإدارة  املزروعي مدير  �صيف مهري  والعميد  والطوارئ،  واملن�صاآت 
وال�صيد  الأمنية،  القطاعات  ومن�صقي  ال�صباط،  كبار  من  وعدد  للمرور، 
را�صد الها�صمي، نائب الرئي�س التنفيذي للعمليات يف اإك�صبو 2020 دبي، 

وعبري جا�صم احلو�صني، مدير اإدارة برنامج املتطوعني يف اإك�صبو 2020 
دبي، و�صعيد ال�صق�صي، مدير اأول برنامج املتطوعني، وعدد من م�صوؤويل 
الفرق يف اإك�صبو، كرم الفرق العاملة يف اإك�صبو 2020 دبي، نظري جهودهم 

املثمرة طوال فرة اإقامة احلدث العاملي.
وثمن معايل الفريق عبداهلل خليفة املري، القائد العام ل�صرطة دبي جهود 
فرق العمل يف اإك�صبو 2020 دبي، والتي عملت منذ اللحظة الأوىل لفوز 
دولة الإمارات با�صت�صافة هذا احلدث العاملي بكل جد واإخا�س وتعاون، 

والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات قيادتنا الر�صيدة.

وتللقللدم مللعللايل الللقللائللد الللعللام للل�للصللرطللة دبللللي، بللجللزيللل اللل�للصللكللر والمتنان 
اخلا�س،  الأمللن  واإدارة  املتطوعني،  اإدارة  وهم  احلفل،  هذا  يف  للمكرمني 
وفريق الو�صل، و فريق التنقل، وفريق ال�صتدامة، وفريق الفر�س، وفريق 
وفريق  اخلللارجللي،  والطوق  التفتي�س  وفريق  الفر�صان،  وفريق  اليوبيل، 
غرف التحكم، والفريق التقني، نظري جهودهم املتميزة وال�صتثنائية يف 
تعزيز الأمن والأمان واإ�صعاد الزوار، واحلرفية العالية التي عك�صت �صمعة 
دولة الإمارات يف القدرة على تنظيم اأكرب الفعاليات على م�صتوى العامل، 
والتميز يف العمل من اأجل تعزيز اأمن واأمان النا�س، وحر�صهم على اإ�صعاد 

املايني من الزوار.
لفرق  الكبرية  على اجلهود  الغيثي  علي  اللواء عبداهلل  اأثنى  من جانبه، 
بكافة  م�صيداً  دبللي،   2020 اإك�صبو  يف  العاملة  القطاعات  كافة  العمل يف 
الفرق من خمتلف القطاعات، وتنفيذهم بكل جد واجتهاد وحرفية للمهام 
املوكلة اإليهم، وهو ما اأ�صعد مايني الزوار الذين توافدوا على مدار ال�صتة 
�صعيا  امل�صتقبل"،  و�صنع  العقول  "توا�صل  رحلة  ملوا�صلة  املا�صية،  اأ�صهر 
مزدهر  مل�صتقبل  وتر�صيخ  املبدعة،  والعقول  اخلاقة  الأفكار  تبني  خلف 

وم�صتدام. 

•• دبي-الفجر:

املزروعي،  مهرّي  �صيف  العميد  قللال 
يف  للللللمللرور  الللعللامللة  الإدارة  مللديللر 
احلمات  اإدارة  اإن  دبلللللي،  �للصللرطللة 
والللتللوعلليللة امللللروريلللة بللالللتللعللاون مع 
اآلف   7000 �للصللتللقللدم  اللل�للصللركللاء، 
وجللبللة اإفلللطلللار يللوملليللاً، طلليلللللة �صهر 
�صائقي  علللللللى  امللللللبلللللارك،  رمللل�لللصلللان 
�صمن  املللغللرب،  اآذان  قبيل  املركبات 
حوادث"،  بلللا  "رم�صان  مللللبللللادرة 
خمالفات  ارتللكللاب  خماطر  لتفادي 
ملللللروريلللللة قللللد يللنللجللم عللنللهللا وقللللوع 

حوادث مرورية بليغة. 
واأ�للللصللللار الللعللملليللد �للصلليللف املللللزروعللللي، 
اإطار  يف  تاأتي  هللذه اخلطوة  اأن  اإىل 

التوعوية  والأنللل�لللصلللطلللة  الللللربامللللج 
ون�صر  امللللللروري،  بللاجلللانللب  املتعلقة 

م�صتخدمي  بللني  املللروريللة  الثقافة 
الللطللريللق، وا�للصللتللخللدام كللافللة الطرق 

لتحقيق  امللللنلللا�لللصلللبلللة  والللللو�للللصللللائللللل 
الربامج  تلك  مللن  املن�صود  الللهللدف 

اأن احللللوادث  والللفللعللاللليللات، ملللوؤكلللداً 
موعد  قبل  تزيد  ما  غالباً  املرورية 
املبارك،  رم�صان  �صهر  يف  الإفللطللار 
ال�صائقني يف حماولة  نظرا لإ�صراع 
موعد  قبل  منازلهم  اإىل  للو�صول 
يجعلهم  ما  ق�صري،  بزمن  الإفطار 
املرورية  املخالفات  لرتكاب  عر�صة 
مركباتهم،  �صرعة  بللزيللادة  اخلطرة 
وارتكاب املخالفات املرورية الأخرى، 
وعدم  الطريق،  كتف  كالتجاوز من 
الللللتلللزام بللخللط اللل�للصللري الإللللزاملللي، 
احلمراء  ال�صوئية  الإ�صارة  وجتاوز 
على التقاطعات املرورية، والتي من 
حوادث  وقللوع  يف  تت�صبب  اأن  �صاأنها 
اأرواح  فيها  تللذهللب  قللاتلللللة  مللروريللة 
بريئة، اإ�صافة اإىل ما ينتج عنها من 

اإ�صابات ب�صرية واأ�صرار باملمتلكات. 
�صيتم  اأنه  املزروعي  العميد  واأو�صح 
ذات  ال�صوئية  التقاطعات  اخللتلليللار 
و�صيتوىل  العالية،  املرورية  الكثافة 
امل�صاركة  واجلللللهللللات  املللللللرور  رجلللللال 
من  امللللتلللطلللوعلللني  اإىل  بلللالإ�لللصلللافلللة 
تلك  تللوزيللع  بعملية  اجلن�صني  كللا 
الوجبات على م�صتخدمي الطريق.

ودعا العميد �صيف املزروعي، جميع 
ال�صائقني اإىل اأخذ احليطة واحلذر 
الطريق،  على  املركبة  قلليللادة  اأثللنللاء 
اإىل  اللللو�لللصلللول  الللتللعللجللل يف  وعلللللدم 
املللللنللللازل، واللللقللليلللادة بللركلليللز عللللاٍل، 
رم�صان  نفحات  �صفو  تعكري  وعدم 
علللللى نللفلل�للصلله وعلللللى الآخللللريللللن. كما 
للمرور،  العامة  الإدارة  مدير  قللدم 

امل�صاركة  للجهات  والتقدير  ال�صكر 
يف احلللملللللة، واللللتلللي تلل�للصللم كلللا من 
جمعية الهال اخلريية، و�صيدلية 

ليللف، واإذاعللة )اإن تي يف ال�صارقة( 
مللللبللللادرة  اإجنلللللللللاح  ملللل�لللصلللاهلللملللتلللهلللم يف 

حوادث". با  "رم�صان 

•• العني- الفجر

رئي�س  ال�صمو  ل�صاحب  الثقايف  امل�صت�صار  ن�صيبة،  اأنللور  زكللي  كللّرم 
يف  املتحدة  العربية  الإملللارات  جلامعة  الأعلللللى  الرئي�س  الللدولللة- 
اأبوالوفا  حممد  الللوفللا  اأبللو  الدكتور  الأ�للصللتللاذ  اأملل�للس  �صباح  مكتبه 
الثالثة  العلمي  البحث  م�صابقة  يف  الأول  املللركللز  على  حل�صوله 
اجلامعات  م�صتوى  على  القانون  بكليات  التدري�س  هيئة  لأع�صاء 
العام  الللنللائللب  )اخت�صا�س  بللعللنللوان  بحثه  عللن   ،2021 العربية 
الحتادي والنيابة الحتادية للطوارئ والأزمات والكوارث طبقاً 
انت�صار  من  للحّد  الحرازية  التدابري  خُمالفات  �صبط  لائحة 

الحتادي  اجلللزائلليللة  الإجلللللراءات  وقللانللون  كوفيد19-،  فللريو�للس 
بدولة الإمارات العربية املتحدة(.

اإجنازاته  على  اأبوالوفا  الدكتور  للجامعة  الأعلى  الرئي�س  وهناأ 
واملوؤلفات  الأبحاث  جمال  يف  احلافلة  العلمية  وم�صريته  الرائدة 
ال�صرعية  الأحللكللام  جمللال  يف  مهماً  مرجعاً  ُتللعللّد  التي  القانونية 
زكي  للجامعة  الأعلى  الرئي�س  وقللال  وعربياً.  حملياً  واجلنائية 
املتحدة  العربية  الإملللارات  جامعة  حتت�صن  بللاأن  "نفخر  ن�صيبة: 
الذين  الأكفاء  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  من  ومتمّيزة  رائللدة  نخبة 
ي�صهمون يف دعم ا�صراتيجية اجلامعة والرتقاء مبكانتها يف كافة 
املحافل، وتبذل اجلامعة جهوداً ُمكّثفة لتخريج اأجيال ُم�صتقبلية 

مزودة بالعلم واملعرفة ت�صهم يف رفد �صوق العمل باملهارات املوؤّهلة، 
وُتلبي طموحات وتطّلعات روؤية قيادتنا الر�صيدة للخم�صني عاماً 
اأبوالوفا، حا�صل  اأن الأ�صتاذ الدكتور  القادمة". واجلدير بالذكر 
والقانون  ال�صريعة  كلية  مللن  والللقللانللون  ال�صريعة  لي�صان�س  على 
كلية  مللن  ال�صرعية  ال�صيا�صة  ماج�صتري   ،1984 علللام  بطنطا 
مع   ،1989 عللام  بالقاهرة  الأزهلللر  -جامعة  والقانون  ال�صريعة 
دكتوراة ال�صيا�صة ال�صرعية من كلية ال�صريعة والقانون بالقاهرة 
حافًا  �للصللجللًا  وميلللللك   .1994 بللالللقللاهللرة  الأزهلللللر  جللامللعللة   -
وع�صوية  رئا�صة  مع  �صة،  املُتخ�صّ القانونية  والكتب  بالدرا�صات 

جلان مناق�صة ر�صائل املاج�صتري والدكتوراة يف جمال القانون.

•• ال�صارقة -الفجر:

الرم�صانية   " "زكِّ حملة  اإطلللار  يف 
للتمكني  ال�صارقة  موؤ�ص�صة  نظمت 
ت�صمنت  خا�صة  جل�صة  الجتماعي 
الود"    "اأهل  علللن   ديللنلليللة  مللوعللظللة 
بح�صور 20 ابن من اأبناء املوؤ�ص�صة  

وذللللللك عللقللب �لللصلللاة الللللراويللللح يف 
جامع "طوى"يف ال�صارقة.

الإمللللام حممد  ف�صيلة  األللقللى  وقلللد 
لاأبناء  قيمة  مللواعللظ  اإ�صماعيل  
عن " اأهللل الود"  الللذي يركز على 
ال�صمل  ومل  القربى  اأوا�صر  تعميق 
فللليلللملللا بلليللنللهللم وبللللللني اأقلللربلللائلللهلللم، 

وتلللنلللاوللللت اجلللللل�للصللة اللللعلللديلللد من 
الوالدين  بللر  يف  املللهللمللة  اجللللوانلللب 
، واأهلللمللليلللة �للصلللللة اللللرحلللم لأقلللللارب 
اأحدهم،  وفللاة  بعد  حتى  الوالدين 
الأهللللل  اإىل  الإحللل�لللصلللان  فلل�للصلليلللللة  و 
والأقلللللارب ، حيث ركللز اللللللقللاء على 
والتوا�صل  الراحم  تر�صيخ مبادئ 
ومعارف  الأبناء  اأ�صر  بني  والتاآلف 
وفاته  بعد  الأب  واأ�صدقاء  واأحباب 
، وان�صت الأبناء اإىل ن�صائح جليلة 
مت حثهم خالها على غر�س اخلري 
، وجتلى لهم عظمة ديننا احلنيف 
اللللللذي نلل�للصللتللطلليللع فلليلله تللللللدارك بر 
والللديللنللا حللتللى بللعللد وفللاتللهللم ب�صلة 

اأ�صدقاءهم واأقاربهم.
عبداهلل  عللللللليلللاء  واأو�للللصللللحللللت  هلللللذا 
اخلدمة  قلل�للصللم  رئللليللل�لللس  اللللعلللويللل�لللس 
قائلة:  بللاملللوؤ�للصلل�للصللة  الجللتللمللاعلليللة 
الثانية  لللللل�للصللنللة  اللللللقللاء  "يتجدد 

الود  اأهللل  برنامج  الللتللوايل يف  على 
ليكون حافزاً  لاأبناء للتوا�صل مع 
بينهم   فيما  ال�صمل  ومل  اأرحامهم 
قيم  زرع  و  دينية  مفاهيم  وتعزيز 
وتعريفهم  نللفللو�للصللهللم،  يف  ف�صيلة  
باأهمية �صلة اأهل الود،فهي خ�صلة 
حميدة نحر�س على غر�صها فيهم  
لت�صجيعهم على بر اأرحامهم، ملا لها 
من ثمرات تازم الأيتام يف حياتهم 
اآفاقاً  لتفتح  باخلري،  عليهم  وتعود 
الأرحام،و  للتوا�صل بني  اجتماعية 
والعمر  اللللللرزق  يف  بلللركلللة  للليللنللالللوا 

ويح�صدوا الأجر من اهلل".
من جهة اأخرى قال ف�صيلة الإمام 
بهذا  �صرفت   ": اإ�صماعيل  حممد 
اللقاء الطيب ل�صباب اليوم ورجال 
امل�صتقبل والذى نتعلم من مثل هذه 
اللقاءات اأننا جميعا ج�صداً واحداً ، 
بيننا  فيما  والتعاون  التكاتف  واأن 

وقيام كل منا بالدور الذى عليه هو 
والتاأ�صي�س  الأوطللان  لبناء  ال�صبيل 
غر�س  اأن  كلللملللا   ، كللللرميللللة  حللللليللللاة 
اأبنائنا  نللفللو�للس  فللى  الأرحلللللام  �صلة 
والإح�صان اإىل الأبوين بعد موتهما 
�صديقهما  واإكلللللرام  لهما  بللالللدعللاء 
و�للصلللللة الللرحللم الللتللى ل تللو�للصللل اإل 
ن�صاأت  فى  الإيجابى  اأثللره  له  بهما 
الكبري  ال�صغري  فيه  يحرم  جيل 
ال�صغري  على  الكبري  فيه  ويحنو 
ممللا يللجللعللل اجلللملليللع يللعلليلل�للصللون فى 

اأمن واأمان و�صعادة".
ا�صتفادة كبرية من  الأبللنللاء  واأبللدى 
اللللللقللاء ،وقلللال البلللن اأحللمللد عمر : 
عمت  جللداً  مفيدة  املوعظة  "كانت 
على جميع الأيتام بالفائدة  وحملت 
اآن�صت  وروحللانلليللة  اإميللانلليللة  نفحات 
اأهمية  ف�صيلته  بللني  فللقللد  قلللللوبللنللا 
اأقارب  اإىل  والإح�صان  الرحم  �صلة 

اهلل  �صاء  واإن  الوالدين،  واأ�صدقاء 
�صمعناه  ما  تطبيق  على  �صنحر�س 

و�صن�صل اأهل ودنا واأرحامنا".
وتلللنلللظلللم امللللوؤ�لللصللل�لللصلللة اللللعلللديلللد من 
الربامج التوعوية الهادفة و الور�س 
التفاعلية واجلل�صات احلوارية التي 
تقدم لتحقيق اأكرب ا�صتفادة ممكنه، 
وتقوية مبادئ مهمة لاأبناء كالثقة 

بالنف�س وتقوية الذات، وزرع القيم، 
ومكارم الأخاق الف�صيلة يف نفو�س 

الأيتام.
طوى  جللامللع  اأّن  بالذكر  واجلللديللر 
يعد ثمرة م�صروع »هبة ِبّراً باأبيك« 
اأطلللللقللتلله املللوؤ�للصلل�للصللة بهدف  واللللللذي 
اآبائهم  عن  مللاء  و�ُصقيا  جامع  بناء 
واللللذي   يحمل يف طياته  املتوفني 

يف  غر�صت  عظيمة  اإن�صانية   قيماً 
ال�صدقة  اأهمية  عن  الأيتام  نفو�س 
اجلللاريللة واللللرب ، وغللر�للس الأخاق 
امل�صروع  فلللجلللاء  فلليللهللم  احللللمللليلللدة 
وتاحم  بللتللكللافللل  حلمهم  ليحقق 
اجلميع لريى النور بعمٍل  �صيدته 
لكل  رائعة  فر�صة  ليكون  املوؤ�ص�صة 

اأبنائها .   

�سمن مبادرة »رم�سان بال حوادث«

�صرطة دبي توزع 7000 وجبة اإفطار يوميا على م�صتخدمي الطريق

•• دبي-وام:

ملبادرة  درهلللم  مليوين  مببلغ  تربعها  دبللي  يف  "دتكو"  جمموعة  اأعلللللنللت 
بن  حممد  "مبادرات  تنظمها  التي  املنطقة  يف  الأكللرب  وجبة"  "املليار 
را�صد اآل مكتوم العاملية" لتوفري الدعم للفقراء واملحتاجني يف 50 دولة 

حول العامل.
ورجال  وال�صركات  املوؤ�ص�صات  من  العديد  اإىل  "دتكو" بتربعها  تن�صم  و 
وجبة  املليار  مبادرة  جهود  م�صاندتهم  اأعلنوا  الذين  والأفلللراد  الأعللمللال 
للو�صول بالدعم الغذائي املبا�صر اإىل الفئات ال�صعيفة ب�صكل خا�س من 
الأطفال والاجئني والنازحني واملت�صررين من الأزمات والكوارث حول 

العامل. و تدعم م�صاهمات الفعاليات القت�صادية وقطاعات الأعمال اأي�صاً 
وجبة"  "املليار  مللبللادرة  خللال  من  يعزز  �صامل  جمتمعي  حللراك  حتفيز 
لتحدي  عملية  حلول  اإيللجللاد  عملية  الللعللامل  اإىل  الإمللللارات  مللن  املنطلقة 
من  ال�صابع  الللهللدف  حتقيق  يف  اأي�صاً  ي�صهم  مبللا  التغذية،  و�للصللوء  اجلللوع 

اأهداف التنمية امل�صتدامة لعام 2030 واملتمثل بالق�صاء على اجلوع.
"نعتز  "دتكو":  اإدارة  جمل�س  رئي�س  بللاقللر،  الللرحلليللم  عبد  اأحللمللد  قللال  و 
بن  حممد  "مبادرات  تنطمها  التي  الإن�صانية  املبادرة  هذه  يف  بامل�صاركة 
 50 يف  واملحتاجني  للفقراء  الللدعللم  لتوفري  العاملية"  مكتوم  اآل  را�للصللد 
عاملياً يحتذى يف  اأر�صت دولة الإمللارات منوذجاً  دولة حول العامل، حيث 
ال�صتجابة لاأزمات الدولية داعني اهلل اأن يوفقنا جميعاً ملا فيه اخلري." 

معتمدة  قللنللوات  اأربلللع  عللرب  وجبة" الللتللربعللات  "املليار  مللبللادرة  وت�صتقبل 
والتحويل   www.1billionmeals.ae الإلللكللروين  املوقع  هي 
املعتمد:  احللل�للصللاب  رقلللم  وجبة" علللللى  "املليار  مللبللادرة  امللل�للصللريف حللل�للصللاب 
دبي  الإمللللارات  بنك  يف   AE300260001015333439802
واحد  بدرهم  بالتربع  الرغبة  اأمللا يف حال  الإمللاراتللي.  بالدرهم  الوطني 
ن�صية  ر�صالة  اإر�صال  ميكن  �صهري،  ا�صراك  خال  من  للمبادرة  يومياً 
�صبكة  مل�صتخدمي   1020 الللرقللم  على   "Meal" اأو  "وجبة"  بكلمة 
كما ميكن  "ات�صالت"..  �صبكة  مل�صتخدمي   1110 الرقم  على  "دو" اأو 
الرقم  على  وجبة"  "مليار  مللبللادرة  ات�صال  مركز  مع  بالتوا�صل  التربع 

.8009999

»دتكو« تتربع مببلغ مليوين درهم ملبادرة »مليار وجبة«

خالل حفل تكرميهم

عبد اهلل املري يثمن جهود الفرق العاملة يف اإك�صبو 2020 دبي

 يف م�سابقة البحث العلمي على م�ستوى اجلامعات العربية 2021

م الدكتور اأبو الوفا احلا�صل على املركز الأول زكي ن�صيبة ُيكررّ

جل�صة »اأهل الود« لأيتام ال�صارقة يف جامع ُطوى 

فقد املدعو / ماتيو جين�صني 
اللللفلللللللبلللني     ، للللللللللللوزا  نلللللللابلللللللور 
�صفره  جلللللللواز   - اجلللنلل�للصلليللة 
)P5028343A(  رقللللم 

ملللللللللللللللن يلللللللللللللجلللللللللللللده عللللللللللليللللله 
التللللل�لللللصلللللال بلللتللللللليلللفلللون رقللللم  

    0558206953

فقدان جواز �صفر
ملللللاريلللللا   / املللللللللدعللللللللو  فلللللقلللللد 
الفلبني   ، لللللوزا  لللوزيللانللابللور 
�صفره  جلللللللواز   - اجلللنلل�للصلليللة 
)P3046148B(  رقللللم 

ملللللللللللللللن يلللللللللللللجلللللللللللللده عللللللللللليللللله 
التللللل�لللللصلللللال بلللتللللللليلللفلللون رقللللم  

    0558206953

فقدان جواز �صفر
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اأخبـار الإمـارات

•• حتقيق : رم�صان عطا

" حلت النفحات الإميانية وت�صابق 
على  ب�صمة  ر�للصللم  الللعللطللاء يف  اأهلللل 
وجوة املحتاجني وارت�صمت اللُحمة 
لتبداأ  املجتمعي  للتكاتف  الوطنية 
اإمارات  جميع  يف  العطاء  حللمللات 
الدولة لإفطار ال�صائمني ومعاونة 
رم�صان  �صهر  ويعترب   ، املحتاجني 
املبارك فر�صة للتوا�صل مع العائلة 
والأ�للصللدقللاء وكذلك الللرابللط بني 
الأعمال  وتعترب   ، املجتمع  اأفللللراد 
اخلللللرييللللة اللللتلللي تللنللطلللللق يف ربللللوع 
الوطن، جت�صد قيماً اأ�صيلة، وتعرب 
والتكافل  واللل�للصللخللاء  الللعللطللاء  علللن 
الجللتللمللاعللي يف اأجللللل �لللصلللوره، من 
املوؤ�ص�صات  ملللع  الللتللوا�للصللل  خللللال 
الللعللطللاء اإىل كل  بللاإيلل�للصللال  املللعللنلليللة 
الدعم  مللللن  يلل�للصللتللفلليللدون  الللللذيللللن 
املتوا�صل، وهو ما يعرب عن تقاليد 

جمتمعية را�صخة " .

وقال بدر الهاليل رجل اأعمال 
قللليلللم اللللعلللطلللاء ملللتلللجلللذرة يف اأهللللل 
امل�صرقة  اللل�للصللورة  الللوطللن، ومتللثللل 
من  واإنللله  الإمللاراتلليللة،  لل�صخ�صية 
الف�صيل،  رمللل�لللصلللان  �للصللهللر  خللللال 
امل�صاركة يف تقدمي العطاء  يوا�صل 
عللللرب مللوؤ�للصلل�للصللة الللللهللللال الأحلللملللر 
املن�صات  خلللال  وملللن  الإمللللاراتللللي، 
اأجل رعاية  الوطنية الأخللرى، من 
الللفللقللراء.  ويرى  املحتاجني ودعللم 
يلللدخلللل يف  الللللدعللللم  اأن ملللثلللل هلللللذا 
امل�صتمد  الإنلل�للصللاين  الللواجللب  نطاق 
الإ�لللصلللاملللي احلنيف  اللللديلللن  ملللن 
وتعاليمه الرحبة، ومن ثم الواجب 
الظروف  الللللذي متللللليلله  الإنلل�للصللاين 
الللفللرة، مثمناً  احللليللاتلليللة يف هلللذه 
اخلريية  الوطنية  املوؤ�ص�صات  دور 
واإي�صال  اخللللري،  اأهلللل  ا�صتقبال  يف 
اأ�صكال العطاء اإىل امل�صتحقني، واأنه 
�صعيد بهذه التجربة التي اأثبتت اأن 
هي  والتعاطف  والتكاتف  التكافل 
ترتقي  الإنلل�للصللان،  يف  غالبة  �صمات 
املللل�لللصلللي قدماً  علللللللى  بلللله وحتللللفللللزه 
املن�صات  علللرب  اللللدعلللم  تلللقلللدمي  يف 
اإجراءات  مع  متا�صياً  الإلكرونية، 
تف�صي  ظل  يف  املجتمعية  ال�صامة 

كوفيد- 19.

�سهر  يف  اخلريية  املبادرات  عن 
رم�سان قال حمزة حممود 

والكرم  بالعطاء  الإملللللارات  تتميز 
الأ�صول  ملللن  نللابللع  اللل�للصلليء  وهللللذا 
واجلزور التي يتحلى بها املواطنون 
يف الإمارات وي�صهد ال�صهر الف�صيل 
يف كل عام بحمات عطاء وافطار 
يت�صابق عليها اجلميع  التي  �صائم 

يف المارات من خال ن�صب اخليام 
الرم�صانية واي�صا التربعات املالية 
اخلريية  واحلللللمللللات  وامللللللبلللللادرات 
الدولة  موؤ�ص�صات  مللن  تللاأتللي  الللتللي 
راأيها  وعللن   . �صقيقة  دول  لتخدم 
حتللدثللت عللبللري مللو�للصللى ملللوؤكلللدة اأن 
الإملللارات من اأكللر الللدول اطاقا 
يف  فقط  لي�س  اخلريية  للمبادرات 
�صهر رم�صان ولكن على مدار العام 
يقوم  الأحلللملللر  اللللهلللال  اأن  ونللللرى 
اإطللللاق احلمات  بلللدور رئلليلل�للس يف 
املحتاج  اىل  وايلل�للصللالللهللا  اخللللرييلللة 
واأ�صافت   . الإمللللارات وخللارجللهللا  يف 
من  الذكية  املن�صات  عللرب  تللربعللت 
اأ�صرتي  اأفللللراد  خلللال التللفللاق مللع 
الذين �صارعوا اإىل اخلريات، ودعم 
احلايل  الظرف  و  املتعففة،  الأ�صر 
على  الللتللعللاون  اجلميع  على  يحتم 
ال�صروري  ملللن  للليلل�للس  واأنللللله  الللللرب، 
الذهاب اإىل اأماكن الأ�صر املتعففة؛ 
اإذ املوؤ�ص�صات اخلريية املوثقة تقوم 
باإي�صال الدعم من خال اإجراءات 
يتوجه  مللا جعله  وهلللو  احلللرازيلللة، 
ي�صتطيع يف هذا  مللا  ويللقللدم  اإللليللهللا 
العطاء  �صهر  مع  متا�صياً  امل�صمار، 

وقيمه التي تبث يف النفو�س الألفة 
اأن  ف�صل  خالد  واأو�صح  والتكافل. 
الإمارات ت�صهد يف كل عام مبادرات 
عطاء وحمات عماقة ت�صل اىل 
يف  ال�صامية  اللللدول  مللن  العديد 
�صهر رم�صان الف�صيل وهذا الدور 
وتت�صابق  وعللظلليللمللا  رائلللللدا  يللعللتللرب 
اجلللهللات احلللكللوملليللة واخلللا�للصللة يف 
عللام لتطلق  الللنللداءات يف كل  تلبية 
حمات كبرية وهذا بف�صل القيادة 
الللر�للصلليللدة الللتللي تللقللود ركلللب اخلري 
املحتاجني  اىل  للليلل�للصللل  واللللعلللطلللاء 

وال�صائمني يف �صتى بقاع الأر�س.

�سهيل  حممد  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
التنفيذي  الرئي�س  امل��ه��ريي، 
والع�سو   ، ال��رب  دار  جلمعية 

املنتدب لها، 
حملتها  اجلللللمللللعلللليللللة  اأطلللللللللللللقللللللت 
الرم�صانية، حتت �صعار »الأجوديُّ 
يف رمللل�لللصلللان«، لللتللحللقلليللق اإيلللللللرادات 
مليون   140 اإىل  ت�صل  اإجمالية 
وعيد  الكرمي  ال�صهر  خللال  درهللم 
مللللللليلللونلللاً من   65 مللنللهللا  اللللفلللطلللر، 
زكللللاة امللللللال، واللللبلللاقلللي يلللتلللوزع على 

واأهل  املح�صنني  تللربعللات  ح�صيلة 
وموؤ�ص�صات  ال�صركاء،  ودعم  اخلري، 
الللللقللللطللللاعللللني الللللللعللللللام واخلللللللا�للللللس، 
وامللللجلللتلللملللع امللللللللللللدين.واإن اإيللللللللرادات 
احلملة �صتخ�ص�س مل�صاعدة ع�صرات 
الآلف من امل�صتحقني، يف الإمارات 
واملحتاجني  الفقراء  من  والللعللامل، 
والأيلللتلللام  امللللحلللدود  اللللدخلللل  وذوي 
واملطلقات  والأراملللللللللل  وامللللر�لللصلللى 
والعمال وغريهم. واأ�صاف: تهدف 
اخلريي،  العمل  دعللم  اإىل  احلملة 
وتللعللزيللز املللللبللللادرات الإنلل�للصللانلليللة، يف 
اخللللللريي اخلا�س  الللعللمللل  مللو�للصللم 
بالعام احلايل، والذي ي�صتمل على 
�صهر رم�صان املبارك وعيد الفطر، 
الدخل  ذوي  احللتلليللاجللات  وتلللللبلليللة 
والفقراء  الإمللللللللارات،  يف  امللللحلللدود 
الللللللعللللللامل، خلللال  واملللللنللللكللللوبللللني يف 
اأن من  ال�صهر الف�صيل. ولفت اإىل 
اجلمعية  وم�صاريع  مللبللادرات  اأهلللم 
توزيع  الللرملل�للصللاين،  املو�صم  خللال 
الإفطار  توفري وجبات  املللال،  زكللاة 
لللللل�للصللائللمللني، تللقللدمي كلل�للصللوة العيد 
املتعففة،  الأ�لللصلللر  واأبلللنلللاء  لللاأيللتللام 
توزيع زكاة الفطر على املُ�صتحقني، 

)ال�صلة  الرم�صاين  املللري  ملل�للصللروع 
امل�صاريع  مللن  والعديد  الغذائية(، 
الللتللي تطرحها  املللتللنللوعللة  اخلللرييللة 
اأكد  كما  ال�صهر.  الللرب« خللال  »دار 
املدير التنفيذي لدار الرب، حر�س 
اجلمعية على دعم مبادرة �صاحب 
اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
رئي�س  الللدولللة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دبلللي، رعاه  الللللوزراء حللاكللم  جمل�س 
لإطعام  وجبة  مليار  لتوفري  اهلل، 

اجلوعى يف العامل. 

رئي�س  القا�سم،  خ��ال��د  وق���ال 
جمل�س الإدارة ملوؤ�س�سة تراحم 
الرم�صانية  احللللللملللللات  تلللللللويل 
بلللاللللغلللاً، مللللا ميللثللللله �صهر  اهلللتلللملللاملللاً 
رم�صان من منا�صبة عظيمة تكر 
فيها الأعمال وي�صاعف فيه الأجر 
املح�صنون  فيه  ويحر�س  والللثللواب 
نفي�س  من  التربع  على  واملح�صنات 

اأموالهم.
واأ�صار اىل اأن امل�صروعات الإن�صانية 
املللوؤ�للصلل�للصللة �صمن  اللللتلللي و�للصللعللتللهللا 
الرم�صانية،  احلملة  يف  اأولوياتها 
تندرج يف اإطار امل�صوؤولية املجتمعية 

جتلللاه الآخلللريلللن، وتللتلل�للصللمللن »املري 
اللللرمللل�لللصلللاين« الللللللذي يلللهلللدف اإىل 
الرم�صاين  امللللللري  كلللللللف  تللغللطلليللة 
الدولة،  داخللللل  املللحللتللاجللة  لللاأ�للصللر 
وجبات  بتوزيع  ال�صائم«  و»اإفللطللار 
الإفطار على مدار ال�صهر الف�صيل، 
و»زكاة الفطر« و»زكاة املال«، لدعم 
مادياً،  واملع�صرين  املحتاجة  الأ�صر 
وذكر  ال�صرعية.  لل�صوابط  وفللقللاً 
برنامج  بللبللّث  قللامللت  املللوؤ�للصلل�للصللة  اأن 
اإذاعللي يومي، حتت م�صمى »النا�س 
اإذاعللللة »دبلللي اإف اإم«  للللللنللا�للس« علللللى 
ي�صيء على حالت اإن�صانية بحاجة 
حلقة  كللل  وتخ�ص�س  الللدعللم.  اإىل 
بعناية،  خملللتلللارة  حلللللالت  لللعللر�للس 
و�صدقية  و�صعها  مللن  التاأكد  بعد 
احللتلليللاجللهللا للللللملل�للصللاعللدة، ملللن قبل 
باأنه  واأفللاد،  باملوؤ�ص�صة.  العمل  كللادر 
تنفذها  الللتللي  امل�صاريع  �صمن  مللن 
ال�صهر  »تلللراحلللم اخللللرييلللة« خلللال 
اليتيم  وك�صوة  العيدية  الف�صيل، 
يتيم،   100 منها  ي�صتفيد  الللتللي 
كثري  بدعم  امل�صروع  هللذا  ويحظى 
مللللن املللحلل�للصللنللني وطلللاللللبلللي اخلري 
الهتمام  اللليللتلليللم  يلللوللللون  اللللذيلللن 

والرعاية.

الرئي�س  الفال�سي،  �سيف  وقال 
التنفيذي ملجموعة اإينوك 

فللخللورون بثقافتنا  اإيللنللوك  نحن يف 
امل�صوؤولية  جمللللال  يف  اللللرا�لللصلللخلللة 
املجتمعية، اإذ نهدف يف �صهر رم�صان 
املبارك اإىل تعزيز التاآزر والتعا�صد 
اأفراد املجتمع وموظفينا عرب  بني 
اإىل  الرامية  املللبللادرات  يف  امل�صاركة 
التاأثري اإيجاباً يف املحتاجني ون�صر 
روح العطاء والراحم بني خمتلف 

فئات املجتمع.
وعلى مدار الأعوام املا�صية، تعاونت 
املجموعة مع العديد من املوؤ�ص�صات 
دعماً ل�صتمرار مبادراتها، ونتطلع 
هذا العام لتوفري مزيد من الفر�س 
اإمكان  الإملللارات  ل�صكان  تتيح  التي 
امل�صاركة يف الربامج واملبادرات التي 

تعك�س قيم ال�صهر الف�صيل.
كما تتعاون اإينوك مع جمعية »بيت 
املجتمع  اأفلللللللراد  لللتللمللكللني  اخللللللري« 
�صائم  اإفللطللار  بوجبات  التربع  من 
الفطر  وزكللاة  درهماً(  بقيمة )15 
)52 درهماً( وك�صوة العيد )100 

خدمة  حمللطللات  جميع  يف  درهللللم( 
اإينوك. 

وعن الراأي الديني قال ال�سيخ 
اأحمد احلميدي 

نعي�س هذه الأيام يف ظال رم�صان 
املبارك، �صهر العطاء والرب واجلود 
الجتماعي  التكافل  ولعل  والكرم، 
اأبلللواب الللعللطللاء، فقد و�صفه  اأو�للصللع 
عليه  اهلل  -�للصلللللى  �للصلليللدنللا حمللمللد 
بللاأبلللللغ �للصللورة جتعل الأمة  و�للصلللللم- 
كللليلللانلللاً واحللللللللداً حلللليللللاً، فلللقلللال مثل 
وتراحمهم  تلللوادهلللم  يف  املللوؤمللنللني 
ا�صتكى  اإذا  اجل�صد  وتعاطفهم مثل 
منه ع�صو تداعى له �صائر اجل�صد 

بال�صهر واحلمى.
وللل�للصللمللان الللتللكللافللل يف الأمللللة فقد 
اأبنائها  نفو�س  يف  الإ�للصللام  غر�صه 
بينهم،  الأخللللوة  عللاقللة  با�صت�صعار 
قللال تللعللاىل: اإمنللا املللوؤمللنللون اإخلللوة ، 
الإيثار،  الأخللوة من  تقت�صيه  ومبا 
قال �صيدنا حممد -�صلى اهلل عليه 
و�صلم -"ل يوؤمن اأحدكم حتى يحب 
وو�صع   ،" لنف�صه  يحب  مللا  لأخلليلله 
واأركان،  فرائ�س  بع�صها  نظماً  له 
وبع�صها واجبات اأو مندوبات، ومن 
الأمثلة عليها فري�صة الزكاة ونظام 
ومنها  واملللرياث،  الواجبة  النفقات 
�صلة الأرحللام والتطوع بال�صدقات 
كللالللعللطللاء والإقللللرا�للللس والأوقللللللاف 
يقت�صر  ول   . الأيلللللتلللللام  وكلللفلللاللللة 
ال�صدقات،  تللقللدمي  علللللى  الللتللكللافللل 
بللنللاء وتللنللملليللة املجتمع  يلل�للصللمللل  بلللل 
والإغناء عن ذل احلاجة وال�صوؤال، 
قال عمر بن اخلطاب: اإذا اأعطيتم 
فاأغنوا، ول يقف التكافل عند حد 
واملالية بني  املادية  �صداد احلاجات 
الللنللا�للس، بلللل يللتللجللاوز ذللللك ليكون 
وال�صمري  الللللروح  لللربلليللة  نللظللامللاً 
الأ�صرة  يف  الجللتللمللاعللي  واللل�للصلللللوك 

واملجتمع .
قلللائلللا �صرع  واأ�للللصللللاف احللللمللليلللدي 
لتحقيق  الإ�لللللصلللللام  يف  اللللتلللكلللافلللل 
حيث  امللللللجلللللتلللللملللللع،  يف  الللللللللرخللللللللاء 
الكامنة  الللطللاقللات  جميع  ت�صتنفر 
الإمكانات  وتللتللكللاتللف  واللللظلللاهلللرة، 
ي�صمح  ل  بحيث  والب�صرية  املالية 
بتعطيلها اأو تبديدها، لأنها اإ�صهام 
كل فرد يف حياة املجتمع لكن ب�صور 
يف  الإ�صام  �صدد  ولذلك  متفاوتة، 
واعتربها  الأثللللللرة،  مللن  الللتللحللذيللر 
بر�صالة  للتكذيب  تعاىل قريناً  اهلل 
التوحيد، قال تعاىل: )اأراأيت الذي 
يدع  الللذي  فذلك   * بالدين  يكذب 
علللللى طعام  يللحلل�للس  ول   * اللليللتلليللم 
ي�صهم  التكافل  اأن  ذلللك   ، امل�صكني( 
وتلبية  الكرمية  احلياة  حتقيق  يف 

الحتياجات الأ�صا�صية للنا�س .

العطاء متجذرة يف اأهل الوطن، ومتثل ال�سورة امل�سرقة لل�سخ�سية الإماراتية  قيم  الهاليل:  • بدر 
• اأحمد احلميدي: �سرع التكافل يف الإ�سالم لتحقيق الرخاء يف املجتمع

• حمزة حممود: ي�سهد ال�سهر الف�سيل حمالت عطاء واإفطار �سائم يت�سابق عليها اجلميع
من خالل اإجراءات احرتازية الدعم  باإي�سال  تقوم  املوثقة  اخلريية  املوؤ�س�سات  مو�سى:  • عبري 

• خالد ف�سل : حمالت كبرية بف�سل القيادة الر�سيدة التي تقود ركب اخلري والعطاء  
العامل يف  واملنكوبني  والفقراء  الإمارات،  يف  املحدود  الدخل  ذوي  احتياجات  تلبية  املهريي:  • حممد 

القا�سم : حملة »تراحم اخلريية« يف رم�سان توزع العيدية وك�سوة اليتيم التي ي�ستفيد منها 100 يتيم • خالد 
املجتمع اأفراد  بني  والتعا�سد  التاآزر  تعزيز  اإىل  املبارك  رم�سان  �سهر  يف  نهدف   : الفال�سي  • �سيف 

»�سهر الرب والكرم واجلود«

حمالت العطاء تعظم الأجواء الإميانية وتكافل جمتمعي للت�صابق على اخلي

•• دبي –الفجر:

الع�صر  يف  اإفطار  وجبة  اخلري" 223،113  "بيت  وّزعللت 
الرم�صاين  م�صروعها  خلللال  مللن  رملل�للصللان،  مللن  الأوائلللللل 
"لنكن  الرم�صانية  حملتها  �صمن  وذلك  �صائم"،  "اإفطار 
من املح�صنني"، حيث تقدم اجلمعية الوجبات اإىل م�صوؤويل 
مع  بالتن�صيق  تللوزيللع،  نقطة   57 يف  ال�صكنية  اللللوحلللدات 
اجلهات واملوؤ�ص�صات املعنية يف كل اإمارة، من خال فريقها 
وال�صامة،  ال�صحة  اإجلللراءات  وذلللك وفق  املللدرب،  امليداين 
الللغللر�للس، مبللا ي�صمن و�صول  لللهللذا  عللرب مركبات جمللهللزة 

الوجبات باأعلى معايري ال�صامة، بالتعاون مع 34 مطعماً 
ومطبخاً.

الذين  الللكللرام  للمح�صنني  الللبللاب  اخلري"  "بيت  وفللتللحللت 
بالعدد  �صائم"  "اإفطار  م�صروع  دعللم  يف  امل�صاهمة  يلللودون 
اأيللام حمللددة، من  اأو يف  الوجبات يومياً  الللذي يودونه من 
 sms الللقلل�للصللرية  الن�صية  الللر�للصللائللل  عللرب  الللتللربع  خلللال 
 2319 الللرقللم  على  الللواحللدة  للوجبة  درهللمللاً   15 بقيمة 
لل"ات�صالت" و"دو"،  حيث وّزعت اجلمعية 20 األف وجبة 
يف اليوم الأول من ال�صهر الف�صيل، وارتفعت الأعداد لت�صل 
22 األف وجبة يومياً، مبا يعني اإمكانية  اإىل ما يزيد عن 

األف   700 حللوايل  اإىل  الكرمي  ال�صهر  نهاية  مع  الو�صول 
وجبة اإفطار.

وقد تفاعل عدد من املوؤ�ص�صات مع احلملة، اأبرزها جمعية 
"اأفطر" التي  ملللبلللادرة  خللللال  ملللن  اخللللرييلللة  الإحللل�لللصلللان 
مللن وجبات  عللدد  اأكللرب  "بيت اخلري" لتوزيع  مللع  تنظمها 
ال�صمالية، كما  الإمللارات  وبع�س  ودبي  الإفطار يف عجمان 
الطرق  بالتعاون مع هيئة  الإفطار  تقدم اجلمعية وجبات 
ت�صتهدف  التي  اخلري"  "با�س  مبادرة  �صمن  واملوا�صات 
التو�صيل،  دراجللات  و�صائقي  والعّمال،  احلللافللات،  �صائقي 

و�صائقي ال�صاحنات قبيل موعد الإفطار.

»بيت اخلي« توزع 223،113 وجبة اإفطار �صائم 
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اأخبـار الإمـارات
ال�صارقة اخليية ت�صي 144 طن متور اإىل 

واأفريقيا اآ�صيا  يف  دول   5
موارد ال�صارقة تنظم ور�صة تثقيفية �صمن براجمها ل�صهر رم�صان 

•• ال�صارقة-وام: 

�صريت جمعية ال�صارقة اخلريية 144 طنا من 
حلول  مع  تزامنا  البلدان  من  عللدد  اإىل  التمور 
�صهر رم�صان املبارك عرب 12 حاوية و�صلت اإىل 
5 دول بالتعاون مع �صفارات الدولة وقن�صلياتها 
والتعاون  اخلللارجلليللة  ووزارة  الللبلللللدان  هلللذه  يف 
عوا�صم  يف  وممثليها  اجلمعية  ومكاتب  الللدويل 

هذه الدول.
وقال حممد حمدان الزري رئي�س قطاع امل�صاريع 
اإن اجلمعية داأبلللت يف كللل عللام على  وامللل�للصللاعللدات 
لل�صعوب  الللتللمللور  مللن  كللبللرية  كميات  تخ�صي�س 
املغفور  نللهللج  علللللى  �للصللرياً  واللل�للصللديللقللة  ال�صقيقة 
اهلل  نهيان-طيب  اآل  �صلطان  بن  زايللد  ال�صيخ  له 
اجلاري  العام  خللال  التوزيع  �صمل  وقللد   . ثللراه 

بنجادي�س وكينيا وجيبوتي واأوغندا ورواندا.

•• ال�صارقة -الفجر:

ور�صة  الكرمي  ال�صهر  مع  تزامناً  بال�صارقة  الب�صرية  امللللوارد  دائللرة  نظمت 
الدكتور  بعد  للمتابعني واحلا�صرين عن  ال�صيام( قدمها  بعنوان )حقيقة 

�صامل حممد الدوبي من دائرة ال�صوؤون الإ�صامية يف ال�صارقة .  
اللكروين  النظام  طريق  عن  اإليها  الدعوة  متت  التي  الور�صة  ا�صتهدفت 
كافة  مللن  املللوظللفللني   )  Microsoft Teams( عللرب  تنفيذها  ومت 
ومناطقها  ال�صارقة  اإملللارة  ومناطق  مللدن  جميع  من  الوظيفية  امل�صتويات 

الو�صطى وال�صرقية.
 وتناول الدكتور �صامل الدوبي يف حديثه احلكم والعلل التي من اأجلها �صّرع 
اهلل ال�صيام وحتدث للم�صاركني عن اأثر ال�صيام يف حتقيق التقوى يف نف�س 

الإح�صان يف  الإن�صان  ال�صوم مدر�صة عظيمة يتعلم فيها  ، واعتبار  ال�صائم 
العبادة.

ا�صت�صعار  ال�صيام يف  واأثللر  الإ�صامية  الأخللوة  اأهمية  املحا�صر عن  وحتللدث 
ال�صيام  بحقيقة  الهللتللمللام  للم�صاركني  و�للصللرح  وامل�صاكني  الللفللقللراء  حللاجللة 

واحلر�س على العبادات ومنها قيام الليل و�صاة الراويح.
واملوظف يحتاج   الأمللانللة،  وتزية خلق  اأمللني على �صيامه  ال�صائم  ان  وذكللر 
لهذا اخللق للقيام مبهام وظيفته على اأكمل وجه واختتم املحا�صر بالإجابة 

على اأ�صئلة احل�صور وال�صتماع اإىل مداخاتهم.
التي   ، الف�صيل  لل�صهر  التدريبية  الللربامللج  خطة  �صمن  الور�صة  وتللنللدرج  
تهدف الدائرة من خالها اإىل رفع الوعي والتثقيف الإمياين بروحانيات 

ال�صهر الكرمي . 

•• اأبوظبي-الفجر:

مركز  اأ�صدرها  حديثة،  درا�صة  اأكللدت 
تلللريلللنلللدز للللللبللحللوث وال�لللصلللتللل�لللصلللارات، 
 ... الأوكللللرانلللليللللة  "احلرب  بلللعلللنلللوان: 
�لللصلللربلللة جلللللديلللللدة للللللللنلللظلللام الللللللدويل 
الأوكرانية  احللللرب  اأن  الليربايل"، 
عللملليللقللة علللللى النظام  اآثللللللاراً  �للصللتللرك 
بللهللذا احلجم  الللللدويل، لأن الأحللللداث 
يكون  اأن  لبلللد  اجلللغللرافلليللا  هلللذه  ويف 
القوى  اأثر حتويلي على عاقات  لها 
اللللكلللربى، الللتللي متللثللل امللللحلللدد الأهلللم 
عن  كا�صفة  اللللدويل،  النظام  لطبيعة 
اأن هذه احلرب وّجهت �صربة جديدة 

للنظام الدويل الليربايل.
وذكرت الدرا�صة، التي اأعدها الدكتور 
جلللملللال عللللبللللداجلللللواد املللتللخلل�للصلل�للس يف 
الأهم  التغري  اأن  ال�صيا�صية،  الللعلللللوم 
الللللذي حلللدث يف الللنللظللام اللللللدويل هو 
والتفاعات  العمليات  طبيعة  تغري 
اجلارية فيه، فبدًل من الركيز على 

النمو القت�صادي اأ�صبح الركيز على 
التبادل  مللن  وبلللدًل  والت�صلح،  الأملللن 
العابرة  الأمللللللوال  وحلللركلللة  الللتللجللاري 
هناك  اأ�للصللبللح  اللل�للصلليللا�للصلليللة،  للتكتات 
جدار عازل يزداد ارتفاعه ب�صرعة بني 

رو�صيا والغرب.

خالفات دولية
واأ�صارت اإىل اأن جائحة "كوفيد19-" 
قللدمللت فللر�للصللة ملل�للصللغللرة لللتللفللهللم اأثر 
فبدًل  اللللدويل،  النظام  على  الأزملللات 
وتعاونها  اللللعلللامل  دول  تللكللاتللف  ملللن 
ملللواجللهللة كلللورونلللا، حتلللول اللللوبلللاء اإىل 
الدولية،  اخلللافللات  لتعميق  حمللفللز 
النظام  من  اخلللروج  عملية  ولت�صريع 
املللحللكللوم بقواعد،  الللللليللربايل  اللللدويل 
اخل�صومات  حتكمه  دويل  نللظللام  اإىل 
اأن  يلللللوؤكلللللد  ال�لللصلللراتللليلللجللليلللة، ومبللللللا 
القوى  اخل�صومة ال�صراتيجية بني 
وبعيدة  اأ�صيلة  تللطللورات  هي  الكربى 
الأزمة  اأن  الللدرا�للصللة  وتللوقللعللت  امللللدى. 

اأثرها  �صتمار�س  الراهنة  الأوكللرانلليللة 
"كوفيد19-"  اأزملللة  تللاأثللري  يف اجتللاه 
ال�صراتيجية  اخل�صومة  واأن  نف�صه، 
بني القوى الكربى �صتتعمق، وت�صبح 
اللجوء  يلل�للصللبللح  بللحلليللث  حلللللدة،  اأكلللللر 
ل�صتخدام القوة يف العاقات الدولية 
اأكر �صيوعاً، فيما �صيراجع العتماد 

القللتلل�للصللادي املللتللبللادل والنللتللقللال غري 
لللد للللللتللكللنللولللوجلليللا بللللني اللللللدول  امللللقللليَّ
تتزايد  عللامل  يف  الدولية،  والتكتات 

فيه درجة ال�صتقطاب.
وبينت اأن الوليات املتحدة الأمريكية 
الللنللظللام الدويل  اإ�للصللعللاف  اأ�للصللهللمللت يف 
الليربايل عندما حتدت قواعد عمله، 

وذهبت لحتال العراق دون تفوي�س 
من الأمم املتحدة، مذكرة العامل باأن 
على  للتطبيق  لي�س  الللدويل  القانون 
فيغريان  ورو�صيا  ال�صني  اأمللا  الكبار، 
وكللللٌّ على طريقته،  الللللدويل،  الللنللظللام 
ففي حني تبني ال�صني قوة اقت�صادية 
تدريجي  بلل�للصللكللل  كللللربى  وعلل�للصللكللريللة 

النظام  رو�لللصللليلللا  تللغللري  �لللصلللريلللع،  لللكللنلله 
الدويل بال�صدمات وبا�صتخدام القوة 

امل�صلحة.

تعاون ا�سرتاتيجي
اللللوليلللات  اأن  اللللدرا�لللصلللة  واأو�لللصلللحلللت 
امللللتلللحلللدة تللعللمللل علللللى اإطللللالللللة حلظة 
انلللفلللرادهلللا بلل�للصللدارة الللنللظللام اللللدويل 
الأحادي القطب، بينما ت�صعى ال�صني 
يقوم  دويل  نظام  اإقللامللة  اإىل  ورو�للصلليللا 
علللللى تللعللدد الأقللللطللللاب، حلليللث تعززت 
العاقات بني رو�صيا وال�صني، وعربت 
القمة الرو�صية ال�صينية التي انعقدت 
بلللدء احلرب  اأ�للصللابلليللع قليلة مللن  قللبللل 
بني  املتزايد  التقارب  عن  اأوكرانيا  يف 
ا�صراتيجي  تللعللاون  وعلللن  الللقللطللبللني، 

وا�صع النطاق وبعيد املدى بينهما.
الرو�صي  ال�صراع  اأن  الدرا�صة  واأكللدت 
للد عللدداً من الجتاهات  الأوكلللراين ولَّ
اأن متثل  لللهللا  يللرجللح  املللهللمللة، واللللتلللي 
والأمني  ال�صيا�صي  الواقع  من  اأجللزاء 

املللقللبلللللة، ومنها:  املللرحلللللة  الللللدويل يف 
الأوروبية،  الأمللنلليللة  الثقافة  �صدمة 
اخلارجية  ال�صيا�صة  يف  عميق  وتغيري 
والدفاعية الأملانية، وا�صتنفار وتعزيز 
الللغللربللي، وتراجع  الللتللحللالللف  متللا�للصللك 
العللتللمللاد القللتلل�للصللادي املللتللبللادل بني 
رو�صيا والغرب، والُبعد ال�صيني حيث 
اعتبار  واللل�للصللني يف  رو�للصلليللا  تلل�للصللرك 
الوليات املتحدة التهديد الأول لهما، 
ولللكللن اللل�للصلليللنللاريللو الأ�لللصلللواأ يف الأزملللة 
الأوكلللرانللليلللة هللو دخللللول اللل�للصللني على 

خط الأزمة.

تعزيز الت�سامن الغربي
الأوكرانية  اأن احلرب  الدرا�صة  وترى 
الفر�صة لبث احليوية  للغرب  منحت 
الع�صكرية  موؤ�ص�صاته  يف  والتما�صك 
والحتاد  الناتو  )حلف  والقت�صادية 
الأوروبللللللللللللللللللي(، فلللبلللعلللد �للللصللللنللللوات من 
الللتللعللر وتلللراجلللع الللفللاعللللليللة، وجدت 
اإطاراً  املوؤ�ص�صتني  يف  الغربية  اللللدول 

الفعل  رد  وتن�صيق  لتنظيم  منا�صباً 
الرو�صي  الغزو  �صد  امل�صرك  الغربي 
لأوكرانيا، من خال تعزيز الت�صامن 
جت�صد  التي  املوؤ�ص�صات  ودعم  الغربي، 
الدول  قللدرة  وتع�صيد  الت�صامن  هذا 

الغربية على التن�صيق بينها.
اأن  اإىل  "تريندز"  درا�لللصلللة  وخللللل�للصللت 
اأ�صهت  املللتلل�للصللارعللة  الللتللطللورات  جللملللللة 
يف تللعللزيللز قلللوة الللكللتلللللة الللغللربلليللة التي 
مواجهة  يف  املتحدة  الوليات  تقودها 
القطبني الدوليني البازغني )ال�صني 
الذي  الأهللم  التحدي  ولكن  ورو�صيا(، 
يواجه الغرب يف هذا املجال هو اإذا ما 
ت�صتطيع  الغربي  التحالف  دول  كانت 
الوحدة  القدر من  هذا  على  احلفاظ 
الخلللتلللافلللات  واأن  طلللويلللللللة،  للللفلللرة 
املختلفة  ال�صيا�صات  بللني  املو�صوعية 
لتوفري  الأوروبية  الدول  تتبعها  التي 
احتياجاتها من الطاقة لن توؤدي اإىل 
التحالف  يف  �صريعة  انق�صامات  ظهور 

الغربي.

•• اأبوظبي-الفجر: 

لتطوير  الللرائللدة  احلكومية  املن�صة  احلكومية،  اأبللوظللبللي  اأكللادميلليللة  ا�صتقبلت 
وفداً  الإ�صناد احلكومي،  لدائرة  والتابعة  اأبوظبي،  اإمللارة  الب�صرية يف  الكفاءات 
اإدارياً من معهد الإدارة العامة يف البحرين )بيبا(، وذلك لبحث ومناق�صة �صبل 
التعاون يف جمال الربامج التدريبية والتطويرية وتبادل اأف�صل اخلربات، اإ�صافة 

اإىل العمل على الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم واتفاقيات تعاون م�صتقبًا.
وتراأ�س الوفد �صعادة الدكتور رائد حممد بن �صم�س، املدير العام ملعهد الإدارة 
العامة اإىل جانب ال�صيد جنم �صاملني، املدير التنفيذي للتعلم والتطوير، وال�صيد 

في�صل اخلياط، رئي�س ق�صم التطوير العلمي امل�صتمر.
�للصللملليللة عللبللدالللعللزيللز احلو�صني،  �للصللعللادة  اللللوفلللد  وكللللان يف مللقللدمللة ملل�للصللتللقللبلللللي 

يف  ال�صراكات  ق�صم  عمل  فريق  يرافقها  احلكومية،  اأبوظبي  اأكللادميلليللة  عميد 
الأكادميية. 

وتخلل الزيارة جولة ميدانية يف مقر اأكادميية اأبوظبي احلكومية اطلع خالها 
اأف�صل  مللع  تتوافق  التي  احلديثة  الأكللادميلليللة  وجتللهلليللزات  مللرافللق  على  الللوفللد 
ا�صتثنائية جلميع منت�صبيها. كما قدم  العاملية لتوفري جتربة تعليمية  املعايري 
كل من فريق ال�صراكات يف الأكادميية وفريق "بيبا" عرو�صاً تو�صيحية �صلطوا 
واخلدمات  املوؤ�ص�صية  وروؤيللتللهللم  الرئي�صية  ر�صائلهم  على  ال�صوء  خالها  مللن 
واآفاق  التوا�صل  اآلية  اجلانبان  بحث  كما  يقدمانها.  التي  التعليمية  والربامج 
الزيارات  تللبللادل  خللال  مللن  امل�صركة  الأهلللداف  لتحقيق  امل�صتقبل  يف  التعاون 

واخلربات والتن�صيق الدائم. 
ومن جانبها قالت، �صعادة �صمية عبدالعزيز احلو�صني، عميد اأكادميية اأبوظبي 

يف  العامة  الإدارة  معهد  مللن  الإداري  الللوفللد  با�صت�صافة  "�صررنا  احلكومية: 
البحرين، اإذ تاأتي هذه الزيارة لتعك�س امل�صاعي امل�صركة للطرفني للعمل على 
الثنائية يف جمال  بالعاقات  والرتللقللاء  اخلللربات  وتبادل  التعاون  اآفللاق  تعزيز 

الربامج التدريبية والفر�س التعليمية التي تقدمها الأكادميية واملعهد". 
جلهود  الداعمة  البحرين  يف  العامة  الإدارة  معهد  م�صاعي  احلو�صني  وثمنت 
اأبوظبي،  الب�صرية يف حكومة  بالكفاءات  اأبوظبي احلكومية لارتقاء  اأكادميية 

معربة عن تطلعها ملزيد من التعاون امل�صتقبلي بني الطرفني. 
لتعزيز  م�صاعيها  احلكومية  اأبللوظللبللي  اأكللادميلليللة  موا�صلة  احلو�صني  واأكللللدت 
على  املللرمللوقللة  والتدريبية  التعليمية  اجلللهللات  مللع  ال�صراتيجية  �صراكاتها 
م�صتوى املنطقة، وذلك مبا ين�صجم مع م�صتهدفاتها الرامية اإىل تقدمي جتربة 
تعلم عاملية امل�صتوى ملوظفي حكومة اأبوظبي تتيح الفر�صة لارتقاء مبهاراتهم 

وخرباتهم لتمكنهم من امل�صاهمة يف دعم م�صرية حكومة اأبوظبي نحو امل�صتقبل. 
اأكد �صعادة الدكتور رائد حممد بن �صم�س املدير العام ملعهد الإدارة  من جانبه 
امل�صركة  احلكومية  والللللروؤى  اجلللهللود  ت�صبيك  اأهمية  على  "بيبا"،  العامة 
والتجارب  املمار�صات واخلربات  اأف�صل  تبادل  الب�صرية، عرب  بالكوادر  لارتقاء 
الإدارية، وو�صع ا�صراتيجيات ا�صت�صرافية متكن القيادات من مواكبة املتغريات 
وامل�صتجدات، ومواجهة التحديات احلالية وامل�صتقبلية، م�صرًيا اإىل اأن الطموح 
احلكومي اليوم يتمثل يف جعل البتكار والإبداع �صمًة اأ�صا�صية من �صمات العمل 
الإداري، نحو اخلروج مب�صاريع ومبادرات وخدمات تلبي تطلعات املواطنني يف 

جمتمعاتنا اخلليجية والعربية.
وكذلك، �صلمت �صعادة �صمية عبدالعزيز احلو�صني الوفد درع الأكادميية تقديراً 

لزيارتهم املهمة اإىل اأكادميية اأبوظبي احلكومية.

ق اخل�سومة بني القوى الكربى تتوقع تعمُّ

»تريندز« يك�صف يف درا�صة حديثة اأن »احلرب الأوكرانية ... �صربة جديدة للنظام الدويل الليربايل«

»اأكادميية اأبوظبي احلكومية« ت�صتقبل وفدًا من معهد الإدارة العامة يف البحرين

العدد 13517 بتاريخ 2022/4/12 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1449/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 847/2021 جتاري جزئي ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )163521( درهم �صاما للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : ال كيه كيه للتجارة العامة �س.ذ.م.م
الرابعة -  ال�صناعية  الق�صي�س  الق�صي�س -  املتحدة - دبي - ديرة -  العربية  عنوانه:المارات 

حممد ال�صاهلي - م�صتودع رقم 2 - �س.ب رقم:117917 دبي - رقم مكاين:3686095586
املطلوب اإعانه : 1- �صهاب الدين تاداتيل �صليمان - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع الإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر  به وقدره )163521( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021

العدد 13517 بتاريخ 2022/4/12 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                         يف التنفيذ رقم  5/2022/267 تنفيذ احكام جزائية 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�صاد�صة رقم 227

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى 70923/2021 جزاء دبي.
طالب التنفيذ : بنك دبي ال�صامي - �صركة م�صاهمة عامة - نور بنك - م�صاهمة عامة ، �صابقا

فاك�س   - العقارية  اعمار  - ملك  رقللم 801  - مكتب  زايللد  ال�صيخ  �صارع   - بردبي   - دبللي  عنوانه:امارة 
رقم:043653265 - هاتف رقم 044268888 - بوكالة املحاميني/جابر ال�صامي واحمد ال�صامي

املطلوب اإعانه : 1- منيف رفات رفات �صعيد - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )833707( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
هذا  ن�صر  تللاريللخ  مللن  يوما   )15( خللال  املللذكللور  بالقرار  اللللتللزام  عللدم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية 

العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13517 بتاريخ 2022/4/12 70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  124/2022/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/168 عقاري جزئي واملعدل بال�صتئناف رقم 2019/408 

ا�صتئناف عقاري ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )160541.73( درهم �صاما للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : نور بنك - م�صاهمة عامة 

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - مبنى اعمار �صكوير رقم 1 - الطابق الثامن - بجوار برج 
خليفه بوكاله املحامي ع�صام التميمي

املطلوب اإعانه : 1- �صرفراز علي بنجا�س غام نبي بنجا�س - �صفته : منفذ �صده
بلله وقدره  املنفذ  املبلغ  بللدفللع  والللزامللك  اعلللاه  املللذكللورة  التنفيذية  الللدعللوى  اأقلللام عليكم  قللد   : الإعللللان  مللو�للصللوع 
)160541.73( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، بال�صافة اىل بف�صخ التفاقية امل�صماة )اتفاقية اليجار 
ار�س رقم  املنطقة ور�صان الوىل -  �صكنية -  الوحدة )�صقة  الدعوى عن  امللكية( وماحقها مو�صوع  املنتهي بنقل 
658 - مبنى رقم 1 - ا�صم املبنى ICIEMR15 - رقم العقار 005 الطابق G وبالزام املدعي عليه بت�صليم العقار 
امللكية  الللواردة ب�صهادة  العقاري )حق الجللارة(  القيد  ا�صارة  ال�صواغل وبالغاء  مو�صوع الدعوى للمدعي خاليا من 
ل�صالح املدعي عليه  ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خال )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13517 بتاريخ 2022/4/12 

اعالن اأمر اأداء بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:570/2022/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
وامل�صاريف  والر�صوم  درهللم   )50400( مبلغ  ب�صداد  عليه  املدعي  بللالللزام  المللر  با�صدار  املطالبة   : الللدعللوى  مو�صوع 

والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ا�صتحقاق ال�صيك وحتى متام ال�صداد . 
املدعي:�صركة الدانوب ملواد البناء ذ.م.م - فرع دبي

عنوانه:المارات - امارة دبي - القوز ال�صناعية الوىل - دبي - مبنى خمزن رقم 1 - �صقة خمزن رقم 1 - ملك موؤ�ص�صة 
دبي العقارية - وميثله:ا�صامة ح�صن عثمان دبلوك

�للس.ذ.م.م  -  �صفتهما : مدعي  اإعانهما :  1- هارمان جيت �صينغ كمال �صينغ 2- �صركة ادمز للمقاولت  املطلوب 
عليهما

بللتللاريللخ:2022/3/3 - بالزام املدعي  اأداء فقد قللررت حمكمة دبي البتدائية  اأمللر  ا�صت�صدار  مو�صوع الإعللان :طلب 
عليهما بالت�صامن بان يوؤديا للمدعي )50.400.00( درهم خم�صون الفا واربعمائة درهم والفائدة القانونية بواقع %5  
من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام مع الزامهما بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ 300 درهم مقابل اتعاب املحاماة 
.ولكم احلق يف التظلم المر او ا�صتئنافه  بح�صب الحوال وفق الحكام الواردة يف املادة 66 من الائحة التنظيمية 

لقانون الجراءات املدنية.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13517 بتاريخ 2022/4/12 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:452/2022/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

وامل�صاريف  والر�صوم  درهم   )16984( مبلغ  ب�صداد  عليه  املدعي  بالزام  المر  با�صدار  املطالبة   : الدعوى  مو�صوع 
وفائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ ا�صتحقاق كل �صيك حتى ال�صداد مع الزامهما بالر�صوم وامل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة . 
املدعي:�صركة الدانوب لتجارة مواد البناء ذ.م.م 

عنوانه:المارات - امارة دبي - اخلبي�صي - ديره - دبي - �صارع اخلبي�صي - مبنى معر�س رقم A1 - �صقة معر�س 
رقم A1 - بناية ملك را�صد عبداهلل الر�صيدان - وميثله:ا�صامة ح�صن عثمان دبلوك

املطلوب اإعانهما :  1- الهيا وورك�س �س.ذ.م.م 2- �صو كيوجن هي  -  �صفتهما : مدعي عليهما
اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/3/9 - بالزام املدعي  مو�صوع الإعان :طلب ا�صت�صدار اأمر 
عليهما بالت�صامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )16.984( درهم �صتة ع�صر الفا وت�صعمائة واربعة وثمانون درهم 
والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام مع الزامهما بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ 300 
درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف التظلم المر او ا�صتئنافه  بح�صب الحوال وفق الحكام الواردة يف املادة 

66 من الائحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13517 بتاريخ 2022/4/12 

اعالن اأمر اأداء بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:15/2022/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية 2 رقم 304
درهم  ع�صر  وثاثة  و�صتمائة  الف  ع�صرون  درهللم   )20.613( وقللدره  مببلغ  اداء  بامر  املطالبة   : الدعوى  مو�صوع 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�صتحقاق يف:2021/5/13 وحتى ال�صداد التام مع الزام امل�صتدعي �صدهم 

بالر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل الطليق من قيد الكفالة . 
املدعي:مترات للتجارة العامة �س.ذ.م.م 

عنوانه:مكتب حممد الدهبا�صي للمحاماة وال�صت�صارات القانونية الكائن بامارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة 
- �صارع ال�صيخ زايد 48 - برج جايت - بالقرب من حمطة مرو برج خليفة/دبي مول - ت:044412031

 وميثله:حممد علي حممد علي الدهبا�صي
�س.ذ.م.م   الغذائية  املللواد  لتجارة  املعارف   -2 ال�صيخ  حممد  راج  حممد  راج  �صليم  حممد   -1   : اإعانهما  املطلوب 

-  �صفتهما : مدعي عليهما
مو�صوع الإعان :طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/1/18 - بالزام املعرو�س 
�صدهما بالت�صامن فيما بينهما ان يوؤديا اىل طالبة المر مبلغ وقدره )20.613( ع�صرون الف و�صتمائة وثاثة 
امل�صاريف  والزمتهما  ال�صداد  متام  وحتى  ال�صيك  ا�صتحقاق  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة  درهما  ع�صر 
وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ماعدا ذلك من طلبات .ولكم احلق يف التظلم المر او ا�صتئنافه  

بح�صب الحوال وفق الحكام الواردة يف املادة 66 من الائحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13517 بتاريخ 2022/4/12 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:55/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة امل�صارف اجلزئية الثانية رقم 256

مو�صوع الدعوى : املطالبة مببلغ )1.044.365.99( مليون واربعة واربعني الف وثاثمائة وخم�صة و�صتني درهم وت�صعه 
فل�س والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى تاريخ ال�صداد التام مع الزامهم بامل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة .
املدعي:بنك اأبوظبي التجاري

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - �صارع الكرا - بناية بنك اأبوظبي التجاري - الفرع الرئي�صي - الدور 16
املطلوب اإعانهم :  1- �صركة ذبيان لركيب التجهيزات والجزاء املعدنية ذ.م.م 2- عماد يو�صف ذبيان 3- اأمري ذبيان 4- 

ذبيان ل�صناعة الملنيوم والزجاج ذ.م.م 5- طارق عارف ذبيان 6- عارف حممود ذبيان  -  �صفتهم : مدعى عليهم
مو�صوع الإعان :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ:2022/3/2 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�صالح/بنك 
اأبوظبي التجاري الزام املدعي عليهم بالت�صامن بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره )1.041.994.07( درهم مليون واربعة 
واربعني الف وثاثمائة وخم�صة و�صتني درهم وت�صعه فل�س ، والفائدة القانونية بواقع 5% من اليوم التايل لتاريخ املطالبة 
الق�صائية احلا�صل يف 2022/1/11 وحتى ال�صداد التام وبالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما 
مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

70533

العدد 13517 بتاريخ 2022/4/12 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  509/2022/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�صابعة رقم 228

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/1987 مدين جزئي ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )66512( درهم �صاما للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : ريحان جماهد جماهد ح�صني
عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�صعيد - ديره - دبي - مبنى بنايه )ان جي اي( - �صقة ط 7 

�صقة 703 - مقابل ديرة �صيتي �صنر
املطلوب اإعانه : 1- ميجرا�صن جاتو ايز خلدمات رجال العمال - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع الإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
�صتبا�صر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  وقللدره )66512( درهم اىل طالب  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197
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ال�صرقي  ال�صاحل  "ميجي" التي �صربت  العا�صفة ال�صتوائية  ت�صببت 
األفا   17 اأكر من  للفلبني مبقتل �صخ�س واحد على الأقللل وت�صريد 
اأول  خلفتها  التي  الأر�للصلليللة  والنللهلليللارات  الفي�صانات  ب�صبب  اآخللريللن 
قاله م�صوؤولون  ملا  وفقا  العام،  الفلبني هذا  ت�صرب  ا�صتوائية  عا�صفة 
يطلق  التي  "ميجي"-  ال�صتوائية  العا�صفة  وو�صلت  الثنني.  اأم�س 
عليها حمليا "اأجاتون" - اإىل ال�صاحل ال�صرقي للباد اأم�س الأحد، ما 
اأمطار غزيرة ت�صببت يف حدوث في�صانات وانهيارات  اإىل هطول  اأدى 
اإن رجا غرق  املت�صررة. وقال م�صوؤولون حمليون  املناطق  اأر�صية يف 
كيلومرا   970 بعد  على  اأورو  دي  دافلللاو  اإقللللليللم  يف  الفي�صانات  يف 
جرفتهما  عندما  بجروح  امللراأتللان  اأ�صيبت  و  مانيا  العا�صمة  جنوب 
الوطنية  الللكللوارث  وكالة  وذكللرت  بوكيدنون.  مقاطعة  يف  الفي�صانات 
اأن 17 األفا و 892 �صخ�صا اأجربوا على الفرار من منازلهم يف 17 
من  باأكر  ال�صبل  تقطعت  بينما  ميجي،  جللراء  من  ت�صررت  مقاطعة 
1100 راكب يف املوانئ البحرية باملناطق املت�صررة بعد اأن اأوقف خفر 
ال�صواحل ال�صفر عرب البحر. من جهته ذكر مكتب الأر�صاد اجلوية اأن 
ميجي �صعفت منذ ذلك احلني وحتولت اإىل منخف�س ا�صتوائي، وهي 
الآن تتحرك برياح ق�صوى ت�صل �صرعتها اإىل 55 كيلومرا يف ال�صاعة 

وعوا�صف ت�صل �صرعتها اإىل 75 كيلومرا يف ال�صاعة.

من  اأكللر  املا�صيني  الأ�صبوعني  يف  ال�صلفادورية  ال�صلطات  اأوقللفللت 
ح�صبما  ع�صابات،  اإىل  ينتمون  اأنهم  يف  ي�صتبه  �صخ�س  اآلف  ت�صعة 
التي  الللطللوارئ  اإطللار حالة  بوكيلة، يف  الرئي�س جنيب  الأحللد  اأعلن 
ا  �صخ�صً  87 اأودت بحياة  القتل  ارتفاع كبري يف جرائم  بعد  فر�صها 
"اأكر من  تللغللريللدة  بوكيلة يف  وكللتللب  اآذار/ملللار�لللس.  و27   25 بللني 
15 يوًما فقط. نوا�صل  9000 ع�صو يف ع�صابات )اأوقفوا(خال 
ودولية  حملية  اإن�صانية  منظمات  وتنتقد  الع�صابات".  �صّد  حربنا 

بوكيلة لرتكابه انتهاكات مفر�صة حلقوق الإن�صان.
ا  9120 جمرًما مفر�صً �صجنت  اأنها  ال�صرطة من جهتها  واأّكللدت 
 20 منذ  الأوىل  املللرة  وهللي  الع�صابات".  على  "احلرب  بللدايللة  منذ 
يف  املفر�صني  املجرمني  اآلف  ال�صلفادور  فيها  تللوقللف  الللتللي  عللاًمللا 
فرة زمنية ق�صرية لهذا احلّد. وت�صن �صلطات الباد حالًيا هجوًما 
على ع�صابات "مارا�س" الع�صابات التي تعتمد على جتارة املخدرات 
والبتزاز وامل�صوؤولة عن موجة جرائم القتل الأخرية يف جميع اأنحاء 
الباد. واأقّر الربملان قوانني تزيد مدة العقوبة الق�صوى لانتماء 
ال�صجن(  يف  عللاًمللا   45 اإىل  ت�صعة  )مللن  ملللرات  خم�س  ع�صابة  اإىل 
وتعاقب على ن�صر ر�صائل الع�صابات يف و�صائل الإعام بال�صجن ملدة 

ت�صل اإىل 15 عاًما.

اعترب رئي�س احلزب احلاكم يف بولندا اأن حادث حتطم الطائرة الذي 
اأودى بحياة �صقيقه التواأم ورئي�س الباد اآنذاك ليخ كات�صين�صكي يف 
رو�صيا عام 2010 كان "هجوما" مدبرا، حمما امل�صوؤولية لعنا�صر 

يف بولندا ورو�صيا.
وندد يارو�صاف كات�صين�صكي بالغزو الرو�صي لأوكرانيا، حمذرا دول 

اأوروبا الغربية من اأن الدور قد ياأتي عليها.
اللللذكلللرى ال12 حلللللادث حتطم  يللتللحللدث يف  كللاتلل�للصلليللنلل�للصللكللي  وكللللان 
مدينة  قللرب  البولندية  اجلوية  للقوات  التابعة  التوبوليف  طائرة 
كات�صين�صكي  ليخ  الرئي�س  مقتل  اىل  اأدى  ما  الرو�صية،  �صمولين�صك 

وزوجته اإ�صافة اىل 94 �صخ�صا اآخرين بينهم كبار اأع�صاء اإدارته.
الرئي�س  ح�صر  حيث  رو�صيا  من  عودتها  طريق  يف  الطائرة  وكانت 

البولندي الراحل حفا تخليدا لذكرى �صحايا جمزرة كاتني.
 22 الأوكرانية مقتل  وكاتني يف رو�صيا �صهدت اىل جانب خاركيف 
اأيلول/ يف  الأحمر  اجلي�س  لدى  اأ�صرى  كانوا  بولندي  �صابط  األللف 
البولندية  للمناطق  ال�صوفياتي  الحتاد  بعد غزو   1939 �صبتمرب 

ال�صرقية مبوجب التفاقية الأملانية ال�صوفياتية.
الق�صر  اأمللام  الأحللد  اأن�صاره  من  اآلف  ب�صعة  كات�صين�صكي  وخاطب 
عدة،  م�صادر  من  وموثقة  كاملة  "اإجابات  لديه  اإن  قائا  الرئا�صي 
اأنه  اىل  م�صريا  الللطللائللرة،  حتطم  �صبب  اخلارج" حللول  مللن  بع�صها 

�صيتم الك�صف عنها "يف القريب العاجل".

عوا�صم

مانيال

�صان �صلفادور

وار�صو

•• عوا�صم-وكاالت

وقعها  على  تتعمق  ال�صابع،  اأ�صبوعها  الأوكرانية  الرو�صية  احلللرب  دخللول  مع 
النق�صامات باملوقف الأوروبللي من التعاطي مع رو�صيا، بني عوا�صم مركزية 
يف اأوروبا الغربية، كربلني وباري�س وروما ت�صعى لتغليب اخليار الدبلوما�صي، 
اأخرى ل �صيما تلك التي كانت دائرة يف الفلك ال�صوفياتي ال�صابق،  وعوا�صم 

والتي هي اأقل تاأثريا ودورا يف املنظومة الأوروبية، تدفع نحو الت�صعيد.
وتعليقا على التباينات يف املواقف الأوروبية، وتاأثرياتها على وحدة املوقف حيال 
الدولية  العاقات  ق�صم  رئي�س  زهري،  نا�صر  قال  الأوكرانية،  والأزمللة  رو�صيا 
"�صكاي  ال�صيا�صي يف مركز جنيف للدرا�صات، يف حديث مع موقع  والقت�صاد 
الحتاد  �صطري  بني  وتقليدية  كبرية  خافات  بالطبع  "ثمة  عربية":  نيوز 
اإدارة اخلاف مع رو�صيا حتى قبل  الأوروبللي الغربي وال�صرقي، جلهة كيفية 

اندلع هذه الأزمللة، وهي حتتد الآن على وقع املوقف من مو�صكو اإثر حربها 
باأوكرانيا، فالعديد من دول اأوروبا ال�صرقية تتماهى دوما مع وا�صنطن وتدفع 
ال�صيا�صية  اأق�صى درجات الت�صعيد مع مو�صكو، دون مراعاة تبعات ذلك  نحو 
دول  يف  لها  ينظر  وهللكللذا  الأوروبللللي،  الحتلللاد  على  والقت�صادية  والع�صكرية 
اأوروبا الغربية على اأنها تريد توريط املنظومة الأوروبية يف اأزمات وماآزق ل 
ت�صتطيع مواجهتها بل ول تريد حدوثها اأ�صا�صا". ولهذا ثمة حتفظ يف الدول 
املوؤثرة بالحتاد الأوروبي وتوج�س من توجهات العديد من دول �صرق اأوروبا 
و�صيا�صاتها الت�صعيدية حيال رو�صيا، كما يو�صح زهري قائا: "ما يحدث الآن 
هو خروج هذه اخلافات من الكوالي�س للعلن، و�صيكون غالبا هناك اإجراءات 
يف مرحلة مللا جتللاه وار�للصللو وغللريهللا مللن عللوا�للصللم دول �للصللرق وو�للصللط اأوروبلللا 
التذمر من هذه  اأن  الت�صعيدي حيث  نزوعها  اإن مل تراجع عن  والبلطيق، 

التوجهات ل يقت�صر فقط على فرن�صا، بل ي�صمل كذلك اأملانيا واإيطاليا".

احلرب الأوكرانية تف�صح حجم الختالف بني �صطري اأوروبا

اأوكرانيا توا�سل ال�ستعداد ملواجهة هجوم رو�سي جديد 

كييف تدعو املجتمع الدويل لتقدمي املزيد من الدعم  

�سحف عربية: اأزمة الطاقة العاملية قد تنعك�س على م�سار التهدئة اليمنية

اليمن.. اقرتبت حلظة احلقيقة و�صط جهود اأممية لإنهاء احلرب

•• لفيف-رويرتز

تاأهبت القوات امل�صلحة الأوكرانية اأم�س الثنني ملواجهة 
هجوم رو�صي جديد يف الوقت الذي هزت فيه انفجارات 
امل�صت�صار  يعتزم  بينما  وال�صرق  اجلنوب  يف  املللدن  قوية 
فادميري  الللرو�للصللي  الرئي�س  مللع  الجللتللمللاع  النم�صاوي 

بوتني ويدعو لإنهاء ال�صراع.
ووا�صل الرئي�س الأوكراين فولودميري زيلين�صكي حملته 
مواطنيه  و�صحذ همة  اللللدويل  الللدعللم  الللدوؤوبللة حل�صد 

قائا اإن الأيام القليلة املقبلة �صتكون مهمة و�صعبة.
متاأخر  وقللت  يف  بثت  م�صورة  كلمة  يف  زيلين�صكي  وقللال 
خائفة  �صتكون  خوفا.  اأكللر  رو�صيا  "�صتكون  الليل  من 
العلللراف  عليها  يتحتم  اأن  �صتخ�صى  اخللل�للصللارة.  مللن 
اإىل  الللرو�للصلليللة  اللللقلللوات  "�صتنتقل  وتللابللع  باحلقيقة". 
املزيد  ي�صتخدمون  قللد  دولللتللنللا.  �صرق  يف  اأكللرب  عمليات 
من ال�صواريخ �صدنا وحتى املزيد من القنابل التي يتم 

اإ�صقاطها جوا. لكننا ن�صتعد ملا �صيقومون به. �صرند".
وقال امل�صت�صار النم�صاوي كارل نيهامر اإنه �صيجتمع مع 
بوتني اليوم يف مو�صكو يف اأول اجتماع مبا�صر لبوتني مع 
م�صوؤول كبري من دولة ع�صو بالحتاد الأوروبي منذ بدء 

الغزو الرو�صي لأوكرانيا يف 24 فرباير �صباط.
"نحن دولة  وكللتللب نلليللهللامللر علللللى تللويللر عللن الللنللملل�للصللا 
حملللايلللدة علل�للصللكللريللا ولللكللن مللوقللفللنللا وا�لللصلللح ملللن احلرب 
تتوقف!  اأن  يجب  اأوكللرانلليللا..  على  الرو�صية  العدوانية 
الأمر يحتاج اإىل فتح ممرات اإن�صانية ووقف اإطاق النار 

واإجراء حتقيق �صامل يف جرائم احلرب".
وت�صبب الغزو الرو�صي يف نزوح نحو ربع �صكان اأوكرانيا 
واأحال  منازلهم  عن  ن�صمة  مليون   44 عددهم  البالغ 
عددا من املدن اإىل اأنقا�س بالإ�صافة اإىل �صقوط الآلف 

بني قتيل وجريح.
اأي  على  ال�صتياء  مللن  الرو�صية  الللقللوات  تتمكن  ومل 
اإن مو�صكو جتمع  تللقللول  اأوكللرانلليللا  لللكللن  كللبللرية  مللديللنللة 
النا�س  وحثت  كبري  لهجوم  ا�صتعدادا  ال�صرق  يف  قواتها 

هناك على الفرار.
وذكرت و�صائل الإعام الأوكرانية الأحد اأن �صل�صلة من 
ب�صمال  خاركيف  مدينة  يف  �صمعت  القوية  النفجارات 
الأ�صود  البحر  بالقرب من  الباد ويف ميكوليف  �صرق 

يف القطاع اجلنوبي من الباد.
منطقة  حاكم  ريزني�صنكو  فالنتني  قال  �صابق  وقت  ويف 
دنيربوبروف�صك بو�صط الباد اإن ق�صفا �صاروخيا اأدى 

اإىل تدمري املطار يف مدينة دنيربو.
الدقة  اإن �صواريخ عالية  الرو�صية  الدفاع  وزارة  وقالت 
دمرت خال الليل مقر كتيبة دنيربو الأوكرانية يف بلدة 

زفونيت�صكي.
ومل يت�صن لرويرز بعد التاأكد من �صحة التقارير.

منا�سدة لتقدمي اأ�سلحة
القوى  زيلين�صكي  ينا�صد  اأوكرانيا،  رو�صيا  اأن غزت  منذ 
لباده  الدفاعية  امل�صاعدة  مللن  املللزيللد  تقدمي  الغربية 
حظر  ت�صمل  �صرامة  اأ�للصللد  بعقوبات  مو�صكو  ومعاقبة 

�صادراتها يف جمال الطاقة.
وقال م�صت�صار الأمن القومي الأمريكي جيك �صوليفان 
لأوكرانيا  "�صنقدم  نيوز  اإيه.بي.�صي  ل�صبكة  حديث  يف 
الأ�صلحة التي حتتاجها للتغلب على الرو�س ملنعهم من 

ال�صيطرة على املزيد من املدن والبلدات".
وقال زيلين�صكي اإنه يثق يف قواته امل�صلحه ولكن "لاأ�صف 
لي�س لدي الثقة يف اأننا �صنح�صل على كل ما نحتاجه" 

من الوليات املتحدة.
واأ�صاف يف مقابلة اأجرتها معه �صبكة �صي.بي.اإ�س "يجب 
يدافعون  كللانللوا  لللو  كما  بالأ�صلحة  اأوكللرانلليللا  يلللزودوا  اأن 
مل  اإذا  ذلللك.  يدركوا  اأن  عليهم  و�صعبهم..  اأنف�صهم  عن 
علينا  ال�صعب  مللن  �صيكون  �صريعة  بللوتللرية  يللتللحللركللوا 

حتمل هذا ال�صغط".
اإنلله حتدث  توير  على  �صابق  وقللت  زيلين�صكي يف  وقللال 
ب�صاأن  �صولت�س  اأولف  الأمللللللاين  امللل�للصللتلل�للصللار  مللع  هللاتللفلليللا 
الدفاعي  الللدعللم  مللن  املللزيللد  وتللقللدمي  اإ�صافية  عقوبات 
اأي�صا  بحث  زيلين�صكي  اإن  مكتبه  وقللال  لباده.  واملللايل 
مع امل�صوؤولني الأوكرانيني مقرحات كييف حول حزمة 

جديدة من عقوبات الحتاد الأرووبي.
الفحم  واردات  يللوم اجلمعة  الأوروبللللي  الحتلللاد  وحللظللر 
واردات  من  يقرب  مل  لكنه  اأخللرى  ومنتجات  الرو�صي 

النفط والغاز من رو�صيا.

قتلى من املدنيني
اأدى تزايد اخل�صائر يف �صفوف املدنيني اإىل اإدانة دولية 

وا�صعة النطاق وفر�س عقوبات جديدة.
دميريف  قرية  دائللرة  رئي�صة  زاباليك  لودميا  وقالت 
على  العثور  مت  اإنلله  كييف  الأوكرانية  العا�صمة  �صمايل 

الع�صرات من جثث املدنيني يف املنطقة.
واأ�صافت "كان هناك اأكر من 50 قتيا. اأطلقوا النار 
عليهم من م�صافة قريبة. هناك �صيارة احرق بداخلها 
العظام.  �للصللوى  منه  يتبق  ومل  عللامللا   17 عللمللره  �صبي 
قليا،  اأبللعللد  م�صافة  وعلى  املللراأة.  ج�صد  ن�صف  تطاير 

رجل ممدد بالقرب من �صيارته وقد اأحرق حيا".
ومل يت�صن لرويرز التحقق بعد من هذه التقارير.

بارتكاب  غربية  ودول  اأوكرانيا  اتهامات  مو�صكو  وتنفي 
جللرائللم حلللرب. ونللفللت ملللرارا ا�صتهداف املللدنلليللني خال 
جارتها  �صاح  لنزع  خا�صة"  "عملية  باأنها  ت�صفها  مللا 
اأوكرانيا  وت�صف  "النازيني".  من  وتطهريها  اجلنوبية 
والدول الغربية هذه الأقاويل باأنها ذريعة ل اأ�صا�س لها 

ل�صن احلرب.
اأن تت�صبب احلللرب يف  وتوقع البنك الللدويل يوم الأحللد 
املئة  45 يف  بن�صبة  لأوكرانيا  القت�صادي  الناجت  انهيار 
هذا العام بعد اإغاق ن�صف ال�صركات وتقلي�س �صادرات 
احلبوب ب�صبب احل�صار البحري الرو�صي والدمار الذي 
الللكللثللري من  القللتلل�للصللادي م�صتحيا يف  الللنلل�للصللاط  جللعللل 

املناطق.
وتوقع البنك اأن ينكم�س الناجت املحلي الإجمايل لرو�صيا 
11.2 يف املئة هذا العام ب�صبب تاأثري العقوبات  بن�صبة 

الغربية.

•• عوا�صم-وكاالت

اجلمود  يف  اخراقاً  اليمنية  اليمنية  امل�صاورات  اأحدثت 
اأممية مركزة  املتمادي لاأزمة، يف ظل جهود  ال�صيا�صي 
لإنللهللاء احللللرب يف الللبللاد علللللى الللرغللم مللن اخلروقات 
الثنني،  اأملل�للس  �للصللادرة  عربية  �صحف  ووفللق  احلوثية. 
الناجمة  العاملية  الطاقة  اأزملللة  اأن  اإىل  م�صادر  اأ�للصللارت 
التهدئة  تنعك�س على م�صار  اأوكرانيا قد  عن احلرب يف 
اليمنية  ل  اليمنية  اللللللقللاءات  ت�صتمر  حللني  يف  اليمنية، 

لتعزيز وحدة ال�صف والتمهيد لبدء حقبة جديدة.

حلظة احلقيقة
بدرخان،  عبدالوهاب  قال  اللبنانية  النهار  �صحيفة  يف 
"اأّدى ات�صاع التمثيل املجتمعي للم�صاركني يف امل�صاورات 
يتحّملون  تف�صيل  جملللرد  احلللوثلليللني  غلليللاب  جللعللل  اإىل 
التي  الر�صالة  كانت  اأخللرى،  جهة  ومن  م�صوؤوليته،  هم 
اأطلقتها من اأجل اإنهاء احلرب وبناء ال�صام اأقوى من 
امل�صروخة  الأ�صطوانة  وتللكللرارهللم  احلوثيني  مللراوغللات 

ذاتها تهّرباً من حلظة احلقيقة".
واأ�صاف "اأقدم جناح ال�صرعية يف اليمن على خطوة جّدية 
ل�صتعادة  م�صروع  باأنها  عنها  التعبري  جرى  ومدرو�صة 
الدولة، باإرادة مينية ودعٍم خليجي ودويل واأممي، لكن 
ا�صتعداداً  لل�صفوف  ترتيباً  اعتربها  النقابي  اجلانب 
القيادة  اأن جمللللل�للس  مللتللجللاهللًا  الللتلل�للصللعلليللد،  ملللن  ملللزيللد 
التفاو�س مع جماعة  اإىل  ُدعللي حلظة ولدتلله  الرئا�صي 

احلوثيني، ومل ُيطلب منه اأن يحاربهم".
واأو�لللصلللح الللكللاتللب اأن كللللٌّ امللللتلللغلللرّيات الللتللي طلللللراأت على 
ال�صتة  الأعلللللوام  خلللال  وال�صيا�صي  امللليللداين  الللو�للصللعللني 
املا�صية، ميّثل حاًل من تعقيدات الو�صع اليمني مبقدار 
ما ي�صري اإىل تداخل بني التوّجهات الدولية وتعار�صها، 
عن  البحث  مللعللاودة  يف  املطاف  نهاية  يف  �صاهمت  لكنها 
تغيري عملي براغماتي يف الإدارة اليمنية لاأزمة ميكن 

اأن يحظى مبواكبة خليجية واأمريكية واأممية.
اأن  "اأظهرت خمرجات م�صاورات الريا�س  واأردف قائًا 
القرار اليمني ل يزال عند القوى ال�صرعية، بدليل اأنها 
�صّكلت لليمنيني يف الداخل واخلارج بارقة اأمل، واأعادت 

ت�صويب وجهة البو�صلة اليمنية، ذاك اأن ترتيب البيت 
ووجود  الللدولللة،  لإحياء  طريق  خريطة  و�صوغ  اليمني 
ال�صعودية ك�صامن  التعاون اخلليجي ول �صيما  جمل�س 
ُتلل�للصللعللرهللم بللللاأن اللليللمللن املري�س  للللللتللوجللهللات اجللللديلللدة، 
واملنكوب لن ُيرك للم�صري البائ�س الذي تريده اإيران 

وحوثّيوها".

حقبة جديدة
وبدورها، ك�صفت �صحيفة ال�صرق الأو�صط اأنه منذ انتهاء 
لدول  التعاون  دول  جمل�س  ا�صت�صافها  التي  امل�صاورات 
اخلليج العربية وانتهت بنقل ال�صلطة، �صهدت العا�صمة 
ال�صعودية الريا�س �صل�صلة لقاءات مينية - مينية حر�س 
لقاء  على  والقبلية  ال�صيا�صية  املكونات  ممثلو  خالها 
عدد من قيادات جمل�س القيادة الرئا�صي، للتاأكيد على 

وحدة ال�صف ومواجهة التحديات امل�صركة.
�صرورية  اللللللقللاءات  هللذه  اأن  مينيون  �صيا�صيون  ويلللرى 
لتعزيز مفهوم جمل�س ال�صام والقوة الذي حتدث عنه 
العليمي  ر�صاد  الدكتور  الرئا�صي  القيادة  رئي�س جمل�س 

يف بيانه الأول، الذي ل يتج�صد بغري تاقي املختلفني 
اآيديولوجياً و�صيا�صياً. و�صدد نائب رئي�س جمل�س القيادة 
حمافظ  لقائه  خللال  �صالح  طلللارق  العميد  الللرئللا�للصللي 
اأع�صاء  مللن  الللدكللتللور احل�صن طللاهللر، وعلللدداً  احلللديللدة 
جمل�صي النواب وال�صورى وال�صلطة املحلية امل�صاركني يف 
امل�صاورات اليمنية – اليمنية، على اأهمية تكاتف جهود 
املجل�س  جللهللود  م�صاندة  اأجلللل  مللن  ال�صعب  قللوى  جميع 

لتحقيق الأهداف التي تاأ�ص�س من اأجلها.
اأهمية  على  اأكللد  اأنلله  لل�صحيفة  ر�صمية  وذكللرت م�صادر 
والتعبوي  القتايل  والإعلللداد  القتالية  اجلاهزية  تعزيز 
واملعنوي لكافة وحدات القوات امل�صلحة، ملواجهة اخلروق 
ميداين  تقدم  اأي  حتقيق  من  ومنعها  للهدنة  احلوثية 

على الأر�س.
الأطراف  بللني  امل�صتمرة  اللللللقللاءات  هللذه  على  تعليق  ويف 
نعمان،  لطفي  اليمني  ال�صيا�صي  الكاتب  يرى  اليمنية، 
الللذهللاب اإىل حمطات  "لي�س هللنللاك مللا ميللنللع مللن  اأنللله 
الت�صاوؤم  �للصللحللراء  يف  طللويللل  وقللت  ق�صاء  بعد  الللتللفللاوؤل 
يذوب  قبل  مللن  قلنا  "كما  م�صيفاً  القتال"،  وملليللاديللن 

اليمنيون يف بع�صهم بع�صاً، ويلتقون كاأن �صيئاً مل يكن، 
الفراق الطويل احلر�س  دافللع للتاقي بعد  اأهللم  ولعل 
ل  اللللذي  والللقللوة  اللل�للصللام  جمل�س  مفهوم  حت�صني  على 
و�صيا�صياً  اآيديولوجياً  املختلفني  تاقي  بغري  يتج�صد 
علللللى اأ�للصللا�للس اللللوحلللدة الللوطللنلليللة الللتللي جلل�للصللدهللا ت�صكيل 
امل�صتقبل  لبناء  املا�صي  خافات  على  وال�صمو  املجل�س، 

بعد ت�صفية احلا�صر".

عزل احلوثي
اأيام  �صوى  "مل مت�ِس  قالت  فقد  واأمللا �صحيفة عكاظ، 
مللنللذ اأن حلللزم اللليللمللنلليللون اأملللرهلللم علللللى تللكللويللن جمل�س 
الللقلليللادة الللرئللا�للصللي؛ بللعللد ملل�للصللاورات مللو�للصللعللة خلللللت من 
التدخات، حتت رعاية جمل�س التعاون اخلليجي، حتى 

بداأت تتجلى منافع هذا الإجراء وفوائده".
اليمني  اللل�للصللارع  يف  الللتللاأيلليللد  نللطللاق  "ات�صع  واأ�لللصلللافلللت 
للرتيبات القيادية اجلديدة؛ باعتبارها ممثلة جلميع 
الفئة  اإل  اليمن،  ال�صيا�صي واملجتمعي يف  األللوان الطيف 
التي ارت�صت عزل نف�صها، وهي ميلي�صيا احلوثي، ولذلك 
اأن ينكث احلوثي تعهده بالتزام بنود  مل يكن م�صتغرباً 
جبهات  جميع  يف  انتهاكها  يف  وي�صرع  الأمملليللة،  الهدنة 
توقف  لن  انتهاكات  وهللي  واهلليللة،  دعللاوى  القتال، حتت 
قللطللار اللل�للصللام، واحلللللل اللل�للصلليللا�للصللي، وللللن متللنللع تو�صل 
البناء،  اإعللادة  ب�صاأن  وجامع  �صامل  اتفاق  اإىل  اليمنيني 
ا�صتعادتها  بعد  اليمنية  للدولة  املقبل  ال�صكل  وحتديد 
من اجلهة التي اختطفتها بتحري�س ودعم من اإيران".

اأن  اإىل  يتنبه  اأن  احلللوثللي  "على  ال�صحيفة  واأو�للصللحللت 
الريا�س  اجتماعات  يف  اإليه  التو�صل  مت  الللذي  الللوفللاق 
�صعيد  على  اليمنيني  كل  جمع  الللذي  اليمنية-اليمنية 
الإرادة  عللن  نف�صه  اإقلل�للصللاء  مللوا�للصلللللة  قلللرر  واإذا  واحللللد، 
اليمنية اجلامعة، ف�صيواجه عواقب ذلك بوحدة مينية 

قوية، وتاأييد دويل اأكر قوة".
مليلي�صيا  الإيلللللراين  الللدعللم  �للصللاأن  كلللان  "مهما  واأ�لللصلللارت 
احلوثي، فلن ت�صتطيع اأية قوة اأن تتحدى اإرادة ال�صعب 
اإىل وقف احلرب، ونزع فتيل التوتر،  اليمني الطاحمة 
واإقامة عاقات خارجية متوازنة تخدم م�صلحة اليمن 

و�صعبه".

توتر يف اإ�صرائيل وال�صفة بعد 
مزيد من اأعمال العنف 

•• القد�س-رويرتز

قال م�صوؤولون اأمنيون اإ�صرائيليون اإن القوات ال�صرائيلية قتلت يوم اأم�س 
جنود  �صوب  الأوىل  رك�صت  اأن  بعد  فل�صطينيتني  امللراأتللني  الأحلللد  الأول 

وطعنت الأخرى جنديا يف حادثني منف�صلني بال�صفة الغربية املحتلة.
يف  فل�صطينيون  نفذها  داملليللة  هجمات  �صل�صلة  بعد  العنف  ت�صاعد  ومللع 
يد  على  فل�صطيني  مقتل  الفل�صطينية  ال�صحة  وزارة  اأعلنت  اإ�للصللرائلليللل، 
مللواجللهللات مع  اإنللهللا  �صكان حمليون  قللال  مللا  خللال  الإ�صرائيليني  اجلللنللود 

اأ�صخا�س يقذفون باحلجارة بالقرب من بلدة بيت حلم بال�صفة الغربية.
النار على فل�صطيني  اإن جنوده فتحوا  من جهته قال اجلي�س الإ�صرائيلي 
بيت  يف  اخل�صر  قرية  قللرب  اإ�صرائيلية  �صيارة  نحو  حارقة  زجللاجللات  األقى 

حلم.
ويف بيت حلم، قال اجلي�س الإ�صرائيلي اإنه مل ُيعر على اأي �صاح مع املراأة 
التي ُقتلت بالر�صا�س يف بيت حلم بعد جتاهلها نداءات وحتذيرات اجلنود 

لها بالتوقف عن الرك�س نحوهم، م�صيفا اأنه فتح حتقيقا.
اأن  بللعللد  بللالللر�للصللا�للس  امللللراأة م�صلحة ب�صكني  ُقللتلللللت  بلل�للصللاعللات،  ذللللك  وبللعللد 
اأ�صابت �صرطيا من حر�س احلدود بجروح طفيفة يف اخلليل، خارج احلرم 
وزارة  واأكللدت  اإ�صرائيليون.  اأمنيون  م�صوؤولون  ذكر  ما  بح�صب  الإبراهيمي 

ال�صحة الفل�صطينية حالتي الوفاة.
والقوات الإ�صرائيلية يف حالة تاأهب منذ تنفيذ عرب وفل�صطينيني هجمات 

ُقتل فيها 14 �صخ�صا يف اإ�صرائيل منذ اأواخر مار�س اآذار.

•• مو�صكو-رويرتز

قال رم�صان قديروف رئي�س جمهورية ال�صي�صان الرو�صية وحليف 
الرئي�س الرو�صي فادميري بوتني �صباح  اأم�س الثنني اإن القوات 
وكذلك  املحا�صرة  ال�صاحلية  ماريوبول  مدينة  �صتهاجم  الرو�صية 

العا�صمة الأوكرانية كييف وغريها من املدن.
"�صيكون  تيليجرام  قناته على  ت�صجيل م�صور بث على  واأ�صاف يف 
هناك هجوم... لي�س على ماريوبول فح�صب ولكن اأي�صا على اأماكن 

ومدن وقرى اأخرى )يف اأوكرانيا(".
وتابع "�صنحرر لوجان�صك ودونيت�صك بالكامل يف املقام الأول... ثم 

ن�صتويل على كييف وجميع املدن الأخرى".
وقال ""اأوؤكد لكم: لن يتم الرجوع خطوة واحدة".

واتهمت الوليات املتحدة والحتاد الأوروبي قديروف مرارا بارتكاب 
انتهاكات حلقوق الإن�صان وهو ما ينفيه الرئي�س ال�صي�صاين.

وبعد تفكك الحتاد ال�صوفيتي عام 1991، خا�صت رو�صيا حربني 
وتقطنها  رو�صيا  جنوب  يف  تقع  التي  ال�صي�صان  يف  انف�صاليني  مع 
يف  �صخمة  مبالغ  ذلللك  بعد  �صخت  رو�للصلليللا  لكن  م�صلمة.  اأغلبية 
احلكم  مللن  كبريا  قللدرا  قللديللروف  ومنحت  بنائها  لإعلللادة  املنطقة 

الذاتي.
وكثفت رو�صيا هجماتها اأم�س يف �صرق اأوكرانيا.

قديروف : القوات الرو�صية �صت�صتويل على العا�صمة الأوكرانية 
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عربي ودويل
كما يف مباريات كرة القدم    

ال�صحافة الفرن�صية: مباراة الإياب مع ترجيح فوز ماكرون!
•• باري�س-اأ ف ب

خرجت ال�صحف الفرن�صية  اأم�س الثنني بعناوين عري�صة منها "املبارزة 
النتخابات  مللن  الثانية  اللللدورة  يف  املرتقبة  "املواجهة"  اأو  اجلديدة" 
ماكرون  اإميللانللويللل  وليللتلله  املنتهية  الرئي�س  بللني  الفرن�صية  الرئا�صية 

وزعيمة اليمني املتطّرف يف فرن�صا مارين لوبن.
وجاء يف عنوان �صحيفة "لو باريزيان" بن�صختها الوطنية "لو باريزيان 
 Le Parisien/Aujourd'hui en "اآن فران�س اوجللوردوي   -
مباريات  كما يف  ماكرون،  فوز  ترجيح  الإياب" مع  "مباراة   ،France
كرة القدم. وكتب األيك�صي بريزي يف "لو فيغارو" Le Figaro "مباراة 

اأن الفرن�صيني مل يرغبوا بها،  ماكرون-لوبن، مباراة الإياب التي يبدو 
�صتح�صل بالفعل". وتاأ�ّصفت ال�صحف الي�صارية على نتائج الدورة الأوىل، 
الرئي�صي  عنوانها  يف   Liberation "ليبريا�صيون" �صحيفة  فكتبت 

جدا". خطر  الو�صع  املرة،  "هذه 
 "Pas elle" "فكتبت "لي�س هي ،L'Humanite "اأّما "لومانيتي
�صعار  نار من  ب�صعلتي  الفرن�صية  الكلمة  "الام" يف  ا�صتبدال حريف  مع 

حزب "التجمع الوطني" الذي تقوده مارين لوبن.
وترد على ال�صفحات الرئي�صية لعدة �صحف يومية وطنية وحملية فكرة 
"املواجهة" )�صحيفة  الثانية، منها  للدورة  املتاأهلنينْ  املواجهة مع �صور 
 La كلللروا  ل  )�صحيفة  و"املبارزة"   )Nord eclair ايللكلللللري  نلللور 

 Sud وي�صت  �صود  )�صحيفة  جديد"  من  لوجه  "وجًها   ،)Croix
.)Ouest

 La مونتانيه"  "ل  �صحيفة  يف  لوكان�صي  �صويف  ال�صحافية  وكتبت 
التعطيل وال�صعبوية الجتماعية وجًها لوجه  "يلتقي   Montagne
بل  ل  هامدة  وحملة  متوقعة  نتائجها  كانت  )تقريًبا(  اأوىل  جولة  بعد 
�صامتة. وكاأن �صيًئا مل يحدث خال ولية ماكرون التي متيزت باأكر 

الأحداث اإثارة للقلق التي عرفتها الباد منذ عقود".
النق�صام  "اإن  �صابوي  La Croix كتب جللريوم  كللروا  ويف �صحيفة ل 

اخلطر الذي ظهر خال النتخابات الرئا�صية الأخرية تاأكد".
اوبري  اعللتللرب   ،Le Telegramme تيليغرام"  "لو  �صحيفة  ويف 

امل�صهد  "الذي �صاهم يف انفجار  "امل�صكلة بالن�صبة" ملاكرون  اأن  كودوريي 
الدورة  يف  عليه  العللتللمللاد  يجب  اللللذي  الللطللرف  معرفة  هللي  ال�صيا�صي، 
الثانية"، م�صيًفا اأن الإليزيه يف "متناول يد" مارين لوبن "يف حال مل 

تر�صب يف المتحان ال�صفهي خال مناظرة" املتاأهلني للدورة الثانية.
اأوكرانيا  يف  احلللرب  ح�صانة:  "بطوق  وليته  املنتهية  الرئي�س  ويتمّتع 
منعته على ما يبدو من الدخول يف املناق�صات )يف الدورة الأوىل( ومن 
الدفاع عن ح�صيلة وليته اأو تقدمي برنامج انتخابي. لعب هذه الورقة 
عليه  الثانية.  اللللدورة  يف  ذلللك  مللن  يتمكن  لللن  لكنه  الأوىل،  اللللدورة  يف 
دخول احللبة"، بح�صب ما كتب دافيد غيفار يف �صحيفة "كوريه بيكار" 

�صعوبات". يواجه  "ماكرون  بعنوان  ن�س  يف   Courrier Picard

نافذة 
م�سرعة

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

جان ماري كولومباين*
معهم،  وفللرنلل�للصللا  والللفللرنلل�للصلليللات،  الفرن�صيون  يللقللف 
اأ�صبوعني،  غلل�للصللون  يف  اجللللللدار:  مللواجللهللة  يف  الآن 
يتمّثل  ل  ممكًنا.  املتطرف  اليمني  انت�صار  �صيكون 
�للصللحللر مللاريللن لللوبللان فللقللط يف اأنللهللا جللعلللللت النا�س 
-ولكن  مارين"  نلل�للصللوت  –"نحن  لقبها  يللنلل�للصللون 
ا، وخا�صة، طبيعة برناجمها، الذي يتوافق مع  اأي�صً
الأ�صا�صيات التقليدية لليمني املتطرف، حيث رّكزت 
الوقت  يف  ال�صرائية،  الللقللدرة  على  متللاًمللا  حملتها، 
مبا  علللداه،  مللا  ال�صتحقاق  هللذا  فيه  ي�صحق  اللللذي 

�صّحح �صورتها بذكاء.
   يف الواقع، فرن�صا مق�ّصمة اإىل ثاثة اأق�صام: الثلث 
والثالث  اليمني،  اأق�صى  والللثللاين  مللاكللرون،  الول 
اجلولة  نللهللايللة  يف  اللليلل�للصللار.  اأجللللزاء  خمتلف  يجمع 
الأوىل، من الوا�صح متاًما اأن املعركة النهائية بني 
�صيكون  لللوبللان،  ومللاريللن  وليللتلله  املنتهية  الرئي�س 

التحكيم فيها من ن�صيب ناخبي الي�صار.
ناخبي  اأيللللدي  بللني  الن  الفرن�صيني  م�صري  اإن     
اللليلل�للصللار. لللقللد اتللخللذ مللعللظللم اللللذيلللن يللنللتللمللون اليه 
موقًفا وا�صًحا للت�صويت ل�صالح اإميانويل ماكرون، 
جان  و�للصللدد  املللتللطللرف.  اللليللمللني  ل�صعود  للت�صدي 
الت�صويت  مللن  امل�صتفيد  نف�صه،  ميلين�صون  للللوك 
"املجدي" الذي وعدته به �صيغولني رويال، على األ 
ا  يذهب �صوت واحد اإىل مارين لوبان. و�صكره اأي�صً
اإميانويل ماكرون، وهو دليل على اأن فر�صية اليمني 

املتطرف يف الإليزيه توؤخذ على حممل اجلد.
اأن جتري  اأملللل  علللللى  تللفللتللح،  اذن، حملة جللديللدة     
بالن�صبة للرئي�س املنتهية وليته، ب�صكل اأف�صل من 
ول  الأوىل.  اجلولة  م�صاء  لتوها  انتهت  التي  تلك 
�صك ان املدار�س ال�صيا�صية �صتقوم بتدري�س كنموذج 
اإميانويل  عللقللد  يللتللمللثللل يف  الللللذي  الإجنللللللاز  ملل�للصللاد 
مللن ثاث  لأكلللر  ا�صتمر  ملللوؤمتللر �صحفي  مللاكللرون 
�للصللاعللات ظللهللر مللنلله مللقللرحللان فللقللط: الللتللقللاعللد يف 
كللل ثاثة  مللن  اثللنللان  افللق يرف�صه  65، وهللو  �صن 
الن�صط  الت�صامن  دخل  قانون  واإ�صاح  فرن�صيني، 
الذي ُينظر اإليه على اأنه تنازل ليمني يو�صم ب�صكل 

دائم ما ي�صميه امل�صاعدة واملواطن املكفول.
التالية:  اأنللفلل�للصللنللا فيها هللي  الللتللي جنللد  املللفللارقللة     
رهانات  حللول  اأبلللًدا  تلللدور  ل  الرئا�صية  النللتللخللابللات 

تللللدور ح�صرًيا  بلللل  بللاللل�للصلليللا�للصللة اخللللارجللليلللة،  تللتللعلللللق 
تكن  ومل  للللللفللرنلل�للصلليللني.  املعي�صية  اللللظلللروف  حلللول 
هذه احلملة ا�صتثناًء لأن مو�صوع القدرة ال�صرائية 
ا�صتحوذ اأخرًيا على كل �صيء، مبا يف ذلك مواجهة 

هذيان الهوية لإريك زمور.
للت�صويت  حمللللدد  هلللنلللاك  كللللان  اإذا  ذللللللك،  ومللللع     
يتما�صى مع ما نعي�صه، فيفر�س اأن تكون ال�صيا�صة 
اأعتابنا...  على  هنا،  احلرب  ان  لفرن�صا.  اخلارجية 

فقد عادت املاأ�صاة اإىل الظهور بعنف.
من�صب  على  املتناف�صني  اأحللد  اأّن  يت�صح،  انلله  ال     
الرئي�س، امل�صوؤول عن الأ�صا�صي، كما يقول اجلرنال 
ديلللغلللول، قللد مت متللويللللله مللن قللبللل بللنللك قللريللب من 
فادميري بوتني. ل ينبغي اأن نن�صى اأنه قبل خم�س 
للح�صول  اإىل مو�صكو  لوبان  مارين  ذهبت  �صنوات، 
جميع  تبنت  الللذي  الرو�صي،  الرئي�س  مباركة  على 
جزيرة  ل�صبه  بللوتللني  �للصللّم  مبنا�صبة  لغته  عنا�صر 

القرم.
   بالن�صبة ملارين لوبان، مل يكن هناك اأي �صّم لّن، 
كما قالت، القرم رو�صية ... وبنف�س الطريقة، رغم 
التي  العقوبات  انتقدت  املللرة،  هللذه  قناع  حتت  اأنها 
بعد  الأوروبلللي  والحتللاد  املتحدة  الوليات  فر�صتها 
غزو اأوكرانيا، على اأ�صا�س اأن هذه الأخرية �صتعاقب 

الفرن�صيني وتنعك�س �صلبا عليهم.
   اإن منوذجها يف الواقع ميثله فيكتور اأوربان الذي 
جنح يف املجر، بف�صل الدعاية واملح�صوبية، يف اإدامة 

نظام غري ليربايل.
يف  البقاء  نريد  هللل  امل�صاألة:  جوهر  يكمن  وهنا     
اأوروبلللللا ملللوا�للصلللللة الللطللمللوح اىل زعللامللة يللعللرف بها 
الأوروبلليللون الآخلللرون، يف كثري من الأحلليللان، اأكر 
الطريق  على  فرن�صا  ن�صع  اأن  نريد  اأم  ُتللقللال؟  مما 
وهو  جون�صون،  بوري�س  لها  ر�صمه  اللللذي  الللكللارثللي 

م�صار فريك�صيت ل يقول ا�صمه؟
مع  لتحالفاتنا حتى  ندير ظهورنا  اأن  نريد     هل 
اأوروبلللا  بللاإعللادة ا�صعال احللللرب يف قلب  قلليللام بللوتللني 
املتطرفة  اليمينية  احلللركللات  توحيد  اإىل  وي�صعى 

املوجودة يف القارة العجوز حوله؟
لنقول  اأبريل طريقة   24 ت�صويت  �صيكون  نعم،     

لبقية العامل من نريد اأن نكون.
ترجمة خرية ال�سيباين

الرئا�صية الفرن�صية: �صتقول اجلولة الثانية لبقية العامل من نريد اأن نكون

* اأحد موؤ�ص�صي �صليت. اف ار، كان مديًرا ل�صحيفة لوموند من 1994 اإىل 2007، وموؤلف للعديد 
من الكتب منها "اأمريكي يف باري�س".

انتخابات لبنان.. ارتفاع ن�صبة م�صاركة الن�صاء

ما �صررّ اإدمان اأوروبا على الغاز الرو�صي؟

•• بريوت-وكاالت

املزمع  لبنان  يف  النيابية  لانتخابات  الر�صيح  بللاب  اأقللفللل 
اإجراوؤها يف 15 مايو املقبل، على 1043 مر�صحاً ومر�صحة، 
الللنلليللابلليللة يف عام  عللن النللتللخللابللات  67 مللر�للصللحللاً  بلللزيلللادة  اأي 

.2018
وو�صل عدد املر�صحني الكلي اإىل 1043 مر�صحاً بينهم 155 

مر�صحة، ما ي�صكل ن�صبة 15 باملئة من جممل املر�صحني.
الن�صاء  و�صوؤون  اجلندر  ق�صايا  يف  الدولية  امل�صت�صارة  وقالت 
اأن  "امللفت  اأن  �صكاي نيوز عربية  لبنان رندى ي�صري ملوقع  يف 
تر�صيح الن�صاء هذا العام يتميز بن�صبة ارتفاع تعادل 37 باملئة 

عن النتخابات ال�صابقة عام 2018".
 103 بلغت  العام  لهذا  املر�صحة  اللوائح  ي�صري" يف  واأ�صافت 
اأن الزيادة  اأي�صاً  "لفت  65 منها ت�صم ن�صاًء. وقالت  لئحة، 
من  النتخابية  اللوائح  يف  اختيارها  مت  التي  الن�صاء  عللدد  يف 
قبل جهات من خارج ال�صلطة احلالية، علما اأن بع�س الأحزاب 
املوجودة حاليا يف ال�صلطة فيها ر�صحت عدد ن�صاء ل باأ�س به. 

بن�صبة  الن�صائي  للتمثيل  كاف  "غري  ذلك  اأن  ي�صري  "وراأت 
وبح�صب  اأنلله  خ�صو�صاً  اللبناين  الللنللواب  جمل�س  يف  مرتفعة 
قللانللون النللتللخللاب احللللايل والللعللقللللليللة امللللوجلللودة عللنللد الناخب 
الذي  ال�صم  عن  النظر  وبغ�س  �صيا�صي،  حلزب  ينتمي  الللذي 
تروج له الائحة �صواء كان ن�صائياً اأم ل فهذه الأحزاب �صوف 

تنتخب الائحة كاملة".
واأ�صافت "يف حال ح�صول خرق يف اللوائح ميكن اأن تكون هناك 
فر�صة لو�صول الن�صاء اإمنا ل ت�صكل اأكر من 30 باملئة من 
الائحة وهذا غري م�صمون ل �صيما اإذا كان ترتيب الأ�صماء 
التي تندرج يف هذه اللوائح ل تت�صدرها ن�صاء اأو غري من�صورة 

ب�صكل متواز بني الرجل واملراأة".
وحددت اخلبرية ي�صري اأن وجود الن�صاء يف اللوائح ل ي�صمل كل 
"الن�صبة مرتفعة  اأن  واأو�صحت  الباد  النتخابية يف  الدوائر 
لوجودهن يف دوائر بريوت الثانية والبقاع الثانية التي و�صلت 

اإىل ن�صبة 27 باملئة بينما و�صلت يف دوائر اإىل 24 باملئة مثل 
دائرة بريوت الأوىل، وبقيت دوائر البقاع الثالثة وجبل لبنان 
ال�صمال الأوىل والثانية الأقل متثيا للن�صاء، وهذه جميعها 

تراوح ن�صبة الن�صاء فيها ما بني 6 اإىل 7 باملئة.."
"اإذا تللوجللهللنللا نحو  وعلللن بللرامللج الللنلل�للصللاء النللتللخللابلليللة قللالللت 
وخ�صو�صاً  متقدما  جنللده  النتخابية  لرباجمهن  امل�صمون 
املواقف ال�صيا�صية املرتبطة بالو�صع الراهن والأمل بالتغيري 
بوجود ن�صاء يقابله وجود رجال لديهم اإميان مب�صاركة ووجود 

املراأة. "
"من اللل�للصللروري و�للصللول الللنلل�للصللاء اإىل الللربملللان من  وخللتللمللت 
تعمل  ل  امللللراأة  بللاأن  توحي  التي  النمطية  ال�صورة  ك�صر  اأجللل 
بال�صيا�صة، وجند من خال برامج الن�صاء املر�صحات املتنوعة 

بني الأمن وال�صيا�صة والقت�صاد وملفات الف�صاد ب�صي�س اأمل، 
وحبذا لو تكون جميع املر�صحات على امل�صتوى ال�صيا�صي الذي 

يحمل الإطار التغيريي".
يذكر اأن لبنان ي�صتعد لنتخابات برملانية منت�صف مايو املقبل، 
وي�صتعد معه برنامج الأمم املتحدة بكل التح�صريات املتوفرة 
لإجراء النتخابات الربملانية يف لبنان من ت�صجيل املر�صحني، 

وتاأمني املكاتب واملوظفني ونظام الت�صجيل والقرطا�صية.
18 األف عازل لأقام القللراع، التي  وقام الربنامج بتاأمني 
7 اآلف قلم يف كل الدوائر. كما  �صي�صل عددها يف لبنان اإىل 
يللوم القلللراع، هذا  األللف علبة حرب �صري ت�صتخدم   25 اأّمللن 
واملن�صورات  والقرطا�صية  اللوج�صتيات  كل  تاأمني  عن  ف�صًا 

التي ت�صتخدم يوم القراع.

•• عوا�صم-وكاالت

القادة  ويتعر�س  اأوكرانيا،  يف  احلللرب  ب�صبب  الغ�صب  يتزايد 
الأوروبيون ل�صغط متزايد كي يو�صعوا العقوبات على رو�صيا 
وو�صع حد لعقود من العتماد على النفط والغاز الأوروبيني 

مرة واحدة واإىل الأبد.
توم  بح�صب  الللعللامل،  يف  منتجني  ع�صرة  لأكلللرب  حتليًا  لكن 
يظهر  تاميز" الربيطانية،  "فاينن�صال  �صحيفة  يف  ويل�صون 
الغاز  عن  الأوروبلليللة  الطاقة  �صركات  ا�صتغناء  �صعوبة  مللدى 
الرو�صي، من دون فر�س قيود م�صددة على ال�صتهاك الذي 

ميكن اأن ي�صحق النمو الإقت�صادي.
املئة من نفطه و40 يف  30 يف  الأوروبلللي  الإحتلللاد  وي�صتورد 
املئة من غازه من رو�صيا، ويدفع ملو�صكو ما ي�صل اإىل 850 
مليون دولر يومياً بالأ�صعار احلالية من اأجل موا�صلة تدفق 
الهايدروكربون. اأن فطم اأوروبا عن النفط الرو�صي �صي�صكل 

حتدياً، والتخل�س من الغاز الرو�صي �صيكون عملية اأ�صعب.
لت�صدير  وحمتكرة  منتجة  �صركة  اأكلللرب  "غازبروم"  تعترب 
 540 اأنتجت  وقللد  العاملي.  ال�صوق  على  تهيمن  وهللي  الللغللاز، 
مللللليللار ملللر مللكللعللب اللللعلللام املللا�للصللي، اأكللللر ملللن �للصللركللات "بي 

و"اأرامكو"  موبيل"  و"اإك�صون  و"�صيفرون"  و"�صل"  بي" 
ال�صعودية جمتمعة، اإ�صتناداً اإىل بيانات من �صركة وودماكنزي 
لا�صت�صارات. ومن بني هذه الكمية، مت ا�صتهاك 331 مليار 

مر مكعب يف رو�صيا، ومت �صخ 168 مليار مر مكعب.

ا�ستبدال الكمية م�ستحيل
ويقول غيلز فارير رئي�س ق�صم الأبحاث يف �صركة ماكنزي وود، 
اإن ا�صتبدال هذه الكمية �صيكون "م�صتحيًا" يف الوقت الذي 
معظم م�صاريع الغاز يف العامل تقرب من طاقتها الق�صوى. 

واأ�صاف :"ل يوجد �صيء اآخر هناك".
اململكة  مثل  الللكللبللار  املنتجون  عمد  حيث  الللنللفللط،  وبللخللاف 
من  اإ�للصللافلليللة  كميات  �صخ  اإىل  تللاريللخلليللاً  ال�صعودية  العربية 
النفط للم�صاعدة على توازن ال�صوق يف الأوقات، التي تعطلت 
بكامل  عللادة  يعمل  الغاز  قطاع  فللاإن  العاملية،  الإمللللدادات  فيه 

طاقته تقريباً.
وبح�صب فارير، فاإن الغاز اأقل قابلية لا�صتبدال من النفط، 
لأن نقله من مرحلة الإنتاج اإىل مرحلة ال�صتهاك، يتطلب 
اأكرب، ب�صكل  ا�صتثماراً  اأو من�صاأة للت�صييل، وتالياً  اأنابيب  خط 

م�صبق.

مثل  الغاز،  من  كربى  احتياطات  متلك  دوًل  فللاإن  وكنتيجة، 
رو�صيا، كانت ميالة اإىل تطوير اأ�صواق حملية وا�صعة قبل بناء 

قدرات للت�صدير.
الوطنية  الللغللاز  �صركة  فلللاإن  مللاكللنللزي،  بلليللانللات  اإىل  واإ�للصللتللنللاداً 
اأنتجت  قد  غللازبللروم،  بعد  منتج  ثاين  تعترب  التي  الإيرانية، 
291 مليار مر مكعب عام 2021. لكن 280 مليار مر 

مكعب من هذه الكمية مت اإ�صتهاكه داخل اإيران.

اإيران
حال  يف  اإيلللران  عن  العقوبات  تخفيف  اأن  اإىل  الكاتب  ويلفت 
اإحياء التفاق النووي، ميكن اأن يتيح احتمال الو�صول العاملي 
على نحٍو اأو�صع للغاز الإيراين، لكن ذلك �صيتطلب بناء من�صاآت 

جديدة بغر�س الت�صدير، الأمر الذي ي�صتغرق �صنوات.
اأوروبا  اإىل  الللغللاز  ت�صخ  التي  اللللدول  فللاإن  رو�صيا،  وباإ�صتثناء 
�صركة  واأذربيجان وليبيا واجلزائر، حيث �صخت  الرنوج  هي 
�صوناطراك العام املا�صي 34 مليار مر مكعب عرب الأنابيب 

اإىل اإ�صبانيا واإيطاليا.
حلللللت اخلاف  ملللا  اإذا  الللكللملليللة  تلللزيلللد  اأن  اجللللزائلللر  وميلللكلللن 
اإىل  اإحللدى خطوطها  اأوقللف  الللذي  املغرب،  الديبلوما�صي مع 
اإ�صبانيا منذ نوفمرب )ت�صرين الثاين(، لكنها �صتكون بحاجة 
املحلي،  اللل�للصللوق  حللاجللات  تلبية  اأجلللل  مللن  الإنللتللاج  تعزيز  اإىل 
اإيرنجي  وفق جيم�س وادل رئي�س الق�صم الأوروبللي يف �صركة 

اأ�صبكت�س لاإ�صت�صارات.
يف  اللللرنوج  اأن  الطاقة  لللدرا�للصللات  اأوك�صفورد  موؤ�ص�صة  وتللقللدر 
اإمكانها زيادة �صادراتها مبا ي�صل اإىل 5 مليارات مر مكعب 

واأذربيجان بنحو 3 مليارات مر مكعب.

خيارات قليلة
كافية  بللديلللللة  ملل�للصللادر  اإىل  الفللتللقللار  اأن  اإىل  الللكللاتللب  ويلللرى 
اأمام  اأوروبلللا  جتعل  الللرو�للصللي،  الللغللاز  يف  النخفا�س  لتعوي�س 
الغاز  القليل مللن اخللليللارات يف مللا عللدا تعزيز وارداتللهللا مللن 

الطبيعي امل�صال.
الطبيعي  الغاز  فاإن  "برين�صتاين ري�صرت�س"،  وبح�صب �صركة 
امل�صال، الذي يتم تربيده وتكثيفه، ميكن اأن ي�صدر بوا�صطة 
وتللتللطلللللب عملية  اأنللابلليللب.  اإىل  الللنللاقللات مللن دون احلللاجللة 
 112 اإىل  ا�صتبدال الغاز الرو�صي الذي ي�صخ عرب الأنابيب 
مليار مر مكعب من الغاز الطبيعي امل�صال �صنوياً، مما يعادل 

ثلث ا�صتهاك ال�صوق العاملية يف الوقت احلا�صر.

توقيف �صحفي يف هونغ كونغ 
بتهمة التحري�س 

•• هونغ كونغ-اأ ف ب

اأوقللفللت �للصللرطللة الأمللللن الللقللومللي يف هللونللغ كللونللغ  اأم�س 
الثللنللني �للصللحللفللًيللا خملل�للصللرًمللا مللن هللونللغ كللونللغ بتهمة 
"التاآمر بهدف ن�صر مواد حتر�س على الفتنة"، على ما 

اأفاد م�صدر يف ال�صرطة وو�صائل اإعام حملية.
ال�صحافة  حلرية  انتهاك  اأحلللدث  التوقيف  هللذا  وُيللعللّد 
املحلية يف هونغ كونغ التي تراجعت ب�صكل ملحوظ منذ 

ا�صتعادت بكني هذه املنطقة.
واأوقف فجر الثنني اآلن اأو )54 عاًما(، وهو �صحفي 
الأمن  �صرطة  عنا�صر  قبل  مللن  ال�صحافة،  يف  واأ�للصللتللاذ 
القومي يف هونغ كونغ، على ما ذكرت عدة و�صائل اإعام 

حملية.
ال�صرطة لوكالة فران�س  امل�صتوى يف  واأّكد م�صدر رفيع 
بهدف  "التاآمر  بتهمة  ح�صل  اأو  اآلن  توقيف  اأن  بر�س 

ن�صر مواد حتر�س على الفتنة".
عاما   54 يبلغ  رجللل  توقيف  لحللقللا  ال�صرطة  واأّكللللدت 
بالتهم نف�صها املوجهة اإىل اأو، من دون اأن تذكر اأ�صمه، 

يف اإجراء متبع حمليا.
من  ملللزيلللد  تللنللفلليللذ  "اإمكانية  ملللن  بللليلللان  يف  وحلللللللّذرت 
املوقع  يف  افتتاحية  كللاتللب  اأو  اآلن  وكلللان  التوقيفات". 
الذي  نيوز"  "�صتاند  للدميوقراطية  املوؤيد  الإعامي 
الأول/دي�صمرب  كانون  اأواخلللر  يف  الإغلللاق  اإىل  ا�صطّر 
بعد تعّر�صه ل�صل�صلة مداهمات وتوقيف �صبعة اأ�صخا�س 

بتهمة "ن�صر مواد لإثارة الفتنة".
وُوّجهت تهم امل�صا�س بالأمن القومي اإىل قطب الإعام 
من  و�للصللتللة  لي  جلليللمللي  ديلي"  "اآبل  مللوقللع  مللوؤ�للصلل�للس 

العاملني ال�صابقني يف �صحيفته املوؤيدة للدميوقراطية 
ا اإىل الإغاق العام املا�صي. والتي ا�صطرت اأي�صً

عبارة  يكتب  اأو  اآلن  بللداأ  نيوز"،  "�صتاند  اإغللاق  وبعيد 
اأنه  ليوؤّكد  في�صبوك  على  �صباح  كللّل  اخلري"  "�صباح 

باأمان.
وكان ن�صر يف العام 2017 كتاًبا حول الرقابة يف هونغ 
كونغ. ولأكر من ع�صرة اأعوام، كان م�صوؤوًل عن برنامج 
اإخباري يف قناة هونغ كونغ العامة. وُطرد العام املا�صي 
مللن الللقللنللاة بللعللدمللا عللدلللت اللل�للصلللللطللات بللراجمللهللا جلعل 
نهج  تتبع  التحريري،  امل�صتقّلة يف خطها  املوؤ�ص�صة  هذه 

ال�صلطة.
ويعاقب على جرمية "التحري�س على الفتنة" بال�صجن 

ملدة عامني مبوجب قانون يعود اإىل العام 1938.
ال�صتعمار  �صلطات  �صنته  بعدما  القانون  هللذا  واأُهللمللل 
العام  ويف  ال�صيوعية.  ال�صني  اأن�صار  لقمع  الربيطانية 
هونغ  على  ال�صيادة  ال�صني  ا�صتعادت  عندما   ،1997
القانون  هلللذا  تطبيق  كلللان  املللتللحللدة،  اململكة  مللن  كللونللغ 

متوقفا منذ عقود.
بللله يف الفرة  الللعللمللل  امللللديلللنلللة قلللللررت  �للصلللللطللات  لللكللن 
الأخللللرية كللجللزء مللن حملة قللمللع �للصللد احلللركللة املوؤيدة 
للدميوقراطية فيما فر�صت بكني قانون الأمن القومي 

اجلديد ال�صارم يف العام 2020.
وال�صهر املقبل من املرتقب تعيني م�صوؤول كبري �صابق يف 
ال�صرطة هو جون يل كرئي�س جديد لل�صلطة التنفيذية 
مع  ال�صرطة  تعامل  على  واأ�للصللرف يل  كللونللغ.  هللونللغ  يف 
 2019 الحللتللجللاجللات املللنللاهلل�للصللة للللللدميللوقللراطلليللة يف 

والقمع الذي تاها.

ا�صتباكات بني هندو�س وم�صلمني يف الهند 
•• اأحمد اآباد-رويرتز

ن�صبت ا�صتباكات بني هندو�س وم�صلمني خال مهرجان ديني 
يف الللهللنللد ممللا دفلللع اللل�للصللرطللة لللفللر�للس حللظللر جتلللول يف اإحدى 
البلدات وحظر على التجمعات التي ت�صم اأكر من اأربعة اأفراد 
اأم�س   اأخريني  التوتر يف ولية جوجارات ووليتني  يف مناطق 

الثنني.
ويف اليوم ال�صابق، قتل �صخ�س واحد على الأقل واأ�صيب ع�صرة 

احتفال  تعر�س  عندما  ال�صرطة  اأفلللراد  من  ت�صعة  بينهم  من 
بغرب  جللوجللارات  بولية  بلدة  يف  باحلجارة  للر�صق  هندو�صي 

الباد.
ويف ولية ماديا برادي�س يف و�صط الباد، اأ�صيب اأكر من 35 
خال ا�صتباكات مماثلة كما �صهدت ولية جاركاند اأي�صا اأعمال 

عنف.
"اعتقلنا  بولية جوجارات  بلدة  ال�صرطة يف  يف  م�صوؤول  وقال 
�صبعة اأ�صخا�س بعد ال�صتباكات وطبقنا اإجراءات اأمنية م�صددة 

ملنع املزيد من ال�صطرابات".
كما فر�صت ال�صلطات يف ولية جوجارات، م�صقط راأ�س رئي�س 
الللللوزراء نللاريللنللدرا ملللودي، حظر جتللول يف اأجللللزاء مللن مدينة 

هيماتناجار.
وا�صعة  مميتة  عللنللف  اأعلللملللال   2002 يف  جلللوجلللارات  و�للصللهللدت 
النطاق ملدة �صهر تقريبا. وتقول جماعات معنية بالدفاع عن 
اأغلبهم م�صلمون قتلوا يف تلك  األفي �صخ�س  اإن نحو  احلقوق 

الأحداث. وكان مودي رئي�س وزراء الولية يف ذلك الوقت.
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عربي ودويل

ملاذا؟ اأوكرانيا..  حرب  يف  خطي  تاريخ  مايو   9
•• عوا�صم-وكاالت

يف التا�صع من مايو )اأيللار( املقبل، حتتفل مو�صكو بل"يوم الن�صر" على 
النازيني يف احلرب العاملية الثانية.

واآخرين  اأمريكيني  م�صوؤولني  عن  "اأك�صيو�س" الأمريكي  موقع  ونقل 
الأربعة  الأ�صابيع  اإن  قولهم  الرو�صي  الع�صكري  بالتاريخ  درايلللة  على 
املقبلة التي ت�صبق هذا العيد، �صتكون حا�صمة وخطرية للغاية يف احلرب 

الرو�صية على اأوكرانيا.
يوم  الرو�صية، وهو  الداخلية  ال�صيا�صة  التاريخ رمزية كبرية يف  ولهذا 
عطلة رئي�صي يف رو�صيا، حيث تغلق الباد كل عام لاحتفال بانت�صارها 

يف احلرب العاملية الثانية على النازيني.
اأنه بحلول ذلك الوقت، اأمام رو�صيا �صيناريوان: اأن  واأو�صح امل�صوؤولون 
يتّم �صّد قواتها يف اإقليم دونبا�س الأوكراين وبالتايل جُترب على تقدمي 
ادعاء انت�صارات كاذبة، اأو �صن هجوم وح�صي لتحقيق ن�صر ا�صراتيجي 

يف اأوكرانيا.
اإن  للموقع  الأمللريللكللي  الللدفللاع  وزارة  يف  امل�صتوى  رفيع  ملل�للصللوؤول  وقللال 
هائلة  ع�صكرية  م�صاعدات  لتقدمي  يهرعون  اآخرين  وحلفاء  وا�صنطن 

لأوكرانيا نظًرا ملعرفتهم باملخاطر التي يحملها ال�صهر املقبل.
م�صاة  �صابط  فيندمان،  األك�صندر  كولونيل  اللفتنانت  قال  جهته،  من 
�صابق ومدير ال�صوؤون الأوروبية مبجل�س الأمن القومي، للموقع: "يف 

واأكرب  اأكر من نقطة حتول،  بل ميّثل  اأكر خطورة،  الو�صع  الواقع، 
من اأي �صيء �صهدناه حتى الآن"، م�صرًيا اإىل اأنه "ميكن لرو�صيا حتقيق 

اأهداف يف هذا الإطار".
على  فقط  قللادرة  ف�ص�صتكون  رو�صيا،  خ�صرت  اإذا  اأنلله  "اأعتقد  واأ�للصللاف: 
اأن  فاأخ�صى  جنحت،  اإذا  اأمللا  لديها.  كانت  التي  بللالأرا�للصللي  الحتفاظ 
تكون هذه و�صفة حلرب طويلة الأمد، ولن تتوقف رو�صيا عند حتقيق 
و�صفة  هي  اأمدها  يطول  التي  "احلرب  اأن  موؤكًدا  حمدودة"،  مكا�صب 

لانفجار يف مواجهة حمتملة مع الناتو".
معلومات  اإندبندنت"  "كييف  �صحيفة  نقلت  )اآذار(،  مار�س   24 ويف 
ا�صتخبارية من هيئة الأركان العامة للقوات امل�صلحة الأوكرانية، تفيد 

باأن القوات الرو�صية اأُبلغت باأن احلرب يجب اأن تنتهي بحلول 9 مايو.
الرو�صي فادميري بوتني  الرئي�س  اأن  اإعللام غربية  كما ذكرت و�صائل 
الللقللوات الرو�صية يف  �للصللوريللا، لقيادة  عللنّي جلللرناًل مللعللروفللاً يف مللعللارك 

اأوكرانيا.
اأنواع الأ�صلحة قبل  من جهتها، طالبت كييف املجتمع الدويل بجميع 

الهجوم الرو�صي املرتقب.
ويف هذا الإطار، اأو�صح فيندمان اأن اأوكرانيا بحاجة اإىل اإعادة اإمدادها 
باملدفعية التقليدية، وبالطائرات بدون طيار واأنظمة ال�صواريخ متعددة 
"ملاذا نرك الأمر للحظ، بدًل من قلب املوازين  الإطللاق، مت�صائًا: 

ب�صكل كبري ل�صاحلها، والتاأكد من فوزها يف املعركة التالية؟".

نهاية النظام الدويل ذي القطبية الأحادية بقيادة وا�سنطن قد تكون قريبة جدًا

باحث اأمريكي: بوتني ل يالم على تراجع الدميقرطية حول العامل
•• عوا�صم-وكاالت

�صتيفن  والتكنولوجيا  الدميقراطية  �صوؤون  خبري  ي�صك  ل 
بارزاً  اأن الغزو الرو�صي لأوكرانيا ميثل حتدياً  فلد�صتني يف 
لليبريالية الدولية. لكنه يرى اأن اتهام الرئي�س فادميري 
بوتني باإطاق تراجع دميقراطي وا�صع يف دول دميقراطية 
ليبريالية هو ق�صية اأخرى. اإن حتميله امل�صوؤولية عن ذلك 
الف�صل يف ر�صم  الكثري من  يبالغ يف تقدير نفوذه ويعطيه 

اجتاهات خارجة عن اإرادته.
بوتني  اأن  الأمريكي  "�صاب�صتاك"  موقع  يف  فلد�صتني  كتب 
كا�صفاً  ال�صدارة  مركز  اإىل  العظمى  القوى  �صيا�صات  اأعللاد 
وم�صرعاً لتحديني نا�صئني للنظام الدويل. الأول هو الجتاه 
التحالفات  نللظللام  �صمور  اخللللرباء  ا�صتبق  الللتللعللدديللة.  نحو 
معظمهم  لكن  املتحدة.  الللوليللات  تقوده  الللذي  واملوؤ�ص�صات 

توقعوا اأن يكون هذا النتقال بعيداً ب�صع �صنوات.
واتفاقها  اللللدويل  للقانون  الفا�صح  رو�للصلليللا  انللتللهللاك  ي�صري 
ال�صيا�صي  الأخللري مع ال�صني وبللروز مراكز جديدة للتاأثري 
والقت�صادي خارج الف�صاء الليبريايل الغربي اإىل اأن نهاية 
وا�صنطن قد  بقيادة  الأحللاديللة  القطبية  الللدويل ذي  النظام 
تكون قريبة جداً. اإن اعتداء بوتني غري املربر على اأوكرانيا 
قد يعزز حلف �صمال الأطل�صي وي�صعف رو�صيا، لكن ازدراءه 
اختبار  على  جللراأة  اأكللر  ال�صني  يجعل  قد  الغربية  القوى 

اللتزامات الأمريكية يف اآ�صيا.
الجتاه الثاين هو الديكتاتوريات ال�صخ�صانية التي تتزايد 
حول العامل والتي متثل خماطر حمددة للنظام الليبريايل 

وال�صتقرار الدويل. متيل البلدان التي ي�صيطر عليها زعيم 
واحد يتمتع بنفوذ كبري على ال�صيا�صات احلكومية ونتائجها 
من خال جتاوز قوانني وموؤ�ص�صات باده، اإىل عدم احرام 

النظام الدويل.
هذه  اأن   2016 اأفريز" �صنة  "فورين  يف  ن�صر  مللقللال  ذكللر 
الأنظمة تنتج اأكر ال�صيا�صات اخلارجية خماطرة وعدوانية 
وهي الأكر قابلية لا�صتثمار يف الأ�صلحة النووية وخو�س 
حروب �صد الدميوقراطيات ونزاعات بني الدول. اإن تاأثري 
اإقناعاً.  اأقللل  الللداخلللللي  الللدميللوقللراطللي  الو�صع  على  رو�صيا 
يقرح بع�س املعلقني اأن هجوم رو�صيا على اأوكرانيا "نقطة 
والأنظمة  الللللليللبللرياللليللة  الللدميللوقللراطلليللة  بلللني  انعطاف" 

الأوتوقراطية.
من املوؤكد بح�صب الكاتب اأن رو�صيا حاولت زعزعة ا�صتقرار 
انتخاباتها  يف  الللتللدخللل  علللرب  الللغللربلليللة  الللدميللوقللراطلليللات 
وتقوي�س احلركات الدميقراطية يف دول اأخرى. لكن لي�س 
موؤثراً  دوراً  لعبت  قد  الت�صرفات  هذه  كانت  اإذا  ما  وا�صحاً 
يف حتري�س الراجع الدميقراطي العاملي. يف الواقع، يظهر 
الللدميللوقللراطللي متجذرة  الللراجللع  اأن دوافللللع  بللحللث راهلللن 
بال�صعبوية  غالباً  داخلية مرتبطة  عوامل  كبري يف  اإىل حد 

وال�صتقطاب الجتماعي.

لوم ال�سني م�ساألة �سهلة
يف الدميقراطيات القدمية مثل الهند والربازيل، )ناهيكم 
عللن اللللوليلللات املللتللحللدة(، الللتللي �للصللهللدت تلللدهلللوراً يف نوعية 
ت�صريعية  غالبيات  ليبرياليني  غري  قللادة  ا�صتغل  حوكمتها، 

كبرية لتفكيك ال�صوابط املفرو�صة على ال�صلطة التنفيذية 
ومهاجمة  الإعللللام  وا�صتقالية  التعبري  حللريللة  وتقلي�س 
حقوق الأقليات و�صيطنة اخل�صوم ال�صيا�صيني. يح�صل هذا 
الليبريالية  غللري  الن�صاطات  عللن  م�صتقل  ب�صكل  النللحللدار 

لرو�صيا اأو ال�صني ح�صب فلد�صتني.
)كانون  يللنللايللر  �صهر  الللكللونللغللر�للس  يف  ا�للصللتللمللاع  جل�صة  خلللال 
العامل،  حللول  الأوتوقراطية  انت�صار  ب�صاأن  املا�صي  الللثللاين( 
قالت اآن اأبلبوم التي كتبت كثرياً عن �صعود �صيا�صات الرجال 
الأقوياء غري الليبرياليني يف اأوروبا ال�صرقية اإن "وا�صنطن 
حتب احلديث عن تاأثري ال�صني والتاأثري ال�صيني لأن ذلك 
املجموعة )من  هللذه  فعًا  يربط  مللا  الللواقللع  يف  لكن  �صهل، 
باحلفاظ  م�صركة  رغبة  اإمنللا  ال�صني  لي�صت  املت�صلطني( 

على �صلطتهم ال�صخ�صية".

اإ�ساءة فهم امل�سكلة
مقاومة  الليبريالية  الدميقراطيات  على  الللكللاتللب،  ح�صب 
عدوان بوتني لأن رو�صيا ب�صيا�صة انتقامية تت�صبب باحلرب 
الليبريايل  النظام  وتقو�س  الأ�صخا�س  ملايني  والللكللارثللة 
الدويل كما تزعزع ال�صيا�صات الدولية باأ�صاليب مقلقة. لكن 
اأفعال بوتني وخ�صارة احلوكمة الدميوقراطية  اخللط بني 

يف بلدان خمتلفة حول العامل ي�صيء فهم امل�صكلة.
ب�صهادتها  اأبلبوم  اأدلللت  التي  نف�صها  ال�صتماع  جل�صة  خال 
فيها، لحظ املوؤرخ يف جامعة ييل تيموثي �صنايدر اأن امل�صكلة 
الأ�صا�صية التي تواجه الدميوقراطيات، وخ�صو�صاً الوليات 
املتحدة، هي اأنها مل تعد تدري ما الذي تدافع عنه. هي تعاين 

من فقدان الثقة. "اأعتقد اأنه كانت لدينا م�صكلة يف جت�صيد 
الواقع".  يف  الدميقراطية  واإجنلللازات  العليا  املثل  متثله  ما 
واأ�صاف: "فقدان العقيدة هي م�صكلة كبرية بالن�صبة اإلينا". 
ال�صيا�صية  الأحللزاب  توقفت  بالتحديد،  املتحدة  الوليات  يف 
اإمللا حتاول  وهللي  امل�صتقبل  ب�صاأن  احلللديللث  عللن  كبري  ب�صكل 

اإعادة اإحياء "املا�صي املجيد" اأو تدافع عن احلا�صر.

اجتاهان متوازيان
مللهللارة يف  اأكلللر  الأقللويللاء  الللرجللال  اأ�صبح  اأوىل،  ناحية  مللن 
وا�صتعمال  حكمهم  لتربير  الدعائية  ال�صرديات  ا�صتخدام 
تكتيكات ق�صرية لإبقاء املواطنني خا�صعني لهم. من ناحية 
الدفاع  عللن  متزايد  ب�صكل  الللدميللوقللراطلليللات  تعجز  ثانية، 
قللادرة على  نف�صها. هي عالقة يف طريق م�صدود وغللري  عن 
حللل ملل�للصللاكللل اأ�للصللا�للصلليللة تللقللو�للس جميعها ثللقللة اجلللمللهللور يف 
حم�صورة  لي�صت  الأداء  يف  امل�صاكل  اإن  الأداء.  على  قدرتها 
يف الدميقراطيات. تعاين الدول املت�صلطة من م�صكلة عدم 
امل�صاواة يف توزيع الروة، وهي عادة اأكرب بكثري مما تواجهه 
الأوتوقراطيون  الللقللادة  يللبللتللاع  كللذلللك،  الللدميللوقللراطلليللات. 
ال�صيا�صي  الف�صاد  ح�صاب  على  املزعومة  ال�صيا�صية  الكفاءة 

الهائل. لكن يف الكثري من النواحي، ل يهم هذا الأمر.
اأنللهللم متفوقون على  اإثللبللات  اإىل  الأوتللوقللراطلليللون  ل يحتاج 
اأن  اإظلللهلللار  اإىل  اللللدميلللوقلللراطللليلللات، هلللم يللحللتللاجللون فللقللط 
الدميقراطيات الليبريالية ل تتفوق عليهم. اإنهم يظهرون 
العامة  ال�صلع  توفري  يف  بارعة  تعد  مل  الدميوقراطيات  اأن 
اإىل مواطنيها ويف معاجلة غياب امل�صاواة ويف اإنتاج �صيا�صيني 

قادرين على اإخ�صاع م�صاحلهم اخلا�صة للخري العام.

حلقة مفرغة
اإىل حلقة مفرغة:  تللوؤدي  الدينامية  اأن هذه  فلد�صتني  اأ�صاف 
توا�صل الدميوقراطيات املتقدمة التاأرجح ب�صبب عدم قدرتها 
على مواجهة انق�صاماتها ال�صيا�صية ب�صكل منا�صب، بينما ي�صتغل 
الأتوقراطيون ال�صعف الدميوقراطي عرب ال�صغط على النظام 
الدويل مبا يوؤدي اإىل الإ�صرار بالليبريالية العاملية. يت�صبب هذا 
الأمر بتاآكل مكانة الوليات املتحدة وحلفائها الدميوقراطيني. 
ي�صري الكاتب اإىل اأن تاآكل النظام الدويل الليبريايل هو نتيجة 

لراجع الدميوقراطية داخل الدول عو�صاً عن العك�س.

حيوية دميوقراطية.. ولكن
ب�صرف النظر عما �صيفعله بوتني يف اأوكرانيا، �صيوا�صل القادة 
الأوتلللوقلللراطللليلللون حلللول الللعللامل الللبللحللث عللن اأ�للصللاللليللب خاقة 
لإخلل�للصللاع مللواطللنلليللهللم ونللهللب مللللوارد بلللادهلللم. ل يلللزال يتعني 
علللللى الللدميللوقللراطلليللات الللللليللبللرياللليللة الللتللعللامللل مللع اجلماهري 
امل�صتقطبة والتيارات ال�صعبوية وخيبات الأمل ال�صيا�صية. رمبا 
اإليها  حتللتللاج  الللتللي  احليوية  املللتللزايللد  اللللدويل  الت�صامن  ي�صخ 
والتي  بالدميوقراطية  التي تطالب  الداخلية  احلركات  كثرياً 
الدميقراطيات  على  لكن  دفاعي.  موقع  يف  اليوم  نف�صها  جتد 
العراف اأي�صاً باأن هذا التما�صك اجلديد الناجت عن مواجهة 
عدو رو�صي م�صرك لن يحل اأزمات الثقة الداخلية. �صيتطلب 
ح�صب  الللداخللل  يف  الليبريالية  غري  ر�صاتها  مُمنْ معاجلة  ذلللك 

فلد�صتني.

فل�صطني حتذر من اإطالق العنان للجي�س الإ�صرائيلي يف ال�صفة
•• رام اهلل-وكاالت

اأ�صدرها  تعليمات  خطورة  من  الفل�صطينية  الرئا�صة  حللذرت 
رئي�س وزراء اإ�صرائيل نفتايل بينيت جلي�صه بالعمل دون قيود 

�صد الفل�صطينيني.
ن�صرته  بيان  يف  ردينة  اأبللو  نبيل  الرئا�صة  با�صم  الناطق  وقللال 
بينيت  تعليمات  اإن  الر�صمية)وفا(،  الفل�صطينية  الأنباء  وكالة 
ال�صفة  يف  الإ�للصللرائلليلللللي  للجي�س  الللعللنللان  "اإطاق  �صاأنها  مللن 

الغربية للقتل والتنكيل".
امل�صتوطنني  "تهديدات  خلللطلللورة  ملللن  رديلللنلللة  اأبللللو  حلللذر  كللمللا 
املتطرفني باقتحام امل�صجد الأق�صى املبارك يوم اجلمعة القادم 
الكرمي،  رملل�للصللان  �صهر  بلل�للصللدة، خا�صة يف  واملللرفللو�للصللة  املللدانللة 

وا�صتمرار قتل املواطنني الفل�صطينيني ب�صكل يومي".
واعترب اأن ذلك " يدفع بالأمور نحو و�صع ل ميكن ال�صيطرة 
"املواجهة مع الحتال مل تنته بعد، ولن تنتهي  واأن  عليه"، 
دولته  امل�صروعة يف  الفل�صطيني حقوقه  ال�صعب  نيل  دون  اأبللداً 

امل�صتقلة وعا�صمتها القد�س ال�صرقية".
وقال اأبو ردينة "اإننا نعي�س واقعاً جديداً خطرياً وخمتلفاً، خلق 
و�صعاً من امل�صتحيل اأن ي�صتمر، ما �صيوؤدي اإىل اغاق اأي اأفق 
�صيا�صي يف امل�صتقبل، وال�صعب الفل�صطيني لن ينتظر اإىل الأبد، 

هذا الحتال امل�صبب لكل حروب وم�صاكل وعقد املنطقة".
مع  املرافقة  املعايري  ازدواجية  اأن  الوا�صح  "من  اأنلله  واأ�صاف 
�صاملة  �صيا�صية  تغيريات  تتطلب  العن�صري  الف�صل  �صيا�صة 
تلل�للصللمللل تللوفللري احلللمللايللة الللدوللليللة والللتللدخللل اللللللدويل لوقف 

العدوان الإ�صرائيلي على اأبناء �صعبنا، قبل و�صول الأمور اإىل 
مرحلة مدمرة".

اأنه ل  اأعلن يف اجتماع حكومته الأ�صبوعي الأحللد،  كان بينيت 
توجد اأي قيود على اجلي�س الإ�صرائيلي وجهاز ال�صاباك العام 

وباقي قوات الأمن يف "احلرب �صد الإرهاب".
وقال اإن اإ�صرائيل انتقلت اإىل حالة الهجوم �صد الفل�صطينيني، 
اأو  مبا�صرة  عاقة  له  اأحللد  اأي  مع  احل�صاب  بل"ت�صفية  مهدداً 

غري مبا�صرة بالعمليات امل�صلحة".
اأخرياً  اإ�صرائيل  يف  امل�صلحة  الفل�صطينية  الهجمات  وت�صاعدت 
ما اأدى اإىل مقتل 14 �صخ�صاً وعللدداً من اجلرحى، يف مقابل 
مقتل اأكر من 35 فل�صطينياً بر�صا�س اإ�صرائيلي منذ مطلع 

العام اجلاري.

البلدان يقرران زيادة اإنفاقهما الع�سكري خ�سية اأي حترك رو�سي حمتمل 

اأملانيا وكندا بحرب اأوكرانيا.. خطط ع�صكرية واقت�صادية وا�صعة
•• عوا�صم-وكاالت

اإىل  وكندا  اأملانيا  ت�صعى  واقت�صادية،  ع�صكرية  وقلللرارات  بخطط 
الداخل  علللللى  اأوكللرانلليللا  يف  احللللرب  تللداعلليللات  وتلللفلللادي  التح�صن 

املحلي.
حترك  اأي  خ�صية  الع�صكري  اإنفاقهما  زيللادة  البلدان  قللّرر  ففيما 
رو�صي حمتمل، و�صعت اأوتاوا خططا لزيادة �صادراتها من النفط، 
ال�صتاء  قبل  الغاز  من  كافية  كميات  لتخزين  برلني  تخطط  كما 

املقبل.

كندا تتح�سن اقت�سادّيا وع�سكرّيا
مليارات   6.4 الع�صكري  اإنفاقها  زيللادة  الكندية  احلكومة  قللررت 

دولر اأمريكي، وملدة 5 �صنوات، على خلفية احلرب الأوكرانية.
"�صننفق  اإنلله  فرياند،  كري�صتيا  الكندية،  املالية  وزيلللرة  وتللقللول 
على الدفاع اأكر مما توقعنا قبل العملية الع�صكرية الرو�صية يف 

اأوكرانيا"، وفقا لوكالة "فران�س بر�س".
وتابعت اأن "ن�صبة الإنفاق الدفاعي هذه لن ت�صمح لأوتاوا بالو�صول 
اإىل الهدف الذي يريده حلف الناتو، وهو اإنفاق %2 من الناجت 

املحلي الإجمايل على الت�صلح لكل بلد ع�صو".
الدفاع  "اأنظمة  فللاإن  الكندية،  �صتار"  "تورنتو  ل�صحيفة  وطبقا 
اجلوية لدى كندا قدمية، ولي�صت قادرة على مواجهة ال�صواريخ 
مليار   20 �صيتجاوز  ذلللك  اأن"  اإىل  م�صرية  اجلديدة"،  الرو�صية 
دولر". يقول خرباء اإن نظام حمطات الرادار الأر�صية، وامل�صممة 
الأرا�صي  من  تقرب  التي  الرو�صية  القاذفة  الطائرات  لكت�صاف 

الكندية، يجب اأن يتم جتديده بالكامل.
ويف هللذا املللنللحللى، يللقللول رئي�س مللركللز الأبللحللاث يف جمللال الدفاع 
"هذه  اإن  فللريغلليللو�للصللون،  جيم�س  الللكللنللديللة،  مللانلليللتللوبللا  بللجللامللعللة 
اللللللللرادارات لي�صت قللدميللة فللحلل�للصللب، بللل غللري قللللادرة علللللى جتاوز 

التهديدات اجلديدة خال الأعوام الع�صرة املا�صية".
وي�صيف: "نحتاج حّقا اإىل التفكري يف الدفاع يف اأمريكا ال�صمالية 
بطريقة مغايرة، كما اأن العملية الرو�صية اأدت اإىل اإبراز ذلك، واأن 

ذلك التهديد كان الأكر حدة يف املدى الق�صري".

اإنتاج النفط واأ�سعار الغذاء
بنحو  والللغللاز  النفط  �للصللادرات  لللزيللادة  كندا  ط  ُتخطِّ واقت�صادّيا، 
اأعقاب  يف  اجلاري  العام  نهاية  بحلول  يومّيا  برميل  األف   300

الأزمة الأوكرانية.
باده  اإن  ويلكين�صون،  جوناثان  الطبيعية،  امللللوارد  وزيللر  ويللقللول 
الرو�صي،  بالغاز  كندا  من  امل�صال  الطبيعي  الغاز  ا�صتبدال  تدر�س 

بعد الطلبات الأوروبية، ح�صب وكالة "رويرز".
الوقت  عللاملللّيللا- يف  اأكللرب منتج للنفط اخلللام  وتلل�للصللّدر كندا -رابلللع 
الوليات  اإىل  النفط  مللن  يومّيا  برميل  مايني   4 نحو  احلللايل 

املتحدة، وُيعاد ت�صدير جزء �صغري منها اإىل اخلارج.
اأما وزير البيئة �صتيفن جيلبو، فيقول اإن امل�صروع النفطي امل�صّمى 
 30 خال  برميل  مليون   300 ا�صتخراج  نور" �صيتيح  دو  "باي 
الكندية  نلليللوفللاونللدلنللد  مقاطعة  �صواحل  قبالة  حقل  مللن  عللامللا 

املطلة على املحيط الأطل�صي.
و�صجل معدل الت�صخم يف كندا اأعلى م�صتوى منذ عدة عقود عند 
5.7 يف املائة ال�صهر املا�صي، كما ارتفع �صعر البنزين و�صلع البقالة 

وال�صكن، وفقا لهيئة الإح�صاء الكندية.
ب�صبب  اجليو�صيا�صي  ال�صراع  اإن  فتقول  "بلومبريغ"،  وكالة  اأمللا 
بللاإمللدادات النفط  اإىل حالة عللدم اليقني  اأدى  الأزملللة الأوكللرانلليللة 

العاملية، وهو ما زاد ال�صغط على الأ�صعار.
الللكللنللديللة، كيث  اللل�للصللام  الللطللاقللة يف منظمة  كللبللري حمللي  يللقللول 
�صتيوارت، اإن "احلل هو ت�صريع التحول عن الوقود الأحفوري من 

خال ال�صتثمار يف الطاقة املتجددة والكفاءة".

 قرارات اأملانيا
اأما اأملانيا، فعلى ال�صعيد الع�صكري، وافقت جلنة الدفاع يف الربملان 
على �صفقة طائرات م�صرّية م�صلحة، وهي �صابقة يف تاريخ الباد.

ووفقا لوكالة "فران�س بر�س" ف�صيتم �صراء 140 طائرة م�صرّية 
القيمة  وتللبلللللغ  بي"،  تللي  "هريون  طلللراز  مللن  ال�صنع  اإ�للصللرائلليللللليللة 
ت�صلم  اأن  وينتظر  يلللورو،  مللايللني   152.6 لل�صفقة  الإجللمللاللليللة 

املعدات يف غ�صون عامني.
"للم�صاهمة يف حماية الع�صكريني  و�صت�صتخدم الطائرات امل�صرّية 
الدفاع  وزارة  اأعدتها  التي  الوثيقة  ح�صب  اخلارج"،  يف  العاملني 

الأملانية.
وبعد �صنوات من نق�س ال�صتثمار يف اجلي�س، �صهدت اأملانيا منعطفا 

التي  باأوكرانيا  احلللرب  ب�صبب  املا�صي،  فرباير  نهاية  يف  تاريخّيا 
مثلت نقطة حتول ع�صكري يف الباد.

اأولف �صولت�س، تخ�صي�س  الأملللاين  امل�صت�صار  اإثر ذلك، قرر  وعلى 
100 مليار يورو لتحديث اجلي�س، واإنفاق ما ل يقل عن %2 من 

الناجت املحلي الإجمايل كل عام يف جمال الأمن والدفاع.
كما تدر�س برلني اقتناء نظام اإ�صرائيلي للدفاع اجلوي من طراز 

احلديدية". "القبة 
م�صتوى  زيلللادة  اإن  ال�صامي،  عبدامل�صيح  ال�صيا�صي  املحلل  ويللقللول 
الت�صليح والإنفاق الع�صكري لأملانيا مطلب اأمريكي بالأ�صا�س، كما 

اأن الإنفاق الأملاين �صيكون �صمن اإطار حلف الناتو.
وي�صيف لل"�صكاي نيوز عربية" اأن زيادة الإنفاق الع�صكري �صت�صيف 
اأعباء اإ�صافية على احلكومة الأملانية، بعد وباء "كورونا" وتراجع 
ال�صارع الأملاين  "هناك تخوفا يف  اأن  اإىل  النمو القت�صادي، لفتا 

من عدم وجود بدائل للطاقة الرو�صية حتى الآن".
مل  اإذا  التحرك  اعتزامها  الأملانية  احلكومة  اأعلنت  واقت�صادّيا، 
تنجح �صركات ت�صغيل م�صتودعات الغاز الطبيعي يف تخزين كميات 

كافية منه قبل حلول مو�صم ذروة ال�صتهاك يف ال�صتاء املقبل.
وت�صتهدف برلني خف�س ح�صة الغاز الرو�صي من اإجمايل وارداتها 
نحو  مقابل   ،2024 منت�صف  بحلول   10% اإىل  الللوقللود  مللن 

حالّيا. الواردات  من   40%
بالربملان  الوليات  جمل�س  اأقرها  التي  اجلديدة  للقواعد  ووفقا 
الأملاين، و�صتدخل حيز التطبيق مايو املقبل، �صيكون على �صركات 
ت�صغيل امل�صتودعات �صمان ملئها بن�صبة %90 من طاقتها بحلول 

اأول نوفمرب من كل عام.
وح�صب روبرت هابيك وزير القت�صاد الأملاين، فالقانون اجلديد 
اأعقاب  يف  الطاقة  اإمللللدادات  لتاأمني  مللن حتللركللات احلكومة  جللزء 

احلرب احلالية.
ووفقا للقانون اجلديد، يجب ملء م�صتودعات الغاز الطبيعي يف 
%80 من طاقتها ال�صتيعابية بحلول اأول اأكتوبر،  اأملانيا بن�صبة 
وال�صماح بال�صحب منها لتنخف�س الكمية اإىل %40 بحلول اأول 

فرباير من كل عام، وفقا لوكالة "بلومبريغ".
وعلى م�صتخدمي امل�صتودعات ا�صتخدام كامل الطاقة ال�صتيعابية 
الطاقة  هللذه  و�صحب  احلجز  اإلللغللاء  �صيتم  واإل  يحجزونها،  التي 

منهم، وفقا لهذا القانون.
ويقدر خرباء اأن اخل�صائر القت�صادية لأملانيا قد ت�صل لنحو 3% 

من ناجتها املحلي الإجمايل ال�صنوي.

ال�صرطة الإندوني�صية تفرق 
مظاهرة عند الربملان 

•• جاكرتا-رويرتز

الإندوني�صية   اللل�للصللرطللة  اأطلللللقللت 
اأم�س الثنني الغاز امل�صيل للدموع 
لتفريق  املياه  مدافع  وا�صتخدمت 
الذين  اجلامعيني  الطاب  مئات 
ارتفاع  علللللى  احللتللجللاجللا  تللظللاهللروا 
متديد  وعلى  الطهي  زيللت  اأ�للصللعللار 
الرئي�س جوكو ويدودو  فرة بقاء 

يف من�صبه.
اإن ح�صودا  قال �صاهد من رويللرز 
يفرون  �للصللوهللدوا  املتظاهرين  مللن 
الربملان  اأمللام  التجمهر  مكان  من 
قال  بينما  جللاكللرتللا،  العا�صمة  يف 
حجارة  اإن  كللومللبللا�للس  تلللللفللزيللون 

اأُلقيت يف جممع الربملان.
تللرد تقارير فللوريللة عللن وقوع  ومل 

اأعمال عنف اأو اإ�صابات.
وهللللذه املللظللاهللرة واحللللدة مللن عدة 
اأنللللحللللاء  ُنللللظللللمللللت يف  ملللللظلللللاهلللللرات 
اإندوني�صيا اأم�س الثنني، مبا فيها 
الغربية  وجللاوة  �صولويزي  جنوب 
مللئللات الطاب  �للصللار  اإذ  وجللاكللرتللا، 
عاك�صة  �لللصلللرات  يلللرتلللدون  اللللذيلللن 
لل�صكوى  الللربملللان  نحو  لللاإ�للصللاءة 
من ارتفاع تكاليف ال�صلع واحتمال 

جتاوز الرئي�س فرتي وليته.
وداأب طاب اجلامعات على ت�صدر 
املكا�صب  حلماية  املبذولة  اجلهود 
الدميقراطية يف اإندوني�صيا بعد اأن 
 1998 عام  ال�صوارع  اإىل  خرجوا 
خال احتجاجات �صخمة �صاعدت 
ال�صابق  بللالللرئلليلل�للس  الإطللللاحللللة  يف 

�صوهارتو.
للرئي�س  اللل�للصللمللاح  فللكللرة  واأثللللللارت 
بللالللبللقللاء يف اللل�للصلللللطللة لأكلللللر من 
خم�س  منهما  كللل  ملللدة  وليلللتلللني، 
القلق  اأقلللل�للللصللللى،  كلللحلللد  �للللصللللنللللوات 
الإ�صاحات  تللهللديللد  بللخلل�للصللو�للس 
ب�صق  حتققت  التي  الدميقراطية 

الأنف�س.
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عربي ودويل
الإفراج عن زعيمني م�صجونني بتهم ف�صاد يف الإكوادور والبيو 

•• كيتو-اأ ف ب

ال�صابق  الللبللاد  رئي�س  نائب  عللن  ب�صروط  الإكللللوادور  �صلطات  اأفللرجللت 
اأودبري�صت  بلل�للصللركللة  متعلقة  فلل�للصللاد  بللتللهللم  امللل�للصللجللون  غللا�للس  خللورخللي 

الربازيلية العماقة للبناء.
�صبيل  اإخللللاء  امللللجلللاورة  الللبللريو  يف  حمكمة  منحت  ذللللك  غلل�للصللون  ويف 
م�صروط اي�صا للرئي�س البريويف ال�صابق بيدرو بابلو كوت�صين�صكي بعد 
اأودبري�صت  ق�صية  لإدانته يف  الإقامة اجلربية  قيد  �صهرا   36 ق�صائه 

نف�صها.
بتلقي  لإدانته  �صنوات  �صت  بال�صجن  عقوبة  يق�صي  كان  الذي  وغا�س 
ر�صى مبايني الللدولرات من ال�صركة الربازيلية، ُحكم عليه يف كانون 
الثاين/يناير املا�صي يف ق�صية منف�صلة بال�صجن ثماين �صنوات ل�صوء 

ا�صتخدام الأموال العامة.
واأودع غا�س البالغ 52 عاما يف �صجن لتاكونغا يف جنوب كيتو منذ عام 

.2018 عام  من�صبه  من  يجرد  اأن  قبل   ،2017
اتعامل مع  "كنت  الأحللد بعد الفللراج عنه  و�صرح غا�س لل�صحافيني 

نظام ق�صائي ملتو وم�صي�س".
واأظهرت لقطات م�صورة على �صبكات التوا�صل الجتماعي غا�س خال 
خروجه من �صجن لتاكونغا وا�صتقباله بحفاوة من قبل الع�صرات من 

اأن�صاره.
�صريطة عدم مغادرته  ال�صبت  �صراح غا�س  اإطللاق  قا�س على  ووافللق 
كل  وجللوده  مبكان  ال�صلطات  يبلغ  اأن  اي�صا  عليه  يتوجب  كما  الللبللاد، 

�صهر.
وقال اإدي�صون لويزا حمامي غا�س اإن موكله يف حالة �صحية �صيئة يف 

�صجن لتاكونغا الذي �صهد مذابح دموية اأودت بحياة 350 نزيا منذ 
�صباط/فرباير 2021.

بال�صجن  اي�صا  حكم  الللذي  كوريا  رافائيل  للرئي�س  نائبا  غا�س  وكللان 
ثماين �صنوات بتهم ف�صاد لكنه يعي�س يف املنفى يف بلجيكا.

امل�صروط عن  الإفللراج  با�صتئناف �صد  الإكللوادوريللة  ال�صلطات  وتقدمت 
غا�س.

قيد  املللو�للصللوع  كوت�صين�صكي  ال�صابق  الللبللريويف  الرئي�س  كللان  ليما  ويف 
الإقامة اجلربية منذ ني�صان/اأبريل 2019 يف انتظار حماكمته بتهم 

غ�صل اأموال.
وعام 2018 اأ�صبح اأول رئي�س اأمريكي لتيني ي�صتقيل ب�صبب �صات 
مبايني  ر�صى  تدفع  كانت  التي  اأودبري�صت  �صركة  بف�صيحة  مزعومة 

الدولرات للم�صوؤولني مقابل احل�صول على عقود اأ�صغال عامة.

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

غاييل برو�صتييه*
توؤكد اجلولة الأوىل من هذه النتخابات الرئا�صية 
التق�صيم الثاثي للناخبني وتكري�س ثاثة اأقطاب 

مت�صاوية اإىل حد كبري يف وزن ن�صبي.
ماكرون  اإميللانللويللل  ي�صيطر  باملائة،  و28   20 بللني 
املجال  على  ميلين�صون  لللوك  وجللان  لوبان  ومللاريللن 
احلياة  يف  الثاثة  الأقطاب  ويللحللّددون  النتخابي، 
ال�صيا�صية الفرن�صية. الر�ّصحات الأخرى، يف نهاية 
املطاف، اإن مل تكن ظاهرة ثانوية، فهي على الأقل 

ن�صبية جًدا من حيث اأهمية وزنها ال�صيا�صي.
اأن مللاركللة لوبان  اإريلللك زملللور  اأنلل�للصللار  وهللكللذا ن�صي 
الللتللجللاريللة كللانللت يف اللل�للصللوق النللتللخللابلليللة مللنللذ عدة 
على  التعّرف  ميكن  وا�للصللًحللا.  معنى  وحتمل  عقود 
على  نللتللعللّرف  كما  النتخابية  الناحية  مللن  لللوبللان 
ثاجة. وهذا در�س يجب على ماريون ماري�صال اأن 
تتاأمله: روؤيتها مل�صتقبل اليمني الراديكايل تخاطر 
النتخابية وكذلك  الفعل  ردود  واقع  بالت�صادم مع 

واقع املجال النتخابي.

تفّتت باجلملة
انغاق  يرجم  وبيكري�س،  زمللور  تر�ّصحي  �صقوط 
ال�لللصلللتلللملللرار يف تعريف  فللمللن خللللال  حللملللللتلليللهللمللا. 
تعريفهما  وطللرح  الأخللللرية،  الأ�صابيع  يف  نف�صهما، 
لليمني، وهي م�صالة م�صروعة، توقفا عن  اخلا�س 
خماطبة ناخبيهما ليتحّدثا فقط اإىل نواتهما من 

املتعاطفني الأكر ت�صيي�ًصا.
علللللى اللليلل�للصللار، يللنللتللظللر الللتلل�للصللرذم والللتللهللملليلل�للس كل 
املتمردة  فرن�صا  با�صتثناء  ال�صيا�صية،  الت�صكيات 
خم�صة.  كل  من  ناخب  ت�صويت  على  ح�صدت  التي 
انللتللهللى، وبللالللكللاد �صّجل احلزب  احللللزب ال�للصللراكللي 
النتخابات  من  اأف�صل  نتيجة  الفرن�صي  ال�صيوعي 
اأقللل من عامة  ال�صابقة، ويانيك جللادو  الأوروبلليللة 
5 باملائة، هيمنة فرن�صا املتمردة، ب�صبب "الت�صويت 

هيمنة  ملليللللليللنلل�للصللون،  للللوك  جلللان  املجدي" للل�للصللالللح 
ال�صراكي  واحلللزب  ال�صيوعي  احلللزب  امللا  كاملة، 
واخل�صر، باأقل من 5 باملائة، ي�صتعدون لنتخابات 

ت�صريعية معقدة.
لقد عّزز اإميانويل ماكرون كتلة مركزية يف احلياة 
ناخبي  تعبئة  من  م�صتفيًدا  الفرن�صية.  ال�صيا�صية 
الرئي�س  يجعل  بيكري�س(،  فالريي  )غللرق  اليمني 
ت�صنده  التي  النتخابية  الكتلة  من  وليته  املنتهية 
الي�صار  بللني  الفرن�صية.  ال�صيا�صية  احللليللاة  حمللور 
كتلة  يفر�س  فاإنه  الراديكايل،  واليمني  الراديكايل 

ذات متا�صك اجتماعي واأيديولوجي موؤكد.
   يف نف�س الوقت، جتّمًعا للعائات ال�صيا�صية التي 
حكمت يف ظل اجلمهورية اخلام�صة )من جان بيري 
رافللاران( وم�صفّية لنف�س  اإىل جان بيري  �صيفامنن 
القوى ال�صيا�صية، فاإن املاكرونية هي جمال �صيا�صي 
ملل�للصللتللقللل يللكلل�للصللف علللن عللمللللليللة اجللتللمللاعلليللة حا�صمة 

للدميقراطيات: التمكني الن�صبي للنخب.

التجميع رغم كل �سيء
نتيجة  �صتتوّقف  بللعللد.  تك�صب  مل  الثانية  اجلللولللة 
النتخابات على المتناع الن�صبي ملوؤيدي املر�صحني 
الآخرين عن الت�صويت. �صخ�صية م�صتقطبة، يثري 
ميكن  ل  عاطفًيا  �صلوًكا  وليللتلله  املنتهية  الرئي�س 
الللتللنللبللوؤ بللله. وهلللكلللذا، يف خلللللوة القلللللراع، فلللاإن دعم 

ناخبي جان لوك ميلين�صون لي�س م�صمونا.
التي  الأعمال  ببع�س  القيام  ماكرون  على  �صيتعني 
والفئات  ال�صيا�صية  العائات  تقنع  اأن  �صاأنها  مللن 
اإىل الت�صاهل معه. لأول  الجتماعية التي ل متيل 
لليمني  ميكن  اخلام�صة،  اجلمهورية  ظللل  يف  مللرة 
احلياة  يف  رئي�صية  بللانللتللخللابللات  يللفللوز  اأن  املللتللطللرف 

ال�صيا�صية الفرن�صية: النتخابات الرئا�صية.

ترجمة خرية ال�سيباين

التق�صيم الثالثي، حجر الزاوية يف العامل ال�صيا�صي الفرن�صي اجلديد

*ع�صو مر�صد الراديكاليات ال�صيا�صية يف موؤ�ص�صة جان جوري�س ، باحث يف العلوم ال�صيا�صية ، متخ�ص�س 
يف احلقوق والأبعاد الثقافية لل�صيا�صة ، من موؤلفاته "اإىل غد غرام�صي".

جمهر 
الأحداث

الحتاد الأوروبي: املفو�سية اأ�سبحت على علم بال�ستهداف 

م�صوؤولون اأوروبيون كانوا هدفا لربامج جت�ص�س اإ�صرائيلية 

ا�صتفتاء يف املك�صيك يعزز موقع الرئي�س 

 جي�س ميامنار ي�صن �صربات جوية بالقرب من حدود تايالند 

•• بروك�صل-وا�صنطن-رويرتز

الأوروبلللي ووثائق  اأفللاد م�صوؤولن يف الحتللاد 
بللاأن م�صوؤولني كبار يف  اطلعت عليها رويللرز 
املا�صي  العام  املفو�صية الأوروبية كانوا هدفا 
مراقبة  �للصللركللة  �صممتها  جتلل�للصلل�للس  للللرباملللج 

اإ�صرائيلية.
ريندرز،  ديدييه  امل�صتهدفني  بللني  مللن  وكلللان 
امل�صتوى  رفللليلللع  بلللللجلليللكللي  دوللللللة  رجللللل  وهللللو 
الأوروبللي منذ  العدل  ي�صغل من�صب مفو�س 
الوثائق. كما مت  2019، وفقا لإحللدى  عللام 
اأربللعللة من موظفي  يقل عن  ما ل  ا�صتهداف 
وم�صدر  للوثيقة  وفقا  الآخللريللن،  املفو�صية 
ملل�للصللوؤول الحتاد  واأكللللد  الأملللللر.  علللللى  مطلع 
ا�صتهدفوا  املفو�صية  يف  عاملني  اأن  الأوروبللي 

لكن مل يذكرا تفا�صيل.
وقال م�صوؤول الحتاد الأوروبللي اإن املفو�صية 
اأعقب  الللذي  بال�صتهداف  علم  على  اأ�صبحت 
مالكي  مللن  اآلف  اإىل  اأبللل  �صركة  مللن  ر�صائل 
اآيلللفلللون يف نللوفللمللرب تلل�للصللريللن الثاين  هللاتللفللهللا 
قبل  ملللن  "م�صتهدفون  بلللاأنلللهلللم  اأخلللربتلللهلللم 
هي  هلللذه  وكللانللت  دول".  تللرعللاهللم  مهاجمني 
تنبيها  اأبللللل  فلليللهللا  تللر�للصللل  الللتللي  الأوىل  املللللرة 
بلللاأنلللهلللم يف مرمى  للللللملل�للصللتللخللدمللني  جللمللاعلليللا 

مت�صللني اإلكرونيني حكوميني.
واأ�لللصلللاف املللل�لللصلللوؤولن اأن الللتللحللذيللرات اأثللللارت 
علللللى الللفللور الللقلللللق يف اأروقللللة املللفللو�للصلليللة. ويف 
اأحد  اأر�للصللل  الللثللاين،  ت�صرين  نللوفللمللرب   26
بالربيد  ر�صالة  التكنولوجيا  موظفي  كللبللار 
الإلكروين اإىل زمائه الذين لديهم خلفية 
اأن  وطلب  الإ�صرائيلية  القر�صنة  اأدوات  عن 
اإ�صافية  حتللذيللرات  على  اطللاع  على  يكونوا 

من �صركة اأبل. وقال املوظف يف الر�صالة التي 
طبيعة  اإىل  "بالنظر  رويلللرز  عليها  اطلعت 

م�صوؤولياتك، فاأنت هدف حمتمل".
ومل تتمكن رويرز من حتديد من ا�صتخدم 
ل�صتهداف  الإ�للصللرائلليللللليللة  التج�ص�س  بللرامللج 
ريندرز وزمائه املقيمني يف بروك�صل، وما اإذا 
كانت املحاولت ناجحة، واإذا كانت كذلك، فما 

الذي قد يكون املت�صللون ح�صلوا عليه.
بللا�للصللملله ديفيد  يلللرد ريلللنلللدرز واملللتللحللدث  ومل 
واأحجم  ملللتلللكلللررة.  ر�لللصلللائلللل  علللللى  مللاريلل�للصللال 
يوهان�س  الأوروبية  املفو�صية  با�صم  املتحدث 
اأبل  �صركة  رف�صت  كما  التعليق.  عللن  بللاركلله 

التعليق.
تلقوا  اللللذيلللن  اإن  اأملللنللليلللون  بلللاحلللثلللون  وقلللللال 
فرباير  بلللني  ا�للصللتللهللدافللهللم  مت  اللللتلللحلللذيلللرات 
با�صتخدام   2021 اأيلللللول  و�صبتمرب  �صباط 
برنامج  وهللللو  اإنلللللللري(،  )فلللور�لللصلللد  بلللرنلللاملللج 

جروب  اإن.اإ�للللس.اأو  �صركة  ا�صتخدمته  متقدم 
مل�صاعدة  الإلكرونية  للمراقبة  الإ�صرائيلية 
وكالت التج�ص�س الأجنبية عن ُبعد وال�صيطرة 
ب�صورة غري مرئية على هواتف اآيفون. وذكرت 
رويرز �صابقا اأن �صركة اإ�صرائيلية اأ�صغر لبيع 
باعت  درمي(،  )كللوا  ُتدعى  التج�ص�س،  برامج 

اأي�صا اأداة مماثلة تقريبا لعماء حكوميني.
وقالت اإن.اإ�س.اأو يف بيان اإنها لي�صت م�صوؤولة 
الإلللكللروين، م�صيفة  الت�صلل  عن حمللاولت 
اأن ال�للصللتللهللداف الللللذي و�للصللفللتلله رويللللرز "ل 

ميكن اأن يحدث باأدوات اإن.اإ�س.اأو".
هذا  يف  حتقيقا  تدعم  اأنها  ال�صركة  واأ�صافت 
عاملية  قللواعللد  و�صع  اإىل  ودعللت  ال�صتهداف، 
الللتللجلل�للصلل�للس. وتواجه  بلللراملللج  حتللكللم �للصللنللاعللة 
الق�صائية  اللللدعلللاوى  مللن  عللللددا  اإن.اإ�لللللللللس.اأو 
يف  اأمريكيون  م�صوؤولون  واأدرجللهللا  املتداخلة 
اللل�للصللوداء فيما  القائمة  الأخلللرية على  الآونلللة 

يتعلق بانتهاكات مزعومة حلقوق الإن�صان.
)كللوا درمي(، احلري�صة على  �صركة  تللرد  ومل 

البعد عن الأ�صواء، على ر�صائل متكررة.
بع�صا  املعلومات  تكنولوجيا  خللرباء  وفح�س 
يف  الذكية  امل�صوؤولني  هواتف  من  الأقللل  على 
حمللاولللة لإيللجللاد حلللل، لللكللن الللنللتللائللج مل تكن 
حا�صمة، وفقا مل�صدرين من الحتاد الأوروبي 
بلل�للصللرط علللدم الللكلل�للصللف عللن هويتهما  حتللدثللا 
لأنلللهلللملللا غلللري ملل�للصللرح لللهللمللا بللالللتللحللدث اإىل 

ال�صحافة.
كانت  اإذا  ما  رويللرز من حتديد  تتمكن  ومل 

املفو�صية ما زالت حتقق يف الأمر.
ومللن املللقللرر اأن يطلق الللربملللان الأوروبلللللي يف 
19 اأبريل ني�صان جلنة للتحقيق يف ا�صتخدام 
برامج املراقبة يف دول الحتاد الأوروبي، وفقا 
اأيدت  اإينت فيلت ع�صو الربملان التي  ل�صويف 

ت�صكيل هذه اللجنة.
وقالت اإينت فيلت لرويرز اإنها مل تكن على 
علم با�صتهداف م�صوؤويل املفو�صية الأوروبية، 

وا�صفة النباأ باأنه "مدو".
حقيقة  اإىل  ن�صل  اأن  حقا  "علينا  واأ�للصللافللت 

الأمر".
باأن  تفيد  تقارير  اأعللقللاب  يف  اللجنة  و�ُصكلت 
بللولللنللدا مت  يف  بللارزيللن  مللعللار�للصللني  �صيا�صيني 
اإ�صرائيلية  اخراق هواتفهم بربامج جت�ص�س 
واأن منتقدين بارزين و�صحفيني ا�صتق�صائيني 

يف املجر ا�صتهدفوا اأي�صا.
واأقر م�صوؤولون بولنديون واأحد نواب احلزب 
بللللاأن حللكللومللتلليللهللمللا ا�صرت  احللللاكلللم امللللجلللري 
البلدين  اأن  الللرغللم  على  اإن.اإ�لللللللس.اأو،  بللرامللج 
نفيا ارتكاب اأي خمالفات فيما يتعلق مبزاعم 

التج�ص�س املحلي.

•• مك�صيكو-اأ ف ب

مانويل  اأنللدريلل�للس  املك�صيك  رئلليلل�للس  �صيبقى 
لوبيز اأوبرادور يف احلكم نتيجة ا�صتفتاء نظم 
وا�صعة  بن�صبة  املك�صيكيون  فيه  واأيلللد  الأحلللد 
امل�صاركة  ن�صبة  كانت  فيما  وليللتلله  موا�صلة 

دون 20 %.
ونال الرئي�س البالغ 68 عاما والذي انتخب 
يف 2018 ملدة �صت �صنوات، غالبية تراوح بني 
املقرعني  اأ�صوات  باملئة من  90،3 و91،9 
الذين اأيدوا ا�صتمراره يف من�صبه حتى العام 
اأجراه  لاأ�صوات  اأويل  لفرز  وفقا   ،2024

املعهد الوطني لانتخابات.
مقطع  يف  نف�صه  املك�صيكي  الللرئلليلل�للس  وهلللّنلللاأ 
مليون   15 ملللن  "اأكر  فلليلله  قللللال  فلليللديللو 
حتى  اأ�صتمر  اأن  ويللريللدون  را�للصللون  مك�صيكي 
المتناع  عللازيللا   ،"2024 اأيلللللول/�للصللبللتللمللرب 
اإىل عدم وجود مراكز اقراع  الت�صويت  عن 

متاحة من قبل املعهد الوطني لانتخابات.
وفيما ي�صتبه معار�صون بانه ي�صعى اإىل ولية 
"اأنا  الرئي�س  قللال   ،2024 العام  يف  جديدة 

دميوقراطي. ول اأحّبذ اإعادة النتخاب" .
و18،2   17 بللني  امل�صاركة  ن�صبة  وتللراوحللت 
باملئة بح�صب املعهد. وين�س القانون على اأن 

تكون ن�صبة امل�صاركة 40 % على الأقل لكي 
تلزم ا�صتفتاءات كهذه ال�صلطات احلاكمة.

ويللعللنللي ذلللللك بلللكلللام اآخلللللر اأن حللتللى للللو فاز 
الرئي�س  يللكللن  مل  بللال�للصللتللفللتللاء،  املللعللار�للصللون 
م�صاركة  ن�صبة  مع  بال�صتقالة  قانونا  ملزما 

تقل عن 40 %.
ورحلللللب حللللزب الللرئلليلل�للس احللللركلللة ملللن اأجلللل 
قاطعة  بل"نتيجة  )مورينا(  الوطني  التجدد 

موؤيدة لرئي�صنا".
"اأقر  اأحللد قللادة احلللزب ماريو ديلغادو  وقللال 
وال�صلطة  املحتاجني،  حيال  التزامه  النا�س 

املعنوية الهائلة التي يحكم من خالها".
وقررت كتلة املعار�صة - حزب العمل القومي 
الدميوقراطية  الللللثللللورة  وحلللللزب  اللليللملليللنللي 
احلاكم  الللثللوري  املوؤ�ص�صات  وحللزب  الي�صاري 

�صابقا - مقاطعة ال�صتفتاء.
وقال م�صوؤول يف حزب العمل القومي اإن هذا 
ال�صتفتاء يتميز بل"خمالفة القانون والكذب 

واختا�س موارد الدولة".
مورينا  حزب  الثوري  املوؤ�ص�صات  حزب  واتهم 
ما  "ا�صحوكة" على  اإىل  ال�صتفتاء  بتحويل 
قلللال اأحلللد ملل�للصللوؤوللليلله اللليللنللخللدور مللوريللنللو يف 

تغريدة.
اللل�للصلليللا�للصللي هلللرينلللان غومي�س  املللحلللللل  وقللللال 

بللرويللريللا لللوكللالللة فللرانلل�للس بللر�للس "كنا نعرف 
املعار�صني  واأن  الرئي�س  وليللة  نلغي  لن  اننا 
لن ي�صوتوا. كان الرهان يتمحور على قدرة 
لوبيز اوبللرادور وان�صاره على التعبئة.. وقد 

تبني لنا اأن هذه القدرة قوية".
الإجلللابلللة على  الللنللاخللبللني  علللللى  وكللللان ينبغي 
اللل�للصللوؤال الللتللايل: "هل اأنلللت مللع اإلللغللاء ولية 
اأنلللدريللل�لللس مللانللويللل لللوبلليللز اأوبللللللللرادور رئي�س 
فقدان  ب�صبب  املك�صيكية  املللتللحللدة  الللوليللات 

رئي�س  مللنلل�للصللب  يف  بلللقلللائللله  مللللع  اأم  اللللثلللقلللة، 
اجلمهورية حتى نهاية وليته؟".

يف   2019 العام  ادرج  بنف�صه  الرئي�س  وكللان 
على  هللذا  العزل"  "ا�صتفتاء  الللبللاد  د�للصللتللور 
اخلللللرى مثل  اأملللريكللليلللة لتلليللنلليللة  غلللللرار دول 

نزويا.
وهللللو قللللال للللللنللاخللبللني عللنللد افلللتلللتلللاح مراكز 
القراع يف الباد "ينبغي األ ين�صى اأحد اأن 

ال�صعب يتوىل القيادة".

•• رانغون-رويرتز

قال متحدث با�صم جماعة متمردة يف ميامنار وتقارير اإعامية 

املتمردين  ا�صتهدفت  جللويللة  �للصللربللات  �صن  ملليللامنللار  جي�س  اإن 
اأجل  انللدلع قتال جديد من  العرقيني يف وليللة كارين و�صط 

ال�صيطرة على بلدة لي كاي كاو القريبة من حدود تاياند.

20 كيلومرا  وفر اآلف ال�صكان من لي كاي كاو التي تبعد 
فللقللط عللن احلللللدود الللتللايللانللديللة ب�صبب الللقللتللال اللللذي دار يف 
ملوؤيدي  مللاذا  كانت  التي  البلدة  حللول  الأول  كانون  دي�صمرب 
الدميقراطية من ا�صتياء اجلي�س على ال�صلطة العام املا�صي.

اأقدم  الوطني وهي  كارين  با�صم جماعة احتللاد  وقللال متحدث 
يعزز  اجلي�س  اإن  ميامنار  يف  العرقيني  املتمردين  من  جماعة 
الأول  اأم�س  ا�صتباكات  بعد  املنطقة  يف  يبدو  ما  على  تللواجللده 
اأم�س  جللديللد  قللتللال  عللن  اأنلللبلللاء  اأي  بللعللد  يتلق  لكنه مل  الأحللللد 

الثنني.
على  "اإنهم مل يراجعوا  تللاو ين  �صاو  بللادو  املتحدث  واأ�للصللاف 
قوات  اأن  م�صيفا  القوات"  مللن  املللزيللد  يللر�للصلللللون  الإطللللللاق. 
مللن مقاتليها يف  اثللنللني  وفللقللدت  45 جللنللديللا  اجلللمللاعللة قتلت 

ا�صتباكات الأحد.
م�صتقل،  ب�صكل  املزاعم  هذه  من  التحقق  لرويرز  يت�صن  ومل 
با�صم اجلي�س على مكاملات ت�صعى للح�صول  ومل يرد متحدث 

على تعليق.
اأطللللاح اجلي�س  وت�صهد ملليللامنللار حللالللة مللن ال�للصللطللراب مللنللذ 
العام  ت�صي  �صو  �للصللان  اأوجن  الزعيمة  بللقلليللادة  مدنية  بحكومة 

املا�صي.

وفد برملاين اأوروبي يناق�س يف تون�س الإ�صالحات ال�صيا�صية 
•• تون�س-وكاالت

بداأ وفد من الربملان الأوروبي زيارة ر�صمية اإىل تون�س 
اأم�س الثنني وحتى  غد الأربعاء لإجراء م�صاورات ب�صاأن 
الإ�صاحات ال�صيا�صية والعودة اإىل ال�صتقرار املوؤ�ص�صي، 

وفق ما جاء يف بيان لبعثة الحتاد يف تون�س.
وممثلني  �صعيد  قي�س  الرئي�س  الوفد  اأع�صاء  ويلتقي 
املدين  واملجتمع  ال�صيا�صية  والأحلللللزاب  احلللكللومللة  عللن 
ملناق�صة فر�س تعزيز الإ�صاحات وتعزيز الدميقراطية 
الربملان  اأعلل�للصللاء  اإن  الحتللللاد  بعثة  وقللالللت  تللونلل�للس.  يف 
اإىل  احلاجة  على  التاأكيد  اإعللادة  اإىل  ي�صعون  الأوروبلللي 
حوار �صيا�صي �صامل واحرام �صيادة القانون واحلريات 
اإىل وجود  املدنية وحقوق الإن�صان، ف�صًا عن احلاجة 
�صيما  الدميقراطية ل  املبادئ  يقوم على  �صيا�صي  نظام 
منها مبداأ الف�صل بني ال�صلطات ، الذي يتم �صمانه من 

خال ال�صوابط واملوازين املوؤ�ص�صية.
ويواجه الرئي�س �صعيد، الذي اأعلن التدابري ال�صتثنائية 
وهيئات  الربملان  املا�صي وحل  يوليو )متللوز(   25 منذ 
د�صتورية اخرى كما علق العمل مبعظم مواد الد�صتور، 
بلليللنللهللم ال�صريك  تللونلل�للس ومللللن  �للصللركللاء  ملللن  �للصللغللوطللاً 

القللتلل�للصللادي الأول، الحتلللاد الأوروبلللللي، لإطلللاق حوار 
مع الأحزاب واملنظمات بهدف �صمان توافق وا�صع حول 

الإ�صاحات.
وطنية  ا�صت�صارة  ت�صمنت  طريق  بخارطة  �صعيد  ودفللع 
نهاية  برملانية  وانتخابات  �صعبياً  وا�صتفتاء  اإلكرونياً 
واتهمته  خططه  رف�صت  املعار�صة  لكن  اجلللاري،  العام 
بال�صتحواذ على ال�صلطات كما تطالب مب�صار ت�صاركي 
ملناق�صة الإ�صاحات. واأو�صحت بعثة الحتاد الأوروبي 
تون�س  يف  املعنية  اجلهات  مع  �صيبحث  الربملان  وفد  اأن 
�صبل دعم الربملان الأوروبي لعملية الإعداد لانتخابات 
دعم  كيفية  �صيبحث  كما   2022. �صنة  نهاية  املتوقعة 
تنفيذ الإ�صاحات القت�صادية لفائدة جميع التون�صيني 
يف ظل اأزمة الأمن القت�صادي والغذائي وجائحة الوباء 

العاملية واآثار العدوان الرو�صي على اأوكرانيا.
وكلللللان مللفللو�للس الحتللللللاد الأوروبللللللللي للل�للصلليللا�للصللة اجلللللوار 
والتو�صعة اأوليفر فاريلي اأعلن قبل نحو اأ�صبوع يف زيارة 
تعبئة  الأوروبللللي  الحتلللاد  ا�صتعداد  عللن  تون�س،  اإىل  للله 
اأربعة مليار يورو لدعم ال�صتثمارات يف تون�س من اأجل 
فر�س  وتوفري  والجتماعي  القت�صادي  النمو  حتقيق 

العمل .

زيلين�صكي: ع�صرات الآلف قتلوا يف ماريوبول 
•• كييف-رويرتز

ع�صرات  اإن  الثنني  اأم�س  زيلين�صكي   فولودميري  الأوكللراين  الرئي�س  قال 
الآلف قتلوا على الأرجح يف الهجوم الرو�صي على مدينة ماريوبول بجنوب 

�صرق الباد.
اإىل نواب برملان كوريا اجلنوبية، قال زيلين�صكي  ويف خطاب عرب الفيديو 
"ماريوبول ُدمرت وهناك ع�صرات الآلف من القتلى، لكن على الرغم من 

ذلك فاإن الرو�س مل يوقفوا هجومهم".
ومل يت�صن لرويرز التحقق من دقة تقديره.

وقالت نائبة رئي�س الوزراء الأوكراين اإيرينا فريي�صت�صوك اإنه مت التفاق 
اإن�صانية الثنني لإجاء ال�صكان من  مع مو�صكو على اإقامة ت�صعة ممرات 

املناطق ال�صرقية املحا�صرة، منها خم�صة ممرات يف منطقة لوجان�صك.

طهران: لن نتنازل عن خطوطنا احلمراء
•• طهران-وكاالت

اأم�س  زاده   خطيب  �صعيد  الإيللرانلليللة  اخلارجية  وزارة  با�صم  املتحدث  اأكللد 
الثنني، اأن اإيران لن تتنازل عن اخلطوط احلمراء التي و�صعتها من اأجل 

التو�صل لتفاق لإعادة اإحياء اتفاقها النووي.
ونقلت وكالة "فار�س" الإيرانية عنه القول اإنه "لو كان من املمكن جتاوز 
هذه اخلطوط لكان مت التو�صل اإىل اتفاق يف مفاو�صات فيينا منذ اأ�صهر".

واأ�صاف "مل ن�صل حتى الآن اإىل النقطة التي يثبت فيها الأمريكيون العمل 
اأن  اأجللل  من  اجلميع  ووقللت  طاقة  ل�صتهاك  ت�صعى  اأمريكا  بالتزاماتهم، 

حتتفظ بعنا�صر من ال�صغوط الق�صوى".
و�صدد "لن نقع حتت تاأثري احلمات الإعامية والت�صريحات املتناق�صة، 
اإىل  �صن�صل  نعلم هل  الإيللراين هي نربا�س طريقنا، ول  ال�صعب  وم�صالح 
الازمة  الإرادة  الآن  حتى  تظهر  مل  املللتللحللدة  الللوليللات  لأن  ل  اأم  اتللفللاق 
من  الثوري  احلر�س  ا�صم  �صطب  كللان  اإذا  ما  وحللول  اتفاق".  اإىل  للو�صول 
القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية هو الذي يعرقل التو�صل لتفاق، 
"يتبقى بيننا وبني الأمريكيني اأكر من ق�صية واحدة، وحمورها  اأجاب: 

هو رفع كافة ال�صغوط الق�صوى".

نيوزيلندا تعتزم اإر�صال طائرة 
واأفراد اإىل اأوروبا لدعم اأوكرانيا

•• عوا�صم-وكاالت

اأعلنت رئي�صة الوزراء النيوزيلندية 
اأن  اأم�س الثنني،  اأردرن   غا�صيندا 
اإر�للصللال طللائللرة من  بللادهللا تعتزم 
طللللراز هللريكللوللليللز وفللريللق موؤلف 
لدعم  اأوروبلللللا  اإىل  فللللرداً   50 مللن 
الن�صر  عملية  وت�صمل  اأوكللرانلليللا. 
 8 اإر�لللصلللال  ل�صهرين  ت�صتمر  الللتللي 
جمال  يف  اآخللللريللللن  مللتللخلل�للصلل�للصللني 
يف  مللقللرهللم  �صيكون  اللوج�صتيات 
مليون   13 مبلغ  واإر�لللصلللال  اأملللانلليللا 
)8ر8  اإ�صافية  نيوزيلندي  دولر 
الدعم  اأمريكي( من  دولر  مليون 
املايل تت�صمن م�صاهمة لربيطانيا 

يف �صراء اأ�صلحة وذخرية.
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زمور... ف�صل ذريعبيكري�س... غرق اليمني التقليدياخراق مل يكن كافيا للعبور

وفعلتها مارين لوبان مرة اخرى ماكرون... انت�صار يحتاج اىل تاأكيد

لعب الت�سويت املجدي دوًرا رئي�سًيا يف كل مع�سكر

الرئا�صية: ماكرون-لوبان، كل �صيء تغيرّ ... ما عداهما...!
•• الفجر -اإعداد خرية ال�صيباين

اأ�سهر من حملة  مل تخطئ ا�ستطالعات الراأي. بعد عدة 
الفرن�سيون  يعرف  موؤكدة،  غري  اأوىل  وجولة  انتخابية 
النتخابات  من  الثانية  اجلولة  يف  �سي�سوتون  ملن  الآن 

الرئا�سية. ولئن تعطي هذه املواجهة بني اإميانويل ماكرون 
ومارين لوبان انطباًعا باننا امام م�سهد يتكرر، فذلك لأنه 
النتيجة  -كانت   2017 لعام  م�سابه  �سيناريو  -بخالف 
توقعت  الأوىل،  اجلولة  من  قليلة  اأي��ام  فقبل  منتظرة، 

جميع معاهد ا�ستطالع الراي تقريًبا هذه النتيجة.

انخفا�س الإقبال
تاأكد.  ما  وهو  �سعيفا،  اإقبال  اأي�سا  اخل��رباء  توقع     
القرتاع  مكاتب  اإىل  الناخبني  من  باملائة   74 توّجه 
�سترييا.  �سوفرا  اإب�سو�س  لتقديرات  وفًقا  الأحد،  يوم 
وهذا اأقل بكثري من عام 2017 )77 فا�سل 8 باملائة( 

و2012 )79 فا�سل 5 باملائة( و2007 )83 فا�سل 8 
باملائة(.

تاأّهل  "زلزال"  و   ،2002 ع��ام  اإىل  نعود  اأن  ويجب   
يف  م�ساركة  ن�سبة  اأق��ل  على  لنعرث  لوبان،  م��اري  جان 

النتخابات الرئا�سية )71 فا�سل 6 باملائة(. 

الأمللل هذه  تف�صري خيبة  وميكن 
تللنللامللي عدم  اأ�للصللبللاب، منها  بللعللدة 
الثقة يف الطبقة ال�صيا�صية. "هذا 
الت�صويت،  عن  املتزايد  المتناع 
يللوؤكللد �للصللكللًا مللن اأ�للصللكللال رف�س 
بني  وخا�صة  ال�صيا�صي،  العر�س 
اللل�للصللبللاب الللذيللن يللنللتللقللدون ب�صدة 
املنتخبني  امللل�للصللوؤولللني  اأن  حقيقة 
ل يلبون انتظاراتهم. ان فكرة اأن 
من�صف  غللري  الفرن�صي  املجتمع 
كما  فرن�صا"،  يف  الأغلبية  حتللوز 
ال�صيا�صية  الللعلللللوم  اأ�للصللتللاذ  يلللرى 
اأن المتناع  لللوك روبلللان، مللذكللرا 
متعدد  "دائما  الللتلل�للصللويللت  علللن 
وباء كوفيد  العوامل". كما جّمد 
ثم احلرب يف اأوكرانيا، يف الأ�صابيع 

الأخرية، احلملة النتخابية.

ماكرون يت�سدر
   ت�صّدر الرئي�س املنتهية وليته 
)اجلمهورية  مللاكللرون  اإميللانللويللل 
من  الأوىل  اجلللولللة  الأمللللام(  اإىل 
الفرن�صية  الرئا�صية  النتخابات 
من  باملائة   6 فا�صل   27 بن�صبة 
معاهد  لتقديرات  وفًقا  الأ�صوات 
ا�صتطاعات الراي، تليه املر�صحة 
لوبان  مارين  املتطرفة  اليمينية 
بح�صولها  الللوطللنللي(  )الللتللجللمللع 

على 23 باملائة من الأ�صوات. 
الي�صاري  املر�صح     وراءهلللا، حقق 
ميلين�صون  للللوك  جلللان  املللتللطللرف 
)الحتلللللللللللاد الللل�لللصلللعلللبلللي( اأفللل�لللصلللل 
من  الأوىل  اجلولة  يف  له  نتيجة 
النتخابات الرئا�صية، بن�صبة 22 

فا�صل 2 باملائة من الأ�صوات.
   ل يوجد ت�صويت خفي لإريك 
زميللللور )ا�للصللتللعللادة فللرنلل�للصللا(. بعد 
ملر�صحة  الللللل�للصلليللقللة  مللنللافلل�للصللتلله 
انتهى  الللوطللنللي،  الللتللجللمللع  حلللزب 
املتطرف  اللليللملليللنللي  الللكللرونلليللكللور 
اأف�صل  عللن  جلللًدا  بللعلليللدة  بنتيجة 
 2 فلللا�لللصلللل   7 ا�لللصلللتلللطلللاعلللاتللله: 

باملائة.
مر�صحة  بلليللكللريلل�للس،  فلللاللللريي     
نتيجة  حللقللقللت  اجللللملللهلللوريلللني، 
�صعيفة، وهي اأ�صواأ نتيجة لليمني 
اجلمهورية  ظللللل  يف  الللللربملللللاين 
اخلللاملل�للصللة بللنلل�للصللبللة 4 فللا�للصللل 8 
باملائة فقط، يليها مر�صح اخل�صر 
يانيك جللادو الللذي ح�صل على 4 
الأ�صوات.  مللن  بللاملللائللة   7 فا�صل 
واأخلللللللرًيا، يف نللهللايللة حللملللللة مللللّرة، 
بلللامللللائلللة،   7 فلللا�لللصلللل   1 بللنلل�للصللبللة 
هيدالغو  اآن  ال�للصللراكلليللة  جلللاءت 
 1 فا�صل   3( ل�للصللال  جللان  خلف 
باملائة( وال�صيوعي فابيان رو�صيل 
ونيكول  بللاملللائللة(،   3 فللا�للصللل   2(
 1 دوبلللون-اآيلللجلللنلللان )2 فللا�للصللل 
بللللاملللللائللللة(، لللتللحللقللق اأدنلللللللى درجللللة 
للحزب ال�صراكي يف النتخابات 

الرئا�صية.
املتطرف  الللليللل�لللصلللار  واحللللللتللللللّل     
املجموعة:  مللوؤخللرة  الروت�صكي 
�صفر  على  اأرثلللود  ناتايل  ح�صلت 
بوتو  وفيليب  بللاملللائللة،   7 فللا�للصللل 

على �صفر فا�صل 6 باملائة.

الت�سويت املجدي كان ناجعا
يجد   ،2017 علللللام  يف  كلللملللا     
لوبان  اإميانويل ماكرون ومارين 
النهائية  املللللبللللاراة  يف  نللفلل�للصلليللهللمللا 
اللللرئلللا�لللصللليلللة. اللللرجلللل اللللثلللاللللث يف 

مبجرد  تللخللا�للس  ول  للمعجبني 
�صربات".

دعوات كبار املهزومني
   بالن�صبة للرئي�س املنتهية وليته، 
لكنه  عري�صا،  يبدو  تقدمه  فللاإن 
ل�صمان  كللافلليللاً  بللاللل�للصللرورة  لي�س 
خا�صة  الثانية.  اجلولة  يف  الفوز 
اأن مارين لوبان تعمل على ت�صكيل 
جبهة مناه�صة ملاكرون من خال 
اليمني.  اإىل  اللليلل�للصللار  مللن  الللنللهللل 
و�للصللواء بللني املللتللطللرفللني والأكلللر 
على  خطابها  اأظهر  كما  اعتداًل، 
للجميع  –خّيل  �للصللرياك  طريقة 
اأنهم ي�صتمعون ل�صدى "النق�صام 
الجتماعي" لعام 1995 -م�صاء 
الأحللللللد. ل يللقللتلل�للصللر الأملللللر على 
ماكرون،  اإميانويل  امتاك  عدم 
احتياطيا كبريا من  الللورق،  على 
الأ�صوات، ولكن اإ�صافة اإىل ذلك، 
ل يزال الغ�صب املناه�س للنظام 
يردد بقوة يف الباد، مما يجعل 

التحول يف ال�صلطة ممكًنا.
يللللردد ماكرون  لللكللل هللللذا، مل     
للناخبني  ملللللح  نللللداء  تللوجلليلله  يف 
اخل�صو�س  وجه  على  الي�صاريني 
-اأوللللللئلللللك املللحللبللطللني مللللن فرة 
اإىل  مللالللت  الللتللي  الوىل  وليلللتللله 
الللليلللملللني -ملللللن خلللللال اللللللتللللزام 
"الختافات"،  وراء  ما  بت�صكيل 
للوحدة  كربى  �صيا�صية  "حركة 
اأو  امللللكلللامللللات  وكلللانلللت  والعمل". 
الللتلل�للصللويللت ملللن كبار  تللعللللليللمللات 
ال�صرب  بفارغ  منتظرة  املهزومني 
هيدالغو  اآن  دعلللت  الأحللللللد.  يلللوم 
بيكري�س  وفالريي  جللادو  ويانيك 
�صراحة  ميلين�صون  لللوك  وجلللان 
مارين  علللللى  الللطللريللق  �لللصلللّد  اإىل 
باآخر  اأو  ب�صكل  وبللالللتللايل  لللوبللان، 
الت�صويت ملاكرون. يف حني طلب 

ناخبيه،  تللعللبللئللة  اأعللللللللاد  للللللوبلللللان، 
ول �للصللك انللله نللهللب اأ�لللصلللواتلللا من 

اجلمهوريني.

انهيار الأحزاب القدمية
من  كللانللت  الأ�للصللد  ال�صفعة  اإن     
نلل�للصلليللب فلللاللللريي بلليللكللريلل�للس. مل 
يللتللم اإقلل�للصللاء اجلللمللهللوريللني فقط 
الثانية  للمرة  الللثللاين  اللللدور  مللن 
يكونوا  مل  لكنهم  الللتللوايل،  على 
من  الأحللد  م�صاء  حتى  متاأكدين 
تعوي�س نفقات حملتهم، بنتيجة 
4 فا�صل 8 باملائة، اأي 15 نقطة 
اأقل من فيون عام 2017. ورغم 
النتخابات  يف  الق�صري  الللقللو�للس 
الللتللمللهلليللديللة، فللقللد عللانللى احلزب 
اللليللملليللنللي اللللكلللبلللري الللل�لللصلللابلللق من 
الليربالية  الو�صطية  بني  متزقه 
الراديكايل  واليمني  للمكرونيني 
اأو املتطرف لل زمور اأو حتى لوبان. 
لنيكول  املطبق  ال�صمت  انتهى  و 
زالت مكانته  ما  الذي  �صاركوزي، 
كللاآخللر رئي�س حلللزب الحتلللاد من 
اأجل احلركة ال�صعبية �صابًقا حتى 
العائلة،  ب�صدة يف هذه  توؤثر  الآن 
من الق�صاء على تر�ّصح بيكري�س.

   واعلللتلللبلللاًرا ملللن ملل�للصللاء الأحلللللد، 
�صيوتي،  اإريللك  ت�صريحات  ُتظهر 
على  الت�صويت  ي�صتبعد  ل  الللذي 
الأرجللللح ملللاريللن لللوبللان، اأن اإعلللادة 
اللليللمللني جارية  علللللى  الللتلل�للصللكلليللل 
اإىل  �صيذهبون  "اجلبناء  فللعللا. 
اتركوهم  ذاك،  اأو  اجلللانللب  هلللذا 
العام  الأمللللللني  انللتللقللد  يلللذهلللبلللون، 
والأمر  برادييه.  اأوريلني  للحزب 
مروك لاآخرين لإر�صال ر�صالة 
�للصلليللا�للصلليللة. مللللن جلللهلللتللله، احلللللزب 
ال�لللصلللراكلللي، املللحللتلل�للصللر مللنللذ 6 
باملائة بينوا هامون عام 2017، 
فقد طرح هذه املرة اأر�صا ب�صورة 

رمللللاد،  اإىل  ال�لللصلللراكلللي  احللللللزب 
ملللاكلللرون رهانه:  اإميللانللويللل  ربلللح 
"امليزة  احلللكللومللة...  ميللني  �صحق 
اأنلللله مل يللعللد مللن املللجللدي النظر 
معنا"،  جميًعا  اإنهم  اليمني:  اإىل 

يبت�صم اأحد اأع�صاء احلكومة.
   ومع ذلك، "مل يح�صم اأي �صيء"، 
يلللكلللرر كللللللللوادر اجللللملللهلللوريلللة اىل 
بالتاأكيد  حللق.  على  وهللم  الملللام 
اأن احتياطي الأ�صوات املتاحة اأقل 
�للصللد مللاكللرون ممللا كلللان متوقعا، 
يتعلق  الللل�لللصلللوؤال  يلللللزال  ل  وللللكلللن 
بالنتقال من 27 فا�صل 6 باملائة 
زائد �صوت واحد  باملائة   50 اإىل 
اأبريل، ويرف�س م�صاعدو   24 يف 
انتخابية،  ح�صابات  اأي  مللاكللرون 
واأي ا�صراتيجية ا�صتهداف. يقول 
اأوليفييه دو�صوبت: "الحتياطي، 
يللجللب اللللذهلللاب للللللفللوز بللله يف كل 
مللكللان، يف كللل مللكللان! املطلوب ان 

ن�صتقطب اجلميع ".

املفتاح عند ميلين�سون
   "اللعبة اأقل و�صوحا بكثري مما 
كانت عليه من قبل، ومن يعتمد 
ميت"،  هللللو  حلل�للصللابلليللة،  ملللقلللاربلللة 
دجباري.  بابتي�صت  جلللان  يللقللول 
ويرى اأحد اأع�صاء فريق احلملة: 
�صيكون هناك 30 باملائة ماكرون 
باملائة  و40  لللوبللان  باملائة  و30 
ميتنعون عن الت�صويت يف ناخبي 
داخل  للجميع  املللتللمللردة.  فرن�صا 
فرن�صا اىل المام نف�س اخلطاب، 
�صواء كانوا من اأبناء حزب الحتاد 
ملللن اأجلللللل احللللركلللة اللل�للصللعللبلليللة اأو 
احلزب ال�صراكي: الهجوم على 
"كثريون  ناخبي فرن�صا املتمردة. 
الي�صار �صوتوا مللين�صون دون  من 
وامنا  ميلين�صونيني،  يكونوا  اأن 
انهم  املجدي،  الت�صويت  اعتمدوا 

لللللوك  جلللللللان  الأوىل،  اجللللللوللللللة 
�صئيل  بللفللارق  فلل�للصللل  ميلين�صون 
الوطني.  احللللزب  مر�صحة  خلف 
عرقلة  اىل  نللاخللبلليلله  دعلللللا  وقلللللد 

اأق�صى اليمني.
املباراة  مل�صق  اأن  بللالللتللاأكلليللد      
النهائية الرئا�صية هو نف�صه قبل 
خم�س �صنوات، بعد اأن �صمعنا كثريا 
اأن الفرن�صيني ل يرغبون يف  عن 
ذلك. وهذه هي املرة الأوىل منذ 
وميران  مع جي�صكار  عاًما،   41
و1981،   1974 عللللللامللللللي 
على  مرتني  املللبللارزة  نف�س  ن�صهد 
التوايل. عاوة على ذلك، خال 
احلقيقية-املزيفة  احلملة  هللذه 
واخلطرية، وكذلك تنوع الأبطال 
الثنائي  لح  حللليلللث  )قللللللللليللللًا(، 
اإيريك  بيكري�س وخا�صة  فالريي 
باإمكانهما  اّن  مللا  وقلللت  يف  زملللور 
بطلة  ملللرتلللبلللة  علللللللى  امللللنلللافللل�لللصلللة 
التجّمع الوطني. اما على الي�صار، 
جنح جان لوك ميلين�صون، كما يف 
باإجناز  النهاية  يف   ،2017 عللام 
املركز  ملللذهلللللللة:  "رميونتادا" 
مارين  عن  �صئيل  بفارق  الثالث، 
لللللوبللللان، رقللللم اأفللل�لللصلللل ملللن اللللذي 

حققه قبل خم�س �صنوات. 
   لكن كل �صيء حدث وكاأن الأزمات 
املللتللكللررة، واللللوبلللاء ثللم احللللرب يف 
اأوكرانيا، قد اأعادت الأ�صبقية اإىل 
لعب  لقد  ال�صيا�صة.  "حمريف" 
الت�صويت املجدي دوًرا رئي�صًيا يف 
كل مع�صكر. رغم اخليانات داخل 
عائلتها -باملعنى احلريف واملجازي 
-فللقللد ا�للصللتللطللاعللت مللاريللن لوبان 
من امت�صا�س ناخبني حمتملني 
باأ�صوات  وفاز ميلين�صون  لزمور؛ 
البزل.  طريقة  على  م�صتت  ي�صار 
اما ماكرون، بعد اأن اأطلق -ورمبا 
زحف  �صد  اخلطر  -ناقو�س  بالغ 

اإريك زمور من ناخبيه الت�صويت 
اأق�صى  يف  اللل�للصللابللقللة  ملللنللافلل�للصللتلله 

اليمني.

مر�سح الوحدة الوطنية
"ل �صيء �صيكون مثل قبل!"،      
بعد" وباء  مللا  "عامل  هللنللاك  كللان 
كوفيد19-، و�صيكون هناك الآن 
الأوىل  اجلللولللة  بعد"  مللا  "عامل 
مللن النللتللخللابللات الللرئللا�للصلليللة لعام 
األقى اإميانويل ماكرون   .2022
وحلفائه  نلل�للصللطللائلله  اأمللللللام  كلللللمللة 
اإىل  وجزء من حكومته دعا فيها 
اإىل  الو�صول  "اأريد  اأكللرب.  جتّمع 
العمل  يف  يرغبون  الللذيللن  جميع 
اأجللللل فللرنلل�للصللا، واأنلللللا م�صتعد  ملللن 
لللبللنللاء �للصلليء جللديللد للللللجللمللع بني 
املتنوعة،  واحل�صا�صيات  املعتقدات 
�للصلليللا�للصلليللة كبرية  حلللركلللة  للللبلللنلللاء 
للوحدة والعمل يف خدمة اأمتنا"، 

اأعلن من املن�صة. 
   وتبنى الرئي�س الفرن�صي املنتهية 
يف  اجتماعه  مللع  متا�صياً  وليللتلله، 
لديفان�س، موقف مر�صح الوحدة 
خماطر  ملللواجلللهلللة  يف  الللوطللنلليللة 
حملة  اإنها  املتطرف".  "اليمني 
له،  بالن�صبة  تبداأ  متاًما  جديدة 
ال�صعي  خللالللهللا  عليه  و�صيتعني 
اأ�صوات  احتياطي  على  للح�صول 
بني  الأول  امللللقلللام  ويف  الللليللل�لللصلللار، 

ناخبي جان لوك ميلين�صون.
اأعلللللللللى مما     كلللانلللت اللللنلللتللليلللجلللة، 
الأخلللرية،  الأيللللام  متوقًعا يف  كللان 
الفوز  عليه  يتعني  يللزال  ل  ولكن 
واجلميع  اللللثلللانللليلللة.  بللللاجلللللولللللة 
يراقب جان لوك ميلين�صون و22 
نللاخللبللو فالريي  يللعللد  بللاملللائللة. مل 
نتيجتها  هللللزال  بللحللكللم  بيكري�س 
حتويل  فللبللعللد  م�صكلة،  ي�صكلون 

اأقل  عند  هيدالغو  اآن  مللع  مللذلللة 
كل  عليه  متفوًقا  بللاملللائللة،   2 مللن 
رو�صيل  فللابلليللان  اللل�للصلليللوعللي  ملللن 

وجان ل�صال غري امل�صنف.

خيبة اأمل جادو وف�سل زمور 
 4.7 اللللبلللاللللغلللة  نللتلليللجللتلله  اإن      
جناحات  عللن  جلللًدا،  بعيدة  باملائة 
لعام  الأوروبللللللليلللللللة  النللللتللللخللللابللللات 
بالنتخابات  والللنلل�للصللوة   2019
البلدية لعام 2020 التي �صهدت 
غللللزو اخللل�للصللر ملللللدن كلللبلللرية مثل 
�صرا�صبورغ.  اأو  بلللوردو  اأو  للليللون 
ل �صك اأن يانيك جادو، بالإ�صافة 
مليلين�صون  املجدي  الت�صويت  اإىل 
مللن اللليلل�للصللار، يللدفللع ثللمللن قيادته 
للغاية،  رخلللللللوة  كللللانللللت  حللللملللللللة 
ولي�صت جذرية مبا يكفي، لإغواء 
لق�صية  ح�صا�صية  الأكر  ال�صباب 
اللللبللليلللئلللة. وقلللللد يلللكلللون دفلللللع ثمن 
الللنللوويللة، يف وقت  اإدانللتلله للطاقة 
تظهر فيه اآثار احلرب يف اأوكرانيا 
اأن هذه الطاقة حتمي فرن�صا من 

الرتهان للغاز الرو�صي.
الكاتب  حللللدث حلللملللللة  ومللللللاذا     
اإىل �صيا�صي  اجلديل الذي حتول 
ا�صتطاعات  يف  �للصللجللة  واأحلللللدث 
بلل  يللعللرف  نف�صه  هللو  اخللللريلللف؟ 
خا�صة  يلللرى  ولللكللنلله  "اأخطاء" 
اأ�للصللل انللهلليللاره يف ... غللزو بوتني 
زمور،  اإيللريللك  �صاهد  لأوكللرانلليللا. 
بالرئي�س  اللللدائلللم  املللعللجللب  وهلللو 
فيديوهات  مللقللاطللع  اللللرو�لللصلللي، 
تعر�س  تلل�للصللريللحللاتلله  جللانللب  اىل 
بنف�س  تتدهور  ونتائجه  بكثافة، 
ملناف�صته،  ازدرائلله  الوترية. ورغم 
املع�صكر  بللخللربة  ا�للصللطللدم  انلله  ال 
اأوليفييه،  يوؤكد فيليب  الليبيني. 
�صهر وم�صت�صار مارين لوبان، اأن 
ناٍد  لي�صت  الرئا�صية  "النتخابات 

اجلمهورية،  بللقلليللم  مللرتللبللطللون 
يوؤكد  ا�صتقطابهم"،  ويلللجلللب 

دو�صوبت. 
�صتة وثاثون  يوجد     كيف؟ ل 
يللللوؤيللللدون نف�س  حللللًا. جللملليللعللهللم 
على  اللل�للصللوء  ت�صليط  التكتيك: 
الي�صارية  الجتماعية  الللتللدابللري 
للللربنلللاملللج اإميللللانللللويللللل مللللاكللللرون، 
والللللتللللي اعلللتلللربهلللا الللبللعلل�للس غري 
الأول من  مللرئلليللة خلللال اجللللزء 
خفية،  بطريقة  ولللكللن  احلللملللللة. 
األ  "يجب  ذللللك ممللكللنللا.  كلللان  اإذا 
بللانللنللا منار�س  انلللطلللبلللاًعلللا  نللعللطللي 
اليمني،  علللللى  فللالللبلللللد  اللللتلللعلللرج، 
وهذه حقيقة، يجب األ نقلل من 

�صاأنها"، يحذر اأحد الوزراء. 
    وُيللجللمللع فللريللق ملللاكلللرون على 
�للللللصللللللرورة علللللر�لللللس الجللللللللللللراءات 
اللللليلللل�للللصللللاريللللة للللللللدميلللقلللراطللليلللني 
�صوتوا  الللللذيللللن  ال�لللصلللراكللليلللني 
التمييز،  وحملللاربلللة  ملللللليللنلل�للصللون، 
واللللتللل�لللصلللاملللن اللللنللل�لللصلللط، وربلللللط 
يف  وذلللللك  بالت�صخم"  املللعللا�للصللات 

عملية اإغواء �صاملة.
   عاوة على ذلك، فاإن ال�صيا�صة، 
الللتللي يف انللتللخللابللات رئللا�للصلليللة على 
جمرد  لي�صت  الفرن�صي،  الللطللراز 
يللاأخللذ ال�صكل  ملل�للصللاألللة جللوهللريللة، 
وتللل�لللصلللّبلللب غياب  بللللللللللارًزا،  ملللكلللاًنلللا 
يف  �صهر  طيلة  ماكرون  اإميانويل 
اربللللاك الللكللثللري مللن اأنللل�لللصلللاره. مل 
يتبق �صوى اأ�صبوعني من احلملة 
�صد  ملللللوؤكلللللدة  غللللري  ملللللبلللللارزة  يف 
بح�صب  اآخر"،  ح�صاري  "م�صروع 
ال�صباب،  للل�للصللوؤون  الللدولللة  وزيلللرة 
لللللللذا يلللجلللب تللل�لللصلللريلللع اللللللوتلللللرية. 
يجب  متوترا،  الو�صع  "�صيكون 
اأكللللر مللن ذلك  اأن نلللرى املللر�للصللح 
بكثري، يهم�س اأحد الوزراء، يجب 
اأن يكون يف كل مكان، مع النا�س، 

كل يوم". 
�صيف�صل  مللللاكللللرون  اإن  يلللقلللال     
الللتللنللّقللل اىل املللنللاطللق الللتللي حقق 
نتائج  اللللوطلللنلللي  الللتللجللمللع  فلليللهللا 
مهمة خال هذه اجلولة الأوىل 
مارين  برنامج  بتفكيك  و�صيهتم 
لوبان قدر الإمكان. اذن، انطلقت 
م�صرية  واأفلللل�للللصللللحللللت  احلللللملللللللللة، 
الن�صطة الطريق ل�صباق  الرئي�س 

الأمتار الخرية للمر�صح.

اجلولة  يف  �سيفوز  م��اك��رون 
الثانية

للراأي  ا�للصللتللطللاعللات  وبح�صب     
�صيفوز  الأحللللللد،  ملل�للصللاء  اأجلللريلللت 
بن�صبة  وليللتلله  املنتهية  الرئي�س 
الثانية،  اجلللولللة  يف  باملائة   54
لوبان.  ملارين  باملائة   46 مقابل 
باملائة   27 فلللللاإن  وبللالللتللفلل�للصلليللل، 
ميلين�صون  لوك  جان  ناخبي  من 
�صيلجوؤون اإىل اإميانويل ماكرون، 

و21 باملائة اإىل مناف�صته.
   و59 باملائة من ناخبي يانيك 
ناخبي  مللن  بللاملللائللة  و43  جللللادو، 
باملائة  و7  بلليللكللريلل�للس،  فلللاللللريي 
زمللور، ميكنهم  اإريللك  ناخبي  من 
الللتلل�للصللويللت للل�للصللالللح ملللاكلللرون. يف 
لوبان  مللاريللن  ت�صتقطب  املقابل، 
8 باملائة من ناخبي يانيك جادو، 
فالريي  ناخبي  من  باملائة  و27 
بيكري�س، و79 باملائة من ناخبي 

اإريك زمور.

التوايل على  مرتني  نف�صها  املبارزة  ن�صهد  وميرتان،  جي�صكار  مع  عاًما،   41 منذ  الأوىل  املرة  هي  • هذه 

يف  الوطنية  الوحدة  مر�صح  عباءة  ماكرون،  • لب�س 
مواجهة خماطر اليمني املتطرف

الأوىل،  اجلولة  يف  لوبان  مارين  على  • متقدما 
يعرف الرئي�س/ املر�صح اأن عليه اإقناع الي�صار

ناخبي  اأيدي  بني  الثانية  اجلولة  • مفتاح 
ميلين�صون وفرن�صا املتمردة

ماكرون  ومعركة  القدمية  الأحزاب  • انهيار 
�صد م�صروع ح�صاري اآخر
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العدد 13517 بتاريخ 2022/4/12 

اإع����������الن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/كافيه �صتي بيي

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1834944 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

ا�صافة مروه �صعيد عبداهلل الغيثي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف �صمري يون�س عبداهلل �صالح الغافري
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

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

العدد 13517 بتاريخ 2022/4/12 

اإع����������الن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/�صيتي اميج لا�صت�صارات 

CN قد تقدموا الينا بطلب الهند�صية  رخ�صة رقم:1691558 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

ا�صافة منى احمد عبداهلل املحرزي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف �صويدان حممد عبداهلل حممد النعيمي
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

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

العدد 13517 بتاريخ 2022/4/12 

اإع����������الن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/مطعم اجر اباد

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3850557 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

ا�صافة عبداهلل حممد �صعيد املطوع ال�صحي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف احمد عبداهلل ح�صن احمد احلمادي
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

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

العدد 13517 بتاريخ 2022/4/12 

اإع����������الن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/مغ�صلة فور ان ون

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1094158 
تعديل وكيل خدمات

ا�صافة �صعيد علي ربيع هال املزروعي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 ا�صافة موفق عمر موفق احل�صن %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد حممد علي مر�صد املرر
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13517 بتاريخ 2022/4/12 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:�صبكر للمقاولت العامة ذ.م.م
عنوان ال�صركة:ليوا جفن ق 21 مكتب 57 مبنى ال�صيد �صهيل علي مر�صد واخرين

CN 1788759 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

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

لل�صركة  قانوين  كم�صفي   ، احل�صابات  لتدقيق  دلتا  ال�صادة/مكتب  تعيني   -  2
غري  العمومية  اجلمعية  حم�صر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/4/7 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250009875
تاريخ التعديل:2022/4/10

املعني  امل�صفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13517 بتاريخ 2022/4/12 

اإع����������الن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/زافكو للتجارة ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1059280 
تعديل مدير / اإ�صافة غام عبا�س عبدالكرمي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / جمموعة زافكو القاب�صة املحدودة من �صريك اإىل مالك
ZAFCO GROUP HOLDING LIMITED 

تعديل ن�صب ال�صركاء / جمموعة زافكو القاب�صة املحدودة من 49 % اإىل 100 % 
ZAFCO GROUP HOLDING LIMITED

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف مهدى حبيب جعفرعلى
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

 تعديل اإ�صم جتاري من/ زافكو للتجارة - ذ م م 
ZAFCO TRADING - L L C 

اإىل /زافكو للتجارة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م 
ZAFCO TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L L C

القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13517 بتاريخ 2022/4/12 

اإع����������الن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/املرموم موتورز

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1800799 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة عمر حممود �صحرور %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حمد نا�صر على حمد النعيمى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ املرموم موتورز 

AL MARMOUM MOTORS 

اإىل /املرموم موتورز - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م 

AL MARMOUM MOTORS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13517 بتاريخ 2022/4/12 

اإع����������الن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/احلجر املمتاز لل�صيانة العامة

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1863568 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد معني الدين دين حممد %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل حميد حمد ثامر املن�صورى
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ احلجر املمتاز لل�صيانة العامة 
EXCELLENT STONE GENERAL MAINTENANCE 

اإىل /احلجر املمتاز للمقاولت وال�صيانة العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
 AL HAJAR AL MUMTAZ CONTRACTING & GENERAL

MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�صاط / اإ�صافة مقاولت م�صاريع املبانى بانواعها 4100002
القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13517 بتاريخ 2022/4/12 

اإع����������الن
�صركة  املطاعم-  لدارة  انر�صبر  ال�صلللللادة/�صركة  بان  القت�صادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�صخ�س الواحد ذ.م.م  رخ�صة رقم:2967195 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ندى عبدالرحمن عبداهلل النومان ال�صام�صى من مالك اإىل �صريك
 تعديل ن�صب ال�صركاء / ندى عبدالرحمن عبداهلل النومان ال�صام�صى من 100 % اإىل %50

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد جمدى على العفيفى %50
تعديل راأ�س املال / من null  اإىل 50000

null*null تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�صاحة 1*1 اإىل
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

 تعديل اإ�صم جتاري من/ �صركة انر�صبر لدارة املطاعم- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
 INTERCEPTOR RESTAURANTS MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل�صركة انر�صبر لدارة املطاعم ذ.م.م
INTERCEPTOR RESTAURANTS MANAGEMENT L.L.C

القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13517 بتاريخ 2022/4/12 

اإع����������الن
للمقاولت   املمتازين  البنائني  ال�صلللللادة/موؤ�ص�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب )ما�صر بلدرز( رخ�صة رقم:1104857 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حنا �صليم طي�صون %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف خليفه حممد مبارك �صيف اخلييلى
تعديل راأ�س املال / من 300000 اإىل 150000

تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة البنائني املمتازين للمقاولت)ما�صر بلدرز( 
AL BNAEEN AL MOMTAZEEN CONSTRUCTIONS EST)MASTER BUILDERS( 

اإىل /�صركة البنائني املمتازين للمقاولت )ما�صر بلدرز( - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
 AL BNAEEN AL MOMTAZEEN CONSTRUCTIONS COM

)MASTER BUILDERS -SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13517 بتاريخ 2022/4/12 

اإع����������الن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/بار غدير- �صركة ال�صخ�س 

CN قد تقدموا الينا بطلب الواحد ذ.م.م  رخ�صة رقم:2241510 
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ بار غدير - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م 
GHADEER BAR - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل /بار غدير - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م 
GHADEER BAR - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13517 بتاريخ 2022/4/12 

اإع����������الن
اف  ال�صلللللادة/بي  بان  القت�صادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

CN للحلويات رخ�صة رقم:3642087 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13517 بتاريخ 2022/4/12 

اإع����������الن
ال�صلللللادة/بي كي  بان  القت�صادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

لتنظيف وتلميع ال�صيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2443123 

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13517 بتاريخ 2022/4/12 

اإع����������الن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/�صوجلان 

CN للديكور رخ�صة رقم:3011470 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13517 بتاريخ 2022/4/12 

اإع����������الن
اأن  ال�صلللللادة/اأم  بان  القت�صادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

CN انرنا�صيونال لا�صاءه رخ�صة رقم:1150535 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13517 بتاريخ 2022/4/12 

اإع����������الن
ال�صلللللادة/رويالز  بان  القت�صادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

CN للمقاولت العامة رخ�صة رقم:3983603 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13517 بتاريخ 2022/4/12 

اإع����������الن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/مركز كو�صوم لل�صيدات 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1011679 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

ا�صافة كاجال برميال �صاه %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف كو�صوم اوبني ماندافيا
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

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

العدد 13517 بتاريخ 2022/4/12 

اإع����������الن
ال�صلللللادة/بال  بان  القت�صادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

CN جاويد لعمال الباط رخ�صة رقم:1171400 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

�للللصللللاهللللني خللللان  املللللللدعللللللو /  فللللقللللد 
بنغادي�س   ، خللللان  حلل�للصللني  امللللري 
رقم  �لللصلللفلللره  جللللللواز   - اجلللنلل�للصلليللة 
املدعو/  و   )EB0472000(
�لللصلللاجللليلللب حللل�لللصلللني مللل�لللصلللطلللفلللى - 
�صفره  جللواز  اجلن�صية  بنغادي�س 
من    )BX0292761( رقللللم 
يجده عليه الت�صال بتليفون رقم  

0551585123

فقدان جواز �صفر

العدد 13517 بتاريخ 2022/4/12 
اعالن بيع  عقار بالن�شر

مرهون عقار  بيع  يف الدعوى رقم 137/2020/250 
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

تاريخ  يف  كما  امل�صتحق  درهللم   )31،556،810،60( الدين  ملبلغ  وفللاء  املرهون  العقار  ببيع  الأمللر   : الدعوى  مو�صوع 
من فوائد اإتفاقية وقانونية ور�صوم وم�صاريف مع حفظ حق البنك بالرجوع على  ي�صتجد  ما  بخاف   2019/12/30

املنفذ �صدهم بالفرق بني ح�صيلة البيع باملزاد العلني وقيمة املديونية يف حال اإذا مل تغطة ح�صيلة البيع املديونية كاملة 
طالب التنفيذ : بنك اأبوظبي الأول �س.م.ع )بنك اخلليج الأول �صابقا( 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة الربا�صاء - تيكوم 1 - برج ال�صعفار 1 - بجوار حمطة مرو مدينة دي لاإنرنت - مكتب رقم 
احلو�صني زايد  نوال   - املحامية  بوكالة   1586677079 مكاين  رقم   -  1007

اجلن�صية اإمارات   - م.د.م.�س  اإنرنا�صيونال   9 اإم  اإم  املنفذ �صدهم : 1. 
للمطلوب �صدها الأول راهن  كفيل  ب�صفته   - اجلن�صية  هندي   - �صاه  ميني�س  كيفني   .2

كفيل راهن للمطلوب �صدها الأول ب�صفته   - اجلن�صية  هندي   - �صاه  ديفندرا  ميني�س   .3
اجلن�صية - ب�صفته كفيل راهن للمطلوب �صدها الأول هندي   - �صاه  جيتيندرا  هارديك   .4

العنوان : اإمارة دبي - اأبراج بحريات اجلمريا - برج اإنديجو اأيكون - اأر�س رقم جي اإل تي - بي اإت�س ل 1 اإف - 3 اإى - الوحدة 
دبى  487435 �س.ب.   1269674255 رقم  مكاين   - رقم 2005 

مو�صوع الإعان : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/4/20 ال�صاعة 01:00:00م ويف اليام الثاث التالية ان اقت�صى 
احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�صراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكروين 
الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : 
 : املبنى  رقم   - مربع  مر    123.61 امل�صاحة:   -  954 الر�س  رقم   - اخلام�صة  الثنية   : املنطقة   - عقارية  وحدة   )1

درهم    1.170.273.96  : املبلغ   -  1701  : الوحدة  رقم   - فيو  ليك  جلوبال  املبنى   ا�صم   -  1
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املال والأعمال
ال�سركة ت�ستك�سف فر�س التو�سع وال�ستحواذ على 10 - 15 �سفينة خالل 2022 

ال�صي مارين تبداأ بناء اأول �صفنها من ناقالت غاز البرتول امل�صال العمالقة
•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �صركة ال�صري للمعدات والتوريدات البحرية "ال�صري مارين" التابعة 
من  �صفنها  لأول  الإن�صائية  الأعللمللال  بللدء  عللن  القاب�صة  العاملية  لل�صركة 
ناقات غاز البرول امل�صال العماقة "لكي غاز". وكانت ال�صري مارين قد 
اأبرمت العام املا�صي �صراكة مع "بي جي اإن اإنرنا�صيونال" ال�صركة العاملية 
م�صروع  لإن�صاء  والنقل  والتخزين  والتجارة  الطاقة  جمال  يف  املتخ�ص�صة 
ال�صركتان  �صي" واتفقت  �صي  ام  دي  �صي  جي  بي  "ايه  ا�صم  حتت  م�صرك 
على تكليف ال�صركة الكورية اجلنوبية "هيونداي لل�صناعات الثقيلة" ببناء 

�صفينتني جديدتني من ناقات غاز البرول املُ�صال العماقة. وتاأتي هذه 
اخلطوة ا�صتعداداً للزيادة املتوقعة يف الطلب على ناقات غاز البرول امل�صال 
العماقة يف ظل منو �صادرات الغاز امل�صال بني عدة مناطق حول العامل، مبا 
املتحدة.  والوليات  واأوروبللا  اأفريقيا  واآ�صيا وغرب  الأو�صط  ال�صرق  ذلك  يف 
ومتثل "لكي غاز " اأول �صفن ال�صري مارين من ناقات غاز البرول امل�صال 
العماقة، ومن املتوقع ت�صليمها بحلول مار�س من عام 2023. ومن املزمع 
"نورث غاز" يف مايو من عام  الثانية  الإن�صائية لل�صفينة  الأعمال  اأن تبداأ 
�صفينة  �صعة كل  2023. وتبلغ  2022، وت�صليمها بحلول يونيو من عام 
منهما 86 األف مر مكعب، و�صُتجّهز الناقلتان اجلديدتان مبحركات دفع 

بحماية  التزامهما  �صيعزز  مما  املُ�صال،  البرول  غاز  بوقود  تعمل  وتوجيه 
نيفينز،  جللاي  وقللال  الكربونية.  النبعاثات  من  ب�صمتهما  وخف�س  البيئة 
اإن�صاء  يف  العمل  بللدء  "ميثل  مللاريللن:  ال�صري  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س 
ل�صركة  بالن�صبة  مهمة  خطوة  العماقة  املُ�صال  البرول  غاز  ناقات  اأول 
تاأكيداً  تاأتي  اأنها  اإذ  اإنرنا�صيونال‘،  اإن  جي  ’بي  و�صركائنا  مارين  لل�صري 
على التزامنا مببادرات خف�س النبعاثات الكربونية العاملية �صمن م�صاعينا 
احلثيثة لأن ن�صبح �صركة �صحن متطورة ورائدة على م�صتوى العامل. ويف 
ظل ت�صارع وترية الطلب على منتجات النفط والغاز، والتناف�صية املوجودة 
�صمن  الإ�صراتيجي  للنمو  اأو�للصللع  فر�صاً  ا�صتك�صفنا  اللل�للصللوق،  هللذا  �صمن 

اإىل  اأ�صطولها  زيللادة  مارين  ال�صري  وت�صتهدف  التجاري".  ال�صحن  قطاع 
منتجات  ناقات  يف  التو�صع  اإمكانيات  م�صتمر  ب�صكل  وتدر�س  �صفينة،   20
لتعزيز  املللدى  قريبة  خطط  مع  ال�صائبة،  الب�صائع  وناقات  غاز  وناقات 
وقت  2022. يف  عللام  خللال  �صفينة   15  -  10 على  باحل�صول  اأ�صطولها 
�صابق من العام احلايل، اأطلقت �صركة ال�صري مارين وحدة اأعمال ت�صنيع 
للت�صنيع  امل�صافة  الت�صنيع  تقنيات  اأحللدث  ت�صتخدم  والتي  امل�صافة،  املللواد 
وحدة  و�صتعمل  بعد،  عن  التحكم  ذات  واملركبات  لل�صفن  لل�صركة  الداخلي 
نطاق  على  امل�صافة  الت�صنيع  واأجللزاء  منتجات  تطوير  على  اأي�صاً  الأعمال 

وا�صع "LSAM" التي يرتفع الطلب عليها اإقليمياً وعاملياً.

تنطلق فعالياته اليوم الثالثاء وت�ستمر حتى 26 اإبريل اجلاري

اإك�صبو ال�صارقة يقدم لزواره مفاجاآت رم�صانية مذهلة وفر�صة ت�صوق رائعة يف معر�س ليايل رم�صان

ثاين الزيودي: العالقات الإماراتية الرتكية ت�سهد زخمًا مهمًا يف املجالت كافة

الإمارات وتركيا تعتمدان اآليات عملية لتعزيز �صراكتهما القت�صادية وتنمية ال�صتثمارات يف البلدين خالل املرحلة املقبلة
2020 عام  يف  تركيا  يف  الإماراتية  ال�صتثمارات  حجم  درهم  مليار   18.3 من  واأكرث   ..2021 عام  يف  الدولتني  بني  النفطية  غي  البينية  التجارة  حجم  درهم  مليار   50.4 •

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�صارقة  اإكلل�للصللبللو  ملللركلللز  يلللرقلللب 
على  اللللللللزوار  ملللن  الآلف  تلللوافلللد 
 "2022 رم�صان  "ليايل  معر�س 
للت�صوق  الأبللللرز  املللثللاللليللة  الللوجللهللة 
فعالياته  تنطلق  الللذي  والللرفلليلله 
اللللليللللوم اللللثلللاثلللاء وتلل�للصللتللمللر حتى 
�صيكون  حيث  اجلاري،  اإبريل   26
ال�صارقة  اإمللللللارة  �للصللكللان  بللانللتللظللار 
وزوارهلللللا 15 يللومللاً مللن الأجللللواء 
واملفاجاآت  املللمللتللعللة  الللرملل�للصللانلليللة 
اللللتللل�لللصلللوق مبا  امللللذهلللللللة يف علللللامل 
ت�صل  تخفي�صات  مللن  �صيت�صمنه 
اإىل 75 % على جمموعة وا�صعة 
اأكر  �صيقدمها  التي  املنتجات  من 
مللن 200 عللار�للس مللن كللبللار جتار 
التجزئة ونحو 25 عامة جتارية 

عاملية. 
وتلللتلللاأللللق فللعللاللليللات احللللللدث اللللذي 
ال�صارقة  اإكلل�للصللبللو  ملللركلللز  يللنللظللملله 
بللدعللم مللن غللرفللة جتلللارة و�صناعة 
العرو�س  مللن  بالعديد  اللل�للصللارقللة، 

الثقافية  والللللللربامللللللج  اجللللللذابلللللة 
الدينية  والللللتللللوعلللليللللة  واللللفلللنللليلللة 
الرفيهية  والأن�صطة  وال�صحية 
اأفللللراد الللعللائلللللة، كما  املللائللمللة لكل 
�للصلليللتلل�للصللمللن امللللعلللر�لللس علللللللدداً من 
�صمنها  ومللللن  املللتللملليللزة  اللللقلللاعلللات 
ركن الإفطار الذي �صيقدم جتارب 
املاأكولت ال�صهية املحلية والعربية 
اإىل جانب قرية الراث  والعاملية، 

ملنتجات  بللعللر�للس  �صتحفل  واللللتلللي 
ال�صعبية  املاب�س  اأنواعاً من  ت�صم 
اليدوية  واملللل�لللصلللغلللولت  والأدوات 
والأطباق  وامللل�للصللروبللات  والللبللخللور 
فيما  واللللرمللل�لللصلللانللليلللة،  اللل�للصللعللبلليللة 
عللدد كبري  الأطللفللال  ركللن  �صيقدم 
لاأطفال  الرفيهية  الألعاب  من 
بللعللنللايللة مع  اللللتلللي مت اخلللتللليلللارهلللا 

مراعاة عوامل ال�صامة.

جوائز وهدايا قيمة 
كلللملللا تلللتلللنلللوع جتللللللارب اللللتللل�لللصلللّوق يف 
ليقدم  رمللل�لللصلللان  لللليلللايل  ملللعلللر�لللس 
املفاجاآت  ملللن  الللعللديللد  للللللجللمللهللور 
ال�صحوبات  يف  امل�صاركة  فر�صة  مللع 
�صوزوكي  و�صيارة  قيمة  جوائز  على 
�صيكون  حللليلللث  فلللللاخلللللرة  جللليلللملللنلللي 
اللللدخلللول يف اللل�للصللحللب مللتللاحللاً اأملللام 
ما  ينفقون  الذين  املت�صوقني  كافة 

200 درهللم ومللا فللوق لدى  قيمته 
اأي من العامات التجارية امل�صاركة 
يف املعر�س، اإىل جانب الفوز بق�صائم 
الللهللدايللا من  �صرائية والللعللديللد مللن 
�صينظمها  الللتللي  امللل�للصللابللقللات  خلللال 

املركز.

اأ�سهر العالمات التجارية العاملية
العام  هللذا  املللعللر�للس  ن�صخة  وتتميز 

مبلللللل�صاركة وا�صللللللعة من اأكرب املراكز 
بالتجزئة  البيع  وحمللال  التجارية 
نخبللللللة  تلل�للصللم  والللتللي  املللعللر�للس  يف 
يف  التجارية  الللعللامللات  اأ�صهر  مللن 

العامل، ومن اأبرزها:
وي�صت،  ونلللايلللن  بلللللللازار،  " بلللرانلللد   
بوبيز،  وهلللا�لللس  ونلللاتللل�لللصلللريالللليلللزر، 
وتوم�س،  وكلليللابللي،  �لللصلللوب،  وبلليللبللي 
املندو�س  واأك�س بري�س ون، و�صركة 

وعامات  �صتايل،  وهوم  التجارية، 
�صتقدم  علللديلللدة  اأخللللللرى  جتلللاريلللة 
تناف�صية  بللللاأ�للللصللللعللللار  ملللنلللتلللجلللاتلللهلللا 
وخللل�لللصلللوملللات كلللبلللرية تلللهلللدف اإىل 
تلبية احتياجات الت�صوق والرفيه 
للجميع  ميلللكلللن  حللليلللث  للللللللللللللزوار، 
على  التخفي�صات  مللن  ال�للصللتللفللادة 
جمللمللوعللة مللتللنللوعللة وكلللبلللرية من 

ال�صلع املعرو�صة يف املركز.

منتجات متنوعة
رم�صان"  "ليايل  مللعللر�للس  و�صي�صهد 
املنتجات  من  وا�صعة  لت�صكيلة  عر�صاً 
 15 تللزيللد عللن  واللل�للصلللللع علللللى م�صاحة 
كافة  تلبية  ت�صمن  مللربللع  مللر  األلللف 
�صهر  خلللال  املللركللز  زوار  م�صتلزمات 
رم�صان الف�صيل وعيد الفطر ال�صعيد، 
وم�صتح�صرات  العطور،  �صمنها  ومن 
التجميل، ومنتجات العناية ال�صحية، 
والتجهيزات  الكهربائية،  والأجلللهلللزة 
املللللنللللزللللليللللة، والأثلللللللللللاث واللللللديلللللكلللللورات 
اللللداخللللللليلللة، واملللنلل�للصللوجللات والأزيللللللللاء، 
واملللللابلللل�للللس واملللللللعللللللدات اللللريلللا�لللصللليلللة، 
الغذائية،  واملللللللللواد  واللللقلللرطلللا�لللصللليلللة، 
وال�صطناعية،  الطبيعية  واللللزهلللور 
واألعاب الأطفال، واملجوهرات باأنواعها 
وغريها الكثري مما �صتحفل به اأجنحة 
"ليايل  مللعللر�للس  و�للصلليللفللتللح  املللعللر�للس. 
ال�صاعة  مللن  للللللزوار  رم�صان" اأبللوابلله 
 1:00 ال�صاعة  وحتى  م�صاًء   5:00
الف�صيل،  ال�صهر  اأيلللام  طيلة  �صباحاً 
كما يتوفر مواقف جمانية للجميع يف 

حميط مركز اإك�صبو ال�صارقة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

الللتللقللى مللعللايل الللدكللتللور ثلللاين بلللن اأحمد 
ال�صناعة  جللمللعلليللة  ملللن  وفلللللداً  الللللزيللللودي، 
والأعلللللملللللال اللللركللليلللة )تلللو�لللصللليلللاد(، حيث 
الثنائي يف  التعاون  اأوجلله  ناق�س اجلانبان 
املجالت القت�صادية والتجارية امل�صركة، 
ال�صراكات  تعزيز  واأطلللر  تنميتها،  و�صبل 
الأعلللملللال يف  بللني جمتمعي  القللتلل�للصللاديللة 
م�صتويات  اإىل  بللهللا  والرتلللقلللاء  الللبلللللديللن، 
امل�صتدامة  الللتللنللمللويللة  الأجللللنللللدة  تلللخلللدم 
الزيودي:  ثللاين  معايل  وقللال  للدولتني.  
ت�صهد  الللركلليللة  الإمللاراتلليللة  "العاقات 
زخماً مهماً يف �صتى املجالت ذات الهتمام 
بللعللد زيللللارة �صاحب  امللل�للصللرك، خلل�للصللو�للصللاً 

نهيان  اآل  زايللد  بللن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
الللقللائللد الأعلى  نللائللب  اأبللوظللبللي  ويل عللهللد 
عام  بنهاية  تللركلليللا  اإىل  امل�صلحة  للللللقللوات 
الركي  الرئي�س  فخامة  وزيارة   ،2021
رجللللب طلليللب اأردوغلللللللان اإىل الإملللللللارات يف 
الزيارتني  عن  اأ�صفر  وما  املا�صي،  فرباير 
اتللفللاقلليللة ومذكرة   72 نللحللو  تللوقلليللع  ملللن 
جديدة  مف�صلية  ملرحلة  اأ�ص�صت  تفاهم، 
يف تاريخ العاقات امل�صركة بني البلدين، 
ترتكز على ال�صداقة والتعاون والحرام 
التقدم  وحتقق  البلدين،  مل�صالح  املتبادل 

والزدهار ل�صعبيهما".
"بلغ حجم التجارة غري  واأ�صاف معاليه: 
النفطية بني الإمارات وتركيا نحو 50.4 
2021 حمققاً  عللام  خللال  درهلللم،  مليار 

قلللدره %54 مللقللارنللة مللع 2020،  منلللواً 
عام  مللع  مقارنة   86% بن�صبة  وارتللفللاعللاً 
اأكر  على  تركيا  ت�صتحوذ  فيما   ،2019
الللتللجللارة اخلارجية  %3 مللن حللجللم  مللن 
غري النفطية لدولة الإمارات، وبلغ حجم 
ال�صتثمارات الإماراتية يف تركيا اأكر من 
 ،2020 عام  بنهاية  درهم  مليار   18.3
الركية  ال�صتثمارات  قيمة  بلغت  بينما 
1.1 مليار درهم بنهاية عام  يف الإمللارات 
هذه  اأن  اإىل  معاليه  واأ�للصللار    ."2019
البيانات ت�صكل اأر�صية �صلبة ميكن البناء 
عللللليللهللا للللانلللطلللاق نللحللو تلل�للصللريللع وتلللرية 
البلدين،  بلللني  امللل�للصللركللة  ال�للصللتللثللمللارات 
القت�صادية  ال�صراكات  تو�صيع  اإىل  اإ�صافة 
وتنويعها خا�صة يف  الللركللي  اجلللانللب  مللع 

جمالت: ال�صياحة وال�صيافة، وتكنولوجيا 
املعلومات والت�صالت، والطاقة املتجددة، 
الزراعة  وتقنيات  الللغللذائلليللة  وال�صناعات 
والرعاية  اللللغلللذائلللي،  والأمللللللن  احلللديللثللة 
اللوج�صتية،  واخلدمات  والنقل  ال�صحية، 
اأكر  اقت�صاد  اإىل  الللتللحللول  تللخللدم  والللتللي 
ملللرونلللة وا�للصللتللدامللة. وا�للصللتللعللر�للس معايل 
الرائدة  الإملللاراتللليلللة  الللتللجللربللة  اللللزيلللودي 
ليكون  القللتلل�للصللادي  منللوذجللهللا  تطوير  يف 
اأكللللر مللرونللة وا�للصللتللدامللة وانللفللتللاحللاً على 
اأ�صواق العامل، واأبرز "م�صاريع اخلم�صني" 
ال�صراتيجية التي اأطلقتها الدولة نهاية 
الداخلي  لللتللعللزيللز منللوهللا  املللا�للصللي  اللللعلللام 
واخللللارجلللي ولللر�للصلليللخ مللكللانللتللهللا يف قلب 
اأطلللللللع معاليه  كللمللا  اللللعلللامللللي،  القللتلل�للصللاد 

بجميعة  ممثًا  الركي  الأعمال  جمتمع 
واملتكاملة  احلوافز اجلديدة  على  تو�صياد 
الللدولللة يف  التي تقدمها بيئة الأعللمللال يف 
ظل التطورات الت�صريعية النوعية للبيئة 
القت�صادية و�صيا�صات ال�صتثمار، مبا فيها 
والكامل  احلر  الأجنبي  بالتملك  ال�صماح 
 100% بن�صبة  وال�صتثمارات  للم�صاريع 
يف جميع القطاعات، با�صتثناء عدد حمدود 
من الأن�صطة ذات الأثر ال�صراتيجي، مما 
الللدولللة وجللهللة مثالية  اأ�للصللواق  يجعل مللن 
لل�صركاء  وال�للصللتللثللمللار  الللتللجللارة  لأنلل�للصللطللة 
الركية،  اللل�للصللركللات  فيهم  مبللا  الللعللامللليللني، 
الركية  اللل�للصللادرات  لنفاذ  ن�صطة  وبللوابللة 

اإىل اأ�صواق املنطقة واآ�صيا واأفريقيا. 
ال�صناعة  جللمللعلليللة  اأن  بللالللذكللر،  اجللللديلللر 

والأعمال الركية )تو�صياد(، هي منظمة 
 ،1971 عللام  يف  تاأ�ص�صت  حكومية،  غللري 
الأعلللملللال يف  بللقللطللاع  الرتلللقلللاء  وت�صتهدف 
تللركلليللا، وتلل�للصللم �صريحة كللبللرية من  دوللللة 
اأهم موؤ�ص�صات القطاع اخلا�س وال�صركات 
والكيانات التجارية وال�صتثمارية واملالية 
العاملة  والأجللنللبلليللة  الركية  وامل�صرفية 
يف تللركلليللا، ومتللثللل اللل�للصللركللات الأعلل�للصللاء يف 
القيمة  مللن   50% ن�صبته  مللا  اجلمعية 
امل�صافة لاقت�صاد الركي، وت�صتحوذ على 
اخلارجية  التجارة  اإجللمللايل  من   85%
العمل يف  %50 من قوة  الركية، وعلى 
القطاعات غري الزراعية وغري احلكومية 
�صراكات  اجللللملللعللليلللة  ولللللللدى  تلللركللليلللا.  يف 
اقللتلل�للصللاديللة وجتللاريللة ممللتللدة مللع الحتاد 

من  العديد  يف  متثيل  ومكاتب  الأوروبللللي 
عوا�صم املال والأعمال العاملية. 

الرئي�س التنفيذي ل� »�سرتاتا«:

 24 خط ت�صنيع اأجزاء هياكل الطائرات 91 % منها منتج ح�صريا يف الإمارات
املتقدمة لل�سناعات  اجلديدة  ال�سرتاتيجية  �سمن  �سناعية  قطاعات   4 •

فايرب الكربون  لت�سنيع  العامل  يف  �سركة  رابع  املتقدمة..  للمواد  �سولفاي  • �سرتاتا 
وال�سغرية املتو�سطة  وال�سركات  اخلا�س  للقطاع  ال�ستثمارية  الفر�س  وتوفري  حملية  توريد  �سل�سلة  • بناء 

الإمارات« يف  بفخر  »�سنع  و�سم  حتمل  الطائرات  هياكل  اأجزاء  من  قطعة  األف   70 من  • اأكرث 
•• اأبوظبي-وام:

التنفيذي  الرئي�س  عبداهلل  علي  اإ�صماعيل  اأكد 
اجلديدة  ال�صركة  ا�صراتيجية  اأن  لل"�صراتا" 
لل�صناعات املتقدمة ت�صمل 4 قطاعات �صناعية 
هياكل  اأجللزاء  "ت�صنيع  يف  تتمثل  ا�صراتيجية 
الطائرات واملواد املتقدمة والأدوية والعاجات 
مبا  الرقمية"  واحللللللللول  الأمتلللتلللة  و  املخت�صة 
القت�صادي  النمو  ا�للصللتللدامللة  تعزيز  يف  ي�صهم 
وتوفري وظائف لل�صباب يف تخ�ص�صات خمتلفة 
الوطنية  ال�للصللراتلليللجلليللة  ملللع  وذلللللك متللا�للصلليللا 
اإىل  الللهللادف  مليار"   300 "م�صروع  لل�صناعة 
الناجت  يف  اللل�للصللنللاعللي  الللقللطللاع  م�صاهمة  زيللللادة 

املحلي الإجمايل.
حوار  "�صراتا" يف  لل  التنفيذي  الرئي�س  وقللال 
مع وكالة اأنباء الإمارات "وام" مبنا�صبة اإطاق 
اإن  مللوؤخللرا  اجلللديللدة  اإ�صراتيجيتها  ال�صركة 
عاما   12 قبل  اإطللاقللهللا  مت  التي  "�صراتا" 
جنحت يف اإطاق 24 خطا لإنتاج اأجزاء هياكل 

تنتج قطعا ح�صرية ل  %91 منها  الطائرات 
ت�صنع اإل يف الإمارات.

واأ�صار اإىل اأن جائحة كورونا اأثرت على العديد 
ملللن اللللقلللطلللاعلللات حللللول اللللعلللامل خللا�للصللة قطاع 
ال�صراتيجية  وبللفلل�للصللل  اللللطلللائلللرات  �للصللنللاعللة 
املرنة لل "�صراتا" متكنت من موا�صلة امل�صرية 
بجميع  والللللتلللزام  الإنللتللاج  عمليات  وا�للصللتللمللرار 
العامل حيث  ال�صركاء حول  املربمة مع  العقود 
مت بنهاية العام 2020 اإطاق اأكرب خط اإنتاج 
"الزيل" العمودي  من الوطن العربي لت�صنيع 

لطائرة البوينج 787.
دخلت  "�صراتا"  اإن  عللبللداهلل  اإ�صماعيل  وقلللال 
واأ�ص�صت  املتقدمة  املللواد  2017 قطاع  العام  يف 
�صراكة مع �صركة �صولفي البلجيكية ومت تاأ�صي�س 
املتقدمة"  للللللمللواد  �للصللولللفللاي  "�صراتا  م�صنع 
العامل  نللوعللهللا يف  ملللن  �للصللركللة  رابلللللع  لللتلل�للصللبللح 
لت�صنيع "الكربون فايرب" امل�صتخدم يف �صناعة 
�صنوات  لع�صر  امل�صنع  اإنتاج  بيع  ومت  الطائرات 
مقبلة ل�صركة بوينج حيث ي�صتخدم يف ت�صنيع 

الطائرة اجلديدة "بوينج 777 اإك�س".
اأن  "�صراتا" اإىل  لل  التنفيذي  الرئي�س  واأ�للصللار 
العامل ي�صهد توجهات جديدة توؤثر يف القت�صاد 
العاملي تتمثل يف دور قطاع ال�صناعة يف حتقيق 
العاملللللللية  التللللللوقعات  اإىل  اإ�صلللللافة  ال�صتدامة 
التي ت�صري اإىل وجللللود نق�س يف العمالة املاهرة 
يقدر بنحو 100 مليون �صخ�س خال الل -10 
15 عاما املقبلة حيث ياأتي دور الأمتتة يف �صد 
جزء من هذه الفجوة فيما ياأتي التوجه الأخري 
الذي واملتمثل يف القدرة على توفري اخلدمات 
مع  اأقللل  وتكلفة  �صريع  وب�صكل  عالية  بجلللللودة 
�صاأن  من  حيث  املنتج  خ�صو�صية  على  احلفاظ 
تللوؤثللر يف  اأن  الللثللاثللة جمتمعة  الللعللوامللل  هلللذه 

القت�صاد العاملي اجلديد.
"�صراتا" تنظر  اأن  عبداهلل  اإ�صماعيل  واأ�صاف 
ال�صناعة  يلعبه قطاع  الللذي  الكبري  الللدور  اإىل 
من  وال�صتفادة  العاملية  التحديات  مواجهة  يف 
الللتللطللور الللتللكللنللولللوجللي والأمتلللتلللة واللللللذي دفع 
جديدين  قطاعني  يف  الدخول  اإىل  "�صراتا" 

الأول هو "ت�صنيع الأدوية والعاجات املخت�صة" 
"كورونا" عللدد من  بلللداأت خللال جائحة  حيث 
ال�صراتيجية  ال�صناعات  توطني  العامل  دول 
خا�صة فيما يتعلق بالأدوية ونهدف اإىل تاأ�صي�س 
�صراكات مع موؤ�ص�صات عاملية ونقل التكنولوجيا 
ت�صنيع عدد  والللبللدء يف  الإملللارات  اإىل  واملعرفة 
والعامل  املنطقة  اإىل  لت�صديرها  الأدويللللة  مللن 
ال�صراتيجي  اجلغرايف  املوقع  من  وال�صتفادة 
عالية  اللوج�صتية  واخلدمات  الإملللارات  لدولة 

امل�صتوى املتوفرة يف الدولة.
يتمثل يف  اجلللديللد  الللثللاين  القطاع  اأن  واأو�للصللح 
�صاأنه  من  الرقمية" والذي  واحللول  "الأمتتة 
اأن يعزز ال�صتفادة يف عمليات الت�صنيع متا�صيا 
مع الثورة ال�صناعية الرابعة ودورها الفاعل يف 

تعزيز م�صهد ال�صناعة العاملي.
املتقدمة" لديها  لل�صناعات  "�صراتا  اإن  وقللال 
عن  الإعلللان  ت�صتهدف  و  امل�صاريع  مللن  حللزمللة 
القطاعات  �صمن  ال�صركات  مللن  عللدد  تاأ�صي�س 
2022 يف  اللللعلللام اجلللللللاري  اجلللللديللللدة خللللال 

تللوريللد حملية  �صل�صلة  بللنللاء  علللللى  الللعللمللل  ظللل 
اخلا�س  للقطاع  ال�صتثمارية  الفر�س  وتوفري 
منو  يعزز  مبا  وال�صغرية  املتو�صطة  وال�صركات 

هذه ال�صركات.
اإن�صاء  مللنللذ  متكنت  "�صراتا"  اأن  اإىل  واأ�لللصلللار 
اأكللر من  اإنللتللاج  مللن  العني  م�صنعها يف مدينة 
الطائرات  هياكل  اأجللزاء  من  قطعة  األللف   70

حتمل و�صم "�صنع بفخر يف الإمارات".
اإن  لل"�صراتا"  التنفيذي  الرئيللللل�س  وقللللللال 
املتقدمة"  للللللمللواد  �للصللولللفللاي  "�صراتا  م�صنع 
وتركيب  بالكامل  جتهيزه  مت  العني  مدينة  يف 
%95 من املعدات حيث �صيتم خال ال�صهرين 
للتدريب  املللواطللنللني  مللن  عللدد  ابتعاث  املقبلني 
ال�صريك  "�صولفاي"  ل�صركة  تابعة  م�صانع  يف 
ال�لللصلللراتللليلللجلللي لللللل�للصللركللة ومللللن ثلللم اللللبلللدء يف 
عمليات العتماد خال الربع الرابع من العام 

.2022
واأكد اإ�صماعيل عبداهلل اأن "�صراتا" تعمل حاليا 
على اعتماد روبللوت جديد للعمل ب�صكل ر�صمي 

لطائرات  الداخلية  اجلنيحات  اإنتاج  خط  على 
اإيربا�س A350 للم�صاركة يف خطوات عملية 

التجميع.
وقال اإن �صركة "�صراتا" منذ اإن�صائها ت�صتثمر 
ال�صباب كونهم ركيزة رئي�صية يف دفع عجلة  يف 
اللل�للصللركللة حلليللث ي�صكل  امللل�للصللتللدامللة يف  الللتللنللملليللة 
ال�صباب الإماراتي %64 من اإجمايل العاملني 
املللللراأة  اللل�للصللركللة فلليللمللا و�للصلللللت ن�صبة متللكللني  يف 
10 كفاءات  كللل  مللن   9 يللعللادل  مللا   88% اإىل 

ن�صائية.
"�صراتا" لديها  اأن  عبداهلل  اإ�صماعيل  واأ�صاف 
عللقللود �للصللراكللة مللع 6 �للصللركللات عللامللليللة رائللللدة يف 
على  الأ�صلية  الطائرات  معدات  ت�صنيع  جمال 
م�صتوى العامل من بينها "بوينج" و"اإيربا�س" 
هياكل  ل�صناعة  فينميكانيكا   – و"ليوناردو 
اأ�صا�صي  مللللورد  اأنلللهلللا  علللن  فلل�للصللًا  الطائرات" 
للطائرات  امللللللحلللللدودة  بللليلللاتلللو�لللس  لللل�لللصلللركلللات 
الطريان و"�صاب" ل�صناعة  و"�صابكا" ل�صناعة 

الطائرات.
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�صندوق النقد العربي ي�صتعر�س متطلبات 16 وظيفة م�صتقبلية
•• اأبوظبي - وام:

ا�صتعر�س �صندوق النقد العربي التحديات واملقومات املطلوبة لوظائف 
امل�صتقبل �صمن اإ�صداره اجلديد" التخطيط لوظائف امل�صتقبل" م�صلطاً 
 ، البيانات  علوم  وتت�صمن:  ال�صدارة  �صتحتل  وظيفة   16 على  ال�صوء 
احلو�صبة ال�صحابية، الذكاء ال�صطناعي ، انرنت الأ�صياء ،اأمن الف�صاء 
 ، البلوكت�صني  تقنية  بينها  مللن  املللوزعللة  ال�صجات  تقنية  اللللكللروين، 
علوم  الفرا�صي،  الواقع  امل�صرّيات،  الآيل،  الإن�صان  املتجددة،  الطاقة 
اجلينات، تقنيات النانو، التعلم املفتوح عن بعد، الطباعة ثاثية الأبعاد، 
القت�صاد الت�صاركي، واقت�صاد الرعاية. واأكد ال�صندوق اأهمية التخطيط 
مل�صتقبل الوظائف واإدارة املخاطر من واقع نظرة م�صتقبلية ل�صوق العمل 

الوظائف ويف  لتاأهيلية لهذه  املواد  اإىل  املعا�صرة لفتا  التغريات  يف ظل 
امل�صرفية  اخلدمات  منها  قطاعات  يف  البيانات  علوم  وظيفة  مقدمتها 
خريجو  لها  ويللتللاأهللل  والللللدواء  والللطللاقللة  وال�صفر  وال�صحة  وال�صناعة 

الإح�صاء والتحليل ولغات الربجمة .
وكذلك احلو�صبة ال�صحابية ويتاأهل لها دار�صو برجمة جافا وهند�صة اأمن 
الف�صاء اللكروين وعلوم ت�صميم النظم وعلوم البيانات، كما ت�صمنت 
وظائف امل�صتقبل الذكاء ال�صطناعي ويتاأهل لها خريجو هند�صة تعلم 
ال�صناعي  الللذكللاء  نظم  وبناء  ال�صناعي  الللذكللاء  واأدوات  ومفاهيم  الآلللة 

ولغات الربجمة املتقدمة.
م�صتدام  اقت�صادي  نظام  هو  الت�صاركي  القت�صاد  اأن  ال�صندوق  واأو�صح 
والإنتاج  الإبللداع  وي�صمل  واملادية  الب�صرية  الأ�صول  م�صاركة  على  يقوم 

والتوزيع وهو طريقة حديثة للم�صاركة يف املوارد امل�صركة وال�صتجابة 
الرعاية وي�صمل خدمات ال�صت�صفاء  اقت�صاد  واأما   ، ب�صرعة الحتياجات 
اآلية  فهي  امللل�للصللرّيات  واأملللا  املختلفة.  والللعللاجللات  والتمري�س  والتغذية 
تدمج هند�صة اللكرونيات والطريان ونظم املعلومات، والإن�صان الآيل، 

وعلوم اجلينات.
 /2025-2020/ للفرة  ا�صراتيجيته  �صوء  يف  اإنه  ال�صندوق  وقال 
اجلهات  كافة  مللع  والتوا�صل  التعاون  اأوا�للصللر  وتقوية  ن�صج  اإىل  ي�صعى 
اأُن�صئ  التي  الأهلللداف  حتقيق  بهدف  العربّية  الللدول  يف  املعنّية  والفئات 

ال�صننُْدوق من اأجلها، مبا ي�صمل ن�صر اخلربة، واملعرفة القت�صادية.
اإ�صدار �صل�صلة كتيبات تعريفية  اأهمية  ارتاأى ال�صندوق  ال�صياق،  يف هذا 
ي القت�صادّي واملايّل لدى الن�سء  جديدة ت�صتهدف بالأ�صا�س تعزيز الوعنْ

التي  الق�صايا  من  عللدد  اأ�صا�صيات  فهم  من  لتمكينه  العربّي  الوطن  يف 
تهمه.

الوطن  يف  ال�صابة  الُعمريَّة  الفئات  اجلديدة  الكتيبات  �صل�صلة  ت�صتهدف 
العربي لتمكينها من زيادة الإملام بالأ�صا�صيات واجلوانب املُختلفة املُتعلقة 
ببع�س الق�صايا املهّمة مثل ال�صمول املايل، والأ�صواق املالية، واأ�صا�صيات 
والعمات  ال�صطناعي،  والذكاء  احلديثة،  املالية  والتقنيات  التمويل، 
الأولوية  ذات  واملللاللليللة  القللتلل�للصللاديللة  الق�صايا  مللن  وغللريهللا  الللرقللملليللة، 
اأن ي�صاهم يف تعزيز  الأخللرى. ياأمل ال�صندوق من خال هذه الكتيبات 
الق�صايا وامل�صتجدات من  التعامل مع  العربي يف  الوطن  الن�سء يف  دور 
الروؤى  حتقيق  يف  بفعالية  للهللام  الإ�للصنْ اإىل  تللُقللوده  ودرايللللٍة  مبعرفٍة  حوله 

امل�صتقبلية للدول العربّية.

مذكرة تفاهم لزيادة التبادل ال�سياحي بني الإمارات وكو�ستاريكا

 ثاين الزيودي: القطاع ال�صياحي حمرك مهم لنمو ال�صراكة القت�صادية وال�صتثمارية بني البلدين
باملنطقة جديدة  �صياحية  اأ�صواق  اإىل  الو�صول  يف  الإمارات  لدولة  ال�صرتاتيجية  املكانة  من  ال�صتفادة  اإىل  نتطلع  �صولنو:  •رودولفو 

جنح يف الرتويج للمنتجات املحلية يف كربى الأ�سواق العاملية 

ال�صارقة لتنمية ال�صادرات يختتم م�صاركة ناجحة يف معر�س اأملنتاريا العاملي لالأغذية وامل�صروبات يف بر�صلونة

•• اأبوظبي-وام:

ال�صياحة  معهد  مللع  تفاهم  مللذكللرة  القت�صاد  وزارة  وقعت 
اآلللليلللات التعاون  تللطللويللر  بللهللدف  يف جللمللهللوريللة كللو�للصللتللاريللكللا 
لزيادة  الثنائي  العمل  وتعزيز  ال�صياحة  قطاع  يف  امل�صرك 
حركة ال�صياحة بني الدولتني. وقع املذكرة من جانب دولة 
الإمارات معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي، وزير دولة 
للتجارة اخلارجية، فيما وقعها من جانب كو�صتاريكا، معايل 

رودولفو �صولنو، وزير اخلارجية والعبادة.
وقلللال مللعللايل الللدكللتللور ثللاين بللن اأحللمللد اللللزيلللودي، اإن دولة 
الإمارات حري�صة على تعزيز �صراكتها مع الأ�صواق الواعدة 
اأن  مللو�للصللحللاً  امللل�للصللتللويللات،  كللافللة  علللللى  الاتينية  اأمللريللكللا  يف 
واأن  الو�صطى  اأمريكا  منطقة  يف  مهمة  وجهة  كو�صتاريكا 
دولة  اأن  واأكد  متوا�صًا.  ي�صهد منواً  البلدين  التعاون بني 
القت�صادي  الللتللعللاون  مظلة  تو�صيع  اإىل  تتطلع  الإملللللارات 
جديدة،  ملل�للصللتللويللات  اإىل  مللعللهللا  واللل�للصلليللاحللي  واللللتلللجلللاري 
وا�صتك�صاف الفر�س الواعدة يف اأ�صواق كو�صتاريكا، مبا يخدم 
الأجندة التنموية للبلدين ويعزز من ال�صراكات القت�صادية 

املثمرة بني جمتمعي الأعمال يف الإمارات وكو�صتاريكا.
واأ�صاف معاليه: "القطاع ال�صياحي هو حمرك قوي ل�صراكتنا 
مع كو�صتاريكا، ون�صتهدف من خال هذه التفاقية تنمية 
البنى  ي�صمل  مبللا  ال�صياحة،  جمللال  يف  الثنائي  ال�صتثمار 
واملنتجات  اخلدمات  تطوير  وم�صاريع  ال�صياحية  التحتية 
واملللقللا�للصللد اللل�للصلليللاحلليللة، فلل�للصللًا عللن حتللفلليللز حللركللة ال�صياح 
بالجتاهني، وتبادل املعرفة واأف�صل املمار�صات حول ممكنات 
ا�صتدامة القطاع ال�صياحي وتوظيف البتكار والتكنولوجيا 
واأ�صار  ومنتجاته".  خدماته  تطوير  يف  الرقمية  واحللول 
اأن التفاقية �صت�صاهم يف تعزيز موقع  اإىل  الزيودي  معايل 
دولة الإمارات كوجهة جاذبة لل�صياح من كو�صتاريكا ومنطقة 
الوطنية  ال�صراتيجية  اأهللداف  وتدعم  الو�صطى،  اأمريكا 
وم�صتهدفات  اخلم�صني  مبادئ  �صوء  يف  ال�صياحية  للتنمية 
ال�صياحة  املتمثلة بتعزيز م�صاهمة قطاع  امل�صتقبلية  الدولة 
يف الناجت املحلي الإجمايل اإىل %15 وا�صتقطاب اأكرمن 

.2030 عام  بحلول  الدولة  اإىل  �صائح  مليون   40
كو�صتاريكا  "اإن  �صولنو:  رودولللفللو  معايل  قللال  جهته،  من 
مهتمة بتعزيز عاقات التعاون امل�صرك مع دولة الإمارات 

العربية املتحدة، وتنويع ال�صراكات القت�صادية القائمة بني 
البلدين خال الفرة املقبلة، كذلك تتطلع اإىل ال�صتفادة 
من املوقع اجلغرايف املميز لدولة الإمارات العربية املتحدة، 
اأ�صواق  اإىل  الو�صول  يف  احليوية،  ال�صراتيجية  ومكانتها 
�صياحية جديدة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ومنطقة 
اللللرويلللج للمقا�صد  كللذلللك  واأفللريللقلليللا،  الأو�لللصلللط  اللل�للصللرق 
مذكرة  اإن  واأ�صاف:"  الباد".  يف  ال�صياحية  والللوجللهللات 
يف  العمل  بيئة  تعزيز  على  �صتعمل  البلدين  بللني  التفاهم 
الللقللطللاع اللل�للصلليللاحللي، وتللطللويللر الللتللعللاون الللثللنللائللي امل�صرك، 
وحتفيز تدفق مزيد من ال�صتثمارات املتبادلة يف امل�صروعات 
يف  التعاون  تعزيز  اإىل  اإ�صافة  البلدين،  كللا  يف  ال�صياحية 
اأجلللل زيلللادة حللركللة ال�صفر والرحات  قللطللاع الللطللريان مللن 
مذكرة  مبوجب  اجلانبان  واتللفللق  البلدين".  بللني  املبا�صرة 
وتعزيز  ال�صياحة،  جمال  يف  التعاون  ت�صجيع  على  التفاهم 
الأن�صطة ال�صياحية بهدف زيادة حركة ال�صياح بني الدولتني، 
الدولية  ال�صياحية  املعار�س  يف  املتبادلة  امل�صاركة  وت�صجيع 
ال�صياحية  الفعاليات  مللن  وغللريهللا  والللنللدوات  وامللللوؤمتلللرات 
التي يتم تنظيمها يف الدولتني، وكذلك الرويج للوجهات 

الطريان،  وتعزيز رحات  البلدين،  ال�صياحية يف  واملقا�صد 
يف  الرقمية  والتكنولوجيا  البتكارات  توظيف  اإىل  اإ�صافة 
ت�صكيل  اأيلل�للصللاً  اجلللانللبللان  واأقلللر  ال�صياحة.  اخلللدمللات  تنمية 
يف  املعنية  اجلللهللات  عللن  ممثلني  مللن  تتاألف  عمل  جمموعة 

البلدين، تقوم بالتن�صيق على امل�صتويني احلكومي واخلا�س 
بللني اجلللانللبللني يف خمتلف الأن�صطة  الللتللعللاون  لللدفللع جللهللود 
تنفيذ خمرجات مذكرة  اآليات  ومتابعة  بال�صياحة،  املتعلقة 

التفاهم خال الفرة املقبلة.

•• ال�صارقة-الفجر:

لتنمية  الللل�لللصلللارقلللة  مللللركللللز  �لللصلللّجلللل 
اللللل�للللصللللادرات اللللتلللابلللع لللغللرفللة جتلللارة 
ناجحة  م�صاركة  ال�صارقة،  و�صناعة 
يف معر�س "اأملنتاريا العاملي لاأغذية 
وامل�صروبات" الذي اختتمت فعالياته 
موؤخرا يف مدينة بر�صلونة الإ�صبانية، 
 3000 مللن  لأكللر  م�صاركة  و�صهد 
�صركة وا�صتقطب ما يزيد عن 100 

اآلف زائر من خمتلف دول العامل.
ال�صارقة  ملللركلللز  ملل�للصللاركللة  وجلللللاءت 
بوفد  املعر�س،  ال�صادرات يف  لتنمية 
اأول  تنفيذي  علي  اآل  �صلطان  مثله 
الأ�صواق  واإدارة  امللل�للصللدريللن  خللدمللة 
املللللركللللز، �للصللم علللللددا ملللن ممثلي  يف 
املتخ�ص�صة  الللوطللنلليللة  الللل�لللصلللركلللات 

يف  الغذائية  امللللواد  وجتلللارة  ب�صناعة 
اإمللللارة اللل�للصللارقللة، مللن خلللال من�صة 
�صلطت ال�صوء على املنتجات املحلية 
واللللرويلللج لللهللا يف كلللربى الأ�لللصلللواق 
التناف�صية  قدراتها  لتعزيز  العاملية 
ت�صديرية  قلللللنلللللوات  اآفلللللللللاق  وفللللتللللح 

جديدة.

م�ساركة مثمرة 
واأكلللللللد علللللللي اجللللللللاري ملللديلللر مركز 
الللل�لللصلللارقلللة لللتللنللملليللة اللللل�للللصللللادرات، اأن 
م�صاركة املركز يف هذا احلدث العاملي 
كلللانلللت مللثللمللرة جلللللدا، حلليللث �صهدت 
اللقاءات  مللن  العديد  املللركللز  من�صة 
والجتماعات الر�صمية مع امل�صاركني 
خالها  مت  اللللتلللي  امللللعلللر�لللس،  وزوار 
ا�صتعرا�س فر�س النمو التي توفرها 

الأغذية  قللطللاع  يف  اللل�للصللارقللة  اإملللللارة 
وامل�صروبات بف�صل موقعها اجلغرايف 
ف�صا  املللتللطللورة،  التحتية  وبنيتها 
املناطق  يف  ال�للصللتللثللمللار  ملللزايلللا  علللن 
ال�صركات  كللربى  ت�صم  الللتللي  احللللرة 
العاملة يف هذا القطاع على م�صتوى 
الإدارية  للت�صهيات  نظرا  املنطقة، 
للم�صتثمرين  املقدمة  واللوج�صتية 
الأجانب التي ت�صهل عملية دخولهم 
واإطلللللاق اأعللمللالللهللم واللللو�لللصلللول اإىل 

الأ�صواق الإقليمية.

تعزيز امل�ساركة 
من جانبه اأ�صار �صلطان اآل علي، اإىل اأن 
غرفة ال�صارقة ممثلة مبركز ال�صارقة 
لتنمية ال�صادرات، حتر�س دوما اإىل 
الأعمال  جمللتللمللع  ملل�للصللاركللة  تللعللزيللز 

ال�صارقة  يف  وامللل�للصللتللثللمللريللن  املللحلللللي 
القت�صادية  الأحلللللللللداث  كلللللربى  يف 
املحلية والعاملية وتقدمي الت�صهيات 
الازمة لهم، بغر�س اطاعهم على 
خمتلف  يف  العاملية  امل�صتجدات  اآخللر 
باحتياجات  وتللعللريللفللهللم  الللقللطللاعللات 
الأ�للللصللللواق الأخللللللللرى، مبلللا يلل�للصللهللم يف 
لنت�صار  اجلغرافية  الرقعة  تو�صعة 
وتعزيز  دولللليلللا  اللل�للصللارقللة  �للللصللللادرات 
القطاع اخلا�س يف  �صركات  تناف�صية 
الإمللللارة والتلل�للصللال ب�صكل فللاعللل مع 

نظرائهم على امل�صتوى العاملي.

فتح اأ�سواق جديدة 
ال�صركات  ممللثلللللي  ملللن  عللللدد  واأكللللللد 
الإماراتية التي �صاركت �صمن من�صة 
املركز على اأهمية امل�صاركة ونتائجها، 

معربني عن تقديرهم للجهود التي 
تبذلها غرفة ال�صارقة لدعم م�صالح 
و�صعيها  املللحلللللي  الأعللللمللللال  جمللتللمللع 
الدائم لفتح اأ�صواق جديدة لت�صدير 
الدعم  وتللقللدمي  الوطنية،  املنتجات 
ملنتجاتهم  للللللللرويلللج  لللهللم  الللللللازم 
بتنمية  الللكللفلليلللللة  الللفللر�للس  واإيللللجللللاد 

اأعمالهم حمليا واإقليميا.
لتنمية  اللل�للصللارقللة  مللركللز  ويللحللر�للس 
ال�صارقة  بدعم من غرفة  ال�صادرات 
للمن�صاآت  الللل�لللصلللادرات  تلللرويلللج  اإىل 
املتخ�ص�صة  املللعللار�للس  عللرب  الوطنية 
مل�صاركة  �للصللنللويللة  خللطللة  خللللال  ملللن 
الأع�صاء يف خمتلف املعار�س املحلية 
تكون  اأن  �صاأنها  مللن  التي  والللدوللليللة 
املنتجات  للللرويلللج  مللنللا�للصللبللة  مللنلل�للصللة 

الإمارتية واإبراز جودتها.

ال�سركة اتخذت من دبي مركزًا ا�سرتاتيجيًا لعملياتها يف املنطقة

غرفة جتارة دبي تدعم تو�صع �صركة �صينية متخ�ص�صة 
باحللول واخلدمات اللوج�صتية يف �صوق الإمارة 

•• دبي-الفجر:

 J&T" �صركة  تو�صعت  دبللي،  مللن غرفة جتللارة  بللدعللٍم 
باخلدمات  املللتللخلل�للصلل�للصللة  اللل�للصلليللنلليللة   "Express
باتخاذها  دبللي،  يف  عملياتها  اللوج�صتية" يف  واحللللللول 
الأ�صواق  اإىل  للتو�صع  لها  ا�صراتيجياً  مللركللزاً  الإملللارة 

الأخرى يف املنطقة.
"J&T Middle East" يف  �صركة  تاأ�صي�س  ومنذ 
دبي العام املا�صي، منت ال�صركة من جمرد 5 موظفني 
 220 اأ�للصللطللوًل مللن  380 مللوظللفللاً، وتللديللر حالياً  اإىل 
�صاحنة تو�صيل، يف حني بلغ اإجمايل ا�صتثمارات ال�صركة 
حتى الآن يف دبي 30 مليون درهم مع امتاكها حالياً 

3 م�صتودعات يف 3 مناطق حرة خمتلفة يف دبي. وجاء 
جتارة  غللرفللة  مكتب  قللام  اأن  يف  دبللي  يف  ال�صركة  تو�صع 
ال�صينية  �للصللنللزن  مللديللنللة  يف  اخللللارجلللي  التمثيلي  دبلللي 
وم�صاعدتها  دبلللي،  �للصللوق  اإىل  ال�صركة  دخلللول  بت�صهيل 
ال�صوق  فللر�للس  بخ�صو�س  املللطلللللوبللة  املللعلللللومللات  بللكللافللة 
والقوانني والت�صريعات واختيار املنطقة احلرة املائمة 
جتارة  لغرفة  اخلارجية  املكاتب  وتركز  والراخي�س. 
التي  الللواعللدة  ال�صركات  ا�صتقطاب  على  جهودها  دبللي 
باإمكانها دعم تطور القت�صاد الرقمي لدبي والقطاعات 
يف  الأعللمللال  بفر�س  التعريف  اإىل  بالإ�صافة  الأخلللرى، 
الأ�صواق النا�صئة يف اأفريقيا واأورا�صيا واأمريكا الاتينية، 

وت�صهيل ا�صتفادة اأع�صاء الغرفة منها.

مب�س����اركة 15 اأ�سرة منتجة 

انطالق معر�س اإنتاج الرم�صاين ب� »اجتماعية ال�ص���ارقة«

اأم�س دبي  عقارات  ت�صرفات  درهم  مليار   1.5

•• ال�صـــارقة-الفجر:

للعام ال�صابع على التوايل، ينظم مركز "اإنتاج" 
ال�صارقة  يف  الجتماعية  اخلللدمللات  دائلللرة  يف 
 15 مب�صاركة  الرم�صاين"  اإنللتللاج  "معر�س 
جمل�س  يف  منتجاتها  تللعللر�للس  منتجة  اأ�للصللرة 
الفرة  من  ال�صارقة،  يف  الرحمانية  �صاحية 
10-14 اأبريل اجلاري، من ال�صاعة التا�صعة 

م�صاء ولغاية منت�صف الليل.

متكني الأ�سر
وقالت مرمي احلمادي مدير مركز "اإنتاج" اأن 
املعر�س يتزامن مع �صل�صلة املبادرات التي داأبت 
رم�صان  �صهر  خللال  الللدائللرة  تنظيمها  على 
اإىل حت�صني  اإنللتللاج  ويللهللدف معر�س  املللبللارك. 
اأو�للصللاع الأ�للصللر من ذوي الدخل املللحللدود، من 

اأع�صاء املركز. 
من  الأ�للصللر  منتجات  عللر�للس  احللللدث  ويتخلل 
من  اإميللانللا  الجللتللمللاعللي،  ال�صمان  م�صتحقي 
دائللللرة اخلللدمللات الجللتللمللاعلليللة بلل�للصللرورة فتح 
اأمام هذه الأ�صر للم�صاركة يف فعاليات  املجال 
املادية  العقبات  تذليل  يف  وامل�صاهمة  املجتمع 
وميكنهم  ي�صاعدهم  ملللادي  مللدخللول  بتوفري 

من تعزيز قدراتهم من خال الإنتاج املنزيل. 
واأ�صافت احلمادي، نحر�س خال هذه الدورة 
اإىل تقدمي باقات متنوعة من مهارات الأ�صر 
اآمنة، حيث  اأجللواء  اإ�صافة اإىل توفري  املنتجة، 
الكرام  تطبيق نظام  املعر�س  بللزوار  يفر�س 
املرور الأخ�صر ح�صب تطبيق احل�صن ك�صرط 
لدخول امل�صاركات  وزوار املعر�س حفاظا على 
�صحة اجلميع وكاإجراء اإحرازي. خا�صة واأن 

تنظيمه  بعد  العام  واقعيا هذا  ينظم  املعر�س 
املنتجات  عن بعد لعامني متتالني. وتت�صمن 
املعرو�صة لهذه الدورة الباقات اخلم�صة ملركز 
اإنتاج وهي: باقة طيب للبخور والعطور، وباقة 
اأطايب للماأكولت، وباقة الإبداع للم�صغولت 
اأناقة لاأزياء والك�ص�صوارات،  اليدوية، وباقة 

وباقة مهرة للحرف الراثية. 
وعلى �صعيد اآخر، ذكرت احلمادي باأن املعر�س 

يت�صمن اأي�صا العديد من الفعاليات امل�صاحبة 
منتجات  عر�س  منها  الت�صويقية،  والعرو�س 
من  عدد  وتنظيم  يدوية،  وم�صغولت  حرفية 
الأن�صطة امل�صاحبة للمعر�س، والتي تتمثل يف 
ور�س لتعليم امل�صتهلكني حرف جديدة متكنهم 
من تطوير قدراتهم الذاتية، واكت�صاب مهارات 
الطبخ،  مهارات  عن  وور�صة  متنوعة،  حرفية 
وور�صة العمل يف �صناعة الدخون وم�صتقاتها، 
والديكوباج،  البهارات،  ب�صناعة  خا�صة  ور�صة 
وامل�صابقات الرفيهية والهدايا لزواراملعر�س. 
�صراء  مللقللابللل  م�صجعة؛  عللرو�للس  يللوجللد  كللمللا 
بقية 300 درهم يح�صل الزبون على ق�صيمة 
�صراء بقيمة 100 درهم للت�صوق من جمعية 

ال�صارقة التعاونية.
ودعلللللت احلللللمللللادي اجللللملللهلللور للللللملل�للصللاركللة يف 
اإنتاج  "معر�س  امليدانية  التطوعية  الفر�صة 
اللللور�لللس  تللنللظلليللم  خلللللال  مللللن  الرم�صاين" 
امل�صاحبة للمعر�س واملنظمة من  والفعاليات 
كالقيام  للمركز،  التابعة  املنتجة  الأ�صر  قبل 
املعر�س،  والتنظيمية يف  الإ�صرافية  بالأعمال 
حيث  للمعر�س،  املت�صوقني  دخلللول  وتنظيم 
اأو  تللتلليللح املللعللر�للس الللفللر�للصللة ل12 مللتللطللوعللة 

متطوع راغب بامل�صاركة من �صن 50-18. 

•• دبي-وام:

الأرا�صي والأمللاك بدبي  العقارية يف دائرة  الت�صرفات  بلغت 
اأم�س اأكر من 1.5 مليار درهم.

 1.12 بقيمة  مبايعات   403 ت�صجيل  الللدائللرة  �صهدت  فقد 
 360.89 بقيمة  لللاأرا�للصللي  مبايعة   58 منها  درهلللم  مليار 
مليون درهم و345 مبايعة لل�صقق والفلل بقيمة 759.06 
 105 بقيمة  الأرا�للصللي  اأهللم مبايعات  و جللاءت  درهلللم.  مليون 

 18 بقيمة  مبايعة  تليها   3 اليفره  درهللم يف منطقة  مايني 
 16 بقيمة  مبايعة  تليها  املللركللا�للس  منطقة  يف  درهلللم  مليون 

مليون درهم يف منطقة احلبيهة الرابعة.
عدد  حيث  مللن  املناطق  اخلام�صة  احلبية  منطقة  ت�صدرت  و 
املبايعات اإذ �صجلت 28 مبايعة بقيمة 66 مليون درهم وتلتها 
 40 بقيمة  مبايعات   8 بت�صجيلها   5 ال�صفا  وادي  منطقة 
6 مبايعات  الرابعة بت�صجيلها  مليون درهم وثالثة يف احلبية 
ال�صقق  باأهم مبايعات  يتعلق  وفيما  درهللم.  60 مليون  بقيمة 

والفلل جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم مبنطقة جزيرة 
يف  درهم  مليون   32 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  كاأهم   2
22 مليون درهم يف  2 واأخللريا مبايعة بقيمة  منطقة جزيرة 
منطقة نخلة جمريا. وت�صدرت منطقة اليفره 1 املناطق من 
حيث عدد مبايعات ال�صقق والفلل اإذ �صجلت 36 مبايعة بقيمة 
بت�صجيلها  التجاري  اخلليج  منطقة  وتلتها  درهم  مليون   59
35 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم وثالثة يف الرب�صاء جنوب 

الرابعة بت�صجيلها 23 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم.
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الفجر الريا�ضي

•• دبي -وام:

اأكد املهند�س ال�صيخ �صامل بن �صلطان 
القا�صمي رئي�س الحتادين العربي 
والإماراتي رئي�س الحتاد الآ�صيوي 
العليا  اللللللجللنللة  رئلليلل�للس  للللللمللبللارزة، 
للنا�صئني  العامل  لبطولة  املنظمة 
وال�صباب دبي 2022، اأن الإمارات 
واأف�صل  اأكللللرب  قللدمللت واحللللدة مللن 
بطولت العامل للمبارزة عرب تاريخ 
با�صت�صافتها بطولة  الريا�صة  هذه 
"دبي  والللنللا�للصللئللني  لل�صباب  الللعللامل 
لعبا   1664 مب�صاركة   "2022
ولعبة من 103 دول من خمتلف 

اأرجاء العامل.
الأول  اأملل�للس  م�صاء  ال�صتار  واأ�للصللدل 
الأحد على مناف�صات بطولة العامل 
للمبارزة لل�صباب والنا�صئني و التي 
للمبارزة  الإمللللللارات  احتلللاد  نظمها 
باإ�صراف الحتاد الدويل وبالتعاون 
الللريللا�للصللي خال  دبلللي  مللع جمل�س 
اأبلللريلللل   10 اإىل   2 مللللن  الللللفللللرة 

جممع  واحلللتللل�لللصلللنلللهلللا  اجللللللللللللللاري، 
بللدبللي، برعاية  الللريللا�للصللي  حللمللدان 
�صمو ال�صيخ من�صور بن حممد بن 
را�صد اآل مكتوم رئي�س جمل�س دبي 

الريا�صي .
واأنهت الوليات املتحدة الأمريكية 
الللبللطللولللة وهلللي يف �لللصلللدارة جدول 
ميدالية   15 باإجمايل  امليداليات 
ف�صيات  و3  ذهبيات   6  / متنوعة 
م�صابقة   18 يف  بلللرونلللزيلللات/  و6 
الأ�صلحة  يف  الللبللطللولللة  ت�صمنتها 
والإيللللبلللليلللله  "الفلوريه  اللللللثلللللاث 

وال�صابر".
ح�صد  يف  امللل�للصللري  املنتخب  وجنلللح 
البطولة  ملل�للصللابللقللات  ذهللبلليللات  اآخلللر 
ل�صاح  الللفللرق  م�صابقة  يف  بللفللوزه 
�صنة،   20 لللللل�للصللبللاب حتللت  اليللبلليلله 
الأمريكي  املللنللتللخللب  حلل�للصللل  بينما 
الفرن�صي  واملنتخب  الف�صية،  على 

على الربونزية.
واأكلللللد املللهللنللد�للس اللل�للصلليللخ �للصللامل بن 
ت�صريحات  يف  الللقللا�للصللمللي،  �صلطان 

" اأن  " وام  اأنللبللاء الإمللللارات  لوكالة 
اإىل  الكثري  اأ�صافت  البطولة  هللذه 
ر�صيد الريا�صة الإماراتية وريا�صة 
املبارزة على وجه التحديد، و�صطرت 
تللاريللخلليللا بللاعللتللبللارهللا اأكرب  اإجنللللللازاً 

جتمع عاملي يف ريا�صة املبارزة.
املكتب  علل�للصللو  " بلل�للصللفللتللي   : وقلللللال 
الللللتللللنللللفلللليللللذي لللللللاحتللللللاد الللللللللدويل 
للللللمللبللارزة وبلللعلللد ا�للصللتلل�للصللافللة هذه 
تلقيناها  التي  والإ�صادات  البطولة 

الدويل  الحتللاد  اأع�صاء  من جميع 
�صاركت،  التي  الوفود  اأع�صاء  ومن 
واأ�صادت بالبطولة باعتبارها واحدة 
العامل  بللطللولت  واأف�صل  اأكللرب  مللن 
فلللللاإن هللللذا يج�صد  تللاريللخللهللا،  علللرب 

�صعبية املبارزة واإىل اأي مدى و�صل 
انت�صارها يف الإمارات، وهو ما نعول 
القريب  امل�صتقبل  يف  كللثللرياً  عليه 
لللتللحللقلليللق احللم  حلللللافلللللزاً  لللليلللكلللون 
ميدالية  بللحلل�للصللد  قللريللبللا  الأومللللبلللي 

اأوملبية يف لعبة املبارزة".
ولعللللبللللات  " لعللللبللللو   : واأ�لللللللصلللللللاف 
منتخباتنا الوطنية للفئات ال�صنية 
املللخللتلللللفللة اأبلللللللللللوا بلللللاء حلل�للصللنللا يف 
البطولة التي متثل امل�صاركة الأوىل 
اإىل  اللللو�لللصلللول  للللهلللم، وجنلللحلللوا يف 
مراكز متقدمة، ولول قلة اخلربة 
لكانت النتائج اأف�صل، ولكن هذا هو 
مثل  تنظيم  مللن  الرئي�صي  الللهللدف 
هذه البطولت وهو اإك�صاب لعبينا 
اخلربة و�صقل مواهبهم، مبا يب�صر 
اأكر متيزا  ونتائج  باهر  مب�صتقبل 

يف القريب العاجل".
بن  �للصللامل  ال�صيخ  املللهللنللد�للس  واأ�لللصلللار 
جناحات  اأن  اإىل  القا�صمي  �صلطان 
البطولة جتاوزت امل�صتويات الفنية 
الللعللاللليللة واخللللللربات الللكللثللرية التي 

حلل�للصللل عللللليللهللا لعللبللونللا واإ�للللصللللادات 
و�صعت  اأيللل�لللصلللا  وللللكلللن  الللتللنللظلليللم، 
التنظيمية  اجلوانب  على  ب�صمتها 
مللن خلللال اجلللهللد اللللذي بلللذل من 
التي  البطولة  يف  العمل  فللرق  قبل 
وا�للصلللللت الللللليللل بللالللنللهللار ملللن اأجل 
تللقللدمي تلللللك اللل�للصللورة امللل�للصللرفللة يف 
ما  وهللو  الريا�صي"  "العر�س  هللذا 
�صيكون حافزاً ل�صت�صافة املزيد من 

البطولت الدولية الكربى.
واأكد اأنه منذ توليه رئا�صة الحتاد، 
كوادر  واإعلللداد  وجللود  على  يحر�س 
�صابة داخل الحتاد لي�س فقط على 
خمتلف  يف  ولكن  الاعبني  �صعيد 
قللطللاعللات الللعللمللل كللمللدربللني وحكام 

واإداريني اأي�صا.
املتميز  الأداء  �للصللاهللدنللا   " وقلللللال: 
حكام  �صباب  من  القوي  واحل�صور 
الإملللللللللللارات يف هلللللذه اللللبلللطلللوللللة يف 
خمللتلللللف امللل�للصللابللقللات، وهلللو مللا يدل 
على تطور املبارزة يف الإمارات لي�س 
وارتفاع  الفني  ال�صعيد  على  فقط 

اأي�صا  وللللكلللن  اللللاعلللبلللني  ملل�للصللتللوي 
والتنظيمي  الإداري  ال�صعيد  على 
بالدور  اأ�صيد  واأي�صا  والتحكيمي، 
املتطوعني  به  �صاهم  الللذي  الكبري 

يف اإجناح هذه البطولة".
املنظمة  اللللللجللنللة  رئلليلل�للس  وحلللر�لللس 
العليا للبطولة على توجيه التهنئة 
مبنا�صبة  املللل�لللصلللري  املللنللتللخللب  اإىل 
يف  الذهبية  امليدالية  على  ح�صوله 
للل�للصللاح اليبيه  الللفللرق  مللنللافلل�للصللات 
اآخللللر  �لللصلللنلللة،   20 لللللل�للصللبللاب حتللللت 
باعتبارها  الللبللطللولللة،  ملل�للصللابللقللات 
اللللذهلللبللليلللة اللللعلللربللليلللة اللللوحللليلللدة يف 
الثالثة  وامللللليللللداللللليللللة  اللللبلللطلللوللللة، 

للمنتخب امل�صري يف البطولة.
امل�صري  بللالإجنللاز  " �صعداء  وقللال: 
اإىل عبد  الللتللهللنللئللة  واأقللللللدم  الللكللبللري 
املللنللعللم احللل�للصلليللنللي رئلليلل�للس الحتللللاد 
امل�صري نائب رئي�س الحتاد الدويل 
الذي  التاريخي  الإجنلللاز  هللذا  على 
حتقق على اأر�للس الإمللارات واأمتنى 

للمبارزة امل�صرية كل التوفيق".

•• دبي-وام:

اعتمد جمل�س اإدارة احتاد الإمارات 
للكاراتيه اأجندة م�صاركاته الدولية 
يف 2022، وت�صكيل جلانه العاملة 
احلالية  النللتللخللابلليللة  الللللللدورة  يف 
تعيني  وقللرر   ،  2024  -  2020
وا�صتعر�س  للكاتا،  جديد  مللدرب 
لبطولت  املللطللروحللة  الللتلل�للصللورات 

اجلاليات.
جلللاء ذللللك خلللال اجللتللمللاعلله الذي 
برئا�صة  الأول  اأملل�للس  م�صاء  عقده 
اللللللللللواء/ م/ نللا�للصللر عللبللد الللللرزاق 
اللللللللرزوقلللللللي رئلللليلللل�للللس الحتلللللاديلللللن 
الإماراتي والآ�صيوي النائب الأول 
لرئي�س الحتللاد الللدويل، وح�صور 
اآل علي  املجيد  را�صد عبد  كل من 
مروان  واملهند�س  الأول،  الللنللائللب 

واملهند�س  الللثللاين،  الللنللائللب  �صنكل 
حللملليللد �للصللاملل�للس الأملللللني اللللعلللام، و 
الأمني  الللبللادي  اهلل  عبد  الدكتور 
حممد  والأعلل�للصللاء  امل�صاعد،  الللعللام 
حلللللربلللللوك الللل�لللصلللحلللي، واإبللللراهلللليللللم 
اللللنلللعللليلللملللي، وهلللل�للللصللللام اللللعلللللللملللاء، 
اخلبري  ملللن  كلللل  اإىل  بلللالإ�لللصلللافلللة 
التنفيذي  امللللديلللر  عللبللا�للس  حمللمللد 
للللاحتلللاد، واخللللبلللري هلل�للصللام �صري 

املدير الفني لاحتاد.
قرار  على  الطلللاع  مت  وتف�صيا 
رئي�س الهيئة العامة للريا�صة رقم 
ل�صنة 2022 ب�صاأن الائحة   33
الريا�صية،  لللللاحتللللادات  امللللالللليلللة 
لاحتاد  املالية  الإدارة  وخماطبة 
لتتوافق  املللاللليللة  �صيا�صتها  بو�صع 
مع لئحة الهيئة من اأجل اللتزام 

بها وتطبيق برامج احلوكمة.
م�صاركة  اعتماد  الجتماع  و�صهد 
بطولة  يف  الللوطللنلليللة  املللنللتللخللبللات 

الللللللللدوري اللللعلللامللللي للللللللكلللاراتللليللله يف 
الللربتللغللال خللال الللفللرة مللن 22 

اأبللريللل اجللللاري، وبطولة   24 اإىل 
اأوزبك�صتان  يف  للللللكللاراتلليلله  اآ�للصلليللا 

اإىل31   27 ملللن  اللللفلللرة  خللللال 
يللوللليللو امللللقلللبلللل، كللمللا مت الطللللاع 

للمدرب  اللللذاتللليلللة  الللل�لللصلللرية  علللللى 
تورجاي  للكاتا  اجلللديللد  الللركللي 
يورت واملوافقة على تعيينه مدرباً 

للمنتخب الوطني.
ومن القرارات املهمة اأي�صا ت�صكيل 
�للصللبللل تنمية ملللوارد  لللبللحللث  جلللنللة 
الحتاد وو�صع �صيا�صتها للمرحلة 
علي  اآل  را�لللصلللد  بللرئللا�للصللة  املللقللبلللللة 
النائب الأول لرئي�س الحتاد، كما 
متت مناق�صة الت�صورات املطروحة 
لإ�صافتها  اجلللاللليللات،  لللبللطللولت 
املقبل  الريا�صي  املو�صم  لبطولت 
والتو�صية   ،2023/2022
ل�صمان  خا�صة  ب�صروط  باإقامتها 

جناحها.
عبا�س  حمللللمللللد  اخللللللبلللللري  وقلللللللللام 
بعر�س  الللفللنلليللة  اللللللجللنللة  رئلليلل�للس 
اللجنة خال  ل�صراتيجية عمل 

الفرة املقبلة.
الحتللللاد  اإدارة  جمللللل�للس  واعلللتلللملللد 
اجلديدة  العاملة  اللجان  ت�صكيل 
الفنية  وهلللللي  للللللللللدورة  بللللالحتللللاد 
والخلللللللللتلللللللللبلللللللللارات واملللللنللللتللللخللللبللللات 
الللوطللنلليللة وامللل�للصللابللقللات والإعلللللام 
والتخطيط  واحلللوكللمللة  واحلللكللام 
ال�لللللصلللللراتللللليلللللجلللللي والللللتلللل�للللصللللويللللق 
وال�صامة  والملللللن  وال�للصللتللثللمللار 
جلنة  اإىل  بللالإ�للصللافللة  والللتللنللظلليللم 

املراأة.
لجلللتلللملللاع  مللللوعللللد  حتللللديللللد  ومت 
اللجان  مع  الحتللاد  اإدارة  جمل�س 
جلنة  كل  ت�صورات  على  لاطاع 
املللقللبلللللة، كما  امللللرحلللللللة  للللللعللمللل يف 
مت اعللتللمللاد الللنللظللام الإللللكلللروين 
اجلللديللد لللاحتللاد واملللوافللقللة على 

البدء يف ت�صغيله والعمل به.

•• دبي-الفجر:

الأرجنتيني  بقيادة  القدم  لكرة  الأول  الوطني  ملنتخبنا  الفني  اجلهاز  ُيوا�صل 
رودولفو اأروابارينا متابعته لاعبني الدوليني امل�صاركني مع اأنديتهم يف دوري 
اأبطال اآ�صيا التي تقام مناف�صاتها يف اململكة العربية ال�صعودية ، حيث تتواجد 

اأندية اجلزيرة و�صباب الأهلي وال�صارقة يف هذه الن�صخة .
وحر�س اأع�صاء اجلهاز الفني لاأبي�س على التواجد يف خمتلف املاعب التي 
قرب  الدوليني عن  الاعبني  اأداء  ر�صد  اأجللل  من  اأنديتنا  مباريات  ا�صت�صافة 

ومتابعة احلالة البدنية والفنية لهم .
مبتابعة  للمنتخب  الطبي  الكادر  مع  وبالتن�صيق  الفني  اجلهاز  يحر�س  كما 
خال  مللن  الأنلللديلللة  بقية  يف  الللدوللليللني  الللاعللبللني  جلميع  ال�صحية  احلللالللة 
الجتماعات التن�صيقية امل�صتمرة مع م�صوؤويل الأندية واإعداد التقارير الفنية 
الوطني  . وي�صتعد منتخبنا  ا�صتدعائه  ُكل لعب قد يتم  والطبية حول حالة 
خلو�س مباراة امللحق الآ�صيوي املوؤهل اإىل  نهائيات كاأ�س العامل 2022 اأمام 

منتخب اأ�صراليا يوم 7 يونيو املقبل يف العا�صمة القطرية الدوحة.

�صامل القا�صمي ل� »وام« : ما حتقق يف بطولة العامل للمبارزة خطوة نحو احللم الأوملبي

جمل�س اإدارة »احتاد الكاراتيه« يعتمد امل�صاركات الدولية وت�صكيل اللجان وتعيني مدرب جديد ملنتخب الكاتا

اجلهاز الفني ملنتخبنا ُيوا�صل متابعته لالعبني 
الدوليني يف دوري اأبطال اآ�صيا

•• دبي -وام:

اأكد الدكتور �صيد �صامي املدير الفني ملنتخب م�صر للمبارزة لل�صباب، 
للمبارزة  العامل  بطولة  تنظيم  يف  رائعاً  الإمللارات قدمت منوذجاً  اأن 
لل�صباب والنا�صئني، ت�صاهي وتتفوق على الكثري من بطولت العامل 
املنظمة،  اللجنة  قبل  املبذولة من  بف�صل اجلهود  تنظيمها،  التي مت 
وحللر�للس احتلللاد الإمللللللارات للللللمللبللارزة علللللى تللقللدمي واحللللدة مللن اأجنح 

بطولت العامل.
العامل  ببطولة  م�صاركته  اإنهاء  يف  للمبارزة  امل�صري  املنتخب  وجنللح 

ميداليات   3 علللللى  بللاحللل�للصللول   "2022 "دبي  والللنللا�للصللئللني  لل�صباب 
متنوعة، عبارة عن ذهبية فرق �صاح الإيبيه لل�صباب حتت 20 �صنة، 
يا�صمني،  حممد  طللريللق  عللن  اللل�للصللبللاب،  فلللردي  "الإيبيه" يف  وف�صية 

وبرونزية �صاح �صيف ال�صابر للفرق للنا�صئني.
وكانت امليدالية الذهبية يف م�صابقة الفرق ل�صاح الإيبيه، التي حتققت 
يف ختام البطولة، ح�صن ختام م�صاركة املنتخب امل�صري، بعدما جنح يف 
التغلب يف املباراة النهائية على نظريه الإمريكي بنتيجة 45 – 40، 

بينما ح�صل املنتخب الفرن�صي على امليدالية الربونزية.
وقال املدير الفني للمنتخب امل�صري للمبارزة، يف ت�صريحات لوكالة 

" امليداليات الثاث التي  اأنباء الإملللارات/وام/ عقب ختام البطولة: 
اأهدافا مر�صودة  امل�صاركة يف بطولة، متثل  امل�صرية  البعثة  ح�صدتها 
بطولة  يف  �للصللارك  م�صر  ومنتخب  امل�صاركة،  قبل  مللن  لها  وخمططا 
من  جمموعة  لتحقيق  �صعيا  والنا�صئني،  لل�صباب  للمبارزة  الللعللامل 
الجنازات امل�صتهدفة، من قبل الحتاد امل�صري لل�صاح، وهو ما اأ�صفر 
قيمة كربى على  ولها  بها  نفخر  3 ميداليات  النهاية عن ح�صد  يف 

امل�صتوى العاملي".
واأ�صاف: " لأنها بطولة عامل فكان بها العديد من املحطات ال�صعبة 
بالن�صبة مل�صرية لعبي منتخب م�صر، لكن الاعبون كانوا على قدر 

امل�صوؤولية، مت�صكوا بحلم العودة مبيدالية ذهبية ورفع علم م�صر يف 
هذا املحفل العاملي الكبري، فكانت امليدالية الذهبية م�صك اخلتام.

يف  جنللح  بلللاده  منتخب  اأن  امللل�للصللري  للمنتخب  الفني  املللديللر  واأ�للصللار 
وهو  للمبارزة،  العاملي  الت�صنيف  �صدارة  يف  الريا�صي  مو�صمه  اإنهاء 
والتي  امل�صرية،  املبارزة  اإليها  و�صلت  التي  واملكانة  الريادة  يج�صد  ما 
�صاركت هذا املو�صم يف 3 بطولت عامل خمتلفة وجنحت يف احل�صول 
، مبا ميكن  بها  �صاركت  التي  البطولت  على ميداليات ذهبية يف كل 
اعتباره موؤ�صرا يعزز م�صاعي الحتاد يف حتقيق حلم اأوملبي يف باري�س 

."2024

مدرب املنتخب امل�صري للمبارزة: ذهبية العامل يف الإمارات تعزز م�صاعينا لتحقيق اإجناز اأوملبي يف باري�س 2024 

قال مدرب ت�صيل�صي توما�س توخيل، اإن "ثنائية تيمو 
بالدوري  �صاوثامبتون  على   0-6 الفوز  يف  فرينر 
ال�صحيح لكن  املمتاز خطوة يف الجتللاه  الإجنليزي 
املهاجم الأملاين ل يزال يتعني عليه التكيف مع قوة 

كرة القدم الإجنليزية".
اأهلللدافللله يف الللللدوري مللنللذ �صتة  اأول  واأحللللرز فللرينللر 
اإطار  اأي�صا ثاث مرات يف  ال�صبت و�صدد  اأ�صهر يوم 

املرمى.
وقال توخيل ملوقع النادي "ا�صتغل فرينر الفر�صة.. 
كللان بو�صعه ت�صجيل املللزيللد مللن الأهللللداف. هللذا هو 
املللهللاجللمللني وهم  دائللمللا مللن  نللنللتللظللره  الللللذي  الأداء 

يحتاجون اأي�صا لهذا الأمر. اإنها عاقة تبادلية.
اأن  عليك  ت�صيل�صي  مثل  كبري  ناد  يف  تلعب  "عندما 

ال�صغوط  تتقبل  واأن  التوقعات  م�صتوى  على  تكون 
وت�صاعد نف�صك".

ودعا توخيل املهاجم اإىل مزيد من املرونة.
وقال "يت�صرف فرينر ب�صكل جيد دائماً لكنه ل يزال 

بحاجة اإىل تعلم املزيد من املرونة والتكيف.
الدوري  يف  اللعب  طريقة  مع  اأكر  التكيف  "عليه 
الإجنليزي التي تعتمد على القوة واللياقة البدنية. 
يف  كللبللرية  خللطللوة  قطع  لكنه  بعد  تنته  مل  العملية 

الجتاه ال�صحيح".
دور  اإيلللاب  يف  مللدريللد  ريلللال  مللع  ت�صيل�صي  و�صيلتقي 
الللثللمللانلليللة لللللدوري اأبلللطلللال اأوروبلللللا يلللوم الللثللاثللاء يف 
مدريد قبل مواجهة كري�صتال بال�س يف الدور قبل 

النهائي لكاأ�س الحتاد الإجنليزي.

توخيل: ثنائية فينر خطوة 
يف الجتاه ال�صحيح
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•• دبي –الفجر:

 ح�صل نللادي دبللي الللدويل للريا�صات 
الللللبللللحللللريللللة علللللللللى �لللللصلللللهلللللادة الأيلللللللللزو 
ال�صامة  لإدارة   2018-45001
وال�صحة املهنية بعد مطابقته املعايري 
ا�س  )كلليللو  ال�صوي�صرية  املوؤ�ص�صة  مللن 

زي( خلدمات اإ�صدار ال�صهادات.
املدير  حلللارب  عللبللداهلل  حممد  وت�صلم 
اللللتلللنلللفللليلللذي للللللنلللللادي دبلللللللي اللللللللدويل 
للللللريللا�للصللات الللبللحللريللة الللل�لللصلللهلللادة يف 
الثنني  اأملل�للس  يللوم  �صباح  بهيج  حفل 
مبقر الللنللادي يف دبللي هللاربللور )امليناء 
الدكتور  بح�صور   �صابقا(  ال�صياحي 
�لللصلللملللري كلللللوملللللار امللللللديلللللر الإقللللللليلللملللي 
زد(  ا�للس  )كلليللو  ال�صوي�صرية  املوؤ�ص�صة 
خلدمات اإ�صدار ال�صهادات يف املنطقة 
رئي�س  النقبي  عللبللداهلل  علي  واملللقللدم 
�صرطة  يف  اللللبلللحلللري  الإنللللقللللاذ  قلل�للصللم 
عبداجلبار  �للصللربي  واللللدكلللتلللور  دبلللي 

الللنللفللاري مللن هلليللئللة اللل�للصللحللة يف دبي 
ووفيق عبداهلل م�صئول وحدة ال�صحة 

وال�صامة.
وقللللال حمللمللد علللبلللداهلل حللللارب املدير 
اللللتلللنلللفللليلللذي للللللنلللللادي دبلللللللي اللللللللدويل 
ادارة  جمل�س  اأن  البحرية  للريا�صات 

اللللنلللادي يللحللر�للس دائلللملللا علللللى تنفيذ 
اخلطط الطموحة التي تواكب اأهداف 
ال�صراتيجية  واخلللللطللللة  اللللتلللوجللله 
بينها  2021-2027 ومن  املحدثة 
لفرق  املنا�صبة  الللظللروف  كافة  تهيئة 
العمل من موظفني وعاملني بتحقيق 

اجتاهات  مللع  تن�صجم  الللتللي  املللعللايللري 
اجلودة ال�صاملة 

واأ�للللصللللاف حمللمللد علللبلللداهلل حللللارب اأن 
واملحافظة  املهنية  وال�صحة  ال�صامة 
مرتكزا  تللعللد  الللعللمللل  مللوقللع  يف  عليها 
العمل   اأجل تطوير  اأ�صا�صًيا مهًما من 

بللزيللادة الإجلللللراءات املُللحللفللزة لللكللٍل من 
املوظفني والعاملني موؤكدا اأن ح�صول 
الللل�لللصلللهلللادة لي�س  الللللنللللادي علللللللى هلللللذه 
بجديد فقد �صعي النادي منذ �صنوات 
لذلك وح�صل عام 2015 على ثاث 
�صهادات يف جمالت اإدارة اجلودة )اأيزو 
الإدارة  ونلللظلللام   )2008  :9001
 )2004  :14001 )اأيلللزو  البيئية 
ونظام اإدارة ال�صحة وال�صامة املهنية 

"2007  :18001 "اأو�صا�س 
�صهادة  اأن  الللتللنللفلليللذي  امللللديلللر  واكلللللد 
لإدارة   2018-45001 الأيلللللللزو 
املللهللنلليللة ح�صل  اللل�للصللامللة واللل�للصللحللة 
عللللليللهللا الللللنللللادي بللعللد مللطللابللقللة كافة 
اللل�للصللروط والجلللللللراءات بللعللد زيللللارات 
اىل  ال�صوي�صرية  للموؤ�ص�صة  ميدانية 
مقر النادي وقفوا خالها على كافة 
ومنحت  اجلديدة  واملعايري  ال�صروط 
الإجراءات  كافة  تقييم  بعد  ال�صهادة 

املتعلقة بال�صامة وال�صحة املهنية.

•• دبي-الفجر:

تغلب منتخبنا الوطني لكرة القدم ال�صاطئية على نظريه منتخب لبنان 
اأم�س   التي جرت  الودية  الدولية  املباراة  اأهللداف مقابل ثاثة يف  باأربعة 

الأول على امللعب الرملي بنادي �صباب الأهلي.
�صجل اأهداف منتخبنا الوطني  كل من وليد املحمدي "هدفني"، وجمال 

حممد، وعبداهلل عبا�س.
اأمام  منتخبنا  يخو�صها  وديلللة  جتلللارب  �للصللت  �صمن  امللللبلللاراة  هلللذه  وتللاأتللي 

منتخبي لبنان و�صوي�صرا، يف اإطار ا�صتعداداته للم�صاركة يف بطولة احتاد 
اقامتها يف �صهر  ال�صعودي،  واملقرر  التي ي�صت�صيفها الحتللاد  اآ�صيا  غرب 

يونيو املقبل.
اأماريللي  رامللريو  الإ�صباين  املللدرب  قيادة  ال�صاطئية حتت  اأبي�س  وواجلله 

منتخب لبنان م�صاء اأم�س يف الودية الثانية ال�صاعة 22:00 على امللعب 
ذاته، على اأن يلتقي املنتخبان جمدداً يوم 12 اإبريل يف التجربة الثالثة.

اأمام  اأخلللرى  مللواجللهللات  بثاث  للمنتخب  الللوديللة  الللتللجللارب  و�صتتوا�صل 
منتخب �صوي�صرا واملقرر لها اأيام 14 و 15 و16 من ال�صهر ذاته.

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

انطاقاً من حر�س اأهايل منطقة الفحلني براأ�س اخليمة على امل�صاركة 
يف تفعيل الن�صاط الريا�صي ولعودة الأن�صطة الريا�صية على الرغم من 

العاملية،  اجلائحة  ظللروف  ب�صبب  املا�صيني  العامني  مللدار  على  توقفها 
الفحلني  بطولة  املنطقة  يف  والأن�صطة  الفعاليات  جلنة  اأطلقت  حيث 
رم�صان  �صهر  خللال  وذلللك   ،2022 الللقللدم  لكرة  الثالثة  الرم�صانية 
املبارك على ملعب املنطقة براأ�س اخليمة مب�صاركة عدد 10 فرق لل�صباب 

والنا�صئني، بح�صور �صعادة �صعيد را�صد العابدي ع�صو املجل�س الوطني 
الحتادي وح�صن عبيد النقبي م�صوؤول منطقة الفحلني برا�س اخليمة 

وعدد من اأهايل املنطقة.
واأكد ح�صن اأحمد مدير البطولة باأن الدورة لهذا العام بدعم من الراعي 

اأهايل  من  بدعم  واأي�صاً  اللللقلللللابلللل�صلللة(،  )اللللعلللابلللدي  للبطولة  الر�صمي 
املنطقة م�صكورين والذين ي�صاهمون يف امل�صاركة دائماً فيما فيه م�صلحة 
والتاأكيد على  ال�صباب واحتوائهم وتقدمي كل ماهو مفيد ول�صاحلهم، 

اأتباع كافة الإجراءات الحرازية الازمة للوقاية.

�سمن حمطة اإعداده الثانية لبطولة غرب اآ�سيا يف يونيو املقبل

منتخبنا الوطني للكرة ال�صاطئية يتغلب على نظيه اللبناين يف الودية الأوىل

»الروح الإيجابية« ب�صرطة دبي تتوج الهند يف بطولة اجلاليات لكرة القدم
•• دبي-الفجر:

نظمتها  والللتللي  الللقللدم،  لكرة  اجلللاللليللات  بطولة  الهندية  اجلالية  اأحلللرزت 
القيادة العامة ل�صرطة دبي ممثلة مببادرة الروح الإيجابية، ومركز �صرطة 
الريا�صي،  دبي  جمل�س  ال�صراتيجيني،  �صركائها  مع  بالتعاون  املرقبات، 
وبلدية دبي، يف حديقة اأبو هيل، مب�صاركة 24 فريقاً من خمتلف اجلن�صيات 

الآ�صيوية. 
املجتمع  العامة لإ�صعاد  الإدارة  املن�صوري، مدير  العقيد علي خلفان  واأكد 
اإن  بالنيابة،  الإيجابية  الروح  بالإنابة يف �صرطة دبي، رئي�س جلنة مبادرة 
اإ�صراك  اإىل  الهادفة  املجتمعية  املبادرات  اإطللاق  على  دبي حتر�س  �صرطة 
اجلاليات يف اأن�صطة وبطولت ريا�صية متنوعة يف الأحياء ال�صكنية باإمارة 
ل�صتغال  فعالة  اجتماعية  كللاأداة  الريا�صة  ممار�صة  ثقافة  لر�صيخ  دبي، 

اأوقات الفراغ، وحتقيقاً لأهداف مبادرة الروح الإيجابية، بالرتقاء بجودة 
منها  قيم  عللدة  تر�صيخ  جانب  اإىل  الجتماعي،  الن�صجام  وتعزيز  احلياة 
الت�صامح والتعاي�س بني اأفراد املجتمع واحرام الآخرين وتقبلهم مع نبذ 

كافة اأ�صكال الكراهية.
واأ�صاف اأن املبادرة جنحت يف خف�س الظواهر ال�صلبية بن�صبة %40 على 
مدار خم�س �صنوات، وحتديداً من عام 2017 وحتى العام املا�صي 2021، 

وحتقيق ن�صبة ر�صا عن املبادرة بلغت 96%.
الفعاليات  ق�صم  رئي�س  اإبللراهلليللم،  اأحمد  قللدم  النهائية،  املللبللاراة  نهاية  ويف 
مركز  من  عي�صى  ماجد  والللرائللد  الريا�صي،  دبللي  جمل�س  من  املجتمعية، 
الهندية،  للجالية  الذهبية  وامليداليات  البطولة  كاأ�س  املرقبات،  �صرطة 
بح�صور من�صقي مبادرة الروح الإيجابية، النقيب عو�س مبارك وال�صيدة 

فاطمة اأبوحجري.

انطالق بطولة الفحلني الرم�صانية الثالثة لكرة القدم براأ�س اخليمة

اأيزو 45001

)دبي البحري( يت�صلم �صهادة ال�صالمة وال�صحة املهنية 
حممد حارب: خطط طموحة ملواكبة اأهداف التوجه ال�سرتاتيجي

و�للصللف جنلللم بللاريلل�للس �للصللان جلللرملللان، كلليللللليللان مبابي، 
النلل�للصللجللام الللللذي ظللهللر ملللوؤخلللرا بلللني للليللونلليللل مي�صي 
"املخزي" كونه جاء مع اقراب نهاية  ونيمار، بالأمر 

املو�صم الكروي.
وقال مبابي الذي �صجل ثاثية يف مرمى كلريمونت، 
مي�صي  مللع  رائللع  "الن�صجام   : فران�س"،  "بل�س  لقناة 
واملحزن  املللخللزي  مللن  ولكن  امللعب،  اأر�لللس  على  ونيمار 

حدوثه الآن".
بلوغ  �صان جرمان يف  اإخفاق  بعد  اإ�صارة مبابي  وجللاءت 
ريال  اأملللام  باخل�صارة  اأوروبلللا  اأبللطللال  دوري  نهائي  ربللع 
مللدريللد الإ�للصللبللاين، ثللم تللراجللع ملللردود الفريق بالآونة 

الأخرية.
النادي  مللع  م�صتقبله  اإىل  الفرن�صي  الللنللجللم  وتللطللرق 
الللبللاريلل�للصللي، وتلللاأثلللري وجلللود مي�صي ونلليللمللار علللللى قرار 
اأجبت  "لقد  ا�صتمراره يف الدوري الفرن�صي، مو�صحا: 
مي�صي  اأو  نيمار  كللان  اإذا  مللا  ب�صاأن  �للصللوؤال  على  بالفعل 
اإنهم موجودون  اأم ل.  التاأثري على قراري  ي�صتطيعان 

هنا منذ يوليو".

�صان  ملللدرب  بوكيتينو  مللاوريلل�للصلليللو  الأرجللنللتلليللنللي  وكلللان 
جللرمللان، قللد عللّلللق علللللى ملل�للصللاألللة جتللديللد عللقللد مبابي، 
والذي اأ�صبح حرا لانتقال اإىل اأي ناد مع بداية العام 
2022، حيث قال "�صحيح اأن م�صاألة عقود الاعبني 
ل  الذين  اأولئك  على  ينطبق  ذلللك  ولكن  عليهم  توؤثر 

ميتلكون قوة التحكم لإدارتها".
يتمتع  الللذي  مبابي  على  ينطبق  ل  "الأمر  واأ�للصللاف: 
نف�س  تقدمي  يوا�صل  اأن  ناأمل  عللال.  م�صوؤولية  بح�س 
"مريور"  نقلت �صحيفة  الأداء"، ح�صبما  امل�صتوى من 

الربيطانية.
مببابي  الحتفاظ  جرمان  �صان  "يريد  قائا:  وتابع 

لفرة طويلة. امل�صاألة الآن بني النادي والاعب".
لللريللال مدريد  النللتللقللال  يللود  اأنلله  اأملللح  اأن  ملبابي  و�صبق 
الإ�صباين، وكان قد اأ�صار يف اإحدى مقاباته اأنه منفتح 
تقرير  �صان جرمان. وذكر  بعيدا عن  اأي عرو�س  على 
قدم  امللكي،  النادي  �صبورت�س" اأن  "�صكاي  ملوقع  �صابق 
 220 مقابل  مبابي  ل�صم  الباري�صي  للفريق  عر�صا 

مليون يورو، اإل اأن "املرينغي" مل يتلق اأي رد.

مبابي عن الن�صجام بني مي�صي 
ونيمار: اأمر خمز اأن يحدث الآن
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي- وام: 

حققت الريا�صة الإماراتية اإجنازات 
ي�صار لها بالبنان توؤكد وريادتها يف 
حلل�للصللد الأللللقلللاب والللبللطللولت على 
والآ�صيوية  اللللعلللربللليلللة  الأ�للللصللللعللللدة 

والعاملية كافة.
فلللقلللد �لللصلللهلللدت الللللفللللرة امللللا�لللصللليلللة و 
خلت  يلللوملللا   17 خلللللال  حتللللديللللدا 
الإملللارات  ولعللبللات  لعبي  ح�صول 
اللللعلللاب  يف  الأوىل  امللللللراكلللللز  علللللللى 
وهوكي  واللللدراجلللات  اجلوجيت�صو، 
و  تن�س  والللبللادل  والرجبي،  اجلليد 
تنوعت الألقاب والبطولت ما بني 
اأبرزها  كللان  و  واجلماعية  الفردية 

4 األقاب دولية للمنتخبات.
وتف�صيا �صهدت الأ�صابيع الأخرية 
الإمللللارات  منتخب  اأبللطللال  حتقيق 
البطولة  �للللصللللدارة  للللللجللوجلليللتلل�للصللو 
اأقيمت  والللتللي  ال�صاد�صة  الآ�صيوية 
ال�صتار  عليها  واأ�للصللدل  البحرين  يف 
بعدما  امللللا�لللصلللي  ملللار�لللس   31 يللللوم 
ميدالية   16 اإحللللللراز  ا�للصللتللطللاعللوا 

ملونة يف البطولة .
و تنوعت امليداليات خال البطولة 
400 لعب  اأقيمت مب�صاركة  التي 
و لعللبللة مللن 24 دوللللة مللا بللني 8 
برونزيات،  و6  وف�صيتان  ذهبيات 
الإمللللارات  منتخب  اأن  لفللتللا  وكلللان 
 8 يلللحلللقلللق  مللنللتللخللب  اأول  اأ�لللصلللبلللح 
واحدة  ن�صخة  يف  ذهبية  ميداليات 
مللن اإجلللملللايل 14 ملليللداللليللة يف كل 

الأوزان.
لعب  تلللوج  نف�صها  الللبللطللولللة  يف  و 
مللنللتللخللب الإمللللللللللارات حملللملللد علي 
اللل�للصللويللدي بللجللائللزة اأفلل�للصللل لعب 
ليح�صل على درع التفوق عن اأدائه 
املميز ونتائجه الافتة يف وزن 69 

كجم للرجال.
منتخب  تلللللوج  اأيللل�لللصلللا  اآ�لللصللليلللويلللا  و 
اآ�صيا  الإمللارات للرجبي بلقب كاأ�س 
خال  للرجال  الرجبي  ل�صباعيات 
اأ�صدل  الللتللي  الللبللطللولللة  مللنللافلل�للصللات 
عليها ال�صتار اأم�س الأحد يف مدنية 
فرق  على  متفوقا  بتاياند  بوكيت 
قللويللة ملل�للصللاركللة يف الللبللطللولللة بينما 

جنح منتخب ال�صيدات يف احل�صول 
واملركز  الللفلل�للصلليللة  امللليللداللليللة  علللللى 
اللللثلللاين، وذللللك عللقللب و�للصللوللله اإىل 

اأمام  خ�صرها  التي  النهائية  املباراة 
تاياند بنتيجة 22-5.

و عللامللليللا حللقللق مللنللتللخللب الإمللللللارات 

يف  تاريخيا  اإجنلللازا  اجلليد  لهوكي 
 " اأ  الثالث  امل�صتوى  "العامل  كللاأ�للس 
عليها  اأ�للصللدل  التي  البطولة  خللال 

ال�صتار يوم 7 اأبريل اجلاري، بعدما 
الأول  املللركللز  وح�صم  اللقب  اأحلللرز 
وا�صتحقاق،  جللللدارة  عللن  ل�صاحله 

بعد الفوز على منتخب لوك�صمبورج 
 ،1  -  8 بنتيجة  الأر�لللللس  �للصللاحللب 
البطولة،  مللن  الأخللللرية  املللبللاراة  يف 
يحقق  اأن  منتخبنا  ا�صتطاع  حيث 
دون  النقاط  من  الكاملة  العامة 

اأي خ�صارة.
الإمللللارات  منتخب  حقق  وخليجيا 
للللللبللادل تللنلل�للس لللقللب بللطللولللة كاأ�س 
التي  تن�س  للبادل  العربي  اخلليج 
دبي  يف  الأوىل  ن�صختها  يف  اأقيمت 
على ماعب ند ال�صبا، وذلك عقب 
الفوز على منتخب قطر يف املباراة 
الول  اأملل�للس  م�صاء   1/2 النهائية 

الأحد.
التي  الفردية  لاألقاب  بالن�صبة  و 
اأحللرزتللهللا ريللا�للصللة الإملللللارات خال 
اللللفلللرة املللا�للصلليللة فللقللد تلللوج لعبو 
مللنللتللخللبللنللا الللللوطللللنللللي للللللللللدراجللللات 
الللهللوائلليللة لأ�لللصلللحلللاب الللهللمللم بلللل 5 
ذهبيتني  بللواقللع  ملونة  ملليللداللليللات 
وف�صيتني وبرونزية يف بطولة اآ�صيا 
اأقيمت  والتي  الهوائية  للدراجات 
طاجيك�صتان  عا�صمة  دو�صانبيه  يف 

مب�صاركة 450 مت�صابقا ومت�صابقة 
من 25 دولة حيث اأقيمت املناف�صات 

يوم 25 مار�س املا�صي.
قائد  ال�صايغ  �صفية  وا�صتطاعت 
للللللدراجللات من  الإملللللارات  منتخب 
التتويج بامليدالية الربونزية �صمن 
تاريخي  اإجنلللاز  يف  ذاتللهللا  البطولة 
الدراجات  لريا�صة  الأوىل  للمرة 

بالن�صبة لل�صيدات.
اأحرز  اأي�صا  الللدراجللات  ريا�صة  ويف 
جلللواو اأمللليللدا دراج فللريللق الإمللللارات 
الفريق،  �للصللفللوف  يف  الأول  فللللوزه 
املرحلة  يف  الأول  امللللركلللز  حمللقللقللا 
بعد  كاتالونيا،  جولة  مللن  الرابعة 
الذي  ال�صرعة  �صباق  يف  قللوي  اأداء 
اأي�صا  جتللللاوز مللنللافلل�للصلليلله، كللمللا فلللاز 
الإيطايل دييغو اأولي�صي من فريق 
اأي�صا  الهوائية  للدراجات  الإمارات 
الرابعة  الن�صخة  يف  الأول  باملركز 
والأربللللللعللللللني مللللن �لللصلللبلللاق اجللللائلللزة 
اأقيم  اللللذي  "اإند�صريا"  الللكللربى 
علللللى م�صار  بللاإيللطللاللليللا  يف لركلللانلللو 
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�صيكون الهّداف الفرن�صي كرمي بنزمية حتت املجهر جمدداً حني يقود فريقه 
ريال مدريد الإ�صباين يف مواجهة ت�صل�صي الإنكليزي حامل اللقب اليوم الثاثاء 
على ملعب "�صانتياغو برنابيو"، يف اإياب الدور ربع النهائي مل�صابقة دوري اأبطال 

اأوروبا لكرة القدم.
بعد الهزمية املحلية املذلة يف 20 اآذار/مار�س اأمام الغرمي التقليدي بر�صلونة 
املدرب  فريق  لكن  مللدريللد،  ريللال  ينهار  اأن  البع�س  توقع  معقله،  يف  �صفر4- 
النوع  قلللادر على جتلللاوز نكبة مللن هللذا  اأنللله  اأظللهللر  اأن�صيلوتي  كللارلللو  الإيللطللايل 

بتحقيقه بعد ذلك ثاثة انت�صارات متتالية.
ويعود الف�صل بذلك اىل بنزمية بالذات، اإذ �صجل ثنائية الفوز على �صلتا فيغو 
ي�صرب بثاثية رائعة يف مرمى ت�صل�صي على  اأن  قبل  التالية  املرحلة  يف   2-1
موهبته  ليوؤكد   1-3 للفوز  امللكي  النادي  بها  بريدج" قللاد  "�صتامفورد  ملعب 
وغريزته التهديفية القاتلة بعد اخلروج من ظل النجم الربتغايل كري�صتيانو 

رونالدو منذ رحيل الأخري اىل يوفنتو�س الإيطايل يف �صيف 2018.
وحتدث اأن�صيلوتي بعد فوزه الأحد يف الدوري على خيتايف -2�صفر، عّما مّر به 
فريقه يف الأ�صابيع القليلة املا�صية، بالقول "مل نفقد اأع�صابنا بعد املباراة �صد 

بر�صلونة. كان لدينا ميزة وتعاملنا مع الو�صع بهدوء".
هدوء اأن�صيلوتي ولعبيه �صيكون عامًا اأ�صا�صياً يف مباراة الثاثاء حيث �صي�صعى 

بنزمية مرة اأخرى اىل التاأكيد باأنه الرقم 9 الأكر فتكاً حالياً يف العامل.
وح�صب،  العامل  يف  هللداف  اأف�صل  لي�س  بنزمية  اإن  تللردد  دون  من  القول  ميكن 
ال�صعيدين  املو�صم على  اىل ما يقدمه هذا  باملجمل نظراً  اأف�صل لعب  بل هو 
مبابي  كيليان  على  الطاولة  عربها  قلب  التي  ثاثيته  وبعد  والقاري.  املحلي 
وزميليرَه الأرجنتيني ليونيل مي�صي والربازيلي نيمار وقاد بها ريال لإق�صاء �صان 
جرمان من ثمن نهائي دوري الأبطال، �صرب بنزمية جمدداً الثاثاء املا�صي يف 
بريدج" بت�صجيله ثاثية اأخرى جعلت ت�صل�صي مهدداً ب�صكل كبري  "�صتامفورد 
بالتنازل عن اللقب. يف ال�صباق على جائزة الكرة الذهبية التي متنحها جملة 
"فران�س فوتبول" �صنوياً، مل ينل بنزمية مرة اأخرى التقدير الذي ي�صتحقه 
وحل يف الن�صخة الأخرية رابعاً خلف مي�صي، البولندي روبرت ليفاندوف�صكي 
اأخرى  "ل يبكي" على �صياع حلمه مرة  والإيطايل جورجينيو. لكن بنزمية 
الثاين/نوفمرب،  ت�صرين  يف  اأن�صيلوتي  اأفلللاد  مللا  وفللق  الذهبية  الللكللرة  بللاإحللراز 

جاره  من  الإ�صباين  الللدوري  لقب  ل�صتعادة  ريللال  قيادة  على  تركيزه  ويوا�صل 
اأتلتيكو والفوز بلقبه الرابع ع�صر يف دوري الأبطال.

ويف ظل ا�صتمرار احلديث عن رغبة ريال ب�صم مبابي اأو الرنوجي اإرلينغ هالند 
من بورو�صيا دورمتوند الأملاين، يوؤكد بنزمية مراراً وتكراراً اأنه ما زال "امللك" 

يف النادي امللكي.
"�صاحرة مثل تلك التي كانت  وبف�صل ثاثيته الأربعاء يف اأم�صية 

الأربعاء،  اأفللاد  ما  برنابيو" وفق  �صان جرمان يف  باري�س  �صد 
37 مللبللاراة هذا  37 هللدفللاً يف  رفلللع بللنللزميللة ر�للصلليللده اىل 

8 مباريات يف  11 يف  بينها  امل�صابقات،  كافة  املو�صم يف 
الدوري  ترتيب  �صدارة  يف  و24  الأم  القارية  امل�صابقة 
عن  نقطة   12 بفارق  فريقه  يتزعمه  الللذي  الإ�صباين 

اأقرب ماحقيه.
وبات بذلك اأول فرن�صي ي�صل اىل 10 اأهداف اأو اأكر 
منذ انطاق دوري الأبطال بداية الت�صعينات والأول يف 
الأوروبية  الأندية  )كاأ�س  ال�صابقة  ب�صيغتيها  امل�صابقة 
البطلة( واحلالية، منذ جو�صت فونتان مو�صم 1958-

"اأوبتا" لاح�صاءات. بح�صب   1959
ويف حال جنح ريال يف البناء 
"�صتامفورد  يف  فللللوزه  علللللى 

الإيلللاب  لللقللاء  بريدج" خللال 
الثاثاء يف مللدريللد وجنللح يف 
وتعزيز  النهاية  حتى  الذهاب 

األقاب  بللعللدد  الللقلليللا�للصللي  رقللملله 
امل�صابقة )13 حالياً(، بالتزامن 

ملللع اللللفلللوز اأيلل�للصللاً بلللللقللب الللللدوري 
اإحراز  حلم  اأخلللرياً  بنزمية  �صيحقق  املحلي، 

الكرة الذهبية حيث �صيكون على بعد قرابة 
اخلام�س  مبياده  احتفاله  من  �صهرين 

يف  العام  هللذا  احلفل  )يقام  والثاثني 

ت�صرين الأول/اأكتوبر فيما يحتفل بعيد مياده يف كانون الأول/دي�صمرب(. رغم 
بداأ  العامل  اإن  القول  اأو ي�صح  الل34، يبدو بنزمية يف حت�صن متوا�صل  اأعوامه 

يلتفت اليه اأكر فاأكر، بعدما عا�س طويًا حتت ظل رونالدو.
بنزمية  لللدى  متزايد  �صعور  اىل  اأن�صيلوتي  اأ�للصللار  لللنللدن،  غللرب  يف  املللبللاراة  بعد 
باأهميته يف الفريق، مو�صحاً "اإنه لعب ي�صعر بتزايد دوره كقائد يوماً بعد يوم، 
ي�صنع  ما  "هذا  اأن  الإيطايل  وراأى  الفريق".  يف  اأهمية  اأكللر  بات  باأنه  وي�صعر 

الفارق بالن�صبة له، هذه �صخ�صيته".
بداأ بنزمية ي�صعر بتزايد اأهميته منذ رحيل رونالدو وتزامناً مع تراجع م�صتوى 
اىل  رامو�س  �صريخيو  ال�صابق  القائد  مغادرة  اىل  و�صوًل  بايل  غاريث  الويلزي 
اإح�صا�صه  ومنا  البي�صاء،  القلعة  يف  بنزمية  بقي  املا�صي.  ال�صيف  جرمان  �صان 
توين  الأمللللاين  مودريت�س،  لوكا  الللكللرواتللي  يكون  قللد  فللاأكللر.  اأكللر  بامل�صوؤولية 
كورتوا  تيبو  والبلجيكي  الو�صط،  "ملوك" خط  كازميريو  والربازيلي  كرو�س 
التميمة،  مبثابة  هللو  بنزمية  لكن  الل"مريينغي�س"،  لعرين  الأملللني  احلللار�للس 
الاعب الوحيد الذي ل ميكن لريال اأن ي�صتبدله الآن. يحتفل بنزمية مبياده 
اخلام�س والثاثني يف 19 كانون الأول/دي�صمرب اأي يف اليوم الذي يلي املباراة 
خا�صة  بنكهة  �صيكون  الحتفال  اأن  يعني  ما   ،2022 قطر  ملونديال  النهائية 
العاملي  "الديوك" اىل لقبهم  جللداً يف حال جنح مع مبابي ورفاقهما يف قيادة 
�صيحاول  وحللتللى حينها،  الآن  مللن  لكن  تللاريللخللهللم.  والللثللالللث يف  تللواللليللاً  الللثللاين 
امللكي  النادي  على  مللروا  الذين  الاعبني  اأف�صل  كاأحد  مكانته  تعزيز  بنزمية 
اىل جانب اأ�صاطري مثل رونالدو، اإن كان الربتغايل 
راوول  �صتيفانو،  دي  األفريدو  الربازيلي،  اأو 
غون�صالي�س، املجري فريينت�س بو�صكا�س 
زين  اللل�للصللابللق  وملللدربللله  مللواطللنلله  اأو 

الدين زيدان.
وبللانللتللظللار مللا �للصللتللوؤول اإللليلله الأمللللور 
اأو هالند  قللدوم مبابي  ب�صاأن �صفقة 
كل  بنزمية  �صيقّدم  املللقللبللل،  ال�صيف 
فريق  م�صوار  من  تبقى  ملا  لديه  ما 
اأنه لن  اأن�صيلوتي هذا املو�صم ليوؤكد 
حلقبة  م�صابه  �صيناريو  اأي  يعي�س 
رونالدو ولن يعود اىل اأن يكون يف 

الظل جمدداً.

اأحرز لوك دي يوجن مهاجم بر�صلونة هدفا يف الوقت بدل ال�صائع، ليهدي 
املتعر، رغم احت�صاب ثاث ركات  3-2 على ليفانتي  فريقه فوزا مثريا 

جزاء �صده يف دوري الدرجة الأوىل الإ�صباين لكرة القدم.
وتقدم ليفانتي بهدف م�صتحق يف الدقيقة 52 من ركلة جزاء نفذها القائد 
خو�صيه لوي�س مورالي�س بعد خطاأ من داين األفي�س، وبعدها بقليل احت�صبت 

ركلة اأخرى ل�صاحب الأر�س بعد مل�صة يد من اإيريك جار�صيا.
لكن هذه املرة نفذ روجر مارتي الركلة واأنقذها مارك-اأندريه تري �صتيجن 

حار�س بر�صلونة.
التعادل  اأوبامياجن  بيري-اإمريك  اأدرك  حيث  �صريعا  الثمن  ليفانتي  ودفللع 

ب�صربة راأ�س بعد متريرة عثمان دميبلي يف الدقيقة 59.
ومنح ال�صاب بيدري التقدم لرب�صلونة يف الدقيقة 63 عن طريق ت�صديدة 

مبا�صرة بعد متريرة من جابي البالغ عمره 17 عاما.
وح�صل ليفانتي على ركلة جزاء ثالثة بعدما تعر�س داين جوميز خلطاأ من 
يف  بنجاح  الركلة  ميلريو  جونزالو  ونفذ  بر�صلونة.  مدافع  لينجليه  كليمو 

�صباك تري �صتيجن ليدرك التعادل 2-2 يف الدقيقة 83.
كرة  األللبللا  جلللوردي  اأر�للصللل  عندما  جملللددا  الت�صجيل  يف  جنللح  بر�صلونة  لكن 
عر�صية من ناحية الي�صار وقابلها دي يوجن براأ�صه داخل املرمى يف الدقيقة 
على  ال�صابع  فوزه  الزائر  الفريق  ليحقق  ال�صائع،  بدل  الوقت  الثانية من 

التوايل يف الدوري.
واأ�صبح بر�صلونة ثانيا بر�صيد 60 نقطة من 30 مباراة ويتاأخر بفارق 12 
نقطة عن ريال مدريد املت�صدر الذي خا�س 31 مباراة بعد فوزه -2�صفر 

على خيتايف يوم ال�صبت. وياأتي ليفانتي باملركز 19 وله 22 نقطة.

اإثارة وندية وجودة منذ الدقيقة الأوىل وحتى الأخرية، اأظهر التعادل 2-2 
بني املت�صدر مان�ص�صر �صيتي وليفربول �صاحب املركز الثاين �صبب اعتبار 

الدوري الإجنليزي املمتاز اأقوى م�صابقة لكرة القدم يف العامل.
وتعني النتيجة اأن ال�صراع على اللقب يبقى مفتوحاً، اإذ يت�صدر فريق املدرب 
بيب غوارديول الرتيب بفارق نقطة واحدة عن فريق نظريه يورغن كلوب 
و�صرياهن قليلون على اأن ال�صباق لن ي�صتمر حتى الرمق الأخري مع تبقي 

�صبع مباريات.
اإ�صتاد  املباراة يف  ت�صمنت  القمة  امل�صافة من �صراع  الإثللارة  دون  لكن حتى 

الحتاد كل عنا�صر املتعة للم�صاهد خال 90 دقيقة.
النجوم  لللوفللرة  اللللدوري الإجنللللليللزي  اإىل  الللعللامل  وتنجذب اجلماهري حللول 
هذه  وجمعت  اخلللطللوط،  خللارج  املللدربللني  اأو  الاعبني  من  �صواء  الدوليني 

املباراة اأف�صل العنا�صر على الإطاق.
واأظهر البلجيكي كيفن دي بروين جنم �صيتي، اأكر لعب و�صط متكامل يف 
العامل، قوته ومل�صته احلا�صمة لي�صع فريقه يف املقدمة بالدقيقة اخلام�صة، 
�صاديو  اإىل  رائعة  كرة  �صاح  حممد  الللزوار  مهاجم  مرر  ال�صراحة  وبعد 

ماين لي�صمن تقا�صم النقاط.
ومن بني الاعبني املحليني اأظهر فيل فودن لعب �صيتي براعته يف التحكم 
بالكرة ومهاراته يف املراوغة بينما �صنع مدافع ليفربول ترينت األك�صندر-
13 بتحرك  1-1 يف الدقيقة  اأرنولد هدفا لديوجو غوتا ليدرك التعادل 
مذهل ووعي قبل اأن ي�صع جابرييل جي�صو�س اأ�صحاب ال�صيافة يف املقدمة 

جمدداً.
* تناق�س خططي

من الناحية اخلططية �صهدت املباراة تناق�صاً بني التزام غوارديول املعروف 
بال�صتحواذ عرب التمريرات الق�صرية وبني اللعب املبا�صر واأ�صلوب ال�صغط 

لكلوب.
لكن املباراة مل مت�س بهذا ال�صيناريو متاماً، حيث بداأ �صيتي اللقاء ب�صغط 
و�صن هجمات  مناف�صه،  به  ي�صتهر  الذي  الأ�صلوب  وهو  كبرية،  وطاقة  عال 

�صر�صة وجد ليفربول �صعوبة يف التعامل معها.
اأو يكتفي  الدفاع  الزائر بواجباته ومل يبالغ يف  الفريق  ورغم ذلك مت�صك 

بدور املطاِرد بل كان يبحث دائماً عن امل�صاحات بني خطوط �صيتي.
اأربعة  اآخلللر  يف  الللللدوري  علللللى  �صيطرا  لفريقني  منطية  الأدوار  تللكللن  ومل 

موا�صم.
القتالية والإ�للصللرار من الفريقني،  الللدوؤوب والللروح  و�صاعد يف ذلك العمل 
تختفي  اأن  املمكن  من  كللان  الإجنليزية  القدم  لكرة  تقليدية  �صفات  وهللي 

ب�صهولة يف ع�صر هيمنة الاعبني واملدربني الأوروبيني.
كانت املواجهة مزيجاً من �صفات ميزت الكرة الإجنليزية لفرة طويلة وهي 
ال�صرا�صة وال�صرعة الفائقة واللعب الهجومي واأ�صيفت اإليها اأفكار مدربني 
اأجانب واإمكانات لعبني دوليني من ال�صفوة وهو ما يدفع اجلماهري حول 

العامل لع�صق الدوري الإجنليزي.
دفع حتى  النتيجة عر�صا مذهًا  وكللت  التعادل،  اأي فريق يف  يرغب  ومل 

اأكر املحللني حتفظاً للتغني بروعته.
مبحطة  واملحلل  ال�صابق  يونايتد  مان�ص�صر  و�صط  لعللب  كني  روي  وقللال 
يف  م�صتوى  اأعلللللى  مللن  الللاعللبللني  كللل  رغللبللة  اأبللهللرين  "ما  �صبورت�س  �صكاي 

موا�صلة القتال من اأجل الفوز حتى النهاية".
واأ�صاف "مل ي�صيطر فريق لفرات طويلة وكانت املواجهة �صديدة التكافوؤ 
من اجلانبني. اأظهر ليفربول �صخ�صيته يف ال�صوط الثاين لكن �صيتي نال 

فر�صا خطرية وهذا تنبيه كبري لنا جميعا مبا تعنيه اللعبة".
* حما�س الحتاد

رمبا ل ي�صتهر ا�صتاد الحتاد باأجوائه احلما�صية لكنه كان م�صتعًا يف معظم 
فرات املباراة واأدى م�صجعو الفريقني الدور املطلوب مع اإدراك اأن النتيجة 

قد تنقلب يف اأي حلظة.
وا�صتمتع غوارديول، الذي كان متقد احلما�س مثل نظريه خارج اخلطوط، 

بهذه الأجواء.
وقال "اعتقد اأنها كانت مباراة ممتعة للجماهري حول العامل. ترغب يف اأن 

تكون مدربا من اأجل هذا النوع من املباريات".
وحتى الفر�صة التي اأهدرها ريا�س حمرز يف اآخر دقيقة مل تعكر �صفوه.

وتللابللع "ل يللوجللد مللا اأنللللدم عللللليلله. ميللكللن لللاعللبللني اإهللللدار مللا يللريللدون من 
الفر�س. هذا اإيجابي وهذه هي كرة القدم".

وكان كلوب، الذي عاد اإىل امللعب بعد 20 دقيقة من �صافرة النهاية لتحية 
اجلماهري الزائرة، على نف�س القدر من احلما�س.

هذا  يت�صارعان.  الثقيل  الللوزن  من  اثنان  ا�صتثنائية.  مباراة  "كانت  وقللال 
جنوين. الندية. م�صتوى خمتلف متاما".

هل يقود بنزمية الريال اإىل ن�صف نهائي الأبطال ؟  رغم احت�صاب 3 ركالت جزاء �صده.. 
بر�صلونة يفوز بهدف قاتل

موقعة �سيتي وليفربول دليل اإ�سايف

اإثارة وندية وجودة.. الدوري 
الإجنليزي الأقوى يف العامل



تنجب اأول طفل بعد 13 حماولة فا�صلة
بعد 13 حماولة فا�صلة على مدى 12 عاماً، متكنت �صيدة �صينية 
الأطللبللاء لها  الللرغللم مللن ن�صيحة  اأول طفل لها على  اإجنلللاب  مللن 

بالتوقف عن حماولة الإجناب.
الإ�صارة  متت  والتي  عاماً،   32 العمر  من  البالغة  املللراأة  واأجنبت 
اإليها با�صم عائلتها فقط، ليو، طفًا بعملية قي�صرية يف م�صت�صفى 
ت�صونغنان بجامعة ووهان. ليو، التي تنحدر من منطقة �صينت�صو 
يف مدينة ووهان ال�صينية، تزوجت يف عام 2010 ومنذ ذلك الوقت 
املراحل  لاإجها�س يف  دائًما  تعر�صت  لكنها  عللام،  كل  وهي حتمل 

الأوىل من احلمل.
الذئبة  ي�صمى  ذاتللي  مناعي  مبر�س  ليو  اإ�صابة  الأطباء  و�صخ�س 
اأن  الأطللبللاء  واأخللربهللا   ،2017 عللام  يف   SLE اجلهازية  احلمامية 
هذا رمبا كان �صبب اإجها�صها لأن املر�س يهاجم كل جهاز يف ج�صم 

الإن�صان.
حماولة  عللن  بالتوقف  ن�صحوها  الأطللبللاء  اأن  مللن  الللرغللم  وعلللللى 
الإجناب، اإل اأنها اختارت عدم الن�صياع لهذه الن�صيحة، وا�صتمرت 
يف دورتها امل�صتمرة من احلمل والإجها�س. وبعد 13 حالة اإجها�س 
12 عاًما، لحظ الأطباء �صعف ج�صدها وبداأت تعاين من  خال 
ق�صور الغدة الدرقية، وهي حالة ل ت�صتطيع فيها الغدة الدرقية 

اإنتاج ما يكفي من هرمونها وتو�صيله اإىل نظام الدم.

ح�صان يف قطار للركاب
فتحت ال�صلطات الهندية حتقيقا يف فيديو مت تداوله على مواقع 

التوا�صل الجتماعي حل�صان يف قطار خم�ص�س للركاب.
واأظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التوا�صل ون�صره موقع 

بالركاب. مزدحم  قطار  يف  ح�صانا  توداي"،  "اإنديا 
وكان احل�صان موجودا على القطار املتجه اإىل اإحدى مناطق ولية 
البنغال. واأ�صار بع�س رواد مواقع التوا�صل ممن �صاهدوا الفيديو، 
اإىل اأن احل�صان كان م�صاركا يف �صباق اأقيم مبنطقة بارويبور بذات 

اليوم الذي مت فيه ن�صر املقطع.

تتعافى من ال�صلل جراء حادث اختطاف
اإ�صابات  مللن  عللانللت  الللتللي  لللني  اأجنلللل  الربيطانية  ال�صابة  متكنت 
ال�صابق خطفها، من  كارثية ب�صبب هجوم حاول خاله �صديقها 

معانقة والدتها بعد 18 �صهراً من احلادث املدمر.
تعر�صت ال�صابة البالغة 19 عاماً ملحاولة اختطاف اأثناء �صريها يف 
ال�صارع بالقرب من منزلها يف منطقة روثلي، ب�صاحنة �صغرية من 
قبل �صديقها ال�صابق ت�صاي بو�صكيل بعد خاف بينهما يف �صبتمرب 

.2020
وقد تعر�صت اأجنل لإ�صابات خطرية يف الدماغ، ت�صببت باإ�صابتها 
اأثناء �صريها  التي اختطفتها  ال�صيارة  بال�صلل عندما �صقطت من 
املارة،  اأن يتم العثور عليها من بع�س  ال�صريع، قبل  على الطريق 
جراحية  لعملية  خ�صعت  حيث  امل�صت�صفى،  اإىل  جللواً  نقلها  ويتم 

طارئة ب�صبب نزيف يف الدماغ.
اإذ مل تكن قادرة على  اأ�صيبت اأجنل بال�صلل الكامل بعد احلللادث، 
تناول الطعام اأو امل�صي اأو التحدث، وكانت تتلقى رعاية كاملة من 

ذويها على مدار ال�صاعة منذ ذلك احلني.
موؤخراً، ك�صفت والدة اأجنل، باأن عامات ال�صفاء بداأت تظهر على 
ابنتها، خا�صة بعدما متكنت من معانقتها لأول مرة، وبداأت تبت�صم 

وت�صدر اأ�صواتاً يف حماولة منها للتحدث ثانية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كيف جنا جليد القمر من الذوبان؟ 
يف عام 2018، وجد علماء الفلك يف نا�صا اأول دليل على وجود جليد مائي على القمر، وكان اجلليد كامنا يف قاع 
الفوهات �صديدة ال�صواد يف القطبني ال�صمايل واجلنوبي للقمر، وحمبو�صا يف ظل دائم، حال دون اأن مت�صه اأ�صعة 
ال�صم�س، رمبا ملايني ال�صنني. ويف حني اأن هذه الفوهات القطبية حممية من اأ�صعة ال�صم�س املبا�صرة، فاإنها لي�صت 
حممية من الرياح ال�صم�صية، وموجات من اجل�صيمات امل�صحونة التي تتدفق من ال�صم�س ب�صرعة مئات الأميال يف 
الثانية، وهذه الرياح املوؤينة �صديدة التاآكل من املفر�س اأن تكون دمرت جليد القمر منذ فرة طويلة، وعلى عك�س 

الأر�س، مل يعد للقمر درع مغناطي�صي حلمايته من وطاأة هذه اجل�صيمات امل�صحونة.
اإذن كيف جنا اجلليد القطبي للقمر؟ قد توفر خريطة جديدة للقطب اجلنوبي للقمر، واجليوب الغريبة للمجال 
املغناطي�صي املوجودة هناك اإجابة. ويف بحث مت تقدميه يف موؤمتر علوم الكواكب والقمر ال�صهر املا�صي، عر�س علماء 
من جامعة اأريزونا خريطة ال�صذوذ املغناطي�صي، وهي مناطق �صطح القمر التي حتتوي على جمالت مغناطي�صية 
قوية ب�صكل غري عادي، ومتناثرة عرب القطب اجلنوبي للقمر، وُيعتقد اأن هذه احلالت ال�صاذة، التي مت اكت�صافها 
لأول مرة خال مهمتي اأبولو 15 و 16 يف ال�صبعينيات، هي بقايا درع مغناطي�صي قدمي للقمر، والذي اختفى على 
العديد من احلفر  املغناطي�صية مع  النحرافات  وتتداخل هذه  نا�صا.  لوكالة  وفًقا  ال�صنني،  مليارات  الأرجللح منذ 

القطبية الكبرية التي تقع يف ظل دائم وقد حتتوي على روا�صب جليدية قدمية.
ووفًقا للباحثني، قد تكون هذه احلالت ال�صاذة مبثابة دروع مغناطي�صية �صغرية حتمي اجلليد املائي القمري من 

الق�صف امل�صتمر للرياح ال�صم�صية.
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اآلم يف البطن تقوده اإىل مفاجاأة �صاعقة
ملللدة �صهرين، �صعر كيث دوبللر )55 عللامللا(، بلللالآلم وعللدم الرتلليللاح عندما 

يذهب اإىل املرحا�س، قبل اأن ياحظ خروج دم.
"يف  اإيكو" الإجنللللليللزي:  "ليفربول  موقع  يقول  مللا  بح�صب  كيث،  ويلللروي 
اأ�صوات  باأن معدتي وكاأنها تتقلب، حيث كانت هناك  الأيللام، �صعرت  بع�س 

مزعجة".
اإثر جائحة كورونا، مل يذهب  الذي فر�س يف بريطانيا  الإغللاق  وب�صبب 

كيث اإىل الأطباء.
ت�صتلزم  ل  التي  الأدويللللة،  عللرب  الأمل  الربيطاين معاجلة  الللرجللل  وحلللاول 
و�صفات طبية، وكان يعتقد اأنه يعاين من داء البوا�صري، لكن هذه العاجات 

مل تفلح يف وقف الأمل.
وعندها جاء اخلرب ال�صاعقة: ات�صح اأن الرجل م�صاب ب�صرطان الأمعاء.

كنت  لذلك  عيني،  ن�صب  ذلللك  اأ�صع  كنت  الأمللر.  �صككت يف  "لقد  ويقول: 
م�صتعدا للن�صف الأ�صواأ".

ورغم ذلك، كانت هناك �صدمة لدى كيث ا�صتمرت لن�صف يوم تقريبا، وبعد 
ذلك ذهب اإىل املنزل حيث اأبلغ العائلة بالأمر ال�صعب.

وقال: "ملدة �صهرين كنت اأعاين من مر�س ال�صرطان دون اأن اأعرف ما هو". 
وخ�صع الرجل الربيطاين جلراحة ا�صتمرت 4 �صاعات ل�صتئ�صال جزء من 
اأمعائه، تبعتها 4 جولت من العاج الكيماوي، بعدما اكت�صف الأطباء اأن 

ال�صرطان تف�صى اأكر وو�صل اإىل العقد اللمفاوية.
و�صارك كيث ق�صته يف �صهر التوعية ب�صرطان الأمعاء، الذي يوافق اأبريل 
امل�صورة  لللاأعللرا�للس وطلب  النتباه  على  الآخللريللن  لت�صجيع  عللام،  كللل  مللن 

الطبية اإذا كانت لديهم اأي خماوف.

اجلزائر.. ظهور حمت�صم لنجوم الزمن اجلميل 
ك�صفت برامج رم�صان يف اجلزائر عن حجم ال�صرخ بني حظوظ جنوم اجليل 
القدمي من املمثلني، وحظوظ املناف�صني اجلدد القادمني من عامل املواقع 

الجتماعية، الذي يبدو اأنه فر�س منطا جديدا على احلياة الفنية.
ثانوية  اأدوار  يف  وال�صتينيات  ال�صبعينيات  جيل  م�صاركة  متابعون  ولحللظ 
وب�صيطة يف اأعمال رم�صان، وقد خلت �صبكة اأعمال 2022 من ظهور جنوم 

اجليل الذهبي يف اأدوار البطولة �صواء يف الدراما اأو الكوميديا.
اجلزائرية  القنوات  اأنتجتها  التي  الرم�صانية  الأعمال  ع�صرات  بني  ومن 
هذا العام، �صواء يف الدراما اأو الكوميدية وال�صيتكوم، ل جند ح�صورا بارزا 

جليل عثمان عروات و�صالح اأوقروت و�صافية بوذراع وح�صان بن زيراري.
ويوؤكد املمثل ح�صان بن زيراري الذي يطفئ هذه ال�صنة ال�صمعة اخلم�صني 
مل�صاره الفني، اأن ال�صاحة الفنية يف اجلزائر تغريت ب�صكل كبري يف ال�صنوات 
الأخرية. وقال بن زيراري ملوقع "�صكاي نيوز عربية": "لقد اأ�صبح الركيز 

نادية اجلندي 
ترتدي احلجاب

امللل�للصللريللة  نادية  املللمللثلللللة  علللايلللدت 
�صهر  بللحلللللول  متابعيها  اجلندي  
اللللللكلللللرمي وذلللللللللك على  رملللل�للللصللللان 
�للصللفللحللتللهللا اخللللا�لللصلللة علللللى موقع 
ون�صرت  الجلللتلللملللاعلللي  اللللتلللوا�لللصلللل 
باحلجاب  فيها  ظهرت  لها  �صورة 
وجهها  وغطت  البنف�صجي  باللون 
وت�صبهت  �للصللفللافللة  قللمللا�للس  بقطعة 

ب�صهرزاد وكتبت : ناديازاد
كلللبلللري من  علللللدد  وقلللللد رد عللللليللهللا 
املللتللابللعللني الللذيللن متللنللوا لللهللا �صهر 
اهلل  يللتللقللبللل  وان  كللللرمي  رمللل�لللصلللان 
حتقق  وان  و�للصلليللامللهللا  �للصللاتللهللا 
الللنللجللاح اللللذي تللريللده يف كللل عمل 

ت�صارك فيه.
وحلل�للصللل املللنلل�للصللور علللللى اأكلللللر من 
متابعيها  ملللن  اإعلللجلللاب   1300
واثنوا  الللعللربلليللة  الللللللدول  كلللل  ملللن 
دونه  ومن  باحلجاب  جمالها  على 

اي�صاً.

�صونيك القنفذ 2 يحقق 
دولر  مليون   71

حقق فيلم �صونيك ذا هيدجهوغ 2" 
2" 71 مليون  "�صونيك القنفذ  اأو 
بدور  عللر�للصلله  اأيلللللام  اأول  يف  دولر 
وهو  املتحدة،  الوليات  يف  ال�صينما 
اجلماهري  اأن  على  اإيجابي  موؤ�صر 
باطمئنان  تلل�للصللعللر  اللللعلللائلللات  ملللن 

حيال العودة اإىل دور ال�صينما.
تفوق  الأول،  للمركز  وبللاحللتللاللله 
2" املنا�صب  ذا هيدجهوغ  "�صونيك 
لاأطفال وهو من اإنتاج باراماونت 
اإنتاج  مللن  "موربيو�س"  فيلم  على 
�لللصلللركلللة مللللارفللللل وفللليلللللللم احللللركلللة 
"اأمبيولن�س" اأو �صيارة  واملغامرات 
اإ�صعاف من اإنتاج �صركة يونيفر�صال 
بللاي والللذي احتل يف بداية عر�صه 
بلللللللدور اللل�للصلليللنللمللا املللللركللللز الللللرابللللع 
لاآمال  خملليللبللة  اأربللللاحللللا  حمللقللقللا 
وحققت  دولر.  مليون   8.7 بلغت 
"�صونيك  لفيلم  الللتللذاكللر  مبيعات 
جديدا  م�صتوى   "2 هيدجهوغ  ذا 
بللالللنلل�للصللبللة للللاأفلللام املللقللتللبلل�للصللة من 
الرقم  لللتللحللطللم  الللفلليللديللو،  األلللعلللاب 
الللقلليللا�للصللي اللل�للصللابللق لللفلليلللللم خال 
نهاية  عطلة  يف  الفتتاحي  عر�صه 
الأ�صبوع والذي حققه اجلزء الأول 
من الفيلم ذاته وعر�س عام 2020. 
مليون   58 الأول  الللفلليلللللم  وجللمللع 
دولر يف الأيللام الثاثة الأوىل من 
الروؤ�صاء  عيد  واأنهى عطلة  عر�صه 
مليون   70 قللللللدره  �للصللخللم  مبللبلللللغ 
املتحدة،  اللللوليلللات  وخللللارج  دولر. 
"�صونيك  مللن  الللثللاين  حقق اجللللزء 
 53 دولر من  مليون  القنفذ" 37 
اخلارج  من  اأربللاحلله  لتبلغ  منطقة، 
على  والإجللمللايل  دولر  مليون   70
م�صتوى العامل 141 مليون دولر.

�صور بنات نان�صي عجرم 
جتتاح ال�صو�صيال ميديا

مبنا�صبة اأحد ال�صعنينة املباركة، ن�صرا الفنانة 
�صور  جملللملللوعلللة  علللجلللرم   اللللللبللنللانلليللة  نان�صي 
التوا�صل  مللوقللع  علللللى  اخلللا�للس  ح�صابها  عللرب 

الجتماعي لبناتها.
واحللتللفللاًل بللاملللنللا�للصللبللة، ظللهللرت الللفللتلليللات ميا 
وجمال  بالغة  باأناقة  ها�صم،  فللادي  واإيللا  وليا 
اأخاذ، الأمر الذي تفاعل معه اجلمهور ب�صكل 
الكبري  واللل�للصللبلله  بنعومتهن  مللتللغللزلللني  كللبللري، 
عجرم  نان�صي  وعلقت  والدتهن.  وبللني  بينهن 
معايدة  ر�صالة  بتوجيه  مكتفية  املن�صور  على 
على  �صهر  مللن  اأقللل  بعد  اأن  يذكر  للمتابعني. 
تعتذر" لنان�صي  "ما  اأغنية  كليب  طرح فيديو 
8 مليون م�صاهدة، ول  عجرم تخطى عتبة الل 

يزال �صمن قائمة التوب 10 على يوتيوب.
ال�صتوريز  خا�صية  عرب  عجرم  نان�صي  ون�صرت 
�لللصلللورة وثلللقلللت فلليللهللا اللللنلللجلللاح اللللللذي حققته 

الأغنية، وزفت اخلرب ملتابعيها.

ميكانيكي يعرث على كنز يف القمامة
الفنية  والأعللمللال  اللللللوحللات  مللن  جمموعة  ت�صم  خبيئة 
الأخرى عر عليها يف حظرية مهجورة ليتبني يف النهاية 

اأنها كنز حقيقي تبلغ قيمته مايني الدولرات.
الأمر اأن جاريد ويبل الذي يعمل فني ميكانيكا �صيارات 
اإخطارا  تلقى  كونيكتيكت،  بولية  بريي  ووتر  مدينة  يف 
الراب  يغطيها  قطع  ل�صتعادة  املقاولني،  اأحد  قبل  من 
ملللواد من  2017، مللن حللاويللة قمامة حتللتللوي على  عللام 

حظرية يف ووترتاون.
اأن  الإعللاملليللة  كونيكتيكت  هللري�للصللت  جمللمللوعللة  ذكللللرت 
بري�صة  والأعللمللال  اللوحات  تلك  اأن  لحقا  اكت�صف  ويبل 
فران�صي�س هاينز، وهو ر�صام تعبريي جتريدي تويف عام 
اأعماله  واأبقى  عاما  وت�صعني  �صتة  ناهز  2016 عن عمر 

خمزنة يف احلظرية.
ا�صتهر هاينز باأعماله "املغلفة"، حيث يلف القما�س حول 
كري�صتو  بفن  الفنية  واأعماله  لوحاته  �صبهت  مللا.  �صيء 
وجان كلود، اللذان ا�صتهرا بتغليف اأعمال فنية يف جميع 

اأنحاء اأوروبا، ومنها قو�س الن�صر يف باري�س.
قال املن�صق الفني واملوؤرخ بير ها�صتينغز فولك ملجموعة 
بتغليف  قللام  هاينز  اإن  الإعللاملليللة،  كونيكتيكت  هري�صت 
اأكللر مللن ع�صرة مبان يف نلليللويللورك، مبللا يف ذلللك ن�صب 
وحمطة  جي.اإف.كي.  ومطار  اأرك"  �صكوير  "وا�صنطن 
حافات هيئة امليناء. املئات من القطع الفنية ا�صتعادها 

ويبل و�صملت لوحات ومنحوتات ور�صومات �صغرية.

رادار �صرعة  كاد اأن ينهي عالقة زوجني
كادت زوجة "مت�صّرعة" اأن تتهم زوجها باخليانة وتطلب 
ارتكبها زوجها  باإ�صعار خمالفة  الطاق، بعدما تو�صلت 

خال قيادة �صيارته يف تركيا.
التقطها  الللتللي  بال�صور  مللرفللوقللا  املخالفة  اإ�للصللعللار  وكلللان 
رادار مراقبة ال�صرعة يف اإحدى �صوارع مدينة اإ�صطنبول 
ملحت  بعدما  اخليانة  �صكوك  الللزوجللة  وراودت  الركية. 

وجود �صخ�س ثان بجانب زوجها يف املقعد الأمامي.
ال�صورة طم�صت مامح  اأن  هو  الللزوجللة  زاد غ�صب  ومللا 
مما  اخل�صو�صية"،  "قوانني  بللداعللي  الللثللاين،  ال�صخ�س 

دفعها لاعتقاد اأن زوجها كان مع امراأة اأخرى.

�صبط عملية كربى لتحنيط احليوانات 
اكت�صافات  اأكلللللرب  اأحلللللد  الإ�للصللبللانلليللة  اللل�للصللرطللة  �للصللبللطللت 
تهريب  اأثناء حتقيقها يف  اأوروبللا  يف  املُحنطة  احليوانات 
حمتمل، وذلك بعد العثور على م�صتودع �صخم يف بلن�صية 
الللقللرن ودببة  بلله حلليللوانللات حمنطة منها وحلليللد  تللوجللد 

قطبية واأفيال.
وقالت قوات احلر�س املدين يف بيان اإنها اكت�صفت ما يزيد 
على األف عينة يف م�صتودع �صناعي مب�صاحة 50 األف مر 

مربع يف بيتريا ببلن�صية يوم الأربعاء.
 400 مللن  اأكللر  املحنطة  احللليللوانللات  جمموعة  ت�صمنت 
املها  مللثللل  املللنللقللر�للصللة  الأنلللللواع  نلللوع حمللمللي، منها بع�س 
املقو�صة القرون، اأو املهددة بالنقرا�س ب�صدة مثل النمر 
اأ�صود ومنور وفهود  البنغايل. ومن بني الأنللواع الأخرى 
رهن  امل�صتودع  مالك  اإن  ال�صرطة  قالت  الو�صق.  وحيوان 
بالنباتات  متعلقة  وجرائم  تهريب  جرائم  يف  حتقيقات 

واحليوانات، لكن مل يتم القب�س عليه.

من مالءة �صرير مهرتئة لقمي�س مدر�صي.. حكاية مدار�س كيب تاون!
عادًة ما ترمي الفنادق الفاخرة بيا�صاتها قبل اأن 
لكّن هذه  الهللللراء،  عللامللات  اأدنلللى  عليها  تظهر 
املنتجات امل�صنوعة من الن�صيج تلقى يف كيب تاون 
يرتديها  قم�صان  اإىل  ل  حُتلللورَّ اإذ  خمتلفاً  م�صرياً 

تاميذ الأحياء الفقرية.
يف  البيا�صات  اآلف  يوهان�صن  دانوليني  وجتمع 
ل�صتخدامها  ل�صركتها،  التابع  اخلياطة  م�صغل 
اأطفال  يرتديها  بي�صاء  ت�صنيع قم�صان  اأجل  من 

املدار�س يف جنوب اإفريقيا.
وتقول املراأة �صاحبة الوجه امل�صتدير "اأردنا اإيجاد 
اأطللفللالللنللا يف مللدار�للصللهللم ومّدهم  طللريللقللة لإبلللقلللاء 
باملاب�س الازمة لرتيادها... وتعزيز احرامهم 
م�صروعها  متّكن   ،2015 الللعللام  ومنذ  لذاتهم". 
قم�صان  تللوفللري  مللن  اإيه"  اإ�لللس  "ري�صتور  امل�صّمى 
م�صنوعة من الكتان القدمي لنحو مئة األف طفل. 
�صرير  قم�صان من ماءة  ت�صنيع خم�صة  وميكن 

مزدوجة واحدة.
اإفريقيا  جللنللوب  يف  احلكومية  املللدار�للس  وتللفللر�للس 
املللوّحللد، يف  الللزّي الر�صمي  على تاميذها ارتللداء 

العميقة  التفاوتات  لإزاللللة  ب�صيطة  ولللو  حمللاولللة 
والوا�صحة بني ال�صكان، اإذ يرتدي جميع التاميذ 
يف املدار�س البتدائية بدءاً من ال�صواحي الأكر 
بي�صاء  قم�صاناً  الأحلليللاء،  اأفقر  اإىل  و�صوًل  ثللراًء 
و�صراويل ق�صرية اأو تنانري رمادية وجوارب ت�صل 

اإىل الركبة.
اأن تتحّمل  الأكللر فقراً ل ميكنها  العائات  لكّن 
بالإ�صافة  الب�صيطة،  املاب�س  هللذه  �للصللراء  تكلفة 
% يف جنوب  اإىل اأّن معّدل البطالة الذي يبلغ 35 

اإفريقيا تفاقم جراء جائحة كوفيد- 19.
ويف حّي تامبور�صكلوف الراقي، تدير باميا نايلر 
فندق "باركر كوتدج" الواقع على منحدر خفيف 
املرّتبة  اأ�صّرته  على  وتو�صع  املحيط.  على  واملطل 
ولإر�صاء  املللريللحللة.  الللو�للصللائللد  مللن  �صفوف  بللدقللة 
الللزبللائللن املللتللطلللللبللني، يللنللبللغللي ا�للصللتللبللدال ملللاءات 

الأ�صّرة با�صتمرار.
نتعامل  الذي  الكتان  "اأخربنا موّرد  نايلر  وتقول 
معه عن امل�صروع. ونترّبع حالياً مباءات الفندق 

لتحويلها اإىل قم�صان يرتديها التاميذ".

اإي�سال في�سر تتحدث خالل حفل توزيع جوائز اختيار الأطفال يف �سانتا مونيكا، كاليفورنيا.  رويرتز

�صيلينا غوميز تخو�س معركة 
داخلية

تخو�س املغنية واملمثلة  �صيلينا غوميز  معركة داخلية منذ عدة �صنوات بحًثا عن 
من  لأكر  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  عن  والبتعاد  العقلية  �صحتها  ا�صتعادة 

اأربع �صنوات، كان اأحد الأ�صباب التي دفعتها اإىل حت�صني عاقتها بنف�صها.
وحتللللارب غللوملليللز ال�للصللطللراب ثللنللائللي الللقللطللب بللالبللتللعللاد عللن و�للصللائللل التوا�صل 
من�صة  وهللي   ،"Wondermind" لللل  الللرويللج  مللن  كللجللزء  وذللللك  الجتماعي 
اأن  كيف  حللول  بعمق  غوميز  حتللدثللت  تاأ�صي�صها،  يف  �للصللاعللدت  العقلية  لل�صحة 
ل�صحيفة  جوميز  وقالت  حياتها.  غريت  قد  القطب  ثنائي  با�صطراب  اإ�صابتها 
"Good Morning America" : "لقد جعلني ذلك �صعيدة حًقا لأنني بداأت 

يف تكوين عاقة مع نف�صي ، واأعتقد اأن هذا هو اأف�صل جزء".


