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خما�س �صعب للحوار الوطني يف تون�س
عمداء كّلّيات احلقوق يعتذرون 

واحتاد ال�شغل ي�شع �شروطه
•• الفجر -تون�س:

تعي�س مبادرة احلوار الوطني، كما اقرتحها الرئي�س التون�ضي، خما�ضا 
�ضعبا امام ات�ضاع دائرة الراف�ضني لها يف �ضكلها احلايل، ويف مقدمتهم 
االحتاد العام التون�ضي ال�ضغل. وقد التحق مكون اأ�ضا�ضي من مكونات 
اللجنة التي اقرتحها قي�س �ضعيد ل�ضياغة الد�ضتور بجبهة املعتذرين 

والراف�ضني، مما يزيد الو�ضع تعقيدا.
لقد اأعلن عمداء وعميدات كّلّيات احلقوق والعلوم القانونية وال�ضيا�ضية 
بتون�س، اعتذارهم عن التكليف بع�ضوية اللجنة اال�ضت�ضارّية القانونية 
املتعّلق  املر�ضوم  مبقت�ضى  عليهما  املن�ضو�س  الوطني  احل��وار  وجلنة 
باإحداث الهيئة الوطنية اال�ضت�ضارية من اأجل جمهورّية جديدة، وفق 

ما نقلته وكالة تون�س اإفريقيا للأنباء.      )التفا�ضيل �س15(
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رئي�س الدولة ونائبه يهنئان ملك الأردن بذكرى 
ا�شتقالل بالده ورئي�س الأرجنتني باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  بعث 
اإىل جللة  ت��ه��ن��ئ��ة  ب��رق��ي��ة  ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل  رئ��ي�����س 
االأردنية  اململكة  ملك  احل�ضني  بن  الثاين  عبداهلل  امللك 

الها�ضمية ال�ضقيقة مبنا�ضبة ذكرى ا�ضتقلل بلده.
كما بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
دبي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
اإىل جللة امللك عبداهلل  رعاه اهلل برقية تهنئة مماثلة 

الثاين بن احل�ضني.
اآل مكتوم  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  وبعث �ضاحب 
اخل�ضاونة  ب�ضر  الدكتور  دولة  اإىل  تهنئة مماثلة  برقية 

رئ��ي�����س ال��������وزراء ووزي������ر ال����دف����اع يف امل��م��ل��ك��ة االأردن����ي����ة 
الها�ضمية.

بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  بعث  اخ��رى  جهة  من 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل، برقية تهنئة، اإىل 
االأرجنتني،  رئي�س جمهورية  فرنانديز،  البريتو  فخامة 

مبنا�ضبة اليوم الوطني لبلده.
كما بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
البريتو  الرئي�س  اإىل فخامة  تهنئة مماثلة،  برقية  اهلل، 
فرنانديز. وبعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
اآل مكتوم، برقية تهنئة مماثلة، اإىل معايل خوان لوي�س 

من�ضور رئي�س وزراء جمهورية االأرجنتني.
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وزير اخلارجية الرتكي خلل اجتماعه مع نظريه اال�ضرائيلي 

حكومة الإمارات توقع اتفاقية �شراكة عاملية 
ا�شرتاتيجية م�شتدامة مع املنتدى القت�شادي العاملي

•• دافو�س-وام:

اأعلنت حكومة دولة االإمارات واملنتدى االقت�ضادي 
العاملي تد�ضني مرحلة جديدة من م�ضرية التعاون 
العقدين  مدى  على  اجلانبني  بني  املثمر  الثنائي 
ا�ضرتاتيجية  ���ض��راك��ة  اتفاقية  بتوقيع  املا�ضيني، 
ا�ضتك�ضاف  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت��ه��دف  م�����ض��ت��دام��ة،  ع��امل��ي��ة 
والتعاون  التكامل  وتر�ضيخ  امل�ضتقبلية،  الفر�س 
وو�ضع  االأه��داف  لتحقيق  العاملية  دعم اجلهود  يف 

اخلطط واال�ضرتاتيجيات امل�ضتقبلية ال�ضاملة.
العاملية  اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  ال�����ض��راك��ة  اإط�����لق  ج����اء 
امل�����ض��ت��دام��ة ب��ني ح��ك��وم��ة االإم������ارات وامل��ن��ت��دى، يف 

عبد  حممد  معايل  عقده  امل�ضتوى  رفيع  اجتماع 
اهلل ال��ق��رق��اوي وزي���ر ���ض��وؤون جمل�س ال����وزراء مع 
����ض���واب م��وؤ���ض�����س ورئي�س  ك���لو����س  ال��روف��ي�����ض��ور 
املنتدى االقت�ضادي العاملي، �ضمن اأعمال االجتماع 
ال�ضنوي للمنتدى االقت�ضادي العاملي الذي يعقد يف 
مدينة دافو�س ال�ضوي�ضرية يف الفرتة من 22 اإىل 
من  األفني  من  اأكرث  مب�ضاركة  اجلاري،  مايو   26
واملفكرين  القرار،  و�ضناع  احلكوميني  امل�ضوؤولني 
وال��ع��ل��م��اء ون��خ��ب��ة م���ن ق���ي���ادات ال��ق��ط��اع اخلا�س 
واالأكادميي، الذين يجمعون ل�ضياغة روؤى واأفكار 
جديدة تعزز جاهزية احلكومات والقطاع اخلا�س. 

)التفا�ضيل �س3(

مو�صكو تدر�س مبادلة الأ�صرى مع اأوكرانيا.. بعد حماكمتهم

رو�شيا ت�شن هجومًا م�شادًا على 3 حماور مبنطقة خاركيف
تركيا: العالقات مع اإ�شرائيل متهد حلل �شلمي لق�شية فل�شطني

�صراع ال�صالحيات يتجّدد 

الرئا�شي يلغي قرار الدبيبة اإقالة نائب رئي�س املخابرات
•• طرابل�س-وكاالت:

اأع��ل��ن رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��رئ��ا���ض��ي حم��م��د امل��ن��ف��ي، اأم�س 
ل���ق���رار رئ��ي�����س احلكومة  واإل�����غ�����اءه  االأرب�����ع�����اء، رف�����ض��ه 
النوا�ضي  ميلي�ضيا  ق��ائ��د  اإق��ال��ة  ال��دب��ي��ب��ة  عبداحلميد 
م�ضطفى قدور من من�ضب نائب رئي�س جهاز املخابرات، 
ال�ضوء  تلقي  خ��ط��وة  يف  من�ضبه،  يف  م�ضتمر  اإن���ه  وق���ال 
الرئا�ضي واحلكومة، وتخرج للعلن  على اخللفات بني 

�ضراعا متجّددا على ال�ضلحيات.
النوا�ضي  ملي�ضيا  بقائد  لقائه،  خ��لل  القرار  ه��ذا  ج��اء 
ونائب رئي�س جهاز املخابرات لل�ضوؤون االأمنية م�ضطفى 
ق�����دور، اأك����د ف��ي��ه امل��ن��ف��ي ب����اأن م��ث��ل ه���ذه ال����ق����رارات من 
قرارات  ن�ضر  اأن  موؤكدا  الرئا�ضي،  املجل�س  اخت�ضا�ضات 
�ضادرة عن اجلهاز عر و�ضائل االإعلم يخالف اللوائح 
الرئا�ضي  اأق���دم عليها  التي  وال��ق��وان��ني. وه��ذه اخل��ط��وة 
ت��ع��ك�����س ك��ذل��ك غ��ي��اب ال��ت��ن�����ض��ي��ق ب���ني اأع�����ض��اء ال�ضلطة 

التنفيذية يف ليبيا، يف خ�ضو�س االإقاالت والتعيينات.
وك����ان رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ع��ب��داحل��م��ي��د ال��دب��ي��ب��ة، الذي 
ي�ضغل كذلك من�ضب وزير الدفاع، قد قّرر اإقالة رئي�س 
يف  القوي  اللواء  اجلويلي،  اأ�ضامة  الع�ضكرية  املخابرات 
منطقة الغرب الليبي، وكذلك رئي�س ميلي�ضيا النوا�ضي 
ونائب رئي�س املخابرات م�ضطفى قدور، ب�ضبب دورهما 
ال��رمل��ان فتحي  م��ن  املكلف  احل��ك��وم��ة  رئي�س  دخ���ول  يف 
وما  طرابل�س  العا�ضمة  اإىل  املا�ضي،  االأ�ضبوع  با�ضاغا، 
اأعقبها من ا�ضتباكات م�ضّلحة، واإعلن النوا�ضي دعمها 

لت�ضلم با�ضاغا ال�ضلطة يف طرابل�س.
ملف  فيها  ي��ث��ري  ال��ت��ي  االأوىل  امل���رة  لي�ضت  اأن��ه��ا  ُي��ذك��ر 
االإقاالت من املنا�ضب احل�ّضا�ضة اأو التعيينات فيها خلفا 
على  و���ض��راع��ا  ليبيا  يف  التنفيذية  ال�ضلطة  ط��ريف  ب��ني 
ال�ضلحيات، حيث �ضبق واأن قام الرئا�ضي برف�س واإلغاء 
عمل  باإنهاء  املنقو�س  جنلء  اخلارجية  لوزيرة  ق��رارات 
بع�س روؤ�ضاء البعثات الدبلوما�ضية والقن�ضلية باخلارج.

•• القد�س-وكاالت:

الرتكي  اخل����ارج����ي����ة  وزي�������ر  ق�����ال 
مولود غاوي�س اأوغلو، االأربعاء، اإن 
اإعادة تن�ضيط العلقات بني تركيا 
اإيجابي  اأث��ر  له  �ضيكون  واإ�ضرائيل 
لل�ضراع  ���ض��ل��م��ي  ح����ل  اأج������ل  م����ن 

الفل�ضطيني االإ�ضرائيلي.
م��وؤمت��ر �ضحفي عقب  واأ���ض��اف يف 
االإ�ضرائيلي  نظريه  مع  حم��ادث��ات 
اإع������ادة  ع���ل���ى  ات���ف���ق���ا  ال���ب���ل���دي���ن  اأن 
من  العديد  يف  ال��ع��لق��ات  تن�ضيط 
ا�ضتئناف  ذل��ك  وي�ضمل  امل��ج��االت، 

املحادثات ب�ضاأن الطريان املدين.
مع  ال��ت��ج��ارة  اأن حجم  اإىل  واأ���ض��ار 
كورونا،  رغ���م  ت��زاي��د  اإ���ض��رائ��ي��ل يف 
مو�ضحا اأن حجم التبادل التجاري 
مليارات   10 بلغ  قد  البلدين  بني 

دوالر.
الرتكية  ال����ع����لق����ات  وت������وّت������رت 
االإ�ضرائيلية بعد مقتل 10 مدنيني 
بحرية  ق���اف���ل���ة  م���داه���م���ة  خ�����لل 

تركية كانت مّتجهة اإىل قطاع غزة 
2010. لكن التقارب بني  يف عام 
اإج��راء ات�ضاالت  ب��داأ عر  البلدين 
اأردوغ����ان  ب��ني  خ�ضو�ضا  ه��ات��ف��ي��ة، 

وم�ضوؤولني اإ�ضرائيليني.
حت����دث  امل�����ا������ض�����ي  ن����وف����م����ر  ويف 
اأردوغان هاتفيا مع رئي�س الوزراء 
وهو  بينيت،  نفتايل  االإ���ض��رائ��ي��ل��ي 

رئي�س  ب��ني  نوعه  م��ن  ات�ضال  اأول 
منذ  واأردوغ������ان  اإ���ض��رائ��ي��ل��ي  وزراء 

.2013
وج����������اءت امل����ك����امل����ة ب����ع����د ����ض���اع���ات 
زوجني  ���ض��راح  اإط����لق  م��ن  قليلة 
تركيا  يف  اح���ت���ج���زا  اإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ني 
قيامهما  يف  لل�ضتباه  اأ�ضبوع  مل��دة 

بالتج�ض�س.

حلظة انتظرتها الربازيل اأربعة عقود
حمافظ كاثوليكي يتحالف 

مع لول �شد بول�شونارو!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

مع  يتحالف  باولو  ل�ضاو  ال�ضابق  احلاكم  للوال،  �ضابق  وخ�ضم  متدين  كاثوليكي 
الي�ضار لهزم بول�ضونارو يف االنتخابات الرئا�ضية يف اأكتوبر.

مينحه لوال االآن لقب الرفيق جريالدو الأنهما باتا حلفاء، بعد �ضتة ع�ضر عاًما من 
املواجهة يف �ضناديق االقرتاع. و�ضيكون جريالدو األكمني )69 عاما( نائب لوي�س 
اإينا�ضيو لوال دا �ضيلفا، الذي حكم الرازيل بني 2003 و2011، واملت�ضدر لنوايا 

الت�ضويت يف االنتخابات الرئا�ضية، يف 2 اأكتوبر، �ضد جايري بول�ضونارو.
بعد اإلغاء اإدانته بالف�ضاد، ا�ضتعاد مر�ضح حزب العمال اأهليته، واحلما�ضة التي يبديها 

اأحد اأبرز رموز اليمني جتاهه اأ�ضبحت تدفع الكثريين للبت�ضام.
)التفا�ضيل �س10(
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»اأبوظبي للكتاب« يعك�ص احلراك 
الثقايف للدولة ويحظى باإقبال كبري 

اأخبار الإمارات

اختالفات الروؤى بني النواب امل�ستقلني 
يف لبنان تنذر بانق�سامات

عربي ودويل

»وام« تر�سد اأرقام واإح�سائيات اأغلى
 5 �سفقات يف الدوريات الأوروبية

الفجر الريا�سي

و�شع حجر الأ�شا�س مل�شت�شفى ال�شيخة 
فاطمة لالأمومة والطفولة يف داكار

•• داكار-وام:

اأعلنت موؤ�ض�ضة زايد للأعمال اخلريية واالإن�ضانية و�ضع 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  مل�ضت�ضفى  االأ�ضا�س  حجر 

للأمومة والطفولة يف العا�ضمة ال�ضنغالية داكار.
جاء ذلك خلل الزيارة التي قام بها �ضعادة حمد �ضامل 
بن كردو�س العامري مدير عام موؤ�ض�ضة زايد للأعمال 
اخلريية واالإن�ضانية، اإىل جمهورية ال�ضنغال ال�ضديقة 
لو�ضع حجر االأ�ضا�س للم�ضت�ضفى وذلك بح�ضور معايل 

ماديور �ضيوف وزير الدولة ال�ضنغايل.
)التفا�ضيل �س2(

الإمارات توؤكد التزامها بتعزيز اإطارها التنظيمي 
ملكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب

•• اأبوظبي-وام:

ال��ت��زام��ه��ا وجهودها  االإم�������ارات  دول����ة  اأك�����دت 
فيما  التنظيمي  اإط���اره���ا  ل��ت��ع��زي��ز  امل�����ض��ت��م��رة 
يتعلق مبكافحة اجلرائم املالية حيث توا�ضل 
ال�����ض��ل��ط��ات امل��خ��ت�����ض��ة ف��ر���س ع��ق��وب��ات فعالة 
مراقبة  وعمليات  باأنظمة  والقيام  وتنفيذها 
املايل  النظام  واأم��ن  �ضلمة  ل�ضمان  �ضارمة، 
الدولية  امل��ع��اي��ري  م��ع  وذل���ك متا�ضيا  ال��ع��امل��ي، 
مل��ك��اف��ح��ة غ�ضل  ال��وط��ن��ي��ة  واال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 

االأموال ومتويل االإرهاب. )التفا�ضيل �س3(

احتاد ال�ضغل يف ندوة �ضحفية

•• عوا�شم-وكاالت:

تدر�س رو�ضيا ق�ضية تبادل اأ�ضرى مع اأوكرانيا مبجرد حماكمة 
املحتجزين االأوكرانيني، على ما نقلت وكاالت اأنباء رو�ضية عن 

نائب وزير اخلارجية الرو�ضي اأندريه رودينكو االأربعاء.
وق����ال رودي���ن���ك���و: ���ض��ن��ن��ظ��ر يف ك���ل ه����ذا ب��ع��د حم��اك��م��ة الذين 
احلديث  ذلك،  قبل  م�ضيفاً:  باحلكم،  النطق  وبعد  ا�ضت�ضلموا 

عن التبادل �ضابق الأوانه.
عن  االأوكرانيني  املدافعني  اآخر  ا�ضت�ضلم  املا�ضي،  االأ�ضبوع  ويف 
يف  الأ�ضابيع  حت�ضنوا  الذين  اال�ضرتاتيجية  ماريوبول  مدينة 

م�ضنع اآزوف�ضتال لل�ضلب.
ومت اأ�ضر ما يقرب من 4000 جندي اأوكراين يف هذه املدينة 

ال�ضاحلية، بح�ضب وزارة الدفاع الرو�ضية.
ودخلت العملية الع�ضكرية اخلا�ضة الرو�ضية يف اأوكرانيا، اأم�س 
االأربعاء، �ضهرها الرابع، حيث يوا�ضل اجلي�س الرو�ضي تدمري 
برية  عمليات  وتنفيذ  االأوك��ران��ي��ة  الع�ضكرية  التحتية  البنية 

ال�ضتكمال حترير لوغان�ضك ودونيت�ضك، فيما ي�ضتمر الغرب يف 
دعم كييف باالأموال والعتاد الع�ضكري.

رو�ضيا  اأن  االأوكرانية  الدفاع  وزارة  اأعلنت  التطورات،  اآخر  ويف 
3 حم��اور يف منطقة خاركيف،  حت��اول �ضن هجوم م�ضاد على 
دونبا�س.  اإقليم  يف  موؤقتة  جن��اح��ات  حت��رز  الرو�ضية  وال��ق��وات 
فقدنا  اإذا  قواتنا  الإم��داد  بديلة  لدينا طرق  بالقول:  وا�ضافت 

ال�ضيطرة على �ضيفريدونيت�ضك.
ور�ضات  دم��رت  قواتها  اأن  الرو�ضية  الدفاع  وزارة  واأعلنت  ه��ذا 
تنتج  ك��ان��ت  زاب���وروج���ي���ه،  م��دي��ن��ة  يف  �ضيت�س  م��وت��ور  مب�ضنع 
حمركات لطائرات �ضلح اجلو االأوكراين. وقال املتحدث با�ضم 
اليوم:  اإفادة �ضباحية  اإيغور كونا�ضيتكوف يف  الرو�ضية  الدفاع 
اجلو  من  اأطلقت  امل��دى  طويلة  الدقة  عالية  �ضواريخ  دم��رت 
والبحر ور�س اإنتاج مل�ضنع موتور �ضيت�س يف مدينة زابوروجيه، 
كانت تنتج حمركات للطريان احلربي االأوكراين، مبا يف ذلك 

لطائرات بدون طيار.
اأن مو�ضكو م�ضتعدة  الرو�ضية  اأعلنت وزارة اخلارجية  وتزامنا، 

لفتح ممر اإن�ضاين ل�ضفن الغذاء من اأوكرانيا. كما اأكدت اأنه من 
ال�ضابق الأوانه احلديث عن اإن�ضاء قاعدة ع�ضكرية يف خري�ضون 
اأي دولة  اأن رو�ضيا م�ضتعدة للحوار مع  اإىل  باأوكرانيا، م�ضرية 
احتمال  �ضتناق�س  رو�ضيا  اأن  واأ�ضافت  ال�ضلم.  الإح��لل  ت�ضعى 
اإجراء تبادل للأ�ضرى مع اأوكرانيا مبجرد اإدانة االأ�ضرى الذين 

ا�ضت�ضلموا.
ن�ضاط  يوجد  ال  اإن��ه  الريطانية  ال��دف��اع  وزارة  قالت  وقبلها 
اأن رو�ضيا تفر�س  اأوكرانيا منذ بدء احلرب، موؤكدة  جتاري يف 
من  التجارية  ال�ضفن  ومتنع  االأ�ضود  البحر  يف  بحريا  ح�ضارا 
على  �ضغوطا  فر�س  اأوك��ران��ي��ا  يف  القتال  اأن  واأك���دت  احل��رك��ة. 
اآلية  اأن تعو�س  اأ�ضعار احلبوب حول العامل، ومن غري املرجح 

الت�ضدير الري يف اأوكرانيا احل�ضار الرو�ضي.
الدفاع الريطانية اأ�ضارت اإىل اأن احلبوب االأوكرانية يف املخازن 
وال قدرة لت�ضديرها ب�ضبب احل�ضار الرو�ضي، م�ضددة على اأن 
احل�ضار الرو�ضي على الت�ضدير من اأوكرانيا �ضيوؤدي اإىل ارتفاع 

االأ�ضعار عامليا.

بايدن يدعو ملواجهة لوبي الأ�صلحة

ارتفاع عدد �شحايا مذبحة 
املدر�شة يف تك�شا�س اإىل 21 قتياًل

•• وا�شنطن-وكاالت:

اأمريكية،  اإع����لم  و���ض��ائ��ل  ك�ضفت 
تفا�ضيل  ع���ن  ال��ن��ق��اب  االأرب�����ع�����اء، 
جديدة ملنفذ الهجوم على مدر�ضة 
الذي  تك�ضا�س،  والي��ة  يف  ابتدائية 

ارتفع عدد �ضحايا اإىل 21قتيًل.
بو�ضت  وا�ضنطن  �ضحيفة  وذك���رت 
قتل  ال��ذي  املهاجم  اأن  االأم��ريك��ي��ة 
يف  ابتدائية  مدر�ضة  يف  طفل   19
تك�ضا�س عانى من التنمر يف املدر�ضة 
التوا�ضل  م��واق��ع  وع��ل��ى  ال��ث��ان��وي��ة 
االجتماعي واأثناء ممار�ضته األعاب 
النطق  يف  م�ضاكل  ب�ضبب  الفيديو 
ول��ك��ن��ت��ه، ك��م��ا ت���رك م��ن��زل والدته 

ب�ضبب تناولها املخدرات.
و���ض��دد ال��رئ��ي�����س االأم���ريك���ي الذي 
ر�ضمية  كلمة  يف  ال��ت��اأث��ر  عليه  ب��دا 
الوقت  ح����ان  االأب���ي�������س  ال��ب��ي��ت  يف 

لتحويل االأمل اإىل حترك.
و�ضاأل متى، حّباً باهلل، �ضنقف بوجه 
لوبي االأ�ضلحة؟ واأ�ضاف اأنا م�ضمئز 
وت��ع��ب م���ن ح�����وادث اإط�����لق النار 
املدر�ضية.  االأو����ض���اط  يف  امل��ت��ك��ررة 
وح�ضدت هذه املاأ�ضاة االأخرية حياة 

الأطفال يف العا�ضرة تقريبا.
تك�ضا�س  والي���������ة  ح�����اك�����م  وق���������ال 
اأب��وت يف موؤمتر  اجلمهوري غريغ 

النار  اأط��ل��ق  امل��ه��اج��م   اإّن  ���ض��ح��ايف 
وق���ت���ل ال�������ض���ح���اي���ا ب�����ض��ك��ل م�����رّوع 
وجم��ن��ون يف م��در���ض��ة اب��ت��دائ��ي��ة يف 
ب��ل��دة ي��وف��ال��دي ال��واق��ع��ة علة بعد 
130 كيلومرتا تقريبا غرب �ضان 

انطونيو.
�ضالفادور  ال���ن���ار  م��ط��ل��ق  وي���دع���ى 
رام������و�������س وق�������د ق����ت����ل ب����������دوره يف 

احلادثة.
وق���ال م�����ض��وؤول��ون يف دائ���رة االأمن 
العام يف تك�ضا�س اإن ال�ضرطة اأردته 
واأ�ضافوا اأن بالغني ق�ضيا اأي�ضا يف 

الهجوم من بنيهم مدر�س.
بندقية  يحمل  ال��ن��ار  مطلق  وك��ان 
على االأقل على ما او�ضح ال�ضرجنت 

اإريك اإ�ضرتادا عر حمطة )�ضي ان 
ان( التلفزيونية.

رام����و�����س  �����ض����ال����ف����ادور  ان  وي����ب����دو 
ا�ضتهدف  اجل���ن�������ض���ي  االأم�����ريك�����ي 
اأوال التي مل يت�ضح و�ضعها  جدته 
اإىل  يتوجه  ان  قبل  بعد  ال�ضحي 
امل��در���ض��ة يف ���ض��ي��ارة الرت���ك���اب هذه 

املجزرة.
الهجوم  دواف�����ع  ب��ع��د  ت���ع���رف  ومل 
الذي ُيعّد واحداً من االأكرث دموية 
الواليات  ت�ضهده مدر�ضة يف  ال��ذي 

املّتحدة منذ �ضنوات.
ووقع اإطلق النار يف مدر�ضة روب 
اأطفاال  ت�ضتقبل  ال��ت��ي  االب��ت��دائ��ي��ة 

دون العا�ضرة يف يوفالدي.

فاجعة قبالة �شواحل تون�س.. 
املفقودين عداد  يف  الع�شرات 

•• تون�س-وكاالت:

ع�����داد  يف  ����ض���خ�������ض���ا   76 اع����ت����ر 
قبالة  مركب  غ��رق  اإث��ر  املفقودين 
ال�����ض��رق��ي��ة بعدما  ت��ون�����س  ���ض��واح��ل 
الليبية  زوارة  م��دي��ن��ة  م���ن  اأب���ح���ر 
وعلى متنه 100 مهاجر، على ما 
التون�ضيني  ال�ضواحل  خفر  اأع��ل��ن 
الر�ضمي  ال��ن��اط��ق  واأك���د  االأرب���ع���اء. 
ح�ضام  ال���������ض����واح����ل  خ���ف���ر  ب���ا����ض���م 
ال��دي��ن اجل��ب��اب��ل��ي يف ب��ي��ان اأن����ه مت 
عمليات  فيما  م��ه��اج��را   24 اإن��ق��اذ 
البحث جارية عن باقي املفقودين 
�ضفاق�س  حمافظة  �ضواحل  قبالة 
القارب  )جنوب-�ضرق( حيث غرق 

املطاط ليل االأحد االثنني.
واأكد خفر ال�ضواحل اأنه انقذ �ضباح 
24 مايو 16 جمتازا من جن�ضيات 
خمتلفة اإفريقية واآ�ضيوية كان قد 
امل�ضتغل  املطاطي  زورقهم  تعر�س 
نظامية  غ����ري  ه���ج���رة  ع��م��ل��ي��ة  يف 
اأم���ي���ال بحرية   6 ح����واىل  ل��ل��غ��رق 
قرقنة"  ج����زي����رة  �����ض����رق  ج����ن����وب 

التابعة ملحافظة �ضفاق�س.
ك���ذل���ك، اأن���ق���ذت ق����وات م���ن جي�س 
اآخ���ري���ن وان��ت�����ض��ل جثة   8 ال��ب��ح��ر 

واحدة، ح�ضب البيان.
ومع حت�ضن االأحوال اجلوية تتزايد 
وت������رية حم�������اوالت ال���ه���ج���رة غري 
واآخرين  تون�ضيني  م��ن  القانونية 
اإف���ري���ق���ي���ا جنوب  ج��ن�����ض��ي��ات  م����ن 
التون�ضية  ال�ضواحل  من  ال�ضحراء 

نحو ال�ضواحل االأوروبية.  

امل��وج��ة  وراء  امل��خ��ف��ي 
العن�شرية �شد باب ندياي!
•• الفجر -جان مارك برو�شت

 –ترجمة خرية ال�شيباين

راأ��������س وزارة  ع���ل���ى  م�������وؤرخ  و�����ض����ول 
ال��رتب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة يف ف��رن�����ض��ا، كان 
فاأن  ال��لح��دث.  يكون  اأن  يفرت�س 
وجامعية  مدر�ضية  م�ضرية  ت���وؤدي 
دو ج��ري��ن��ي��ل، ما  ���ض��ارع  اإىل  رائ��ع��ة 
الذي ميكن اأن يكون عاديا اأكرث من 
هذا؟ مبجرد تعيينه وزيراً للرتبية 
ن��دي��اي وابل  ب��اب  ال��وط��ن��ي��ة، تلقى 
رّد  ك��ل  ال�ضلبية،  ال��ف��ع��ل  ردود  م��ن 
عن�ضرية  موجة  االخ��ر.  من  اأحقر 
بالعار  اجل��م��ي��ع  ُت�����ض��ع��ر  اأن  ي��ج��ب 
اأق��ت��ب�����س منهم هنا:  ل��ن  واخل��ج��ل. 
واآمل  لها؛  قيمة  ال  الر�ضائل  فهذه 

اأّن الوزير مل يقراأها.
لنتجاوز ب�ضرعة اخلرب�ضات القليلة 
الوزير  م��ن�����ض��ب  اإىل  ت�����ض��ري  ال���ت���ي 
كخادم ل� »املاكرونية« )كاآخرين من 
قبله(. اإن تعيينه من قبل اإميانويل 
اإرادته  ماكرون يكفي حلرمانه من 

احلرة.          )التفا�ضيل �س12(

اأمريكا تك�شف ا�شم العقل املدبر ملحاولة اغتيال بو�س البن
•• وا�شنطن-وكاالت:

اأعلنت ال�ضلطات االأمريكية اأّنها اعتقلت، عراقياً مرتبطاً بتنظيم داع�س، 
ووّجهت اإليه تهمة التح�ضري ملحاولة اغتيال الرئي�س االأ�ضبق جورج بو�س 
�ضهاب  اأحمد  �ضهاب  اإّن  بيان،  اأوهايو يف  العامة يف  النيابة  وقالت  االب��ن. 
الرئي�س  قتل  اإىل  تهدف  م��وؤام��رة  ودع��م  مب�ضاعدة  مّتهم  ع��ام��اً(،   52(

االأ�ضبق للواليات املتحدة جورج دبليو بو�س.
واأو�ضح البيان اأّن �ضهاب حاول جتنيد عراقيني اآخرين واإح�ضارهم لتنفيذ 
الهجوم واأجرى عمليات ا�ضتك�ضاف وا�ضتطلع يف داال�س بوالية تك�ضا�س 

قرب اأماكن مرتبطة بالرئي�س اجلمهوري االأ�ضبق )2009-2001(.

رئي�س اأ�ضاقفة اأبر�ضية يوا�ضي اأقارب الطلب ال�ضحايا يف تك�ضا�س   )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات
ال�شحة جتري 238,458 فح�شا وتك�شف عن

 373 اإ�شابة جديدة ب�كورونا و347 حالة �شفاء 
•• اأبوظبي-وام:

وزيادة  لتو�ضيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�ضحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�ضيا 
نطاق الفحو�ضات يف الدولة بهدف االكت�ضاف املبكر وح�ضر احلاالت 
19" واملخالطني لهم  "كوفيد -  امل�ضتجد  امل�ضابة بفريو�س كورونا 
وعزلهم اأعلنت الوزارة عن اإجراء 238،458 فح�ضا جديدا خلل 
با�ضتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�ضية   24 ال�  ال�ضاعات 

اأف�ضل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
   و���ض��اه��م ت��ك��ث��ي��ف اإج��������راءات ال��ت��ق�����ض��ي وال��ف��ح�����س وت��و���ض��ي��ع نطاق 
اإ�ضابة  373 حالة  الفحو�ضات على م�ضتوى الدولة يف الك�ضف عن 

وجميعها  خمتلفة،  جن�ضيات  من  امل�ضتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
يبلغ  وبذلك  ال��لزم��ة،  ال�ضحية  للرعاية  وتخ�ضع  م�ضتقرة  ح��االت 

جمموع احلاالت امل�ضجلة 905،841 حالة.
  كما اأعلنت وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع عدم ت�ضجيل اأي حالة وفاة 
يف  الوفيات  ع��دد  يبلغ  وبذلك  املا�ضية،  �ضاعة  والع�ضرين  االأرب���ع  يف 

الدولة 2،302 حالة.
بفريو�س  مل�ضابني  ج��دي��دة  حالة   347 �ضفاء  ع��ن  ال����وزارة    واأعلنت 
اأعرا�س املر�س  19" وتعافيها التام من  "كوفيد -  كورونا امل�ضتجد 
بعد تلقيها الرعاية ال�ضحية اللزمة منذ دخولها امل�ضت�ضفى، وبذلك 

يكون جمموع حاالت ال�ضفاء 889،609 حاالت.

التحالف الإ�شالمي الع�شكري ي�شتعر�س 
اأحدث اإ�شداراته يف اأبوظبي للكتاب

•• اأبوظبي-وام:

اأحدث  االإره�����اب  مل��ح��ارب��ة  الع�ضكري  االإ���ض��لم��ي  ال��ت��ح��ال��ف  ي�ضتعر�س 
اإ�ضداراته خلل م�ضاركته يف الدورة ال� 31 من معر�س اأبوظبي الدويل 
29 مايو  للكتاب الذي يقام يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س حتى 

اجلاري.
تاأتي هذه امل�ضاركة اإميانا من التحالف ملا للكتاب والثقافة من دور فعال 
�ضهرية  اإ�ضدارات   3 التحالف  املتطرف، حيث ي�ضدر  الفكر  يف حماربة 
وهي : متحالفون، وقراءة يف كتاب، وتقارير دولية اإىل جانب جملة ربع 

�ضنوية.

ال�شحة تعلن تقدمي 7,325 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خالل ال� 24 �شاعة املا�شية 

•• اأبوظبي- وام:

من  ج��رع��ة   7،325 ت��ق��دمي  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�ضحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�ضية   24 ال�  ال�ضاعات  "كوفيد19-" خلل  لقاح 
ومعدل  جرعة   24،872،963 ام�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 251.49 جرعة لكل 100 �ضخ�س.
" و�ضعياً  " كوفيد19-  ال��وزارة لتوفري لقاح  ياأتي ذلك متا�ضيا مع خطة 
للو�ضول اإىل املناعة املكت�ضبة الناجتة عن التطعيم والتي �ضت�ضاعد يف تقليل 

اأعداد احلاالت وال�ضيطرة على فريو�س "كوفيد19-".

عبداهلل بن زايد يلتقي وزيرة خارجية اأملانيا يف برلني

و�شع حجر الأ�شا�س مل�شت�شفى ال�شيخة فاطمة لالأمومة والطفولة يف داكار

•• برلني-وام:

والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�ضيخ  �ضمو  التقى 
الدويل يف برلني معايل اأنالينا بريبوك وزيرة اخلارجية االأملانية، وذلك يف 

اإطار الزيارة الر�ضمية التي يقوم بها �ضموه اإىل جمهورية اأملانيا االحتادية.
جرى خلل اللقاء بحث العلقات االإ�ضرتاتيجية التي جتمع بني البلدين 

ال�ضديقني و�ضبل تعزيزها وتنميتها يف خمتلف املجاالت.
وامل�ضتجدات  املنطقة  يف  االأو���ض��اع  بريبوك  اأنالينا  ومعايل  �ضموه  بحث  كما 

على ال�ضاحتني االإقليمية والدولية، ومنها االأزمة يف اأوكرانيا، واأهمية تعزيز 
اإطالة  اجلهود املبذولة للتو�ضل اإىل حل �ضيا�ضي لها والعمل من اأجل عدم 

اأمد هذا النزاع.
وتطرق اجلانبان اإىل عدد من امللفات ذات االهتمام امل�ضرتك ومنها م�ضتقبل 

اأمن الطاقة والغذاء العاملي واأو�ضاع ال�ضوق واأهمية العمل على ا�ضتقرارها.
ورحبت معايل اأنالينا بريبوك بزيارة �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان، 
مقدمة العزاء اإىل �ضموه يف وفاة املغفور له ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
والرخاء  االزدهار  االإمارات  لدولة  متنياتها  عن  اأعربت  كما  اهلل"،  "رحمه 

حتت القيادة احلكيمة ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة "حفظه اهلل". واأ�ضادت معاليها بالعلقات اال�ضرتاتيجية االإماراتية 
االأملانية وحر�س البلدين ال�ضديقني وقيادتهما على تعزيزها وتطوير اأطر 

التعاون امل�ضرتك يف املجاالت كافة.
وتوجه �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان بال�ضكر اإىل معاليها لتعزيتها، 
ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  ورع��اي��ة �ضاحب  االإم���ارات بدعم  دول��ة  اأن  م��وؤك��دا 
علقاتها  تعزيز  على  اهلل" حري�ضة  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
املتبادلة  امل�ضالح  يحقق  مبا  االحتادية  اأملانيا  جمهورية  مع  اال�ضرتاتيجية 

للبلدين ال�ضديقني و�ضعبيهما وي�ضهم يف تر�ضيخ االأمن واال�ضتقرار وال�ضلم 
يف املنطقة والعامل.

تزخر  االأمل��ان��ي��ة  االإم��ارات��ي��ة  اال�ضرتاتيجية  العلقات  اأن  اإىل  �ضموه  واأ���ض��ار 
بفر�س واعدة للنمو والتطور يف عدة جماالت، كما اأن البلدين ال�ضديقني 

�ضريكان يف العمل من اأجل ال�ضلم واال�ضتقرار االإقليمي والعاملي.
امل��ه��ريي وزيرة  �ضعيد ح���ارب  ب��ن��ت حم��م��د  م���رمي  م��ع��ايل   .. ال��ل��ق��اء  ح�ضر 
التغري املناخي والبيئة و�ضعادة حف�ضة عبداهلل العلماء �ضفرية الدولة لدى 

جمهورية اأملانيا االحتادية.

•• داكار-وام:

االأ�ضا�س  حجر  و�ضع  واالإن�ضانية  اخلريية  للأعمال  زاي��د  موؤ�ض�ضة  اأعلنت 
العا�ضمة  يف  والطفولة  للأمومة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  مل�ضت�ضفى 

ال�ضنغالية داكار.
جاء ذلك خلل الزيارة التي قام بها �ضعادة حمد �ضامل بن كردو�س العامري 
اإىل جمهورية  واالإن�����ض��ان��ي��ة،  ل��لأع��م��ال اخل��ريي��ة  زاي���د  ع��ام موؤ�ض�ضة  م��دي��ر 
ال�ضنغال ال�ضديقة لو�ضع حجر االأ�ضا�س للم�ضت�ضفى وذلك بح�ضور معايل 

ماديور �ضيوف وزير الدولة ال�ضنغايل.
ل��لأع��م��ال اخل��ريي��ة واالإن�ضانية  زاي���د  اإط���ار ج��ه��ود موؤ�ض�ضة  وي��اأت��ي ذل��ك يف 
حتقيقا  ال��دول��ة،  خ��ارج  واخل��ريي��ة  االإن�ضانية  امل�ضاريع  ت�ضييد  يف  ون�ضاطها 
الهدف  راأ���ض��ه��ا  وع��ل��ى  االأ���ض��ا���ض��ي،  نظامها  يف  ال����واردة  الرئي�ضية  ل��لأه��داف 

بني  جتمع  التي  املتميزة  للعلقات  تاأكيدا  امل�ضروع  هذا  ياأتي  كما  ال�ضحي، 
البلدين.

حت�ضني  يف  ت�ضهم  نوعية  اإ���ض��اف��ة  اكتماله  بعد  امل�ضت�ضفى  م�����ض��روع  ومي��ث��ل 
اخلدمات ال�ضحية يف ال�ضنغال، و�ضيتم جتهيزه باأحدث املعدات الطبية اإىل 
وحمدودي  للفقراء  باملجان  خدمات  ويقدم  متخ�ض�س،  طبي  فريق  جانب 

الدخل.
ومن املقرر اأن يتم االنتهاء من امل�ضروع خلل عامني من تاريخ و�ضع حجر 
قيمته  بعقد  الهند�ضية  ال�ضركات  اإح��دى  اىل  امل�ضروع  تعهيد  ومت  االأ�ضا�س، 

مليون و500 األف دوالر اأمريكي.
فخامة  واالإن�ضانية  اخلريية  للأعمال  زاي��د  موؤ�ض�ضة  وفد  التقى  ذل��ك،  اإىل 
ماكي �ضال رئي�س جمهورية ال�ضنغال، ونقل اإليه حتيات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل".

اآل نهيان رئي�س جمل�س  كما نقل الوفد حتيات �ضمو ال�ضيخ نهيان بن زايد 
اأمناء موؤ�ض�ضة زايد بن �ضلطان اآل نهيان للأعمال اخلريية واالإن�ضانية و�ضمو 

ال�ضيخ عمر بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س.
وا���ض��ت��ع��ر���س ���ض��ع��ادة ب��ن ك��ردو���س ال��ع��ام��ري خ���لل ال��ل��ق��اء ال����دور االإن�ضاين 
دولة   188 اإىل  و�ضلت  والتي  الدولة،  وخ��ارج  داخ��ل  وم�ضاريعها  للموؤ�ض�ضة 
واالأع��م��ال اخلريية  واالإغ��اث��ة  وال�ضحة  التعليم  ال��ع��امل يف جم���االت  ح��ول 

املتنوعة.
وب��ح��ث وف���د امل��وؤ���ض�����ض��ة خ���لل ل��ق��ائ��ه م��ع��ايل م��ادي��ور ���ض��ي��وف وزي���ر الدولة 
ال�ضيخة  م�ضت�ضفى  م�����ض��روع  وتفا�ضيل  ال�ضحي،  ال��ت��ع��اون  اأط���ر  ال�ضنغايل 
فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة الذي �ضيكون نقلة نوعية للخدمات 

ال�ضحية يف العا�ضمة داكار.
اأطلع الوفد .. معايل م�ضطفى انيا�س، رئي�س الرملان ال�ضنغايل، على  كما 

امل�ضاريع االإن�ضانية التي تقوم بها املوؤ�ض�ضة خلدمة املجتمع ال�ضنغايل، وقدم 
نبذة عن اخلطط امل�ضتقبلية للتعاون يف املجاالت اخلريية واالإن�ضانية.

واأكد �ضعادة حمد �ضامل بن كردو�س العامري اأن املوؤ�ض�ضة ما�ضية يف جهودها 
االإن�ضانية جت�ضيدا لروؤية الدولة وذلك عر تنفيذ برامج وم�ضاريع التنمية 
التي توفر  وال�ضحة  التعليم  اإىل جانب دعم م�ضاريع  امل�ضتدامة،  املجتمعية 

احلياة الكرمية لكافة ال�ضرائح املجتمعية.
واأ�ضار اإىل اأن هذا النهج ياأتي جت�ضيدا الأرث املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
بالذكرى  االحتفال  مع  املوؤ�ض�ضة  اأن  اإىل  الفتا  ثراه"،  اهلل  "طيب  نهيان  اآل 
ر�ضم معاملها �ضاحب وقفيتها  التي  ر�ضالتها  توؤكد على  لتاأ�ضي�ضها  الثلثني 
االإم���ارات  دول���ة  ج��ه��ود  لتواكب  اهلل"  "رحمه  زاي���د  ال�ضيخ  املوؤ�ض�س  القائد 
االإن�ضانية التي ال تتوانى يف دعم ال�ضعوب والدول االأقل منوا، حيث ت�ضدرت 

دول العامل قاطبة بامل�ضاعدات االإن�ضانية.

الروح  يف  متطوعا   20
الإيجابية ل�شرطة دبي 
ينجحون يف ت�شلق قمة 

اإيفر�شت
•• دبي-وام:

جنح 20 متطوعاً �ضمن مبادرة "الروح االإيجابية" التابعة للقيادة العامة 
"اإيفر�ضت"  ت�ضلق قمة  الريا�ضي يف  نايف  نادي  وبالتعاون مع  دبي  ل�ضرطة 
اأعلى قمة جبال يف العامل والتي يبلغ ارتفاعها 8848 مرتاً دعماً الأهداف 

املبادرة املجتمعية الريا�ضية.
واأ�ضاد العميد خالد �ضهيل مدير االإدارة العامة الإ�ضعاد املجتمع رئي�س جلنة 
اأهداف  حتقيق  من  ومتكنهم  املت�ضّلقني  ب��اإجن��از  االإيجابية  ال��روح  م��ب��ادرة 
اأفراد  بني  واحل��وار  والتعاي�س  الت�ضامح  قيم  تر�ضيخ  اإىل  الرامية  امل��ب��ادرة 
املجتمع واحرتام االآخرين وتقبلهم مع نبذ كافة اأ�ضكال الكراهية والعنف 
من  واال�ضتفادة  الريا�ضية  الثقافة  ن�ضر  اإىل  اإ�ضافة  والتمييز  والع�ضبية 
بالنفع  الفراغ مبا يعود  اأوقات  كاأداة اجتماعية فعالة ال�ضتغلل  الريا�ضة 

على كل اأفراد املجتمع مبختلف فئاتهم واأعمارهم.
الرامج  م��ن  ال��ع��دي��د  تت�ضمن  االإي��ج��اب��ي��ة  ال����روح  م��ب��ادرة  اأن  اإىل  واأ����ض���ار 
التوعوية والثقافية الهادفة اإىل توعية ال�ضباب والفئات ال�ضنية ال�ضغرية 
يف  ت�ضهم  وال��ت��ي  االأ�ضيلة  جمتمعنا  وتقاليد  احلميدة  واالأخ���لق  بالقيم 
تن�ضئتهم بال�ضورة املطلوبة وت�ضنع منهم رجااًل نافعني الأنف�ضهم واأ�ضرهم 
واأوطانهم يف امل�ضتقبل كما ت�ضهم يف �ضقل �ضخ�ضياتهم وتعزز الثقة لديهم 
اإىل جانب تنظيم املناف�ضات الريا�ضية التي تعود على اأفراد املجتمع بالكثري 

من الفوائد ال�ضحية والنف�ضية وتعزز العلقات االجتماعية.

وزارة تنمية املجتمع توؤهل مرافقي كبار املواطنني بربامج وقائية واإ�شعافية اآمنة
•• دبي-وام:

نظم مركز �ضعادة كبار املواطنني بعجمان التابع لوزارة 
مرافقي  "تاأهيل  بعنوان  توعوية  ور�ضة  املجتمع  تنمية 
كبار  م���ن  م�����ض��ارك��ا   20 ا���ض��ت��ه��دف��ت  املواطنني"  ك��ب��ار 
املواطنني وذويهم ومقدمي الرعاية على كيفية تقدمي 
عند  معه  التعامل  وطريقة  للم�ضن  االأولية  االإ�ضعافات 
اإ�ضابته باأية عوار�س �ضحية مفاجئة اإىل حني و�ضول 
اإطار  يف  وذل��ك  امل�ضت�ضفى  اإىل  نقله  اأو  االإ�ضعاف  �ضيارة 

�ضعي الوزارة لتعزيز جودة احلياة للجميع.
ثومبي  م�ضت�ضفى  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ور���ض��ة  تنظيم  مت 
ت�ضتهدف  حم�������اور  جم���م���وع���ة  اإط��������ار  ويف  ب���ع���ج���م���ان 
كبار  �ضقوط  اإىل  املوؤدية  االأ�ضباب  وهي  فيها  امل�ضاركني 
عند  لهم  امل�ضاعدة  تقدمي  وكيفية  املنازل  يف  املواطنني 

ال�ضقوط وتوفري البيئة االآمنة يف املنزل حلمايتهم من 
ال�ضقوط.

كما مت تعريف امل�ضاركني من كبار املواطنني من خلل 
متارين تدريبية مبا�ضرة على كيفية الت�ضرف يف حال 
تعر�ضهم الأية اإ�ضابة مفاجئة اأثناء تواجدهم يف املنزل 
تنفيذ  على  املجتمع  تنمية  وزارة  وحت��ر���س  وح��ده��م. 
كبار  ملرافقي  تقدم  التي  والرامج  الور�س  من  العديد 
املواطنني �ضواء منها االفرتا�ضية املوجهة لكافة �ضرائح 
التي  وال��واق��ع��ي��ة  امل��رئ��ي  االت�����ض��ال  تقنية  ع��ر  املجتمع 
يف  وامل�ضجلني  ومرافقيهم  امل��واط��ن��ني  ك��ب��ار  ت�ضتهدف 
واجلهات  ال�ضركاء  مع  بالتعاون  وذلك  النهاري  النادي 
العمل  ف���ري���ق  ق���ي���ام  م���ن خ����لل  ال���ع���لق���ة وذل�����ك  ذات 
املواطنني يف منازلهم وتقدمي  كبار  بزيارة  واملخت�ضني 

املعلومات الواجب نقلها لهم.
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اأخبـار الإمـارات

حكومة الإمارات توقع اتفاقية �صراكة عاملية ا�صرتاتيجية م�صتدامة مع املنتدى القت�صادي العاملي

حممد القرقاوي: بروؤى حممد بن زايد .. الإمارات تر�ّشخ مكانتها العاملية مركزًا للتغيري الإيجابي امل�شتقبلي

العاملية  ال�ضبكة  م��ن  ج���زءاً  ي�ضّكل 
الرابعة  ال�ضناعية  ال��ث��ورة  مل��راك��ز 
ل��ل��م��ن��ت��دى، ع��ل��ى ت�ضميم  ال��ت��اب��ع��ة 
التطوير  واأط��ر  التنمية  �ضيا�ضات 
اال�ضتفادة  ت�����ض��ّرع  ال��ت��ي  وال��ت��ع��اون 
العلوم  حتملها  التي  الفر�س  من 
م�ضاركة  وت��ع��زي��ز  والتكنولوجيا، 
امل��ع��ارف وال��ع��ل��وم وال��ب��ي��ان��ات على 
واالإقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  امل�����ض��ت��وي��ات 
ت�ضريع  يف  ت�ضهم  ال��ت��ي  وال��ع��امل��ي��ة 
التنمية، باال�ضتفادة من تكنولوجيا 
البلوك ت�ضني، واالأ�ضول الرقمية، 
اإ�ضافة  اال���ض��ط��ن��اع��ي،  وال����ذك����اء 
البلوك  تكنولوجيا  ا�ضتدامة  اإىل 

ت�ضني.

ال���ف���ر����س يف  ا���ص��ت��ك�����ص��اف   -
القطاعات احليوية.

ال�ضراكات  تعزيز  حمور  ويت�ضمن 
بني القطاعني احلكومي واخلا�س 
وتوقيع  م����ب����ادرات  ع����دة  اإط������لق 
اتفاقيات لدعم جهود حكومة دولة 
االقت�ضادي  وامل��ن��ت��دى  االإم�������ارات 
اإيجاد  يف  تعاونهما  وتعزيز  العاملي 
الرئي�ضية  ل���ل���ت���ح���دي���ات  ح����ل����ول 
ع����ل����ى امل�������ض���ت���وي���ني االج���ت���م���اع���ي 
الفر�س  وا�ضتك�ضاف  واالقت�ضادي، 
امل�ضتقبلية يف القطاعات احليوية.

اإطلق مبادرة  وي�ضمل هذا املحور 
التي  ال���غ���ذائ���ي  م���راك���ز االب���ت���ك���ار 
النظم  ابتكارات  غر�س  على  تركز 
ال���غ���ذائ���ي���ة ال���ت���ي ت���ق���وده���ا ال����دول 
بهدف اإحداث التاأثري يف املجتمعات 
امل��ح��ل��ي��ة، وت��ع��زي��ز اال���ض��ت��ف��ادة من 
اأف�ضل املمار�ضات العاملية والتجارب 
واخلرات لت�ضكيل ملمح مبادرات 
ت��ط��ّور ع��م��ل م��راك��ز االب��ت��ك��ار، مبا 

�ضيا�ضات  ل��ت�����ض��م��ي��م  امل����ت����ج����ددة 
يتنا�ضب  مبا  وتطويرها  امل�ضتقبل 
تعزيز  ع����ر  ال����ع����امل،  ت���ط���ور  م����ع 
م�����ض��ارك��ت��ه��ا من��وذج��ه��ا امل��ت��ق��دم يف 
واال�ضتعداد  امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف 
واجلاهزية  امل���رون���ة  وت��ع��زي��ز  ل���ه، 
اتفاقية  اأن  واأ����ض���اف  احل��ك��وم��ي��ة. 
اال�ضرتاتيجية  العاملية  ال�����ض��راك��ة 
امل�������ض���ت���دام���ة ب����ني ح���ك���وم���ة دول����ة 
االقت�ضادي  وامل��ن��ت��دى  االإم�������ارات 
العاملي تعك�س التزام دولة االإمارات 
التنمية  ت���ع���زي���ز  يف  امل����ت����وا�����ض����ل 
م�ضتهدفاتها،  وحتقيق  ال�ضاملة 
العامل  اإل��ه��ام حكومات  م��ن خ��لل 
ودعمها، وتعزيز قدراتها احلالية، 
اإعدادها  ي�ضمن  مب��ا  وت��ط��وي��ره��ا 
امل�ضتقبلية  التحديات  مع  للتعامل 
من  متكاملة  م��ن��ظ��وم��ة  وت�ضكيل 

الفر�س.

ال�صراكة  ���ص��واب:  ك��الو���س   -
التحديات  لأه���م  ت�صتجيب 

التي تواجه العامل.
الروفي�ضور  اأ����ض���اد  ج��ان��ب��ه،  م���ن 
���ض��واب، م��وؤ���ض�����س ورئي�س  ك��لو���س 
العاملي،  االق����ت���������ض����ادي  امل���ن���ت���دى 
ب���ال���ع���م���ل امل���������ض����رتك ب�����ني دول�����ة 
ي�ضب  وال��ذي  واملنتدى،  االإم���ارات 
العاملية  ال��ق��درة  ت��ع��زي��ز  ���ض��ال��ح  يف 
ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ت��ح��دي��ات يف 
على  باالعتماد  االأ�ضعدة  خمتلف 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا واالب����ت����ك����ار. وق���ال 
����ض���واب: " ل����دى دول�����ة االإم������ارات 
روؤي����������ة مم�����ي�����زة ح�������ول االب����ت����ك����ار 
ت�����ض��ارك��ه��ا م��ع ال��ع��امل الأج����ل خري 
االقت�ضادي  امل��ن��ت��دى  االإن�����ض��ان��ي��ة. 
املتعددة  بال�ضراكات  فخور  العاملي 

الكرى  والفعاليات  االأح���داث  يف 
املنتدى االقت�ضادي  التي ينظمها 
املنتدى  ���ض��ي��ع��م��ل  ح��ي��ث  ال���ع���امل���ي، 
ب���ال�������ض���راك���ة م����ع ح���ك���وم���ة دول����ة 
م�ضاركاتهم  ت��ع��زي��ز  يف  االإم�����ارات 
وم�ضاركة  ال���ع���امل���ي  وح�����ض��وره��م 
اأف���������ض����ل ال����ت����ج����ارب واخل��������رات 

واملمار�ضات املتميزة.
�ضمن  امل�����������ض�����ارك�����ات  و�����ض����رتك����ز 
االأح���داث، وامل��وؤمت��رات واجلل�ضات 
املنتدى  ي��ن��ظ��م��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة 
االقت�ضادي العاملي على امل�ضتويني 
وت�ضمل  وال����ع����امل����ي،  االإق���ل���ي���م���ي 
للمنتدى  ال�������ض���ن���وي  االج���ت���م���اع 
االق��ت�����ض��ادي ال��ع��ايل، اإ���ض��اف��ة اإىل 
امل�ضتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ت���اأث���ري  ق��م��ة 
امل��ن��ت��دى، وغريها  ال��ت��ي ي��ع��ق��ده��ا 

من املوؤمترات العاملية.
ف��ي��م��ا ي��رك��ز امل���ح���ور ال���راب���ع على 
االتفاق على تنظيم قمة ا�ضتثنائية 
امل�ضتقبل،  حت���دي���ات  ع��ل��ى  ت���رك���ز 
واال�ضتعداد لهذه املتغريات العاملية 
من خلل حتديد اأهم االجتاهات 
العاملية، وو�ضع احللول واملبادرات 
والرامج اال�ضتثنائية التي ت�ضهم 
يف اإحداث التغيري االإيجابي، حيث 
 500 اأكرث من  القمة  ت�ضت�ضيف 
احلكوميني  امل�ضوؤولني  نخبة  من 
القطاع اخلا�س، واخلراء  وق��ادة 
اأنحاء  خمتلف  من  واملتخ�ض�ضني 
العامل مل�ضاركة هذه التوجهات يف 

القطاعات احليوية.

ال�صنوية  الج��ت��م��اع��ات   -
ملجال�س امل�صتقبل العاملية.

االإمارات  كما وّقعت حكومة دولة 
ا�ضرتاتيجية  ����ض���راك���ة  ات��ف��اق��ي��ة 

وت�ضعى  الطرفني،  بني  وال��رام��ج 
اإىل دعم اال�ضرتاتيجيات الوطنية 
الروؤى  وحتقيق  االإم���ارات،  لدولة 
املجاالت،  خمتلف  يف  امل�ضتقبلية 
اأه���داف  حتقيق  دع���م  اإىل  اإ���ض��اف��ة 
عر  العاملي،  االقت�ضادي  املنتدى 
والتكنولوجيا  االب��ت��ك��ار  ت�ضخري 
واأدوات  اال���ض��ط��ن��اع��ي  وال����ذك����اء 
الرابعة  ال�ضناعية  الثورة  وحلول 

يف خمتلف املجاالت احليوية.

الإمارات  القرقاوي:  حممد   -
تعزز م�صاركة منوذجها املتقدم 

يف ا�صت�صراف امل�صتقبل.
القرقاوي  حم��م��د  م���ع���ايل  واأك������د 
ب���روؤى �ضاحب  اأن دول��ة االإم����ارات 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، 
مركزاً  ال��ع��امل��ي��ة  م��ك��ان��ت��ه��ا  ت��ر���ّض��خ 
واأن  االإيجابي،  امل�ضتقبلي  للتغيري 
ت�ضعى  اجلديدة،  ال�ضراكة  اتفاقية 
ال�ضمو  �ضاحب  توجهات  لتج�ضيد 
اآل مكتوم  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اهلل"،  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
ب��ت��ح��وي��ل دول����ة االإم�������ارات ملختر 
امل�ضتقبلية  احلكومية  للممار�ضات 
التي  ال��رائ��دة  لل�ضراكات  ومن�ضة 

حتفز اال�ضتعداد للم�ضتقبل.
اإن ح��ك��وم��ة دول���ة  وق�����ال م��ع��ال��ي��ه 
ع��ل��ى ت�ضميم  االإم������ارات ح��ري�����ض��ة 
مناذج عمل جديدة تدعم جاهزية 
وت�ضهم  ل��ل��م�����ض��ت��ق��ب��ل  احل���ك���وم���ات 
املجتمعات،  ح����ي����اة  حت�������ض���ني  يف 
اأ�ض�س  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  م���ن خ����لل 
اال�ضتباقي  اال�ضرتاتيجي  التفكري 
واالأنظمة  ال�����ض��ام��ل��ة  واخل����ط����ط 

ي�ضمن تعزز مكانة دولة االإمارات 
الغذائي  للبتكار  مركزاً  العاملية، 

واملمار�ضات العاملية املتميزة.
كما ي�ضمل متديد مبادرة "ت�ضريع 
 "360 ال�������دائ�������ري  االق����ت���������ض����اد 
مبوجبها  ال����ت����ي  ع�����ام�����ني،  مل�������دة 
اأوىل  االإم���������ارات  اأ���ض��ب��ح��ت دول�����ة 
ل��ل��م��ب��ادرة عاملياً،  ال��داع��م��ة  ال���دول 
ل���ت���ك���ون م����رك����زاً ع���امل���ي���اً وخم�����راً 
االقت�ضادي  ل��لب��ت��ك��ار  م��ف��ت��وح��اً 
يف  رائ��داً  والتكنولوجي، ومن��وذج��اً 
اإىل  وت��ه��دف  امل�����ض��ت��دام��ة،  التنمية 
ال�ضناعية  الثورة  تقنيات  توظيف 
بيئة موؤهلة وبنية  الرابعة الإن�ضاء 
حت���ت���ي���ة م�������ض���ت���دام���ة ل����دع����م منو 
ال�ضياق،  ويف  احليوية.  القطاعات 
االإم�����ارات  دول����ة  ح��ك��وم��ة  �ضتطلق 
االقت�ضادي  املنتدى  مع  بال�ضراكة 
العاملي ال�ضبكة العاملية للم�ضرعات 
الدولية، كما �ضيتم اإطلق القرية 
مع  بال�ضراكة  العاملية  التعاونية 
واحلكومات،  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات 
واملوؤ�ض�ضات  اخل���ا����س،  وال���ق���ط���اع 
العامل،  م�ضتوى  ع��ل��ى  املجتمعية 
وه����ي ع���ب���ارة ع���ن ق���ري���ة يف عامل 
للعمل  موقعاً  ت�ضّكل  امليتافري�س 
اإي����ج����اد حلول  وال���ت���ع���اون يف  م���ع���اً 
تواجه  ال���ت���ي  امل��ل��ح��ة  ل��ل��ت��ح��دي��ات 
العامل، وت�ضكيل ملمح القطاعات 
اجل���دي���دة، وو����ض���ع ت�����ض��ور جديد 

للأجندة االإقليمية والعاملية.

- تعزيز ح�صور دولة الإمارات 
العاملي.

ال��ث��ال��ث تعزيز  امل���ح���ور  وي��ت�����ض��م��ن 
وامل�ضوؤولني  ال��������وزراء  م�����ض��ارك��ة 
احل��ك��وم��ي��ني م��ن دول���ة االإم�����ارات 

ال�����ت�����ي جت���م���ع���ن���ا ب�����ه�����دف ال����دف����ع 
ب��ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل���ا����س من 
لق�ضايا  لل�ضتجابة  العمل  اأج���ل 
ال��ع��امل��ي، وتعزيز  ال��غ��ذائ��ي  االأم����ن 
امل��ن��اخ، واالبتكار  امل��رون��ة يف جم��ال 
يف جماالت التجارة والتكنولوجيا 
امل�ضوؤولة، وهي ق�ضايا حتتل اليوم 
موقع ال�ضدارة يف التحديات التي 
حماور   4  - العامل."  ي��واج��ه��ه��ا 

رئي�ضية للتعاون والتكامل.
اال�ضرتاتيجية  ال�����ض��راك��ة  وت�ضعى 
ال�ضاملة بني حكومة دولة االإمارات 
اإىل  العاملي،  االقت�ضادي  واملنتدى 
والتكامل،  ال��ت��ع��اون  وت��ع��زي��ز  دع���م 
اأرب��ع��ة حم��اور رئي�ضية،  من خ��لل 
ال�ضناعية  ال����ث����ورة  م���رك���ز  ه����ي: 
ال���راب���ع���ة، وت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون بني 
واخلا�س،  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني 
ودعم م�ضاركات الوزراء وامل�ضوؤولني 
احلكوميني من دول��ة االإم��ارات يف 
االجتماعات والفعاليات واالأحداث 
االقت�ضادي  املنتدى  ينظمها  التي 
االإقليمي  امل�ضتويني  على  العاملي 
قمة  اإط��لق  اإىل  اإ�ضافة  والعاملي، 
ا���ض��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ه��دف ال��رتك��ي��ز على 
التحديات  وو�ضع  امل�ضتقبل  فر�س 
املحور  وي���رك���ز  ل��ه��ا.  ل��ل���ض��ت��ع��داد 
مركز  ع��م��ل  مت���دي���د  ع��ل��ى  االأول 
دولة  يف  الرابعة  ال�ضناعية  الثورة 
االإمارات، ملدة ثلث �ضنوات، ويوؤدي 
ا�ضرتاتيجياً يف ت�ضكيل  املركز دوراً 
وتعزيز م�ضتقبل الثورة ال�ضناعية 
ال�����راب�����ع�����ة، واال�����ض����رتات����ي����ج����ي����ات 
لها،  امل�ضاحبة  الوطنية  واخلطط 
واآل��ي��ات حتقيقها، من خ��لل عقد 
ال�ضراكات بني القطاعني احلكومي 
الذي  امل��رك��ز،  و�ضيعمل  واخل��ا���س. 

•• دافو�س-وام:

اأع���ل���ن���ت ح��ك��وم��ة دول�����ة االإم�������ارات 
واملنتدى االقت�ضادي العاملي تد�ضني 
مرحلة جديدة من م�ضرية التعاون 
على  اجلانبني  بني  املثمر  الثنائي 
بتوقيع  املا�ضيني،  العقدين  م��دى 
ا�ضرتاتيجية  ����ض���راك���ة  ات���ف���اق���ي���ة 
عاملية م�ضتدامة، تهدف اإىل تعزيز 
امل�ضتقبلية،  ال��ف��ر���س  ا���ض��ت��ك�����ض��اف 
وتر�ضيخ التكامل والتعاون يف دعم 
االأهداف  لتحقيق  العاملية  اجلهود 
واال�ضرتاتيجيات  اخلطط  وو�ضع 

امل�ضتقبلية ال�ضاملة.
جاء اإطلق ال�ضراكة اال�ضرتاتيجية 
ب���ني حكومة  امل�����ض��ت��دام��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
اجتماع  يف  وامل���ن���ت���دى،  االإم��������ارات 
رفيع امل�ضتوى عقده معايل حممد 
�ضوؤون  وزي���ر  ال��ق��رق��اوي  ع��ب��د اهلل 
الروفي�ضور  م��ع  ال����وزراء  جمل�س 
ورئي�س  م��وؤ���ض�����س  ���ض��واب  ك��لو���س 
املنتدى االقت�ضادي العاملي، �ضمن 
اأعمال االجتماع ال�ضنوي للمنتدى 
االق��ت�����ض��ادي ال��ع��امل��ي ال����ذي يعقد 
ال�ضوي�ضرية  داف���و����س  م��دي��ن��ة  يف 
مايو   26 اإىل   22 من  الفرتة  يف 
اجلاري، مب�ضاركة اأكرث من األفني 
من امل�ضوؤولني احلكوميني و�ضناع 
القرار، واملفكرين والعلماء ونخبة 
م����ن ق�����ي�����ادات ال����ق����ط����اع اخل���ا����س 
يجمعون  ال����ذي����ن  واالأك������ادمي������ي، 
جديدة  واأف����ك����ار  روؤى  ل�����ض��ي��اغ��ة 
تعزز جاهزية احلكومات والقطاع 

اخلا�س.
ال�������ض���راك���ة معايل  ات���ف���اق���ي���ة  وق�����ع 
ال�����ق�����رق�����اوي،  اهلل  ع����ب����د  حم����م����د 
�ضواب،  ك���لو����س  وال���روف���ي�������ض���ور 
وبح�ضور معايل حممد بن هادي 
لل�ضوؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  احل�ضيني 
امل��ال��ي��ة وم��ع��ايل ع��ب��داهلل ب��ن طوق 
ومعايل  االق���ت�������ض���اد  وزي�����ر  امل�����ري 
الزيودي  اأحمد  بن  ث��اين  الدكتور 
اخلارجية  ل��ل��ت��ج��ارة  دول�����ة  وزي�����ر 
ومعايل عهود بنت خلفان الرومي 
احلكومي  للتطوير  دول���ة  وزي����رة 
وامل�ضتقبل ومعايل �ضما بنت �ضهيل 
ب��ن ف��ار���س امل���زروع���ي وزي����رة دولة 
�ضارة  وم���ع���ايل  ال�����ض��ب��اب  ل�������ض���وؤون 
بنت يو�ضف االأم��ريي وزي��رة دولة 
ومعايل  امل��ت��ق��دم��ة  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
عمر بن �ضلطان العلماء وزير دولة 
واالقت�ضاد  اال���ض��ط��ن��اع��ي  ل��ل��ذك��اء 
ال��رق��م��ي وت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ع��م��ل عن 
بلهول  جمعة  خلفان  و�ضعادة  بعد 
دبي  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  الرئي�س 

للم�ضتقبل.
وت�����ض��م��ل ال�������ض���راك���ة ال��ع��امل��ي��ة بني 
ح����ك����وم����ة االإم���������������ارات وامل����ن����ت����دى 
االقت�ضادي العاملي خمتلف اأ�ضكال 
ال��ت��ع��اون وال�����ض��راك��ات وامل���ب���ادرات 

االجتماعات  تنظيم  ع��ل��ى  ت��رك��ز 
ال�ضنوية ملجال�س امل�ضتقبل العاملية 
بال�ضراكة مع املنتدى االقت�ضادي 
املقبلني،  العامني  خ��لل  العاملي، 
بحيث ت�ضت�ضيف هذه االجتماعات 
امل�ضوؤولني  م��ن   300 م��ن  اأك����رث 
املفكرين  ون���خ���ب���ة  احل���ك���وم���ي���ني 
لبحث  واملتخ�ض�ضني  واخل����راء 
واملتغريات  اجل��دي��دة  االجت��اه��ات 
جمل�ضاً   20 يف  امل�������ض���ت���ق���ب���ل���ي���ة 

رئي�ضياً.
ومت�����ث�����ل االت����ف����اق����ي����ة ام�������ت�������داداً 
للعلقات املتينة بني حكومة دولة 
االإم������ارات وامل��ن��ت��دى، ال��ت��ي متتد 
وا�ضتقطبت  ع��ق��دي��ن  م��ن  الأك����رث 
اأك����رث من  ع��ل��ى م���دى 14 ع���ام���اً 
 100 م��ن  م�ضت�ضرف  األ��ف   12
دولة، واأكرث من 900 جمل�س مت 
اأعمال االجتماعات  عقدها �ضمن 
ال�ضنوية ملجال�س امل�ضتقبل العاملية، 
يف  جل�ضاتها  اأوىل  ان��ع��ق��دت  ال��ت��ي 
جمال�س  م�ضمى  حت��ت   2008

االأجندة العاملية.
وت�ضهم جمال�س امل�ضتقبل العاملية 
يف ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دول���ة االإم�����ارات 
مركزاً معرفياً، جتمع على اأر�ضها 
نخبة العقول العربية، واملفكرين 
ب�����ه�����دف و������ض�����ع روؤي����������ة ج����دي����دة 
امل�ضتقبل  ���ض��ن��اع��ة  ل��ل��م�����ض��ت��ق��ب��ل، 
ومتكينها  االأجيال  فر�س  وتعزيز 
التحديات  خمتلف  مواجهة  م��ن 
واإي���ج���اد احل���ل���ول ال��ن��اج��ح��ة لها، 
ال�ضنوية  االجتماعات  اآخرها  كان 
اأكرث  ا�ضتقطبت  التي   2020 يف 
ومتخ�ض�س  خ��ب��ري   1000 م��ن 
 80 اأك��رث من  31 قطاعا من  يف 
دول����ة ل��لإ���ض��ه��ام يف ت��ط��وي��ر جهد 
جمل�ضاً   40 يف  م�����ض��رتك  ع��امل��ي 

عاملياً.
االإم����ارات ت�ضارك  اأن دول���ة  ي��ذك��ر 
فعاليات  يف  امل�ضتوى  رف��ي��ع  ب��وف��د 
للمنتدى  ال�������ض���ن���وي  االج���ت���م���اع 
االقت�ضادي العاملي، ي�ضم عددا من 
احلكومة  يف  وامل�ضوؤولني  ال���وزراء 
االحت���ادي���ة، وك��ب��ار امل�����ض��وؤول��ني يف 
ح��ك��وم��ة اأب��وظ��ب��ي وح��ك��وم��ة دبي، 
7 م��ن ال�����وزراء يف  فيما ي��ت��ح��دث 
حكومة دولة االإم��ارات يف جل�ضات 
القطاعات  اأب����رز  تغطي  رئي�ضية 

امل�ضتقبلية احليوية.
6 حماور  ع��ل��ى  امل��ن��ت��دى  وي���رك���ز 
النظام  ا���ض��ت��ع��ادة  ت�ضمل  رئي�ضية 
االإقليمي،  وال����ت����ع����اون  ال���ع���امل���ي 
االقت�ضادي  ال���ت���ع���ايف  و����ض���م���ان 
وا���ض��ت�����ض��راف ح��ق��ب��ة ج���دي���دة من 
�ضحية  جمتمعات  وب��ن��اء  ال��ن��م��و، 
وم�ضادر  امل��ن��اخ  وحماية  وع��ادل��ة، 
الغذاء والطبيعة، وقيادة التحول 
اإمكانات  وت���وظ���ي���ف  ال�����ض��ن��اع��ي، 

الثورة ال�ضناعية الرابعة.

طرق دبي توقع اتفاقية لتاأ�شي�س مركز ابتكار يف جامعة برمنغهام دبي
•• دبي -وام:

والبحث  تاأ�ضي�س مركز للبتكار  بدبي  واملوا�ضلت  الطرق  اأعلنت هيئة 
وال��ت��ط��وي��ر ت��اب��ع ل��ه��ا يف احل���رم اجل��ام��ع��ي اجل��دي��د جل��ام��ع��ة برمنغهام 
الريطانية يف مدينة دبي االأكادميية بهدف تاأ�ضي�س من�ضة تعمل على 
تعزيز اأجندة االبتكار يف الهيئة ودعم اجليل القادم من مبتكري االإمارات 
من�ضة  وتوفري  التكنولوجيا  و�ضركات  واجلامعات  النا�ضئة  وال�ضركات 
اأحدث االبتكارات يف  اإبراز وجت�ضيد  اأجل  الفّعال من  للتعاون والتن�ضيق 

جماالت النقل واملوا�ضلت.
املدير  �ضهاب  ب��و  نا�ضر  وامل��وا���ض��لت  ال��ط��رق  هيئة  ع��ن  االتفاقية  وّق���ع 
جامعة  وع��ن  املوؤ�ض�ضية  واحل��وك��م��ة  اال�ضرتاتيجية  لقطاع  التنفيذي 

وزيرة  م��ورت��ون  ويندي  بح�ضور  �ضادلر  ديفيد  الروفي�ضور  برمنغهام 
الدولة للنقل يف اململكة املتحدة التي تزور حرم اجلامعة ممثلًة حلكومة 

بلدها يف دولة االإمارات.
العام  يف  الطرفني  بني  ��َع��ت  ُوقِّ م�ضبقة  التفاقية  تطويراً  التوقيع  ياأتي 
عن  االآن  اأثمر  الذي  والبحث  التعليم  برنامج  تعزيز  اأجل  من   2019
للبتكار  مركز  الإن�ضاء  واجلامعة  الهيئة  بني  نوعها  من  فريدة  �ضراكة 
 1،151 املركز  م�ضاحة  وتبلغ  اجلامعي.  احل��رم  يف  والتطوير  والبحث 
م�ضاحات  وي�ضم  للجامعة  اجلديد  باملقر  طابقني  وي�ضغل  مربعا  م��رتا 
عمل م�ضرتكة ومناطق ومن�ضاآت اأولية ملخترات االبتكار وتقدمي برامج 

التدريب املتخ�ض�ضة.
وقال نا�ضر بو �ضهاب: اإن التعاون مع �ضركائنا اال�ضرتاتيجيني الرئي�ضيني 

مثل اجلامعات وال�ضركات النا�ضئة واملتعاملني يعتر عامل جناح رئي�س 
لهيئة الطرق واملوا�ضلت يف حتقيق روؤيتها املتمثلة ب� /الريادة العاملية يف 
ال�ضهل وامل�ضتدام/ وم�ضاعيها لتعزيز ريادتها يف جمال االبتكار،  التنقل 
الهيئة للبتكار والبحث والتطوير يف حرم جامعة  اإن�ضاء مركز  وميثل 
الهيئة حيث  االبتكار يف  فارقة يف خارطة طريق  دبي علمة  برمنغهام 
اأن دوره لن يقت�ضر على توفري االأدوات واملوارد لتعزيز ثقافة االبتكار يف 
ُن الهيئة من التوا�ضل وب�ضكل  هيئة الطرق واملوا�ضلت فح�ضب بل �َضُيَمكَّ

فعال مع االأطراف اخلارجية ملجتمع االبتكار.
ويدعم املركز برناجماً تعليمياً وبحثياً مقره يف احلرم اجلامعي والذي 
يفتح قريباً لتقدمي جتربة طلبية مرنة عالية التقنية وممتعة ومنتجة 
ومبدعة من الناحية املعمارية ومبعايري دبي، وباالإ�ضافة اإىل االنخراط 

يهدف  والتطبيق  التجارب  يف  والدخول  للبتكار  احليوية  املجاالت  يف 
اأخ���رى مثل برامج  الطرفني يف جم��االت  ب��ني  التعاون  دع��م  اإىل  امل��رك��ز 

التدريب والبحث العلمي.
ال�ضراكة بني دبي وجامعة برمنغهام  وقالت ويندي مورتون: تعد هذه 
فر�ضة رائعة لدفع االبتكار يف جمال النقل وخلق فر�س مثرية للبحث 
تن�ضر  التي  الريطانية  التجارية  للعلمة  رائ��ع  مثال  ه��ذا  والتعليم، 

االبتكار والتعاون ودعم النمو االقت�ضادي يف جميع اأنحاء العامل.
هيئة  مع  بالعمل  ف��خ��ورون  نحن  �ضادلر:  الروفي�ضور  ق��ال  جانبه  من 
اإق��ام��ة �ضراكة م��ن �ضاأنها دف��ع م�ضرية  ال��ط��رق وامل��وا���ض��لت م��ن خ��لل 
ال��وق��ت خلق فر�س  نف�س  وامل��وا���ض��لت ويف  النقل  االب��ت��ك��ار يف جم���االت 

مثرية للبحث والتعاون االأكادميي.

الرائدة لل�شراكات  ومن�شة  امل�شتقبلية  احلكومية  للممار�شات  خمترب  اإىل  الإمارات  بتحويل  را�شد  بن  حممد  توجهات  جت�شد  • ال�شراكة 
الإن�شانية  خري  لأجل  العامل  مع  ت�شاركها  البتكار  حول  مميزة  روؤية  الإمارات  لدى  �شواب:   • كالو�س 

ملري�صة تبلغ من العمر 49 عاًما 

اإجراء جراحة طارئة  يف ميديكلينيك م�شت�شفى �شارع املطار لإنقاذ الطرف الأمين ال�شفلي
عبد الرحمن ماهر: كان التدخل ال�شريع هو املفتاح لإنقاذ الطرف ال�شفلي املهّدد للمري�شة

الإمارات توؤكد التزامها بتعزيز اإطارها التنظيمي 
ملكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت دولة االإمارات التزامها وجهودها امل�ضتمرة لتعزيز 
اإطارها التنظيمي فيما يتعلق مبكافحة اجلرائم املالية 
املخت�ضة فر�س عقوبات فعالة  ال�ضلطات  توا�ضل  حيث 
�ضارمة،  مراقبة  وعمليات  باأنظمة  والقيام  وتنفيذها 
ل�����ض��م��ان ���ض��لم��ة واأم����ن ال��ن��ظ��ام امل���ايل ال��ع��امل��ي، وذلك 
الوطنية  واال�ضرتاتيجية  الدولية  املعايري  مع  متا�ضيا 

ملكافحة غ�ضل االأموال ومتويل االإرهاب.
ومت ح��ت��ى ال���ي���وم ت��ن��ف��ي��ذ ت���داب���ري ف��ع��ال��ة واإج��������راءات 
من  للدولة  املالية  البيئة  حلماية  ا�ضتباقية  تنظيمية 
ال�ضلطات املخت�ضة، مبا يف ذلك م�ضرف االإمارات  قبل 
العربية املتحدة املركزي، وهيئة االأوراق املالية وال�ضلع، 
ووزارة االقت�ضاد، ووزارة العدل، و�ضوق اأبوظبي العاملي، 
و���ض��ل��ط��ة دب���ي ل��ل��خ��دم��ات امل��ال��ي��ة، ف�����ض��ل ع��ن التعاون 
الوثيق بني اجلهات املعنية. وبكونها مركزا ماليا عامليا 
مهما ملمار�ضة االأعمال التجارية، جددت دولة االإمارات 
ملكافحة اجلرائم  الدويل  املجتمع  بالعمل مع  التزامها 
امل��ال��ي��ة وت��ذك��ري ال�����ض��رك��ات ب��ال��ت��زام��ات��ه��ا يف م��ا يتعلق 
برامج العقوبات الدولية. وقال �ضعادة حامد الزعابي 
االأموال  غ�ضل  ملواجهة  التنفيذي  للمكتب  العام  املدير 

ومتويل االإرهاب.. " ب�ضفتها مركزا جتاريا عامليا، فاإن 
ال�ضركات ورجال االأعمال  دولة االإم��ارات منفتحة على 
يف جميع اأنحاء العامل. ويتمثل هدف املكتب التنفيذي 
ملكافحة غ�ضل االأموال ومتويل االإرهاب، يف تعزيز اإطار 
دولة االإمارات ملكافحة اجلرمية املالية ب�ضكل م�ضتمر".

وع��ل��ى ال�����ض��ع��ي��د ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي، اأو����ض���ح ���ض��ع��ادت��ه " نحن 
توفر  حيث  م�ضتمر،  ب�ضكل  نهجنا  تطوير  على  نعمل 
القوانني  م��ن  وف��ع��اال  م�ضتقرا  نظاما  االإم�����ارات  دول���ة 
واالإجراءات مبا يتما�ضى مع املعايري الدولية، وتت�ضافر 
لهذه  امتثاله  ل�ضمان  االأع��م��ال  جمتمع  م��ع  جهودها 

املعايري وحتقيق ازدهاره يف بيئة جذابة ومرنة".
مدير  الطنيجي  حممد  طلل  �ضعادة  قال  جانبه،  من 
تلتزم   " االن��ت�����ض��ار..  وحظر  للرقابة  التنفيذي  املكتب 
املجتمع  يف  م�����ض��وؤوال  ع�����ض��وا  ب�ضفتها  االإم������ارات  دول���ة 
الدولة من  اقت�ضاد  ا�ضتقرار و�ضلمة  الدويل، ب�ضمان 
هذا  ويف  امل�ضتهدفة.  امل��ال��ي��ة  ال��ع��ق��وب��ات  تطبيق  خ��لل 
ال�ضدد تتعاون ال�ضلطات االإ�ضرافية يف االإمارات العربية 
القطاع  م��ع  وك��ذل��ك  بينها،  فيما  وثيق  ب�ضكل  املتحدة 
ومكافحة  امل�ضتهدفة  املالية  العقوبات  لتنفيذ  اخلا�س، 
االلتزامات  م��ع  يتما�ضى  مب��ا  ال��ع��ق��وب��ات،  م��ن  ال��ت��ه��رب 

الدولية واأف�ضل املمار�ضات".

•• اأبوظبي- الفجر

العمر  تبلغ من  ع��لج مري�ضة  مت 
ميديكلينيك  يف  بنجاح  عاًما   49
م�����ض��ت�����ض��ف��ى ������ض�����ارع امل�����ط�����ار من 
عليها  ال��ع��ث��ور  مت  دم��وي��ة  جلطات 
نتيجة  الرئي�ضي  ال�ضاق  �ضريان  يف 
تخرث  ت�ضبب  ن���ادرة  جتلط  حلالة 
ال����دم. امل��ري�����ض��ة ك��ان��ت ت��ع��اين من 
النادرة وكانت تتناول  هذه احلالة 

مميعات الدم كاإجراء وقائي.
قدمت املري�ضة اإىل امل�ضت�ضفى وهي 
وم�ضتمرة  �ضديدة  اآالم  من  ت�ضكو 
ك���ان���ت تعاين  ال��ي��م��ن��ى  ال���رج���ل  يف 
منها مل���دة اأ���ض��ب��وع��ني. ب��ع��د اإج���راء 
الفحو�ضات واال�ضت�ضارات ال�ضاملة، 
املقطعي للأوعية  الت�ضوير  اأظهر 

)CT( عن وجود جلطات دموية 
يف ال�ضريان الرئي�ضي لل�ضاق، وبعد 
لعملية  م���وع���د  حت���دي���د  مت  ذل����ك 
ط��ارئ��ة الإن��ق��اذ ال�����ض��اق ب��ع��د توقف 

و�ضول االأك�ضجني اإليها.
وعن هذه احلالة قال الدكتور عبد 
جراحة  ا�ضت�ضاري  ماهر،  الرحمن 

االأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة ال��ت��داخ��ل��ي��ة يف 
�ضارع  م�����ض��ت�����ض��ف��ى  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك 
هو  ال�ضريع  التدخل  "كان  املطار: 
ال�ضفلي  ال���ط���رف  الإن���ق���اذ  امل��ف��ت��اح 
اإجراء  للمري�ضة، لذلك مت  املهّدد 
عملية دعامة طارئة يف نف�س اليوم 
ال�ضتعادة تدفق الدم اإىل ال�ضاقني. 

وكانت هذه هي اخلطوة االأوىل يف 
تطلبت  حيث  ال��ع��لج��ي��ة،  خطتها 
على  ال��دم  جتلط  ا�ضتعادة  حالتها 
مراحل ". واأ�ضاف الدكتور ماهر: 
وح���دة  يف  ي���وم���ني  ق�����ض��اء  "بعد 
اأج���ري���ت عملية  امل���رك���زة،  ال��ع��ن��اي��ة 
ثانية الإزالة اجللطات الدموية يف 

نهاية  بعد  وال�ضاق.  الركبة  اأوعية 
ا�ضتعادة  يف  جن��ح��ن��ا  االإج��������راءات، 

تدفق دم ممتاز اإىل القدم ".
امل�ضت�ضفى  م��ن  املري�ضة  وخ��رج��ت 
وتخ�ضع  ج���ي���دة  ���ض��ح��ي��ة  ب��ح��ال��ة 
حالياً للعلج الطبي لتجنب تكرار 

حدوث اجللطات الدموية.
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اأخبـار الإمـارات
اينوك تكرم اأبطال مكافحة احلرائق

•• دبي-وام:

ك��ّرم��ت جم��م��وع��ة اي��ن��وك اأم�����س اأب��ط��ال��ه��ا ال��ذي��ن ���ض��اه��م��وا يف 
حمطات  كافة  �ضمن  احل��رائ��ق  ح��وادث  جميع  على  ال�ضيطرة 
التابعة لها حتى الربع االأخ��ري من  اخلدمة ومنافذ التجزئة 
عام 2021. جاء ذلك خلل حفل توزيع اجلوائز الذي اأقيم 

بح�ضور االإدارة العامة للدفاع املدين يف دبي.
وخ���لل احل��ف��ل ك���رم مم��ث��ل��ون ع��ن جم��م��وع��ة اي��ن��وك واالإدارة 
23 منهم من فرق  بطًل   24 دب��ي  امل��دين يف  للدفاع  العامة 
عمل اينوك بينما ينتمي االأخري اإىل اإحدى اجلهات املتعاقدة 
معها وذلك مل�ضاهمتهم يف مكافحة احلرائق واإنقاذ االأرواح على 

امتداد حمطات خدمة اينوك.
وقال �ضعادة �ضيف حميد الفل�ضي الرئي�س التنفيذي ملجموعة 
راأ�س  على  فرق عملنا وعملئنا  و�ضلمة  تاأتي �ضحة  اينوك: 
قائمة اأولوياتنا يف جمموعة اينوك ولهذا نحر�س على تدريب 
على  للمجموعة  التابعة  اخلدمة  حمطات  كافة  يف  العاملني 
وال�ضلمة  ال�ضحة  وب��روت��وك��والت  معايري  الأع��ل��ى  االم��ت��ث��ال 

�ضماناً لل�ضلمة العامة.
واأ�ضاف : يج�ّضد االحتفاء بجهود فرق عملنا وتبنيهم الأرقى 
ب�ضمان  اينوك  التزام  على  دالل��ًة  وال�ضلمة  ال�ضحة  معايري 
وال�ضلمة يف  ال�ضحة  اأعلى معايري  العامة وتطبيق  ال�ضلمة 

اأماكن العمل وحمطات اخلدمة التابعة لها.

جتدر االإ�ضارة اإىل اأن جمموعة اينوك كانت قد افتتحت موؤخراً 
املنطقة احلرة  الطارئة يف  االأول من نوعه لل�ضتجابة  املركز 
املجموعة  ا�ضرتاتيجية  اإط���ار  يف  وذل���ك  "جافزا"  علي  جلبل 
الدفاع  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اأ���ض��ول��ه��ا  حلماية  املتوا�ضلة  وخططها 

املدين يف دبي.
ُي�ضار اإىل اأن جمموعة اينوك �ضّجلت اأكرث من 60 مليون �ضاعة 
عمل ب�ضري اآمنة �ضمن حمفظة م�ضاريعها املحلية والعاملية يف 
عمليات  ذل��ك  يف  مبا  و2022   2018 عامي  بني  ما  الفرتة 
ت�ضييد جمموعة من من�ضاآت تخزين النفط وخطوط االأنابيب 
والبنى التحتية واملباين ال�ضناعية وما يرتبط بها من اأن�ضطة 

عالية اخلطورة مثل التعامل مع املواد اخلطرة.

كوفيد- 19 ك�صف جاهزية العديد من احلكومات لبذل جهود ا�صتثنائية

القمة العاملية للحكومات: احلكومات تقود التحول يف قطاع الرعاية ال�شحية مدعومة بالبيانات والتكنولوجيا

•• دبي-وام:

اأكد تقرير معريف اأ�ضدرته موؤ�ض�ضة 
القمة العاملية للحكومات اأن الوقت 
للحكومات  االأن�������ض���ب  ه���و  احل�����ايل 
الرعاية  ق��ط��اع  ال��ت��ح��ول يف  ل��ق��ي��ادة 
ك�ضفت  بعدما  خ�ضو�ضا  ال�ضحية، 
جاهزية  ع��ن  كوفيد19-  ج��ائ��ح��ة 
ال��ع��دي��د م��ن احل��ك��وم��ات يف العامل 
حماية  يف  ا�ضتثنائية  ج��ه��ود  ل��ب��ذل 
�ضحة �ضعوبها والت�ضدي للجائحة، 
م��ا اأك����د اأه��م��ي��ة دور احل��ك��وم��ات يف 
الرعاية  قطاع  تطوير  ا�ضتمرارية 
ال�����ض��ح��ي��ة، و�����ض����رورة ع��م��ل��ه��ا على 
يف  ومبتكرة  ج��دي��دة  �ضيا�ضات  بناء 

الرعاية ال�ضحية.
اأَعدته  ال����ذي   - ال��ت��ق��ري��ر  واأو����ض���ح 
�ضركة  م����ع  ب���ال�������ض���راك���ة  امل���وؤ����ض�������ض���ة 
 ،KPMG – "جي اإم  بي  "كيه 
كيف  ال��ت��غ��ي��ري:  "اأبطال  ب��ع��ن��وان: 

تف�ضريه  حكومة  لكل  ميكن  نهجا 
واحتياجاتها  ل���ظ���روف���ه���ا  وف����ًق����ا 
ال��ت��ي تتمتع  وق��درات��ه��ا وم���وارده���ا 

بها".
مبادئ   8 اإىل  ال��ت��ق��ري��ر،  وت���ط���رق 
اال�ضتناد  احل���ك���وم���ات  ع��ل��ى  م��ه��م��ة 
الرعاية  ���ض��ي��ا���ض��ات  ب��ن��اء  يف  ع��ل��ي��ه��ا 
يف  تتمثل  ب��ه��ا،  اخل��ا���ض��ة  ال�ضحية 
لتاأمني  ال�ضاملة  التغطية  �ضمان 
املجتمع  ل�ضحة  اخل��دم��ات  اأف�����ض��ل 
ال�ضحية  ال��رع��اي��ة  منظومة  وب��ن��اء 
ال���ت���ي ت���رك���ز ع��ل��ى امل���ري�������س، ومنح 
امل���ر����ض���ى ال��ف��ر���ض��ة ل��ل��م�����ض��ارك��ة يف 
�ضبل احلفاظ على �ضحتهم  تقرير 
التي  ال�����ض��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة  و����ض���ك���ل 
كفاءة  وزي�������ادة  اإل���ي���ه���ا،  ي��ت��ط��ل��ع��ون 
اأنظمة  وب��ن��اء  م��ق��دم��ي اخل���دم���ات، 
التعاون  وت��ع��زي��ز  ب���امل���رون���ة،  ت��ت�����ض��م 
ب���ني ال��ق��ط��اع��ني ال���ع���ام واخل���ا����س، 
والتحليل االآمن واملوثوق للبيانات، 

اأف�ضل  م�����ض��ت��ق��ب��ل  وب����ن����اء  اأدائ�����ه�����ا 
الفاعل  دورها  ل�ضعوبها، من خلل 
احلكومات  مت��ك��ني  يف  وامل����ح����وري 
للم�ضتقبل،  ج��اه��زي��ت��ه��ا  وت���ع���زي���ز 
للتحديات  مبتكرة  ح��ل��ول  واإي��ج��اد 
النا�س  ح��ي��اة  حت�ضني  يف  ي�ضهم  م��ا 

واملجتمعات الب�ضرية.
التغيري:  "اأبطال  تقرير  اإن  وق��ال 
تقود  اأن  ل��ل��ح��ك��وم��ات  مي��ك��ن  ك��ي��ف 
التحول يف قطاع الرعاية ال�ضحية"، 
الذي اأطلقته املوؤ�ض�ضة بال�ضراكة مع 
"كي بي اإم جي"، ي�ضكل اأداة معرفية 
تدعم جهود احلكومات يف موا�ضلة 
ال�ضحية  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع  ت��ط��وي��ر 
تعزيز  اأهمية  على  ال�ضوء  وي�ضلط 
احلكومي  القطاعني  بني  ال�ضراكة 
وخطط  �ضيا�ضات  وتبني  واخل��ا���س 
اأكرث فاعلية لبناء منظومة الرعاية 
اخلدمات  اأف�ضل  وتاأمني  ال�ضحية 
اأكد  ج��ه��ت��ه،  م��ن  امل��ج��ت��م��ع.  ل�ضحة 

التحول  تقود  اأن  للحكومات  ميكن 
اأن  ال�ضحية" -  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع  يف 
اأعطت   "19  – "كوفيد  ج��ائ��ح��ة 
لتعزيز  جديداً  منظورا  احلكومات 
اجلاهزية لتحديات امل�ضتقبل، وقال 
حتديات  ع��ن  ك�ضفت  اجل��ائ��ح��ة  اإن 
على  ال�ضحية  ال��ن��ظ��م  يف  ال��ت��ح��ول 
تن�ضيق  واأه���م���ي���ة  ال���ع���امل  م�����ض��ت��وى 
وتعزيز  احل����ك����وم����ات،  ا����ض���ت���ج���اب���ة 
احلكومي  ال���ق���ط���اع���ني  �����ض����راك����ات 
واخل��ا���س، واأب����رزت جت���ارب ريادية 
ل��ع��دد م��ن احل��ك��وم��ات ال��ت��ي متكنت 
ديناميكية  ���ض��ي��ا���ض��ات  ت��ب��ن��ي  م����ن 
ل��ر���ض��م طريق  اإب���داع���ي���ة  وخ���ط���ط 
اخل���روج م��ن ه��ذه اجل��ائ��ح��ة. واأكد 
ال�������ض���ره���ان، نائب  ي��و���ض��ف  حم��م��د 
العاملية  ال���ق���م���ة  م��وؤ���ض�����ض��ة  م���دي���ر 
ر�ضخت  ال���ق���م���ة  اأن  ل���ل���ح���ك���وم���ات، 
للحكومات  عاملية  من�ضة  مكانتها 
مب�ضتوى  االرت���ق���اء  اإىل  ال�����ض��اع��ي��ة 

ا�ضت�ضارات  رئ���ي�������س  ف����ي����از،  اأح����م����د 
اإم  ب��ي  ال�����ض��ح��ي��ة، يف"كي  ال��رع��اي��ة 
كوفيد- اأن  االأدن���ى،  اخلليج  جي"، 
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م�ضتوى  على  ال�ضحية  االأنظمة  يف 
بارز يف  واأن للحكومات دور  العامل، 
جمال  يف  التحول  وت��ق��دمي  ت�ضكيل 
متكنت  اأن  بعد  ال�ضحية  ال��رع��اي��ة 
من قيادة الطريق للخروج من هذه 

االأزمة.
وق���ال : " اأظ��ه��ر االب��ت��ك��ار واالإب���داع 
واملوارد دورها يف حتقيق التحول يف 
الرعاية ال�ضحية عندما يتم دجمها 
واملنا�ضبة  ال�ضحيحة  ال��ق��ي��ادة  م��ع 
ع��ل��م��اً اأن ه��ن��اك حت��دي��ات ك��ب��رية يف 
اأن  اإال  ال�ضحية،  االأن��ظ��م��ة  معظم 
امل�ضلحة  واأ���ض��ح��اب  الديناميكيات 
ي�ضمحون  ال  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال���ب���ن���ي���ة 
ي��ن��ا���ض��ب اجلميع  واح����د  مب��خ��ط��ط 
ال�ضامل  التقرير  هذا  يقدم  لذلك، 

قوية،  اإم���������داد  ����ض���ل����ض���ل  ووج��������ود 
الرعاية  م��وظ��ف��ي  يف  واال���ض��ت��ث��م��ار 
ال�������ض���ح���ي���ة، واإع�����������ادة ال���ت���ف���ك���ري يف 
الوطنية  اال�ضتثمار  ا�ضرتاتيجيات 
ال��ع��ام��ل��ة، وبناء  ال��ق��وى  واإن��ت��اج��ي��ة 
امل��وظ��ف��ني وت��ع��زي��ز املهارات  ق���درات 
التكنولوجيا  وت�����ض��خ��ري  وامل��������وارد 
االأف�������راد، وو�ضع  ل��ت��ح�����ض��ني ���ض��ح��ة 
تعتمد  روؤي��ة م�ضتقبلية  ذات  خطط 
على التكنولوجيا الرقمية يف اإيجاد 

حلول لتحديات الرعاية ال�ضحية.
واأو�ضح التقرير اأن اجلائحة عززت 
���ض��راك��ة احل��ك��وم��ات والقطاع  ف��ك��رة 
ال�ضحية،  ال���رع���اي���ة  يف  اخل����ا�����س 
اأدوارا  احلكومات  ت��ويل  خ��لل  م��ن 
قواعد  وت��وف��ري  التحول  يف  قيادية 
وتويل  التعاون،  وت�ضجيع  وا�ضحة 
ابتكار  م�ضوؤولية  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع 
وتنفيذها  ال�ضحية  الرعاية  حلول 
املبتكرين  ا���ض��ت��ق��ط��اب  خ����لل  م���ن 

والباحثني وامل�ضتثمرين واملطورين 
ال�ضيا�ضات  ووا����ض���ع���ي  وامل��ن��ظ��م��ني 

وامل�ضتخدمني خلدمة املجتمع.
احلكومات  اأن  اىل  التقرير  واأ���ض��ار 
اأ�ضا�ضيا يف  �ضت�ضبح �ضريكا وحمفزا 
التحول من خلل متكني للبتكار 
واعتماد �ضيا�ضات املرونة التنظيمية 
ودع������م ال�������ض���رك���اء واال����ض���ت���ث���م���ار يف 
الرقمية  التكنولوجيا  ويف  االأف���راد 

لتقدمي خدمات بتكلفة اأقل.
اأن تعمل  اأن احلكومات يجب  واأك��د 
امل��ج��ت��م��ع يف حتديد  اإ�����ض����راك  ع��ل��ى 
الرعاية  الأن��ظ��م��ة  مف�ضلة  م��ب��ادئ 
تنمية  ع���ل���ى  وال���ع���م���ل  ال�����ض��ح��ي��ة، 
املجتمع  يف  املتخ�ض�ضة  اخل��دم��ات 
ب��دع��م م��ن اال���ض��ت�����ض��اري��ني ع��ن بعد 
الرعاية،  ن��ق��اط  يف  وال��ت�����ض��خ��ي�����س 
تخ�ض�ضية  ع�����ي�����ادات  وت�������ض���م���ي���م 
املقاربات  يف  واال�ضتثمار  للأمرا�س 
غ���ري ال��ط��ب��ي��ة ل��ت�����ض��ج��ي��ع ال���ع���ادات 

ال�ضحية يف املجتمع".
واأو����ض���ى ال��ت��ق��ري��ر ب��وج��وب متكني 
املر�ضى من حلول الرعاية الذاتية 
الرقمية،  التكنولوجيا  خ��لل  م��ن 

املري�س  ل�ضوت  االأول��وي��ة  واإع��ط��اء 
موؤكدا  ال�������ض���ري���ري،  ال���ت���دري���ب  يف 
الوقت  مت��ث��ل  احل��ال��ي��ة  ال��ف��رتة  اأن 
التحول  لقيادة  للحكومات  االأن�ضب 
يف قطاع الرعاية ال�ضحية وت�ضخري 
اأنظمة  وامل�����وارد الإن�����ض��اء  االأه�����داف 
رعاية �ضحية تركز على دعم جميع 
�ضحتهم  وحت�����ض��ني  املجتمع  اأف����راد 

اجل�ضدية والنف�ضية.
للحكومات  العاملية  القمة  ورك���زت 
ت�ضكيل  ع����ل����ى  اإط�����لق�����ه�����ا،  م����ن����ذ 
امل�ضتقبل  ح���ك���وم���ات  وا���ض��ت�����ض��راف 
للب�ضرية،  اأف�����ض��ل  م�ضتقبٍل  وب��ن��اء 
منظومة  ت��اأ���ض��ي�����س  يف  و���ض��اه��م��ت 
القائمة  الدولية  لل�ضراكات  جديدة 
وا���ض��ت�����ض��راف حكومات  اإل���ه���ام  ع��ل��ى 
امل�����ض��ت��ق��ب��ل. ومي��ك��ن االط�����لع على 
اأبطال   " لتقرير  الكاملة  الن�ضخة 
للحكومات  مي��ك��ن  ك��ي��ف  ال��ت��غ��ي��ري: 
ق���ط���اع  يف  ال�����ت�����ح�����ول  ت�����ق�����ود  اأن 
الرابط  ع��ر  ال�ضحية"  ال��رع��اي��ة 

االإلكرتوين:
 https://www

.  worldgovernmentsummit.org/ar
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ال�صحية   الرعاية  يف  �صركاء  اخلا�س  والقطاع  • احلكومات 

امل�صتقبل  لتحديات  جاهز  �صحي  لقطاع  اأ�صا�صية  ركائز  والبيانات  التكنولوجي  • التحول 

جمموعة جلنة ال�شداقة مع برملانات دول اأمريكا الالتينية يف املجل�س الوطني تلتقي بالنائب الأول لوزير التعليم العايل الكوبي
•• دبي-الفجر:

التقى �ضعادة الدكتور طارق حميد الطاير رئي�س جمموعة جلنة ال�ضداقة 
مع برملانات دول اأمريكا اللتينية واأمريكا ال�ضمالية يف املجل�س الوطني 
االحتادي، و�ضعادة مرمي ماجد بن ثنيه ع�ضو املجموعة، يف مقر االأمانة 
العامة للمجل�س بدبي، معايل الدكتور والرت بالوجا غار�ضيا النائب االأول 

لوزير التعليم العايل يف جمهورية كوبا.
ح�ضره  ال��ذي  اللقاء  خ��لل  الطاير،  حميد  ط��ارق  الدكتور  �ضعادة  واأك���د 
�ضعادة روبرتو بلنكو دومينغيز �ضفري جمهورية كوبا لدى الدولة، على 

التعليمية  خا�ضة  امل��ج��االت  من  العديد  يف  البلدين  بني  التعاون  اأهمية 
التوا�ضل  ج�ضور  مد  على  الر�ضيدة  القيادة  حر�س  وعلى  واالقت�ضادية، 

وتعزيز علقات التعاون مبا يحقق تطلعات دول و�ضعوب العامل.
واأ�ضار �ضعادته اإىل اأهمية تعزيز العلقات بني برملاين البلدين، مبا يواكب 
العلقات املتنامية بني دولة االإمارات وكوبا والتي �ضهدت تطوراً يف العديد 

من القطاعات.
بدورها اأكدت �ضعادة مرمي بن ثنية، اأن دولة االإمارات و�ضعت التعليم يف 
لكل  التعليم  حق  الد�ضتور  كفل  حيث  وخططها،  ا�ضرتاتيجياتها  مقدمة 
مواطن اإماراتي، وركزت الت�ضريعات على اأهمية الدور االأ�ضا�ضي للتعليم يف 

تقدم املجتمع، م�ضيفة اأن �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
اأعلن  "رعاه اهلل"،  ال��وزراء حاكم دبي  نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س 
وت�ضريعات  نظم  ووج��ه مبراجعة  التعليم،  هيكلية يف قطاع  تغيريات  عن 
و�ضيا�ضات القطاع التعليمي، واإن�ضاء عدد من املوؤ�ض�ضات الداعمة لتطوير 

م�ضتقبل التعليم يف الدولة.
ومت االإعلن عن اإن�ضاء "الهيئة االحتادية للتعليم املبكر" تخت�س بو�ضع 
وتنفيذ خطط �ضمولية للهتمام بالطفل منذ والدته وحتى ال�ضف الرابع 
واإن�ضاء  الوطنية،  وهويته  �ضخ�ضيته  وب��ن��اء  وم��ه��ارات،  و���ض��ح��ًة،  تعليماً، 
بكل  التعليم  جودة  مبراقبة  التعليم" تخت�س  جلودة  االحتادية  "الهيئة 

حيادية.
التعليم  لوزير  االأول  النائب  بالوجا غار�ضيا  والرت  الدكتور  وقدم معايل 
املغفور  الوطن  فقيد  يف  االإم���ارات  لدولة  احل��ارة  تعازيه  كوبا،  يف  العايل 
التهنئة  قدم  كما  ثراه"،  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ خليفة  له 
مبنا�ضبة انتخاب �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان "حفظه 

اهلل" رئي�ًضا لدولة االإمارات.
امل��ج��االت، موؤكدا  ال��ذي ت�ضهده دول��ة االإم���ارات يف جميع  واأ���ض��اد بالتطور 
على اأهمية تعزيز التعاون يف املجاالت التعليمية والرملانية واالقت�ضادية 
واال�ضتثمارية لتحقيق اأف�ضل م�ضتويات التعاون بني البلدين ال�ضديقني.

تتطلع اإىل حتقيق الأهداف التي تخدم ا�صرتاتيجية الطرفني

الأر�شيف واملكتبة الوطنية يوقع مع تريندز مذكرة تفاهم تهدف اإىل تعزيز التعاون

وفائدة علمية. و�ضكر �ضعادته اإدارة 
املعنيني  وج��م��ي��ع  ت��ري��ن��دز  م��رك��ز 
الثقايف،  ال��ت��ع��اون  ح�ضن  على  فيه 
هذه  ت��وق��ي��ع  اأج���ل  م��ن  والتن�ضيق 
ت�����ض��ّب يف م�ضلحة  ال��ت��ي  امل���ذك���رة 
بالبحوث  واأ�������ض������اد  اجل����ان����ب����ني، 
ي�ضدرها  التي  واملو�ضعة  الفريدة 
واأ�ضار  ودوري��ات��ه،  كتبه  يف  تريندز 

وطنياً ومركز اإ�ضعاع ثقايف، ونحن 
ع��ل��ى ث��ق��ة ب�����اأن اإ������ض�����دارات مركز 
ت���ري���ن���دز وب���ح���وث���ه ال��ع��ل��م��ي��ة من 
التعاون  واأن  املكتبة،  اإث���راء  �ضاأنها 
ال��ب��ن��اء م��ع ت��ري��ن��دز ���ض��روري جداً 
اأهمية  واأك������د  ال���ط���رف���ني.  وي���ه���م 
اجلانبان  به  يت�ضم  ملا  املذكرة  هذه 
العلمي،  ب��ال��ب��ح��ث  اه���ت���م���ام  م����ن 

الوطنية  وامل��ك��ت��ب��ة  االأر���ض��ي��ف  م��ع 
العلقات  ع���ل���ى  ي�����ض��ف��ي  �����ض����وف 
القائمة بيننا مزيداً من التنظيم، 
بحاجة  الطرفني  اأن  امل��وؤك��د  وم��ن 
�ضاأنه  م��ن  ال��ذي  التعاون  ه��ذا  اإىل 
اإث���راء اخل���رات وجم���االت البحث 
بالتجارب الناجحة. و�ضكر �ضعادته 
على  الوطنية  واملكتبة  االأر���ض��ي��ف 

عام  م���دي���ر  ع���ل���ي  اآل  م���اج���د  اهلل 
الوطنية:  وامل���ك���ت���ب���ة  االأر�����ض����ي����ف 
ت����ع����زز ه������ذه امل�����ذك�����رة ال���ع���لق���ات 
الطرفني،  ب���ني  ���ض��اب��ق��اً  امل���وج���ودة 
م�ضتقبلية  لعلقات  توؤ�ض�س  وه��ي 
يف  نتطلع  واأن��ن��ا  خا�ضة  متميزة؛ 
املكتبة  تاأ�ضي�س  اإىل  املقبلة  املرحلة 
وَمعلماً  ���ض��رح��اً  ل��ت��ك��ون  ال��وط��ن��ي��ة 

اإىل �ضرورة تنفيذ بنود املذكرة يف 
االإ���ض��دارات مبختلف  تبادل  اإط��ار 
اأ�ضكالها، وعقد الن�ضاطات العلمية 
موؤمترات  من  امل�ضرتكة  والبحثية 
وندوات وحما�ضرات وور�س عمل.

عبد  حممد  الدكتور  �ضعادة  وق��ال 
اهلل العلي الرئي�س التنفيذي ملركز 
تريندز: اإن توقيع مذكرة التفاهم 

الوطنية ي�ضع  واملكتبة  فاالأر�ضيف 
البحث العلمي التاريخي والرتاثي 
االإم��ارات ومنطقة  اخلا�س بدولة 
وهو  اأولوياته،  مقدمة  يف  اخلليج 
ي��ع��م��ل ع��ل��ى ح��ف��ظ ذاك����رة الوطن 
العلمي  ال��ب��ح��ث  واأن  ل���لأج���ي���ال، 
واملوا�ضيع  الق�ضايا  يف  امل�����ض��رتك 
اأك����رث جدوى  امل�����ض��رتك��ة ���ض��ي��ك��ون 

•• ابوظبي-الفجر:

الوطنية  واملكتبة  االأر���ض��ي��ف  وق��ع 
للبحوث  ت����ري����ن����دز  م�����رك�����ز  م�����ع 
تفاهم  م����ذك����رة  واال�����ض����ت���������ض����ارات 
ال���ع���لق���ات  مت���ت���ني  اإىل  ت����ه����دف 
اجلانبني،  ب���ني  اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
املجاالت  يف  التعاون  اآف��اق  وتعزيز 
ال���ع���ل���م���ي���ة وال���ب���ح���ث���ي���ة، وت����ب����ادل 
الناجحة  وال����ت����ج����ارب  اخل�������راء 
واالإ�ضدارات العلمية، ويف املجاالت 
ذات االهتمام امل�ضرتك التي توؤدي 
تخدم  التي  االأه���داف  حتقيق  اإىل 

ا�ضرتاتيجية اجلانبني.
االأر�ضيف  م��ن جانب  امل��ذك��رة  وق��ع 
وامل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة ����ض���ع���ادة عبد 
العام  امل���دي���ر  ع��ل��ي  اآل  م��اج��د  اهلل 
"تريندز"  ج��ان��ب  وم���ن  ب��االإن��اب��ة، 
���ض��ع��ادة ال��دك��ت��ور حم��م��د ع��ب��د اهلل 
للمركز،  التنفيذي  الرئي�س  العلي 
بح�ضور عدد من مديري االإدارات 

وامل�ضوؤولني يف كل املوؤ�ض�ضتني.
عبد  ���ض��ع��ادة  ق���ال  املنا�ضبة  وب��ه��ذه 

ج���ه���وده ال���ب���ن���اء يف ح��ف��ظ ذاك����رة 
ال����وط����ن، وع���ل���ى م���ا ي�������ض���دره من 
من  تاريخية  علمية  وبحوث  كتب 
الثقافية،  االأو���ض��اط  اإث���راء  �ضاأنها 
الفريق  ب��روح  العمل  اأهمية  واأك���د 
بني اجلانبني ومبا يحقق التكامل 
علمية  بحوث  عن  وي�ضفر  العلمي 
املذكرة  وتن�ّس  ومتميزة.  مبتكرة 
التعاون  م��ن جم���االت  امل��زي��د  على 
امل�ضرتكة،  ال��ب��ح��وث  اإج����راء  م��ث��ل: 
البحثية،  ال���ن�������ض���اط���ات  وت��ن��ظ��ي��م 
والتقارير  امل��ط��ب��وع��ات  واإ�����ض����دار 
البحثي،  التعاون  ودع��م  البحثية، 
وت���ع���زي���ز ���ض��ب��ك��ات ال���ت���وا����ض���ل مع 
والدوليني،  امل��ح��ل��ي��ني  ال�����ض��رك��اء 
وت���ب���ادل االأف���ك���ار ووج���ه���ات النظر 
حول الق�ضايا التي تهم الطرفني، 
واال���ض��ت��ف��ادة م��ن ع��لق��ات ك��ل من 
ال��ط��رف��ني م���ع و���ض��ائ��ل االإع������لم، 
اأخ��ر من التعاون  ن��وع  اأي  واإج���راء 
ال���ب���ح���ث���ي ال�������ذي ي����خ����دم اأه�������داف 
روح هذه  م���ع  وي��ت�����ض��ق  ال��ط��رف��ني 

املذكرة.  
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ويل عهد ال�شارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي
•• ال�شارقة - وام: 

ونائب  عهد  ويل  القا�ضمي  �ضلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �ضلطان  ال�ضيخ  �ضمو  ت��راأ���س 
املجل�س  اجتماع  ام�س،  ال�ضارقة،  الإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  ال�ضارقة  حاكم 
بن  عبداهلل  ال�ضيخ  �ضمو  بح�ضور  احلاكم،  �ضمو  مكتب  يف  عقد  ال��ذي  التنفيذي 
التنفيذي،  ال�ضارقة نائب رئي�س املجل�س  القا�ضمي نائب حاكم  �ضامل بن �ضلطان 
ال�ضارقة نائب  القا�ضمي نائب حاكم  اأحمد بن �ضلطان  ال�ضيخ �ضلطان بن  و�ضمو 

رئي�س املجل�س التنفيذي.
للإمارة  العامة  ال�ضيا�ضات  و���ض��ع  يف  امل�ضتمرة  خططه  �ضمن  املجل�س  وناق�س 
تطوير  على  العمل  ويف  احلكومية  والهيئات  الدوائر  مع  تنفيذها  على  والعمل 
املو�ضوعات  م��ن  ع���دداً  وامل���ب���ادرات..  اخل��دم��ات  اأف�ضل  وت��ق��دمي  العمل احلكومي 

الهامة املعنية بتطوير البنية الت�ضريعية ملواكبة التغريات التي تطراأ على خمتلف 
والقرارات  القوانني  م�ضروعات  من  عددا  املجل�س  وناق�س  واالأنظمة.  القطاعات 
املعنية بقطاع العقارات وتنظيم علقاته االإيجارية حيث ت�ضمنت م�ضروع قانون 
وتنظيم  اإن�ضاء  ب�ضاأن  قانون  وم�ضروع  ال�ضارقة،  اإم��ارة  يف  العقارات  تاأجري  ب�ضاأن 
مركز املنازعات االإيجارية يف اإمارة ال�ضارقة. وت�ضمن االجتماع مناق�ضة م�ضروع 
يف  العقارات  تاأجري  لقانون  التنفيذية  اللئحة  ب�ضاأن  التنفيذي  املجل�س  ق��رار 
اإمارة ال�ضارقة، وم�ضروع قرار املجل�س التنفيذي ب�ضاأن اإجراءات التنفيذ يف مركز 
م�ضتفي�ضة  مناق�ضة  بعد  املجل�س  ووج��ه  ال�ضارقة.  اإم��ارة  يف  االإيجارية  املنازعات 
املقدمة  امللحظات  كافة  بت�ضمني  وال��ق��رارات  القوانني  م�ضروعات  وبنود  مل��واد 
من ال�ضادة اأع�ضاء املجل�س التنفيذي والتن�ضيق ب�ضاأنها لو�ضع اأف�ضل الت�ضريعات 

القانونية املنظمة للعلقات االإيجارية يف اإمارة ال�ضارقة.

برعاية �شيف بن زايد .. انطالق اأعمال معر�س واجهة التعليم يف اأبوظبي

نهيان بن مبارك يكرم املبتكرين يف جمال طب امل�شتقبل

•• اأبوظبي - وام: 

حتت رعاية الفريق �ضمو ال�ضيخ �ضيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الداخلية، انطلقت اأم�س فعالي�ات ال�دورة الثامن�ة م�ن مع�ر�س 
اأرينا  االأو�ضط يف �ضالة جوجي�ضتو  ال�ض�رق  �ض�باب  التعلي�م وموؤمت�ر  واجه�ة 
بن�ضخته  التعلي�م"،  متكي�ن  م�ن  عام�ا  "خم�ض�ون  �ضعار  حت��ت  ب��اأب��وظ��ب��ي 
الهجين�ة "ح�ضوري�ا وافرتا�ضي�ا" ومب�ضاركة اأكرث من 230 جهة وموؤ�ض�ضة 

تعليمية.
ح�ضر االفتتاح، معايل املهند�س عوي�ضة مر�ضد املرر رئي�س دائرة الطاقة - 
اأبوظبي، و�ضعادة فرج علي بن حمودة الظاهري رئي�س جمل�س اإدارة �ضركة 
بن حمودة، و�ضعادة الدكتورة موزة �ضعيد البادي رئي�س جمل�س اإدارة معر�س 

واجهة التعليم، وعدد من امل�ضوؤولني.
املهند�س  معايل  اأك��د  امل��وؤمت��ر،  افتتاح  يف  األقاها  التي  الرئي�ضة  كلمته  ويف 
والطاقة  التعليم  قطاعي  بني  امل�ضرتك  ال��دور  على  امل��رر،  مر�ضد  عوي�ضة 
اأ�ضا�ضية لبناء جمتمع م�ضتدام وا�ضت�ضراف امل�ضتقبل  اإن كلهما لبنة  حيث 
بروؤى علمية، م�ضريا اإىل اأن قطاع التعليم يعد عمودا رئي�ضا يف حتقيق تنمية 
اقت�ضادية �ضاملة وهو ما يوؤكد على دور املوؤ�ض�ضات التعليمية واالأكادميية يف 
والتكنولوجيا  العلم  م�ضتويات  باأعلى  وم��زودة  ك��وادر وطنية مدربة  اإع��داد 

واالبتكار.
واملعرفة  بالتعليم  بالغا  اهتماما  ت��ويل  الر�ضيدة  قيادتنا  اإن  معاليه  وق��ال 
باعتباره  النافع،  بالعلم  االإن�ضان وت�ضليحه  وبناء  الأنهما من ركائز تطوير 
املعرفة  على  القائم  واالق��ت�����ض��اد  ال�ضاملة  التنمية  واأ���ض��ا���س  املجتمع  ن���واة 

واالبتكار.
بالفر�س  واع  اإعداد جيل  اأن اال�ضتعداد للم�ضتقبل يتطلب  واأ�ضاف معاليه 
على  املناخي  التغري  واأث��ر  العاملي،  الطاقة  قطاع  تواجه  التي  والتحديات 
احلياد  لتحقيق  االإم���ارات  دول��ة  تبذلها  التي  امل�ضاعي  على  ع��لوة  كوكبنا، 

موؤمتر  يف  بامل�ضاركة  نفخر  فنحن  لذلك   ،2050 ع��ام  بحلول  الكربوين 
ال�ضباب  ومتكني  لدعم  رائ��دة  من�ضة  ب��ات  ال��ذي  التعليم  واجهة  ومعر�س 
واالرت��ق��اء بالنظام التعليمي مبا يتما�ضى مع روؤي��ة دول��ة االإم���ارات يف بناء 

اقت�ضاد معريف م�ضتدام وقادر على التناف�س عامليا.
واأ�ضار اإىل اأن دورنا جميعا هو دعم الرامج والفعاليات التعليمية التي تعزز 

ثقافة اال�ضتدامة وتغر�س مبادئ املعرفة والعلم النافع يف نفو�س اأبنائنا.
من جانبه قال �ضعادة فرج علي بن حمودة الظاهري، اإن قطاع التعليم يعد 
واالزدهار  التطور  دفع عجلة  ت�ضهم يف  التي  احليوية  القطاعات  اأهم  اأحد 
خمتلفة  قطاعات  اإىل  تنتمي  التي  املوؤ�ض�ضات  وتعمل  ال��دول  عند  والتنمية 
املهني  والتعليم  ال��ع��ايل،  والتعليم  ال��ع��ام،  والتعليم  اخل��ا���س،  التعليم  مثل 
والفني، وتعليم اأ�ضحاب الهمم، وغريها من القطاعات على تخريج كوادر 
ت�ضعها  التي  الوطنية  االإ�ضرتاتيجية  مع  يتما�ضى  مبا  وموؤهلة،  متعلمة 

البلدان لتحقيق روؤيتها.
واأ�ضاف اأن العديد من الدول تعمل االآن على تغيري طريقة التعليم ب�ضكل 
ع��ل��ى اخلريجني  ال��ع��امل يحتم  يعي�ضه  ال���ذي  ال��رق��م��ي  ف��ال��ت��ح��ول  ج����ذري، 
تعزيز قدرتهم على �ضقل مهاراتهم حتى يعزز من فر�ضتهم يف احل�ضول 
على الوظائف التي تعتمد املعرفة الوا�ضعة بكيفية التعامل مع التطورات 

التقنية والتكنولوجية.
القطاع اخلا�س  ل��دور  تعد منوذجا  �ضركات بن حمودة  اإن جمموعة  وق��ال 
املجموعة  �ضاهمت  حيث  الوطني،  االقت�ضاد  بدعم  وم�ضاهمته  التنمية،  يف 
االقت�ضادية  النه�ضة  يف  ب��ارز  ب��دور  باأبوظبي   1967 ع��ام  تاأ�ضي�ضها  منذ 
املا�ضية  والعمرانية واحل�ضارية التي �ضهدتها االإم��ارات على مدى العقود 
لتقدم  املجتمعي،  والن�ضاط  اخل���ريي  العمل  يف  ال��ب��ارز  دوره���ا  ع��ن  ف�ضل 

مثاال يقتدى به فيما يتعلق بامل�ضوؤولية املجتمعية للقطاع اخلا�س.
واأ�ضاف اإننا يف جمموعة بن حمودة نتطلع اإىل م�ضاركة الدولة يف م�ضرية 
اخلم�ضني عاما القادمة، مبزيد من العطاء وبذل اجلهد ال�ضتثماره يف �ضباب 

املعر�س  اأن  ال��ب��ادي،  �ضعيد  م��وزة  الدكتورة  �ضعادة  اأك��دت  جهتها  من  الغد. 
جهود  وتعزيز  دع��م  ت�ضتهدف  معرفية  كمن�ضة  اأه��داف��ه  حتقيق  يف  ي�ضتمر 
واالإ�ضهام  واالرتقاء مبواهبهم  قدراتهم  وبناء  ال�ضباب  االإم��ارات يف متكني 
ونحن  الر�ضيدة،  القيادة  وروؤي��ة  لتطلعات  وفقا  امل�ضرق  الغد  بناء  بذلك يف 
فخورون اليوم بالنجاحات التي يحققها املعر�س عاما بعد عام وو�ضوله ملثل 

هذه املرتبة املتقدمة وال�ضمعة الطيبة واحل�ضور واالإقبال اجلماهريي.
وقالت : اإننا اليوم ن�ضيف لبنة جديدة ملا مت حتقيقه خلل الدورات ال�ضابقة 
ون�ضتكمل م�ضرية واجهة التعليم بكونها ج�ضرا ومن�ضة ح�ضارية بني جميع 
املعنيني بالعملية التعليمية اجلامعية والعالية من باحثني عن العلم ومن 
مدر�ضني وموؤ�ض�ضات واأكادمييات تربوية وجهات حكومية خمت�ضة؛ لنكمل 

م�ضرية املعر�س وحتقيق االأهداف املر�ضومة له.
لتتنا�ضب  ب��ع��ن��اي��ة  اخ��ت��ي��اره��ا  مت  ق��د  الن�ضخة  ه���ذه  حم���اور  اأن  واأو���ض��ح��ت 
االإمارات  دول��ة  و�ضعي  وحر�س  ال�ضناعية،  وال��ث��ورة  الع�ضر  متطلبات  مع 
املتقدمة  احلياتية  وال��ع��ل��وم  الف�ضاء  وع�ضر  امل�ضتقبل  بعلوم  واهتمامها 
اخلم�ضني  يف  التميز  م�ضرية  على  للحفاظ  اال�ضطناعي  ال��ذك��اء  وتقنيات 

عاما املقبلة وفق روؤية طموحة تعزز منجزات االإمارات.
اإىل ذلك، ت�ضارك هيئة اخلدمة الوطنية واالحتياطية ك�ضريك اإ�ضرتاتيجي 
للحدث الذي يعد من�ضة لتبادل اخلرات واملعارف حول الفر�س التعليمية 
ثرية  فر�س  من  يحتويه  ما  اإىل  باالإ�ضافة  امل�ضتقبلي،  التعليم  واجتاهات 
لتبادل اخلرات والروؤى من خلل تواجد نخبة من اجلامعات واملوؤ�ض�ضات 
التعليمية احلكومية واخلا�ضة من داخل الدولة وخارجها، وتزور املعر�س 
وفود من جمندي اخلدمة الوطنية للتعرف على اأهمية املهارات املتقدم�ة 
امل�ضتقبلية  التوجهات  وطبيعة  امل�ضتقبل  وم��ه��ن  العم�ل  �ض�وق  وت��وج��ه��ات 
لتوجيههم  االأك��ادمي��ي��ني  واملر�ضدين  التعليمية  املوؤ�ض�ضات  اإىل  والتحدث 
نح��و التغي��رات التعليمي��ة وامل�ضارات املهنية االأكرث طلبا ف��ي قطاع االأعمال، 
وكيفي�ة متكي�ن ال�ض�باب باملهارات التي يحتاجونها بع�د جائحة كوفي�د 19، 

الت�ي فر�ضت تغي�را �ضريعا على نوعية املهارات املطلوبة يف �ضوق العم�ل.
كما ت�ضارك وزارة الداخلية من خلل جناحها بعدد من االإدارات املتخ�ض�ضة 
واملعنية بالتعليم والتاأهيل وبناء القدرات واملهارات من بينها، االإدارة العامة 
لتطوير الكفاءات بالوزارة وبرنامج خليفة للتمكني "اأقدر" وكلية ال�ضرطة 
يطلع  حيث  الداخلية،  �ضباب  جمل�س  جانب  اإىل  والتعيني  االختيار  واإدارة 
الدرا�ضات  جم��االت  يف  الداخلية  وزارة  جهود  على  املعر�س  جمهور  اجلناح 
الكفاءات  وتطوير  التدريب  واأ�ضاليب  ال�ضرطية  امل��ج��االت  يف  االأك��ادمي��ي��ة 
روؤية  حتقيق  يف  االإ�ضهام  �ضبيل  يف  مبهاراتهم  واالرت��ق��اء  ال�ضباب  ومتكني 

ور�ضالة الوزارة يف تعزيز اأمن املجتمع.
اأهم التخ�ض�ضات  امل�ضاركني  اأجنحة  املعر�س من خلل  وتعر�س يف جنبات 
التي تنا�ضب توجهات �ض�وق العم�ل ومهن امل�ضتقبل، كما تقدم امل�ضورة الرتبوية 
ح�ول طبيع�ة التوجهات امل�ضتقبلية واملتغي��رات التعليمي��ة وامل�ض��ارات املهني��ة، 
كورونا.  جائحة  بعد  العمل  واأ�ضواق  العلم  توجهات  على  ال�ضوء  تلقي  كما 
ويعد منتدى �ضباب ال�ضرق االأو�ضط من�ضة يتبادل بها ال�ضباب العاملي اأهم 
الق�ضايا التي ت�ضغل بالهم وت�ضكل حتديات م�ضتقبلية للو�ضول اإىل اأف�ضل 
احللول بناء على مبداأ ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل واالإملام بالعلوم املتقدمة وتقنيات 

الذكاء اال�ضطناعي.
ع�ام  انطلقته  من�ذ  ملحوظ�ا  تط�ورا  التعليم  واجهة  معر�س  �ض�هد  وق��د 
2014، ومتي�زت دورات�ه ال�ض�بعة بفعالياته�ا واأن�ض�طتها املتج�ددة ف�ي �ض�كلها 

وم�ضمونه�ا.
ويتيح املعر�س لزواره فر�ض��ة التع��رف اإل��ى اأح��دث م��ا تو�ضل��ت اإلي��ه العل��وم 
التعليم  م�ضتقبل  ف��ي  والبحوث  التقن��ي  والتقدم  املختلف��ة  وتطبيقاته�ا 
"مئوي��ة  تلئم  الت��ي  واملهنية  االأك��ادمي��ي��ة  وامل�����ض��ارات  امل�ضتقبل  وم��ه��ارات 
االإمارات 2071 " و�ضل�ضلة م��ن الن�دوات املجاني��ة الت��ي يقدمها العار�ضون 
وجمع  له�م  املنا�ضبة  املقررات  واختيار  الطلب  واإع�داد  تثقيف  اإىل  تهدف 

طلب�ات جامعاتهم للتعليم العايل.

•• دبي-وام: 

والتعاي�س  الت�ضامح  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�ضيخ  معايل  ك��رم 
االإم��ارات للأمرا�س اجلينية، عددا من اجلهات  االأعلى جلمعية  الرئي�س 
واالأفراد اأ�ضحاب االإبتكار يف جمال طب امل�ضتقبل، وذلك على هام�س ختام 
فعاليات معر�س وموؤمتر الطب الدقيق - احلدث االأول من نوعه يف ال�ضرق 
االأو�ضط - والذي اأقيم بالتزامن مع منتدى "اإميرج" لل�ضحة واالإبتكار يف 

منطقة اخلليج العربي.
وجمعت جل�ضات هذا احلدث العلمي - الذي ا�ضتمر يومني يف فندق "كونراد 
دبي" - نخبة من قادة الفكر ورواد املجال الطبي من اآ�ضيا وال�ضرق االأو�ضط 
واأوروبا والواليات املتحدة الإ�ضتك�ضاف ومناق�ضة الفر�س اجلديدة يف جمال 

الطب الدقيق والقائم على التكنولوجيا الرقمية.
وقال معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان - يف كلمته خلل املوؤمتر - 
اإن ات�ضاع املعرفة العلمية حلقائق علم اجلينات وتطبيقات الذكاء يف حتليل 
وربط املعلومات اأ�ضبح من اأهم واأحدث اأدوات التدخل العلجي والوقائي 
ومتكن  ال��دوائ��ي  ال��ع��لج  م�ضاعفات  تقلل  بخ�ضو�ضية  الع�ضر  الأم��را���س 
الرعاية  من  ومثالية  عالية  ج��ودة  حتقيق  �ضمان  من  اخلدمات  مقدمي 

ال�ضحية تراعي التنوع اجليني والبيولوجي للأفراد.

ويتوافق املوؤمتر مع ا�ضرتاتيجية دولة االإمارات يف جمال االإبتكار ال�ضحي 
حيث ياأتي يف توقيت مثايل ويكت�ضب اأهمية خا�ضة مع توقعات ت�ضري اإىل 
منو �ضوق الطب الدقيق يف ال�ضرق االأو�ضط واأفريقيا بحوايل %10 �ضنوياً 
يجعل  ما  �ضهراً   18 خ��لل  اأمريكي  دوالر  مليار   2.1 اإىل  قيمته  لت�ضل 

املنطقة من املراكز الرائدة يف هذا القطاع النا�ضئ.
ومت خلل معر�س وموؤمتر الطب الدقيق - الذي نظمته جمعية االمارات 
حفل  اإقامة  اأك�ضبو"-  "بر�ض�ضن  �ضركة  مع  بالتعاون  اجلينية  للأمرا�س 
ت��وزي��ع اجل��وائ��ز على اجل��ه��ات واالأف����راد ال��ذي��ن �ضاهموا يف اإح���داث تغيري 

اإيجابي يف قطاع الرعاية ال�ضحية.
و�ضملت قائمة الفائزين باجلوائز الدكتور مني اإ�س بارك الرئي�س التنفيذي 
املتخ�ض�ضة  اأبوظبي  يف  اإنرتنا�ضونال"  "�ضانيميد  لدى  العلمية  لل�ضوؤون 
بت�ضنيع و�ضائل الزرع احليوي الدقيق والكوالجني ومنتجات التكنولوجيا 
احليوية املتقدمة تقديراً جلهوده يف جمال التوجيه واالإر�ضاد ودوره املتميز 

وتفانيه يف جمال الطب الدقيق.
جامعات  بني  االأوىل  املرتبة  يف  ت�ضنيفها  بف�ضل  ال�ضارقة  جامعة  وكرمت 
دولة االإم��ارات لعام 2020 - 2021 التي قدمت من�ضورات حول الطب 
حتليل  تقنية  تطبيق  يف  وجناحها  واجلينية  ال�ضحية  وال��ع��ل��وم  احل��ي��وي 
اخللية الواحدة التي ت�ضهم يف تعزيز فهم اآليات انت�ضار االأمرا�س لتحديد 

م�ضارات تطورها وموؤ�ضراتها احليوية.
موؤ�ض�س  فاخرجي  ب��ره��ان  الدكتور  م��ن  ك��ل  املكرمني  قائمة  ت�ضمت  كما 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  يف  وال��ت��دري��ب  ال��ط��ب��ي��ة  " ل��لأب��ح��اث   iGene "مركز
الطبي  امل��ج��ال  يف  متخ�ض�ضة  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  ي��وف��ر  وال����ذي  ال�����ض��ع��ودي��ة 
وي�ضهم يف االإرتقاء مبهارات البحث العلمي يف جمال علم الوراثة اجلزيئي 
املوؤ�ض�س  �ضليخت  وب��ي��رت   .. ال�ضرطانية  ب��اخل��لي��ا  املرتبطة  واالأم���را����س 
والرئي�س التنفيذي ملنظمة "برينجريد عن عمله املبتكر يف تطوير جهاز 
التحفيز العميق للدماغ والذي يتيح و�ضواًل مبا�ضراً اإىل الدماغ لتح�ضني 
القدرات املعرفية للمر�ضى "باركين�ضون" و"الزهامي" لتوفري عي�س حياة 

م�ضتقلة ملدة اأطول .
ومت كذلك تكرمي الدكتورة نادية ال�ضايغ مديرة مركز امل�ضاعر االإن�ضانية 
يف دبي لرعاية واإيواء اأ�ضحاب الهمم - اأول موؤ�ض�ضة غري ربحية يف منطقة 
واالأيتام  الهمم  اأ�ضحاب  االأو�ضط خم�ض�ضة للرتقاء بجودة حياة  ال�ضرق 
واالأطفال امل�ضردين - حيث اختريت الدكتورة ال�ضايغ تقديراً مل�ضاهماتها 
يف اإر�ضاء قواعد العمل التطوعي يف دولة االإمارات ل�ضالح جميع اأ�ضحاب 
التعليم  على  احل�ضول  على  املحدود  الدخل  ذات  االأ�ضر  وم�ضاعدة  الهمم 
اجلامعي ف�ضًل عن دعم االحتياجات الدينية لدى اأ�ضحاب الهمم وتوفري 
الدعم العلجي ملر�ضى ال�ضرطان والف�ضل الكلوي وتطوير برامج التدريب 

االخت�ضا�ضية لل�ضت�ضاريني الذين يقدمون خدماتهم اإىل عائلت اأ�ضحاب 
رائ��دة يف  50 جهة  اأكرث من  الهمم و�ضاركت  اأ�ضحاب  الهمم واالأيتام من 
جمال االإبتكار الطبي من 25 دولة حول العامل يف معر�س الطب الدقيق 
ومنهم  االإم���ارات  ال�ضحية يف  الرعاية  ق��ادة قطاع  نخبة من  ذل��ك  مبا يف 
لها  م��ق��راً  اأبوظبي  م��ن  تتخذ  التي  ال�ضحية"  للرعاية   42 "جي  �ضركة 
وتعمل  ال�ضحابية  واحلو�ضبة  االإ�ضطناعي  الذكاء  تقنيات  يف  واملتخ�ض�ضة 

حالياً على اإن�ضاء مركز ال�ضحة الرقمية يف العا�ضمة اأبوظبي .
وبعد النجاح اللفت للدورة االإفتتاحية من معر�س وموؤمتر الطب الدقيق 
يف ال�ضرق االأو�ضط ومنتدى "اإميرج" لل�ضحة واالإبتكار يف منطقة اخلليج 
اأجندة  �ضمن  الفعالية  ه��ذه  ت�ضبح  ب���اأن  املنظمة  اجل��ه��ة  رج��ح��ت  العربي 

الفعاليات ال�ضنوية الدائمة واملتخ�ض�ضة بالقطاع يف دبي.
وقال ديفيد �ضرتادلينج مدير الفعاليات يف موؤمتر الطب الدقيق ومنتدى 
" اإميرج " لل�ضحة واالإبتكار : حقق احلدث جناحاً الفتاً يف منطقة ت�ضهد 
اإقبااًل متنامياً على االإ�ضتثمار يف قطاعي التكنولوجيا والرعاية ال�ضحية.. 
خلل  من  ال�ضعوبات  هذه  معاجلة  يف  امل�ضاعدة  الفعاليتني  لكلتا  وميكن 
جمع رواد االإبتكار ب�ضكل مبا�ضر مع امل�ضتثمرين و�ضناع ال�ضيا�ضات الذين 
يتطلعون للم�ضاهمة ب�ضكل فاعل يف تطوير القطاع وم�ضاعدة املنطقة على 

ا�ضتعادة ع�ضرها الذهبي يف جمال التقدم الطبي.

نورة الكعبي تلتقي اأع�شاء جمل�س اإدارة املنظمة الدولية لل�شناعة الفونوغرافية
•• اأبوظبي-وام:

ال��ت��ق��ت م��ع��ايل ن����ورة ب��ن��ت حم��م��د ال��ك��ع��ب��ي وزي�����رة الثقافة 
لل�ضناعة  الدولية  املنظمة  اإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  وال�ضباب 
تتخذ  ربحية  غري  موؤ�ض�ضة  وهي   "IFPI" الفونوغرافية 
املو�ضيقى  ل�ضناعة  مم��ث��ل��ة  وت��ع��ت��ر  ل��ه��ا،  م��ق��راً  ل��ن��دن  م��ن 

الت�ضجيلية عامليا.
املكتب  اأب��وظ��ب��ي حيث مقر  ال��ذي عقد يف  االج��ت��م��اع  ح�ضر 
االإقليمية  املديرة  تديره  وال��ذي  للمنظمة  االأول  االإقليمي 
ال�ضيدة  اأف��ري��ق��ي��ا  و���ض��م��ال  االأو����ض���ط  ال�����ض��رق  يف  للمنظمة 
التنفيذي  الرئي�س  مور  فران�ضي�س  من  كل  الدبا�س..  روان 
للمنظمة وعدد من كبار التنفيذيني فيها، وممثلني عن وزارة 
اإىل اجلهات  باالإ�ضافة   ، االقت�ضاد  ووزارة  وال�ضباب  الثقافة 
والتنفيذيني  االإداري���ني  كبار  وت�ضمل  املنظمة  يف  االأع�ضاء 
القرار من كل من جمموعة يونيفري�ضال ميوزيك  و�ضناع 
وجمموعة وارنر ميوزيك واإمبا�ضي اأوف ميوزيك االأملانية، 
وميوزيك  الفونوغرافية،  لل�ضناعة  الريطانية  وال�ضركة 
كندا، والنقابة الدولية للن�ضر ال�ضوتي "SNEP"، و�ضوين 
ميوزيك الهند و�ضوين ميوزك ال�ضرق االأو�ضط، ويونيفري�ضال 

االأو�ضط.  ال�ضرق  ميوزيك  ووارن��ر  االأو�ضط  ال�ضرق  ميوزك 
االإقليمي  امل��ق��ر  على مهمة  االط���لع  االج��ت��م��اع  خ��لل  ومت 
للمنظمة، والذي مت تاأ�ضي�ضه بهدف العمل على تعزيز قيمة 
بحقوق  والتوعية  جتارياً،  وخا�ضة  املو�ضيقية،  الت�ضجيلت 
اإطار  مناق�ضة  اإىل  اإ�ضافًة  املنطقة،  يف  الت�ضجيلت  منتجي 
حقوق  تعزيز  يف  املتمثلة  ومهمتها  عام  ب�ضكل  املنظمة  عمل 
والتوعية  واالإبداعية،  الثقافية  لل�ضناعات  الفكرية  امللكية 
باأهمية حماية وتطبيق اآخر التحديثات التي اأجرتها وزارة 
االقت�ضاد يف الدولة، وحتديداً فيما يتعلق بقانون العلمات 
والتي  الفكرية،  وامللكية  والتاأليف  الن�ضر  وحقوق  التجارية 
�ضاهمت يف ت�ضريع االإجراءات وجعلها اأكرث فاعلية من حيث 
التكلفة، خا�ضًة بعد اأن مت ت�ضجيل املنطقة على اأنها االأ�ضرع 
منواً يف هذا املجال خلل العام 2021، مما يحتم املحافظة 
على هذا الرتتيب وتقوية ال�ضراكات اال�ضرتاتيجية وتنمية 

املواهب املحلية.
ويف حديثها اإىل اأع�ضاء جمل�س اإدارة املنظمة خلل االجتماع 
، قالت معايل نورة الكعبي.. " تهتم دولة االإم��ارات بالبيئة 
اأهم  اأحد  املو�ضيقى  وتعتر  وتنميتها،  االإبداعية وتطويرها 
ع��ن��ا���ض��ره��ا، وه���ذا ج���زء م��ن روؤي����ة ح��ك��وم��ة دول���ة االإم����ارات 

الثقافية  ال�ضناعات  قطاع  م�ضاهمة  رف��ع  اإىل  ت�ضعى  التي 
الناجت  اإج��م��ايل  باملائة من   5 ن�ضبة  اإىل  لي�ضل  واالإب��داع��ي��ة 
امل��ح��ل��ي، ول��ل��و���ض��ول اإىل االأه�����داف امل���رج���وة ي��ت��وج��ب و�ضع 
اإبداعي،  قطاع  باإن�ضاء  فقط  يهتم  ال  متكامل  قانوين  اإط��ار 
ملختلف  الدعم  وتقدمي  املبدعني  حقوق  ليحمي  يتعداه  بل 
الرتاخي�س  اأن  معاليها  واأ�ضافت  فيه".  العاملني  ال�ضركاء 
الروؤية  لتحقيق  �ضروريان  الفكرية  امللكية  حقوق  وحماية 
املنظمة  اأن  اإىل  منوهًة  املو�ضيقى،  �ضناعة  بتمكني  اخلا�ضة 
اأ�ضا�ضياً يف ذلك  الدولية لل�ضناعة الفونوغرافية تلعب دوراً 
ملا لها من خرة طويلة وعاملية ت�ضاهم ب�ضكل كبري يف تعزيز 
اأطر عمل امللكية الفكرية يف دولة االإمارات، وخا�ضًة يف كل ما 
هذا  يف  واملبدعني  ال�ضوتية  والت�ضجيلت  باملو�ضيقى  يتعلق 
املجال. واأ�ضادت الكعبي بالتقرير العاملي للمو�ضيقى ال�ضادر 
الرتويج  يف  احلكومة  توجهات  يدعم  وال��ذي  املنظمة،  عن 
يتم  التي  والبيانات  للمعلومات  مل��ا  االإب��داع��ي��ة،  لل�ضناعات 
جمعها وحتليلها من اأثر يف اإلقاء ال�ضوء على حالة �ضناعة 
البنية  اأن  اإىل  م�ضريًة  حملياً،  ومقاربتها  عاملياً  املو�ضيقى 
القانونية  وال�ضمانات  املتطورة  وامل��راف��ق  القوية  التحتية 
املواهب  تطوير  على  ت�ضاعد  وا�ضحة  اأط���ر  �ضمن  املعرفة 

املحلية، وبالتايل اإثراء امل�ضهد االإبداعي يف الدولة.
واأ�ضاد جمل�س اإدارة املنظمة الدولية لل�ضناعة الفونوغرافية 
االإم��ارات موؤخراً يف تطوير  دولة  اتخذتها  التي  باخلطوات 
قوانني متعلقة بالعلمات التجارية وحماية امللكية الفكرية 
وحقوق التاأليف والن�ضر، مع احلر�س على تطوير نظام بيئي 
مو�ضيقي �ضامل عاملياً، ميثل حقوق املو�ضيقيني واملنتجني من 
خلل تنظيم �ضناعة املو�ضيقى امل�ضجلة وتوحيدها وحتقيق 
الدخل منها، منوهاً اإىل اأن التعديلت االأخرية على قوانني 
حقوق الن�ضر يف الدولة �ضاهمت يف ت�ضريع العمليات وجعلها 

بت�ضريع  االه��ت��م��ام  اإىل  اإ���ض��اف��ًة  ك��ل��ف��ة،  واأق����ل  فاعلية  اأك���رث 
التنفيذ والتطبيق وت�ضييل االأ�ضول الرقمية.

وتتمثل مهمة املنظمة يف الرتويج للمو�ضيقى امل�ضجلة عاملياً، 
تنظيم  خ���لل  م��ن  وامل��ن��ت��ج��ني  املو�ضيقيني  ح��ق��وق  ومت��ث��ي��ل 
وتوحيد وحتقيق دخل من �ضناعة املو�ضيقى امل�ضجلة، خا�ضة 
واأن ت�ضييل االأ�ضول الرقمية وحمايتها يعد حتدياً عاملياً ال 
اأي�ضا  يقت�ضر فقط على هذه املنطقة، كما ناق�س االجتماع 
واملن�ضات  الفنانني  على  ال�ضمانات  فر�س  يف  املنظمة  دور 

االإلكرتونية املختلفة.
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة –الفجر:

اأ�ضت�ضافت اإمارة راأ�س اخليمة م�ضاء اأول اأم�س االأول وبرعاية غرفة التجارة 
، احلفل اخلتامي للدورة الثالثة جلائزة ا�ضتيڤي العاملية لل�ضرق االو�ضط 
، حيث مت  ا�ضتوريا  وال��دروف  بفندق  ، وحتديداً   2022 افريقيا  و�ضمال 
غرفة  رئي�س  النعيمي  م�ضبح  حممد  �ضعادة  ح�ضره  ال��ذي  احلفل  خلل 
جتارة راأ�س اخليمة ، و�ضعادة عبد العزيز عبد اهلل الزعابي، رئي�س جمل�س 
راأ�س  م�ضت�ضفى  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العقارية،  اخليمة  راأ���س  �ضركة  اإدارة 
اخليمة ، و�ضعادة يو�ضف ا�ضماعيل رئي�س موؤ�ض�ضة �ضعود بن �ضقر لتنمية 
وكافة   ، وم�ضوؤوليها  الغرفة  ادارة  مدجل�س  واع�ضاء   ، ال�ضباب  م�ضاريع 
ب��االم��ارة ، وح�ضد كبري م��ن ممثلي  ال��دوائ��ر املحلية  م��دي��ري وم�����ض��وؤويل 
موؤ�ض�ضات  من  الفائزين  تكرمي  مت  حيث   ، الفائزة  واملوؤ�ض�ضات  ال�ضركات 
، من 17 دولة  حكومية و�ضركات خا�ضة واأف��راد حملياً وخليجياً وعربياً 
باجلائزة  امل�ضتهدفة  الفئات  ، يف جميع  اأفريقيا  و�ضمال  االو�ضط  بال�ضرق 
الفائزين  ع��دد  بلغ  ، وق��د  واإب���داع���ات متميزة  اإجن����ازات  ي��ق��دم��ون  ال��ذي��ن 
ف��ائ��زاً  تقا�ضمتها   39 ك��ان ن�ضيب االم���ارات منهم   ، ف��ائ��زاً   83 باجلائزة 
موؤ�ض�ضات حكومية و�ضركات خا�ضة من اأبو ظبي ودبي وال�ضارقة وعجمان 

وراأ�س اخليمة .
 وقد فاز باجلائزة من دوائر ابو ظبي املحلية ، موانئ ابو ظبي ، ومكتب ابو 

ظبي للمقيمني ، وبلدية الظفرة ، واالدارة العامة للجمارك ، فيما فازت 
، موؤ�ض�ضة االمارات  باجلائزة من دبي كًل من دائرة االرا�ضي واالم��لك 
ال�ضحة  وزارة   ، التحتية  والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة   ، ال�ضحية  للخدمات 
ووقاية املجتمع ، هيئة الطرق واملوا�ضلت دبي ، ومن اإمارة ال�ضارقة فازت 
باجلائزة  دائرة اال�ضغال العامة ، ومن اإمارة عجمان فازت بلدية عجمان 
التخطيط ، ومن اإمارة راأ�س اخليمة فازت دائرة النيابة العامة ،  – دائرة 
و�ضركة راأ�س اخليمة  لل�ضيافة القاب�ضة ، و�ضركة اأ�ضوك ليلند والتي تعد 
 ، واحدة من ال�ضركات الرائدة يف ت�ضنيع احلافلت وال�ضيارات التجارية 

وم�ضت�ضفى راأ�س اخليمة.
كما حظيت بالفوز باجلائزة من جمهورية م�ضر العربية كًل من مركز 
 5 ال���وزراء وال���ذي ح�ضد وح��ده  ال��ق��رار مبجل�س  املعلومات ودع��م ات��خ��اذ 
جوائز ، ومتكني لرواد االعمال ، واإدارة التوريد ب� هيلتون م�ضر ، كذلك 
فاز من مملكة البحرين جمل�س مناق�ضات البحرين ، ومن ال�ضعودية كًل 
املوهوبني ، جمموعة م�ضت�ضفى دكتور  " لرعاية واكت�ضاف  " موهبة  من 
�ضليمان احلبيب ، الهيئة امللكية بال� جبيل وينبع ، هيئة الزكاة وال�ضريبة 
�ضعادة حممد  اأك��د  ال�ضياحية.  من جهته  التنمية  ، �ضندوق  واجل��م��ارك  
اأن  ، على  م�ضبح النعيمي رئي�س جمل�س ادارة غرفة جتارة راأ���س اخليمة 
جائزة ا�ضتيڤي العاملية لل�ضرق االو�ضط و�ضمال افريقيا ق��د قطعت اأ�ض��واًطا 
ناجح��ة م��ن العاملية والتمي��ز الت��ي ي�ض��هد له��ا به��ا العال��م ، م�ضرياً اىل ان 

اجلائزة ت�ض��درت ال�ضف��وف االأول��ى وتب��واأت مواق��ع متقدم��ة �ضمن جوائز 
عاملية عديدة على ال�ضاحة ، النها ومنذ انطلقها العام 2002 انتهجت 
التناف�ض��ية  موؤ�ض��رات  م��ن  الكثي��ر  للجائزة  للمر�ضحني  تقييمها  ف��ي 
العظيم من  نتاج هذا االجن��از  والي��وم جئنا لنح�ضد    ، العاملي��ة  واملعايري 
القائ��م  " التمي��ز  ، حاملني �ضعار  ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات واالف��راد  اإبداعات 
عل��ى النتائ��ج " ، الفتاً اىل ان جائزة ا�ضتيڤي العاملية ُتعد واحدة من اأكرث 
اجلوائز املرموقة للأعمال الرائدة يف العامل ، لتقييم اإجنازات ال�ضركات 
واملوؤ�ض�ضات احلكومية واخلا�ضة يف جميع القطاعات بكافة اأنحاء العامل ، 
بناء على نتائج تقييم ، وفق معايري عاملية وفريق حتكيم �ضارك فيه عدة 
دول اأوروبية ، وجاءت قوائم الفائزين منوذجاً للنخبة ومنظومة التميز 
املوؤ�ض�ضي  ، مما جعلها اأحد اأكرث اجلوائز العاملية املرغوبة ، الفتاً اىل ان  
الوحيد  الرنامج  هي  اأفريقيا،  و�ضمال  االأو���ض��ط  ال�ضرق  �ضتيفي  جوائز 
املتخ�ض�س بتكرمي االبتكار يف قطاع االأعمال على امتداد املنطقة واملتاحة 
لل�ضركات واالأف��راد من 17 دولة ، وتعتر جوائز "�ضتيفي" من اجلوائز 
املرموقة يف عامل االأعمال، حيث تكّرم االإجنازات املتميزة يف اأماكن العمل 
قبل  اأطلقتها  الدولية" وال��ت��ي  "االأعمال  ج��وائ��ز  ع��دة مثل:  ب��رام��ج  ع��ر 
العاملية  ا�ضتيڤي  اإدارة جائزة  على  القائمني  . ومن جهتهم وجه  �ضنة   ٢٠
لل�ضرق االو�ضط و�ضمال افريقيا مبقرها الرئي�ضي باأمريكا ال�ضكر ل�ضاحب 
للحتاد  االأعلى  املجل�س  ع�ضو   ، القا�ضمي  �ضقر  بن  �ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو 

حاكم راأ�س اخليمة ، وغرفة التجارة الإ�ضت�ضافة هذا احلدث الكبري وحفل 
ان  ، موؤكدين على  راأ���س اخليمة   باإمارة  الثالثة  ختام اجلائزة يف دورتها 
هذا احل�ضاد املتميز للجائزة يف دورتها الثالثة مل يكن ان يتم لوال جهود 
وتعاون غرفة جتارة راأ�س اخليمة ، وكافة الدوائر املحلية باالمارة ، الفتني 
اىل ان اجلائزة تعد وب�ضهادة جميع الدول امل�ضاركة اجلائزة االأهم واالأكر 

عامليا .
اأع��رب��وا جميعاً عن  ال��دول��ة  ب��اجل��ائ��زة م��ن خ���ارج  ل��ق��اء م��ع الفائزين  ويف 
االمارات  دول��ة  داخ��ل  تواجدهم  ان  على  موؤكدين   ، الفوز  بهذا  �ضعادتهم 
�ضهادة  ُيعد   ، اجل��ائ��زة  ه��ذه  يف  واخلا�ضة  احلكومية  موؤ�ض�ضاتهم  ومتثيل 
متيز وو�ضام �ضرف موجهني ال�ضكر للقائمني على اجلائزة ولغرفة جتارة 
راأ�س اخليمة جلهودهم الكبرية يف تنظيم هذا احلدث وا�ضتقبال الفائزين 

ورعايتهم. 
م�ضئوىل  جلميع  التهنئة   مب�ضر  ال�����وزراء  جمل�س  ق��ي��ادات  وج��ه��ت  ك��م��ا 
ال��ق��رار، حل�ضولهم  ات��خ��اذ  ودع��م  املعلومات  العمل مبركز  ف��رق  واأع�����ض��اء 
على  هذه اجلوائز، م�ضريين اإىل اأنها نتاج جهد دءوب مت بذله فى االآونة 
االأخرية، م�ضيدين بنتاجاتهم الفكرية واملعلوماتية املتميزة، والتى ت�ضاعد 
على  وموؤكدين  اأمامه،  واالأف��ك��ار  ال��روؤى  خمتلف  وت�ضع  القرار،  متخذي 
اأنهم �ضيظلوا داعمني للمركز، ذراع احلكومة امل�ضرية فى توفري البيانات 

واملعلومات املختلفة.

•• دبي - وام:

علمي  ت��ع��اون  اتفاقية   - بعد  ع��ن   - ب��دب��ي  الو�ضل  جامعة  وق��ع��ت 
بهدف  باملغرب  �ضليمان  م��والي  ال�ضلطان  جامعة  م��ع  واأك��ادمي��ي 
تعزيز اأوا�ضر التعاون يف املجاالت االأكادميي�ة والعلمية والبحثية 

وجماالت العلوم االإن�ضانية والذكاء اال�ضطناعي.
وقع االتفاقية الدكتور حممد اأحمد عبد الرحمن مدير جامعة 
موالي  ال�ضلطان  جامعة  رئي�س  حمينة  نبيل  وال��دك��ت��ور  الو�ضل 
�ضليمان بح�ضور نواب مدير اجلامعة وعمداء الكليات ولفيف من 

امل�ضوؤولني من اجلانبني.

وقال مدير جامعة الو�ضل اإن اجلامعة ت�ضعى بتوجيهات من معايل 
جمعة املاجد رئي�س جمل�س اأمناء اجلامعة اإىل عقد �ضراكات علمية 
مع جامعات مماثلة بهدف تطوير االأداء االأكادميي بني اجلامعات 
وتطوير اأدوات البحث العلمي مبا يعود بالنفع على طلبة اجلامعة 
والباحثني واإىل اإجناز بحوث علمية م�ضرتكة وا�ضتخدام تقنيات 

الذكاء ال�ضناعي.
ال�ضلطان  جامعة  رئي�س  حمينة  نبيل  ال��دك��ت��ور  ق��ال  جانبه  م��ن 
ال�ضراكة  تعزيز  اإىل  ت��ه��دف  االت��ف��اق��ي��ة  ه��ذه  اإن  �ضليمان  م���والي 
والتعاون العلمي مع جامعة الو�ضل واالإفادة من اخلرات العلمية 
ال��درا���ض��ات العليا واالإ���ض��راف على  واالأك��ادمي��ي��ة خا�ضة يف جم��ال 

الر�ضائل العلمية ومناق�ضتها.
البحثية  امل�ضاريع  على  االإ���ض��راف  ت��ب��ادل  على  االتفاقية  ون�ضت 
ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة امل�����ض��رتك��ة وع��ق��د ح��ل��ق��ات درا����ض���ة ون����دوات 
وخا�ضة  العليا  ال��درا���ض��ات  جم��ال  يف  والتعاون  علمية  وم��وؤمت��رات 
وتبادل  عليها  واالإ���ض��راف  وحتكيمها  البحوث  مناق�ضة  جم��ال  يف 
اجلوانب  وتن�ضيط  العلمية  امل�ضاريع  وتقييم  التدري�س  خ��رات 
قدرات  تنمية  اإىل  تهدف  التي  الفعاليات  يف  وامل�ضاركة  الثقافية 

الطلبة و�ضقل مهاراتهم.
الرامج  تطوير  جم��ال  يف  اخل��رة  تبادل  االتفاقية  بنود  وت�ضم 
اإعارة  وتبادل  التعليمية وتنفيذها وتقييمها وفق معايري اجلودة 

اأع�����ض��اء ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض��ي��ة يف اجل��ام��ع��ت��ني مب��ا ي��لئ��م احلاجة 
التعليمية لكل الطرفني.

والتطوير  ����ض���وؤون اجل�����ودة  اال���ض��ت�����ض��ارات واخل�����راء يف  وت���ب���ادل 
معار�س  واإق��ام��ة  والن�ضر  العلمي  والبحث  التعلم  وتكنولوجيات 
املطبوعات  وت����ب����ادل  امل���ع���ل���وم���ات  وم�������ض���ادر  ل��ل��ك��ت��ب  م�����ض��رتك��ة 

واالإهداءات.
كما ن�ضت االتفاقية على تنظيم لقاءات طلبية تتعلق بالن�ضاط 
اأدبية وتنظيم  اإ�ضافة اإىل عقد لقاءات  الثقايف والريا�ضي والفني 
املغربي  ب���االأدب���ني  للتعريف  االإب��داع��ي��ة  االأع���م���ال  ن��ق��ا���س  ح��ل��ق��ات 

واالإماراتي.

المارات حت�صد وحدها 39 جائزة تليها ال�صعودية وم�صر والبحرين 

الإعالن عن 83 فائزًا بجائزة ا�شتيفي العاملية يف حفل ختامي ا�شت�شافته راأ�س اخليمة ومب�شاركة 17 دولة 

جامعتا الو�شل وال�شلطان مولي �شليمان توقعان اتفاقية تعاون

•• اأبوظبي-وام:

ل�ضاحب  الدبلوما�ضي  امل�ضت�ضار  اأنور بن حممد قرقا�س  الدكتور  التقى معايل 
ال�ضمو رئي�س الدولة ، اأم�س يف وزارة �ضوؤون الرئا�ضة، وفداً من �ضفراء الدمنارك 
امل��وظ��ف��ني م��ن وزارة اخلارجية  اأف��ري��ق��ي��ا وك��ب��ار  ال�����ض��رق االأو����ض���ط و���ض��م��ال  يف 

الدمناركية برئا�ضة جا�ضر مولر �ضورن�ضن، وزير دولة.
واأعرب اأع�ضاء الوفد خلل اللقاء، عن خال�س التعازي يف وفاة املغفور له ال�ضيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان "رحمه اهلل" ، كما باركوا لدولة االإمارات قيادة و�ضعباً 
اهلل" رئي�ضا  "حفظه  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  انتخاب 

االمارات  دول��ة  من��وذج  قرقا�س  اأن��ور  معايل  ا�ضتعر�س  اللقاء،  وخ��لل  للدولة. 
التنموي وال�ضيا�ضي الناجح، موؤكداً حر�س الدولة على اال�ضتمرار يف م�ضاعيها 
املناخ  وت�ضجيع  اجل�����ض��ور  ب��ن��اء  ع��ر  واالق��ت�����ض��ادي  ال�ضيا�ضي  موقعها  لتعزيز 

اال�ضتثماري وتعزيز قيم التعاي�س والتعاون االإن�ضاين.
وال��دمن��ارك، كما مت  االإم����ارات  دول��ة  ب��ني  الثنائية  ال��ع��لق��ات  ومت بحث تعزيز 
الق�ضايا  اأهم  ومناق�ضة  امل�ضرتك  االهتمام  ذات  املوا�ضيع  اإىل عدد من  التطرق 

والتطورات االإقليمية والدولية.
يذكر اأن اللقاء ياأتي على هام�س االجتماع ال�ضنوي االإقليمي ل�ضفراء الدمنارك 

يف ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال اأفريقيا.

اأنور قرقا�س يلتقي وفدا من �شفراء الدمنارك 
يف ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا

•• دبي-وام:

انطلقت اأم�س الن�ضخة ال�ضابعة من املعر�س اخلريي "الت�ضميم للأمل" 
املنال  "مبادرة  ُتنظمه  الروؤية" الذي  فتت�ضح  العطاء  "يت�ضع  �ضعار  حتت 
ويتم تخ�ضي�س  لل�ضيدات مبنطقة جمريا  دبي  نادي  االإن�ضانية" يف مقر 
ريعه بالكامل لرنامج العناية ب�ضحة العيون الذي تنفذه موؤ�ض�ضة "نور 

دبي" يف والية كات�ضينا بجهورية نيجرييا.
ويهدف هذا الرنامج ال�ضحي الذي تنفذه موؤ�ض�ضة "نور دبي" بالتعاون 
وجمل�س  النيجريية  كات�ضينا  والي��ة  يف  التعليم  ووزارة  ال�ضحة  وزارة  مع 
التعليم االأ�ضا�ضي ال�ضامل احلكومي اإىل اإجراء فحو�ضات نظر ل� 160 األف 
طالب وطالبة و3 اآالف معلم ومعلمة يف 194 مدر�ضة ابتدائية بالوالية 
مع توفري نظارات طبية ملن يحتاجها وذلك �ضمن جهود املوؤ�ض�ضة للوقاية 
"الت�ضميم  من اأمرا�س العيون وعلجها حول العامل .. وي�ضهم معر�س 
طالبة  األ��ف   50 ل�  والطبية  ال�ضحية  اخلدمات  ه��ذه  تقدمي  للأمل" يف 
وتدريب وتاأهيل وتدريب 40 معلمة الإجراء الفحو�ضات للطالبات داخل 

املدار�س �ضمن هذا الرنامج ال�ضحي ال�ضامل.
وتعك�س االأهداف النبيلة ملعر�س "الت�ضميم للأمل" - الذي داأبت مبادرة 
املنال االإن�ضانية على تنظيمه �ضنويا دعماً مل�ضاريع وبرامج خريية وتنموية 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ من�ضور  �ضمو  االإن�ضانية حل��رم  ال��روؤي��ة   -
بنت  منال  ال�ضيخة  �ضمو  الرئا�ضة،  ���ض��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم، رئي�ضة جمل�س االإمارات للتوازن بني اجلن�ضني 

رئي�ضة موؤ�ض�ضة دبي للمراأة رئي�ضة نادي دبي لل�ضيدات.
وت�ضارك يف الن�ضخة ال�ضابعة للمعر�س - الذي ت�ضتمر فعالياته حتى يوم 
اجلمعة 27 مايو اجلاري برعاية هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" و�ضراكة 
موؤ�ض�ضة دبي للإعلم - نخبة من امل�ضممات االإماراتيات ورائدات االأعمال 
االإماراتي  لل�ضعب  االأ�ضيلة  يعك�س اخل�ضال  ما  واملجوهرات  االأزي��اء  ودور 
يف العطاء والتفاعل االإيجابي مع املبادرات االإن�ضانية للدولة وموؤ�ض�ضاتها 

املختلفة.
جمل�س  ع�ضو  التنفيذي  الرئي�س  ترمي  منال  الدكتورة  االفتتاح  ح�ضرت 
اإدارة موؤ�ض�ضة نور دبي املدير التنفيذي لقطاع الرعاية ال�ضحية االأولية يف 
هيئة ال�ضحة بدبي، و�ضعادة اجلود لوتاه ع�ضو جمل�س اإدارة موؤ�ض�ضة دبي 
للمراأة، وفاطمة حممد اجلوكر امل�ضت�ضار القانوين رئي�ضة اللجنة الن�ضائية 
املوؤ�ض�ضي،  الدعم  اإدارة  مدير  اأهلي  ونعيمة  دب��ي،  ومياه  كهرباء  هيئة  يف 

وميثاء �ضعيب مديرة اإدارة االت�ضال املوؤ�ض�ضي مبوؤ�ض�ضة دبي للمراأة.
ونوه معايل �ضعيد حممد الطاير الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة 
كهرباء ومياه دبي اإىل االأهداف النبيلة ملبادرة املنال االإن�ضانية وموؤ�ض�ضة 
نور دبي وجهودهما احلثيثة ملد يد العون واخلري للمحتاجني حول العامل 
واإبراز اأبهى �ضور العطاء والعمل االإن�ضاين يف دولة االإمارات واإمارة دبي .. 
كما لفت معاليه اإىل اأهمية دور املعر�س يف دعم م�ضاركة املراأة االإماراتية 
يف م�ضرية التنمية والبناء وتر�ضيخ م�ضرية متكني املراأة يف دولة االإمارات 

وتعزيز م�ضاركتها يف خمتلف املجاالت.
زايد  ال�ضيخ  املوؤ�ض�س  الوالد  له  املغفور  خطى  على  ن�ضري   : معاليه  وق��ال 
ال�ضمو  �ضاحب  وتوجيهات  بن �ضلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" وروؤية 
و�ضاحب  اهلل"،  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، لتعزيز مكانة دولة االإمارات على اخلارطة 

العاملية للعمل االإن�ضاين والتطوعي.
واأ�ضاف : ي�ضّرنا يف الهيئة تقدمي الدعم لفعاليات مبادرة املنال االإن�ضانية 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو  ح��رم  اأطلقتها  التي 
جمل�س الوزراء وزير �ضوؤون الرئا�ضة، �ضمو ال�ضيخة منال بنت حممد بن 
رئي�ضة  اجلن�ضني  بني  للتوازن  االإم���ارات  جمل�س  رئي�ضة  مكتوم،  اآل  را�ضد 
موؤ�ض�ضة دبي للمراأة رئي�ضة نادي دبي لل�ضيدات، وجميع املبادرات الوطنية 
وقيمنا  وثقافتنا  وت��راث��ن��ا  هويتنا  اإب���راز  يف  جليلة  اإ���ض��ه��ام��ات  ت��ق��دم  ال��ت��ي 
االأ�ضيلة اإ�ضافة اإىل ت�ضليط ال�ضوء على م�ضاركة املراأة االإماراتية الفاعلة 

داخل  واالإن�ضاين  التطوعي  للعمل  وامل�ضتدامة  املتكاملة  املنظومة  يف دعم 
دولة االإمارات وخارجها.

واأكدت �ضعادة منى غامن املري نائبة رئي�ضة جمل�س االإمارات للتوازن بني 
اجلن�ضني رئي�ضة جمل�س اإداراة موؤ�ض�ضة دبي للمراأة والع�ضو املنتدب، اإميان 
دولة االإمارات الرا�ضخ باأهمية حتقيق االأثر امل�ضتدام ملبادراتها وم�ضاريعها 
االإن�ضانية حول العامل، ُم�ضريًة اإىل اأن م�ضاريع موؤ�ض�ضة "نور دبي" اإحدى 
م���ب���ادرات حم��م��د ب��ن را���ض��د اآل م��ك��ت��وم ال��ع��امل��ي��ة جن��ح��ت يف ال��و���ض��ول اإىل 
مليني االأ�ضخا�س حول العامل حيث ا�ضتفاد من هذه املبادرات اأكرث من 

خلل عام 2021 فقط. دولة   97 يف  �ضخ�س  مليون   91
االإن�ضانية يف  املنال  ال��ذي تقوم به مبادرة  املهم  ال��دور  اإىل  امل��ري  واأ���ض��ارت 
�ضاحة العمل االإن�ضاين على ال�ضعيدين املحلي والعاملي من خلل العديد 
من امل�ضروعات والرامج التي اأحدثت فارقاً ملمو�ضاً يف حياة امل�ضتفيدين 
منها خا�ضة يف جمايل ال�ضحة والتعليم، مثمنًة جهود املبادرة بقيادة �ضمو 
والفتيات  الن�ضاء  دع��م  يف  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  بنت  منال  ال�ضيخة 
ومتكينهن داخل جمتمعاتهن وحر�س �ضموها على توفري البيئة ال�ضحية 
وامل�ضاهمة  واالقت�ضادي  واالجتماعي  االأ�ضري  دوره��ن  الأداء  لهن  املمكنة 

الفاعلة يف جهود التنمية.
وثمنت املري االإ�ضهام االإن�ضاين الكبري الذي تلعبه هيئة كهرباء ومياه دبي 
اإىل اأن رعايتها  م�ضريًة  وعاملياً،  حملياً  االإن�ضاين  العمل  �ضاحة  "ديوا" يف 
للن�ضخة ال�ضابعة من معر�س "الت�ضميم للأمل" تاأتي يف ذات ال�ضياق كما 
اأ�ضادت ب�ضراكة موؤ�ض�ضة دبي للإعلم يف هذا احلدث اخلريي واالإن�ضاين ما 
يعك�س حر�ضها على القيام مب�ضوؤوليتها املجتمعية كواحدة من املوؤ�ض�ضات 

االإعلمية الرائدة يف منطقة ال�ضرق االأو�ضط.
تغيري  على  نوعية  ق���درة  لدينا  ت��ك��ون  نبنيها  ال��ت��ي  بال�ضراكات   : وق��ال��ت 
حياة النا�س والتاأثري فيهم الأن ال�ضحة اجليدة من االأولويات االأ�ضا�ضية 
للإن�ضان واملجتمعات االأكرث �ضحة هي التي ت�ضتطيع اأن تتطلع بثقة نحو 

امل�ضتقبل.

من جانبه اأكد �ضعادة عو�س �ضغري الكتبي مدير عام هيئة ال�ضحة بدبي 
رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ض�ضة نور دبي اأن "مبادرة املنال االإن�ضانية" متكنت 
العمل  �ضعيد  على  اخلا�ضة  ب�ضمتها  لها  تكون  اأن  م��ن  قيا�ضي  وق��ت  يف 
واإقليمياً ف�ضًل عما حققته من ريادة يف هذا  االإن�ضاين واخلريي حملياً 
اجلانب منذ اإطلقها عام 2013 من قبل �ضمّو ال�ضيخة منال بنت حممد 

بن را�ضد اآل مكتوم تاأكيداً على الروؤية االإن�ضانية ل�ضموها.
وقال الكتبي اإن الدعم الذي وفرته "مبادرة املنال االإن�ضانية" ملوؤ�ض�ضة نور 
دبي ميثل دفعة قوية لعمل املوؤ�ض�ضة اخلريي اإىل جانب كونه حافزاً مهماً 
نعمة  على  واملحافظة  الب�ضرية  االإع��اق��ات  مكافحة  جهود  نطاق  لتو�ضيع 

الب�ضر التي تقوم بها "نور دبي" يف �ضتى بلد العامل.
ل�  دبي" البالغ  "نور  تقدير  ع��ن  بدبي  ال�ضحة  هيئة  ع��ام  مدير  واأع���رب 
اإىل قيمة واأهمية  املبادرة، الفتاً  عمل  وفريق  االإن�ضانية"  املنال  "مبادرة 
منها  املت�ضل  وخا�ضة  البناءة  اال�ضرتاتيجية  وال�ضراكات  امل�ضرتك  العمل 

بالعمل االإن�ضاين واخلريي.
اأن من حق  "نور دبي" مبادئها التوجيهية من منطلق  وت�ضتمد موؤ�ض�ضة 
روؤية  وتت�ضمن  االإب�ضار  يف  احل��ق  للجميع  واأن  بال�ضحة  التمتع  ف��رد  كل 
املوؤ�ض�ضة اأن تتوفر اخلدمات الطبية للجميع دون متييز الأن كافة الب�ضر 
ذوي الدخل املحدود لهم احلق يف احل�ضول على الرعاية ال�ضحية وفر�س 
املعي�ضة  م�ضتويات  حت�ضني  �ضاأنها  من  التي  وامل�ضاعدات  العادلة  العلج 

وفر�س احل�ضول على م�ضتقبل مثمر.
"الت�ضميم للأمل" على اإتاحة الفر�ضة لكل حمبي العمل  وداأب معر�س 
م�ضتدام  واأث���ر  ملمو�س  تغيري  اإح���داث  يف  للإ�ضهام  واالإن�����ض��اين  اخل��ريي 
وب�ضكل  املحتاجني  من  للكثري  االأم��ل  واإه���داء  املجتمعات  من  العديد  يف 
دون  حتول  اقت�ضادية  حتديات  يواجهن  اللواتي  والفتيات  للن�ضاء  خا�س 
ن�ضبة  زي���ادة  يف  ي�ضهم  كما  ال��لزم��ة،  ال�ضحية  ال��رع��اي��ة  على  ح�ضولهن 
زيادة  على  وعمل  االقت�ضادية  واحلياة  املجتمع  الفعالة يف  امل��راأة  م�ضاركة 

تاأثريها االإيجابي يف حميطها.

مبادرة املنال الإن�شانية تنظم الن�شخة ال�شابعة ملعر�س )الت�شميم لالأمل( بنادي دبي لل�شيدات
الروؤية الإن�صانية لل�صيخة منال بنت حممد بن را�صد اآل مكتوم وحر�صها على دعم جهود متكني املراأة حمليًا وعاملًا  يعك�س  •  املعر�س 

اجلهود احلثيثة ملبادرة املنال الإن�صانية وموؤ�ص�صة نور دبي يف مد يد العون واخلري للمحتاجني تربز اأبهى �صور العطاء والعمل الإن�صاين يف الدولة • الطاير: 
من خالل مبادراتها وم�صاريعها الإن�صانية امل�صتدام  الأثر  حتقيق  باأهمية  توؤمن  الإمارات  املري:  •  منى 

فقد املدعو / اأ�ضد اهلل بارك 
باك�ضتان   ، عبداحلق  خ��ان 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
)1876211BW(  رق�������م 
م���������ن ي��������ج��������ده ال��������رج��������اء 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ض���ال 

0569459780  م�ضكورا.

فقدان جواز �شفر



اخلميس    26  مايو    2022  م   -    العـدد   13553  
 Thursday     26   May   2022   -  Issue No   13553

07

اأخبـار الإمـارات

•• حتقيق .. رم�شان عطا 

من  االأوىل  االأي�����������ام  "�ضهدت 
للكتاب  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  معر�س 
اإق������ب������اال م���ل���ح���وظ���ا م�����ن ال��������زوار 
واملهتمني بالكتاب واملثقفني و�ضهد 
اأي�����ض��ا ت��وق��ي��ع ك��ت��ب ج��دي��دة لكبار 
ال��ك��ت��اب يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي و�ضهد 
ثقافية  ف��ع��ال��ي��ات  اأي�����ض��ا  امل��ع��ر���س 
واملثققفني  الكتاب  لكبار  ون���دوات 
اأب���وظ���ب���ي، وك����ان االإق���ب���ال على  يف 
تعر�ضها  التي  اجلديدة  العناوين 
دور الن�ضر املحلية والعربية ، وكان 
و  التاريخية  واالإ�ضدارات  للرواية 
الرتجمات ن�ضيب االأ�ضد يف اطلع 
و�ضاألنا   ، واقتنائها  عليها  ال���زوار 
الن�ضر  دور  م��ن  امل�����ض��وؤول��ني  بع�س 
امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة ع���ن راأي���ه���م يف 
اأبوظبي للكتاب وما يهتم  معر�س 
ب���ه امل���واط���ن االإم����ارات����ي م���ن كتب 

ومراجع "

�صالح  هيثم  قال  البداية  ويف 
:

امل��ع��ر���س ه��ذا ال��ع��ام اأث���رى احلياة 
الثقافية يف اإمارة اأبوظبي واأعطى 
اأبعادا جديدة للمفكرين واملوؤلفني 

من الدول العربية واالأوربية .
الدويل  اأب��وظ��ب��ي  معر�س  واع��ت��ر 
؛  اأجمع  العامل  نافذة على  للكتاب 
العربية  الثقافات  على  نطلع  لكي 
، ونحن نحر�س  وتناقل اخل��رات 
املعر�س  امل�����ض��ارك��ة يف  ع��ل��ى  دائ���م���ا 

للإفادة واال�ضتفادة.
وحتدث عماد ح�ضني مدير مبيعات 

دار ن�ضر "اخلليج للكتاب" قائل: 
ال���دار دائ��م��ة امل�����ض��ارك��ة يف معر�س 
اأول  ه���ذه  ول��ك��ن  للكتاب  اأب��وظ��ب��ي 
اأن  واأرى  ���ض��خ�����ض��ي��ا  يل  م�����ض��ارك��ة 
العاملية  املعار�س  يناف�س  املعر�س 
املثايل  بالتنظيم  يتميز  اإن��ه  حيث 

واحل�ضور القوي وم�ضاركة العديد 
م����ن ال�������دول ووج�������ود اإ������ض�����دارات 

ومن�ضورات حديثة ومتنوعة .
العي�ضوي  ه����امن  دك���ت���ورة  وق���ال���ت 
للدرا�ضات  ل��ي��ف��ن��د  م���رك���ز  م���دي���ر 

والن�ضر :
يف  ل��ل��م��رك��ز  م�������ض���ارك���ة  اأول  ه�����ذه 
للكتاب  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  معر�س 
هناك  اأن  االأول  ان��ط��ب��اع��ي  وك����ان 
للكتاب  وخ�ضو�ضا  ق��ارىء  جمهور 
االأك����ادمي����ي م��رك��ز ل��ي��ف��ن��د ميتلك 
300 اإ�ضدار متخ�ض�س واأكادميي 

يهتم بها زوار املعر�س .
وع���ن ال��ك��ت��اب االإل����ك����رتوين قالت 
ال�����دك�����ت�����ورة ه����������امن:  اأ�����ض����ب����ح ال 
غ��ن��ى ع��ن��ه وي��ت��م اال���ض��ت��ع��ان��ة ب��ه يف 
واالأكادميية  البحثية  ال��درا���ض��ات 
اأهميته  ل��ه  ال��ورق��ي  الكتاب  ويظل 
من  واأكرثهم  ع�ضاق  وله  اخلا�ضة 
كبار ال�ضن واأعتقد اأن ال غنى عنه 

اأي�ضا.

خري  ن�صر  دار  املال  عمر  وق��ال 
للن�صر والتوزيع :

15 عاما امل�ضاركة يف  نحر�س من 
للكتاب  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  معر�س 
ون�ضعر يف كل دورة بتقدم ملحوظ 
واأ���ض��ب��ح ل���ه ط��اب��ع اأوروب�������ي، وعن 
اإ�����ض����دارات ال����دار ق���ال امل���ل يغلب 
على من�ضوراتنا الطابع االإ�ضلمي 

واملو�ضوعات الدينية .
مدير  فهمي  ال�ضلم  عبد  واأو�ضح 

املكتبة االأزهرية للرتاث قائل:
ن���������ض����ارك م����ن ف�������رتات ك����ب����رية يف 
املكتبة  اأب��وظ��ب��ي وت��ع��ت��ر  م��ع��ر���س 
م���ن اأق������دم امل��ك��ت��ب��ات امل����وج����ودة يف 
م�����ض��ر ح��ي��ث ت��اأ���ض�����ض��ت م��ن��ذ 80 
ع��ام��ا ون�����ض��در ال��ع��دي��د م��ن الكتب 
باملخططات  اخل��ا���ض��ة  وال��ب��ح��وث 
وهناك  وال���رتاث���ي���ة  االإ����ض���لم���ي���ة 
ال��ع��دي��د م���ن ال������زوار ل��ل��م��ك��ت��ب��ة يف 

املعر�س القتناء كل ما هو تراثي .
واأ����ض���اف ف��ه��م��ي اأرف�������س ف��ك��رة اأن 
ال���ك���ت���اب ال����ورق����ي ق���د ت���راج���ع بل 
القراء  م��ن  العديد  هناك  العك�س 
القراءة  اجلدد وجدوا �ضالتهم يف 
الورقية والبحث عن كتب الرتاث 
االإ�ضلمي والتاريخي ب�ضفة عامة 

.

مدير  ح��ل��واين  توفيق  وق���ال 
ال����ع����الق����ات ال���ع���ام���ة ل����دار 

:" "احلافظ 
اأبوظبي  هناك اجلديد يف معر�س 
اإقباال  اأك���رث  اأ���ض��ب��ح  حيث  للكتاب 
وت���ن���ظ���ي���م���ا ع����ن ب����اق����ي ال��������دورات 
ياأتي  االأك�����ر  واالإق����ب����ال  امل��ا���ض��ي��ة 
الروايات  على  االأط��ف��ال  قبل  م��ن 
وال��ق�����ض�����س وه����ي ت�����ض��ت��ح��وذ اأكر 

ن�ضبة م�ضرتيات .
واأ�ضاف حلواين اأن الكتاب املطبوع 
ك��ب��رية وه��ي رف��ع ن�ضبة  اأهمية  ل��ه 
ويعطي  احلوا�س  وتن�ضيط  الذكاء 
لك املعلومة �ضحيحة مئة يف املئة 
التي  الدولية  واملحافل  واملعار�س 
كبرية  اأه��م��ي��ة  لها  بالثقافة  تهتم 
الكتاب  ق��ي��م��ة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف 

املطبوع.

وع��ن راأي���ه ق��ال ع��م��اد الدلو 
"امل�صرية  دار  مبيعات  م��دي��ر 

للن�صر والتوزيع ":
معر�س  يف  م�����رة  الأول  ن�������ض���ارك 
والحظت  للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي 
االهتمام باملعر�س تنظيميا واأي�ضا 
هناك اإقبال جيد على املعر�س من 
املعر�س  ويحظى  ال��ق��راء  جمهور 
عربية  دول  مب�������ض���ارك���ة  اأي���������ض����ا 
واأورب���ي���ة ع��دي��دة ل��ه��ا ب���اع ك��ب��ري يف 
ملعر�س  ون�ضهد  وال��ت��وزي��ع  الن�ضر 
اأن���ه من  ال���دويل للكتاب  اأب��وظ��ب��ي 
ال�ضرق  العربية يف  املعار�س  اأق��وى 

االأو�ضط .
ال���ع���دي���د من  اإن  ال���دل���و  واأ�����ض����اف 
والرتبوية  االأكادميية  االإ�ضدارات 
معر�س  يف  م����رة  الأول  ن��ع��ر���ض��ه��ا 
اأبوظبي للكتاب واالإقبال ياأتي من 
ال�ضباب االإماراتي الذي يهيم  فئة 
بالدرا�ضة والبحوث واملراجع وهذا 
الكتاب  الأه��م��ي��ة  اإدراك���ه���م  يعك�س 
اأبدا  الذي ال يفقد قيمته  املطبوع 

.
واأو����ص���ح حم��م��د ب����دران دار 

والتوزيع" للن�صر  "العربي 
اأهم اإ�ضدارات هذا العام الها�ضميون 
والتجربة االإماراتية و�ضت كتب من 
ق�ض�ضية  جمموعة  وه��ي  ال�ضني 
اأي�ضا وهناك �ضل�ضلة ترجمات من 
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اأبوظبي  م��ع��ر���س  ب����دران  واأ����ض���اف 
املعار�س  اأه��م  من  للكتاب  ال��دويل 
يف  ك��ب��ريا  اإق���ب���اال  واأرى   تنظيميا 
ه���ذه ال�����دورة واأرج�����ع ه���ذا اإىل اأن 
ب�����ض��ب��ب فري�س  ت���وق���ف  امل���ع���ر����س 
احلياة  ا�ضتئناف  مت  واالآن  كورونا 
الثقافية وعودة احلياة مرة اأخرى 

اإىل طبيعتها.
وعن م�ضاركته قال جمال علي - دار 
: والتوزيع" الكويت  للن�ضر  "اقراأ 

 2006 املعر�س من  م�ضاركتنا يف 
وه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن االإ����ض���دارات 
الب�ضرية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م���ث���ل  ل����ل����دار 

وتربية  االأ�����ض����ري����ة   وال����ع����لق����ات 
ال���ن���ا����ض���ئ وه����ن����اك اأرب�����ع�����ة األ������وان 

بالطباعة  وت��ت��م��ي��ز  ال���داخ���ل  م���ن 
الفاخرة . وع��ن االإق��ب��ال ق��ال علي 

اأكرث  زوار  ، وهناك  كثافة  : هناك 
للمعر�س  ال�ضابقة  ال����دورات  م��ن 

ودائما يكون االإقبال اأكرث من فئة 
الفتيات .

•• اأبوظبي- وام:

ا�ضت�ضاف معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب، الذي ينظمه مركز اأبوظبي للغة 
بعنوان  ندوة حوارية  اأبوظبي،   - وال�ضياحة  الثقافة  لدائرة  التابع  العربية، 
.. ب�ضرية عقل" وذلك �ضمن جل�ضاته االحتفالية بال�ضخ�ضية  "طه ح�ضني 
الدكتورة  معايل  م��ن  ك��ل  ال��ن��دوة  يف  ���ض��ارك  العربي.  االأدب  عميد  املحورية 
ح�ضن،  علي  ع��ّم��ار  وال��دك��ت��ور  امل�ضرية،  الثقافة  وزي���رة  ع��ب��دال��دامي،  اإينا�س 
الروائي والناقد والباحث يف جمال العلوم ال�ضيا�ضية، والدكتورة االأكادميية 
ال�ضاعي،  جمعة  حّيان  واملرتجم  والناقد  املقبل،  اأ�ضماء  ال�ضعودية  والناقدة 
بدران، وحاورتهم  الف�ضل  اأبو  الدكتور حممد  امل�ضري  واالأكادميي  والناقد 

االإعلمية ن�ضوى الرويني.
بكلمة عّرت فيها عن  اإينا�س عبدالدامي اجلل�ضة  الوزيرة  وا�ضتهّلت معايل 

نهّيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ خليفة  له  املغفور  واملوا�ضاة لرحيل  احل��زن  عميق 
"رحمه اهلل"، ناقلة تعازي ال�ضعب امل�ضري ال�ضقيق ومثقفيه ل�ضعب وقيادة 
دولة االإم��ارات. واأكدت معاليها اأن عميد االأدب طه ح�ضني يعد اأحد عظماء 
كّر�س  والعاملي،  العربي  الفكر  تاريخ  بقوة يف  موؤّثراً  واإ�ضماً  العربي،  التاريخ 
م�ضرّي  كنموذٍج  باقياً  اإ�ضمه  ليظل  وال�ضلم،  واملحبة  اخلري  لقيم  م�ضريته 
فريد، وكان متمّيزاً على �ضعيد الفكر والنقد كما يف يف جماالت اإبداعية عدة 

ة والرواية وال�ضرية". منها الق�ضّ
وثّمنت معاليها جهود اإدارة املعر�س للحتفاء بعميد االأدب العربي �ضخ�ضيًة 
اأهمية االحتفاء مبثل هذه ال�ضخ�ضيات التي قّدمتها  اإىل  حمورية، م�ضرية 
م�ضر والثقافة العربية للعامل كنماذج م�ضرقة توؤكد اأن ثقافتنا لي�ضت فقط 
للتاريخ لكنها للم�ضتقبل. وقال الدكتور عّمار علي ح�ضن، الروائي والناقد 
م�ضارف  على  �ضنكون  واح��د  عام  بعد  ال�ضيا�ضية:  العلوم  جمال  يف  والباحث 

ن�ضف قرن من غياب العميد الذي كان ب�ضرية حا�ضرة يف كّل اجتاه؛ فاأيامه 
خمتلفة،  دفقة  العربية  البلغة  يف  واأل��ق��ت  ال��ذات��ي��ة،  ال�ضرية  لفّن  اأ�ض�ضت 
فاالأ�ضلوب االأدبي يف الكتابة قبل كتابه االأيام غريه بعدها، فقد �ضنع االأديب 
اأدبًيا ال مثيل له وهو كتابه االأيام، الذي ي�ضاهي األف ليلة  اً  طه ح�ضني ن�ضّ
وليلة يف تراثنا العربي، وقد كتبه يف ت�ضعة اأيام فقط، وكان يريد الأفكاره اأن 

توجد يف حياة النا�س.
وفكره  ح�ضني  طه  عبقرية  ال�ضاعي  جمعة  حّيان  وامل��رتج��م  الناقد  وت��ن��اول 
لي�ضعها  ترجمها  التي  للأعمال  انتقائه  يف  جتّلت  التي  الرتجمة  حقل  يف 
فكان  ترجماته،  يف  اأ�ضلوباً  اتخذه  ال��ذي  والنهج  العربي،  القارئ  اأي��دي  بني 
مبدعاً، الأنه اأدرك اأثر احل�ضارة االأوروبية القدمية على احلديثة، واأراد اأن 
ت�ضتفيد منها احل�ضارات االأخرى لهذا نقل بحنكة وذكاء من اأّمهات الكتب 
للقّراء العرب، ليكونوا مّطلعني على الثقافات االأخرى، االأمر الذي �ضاهم 

االأكادميية  الدكتورة  واأ���ض��ادت  الثقافات.  بني  التفاعل  من  حالة  اإي��ج��اد  يف 
للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  معر�س  باهتمام  املقبل  اأ�ضماء  ال�ضعودية  والناقدة 
االأدب  عميد  مثل  كبرية  وفكرية  اأدب��ي��ة  وقيمة  قامة  على  ال�ضوء  بت�ضليط 
العربي الدكتور طه ح�ضني الذي يعد اأحد اأبرز النماذج العربية املهمة فقد 
احرتم الرتاث واأعلى من قيمته م�ضتفيدا من اإيجابياته وم�ضتعر�ضاً له يف 
�ضوء ب�ضرية العقل. من جهته قال الدكتور حممد اأبو الف�ضل بدران، ناقد 
واأكادميي م�ضري: خا�س طه ح�ضني معركة كرى يف م�ضمار العلم والثقافة، 
ورحلة عميد االأدب العربي كانت نابعة من العقل املفعم بالب�ضرية، فهو مّر 
اأجمل ما  واإن  الذاتية،  وال�ضري  العلمي  البحث  مبراحل طويلة على �ضعيد 
يوجد يف كتاب االأيام هو ال�ضدق، خا�ضة ما يتعّلق ب�ضدمة احل�ضارة، م�ضرياً 
اإىل اأن طه ح�ضني قد حّول التعليم اإىل ماء وهواء ويف متناول يد الب�ضطاء 

والفقراء وجميع الطبقات، وهو الدور االأكر الذي قام به.

الدويل للكتاب هو نافذة للعامل اأجمع وفر�صة لالطالع على الثقافات  اأبوظبي  معر�س   : �صالح  • هيثم 
• عماد ح�صني: يناف�س املعار�س العاملية و يتميز بالتنظيم املثايل واحل�صور القوي

• هامن الع�صوي :الكتاب الإلكرتوين اأ�صبح ل غنى عنه ويتم ال�صتعانة به يف الدرا�صات البحثية والأكادميية
اأوروبي طابع  له  واأ�صبح  ملحوظ  بتقدم  دورة  كل  يف  ن�صعر   : املال  • عمر 
• عبد ال�صالم فهمي: ن�صدر العديد من الكتب والبحوث اخلا�صة باملخططات الإ�صالمية والرتاثية
• توفيق حلواين :الكتاب املطبوع له اأهمية كبرية تتمثل يف رفع ن�صبة الذكاء وتن�صيط احلوا�س

• عماد الدلو: الإقبال ياأتي من فئة ال�صباب الإماراتي الذي يهيم بالدرا�صة والبحوث
• حممد بدران : توقف ب�صبب فري�س كورونا والآن مت ا�صتئناف احلياة الثقافية وعودة احلياة مرة اأخرى 
• جمال علي :هناك العديد من الإ�صدارات للدار مثل التنمية الب�صرية والعالقات الأ�صرية

اأبوظبي الدويل للكتاب ينظم الندوة احلوارية )طه ح�شني .. ب�شرية عقل(

»بعد مرور ثالثة اأيام على افتتاحه« 

»اأبوظبي للكتاب« يعك�س احلراك الثقايف للدولة ويحظى باإقبال كبري 

اأبوظبي الدويل للكتاب 2022 : توقيع كتاب الرهان على الذات
•• اأبوظبي-وام:

�ضهد معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب 2022 حفل توقيع كتاب "الرهان 
على الذات" - Bet on/Yourself/ للكاتبة الأمريكية وامل�ضتثمرة 
واأحد اأبرز اخلراء يف "وادي ال�ضيليكون"، اآن هيات والتي توؤكد فيه اأن يف 
و�ضع اجلميع قيادة دفة م�ضريتهم املهنية نحو النجاح واالزدهار يف حال 

امتلك الذهنية املنا�ضبة.
كبار  م��ع  ال�ضخ�ضية  املهنية  جتاربها  الكتاب  يف  هيات  اآن  وا�ضتعر�ضت 
من  �ضميدت  اإي��ري��ك  مثل  التكنولوجيا  ع��امل  يف  التنفيذيني  امل��دي��ري��ن 

�ضركة "جوجل"، وجيف بيزو�س من �ضركة "اأمازون"، وماري�ضا ماير من 
األقتها خلل احلفل على  "ياهو"، وركزت يف الكلمة امللهمة التي  �ضركة 

خم�ضة مبادئ قيادية رئي�ضية.
وقالت " وجدت خلل عملي اإىل جانب عدد من كبار املوؤثرين يف عامل 
ال�ضجاعة،  ه��ي:  م�ضرتكة  مبادئ  خم�ضة  يتقا�ضمون  اأنهم  التكنولوجيا 
والتوا�ضع، والتاأثري، والف�ضول، والتوزان. فقد حالفني احلظ باالن�ضمام 
اإىل فريق من الطموحني وال�ضجعان واحلري�ضني على حتقيق االأهداف، 
ون�ضيحتي للجميع اأن يحذوا حذوهم. و�ضحيٌح اأن املثابرة يف ال�ضعي نحو 
الكمال ميزٌة جيدة، لكن االإن�ضان عليه اأال يخ�ضى الف�ضل، فتقّبل الف�ضل هو 

البداية املثالية واخلطوة االأف�ضل نحو اإثراء املعرفة. واأياً كانت �ضعوبة 
له  ليت�ضنى  وال�ضغف  بالف�ضول  يتحلى  اأن  االإن�ضان  على  يتوجب  املهمة، 
بلوغ املنا�ضب القيادية. فابدوؤوا بتقبل الف�ضل وخو�س التحديات ليت�ضنى 

لكم حتقيق التزامكم ببناء م�ضتقبل اأف�ضل".
باتباع  املهنية  االرتقاء مب�ضريتهم  الراغبني يف  " اأن�ضح  واأ�ضافت هيات 
عن  اأواًل  اأنف�ضهم  ي�ضاألوا  واأن  الفوز،  ثم  والفوز  الفوز  على  تقوم  خطة 
يف  التالية  اخلطوة  خ��لل  اكت�ضابها  يف  يرغبون  التي  اجلديدة  املعارف 
مهنتهم، وما املهارات التي يودون اإتقانها، ثم البحث عن القياديني الذين 
التالية  اخلطوة  وتتج�ضد  باملهام.  تكليفهم  لطلب  روؤيتهم  يقا�ضمونهم 

�ضيعرفونهم  الذين  املتفوقة  الكفاءات  باأ�ضحاب  اأنف�ضهم  اأن يحيطوا  يف 
االإن�ضان  يتحدى  اأن  واأخ����رياً،  ات��ب��اع��ه.  بهم  ي��ج��در  ال���ذي  احل��ي��اة  بنمط 
ي�ضعى  التي  االأه���داف  ومعرفة  التحديات  خو�س  على  ب��االإق��دام  نف�ضه 
وا�ضتقراء  التوجهات  اأح��دث  مواكبة  اإىل جانب  اإىل حتقيقها يف حياته، 
يف  للم�ضتقبل  اال�ضتعداد  له  ليت�ضنى  فيه،  يعمل  الذي  القطاع  م�ضتقبل 

م�ضريته املهنية".
مركز  ُينّظمه  ال��ذي  للكتاب  ال���دويل  اأبوظبي  معر�س  اأع��م��ال  وت�ضتمر 
يف  اأبوظبي  يف  وال�ضياحة  الثقافة  لدائرة  التابع  العربية  للغة  اأبوظبي 

مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س "اأدنيك" حتى 29 مايو احلايل.
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اأخبـار الإمـارات

�شرطة الفجرية تطلق حملتها التوعوية )احفظ ممتلكاتك(
•• الفجرية-وام:

بق�ضم  ممثلة   - ال��ف��ج��رية  ل�ضرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  اأط��ل��ق��ت 
ال�ضركاء  م���ع  وب���ال���ت���ع���اون   - ال��ع��ام��ة  وال���ع���لق���ات  االإع������لم 
اال�ضرتاتيجيني احلملة التوعوية "احفظ ممتلكاتك" للحد 
االأهداف  وحتقيق  املجتمع،  يف  ال�ضرقات  جرائم  انت�ضار  من 
االإ�ضرتاتيجية لوزارة الداخلية و�ضرطة الفجرية املتمثلة يف 
تعزيز االأمن واالأمان ون�ضر التوعية االأمنية بني كافة فئات 
النفو�س  و�ضعاف  الل�ضو�س  واأ�ضاليب  ط��رق  ح��ول  املجتمع 

واملحلت  ال�ضيارات  مثل  اأ�ضكالها  بكافة  ال�ضرقة  يف  املتعبة 
التجارية واملباين قيد االإن�ضاء واملنازل خا�ضة يف اإجازة ف�ضل 

ال�ضيف.
االإعلم  ق�ضم  رئي�س  الب�ضري  ح�ضن  حممد  النقيب  وق��ال 
والعلقات العامة اإن ال�ضرقة من اجلرائم املقلقة يف املجتمع 
ق��ب��ل اجلناة  م��ن  ارت��ك��اب��ه��ا  وع��وام��ل  اأ�ضاليبها  ل��ت��ع��دد  ن��ظ��راً 
التي  املدر�ضية  واالإج����ازات  ال�ضيف  ف��رتة  دخ��ول  م��ع  ال�ضيما 
واحلذر  احليطة  اتخاذ  واملقيمني  املواطنني  على  ت�ضتوجب 
عند مغادرة منازلهم والتقيد باإجراءات الوقاية مثل تركيب 

اأجهزة املراقبة يف املنازل واملوؤ�ض�ضات حماية لهم من التعر�س 
لل�ضرقة.

واأكد الب�ضري اأن �ضرطة الفجرية تعزز يف ن�ضر الوعي االأمني 
بكافة و�ضائل االت�ضال املتاحة. وتنا�ضد �ضرطة الفجرية دائماً 
اأخ��ذ احليطة واحل��ذر وع��دم االنقياد  اأف��راد املجتمع �ضرورة 
ل��ل��خ��دع ال��ت��ي ي��ل��ج��اأ اإل��ي��ه��ا امل��ت�����ض��ي��دون وامل��رتب�����ض��ون الإيقاع 
اأموالهم بطريقة غري م�ضروعة  �ضحاياهم واال�ضتيلء على 
من خلل احل�ضول على معلومات وبيانات احل�ضابات البنكية 

واالحتيال على اأ�ضحابها.

•• اأبوظبي -الفجر:

�ضمن فعالياته على هام�س م�ضاركته يف الن�ضخة ال���� 31 من معر�س اأبوظبي 
كتاب  ب��اإط��لق  واال�ضت�ضارات  للبحوث  تريندز  مركز  احتفى  للكتاب،  ال��دويل 
االأول  ال�����ض��ن��وي  ت��ري��ن��دز  م��ن��ت��دى  اأع��م��ال  يت�ضمن  االإجن��ل��ي��زي��ة  باللغة  ج��دي��د 
حقيقة  اخل��لف��ة..  اإىل  "الطريق  عنوان  حتت  ُعقد  ال��ذي  ال�ضيا�ضي  للإ�ضلم 

امل�ضروع االإخواين".
والباحثني  واالأك��ادمي��ي��ني  امل�ضوؤولني  م��ن  لفيف  الكتاب  تد�ضني  حفل  و�ضهد 
والكتاب، منهم: معايل الدكتور مانع �ضعيد العتيبة امل�ضت�ضار اخلا�س ل�ضاحب 

ال�ضمو رئي�س الدولة، والدكتور عبيد احلريي الكتبي.
اإطار ندوات املنتدى اخلم�س؛  اأوراق��اً خمتارة مت تقدميها يف  ويت�ضمن الكتاب 
والتلعب"،  الت�ضليل  امل�ضلمني..  ل��لإخ��وان  االأي��دي��ول��وج��ي  "االأ�ضا�س  وه��ي: 
القومية"  الدولة  �ضد  الكفاح  توجيه  املوازية..  والدولة  امل�ضلمون  و"االإخوان 
امل�ضلمني  االإخ����وان  و"رحلة  وال�ضيا�ضة"،  الفكر  ب��ني  واالإع�����لم..  و"االإخوان 
العاملية.. من ال�ضيادة على العامل اإىل البحث عن ملذات اآمنة"، و"اال�ضتثمار 
كل  ت�ضمنت  حيث  للإخوان"،  االقت�ضادية  االإمراطورية  الدين..  �ضتار  حتت 
ندوة عدة حماور ت�ضلط ال�ضوء على فكر هذه اجلماعة، وتو�ضح ف�ضاد روؤيتها 

وفكرها وعملها من اأجل ال�ضلطة وال�ضيطرة ال�ضيا�ضية.
واأو�ضح الدكتور حممد عبداهلل العلي الرئي�س التنفيذي ملركز تريندز اأن عدداً 

من اخلراء والباحثني واالأكادمييني والعلماء من جميع اأنحاء العامل �ضاركوا 
ملناق�ضة خمتلف  اإىل توفري من�ضة  الذي هدف  املنتدى  ب��اأوراق بحثية يف ذلك 
اخل�ضو�س،  وجه  على  امل�ضلمني  االإخ��وان  وتنظيم  ال�ضيا�ضي،  االإ�ضلم  جوانب 
واأيديولوجياتها،  امل�ضلمني،  االإخ���وان  جماعة  الأ���ض��ول  متعمقاً  حتليًل  وق��دم 
والتو�ضع  التمويل،  واأن�ضطة  ال�ضيا�ضية،  وا�ضرتاتيجياتها  الدنيوية،  وروؤيتها 

الدويل، واخلطاب االإعلمي لها.
واأكد اأن اإ�ضدار هذا الكتاب باللغة االإجنليزية ياأتي من منطلق حر�س تريندز 
واأيديولوجياتها،  االإخ����وان،  جماعة  فكر  ح��ول  عاملي  ح��وار  اأ�ض�س  اإر���ض��اء  على 
التي  للحدود  العابرة  املتطرفة  بالتنظيمات  وعلقتها  الرئي�ضية،  وتوجهاتها 
اأو  الوطنية  بالدولة  االإمي��ان  بعدم  اخلا�ضة  تلك  �ضواء  نف�ضها،  االأفكار  تتبنى 

اإحياء اخللفة االإ�ضلمية.
وبني اأن هذا الكتاب ياأتي �ضمن �ضل�ضلة من االإ�ضدارات التي يعتزم مركز تريندز 
من  الظاهرة  ه��ذه  على  ال�ضوء  لت�ضليط  لغات  بعدة  تباعاً  ن�ضرها  و  ترجمتها 
خمتلف اأبعادها و�ضياقاتها الداخلية واالإقليمية والدولية، يف حماولة لتحليل 
احلركات،  لهذه  والعملي  التنظيمي  واجلانب  واالأيديولوجي  الفكري  االإط��ار 

وا�ضت�ضراف ماآالتها امل�ضتقبلية.
من جانبها، قالت االأ�ضتاذة نورة احلب�ضي مدير اإدارة الن�ضر مبركز تريندز اإن 
هذا الكتاب ياأتي �ضمن �ضل�ضلة من الكتب التي ي�ضطلع بها املركز لتفنيد فكر 
اأن  واأ�ضافت  ب�ضكل عام،  ال�ضيا�ضي  اال�ضلم  امل�ضلمني وحركات  االإخ��وان  جماعة 

هذه  فكر  على  للتعرف  مهماً  مرجعاً  ي�ضكل  معلومات  من  يحويه  مبا  الكتاب 
اجلماعة االإرهابية، كما اأن الندوات اخلم�س التي �ضملها كانت عبارة عن ثمرة 
اأن  واأك���دت احلب�ضي  ع��دة،  دول  املجال من  ه��ذا  املخت�ضني يف  لعدد من  بحوث 

تريندز ما�ٍس يف م�ضريته البحثية التي ت�ضارك وت�ضهم يف �ضنع امل�ضتقبل.

تريندز ي�صارك يف جل�صة حوارية حول مواجهة الكراهية
اأن�ضطة وفعاليات مركز تريندز للبحوث واال�ضت�ضارات  اآخر و�ضمن  من جانب 
اأبوظبي الدويل للكتاب، �ضارك املركز ممثًل  على هام�س م�ضاركته يف معر�س 
نظمها  ح��واري��ة  جل�ضة  يف  العلي  ع��ب��داهلل  حممد  الدكتور  التنفيذي  برئي�ضه 
املمكنة  "احللول  ع��ن��وان  حت��ت  باملعر�س  جناحه  يف  امل�ضلمني  حكماء  جمل�س 

ملواجهة الكراهية".
وقال يف مداخلته اإن ظاهرة الكراهية من اأخطر الظواهر التي تهدد املجتمعات 
تنامياً  االأخ��رية  ال�ضنوات  يف  �ضهدت  اأنها  اإىل  م�ضرياً  احل��ايل،  ع�ضرنا  يف  كافة 
ملحوظاً يف كثري من الدول واملجتمعات، ب�ضكل هدد ا�ضتقرارها، ودفع بع�ضها 

اإىل دائرة العنف والفو�ضى.
واأ�ضاف اأن جماعات االإ�ضلم ال�ضيا�ضي بكل ت�ضنيفاتها ال متلك �ضوى خطابات 
والفئات  ال�ضيا�ضية  والقيادات  ال�ضعوب  �ضد  العنف  على  والتحري�س  الكراهية 
املختلفة من املجتمعات التي ال تتفق معها اأو مع اأيديولوجيتها. وكان خطابها 
هذا �ضبباً اأ�ضا�ضياً يف انت�ضار الفو�ضى االأمنية وال�ضيا�ضية يف كثري من الدول التي 

ُتوَجد فيها، م�ضتعينة يف ذلك بتف�ضريات منحرفة لتعاليم الدين احلنيف.
وذكر اأن ثورة االت�ضاالت وتكنولوجيا املعلومات التي �ضهدها العامل �ضاهمت يف 
انت�ضار خطابات الكراهية والتطرف ب�ضورة كبرية على النطاق العاملي كله؛ ما 

ي�ضتدعي البحث يف و�ضائل واآليات اأكرث جناعة يف هذا ال�ضدد.
يف  ت�ضاعد  قد  التي  الت�ضورات  اأو  االأفكار  من  جمموعة  العلي  الدكتور  وط��رح 
مواجهة ظاهرة الكراهية؛ ومنها و�ضع وا�ضتكمال االأُطر الت�ضريعية والقانونية 
مة جلميع اأ�ضكال التمييز والكراهية وتطبيقها ب�ضكل حازم، وبناء خطاب  ال�ُمَجرِّ
عقلين وحديث م�ضاد للكراهية، م�ضدداً يف هذا املجال على الدور املهم الذي 
الدينية  واملوؤ�ض�ضات  والبحوث،  الفكر  االإع��لم، ومراكز  و�ضائل  تلعبه  اأن  ميكن 
خطابات  تفكيك  �ضبيل  يف  املختلفة،  امل���دين  املجتمع  وموؤ�ض�ضات  والثقافية، 
الكراهية والتطرف ومواجهتها بخطاب ع�ضري، واأكد اأي�ضاً على اأهمية توفري 
وامل�ضاواة،  والتعبري  ال��راأي  االآخ��ر وحرية  وقبول  الت�ضامح  تدعم  منا�ضبة  بيئة 
وعدم التمييز على اأي اأ�ضا�س داخل املجتمع، وو�ضع �ضوابط �ضارمة ملنع انت�ضار 

خطاب الكراهية عر و�ضائل التوا�ضل االجتماعي.
اأنه اليزال يتعني علينا جميعاً،  واختتم الدكتور العلي مداخلته بالتاأكيد على 
بدور  القيام  والثقافية،  الدينية  واملوؤ�ض�ضات  وال��راأي  الفكر  موؤ�ض�ضات  وال�ضيما 
مهم يف موا�ضلة العمل من اأجل تفكيك خطابات الكراهية والتطرف وتفنيدها، 
ون�ضر خطابات الت�ضامح واحلوار واالأُُخ��ّوة االإن�ضانية بداًل منها، م�ضرياً اإىل اأن 

هذا هو جوهر ما يعمل من اأجله مركز تريندز للبحوث واال�ضت�ضارات.

•• اأبوظبي - الفجر: 

اأملانيا  �ضفري  �ضعادة بيرت في�ضر  اقام 
بيت�س  ال��دول��ة حفًل كبريا يف  ل��دى 
املا�ضية  ال��ل��ي��ل��ة  اب���وظ���ب���ي  روت����ان����ا 
احتفاء باختيار اأملانيا �ضيف ال�ضرف 
للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  معر�س  يف 

هذا العام. 
على  ال�ضفري  ���ض��ع��ادة  احل��ف��ل  ح�ضر 
الكتاب  ك���ب���ار  م���ن  وع�����دد  االأح����م����د 
معر�س  و�����ض����ي����وف  وال����ن����ا�����ض����ري����ن 
للكتاب وح�ضد من  ال��دويل  ابوظبي 

اأبناء اجلالية االأملانية بالدولة.
واع��رب ال�ضفري االأمل��اين عن �ضروره 
الخ���ت���ي���ار ب������لده ���ض��ي��ف ����ض���رف يف 
للكتاب  ال�����دويل  اب��وظ��ب��ي  م��ع��ر���س 
31 م��وؤك��دا على عمق  ال  يف دورت���ه 
االمارات  ب��ني  التاريخية  العلقات 
املبذولة لتطويرها  واأملانيا واجلهود 

يف �ضتى املجاالت .
وق����ال خم��اط��ب��ا احل�������ض���ور: يف هذا 
ال���ع���ام ، حت��ت��ف��ل اأمل���ان���ي���ا واالإم�������ارات 
50 عاًما  امل��ت��ح��دة مب���رور  ال��ع��رب��ي��ة 

على العلقات الدبلوما�ضية. 
مهمني  �����ض����رك����اء  اأ����ض���ب���ح���ن���ا  ل���ق���د 
البع�س  ل���ب���ع�������ض���ن���ا  وم�����وث�����وق�����ني 
ال�ضنوات  قائل" �ضتجلب  ".واأ�ضاف 
جديدة  ��ا  ف��ر���ضً ال��ق��ادم��ة  اخلم�ضون 
وكذلك   ، ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل���ج���االت  يف   -

االقت�ضادية وال�ضيا�ضية.
اأملانيا ك�ضيف �ضرف  اإن اختيار  واكد 

اأبوظبي  م���ع���ر����س  يف  ال����ع����ام  ل���ه���ذا 
الدويل للكتاب يوؤكد عمق علقاتنا 

يف املجال الثقايف. 
ال�����ض��ي��د يورجن  ال���ق���ى  م���ن ج��ان��ب��ه 
التنفيذي  وامل��دي��ر  الرئي�س   ، ب��و���س 
يف  كلمه  للكتاب  فرانكفورت  ملعر�س 
العلقات  عمق  ان  فيها  اك��د  احلفل 
االإماراتية االأملانية يدفعنا الكت�ضاف 

افاق جديدة للتعاون الثقايف واملعريف 
والعلمي . 

واأ�ضار ان اجلناح االأملاين يف املعر�س 
لتطوير  ب�����لده  ح���ر����س  ع���ن  ي��ع��ر 
"ي�ضعدنا  بقوله:  الثنائية  العلقات 
االأملانية  الق�ض�س  برنامج  نقدم  اأن 
للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  معر�س  يف 
،وو���ض��ف م��ع��ر���س اب��وظ��ب��ي الدويل 

منا�ضبة  �ضنوية  من�ضة  بانه  للكتاب 
والنا�ضرين  والكتاب  االدب��اء  الأعمال 
م����ن االم���������ارات وال����ع����امل والإق����ام����ة 
العربي.  العامل  ات�ضاالت جديدة يف 
اأن��ه يف هذا  " ي�ضعدنا  وم�ضى يقول 
 ، �ضركائنا  مع  وبالتعاون   ، اال�ضبوع 
�ضنقدم برناجًما متنوًعا يف  املعر�س 
بزملئنا  اأخ������رى  م����رة  و���ض��ن��ل��ت��ق��ي 

العامل  اأن��ح��اء  جميع  من  النا�ضرين 
."

 29 اإىل   23 م����ن  ال����ف����رتة  خ�����لل 
اجلناح  ���ض��ي��ع��ر���س   ،  2022 م��اي��و 
االأملاين عناوين من 34 نا�ضًرا اأملانًيا 
ا يف برنامج املعر�س.  �ضي�ضاركون اأي�ضً
على  ال��ع��ام  ه��ذا  اأملانيا  ح�ضور  يركز 
برنامج تفاعلي للأطفال وال�ضباب. 
�ضيتم عر�س ماأ�ضاة جوته فاو�ضت يف 
اجلزاأين االأول والثاين يف املن�ضة مع 
واأدوات  االفرتا�ضي  الواقع  نظارات 
اأخرى متاحة لل�ضماح للزوار بتجربة 
هذا االأدب االأملاين الكل�ضيكي ب�ضكل 

ن�ضط وافرتا�ضي.
وي�ضم اجل��ن��اح االأمل����اين امل�����ض��ارك يف 
للكتاب  ال�����دويل  اأب��وظ��ب��ي  م��ع��ر���س 
يف  وموؤ�ض�ضة،  نا�ضًرا   34 العام،  هذا 

مقدمتهم معهد جوته.
وي�ضارك عدد من الكتاب من اأملانيا، 
جريا�ضنوفا  اأوجل��ا  مثل  املعر�س،  يف 
والتي  �ضيجريز،  اآنا  بجائزة  الفائزة 
"االبن  رواي����ات����ه����ا  اأح�������دث  ح��ق��ق��ت 
ال�ضائع" رواجا كبريا وا�ضتثنائيا يف 

اأملانيا يف ٢٠٢٠.
معر�س  يف  االأمل����اين  اجل��ن��اح  وينظم 
مثل  فعالية   40 ح���وايل  اأب��وظ��ب��ي، 
االأم�������ض���ي���ات ال�����ض��ع��ري��ة، ف�����ض��ل عن 
وم�ضتقبل  الكتاب  �ضوق  ع��ن  ن���دوات 

ال�ضناعة.
مت تنظيم اجل��ن��اح االأمل���اين م��ن قبل 

لل�ضوؤون  االأملانية  االحتادية  ال��وزارة 
وهي   - املناخي  والعمل  االقت�ضادية 
نف�س املنظمة امل�ضوؤولة عن التن�ضيق 
اخلارجية  ووزارة  املناخي.  والعمل 
جوته  ومعهد   ، الفيدرالية  االأملانية 
وال�ضفارة   ، اخل���ل���ي���ج  م��ن��ط��ق��ة  يف 

االأملانية يف اأبو ظبي.

•• اأبوظبي- وام: 

ن��ظ��م��ت م��وؤ���ض�����ض��ة ���ض��ل��ط��ان ب���ن علي 
ندوة  االول،  اأم�س  الثقافية  العوي�س 
االإم���ارات  يف  "ال�ضرد  بعنوان  ثقافية 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  قرن"،  ن�����ض��ف  خ����لل 

معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب.
الدكتورة  م��ن  ك��ل  ال���ن���دوة  ���ض��ارك يف 
الر�ضيد  وال��دك��ت��ور  الها�ضمي  م���رمي 
���ض��ال��ح هويدي  وال���دك���ت���ور  ب��و���ض��ع��ري 
عبد  والكاتب  النجار  نادية  والكاتبة 
اهلل النعيمي، واأدارها القا�س حم�ضن 
املثقفني  من  نخبة  بح�ضور  �ضليمان، 

والكتاب وال�ضحفيني واملهتمني.
اأوراق  الندوة عر جمموعة  وتناولت 
بحثية �ضكل ال�ضرد يف االإمارات خلل 
ن�ضف قرن، حيث متت مناق�ضة ملمح 
بعدما  والق�ض�ضية،  الروائية  الكتابة 
وباتت  ملفتة،  بطريقة  ال�ضرد  تطور 
ل���ه م�����ض��اح��ت��ه ال��ن��ق��دي��ة ال��ت��ي حتاول 

مواكبة املنجز ال�ضردي الكبري خا�ضة 
يف الرواية، وقد دفع ذلك العديد من 
ب�ضكل  التطور  ه��ذا  ر�ضد  اإىل  النقاد 

تطبيقي .
بو�ضعري  ال��ر���ض��ي��د  ال���دك���ت���ور  و���ض��ل��ط 
ال�������ض���وء ع���ل���ى ت����اري����خ ال�������ض���رد منذ 

احلا�ضر  ي���وم���ن���ا  وح���ت���ى  ال����ب����داي����ات 
باأ�ضماء بارزة كتبت الق�ضة  م�ضت�ضهداً 
اأمثال را�ضد عبد اهلل و�ضارة  والرواية 

وعلي  غبا�س  عبيد  اجل��روان وحممد 
اأبو الري�س وغريها من االأ�ضماء التي 
كان لها ح�ضور فاعل يف ال�ضرد املحلي، 

هويدي  �ضالح  ال��دك��ت��ور  ت��ن��اول  فيما 
واأبرز  ال�ضرد ومعطياته  اأنواع  تعريف 
���ض��م��ات��ه وخ�����ض��ائ�����ض��ه، يف ح��ني ركزت 

الها�ضمي على �ضمات  الدكتورة مرمي 
ملمح  �ضكلت  التي  الرئي�ضية  ال�ضرد 
بينما  االإم����ارات،  وال��رواي��ة يف  الق�ضة 

�ضهادة  النعيمي  اهلل  الكاتب عبد  قدم 
ال�ضرد  يف  جت���رب���ت���ه  ع����ن  ���ض��خ�����ض��ي��ة 
كتبت  التي  املبكرة  باالأ�ضماء  م�ضيداً 
يف ه��ذا امل��ي��دان، وه��و ما تطرقت اإليه 
نادية النجار يف حديثها عن جتربتها 
والرواية  الق�ضة  ح��ق��ول  يف  الكتابية 
مع  اجلمهور  وتفاعل  الطفل.  واأدب 
العوي�س  موؤ�ض�ضة  واأعلنت  امل�ضاركني، 
البحثية  االأوراق  اإ���ض��داره��ا  الثقافية 
الندوة  ه���ذه  ي��وث��ق  م�ضتقل  ك��ت��اب  يف 
وتاأتي  وامل��ه��ت��م��ني.  للباحثني  خ��دم��ة 
ه���ذه ال���ن���دوة يف ���ض��ي��اق ال��ت��وج��ه لدى 
العوي�س  ع��ل��ي  ب��ن  ���ض��ل��ط��ان  م��وؤ���ض�����ض��ة 
املوؤ�ض�ضات  م���ع  ل��ل��ت��ع��اون  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
الثقافية امل�ضابهة يف الدولة، واخلروج 
عراقتها  ل��ه��ا  ج��غ��راف��ي��ة  م��ن��اط��ق  اإىل 
ال�ضاحة  ع���ل���ى  امل���م���ي���ز  وح�������ض���وره���ا 
معر�س  مثل  وعربياً  حملياً  الثقافية 
يعد  ال���ذي  للكتاب  ال����دويل  اأب��وظ��ب��ي 

من�ضة معرفية وثقافية دولية بارزة.

العوي�س الثقافية تنظم ندوة ال�شرد يف الإمارات باأبوظبي للكتاب

على هام�س م�صاركته يف اأبوظبي الدويل للكتاب

تريندز يد�شن اإ�شدارًا جديدًا باللغة الإجنليزية حول جماعة الإخوان.. وي�شارك يف جل�شة حوارية حول خطاب الكراهية

اأملانيا حتتفي باختيارها ك�صيف �صرف 2022 يف معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب

ال�شفري الأملاين : نحتفل هذا العام مبرور 50 عاما على عالقاتنا الدبلوما�شية مع الإمارات

•• ع�شق اآباد-وام:

ا���ض��ت��ق��ب��ل م���ع���ايل ر���ض��ي��د م����ريي����دوف، ن���ائ���ب رئي�س 
تركمان�ضتان،  جمهورية  يف  اخلارجية  وزي��ر  ال���وزراء 
االإمارات  دول��ة  �ضفري  الهاملي،  احل��اي  اأحمد  �ضعادة 
ذات  امللفات  وبحث معه عددا من  تركمان�ضتان،  لدى 

االهتمام امل�ضرتك.
ال��ذي عقد يف  اللقاء  واأ�ضاد معايل مرييدوف، خلل 
اآب��اد، مبا ت�ضهده  دي��وان عام وزارة اخلارجية يف ع�ضق 
وتقدم  تطور  م��ن  الرتكمانية  االإم��ارات��ي��ة  العلقات 

على خمتلف امل�ضتويات.

حتيات  معاليه  اإىل  الهاملي  �ضعادة  نقل  جانبه،  من 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو 
ال�ضيخ  و�ضمو  الرئا�ضة  ���ض��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س 
والتعاون  اآل نهيان وزي��ر اخلارجية  زاي��د  عبداهلل بن 
وزير  ال�ضايغ  بن علي حممد  اأحمد  ال��دويل ومعايل 

دولة.
وا�ضتعر�س اجلانبان علقات التعاون القائمة بني دولة 
االإمارات وجمهورية تركمان�ضتان و�ضبل تطويرها يف 
ال�ضديقني،  ال�ضعبني  م�ضلحة  فيه  ملا  املجاالت  كافة 
ذات  والدولية  االإقليمية  الق�ضايا  جممل  بحثا  كما 

االهتمام وتبادال وجهات النظر ب�ضاأنها.

�شفري الإمارات يلتقي نائب رئي�س الوزراء الرتكماين
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لل�ضوؤون  العامة  الهيئة  قام وفد من 
االإ���ض��لم��ي��ة واالأوق������اف، ب��زي��ارة اإىل 
ال�ضقيقة  ال�ضعودية  العربية  اململكة 
�ضوؤون  امل�ضوؤولني عن  التقى خللها 
احلج وبحث معهم الرتتيبات اللزمة 
العربية  االإم��ارات  ب�ضاأن حجاج دولة 
يف  امل�ضرتك  التن�ضيق  واآلية  املتحدة، 
املثالية  البيئة  بتهيئة  يتعلق  ما  كل 
اأداء فري�ضة احلج  التي متّكنهم من 
براحة وطماأنينة و�ضعادة مبا يواكب 
توجيهات وتطلعات قيادتنا الر�ضيدة 
باخلدمات  االرتقاء  على  توؤكد  التي 
وتوفري  ال����دول����ة  حل���ج���اج  امل���ق���دم���ة 
املنا�ضك  ل��ه��م يف  ال���راح���ة  ���ض��ب��ل  ك���ل 

املقد�ضة.
واأ�ضاد الوفد الذي �ضم �ضعادة حممد 
الهيئة،  ع��ام  م��دي��ر  ال��ن��ي��ادي،  �ضعيد 
و�ضعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي، 
املدير التنفيذي لل�ضوؤون االإ�ضلمية 
فيها،  امل�����ض��وؤول��ني  وبع�س  الهيئة  يف 
بالدعم الذي حتظى به الهيئة وبعثة 
ال�ضمو  �ضاحب  م��ن  الر�ضمية  احل��ج 

نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  ال�����ض��ي��خ حم��م��د 
رئي�س الدولة –حفظه اهلل –واأخيه 
���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د بن 
را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة، 
دبي،  حاكم  ال����وزراء،  جمل�س  رئي�س 
واأ���ض��ح��اب ال�����ض��م��و ح��ك��ام االإم�����ارات، 
تبذلها  التي  الكبرية  اجلهود  مثمنا 
احلرمني  خ������ادم  ب���ق���ي���ادة  امل���م���ل���ك���ة، 

االأم������ني،  ع���ه���ده  وويل  ال�����ض��ري��ف��ني 
والرعاية  احل���ج  ����ض���وؤون  ت��ط��وي��ر  يف 
احلرام  اهلل  بيت  بحجاج  وااله��ت��م��ام 

و�ضلمتهم .
ه��ذا وق��د ق��ام ال��وف��د ب��زي��ارة لوزارة 
ببع�س  وال��ت��ق��ي  اململكة  يف  ال�ضحة 
على  ووق���������ف  ف���ي���ه���ا  امل�����������ض�����وؤول�����ني 
التي تتخذها  ال�ضحية  اال�ضتعدادات 

الرحمن  �ضيوف  ال�ضتقبال  اململكة 
امل�ضرتك فيما  التعاون  وبحث معهم 
ورعايتهم  احل��ج��اج  ب�ضلمة  يتعلق 
م���ن ال��ن��اح��ي��ة ال�����ض��ح��ي��ة، ك��م��ا عقد 
مطويف  موؤ�ض�ضة  مع  اجتماعا  الوفد 
اآ���ض��ي��ا ب�����ض��اأن م�ضاكن  ح��ج��اج ج��ن��وب 
وخم��ي��م��ات ح��ج��اج ال���دول���ة يف منى 
واآلية  وع��رف��ات وم��زدل��ف��ة وع��رف��ات 

هذا  امل�����ض��رتك،  والتن�ضيق  التوا�ضل 
باالإ�ضافة اإىل عقد عدد من اللقاءات 
بتقدمي  ال�����ض��ل��ة  ذات  اجل���ه���ات  م���ع 
ب��ي��ت اهلل احلرام  اخل��دم��ات حل��ج��اج 
خ����لل م��و���ض��م ح���ج ه����ذا ال����ع����ام، مت 
واالقرتاحات  ال��روؤى  تبادل  خللها 
ح������ول ت����وف����ري اأرق���������ى امل����ع����اي����ري يف 

اخلدمات.

•• دبي – الفجر:

حت���ت رع���اي���ة ال���ل���واء ال��دك��ت��ور اأحمد 
ال�ضرطة  رئ���ي�������س  ال���ري�������ض���ي،  ن���ا����ض���ر 
اجل��ن��ائ��ي��ة ال���دول���ي���ة )االإن�����رتب�����ول(، 
مفت�س عام وزارة الداخلية يف االإمارات 
العربية املُتحدة ورئي�س جمل�س اأمناء 
اجل���ام���ع���ة االأم���ري���ك���ي���ة يف االإم�������ارات 
مثنى  ال��دك��ت��ور  وب��ح�����ض��ور   ،AUE
رئ��ي�����س اجلامعة،  ال�����رزاق  ع��ب��د  غ��ن��ي 
واملهتمني  الباحثني  م��ن  كبري  وع��دد 
ع��ل��ى ال�����ض��ع��ي��دي��ن امل��ح��ل��ي وال�����دويل، 
ُع��ق��د امل��وؤمت��ر ال���دويل ال��راب��ع للبحث 
الرقمي  ال��ت��ح��ول  )م�ضتقبل  العلمي 
واالإبداع"(  االبتكار،  "التكنولوجيا، 
االإم����ارات،  يف  االأمريكية  اجلامعة  يف 
خ���لل ال��ف��رتة امل��م��ت��دة م��ن 22 اإىل 
اأع�ضاء  اجل��اري، مب�ضاركة  مايو   24
م�ضاركني  املكونة من  املنظمة  اللجنة 
م��ن خمتلف دول ال��ع��امل، وذل��ك عر 

من�ضة ZOOM لعقد املوؤمترات.
و�ضارك باحل�ضور العديد من اأع�ضاء 
امل��ج��ت��م��ع االأك����ادمي����ي وال��ب��ح��ث��ي، كما 

التدري�ضية  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع�����ض��اء  ����ض���ارك 
ب��اجل��ام��ع��ة االأم��ري��ك��ي��ة يف االإم������ارات 
املتنوعة  البحثية  االأوراق  ت��ق��دمي  يف 
بالتحول  املتعلقة  ك��اف��ة  امل��ج��االت  يف 
الرقمي، و�ضارك العديد من اخلراء 
املختلفة  امل��ج��االت  يف  واملتخ�ض�ضني 
البحث  ه��ذا  ال��دويل يف  ال�ضعيد  على 
العلمية  بحوثهم  ونتائج  بخراتهم 

ال���ت���ي اأُِع�������دت مب��ن��ا���ض��ب��ة ان��ع��ق��اد هذا 
ا�ضتخدام  مت  حيث  ال�ضنوي،  امل��وؤمت��ر 
للم�ضاركني   ZOOM م��ن�����ض��ة 
ال�ضيا�ضات  و���ض��ان��ع��ي  وامل���م���ار����ض���ني 
ودولياً  واإق��ل��ي��م��ي��اً  حم��ل��ي��اً  وال���ط���لب 
التحول  ق�����ض��اي��ا وحت���دي���ات  مل��ن��اق�����ض��ة 
الرقمي كافة، ما اأثرى النقا�ضات بني 
وحلول  بتو�ضيات  للخروج  االأط���راف 

واق���ع���ي���ة ح�����ول ت���ل���ك ال��ق�����ض��ي��ة التي 
اأ�ضبحت حمل اهتمام عاملي.

وتركزت نقا�ضات امل�ضاركني يف املوؤمتر، 
�ضواء اأكانت باحل�ضور اأم عن ُبعد، على 
تقدمي حلول حقيقية وقابلة للتنفيذ 
لتحديات التحول الرقمي من خلل 
ت���وف���ري ال��ف��ر���س امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة ورب���ط 
ال��ع��امل م��ن خ���لل ال��ت��ح��ول الرقمي 

يف  اجلماهريي  واالت�ضال  للأعمال، 
الرقمي  وامل�ضتقبل  الرقمي،  الع�ضر 
فيما  ال��رق��م��ي  وال��ت��ح��ول  للت�ضميم، 
املخاطر  املناخ،  تغري  مب�ضتقبل  يتعلق 
التحول  ال��رق��م��ي،  ل��ل��ت��ح��ول  االأم��ن��ي��ة 
الرقمي  التحول  التعليم،  يف  الرقمي 

يف القانون، والتقنيات الرقمية.
اأهمية  اإىل  ال���ن���ق���ا����ض���ات  وت���ط���رق���ت 

النا�ضئة،  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ن��ح��و  ال���ت���ح���ول 
والبيانات  اال�ضطناعي،  الذكاء  مثل: 
املالية،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال�����ض��خ��م��ة، 
واحل���و����ض���ب���ة ال�����ض��ح��اب��ي��ة، واالأمت����ت����ة 
وغريها،  امل�ضفرة،  والعملت  الذكية، 
ا�ضتهدفت  املوؤمتر  حماور  واأن  خا�ضة 
الرقمي  ب��ال��ت��ح��ول  ي��رت��ب��ط  م���ا  ك���ل 
الرقمية،  وال���ت���ق���ن���ي���ات  ل����لأع����م����ال، 
وامل�ضتقبل الرقمي للت�ضميم، ورقمنة 
للتحول  االأمنية  واملخاطر  ال��ق��ان��ون، 
وت�ضورات  حلول  و�ضع  م��ع  ال��رق��م��ي، 
واقعية ت�ضمن تطبيق �ضيا�ضة التحول 
ال��رق��م��ي مب��زي��د م���ن االأم������ان. واأك���د 
الدكتور مثنى غني عبد الرازق رئي�س 
اجل��ام��ع��ة االأم��ري��ك��ي��ة يف االإم����ارات اأن 
املوؤمتر الدويل الرابع للبحث العلمي 
ي��ت��زام��ن مع  ال����ذي نظمته اجل��ام��ع��ة 
التحول  جم��ال  يف  العاملية  التطورات 
احل�ضبان  يف  ال��و���ض��ع  م���ع  ال���رق���م���ي، 
اأن اأه��م��ي��ة امل��وؤمت��ر ت��رت��ب��ط ب��اأن��ه كان 
مبثابة نقطة التقاء بني االأكادمييني 
وامل��م��ار���ض��ني و���ض��ان��ع��ي ال�����ض��ي��ا���ض��ات يف 
اأنحاء  وخم��ت��ل��ف  ال��ع��رب��ي��ة،  امل��ن��ط��ق��ة 

اخلرات  تبادل  يف  للم�ضاركة  العامل، 
النتائج  اأح�������دث  وع����ر�����س  ال��ع��ل��م��ي��ة 
اأ�ضبح  ال��ت��ي  ال��ت��خ�����ض�����ض��ات  ع��م��وم  يف 
التحول الرقمي فيها، �ضرورة حتمية 

خلدمة �ضعوب املنطقة.
االأو�ضط  ال�����ض��رق  منطقة  اإن  وق����ال: 
ال��ت��ح��ول الرقمي  ت���زال يف ���ض��دارة  ال 
وبالتايل،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي،  وال��ت��ن��ف��ي��ذ 
النا�ضئة،  التقنيات  نحو  االنتقال  فاإن 

البيانات  اال�ضطناعي،  ال��ذك��اء  مثل: 
املالية،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال�����ض��خ��م��ة، 
واحلو�ضبة ال�ضحابية، والت�ضغيل االآيل 
)االأمتتة( الذكي، والعملت الرقمية 
فر�ضاً  يخلق  اأن  �ضاأنه  م��ن  وغ��ريه��ا، 
ج����دي����دة ع����ر خم��ت��ل��ف امل����ج����االت يف 
واأهداف  �ضيا�ضات  يخدم  مبا  املنطقة، 
التنمية  حتقيق  يف  املحيطة  ال��ب��ل��دان 

امل�ضتدامة.

حتت رعاية اللواء اأحمد نا�صر الري�صي

اجلامعة الأمريكية يف الإمارات تعقد املوؤمتر الدويل الرابع للبحث العلمي للتقنيات الرقمية

•• اأبوظبي -وام:

حتظى الدورة ال� 31 من معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب مب�ضاركة خليجية 
متميزة ب��اع��ت��ب��اره م��ن��را اإق��ل��ي��م��ي��ا وع��امل��ي��ا ي��ت��م م��ن خ��لل��ه ع��ر���س اأحدث 

االإ�ضدارات من الكتب واملو�ضوعات الثقافية.
ويف هذا ال�ضدد اأكد ب�ضار جا�ضم مدير معر�س البحرين الدويل للكتاب يف 
ت�ضريح لوكالة اأنباء االإمارات " وام " حر�س هيئة البحرين للثقافة واالآثار 
ي�ضهد  ال��ذي  املعر�س  ه��ذا  ال�31 من  ال��دورة  يف  وم�ضاركتها  تواجدها  على 
م�ضاركة اأكرث من األف عار�س من 80 دولة. ولفت اإىل اأن اجلناح البحريني 
واالأعمال  والثقافية  االأدب��ي��ة  املجاالت  االإ���ض��دارات يف خمتلف  اأح��دث  ي�ضم 
الرتاثية ومنها امل�ضروع الذي يقام حتت رعاية ال�ضيخة مي بنت حممد اآل 
اإ�ضدارات خا�ضة  واالآث��ار ف�ضل عن  للثقافة  البحرين  رئي�ضة هيئة  خليفة 

بالرتاث البحريني.

الذي   - املعر�س  ه��ذا  يف  م�ضاركتها  خ��لل  ت�ضتعر�س  الهيئة  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
�ضتى جماالت  اإ���ض��دارات��ه��ا يف  م��ن  - جملة  اجل���اري  مايو   29 ي�ضتمر حتى 
املعارف ملوؤلفني وكتاب بحرينيني اإىل جانب اإ�ضدارات م�ضروع "نقل املعارف" 
الكتب  اإىل جمموعة من  اإ�ضافة  الثقافية  البحرين  اأع��داد جملة  وخمتلف 
تتناول مو�ضوعات كالرتاث واالأدب والتاريخ والفن واالآثار وال�ضينما  التي 

وغريها.
الدويل  اأبوظبي  معر�س  اأن  للكتاب  ال��دويل  البحرين  معر�س  مدير  واأك��د 
للكتاب ميثل نافذة على عامل �ضناعة الكتاب يجمع اخلراء واملهتمني بهذه 
ال�ضناعة التي ت�ضهد منوا متوا�ضل رغم كل التحديات، مقدما ال�ضكر لقيادة 
دولة االإمارات الر�ضيدة على دعمها وحر�ضها على تقدمي كافة الت�ضهيلت 
مل�ضاركة هيئة البحرين للثقافة واالآثار يف املعر�س ". من جهته قال اأحمد 
الرا�ضدي ممثل وزاة الثقافة وال�ضباب يف �ضلطنة عمان اإن امل�ضاركة يف الدورة 
ال� 31 من معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب تاأتي يف اإطار العلقات الثقافية 

القائمة بني البلدين ال�ضقيقني والتي تتميز بعمقها ومتانتها.
وقائمة  يت�ضمن جمموعة متنوعة  ال�ضلطنة  اأن جناح  اإىل  الرا�ضدي  واأ�ضار 
الثقافة  ب��وزارة  اخلا�ضة  املتعددة  واالإ���ض��دارات  الكتب  عناوين  من  مو�ضعة 
اإىل جانب عدد من االإ�ضدارات جلهات  والريا�ضة وال�ضباب ووزارة االإعلم 
وموؤ�ض�ضات حكومية وخا�ضة وموؤ�ض�ضات املجتمع املدين. ولفت اإىل اأن جناح 
ال�ضلطنة ي�ضهد يف كل دورة من هذا املعر�س اإقباال كبريا من قبل الزوار على 
خمتلف فئاتهم وتوجهاتهم الثقافية والفكرية، كما اأن اجلناح يلقى اإقباال 
واهتماما من قبل املوؤ�ض�ضات االأكادميية والبحثية التي ت�ضعى القتناء الكتب 

واالإ�ضدارات العمانية املتنوعة.
كما ت�ضارك دولة الكويت يف املعر�س من خلل جناح خا�س ل�ضركة بلتينيوم 
الدكتور  العام  اأكد مديرها  التي  والتوزيع  والن�ضر  واالإع��لن  بوك للدعاية 
اأحمد احليدر يف ت�ضريح لوكالة اأنباء االإم��ارات "وام" حر�س دولة الكويت 

على امل�ضاركة الدائمة يف معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب.

التوايل،  على  ع�ضرة  اخلام�ضة  تعد  املعر�س  يف  امل�ضاركة  هذه  اأن  اإىل  ولفت 
اأن اجلناح ي�ضم عددا من االإ�ضدارات والكتب ملوؤلفني كويتيني  اإىل  م�ضريا 
اإ�ضافة اإىل كتب يف جمال تطوير الذات وال�ضعر واالأدب والروايات وغريها. 
ي�ضتقطب  مهم  ح��دث  للكتاب  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  معر�س  اأن  احل��ي��در  واأك���د 
الفعاليات  من  العديد  واإقامة  التنظيم  بح�ضن  م�ضيدا  بالثقافة،  املهتمني 
اأبوظبي  معر�س  وي��ع��د  االح���رتازي���ة.  االإج�����راءات  تطبيق  و���ض��ط  الثقافية 
يجمع  متميزاً  ثقافياً  وحدثاً  رائ��داً،  ودولياً  اإقليمياً  منراً  للكتاب  ال��دويل 
اأفريقيا،  و�ضمال  االأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  يف  الن�ضر  �ضناعة  اأقطاب  �ضنوياً 
وُيوفر فر�ضاً واعدة لعقد �ضراكات جديدة، واالطلع على اأحدث التوجهات 
�ضرف  اأملانيا �ضيف  العامل وحتل  الن�ضر يف  ي�ضهدها قطاع  التي  والتطورات 
املعر�س للعام 2022، كما اختار املعر�س عميد االأدب العربي " طه ح�ضني 
املعر�س  ي�ضاحب  كما  والثلثني  احلادية  لدورته  املحورية  ال�ضخ�ضية   "

برنامج ثقايف مهني وتعليمي وتوقيع اإ�ضدارات الكتب.

�شرطة اأبوظبي تعر�س اإ�شدارات نادرة يف اأبوظبي للكتاب

وفد ال�شوؤون الإ�شالمية يبحث ترتيبات احلج مع امل�شوؤولني يف اململكة

م�شاركة خليجية متميزة يف معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب

•• اأبوظبي -وام:

 23 ال�31 التي انطلقت  اأبوظبي الدويل للكتاب، يف دورته  ناق�س معر�س 
مايو احلايل، واقع ومتغرّيات قطاع الن�ضر يف االإمارات، وذلك خلل جل�ضة 
حوارية بعنوان "�ضوق الن�ضر يف دولة االإمارات العربية املتحدة: نظرة عامة 
اأبوظبي  مبركز  الرئي�ضية  املن�ضة  يف  اأقيمت  الفر�س"،  على  الرتكيز  مع 

الوطني للمعار�س.
معر�س  م��دي��ر  نائبة  ك��اي��زر،  ك��لودي��ا  اأدارت���ه���ا  ال��ت��ي  اجلل�ضة  وا�ضت�ضافت 
امل�ضرية  للدار  التنفيذي  املدير  ر�ضاد،  اأحمد  من  كل  للكتاب،  فرانكفورت 
اللبنانية للن�ضر، وح�ضة اجلارودي، �ضاحبة ومديرة دار مدار للن�ضر، حيث 

تغرّيت  املا�ضية  ال�10  ال�ضنوات  خ��لل  واأ�ضواقها  الكتاب  �ضناعة  اأن  اأك��دا 
وباتت االهتمامات خمتلفة، مو�ضحني اأن التطورات املت�ضارعة جلبت معها 

الكثري من اخليارات لقطاع الن�ضر ما اأدى اإىل ات�ضاعه وتنّوع خمرجاته.
ع�ضرنا  يف  النا�ضرون  يوليها  التي  االهتمامات  اأن  اإىل  ر�ضاد  اأحمد  واأ���ض��ار 
خلل  الكتاب  �ضوق  اأن  م��وؤك��داً  �ضبق،  عما  خمتلفة  وب��ات��ت  ت��غ��رّيت  احل��ايل 
العقود املا�ضية كان مرتّكزاً يف م�ضر و�ضوريا ولبنان، لكنه اليوم بات موجوداً 

وب�ضكل مزدهر يف اأ�ضواق دول املغرب العربي ومنطقة اخلليج العربي.
اأن حجم الن�ضر  ولفت املدير التنفيذي للدار امل�ضرية اللبنانية للن�ضر اإىل 
ال�ضنوي يقّدر ب� 50 األف كتاب حيث حتتل م�ضر املرتبة االأوىل بنحو 18 
األف كتاب يف العام غالبيتها تهتّم بالروايات، واأدب االأطفال، وكتب التنمية 

الن�ضر  دور  تواجهها  التي  امل�ضكلت  اأه��م  اأن  اأو�ضح  حيث  الذاتي،  والتعليم 
دخل  �ضعف  واأي�ضاً  والقر�ضنة،  والت�ضويق،  التوزيع  �ضعف  اليوم ترتكز يف 

الفرد.
على  كبرياً  االإم���ارات ح�ضوراً  دول��ة  " متتلك  من جانبها قالت اجل���ارودي 
�ضعيد قطاع الن�ضر، فهي متتاز باملقومات والبنى التحتية وراأ�س املال التي 
تخّولها الأن تكون بيئة حا�ضنة ومثالية لقطاع الن�ضر، وبالرغم من انت�ضار 
الن�ضر  دور  بدعم  املحلية  احلكومية  اجل��ه��ات  قامت  كوفيد19-  جائحة 
لتجاوز اأزمتها بنحو 200 مليون درهم، وهذا اأمر يدّل على مدى اهتمام 

الدولة بهذا القطاع".
واأ�ضافت " ازداد عدد القراء االإماراتيون يف ال�ضنوات القليلة املا�ضية، لكن 

للكتاب  ال�ضهرية  واملو�ضوعات  الكتب  ق��راءة  ت�ضّب يف  اهتماماتهم  زالت  ما 
ونوعية  جودة  على  يرّكز  االإماراتي  الن�ضر  �ضوق  اأن  اإىل  الفتة  املعروفني"، 
وثقافة  ملعارف  رئي�ضاً  منطلقاً  بو�ضفها  االأطفال  كتب  خا�ضة  االإ���ض��دارات، 

االأجيال اجلديدة.
واأ�ضارت اجلارودي اإىل اأن �ضوق الن�ضر االإماراتي يطمح اإىل اأن يكون جزءاً 
من املجتمع من خلل �ضل�ضلة برامج وور���س عمل توعوية تعّرف مبكانته 
لفهم  ال�ضحيح  ب��االجت��اه  مي�ضون  املحليني  النا�ضرين  اأن  م��وؤك��دة  ودوره، 
والعاملي  العربي  امل�ضتوى  على  اأك��ر  ب�ضكل  واالنفتاح  اجلديدة  االجت��اه��ات 
عن طريق مواقع التوا�ضل االجتماعي التي باتت من�ضات مهمة للرتويج 

والتوزيع يف دولة االإمارات والعامل.

نا�شرون : الإمارات بيئة مثالية لزدهار قطاع الن�شر تركز على جودة ونوعية الإ�شدارات

•• دبي -وام:

موؤ�ض�ضة  مع  تن�ضيقيا  اجتماعا  دب��ي  حماكم  دائ��رة  عقدت 
املقدمة  باخلدمات  للرتقاء  للإ�ضكان  را���ض��د  ب��ن  حممد 
ت�ضهيل على املتعاملني وامل�ضتفيدين وذلك يف اإطار التعاون 
يف  واخلا�ضة  احلكومية  واملوؤ�ض�ضات  املحاكم  بني  امل�ضرتك 

الدولة.
وق����ال حم��م��د ال��ه��ا���ض��م��ي رئ��ي�����س ق�����ض��م خ���دم���ات االأح�����وال 
خدمة  ت��وف��ري  ناق�س  االج��ت��م��اع  اإن  ب��ال��دائ��رة  ال�ضخ�ضية 
الت�ضديقات اخلا�ضة باثبات احلالة االجتماعية واحل�ضانة 

ال�ضلة  ب��ذات  اخلا�ضة  واالإق����رارات  الزوجية  وا�ضتمرارية 
تواجد  اأي مكان  املتعامل يف  هاتف  اإلكرتونيا ومن خلل 
داخل الدولة بهدف توفري وقت املتعامل واجلهد باالنتقال 
بني الدائرة واملوؤ�ض�ضة من خلل توفري ال�ضلحية ونظام 
دون  واعتمادها  املعاملت  الإجن��از  املوؤ�ض�ضة  ملوظفي  تقني 
واأ�ضاف  دب���ي.  حم��اك��م  اإىل  املتعامل  ان��ت��ق��ال  اإىل  احل��اج��ة 
التحول  اإىل دعم  التن�ضيقي يهدف  اأن االجتماع  الها�ضمي 
وت�ضريع  للمتعاملني  متميزة  خدمة  وتقدمي  االإلكرتوين 
املعاملت  الإمت����ام  امل�ضتغرق  ال��زم��ن  وتقليل  االإج������راءات 

وتن�ضيق اجلهود واالأعمال امل�ضرتكة بني اجلهتني.

•• دبي-وام:

وا�ضلت جلنة �ضوؤون التقنية والطاقة والرثوة املعدنية يف 
الذي عقدته  اجتماعها  االحت��ادي خلل  الوطني  املجل�س 
الطنيجي  حممد  ن�ضال  الدكتورة  �ضعادة  برئا�ضة  اأم�����س، 
رئي�ضة اللجنة، مناق�ضة مو�ضوع �ضيا�ضة احلكومة يف �ضاأن 

ا�ضتدامة خدمات الكهرباء واملاء.
ك��ل م��ن: عفراء  ���ض��ع��ادة  اللجنة  اأع�����ض��اء  ح�ضر االج��ت��م��اع 
املهريي،  اأح��م��د  وجميلة  اللجنة،  م��ق��ررة  العليلي  بخيت 
ومرمي  ال��ك�����ض��ف،  عي�ضى  وحم��م��د  ليتيم،  را���ض��د  وع��ائ�����ض��ة 

ماجد بن ثنية، اأع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي.

ا�ضتطلع  ب�ضاأن  اأعدته  ال��ذي  اال�ضتبيان  اللجنة  وناق�ضت 
راأي اجلمهور حول خدمات الكهرباء واملاء، كما قررت عقد 
واملاء  الكهرباء  خدمات  بعنوان  افرتا�ضية  نقا�ضية  حلقة 
اآراء  ا�ضتدامتها الأفراد املجتمع، بهدف ا�ضتطلع  وحتقيق 
املخت�ضني واجلمهور، وت�ضمني املقرتحات وامللحظات يف 
اإحدى  ملناق�ضته يف  للمجل�س  �ضريفع  الذي  اللجنة  تقرير 

اجلل�ضات مع احلكومة.
ك��م��ا اط��ل��ع��ت ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى ق����رار جم��ل�����س ال������وزراء ب�ضاأن 
ال��ت��ي رف��ع��ه��ا حول  ال��وط��ن��ي االحت����ادي  ت��و���ض��ي��ات املجل�س 
مو�ضوع دور وزارة ال�ضناعة والتكنولوجيا املتقدمة يف �ضاأن 

تطوير ال�ضناعة الوطنية.

اجتماع تن�شيقي بني حماكم دبي وحممد بن 
را�شد لالإ�شكان لدعم التحول اللكرتوين

جلنة بالوطني الحتادي تناق�س �شيا�شة احلكومة 
يف �شاأن ا�شتدامة خدمات الكهرباء واملاء

•• اأبوظبي - وام:

ب�ضرطة  العامة  وال��ع��لق��ات  املرا�ضم  اإدارة  يف  ال�ضرطي  امل���وروث  ق�ضم  يعر�س 
الدورة  م�ضاركته يف  والنادرة خلل  احلالية  اإ�ضداراته  اأبوظبي جمموعة من 
الوطني  اأبوظبي  للكتاب والذي يقام يف مركز  الدويل  اأبوظبي  ال�31 ملعر�س 
للمعار�س، اأبرزها كتاب الفرو�ضية وكتاب قلعة املربعة وكتاب تاأ�ضي�س ال�ضرطة 

والعدد النادر ملجلة ال�ضرطة ابتداء من عددها االأول .
ل�ضرطة  التاريخي  االإرث  على  احلفاظ  اأهمية  ال�ضرطي  امل���وروث  ق�ضم  واأك��د 
ال�ضابقة  دوره��ا احل�ضاري وجهودها  واإب��راز  وتوثيق مراحل تطورها  اأبوظبي 
ال��دورة احلالية  اأبوظبي يف  . وي�ضتمل جناح �ضرطة  االأم��ن واالأم��ان  يف حفظ 
له  املغفور  ببنائها  اأم��ر  والتي  املربعة  قلعة  تاريخ  جت�ضد  �ضور  على  للمعر�س 
ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان " طيب اهلل ثراه " يف عام 1948 وا�ضتلمتها 
م�ضروع  على  للتعرف  للزوار  الفر�ضة  تتاح  كما   1959 ع��ام  اأبوظبي  �ضرطة 
االفرتا�ضي  التدريب  مركز  مع  بالتعاون  االفرتا�ضي  املربعة  �ضرطة  متحف 

باأكادميية �ضيف بن زايد للعلوم ال�ضرطية واالأمنية.
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عربي ودويل

االإيرانية مبحاولة اإغراق االأردن باملخدرات خلل ال�ضنوات املا�ضية.
���ض��وري��ا تعد وج��ه��ة مف�ضلة  م��ع  االأردن���ي���ة  اأن احل���دود  وي���رى حمللون 
دول  اإىل  ث��م  وم��ن  االأردن  اإىل  امل��خ��درات  تهريب  ملحاولة  للميلي�ضيات 

اجلوار ب�ضبب طولها الذي يتجاوز 370 كيلومرتاً.
وعلى مدار االأزمة ال�ضورية التي انطلقت عام 2011، عملت امليلي�ضيات 
االإيرانية وحزب اهلل اللبناين على اإن�ضاء العديد من م�ضانع املخدرات 
وال�ضويداء على  درعا  �ضوريا كمحافظتي  الكبتاغون يف جنوب  وخا�ضة 
ال�ضويداء طلب  24 قال نا�ضط يف  احل��دود االأردنية. ويف حديث ملوقع 
عدم ن�ضر ا�ضمه الأ�ضباب اأمنية، اإن حزب اهلل وامليلي�ضيات ن�ضرت الع�ضرات 
بها  يعمل  داخ��ل منازل  �ضوريا  املخفية يف جنوب  املخدرات  من م�ضانع 
حلزب  تابعة  ولبنانية  اإيرانية  �ضخ�ضيات  اإ�ضراف  حتت  حمليون  �ضكان 

بعد بدء احلرب يف اأوكرانيا، دفع امليلي�ضيات اإىل زيادة �ضناعة املخدرات، 
االأخرية  الثاين  عبداهلل  امللك  االأردين  العاهل  ت�ضريحات  اإىل  م�ضرياً 
الرو�ضية  احل���رب  بعد  االإي��ران��ي��ة  امليلي�ضيات  انت�ضار  م��ن  ح��ذر  بعدما 

االأوكرانية.
املحاوالت،  ه��ذه  م��ن  ح���دوده  حماية  على  ق��ادر  االأردن  اأن  ي��رى  وفيما 
يوؤكد �ضرورة وجود موقف دويل وعربي داعم للمملكة يف ظل امل�ضاعي 

االإيرانية ال�ضتهداف االأمن العربي.
االأه���ايل يف  اأن   24 ل���  ك�ضف  امل�ضاملة  اأح��م��د  درع��ا  النا�ضط يف حمافظة 
جنوب �ضوريا اأطلقوا يف الفرتة االأخرية حملة �ضد امليلي�ضيات للتحذير 
اهلل  حزب  علقة  حول  جداريات  كتابة  تت�ضمن  املخدرات  خطورة  من 

واإيران باملخدرات يف اجلنوب.
لل�ضرب  تعر�ضوا  اجل���داري���ات  كتابة  يف  امل�����ض��ارك��ني  بع�س  اأن  واأو���ض��ح 
واالعتداء من قبل حم�ضوبني على اإيران، يف حني عمدت امليلي�ضيات اإىل 

طم�س بع�س العبارات.

•• عمان-وكاالت

اإىل  اإح��ب��اط حم��اول��ة تهريب خم���درات  االأردن  يعلن فيها  م��رة  ك��ل  يف 
اأرا�ضيه عر �ضوريا يعود فيها احلديث عن دور اإيران وامليلي�ضيات التي 
وال�ضهور  االأي���ام  خ��لل  كثرياً  تكررت  التي  امل��ح��اوالت  ه��ذه  تدعمها يف 

وال�ضنوات املا�ضية.
واتهم اجلي�س االأردين ب�ضكل علني االإثنني، ميلي�ضيات اإيران وجمموعات 
املخدرات، وذلك  وراء حم��اوالت تهريب  بالوقوف  ال�ضوري،  يف اجلي�س 
ل��ت��ه��ري��ب م��لي��ني احل��ب��وب املخدرة  اإح���ب���اط عملية  ���ض��اع��ات م��ن  ب��ع��د 

)الكبتاغون( ومقتل 4 مهربني اأحدهم على علقة وثيقة بحزب اهلل.
و�ضهدت احلدود االأردنية ال�ضورية فجر الثلثاء ا�ضتباكات بني اجلي�س 
ر�ضمياً  يعلن  مل  االأردن  لكن  ل�24،  م�ضدر  وف��ق  وم��ه��رب��ني،  االأردين 

تفا�ضيل هذه اال�ضتباكات حتى كتابة هذا التقرير.
امليلي�ضيات  اتهم  اأن  ل���لأردن  �ضبق  اإذ  ج��دي��دة  االت��ه��ام��ات  ه��ذه  تعد  وال 

اآالت  العديد م��ن  االأخ���رية  ال��ف��رتة  ان ح��زب اهلل نقل يف  واأو���ض��ح  اهلل. 
�ضناعة  لتن�ضيط  ال�ضويداء  اإىل  حم�س  ري��ف  م��ن  الكبتاغون  �ضناعة 
احلبوب املخدرة باعتبارها تدر دخًل مالياً كبرياً، باالإ�ضافة اإىل حتويل 
حمطة لتحلية املياه يف درعا اإىل م�ضنع كبري للمخدرات حتت حمايتها، 
اأنهم  اإال  اأن هذه امل�ضانع معروفة لدى االأه��ايل يف املنطقة  اإىل  م�ضرياً 
ال ي�ضتطيعون الوقوف يف وجهها نظراً للخطر الكبري والتهديد الذي 

متثله امليلي�ضيات على حياتهم.
اأن حزب اهلل وميلي�ضيات  ال�ضيا�ضي االأردين عامر ملحم،  ويرى املحلل 
اإيران اجتهوا يف ال�ضنوات االأخرية ل�ضناعة املخدرات وحماولة تهريبها 
ظل  يف  متويل  على  احل�ضول  بهدف  العربي  اخلليج  ودول  االأردن  اإىل 
العقوبات الغربية. ويرى ملحم اأن الفراغ الذي تركته القوات الرو�ضية 

جمددًا .. الأردن يف مواجهة مع »حمور الكبتاغون«

•• عوا�شم-وكاالت

ال��رتك��ي رج��ب طيب  الرئي�س  وج��ه 
لرئي�س  �ضديدة  ان��ت��ق��ادات  اأردوغ����ان 
كريياكو�س  ال����ي����ون����اين  ال�����������وزراء 
من  خم���اوف  و���ض��ط  ميت�ضوتاكي�س 
عودة البلدين اإىل “نذر الت�ضعيد” 
مرحلة  م����ن  اق�������رتب  ك������ان  ال�������ذي 
و�ضاطات  قبيل  الع�ضكرية  املواجهة 
لكنها  ال��ت��ه��دئ��ة،  يف  جنحت  ع��دي��دة 
االأزم�������ة  ت���ن���ه  “مل  وف������ق حم���ل���ل���ني 

املتجذرة«.
اجتماع  ع���ق���ب  األ���ق���اه���ا  ك��ل��م��ة  ويف 
تركيا  اإن  اأردوغ����ان  ق��ال  للحكومة، 
األغت اجتماع املجل�س اال�ضرتاتيجي 
رئي�س  اليونان، متهما  امل�ضرتك مع 
عرقلة  مبحاولة  اليوناين  ال���وزراء 
مع  اإف-16  ط������ائ������رات  ����ض���ف���ق���ة 
الواليات املتحدة، م�ضيفا: “كنا قد 
ثالثة  دول  اإ�ضراك  عدم  على  اتفقنا 
يف نزاعنا. على الرغم من ذلك، زار 
املا�ضي  االأ���ض��ب��وع  املتحدة  ال��والي��ات 
وحتدث يف الكونغر�س وحذرهم من 

منحنا طائرات اإف-16«.
ال�ضنة  ه���ذه  �ضنعقد  “كنا  وت���اب���ع: 
اال�ضرتاتيجي  امل��ج��ل�����س  اج���ت���م���اع 
ا�ضمه  اأح��د  يعد هناك  امل�ضرتك، مل 
ميت�ضوتاكي�س بالن�ضبة يل، وال اأقبل 
الأننا  اإطلقا،  معه  كهذا  لقاء  بعقد 
االأ�ضخا�س  م���ع  ط��ري��ق��ن��ا  ن��وا���ض��ل 
ال�ضرفاء الذين يحفظون عهودهم”، 
موؤكدا اأن الواليات املتحدة لن تاأبه 

اإىل جانبه خ��لل جتمع حا�ضد     
اأبريل، بّح �ضوت جريالدو   14 يف 
وكال  لوال”،  “يعي�س  ت��ردي��د  م��ن 
االإط�����راء وامل���دي���ح ل��ل��ن��ق��اب��ات التي 
ت��رب��ط��ه��ا م���ع ه����ذا احلاكم  ك���ان���ت 
القوية،  باولو  �ضاو  لوالية  ال�ضابق 
ع��لق��ة ���ض��دام��ي��ة م���روع���ة. وعلى 
ال�ضيا�ضية  م�����ض��ريت��ه  م���ن  ال���رغ���م 
الطبيب  ه������ذا  ف�������اإن  ال���ط���وي���ل���ة، 
الريفي ال�ضارم، لي�س معتادا على 
خم��اط��ب��ة اجل����م����اه����ري.     خلل 
 7 يف  التمهيدية،  احلملة  انطلق 
حول  الدعابة  روح  تقّم�س  م��اي��و، 
افتقاره املفرت�س للكاريزما، االأمر 
دي  “بيكويل  ل��ق��ب  اأك�����ض��ب��ه  ال���ذي 
ت�ضوت�ضو”، اأي اآي�س كرمي ت�ضايوت، 
من اخل�ضروات التي ال طعم لها. 
ويف الرازيلية، لوال، ا�ضم ت�ضغري 
���ا احل���ب���ار.  ل���ل���وي���ز، وت���ع���ن���ي اأي�������ضً
مع  جيد  ب�ضكل  يتما�ضى  “احلبار 
����ض���اي���وت، ه����ذا ال��ط��ب��ق مي��ك��ن اأن 
اأطلق  ي�ضبح يف �ضدارة مطبخنا”، 
ي�ضيف:  اأن  ق��ب��ل  “جريالدو”، 
راأيت  اإيل،  ي��ده  ل��وال  م��د  “عندما 
امل�ضاحلة  لفتة  وراء  م��ا  ذل���ك،  يف 
تاريخيني،  اث��ن��ني  خ�����ض��م��ني  ب���ني 
نداء العقل، وهو وحده القادر على 

ملا يقوله رئي�س وزراء اليونان.
وي���دور خ��لف ب��ني اجل��ارت��ني حول 
جمموعة ق�ضايا ترتاوح بني املجال 
�ضرق  يف  البحرية  واملناطق  اجل��وي 
املنق�ضمة،  وقر�س  املتو�ضط  البحر 
ومرت علقة البلدين باأزمة كبرية 
ت������وؤدي  ك�������ادت   2020 ����ض���ي���ف  يف 
تركيا  اإ�ضرار  مع  ع�ضكرية  ملواجهة 
ال��ن��ف��ط والغاز  ال��ت��ن��ق��ي��ب ع���ن  ع��ل��ى 
مع  عليها  متنازع  اإقليمية  مياه  يف 

اليونان.
وحالة  اأع�����وام   5 دام  ت��وق��ف  وب��ع��د 
م����ن ال���ت���وت���ر ع���ل���ى م������دى اأ����ض���ه���ر، 
ات��ف��ق اجل��ان��ب��ان ال��ع��ام امل��ا���ض��ي على 
م�ضعى  يف  امل����ح����ادث����ات  ا����ض���ت���ئ���ن���اف 
ببدء  وال�ضماح  تفاهم  اإىل  للتو�ضل 

التناوب، وبالتايل احلفاظ  �ضمان 
�ضتختر  التي  الدميقراطية  على 
و�ضفق له  يف االنتخابات املقبلة”، 

احل�ضور بحرارة بالغة. 
   لت�ضهيل حتالفه، غادر جريالدو 
الدميقراطي  احل������زب  األ���ك���م���ني 
كان  ال��ذي  الرازيلي،  االجتماعي 
اليميني.  اجل��ن��اح  داخ��ل��ه  يج�ضد 
ي���رتك  ك���اث���ول���ي���ك���ي مم�����ار������س، ال 
�ضبحته اأبًدا، فهو ال�ضيا�ضي االأقرب 
املوؤثرة،  الرازيلية  الكني�ضة  اإىل 

وهذا اأمر مفيد للغاية.
تخلت  و�����ض����اط����ت����ه،  ف���ب���ف�������ض���ل     
ت�ضريحات  اإدان�����ة  ع��ن  االأ���ض��ق��ف��ي��ة 
االإجها�س  ع��ن  داف��ع��ت  التي  ل��وال، 
-وه����و م���ن امل��ح��رم��ات امل��ط��ل��ق��ة يف 
ال����رازي����ل -ق��ب��ل ت���راج���ع���ه. وعام 
اإيبوكا عن  2006، ك�ضفت جملة 
رواب����ط األ��ك��م��ني م��ع اأوب���و����س داي، 

تعليمات ت�ضويت �ضد زعيم اليمني 
اأ�ضواته.  ���ض��ل��ب  ال����ذي  امل��ت��ط��رف 
5باملائة من االأ�ضوات،  “باأقل من 
تراجع،  م�����ض��ب��وق��ة،  غ���ري  ه���زمي���ة 
الوخز  يف  للتدريب  نف�ضه  وك��ر���س 
ب���االإب���ر وت���ق���دمي ن�����ض��ائ��ح��ه حول 
و  التلفزيون.  على  “الرفاهية” 
لوال،  اإىل  االن�ضمام  خ��لل  “من 
ال�ضيا�ضية  ال��ع��ل��وم  اأ���ض��ت��اذ  ي��وا���ض��ل 
اللعبة  اإىل  ي���ع���ود  م���ي���دي���رو����س، 
�ضخ�ضيات  و���ض��ارت  ال�ضيا�ضية”. 
م��������ن احل������������زب ال�����دمي�����ق�����راط�����ي 
االجتماعي الرازيلي على خطاه، 
مم���ا ي��ث��ري ا���ض��ت��ي��اء ج�����واو دوري�����ا، 

مر�ضح حزبهم.
التي كانت  اللحظة     رمب��ا حانت 
ال�ضابة  الرازيلية  الدميقراطية 
ت��ن��ت��ظ��ره��ا مل����ا ي���ق���رب م����ن اأرب���ع���ة 
عقود. ولد كل منهما من الن�ضال 

بايدن، وكانت بالفعل تفكر يف اإلغاء 
احلظر وتخ�ضى تركيا اأن توؤثر مثل 
ال�ضفقة،  اإمت��ام  على  الدعوات  هذه 
وم���ن ث��م ع����ودة ال��ت��وت��ر ب��ني اأنقرة 

ووا�ضنطن.

تاريخ من احلروب
م����ن����ذ ا�����ض����ت����ق����لل ال�����ي�����ون�����ان عن 
عام  ال��ع��ث��م��ان��ي��ة  االإم�����راط�����وري�����ة 
حروب،   4 البلدان  خا�س   ،1832
البلقان  وح��رب   ،1897 ح��رب  هي 
االأوىل يف 1912، واحلرب العاملية 
 ،”1918-1914“ االأوىل 
واحل�����������رب ال����ي����ون����ان����ي����ة ال���رتك���ي���ة 
وبعد احلرب    .»1922-1919“
العلقات  حت�ضنت  الثانية،  العاملية 
اإىل  وان�ضما  البلدين،  بني  ما  نوعا 
يف  )ال��ن��ات��و(  االأطل�ضي  �ضمال  حلف 
التوتر  ي��ت��ف��ج��ر  اأن  ق��ب��ل   ،1952
�ضل�ضلة  خ��ل��ف��ي��ة  ع���ل���ى  ج���دي���د  م����ن 
م����ن االأح����������داث، اأب�����رزه�����ا اخل����لف 
الرتكية  وال�ضيطرة  ق��ر���س  ح��ول 
 ،1974 يف  اجل��زي��رة  �ضمايل  على 
ورغم  اإي��ج��ة.  بحر  ب�ضبب  وال��ت��وت��ر 
حم�������اوالت ال��ت��ط��ب��ي��ع ال��ن�����ض��ب��ي يف 
املا�ضي، فاإن  القرن  العلقات نهاية 
اجلانبني  ب��ني  اخل��لف��ي��ة  الق�ضايا 
بدت اأكر من اأن يحتويها اأي تقارب 
حول  اخل��لف��ات  خ�ضو�ضا  مم��ك��ن، 
قر�س ال�ضمالية والتي بقيت عقبة 
حتى  ال��ع��لق��ات  حت�ضني  ط��ري��ق  يف 

اليوم.

بالفعل  وج��رت  ر�ضمية،  مفاو�ضات 
مل  لكن  ا�ضتك�ضافية  حمادثات  ع��دة 

يتم اإحراز اأي تقدم يذكر.
ك�������ان اآخ��������ر ل����ق����اء ب�����ني اأردوغ�����������ان 
املا�ضي،  مار�س  يف  وميت�ضوتاكي�س، 
اأن  اآنذاك  الرئا�ضة الرتكية  واأعلنت 
حمادثاتهما  خلل  اتفقا  اجلانبني 
على حت�ضني العلقات الثنائية رغم 
عن  اأثينا  حتدثت  بينما  اخللفات، 

“اأجواء اإيجابية«.

اأ�صباب التوتر
املحلل  ق����ال  ال���ت���وت���ر،  ���ض��ب��ب  وع����ن 
ال�ضيا�ضي الرتكي، اإميري اأيدوغان، 
اإن االأزمة بني اأنقرة واأثينا متجذرة 
اجلمهورية  اإن�������ض���اء  ق��ب��ل  م���ا  اإىل 

الرتكية احلديثة تخللها 4 حروب، 
ولي�ضت وليدة االأعوام االأخرية، وما 
ح���دث ف��ق��ط م��وؤخ��را ت��ه��دئ��ة ولي�س 
حل نهائيا، واخللفات احلالية هي 
احللول  جميع  اأن  على  دل��ي��ل  اأك���ر 
تعالج  م�����ض��ك��ن��ات مل  ك��ان��ت مب��ث��اب��ة 

جذور امل�ضاكل«.
نيوز  ل�”�ضكاي  اأي���دوغ���ان،  واأ���ض��اف 
عربية”، اأن هناك م�ضاكل املهاجرين 
وك����ذل����ك  ق�����ر������س  وال�����و������ض�����ع يف 
يف  النفوذ  على  ال��دائ��رة  ال�ضراعات 
�ضرق  التنقيب  واأح��دث��ه��ا  امل��ن��ط��ق��ة، 
املتو�ضط والذي كان اجلانبان خلله 
وما  الع�ضكرية  املواجهة  من  اقرتبا 
اأيا �ضوفيا  تبعه من حتويل متحف 
كاتدرائية  ك��ان  ال��ذي  اإ�ضطنبول  يف 

م�ضيحية اأرثوذك�ضية اإىل م�ضجد.
واأ�ضار اإىل اأنه بعد فرتة من التهدئة، 
علقاتها  ت�����ض��ت��غ��ل  ال���ي���ون���ان  ع����ادت 
للتحري�س �ضد  والغرب  اأوروب��ا  مع 
ميت�ضوتاكي�س  دع����ا  ح��ي��ث  ت��رك��ي��ا، 
للكونغر�س  م�ضرتكة  جل�ضة  خ��لل 
االأمريكي على عدم اإ�ضقاط احلظر 
امل��ف��رو���س ع��ل��ى ع�����ض��وي��ة ت��رك��ي��ا يف 
ب��رن��ام��ج ����ض���راء اجل��ي��ل ال���ق���ادم من 
االأ�ضبوع   F-35 املقاتلة  الطائرات 
تركيا  بعد عقد  اأن  واأو�ضح  املا�ضي. 
حظرت  رو�ضيا  من   S400 �ضفقة 
دونالد  ال�������ض���اب���ق،  ال��رئ��ي�����س  اإدارة 
ومع  موؤخرا  لكن  ال�ضفقة،  ترامب، 
اأوكرانيا  ح���رب  م��ن  ت��رك��ي��ا  م��وق��ف 
اإدارة  بال�ضلح تغري موقف  ودعمها 

وهي منظمة كاثوليكية لغز ُتقّدم 
اأحياًنا على اأنها “مافيا مقد�ضة”. 
عقدت  التلقني  جل�ضات  اإن  ويقال 
مقر  بانديرانت�س،  ق�ضر  يف  ���ض��را 
املتهم  وينفي  باولي�ضتا.  حكومة 

االأمر.

»جريالدو األكمني 
رجل دولة حقيقي«

   ولئن كان هو املر�ضح االأوفر حًظا، 
باملائة من   46 حيث يح�ضل على 
باملائة   29 الت�ضويت مقابل  نوايا 

يتمثل  اال�ضرتاتيجية،     ويف هذه 
اإقناع  يف  ج���ريال���دو  ال��رف��ي��ق  دور 
اإىل  اأو���ض��ل  ال��ذي  املعتدل،  اليمني 
ال�ضلطة الع�ضكري ال�ضابق امل�ضكون 
ال���دي���ك���ت���ات���وري���ة  اإىل  ب����احل����ن����ني 
ولكنه   ،”1985-1964“

ميقته االآن، بالت�ضويت للوال.
ويف  ������ض�����ن�����وات،  اأرب������������ع  ق����ب����ل      
امتنع  حزبه،  انق�ضامات  مواجهة 
ن��ف�����س األ���ك���م���ني، م���ر����ض���ح احل����زب 
ال������دمي������ق������راط������ي االج����ت����م����اع����ي 
اإعطاء  ع���ن  اآن��������ذاك،  ال���رازي���ل���ي 

فقط لبول�ضونارو، فان لوال يدرك 
�ضتكون  ال�ضاد�ضة  احلملة  ه��ذه  اأن 
االأ�����ض����ع����ب. ف�������لأول م������رة، ميكن 
خل�����ض��م��ه، م��ث��ل��ه، اال���ض��ت��ف��ادة من 
جتذره �ضعبيا، ولذلك يحتاج زعيم 

الي�ضار اإىل اأو�ضع حتالف ممكن.
    هذه اجلبهة اجلمهورية هي التي 
 2018 عام  الي�ضار  يفتقرها  كان 
بول�ضونارو  ج���اي���ري  ف����از  ع��ن��دم��ا 
ع��ل��ى ف���رن���ان���دو ح�����داد، م��ه��ر لوال 
“كان  ال���وق���ت.  ال�����ض��ج��ني يف ذل���ك 
ال�ضعور املناه�س حلزب العمال يف 

لياأمل يف  للغاية  الوقت قوياً  ذلك 
تعبئة املحافظني، يحلل االأكادميي 
فريديريك لولت، من جانبه، لوال 
ق��ادر على االب��ت��ع��اد ع��ن حزبه من 
ووفق  والتوحيد”.  التجميع  اأجل 
خو�ضيه  ال�ضيا�ضية  ال��ع��ل��وم  اأ���ض��ت��اذ 
ميديرو�س، فاإنه يتطلع اإىل الفوز 
كان  “كلما  االأوىل:  اجل���ول���ة  يف 
اأع��ر���س واأو���ض��ح، كلما كان  ال��ف��وز 
لبول�ضونارو  �ضعوبة  اأك��رث  االأم���ر 
يف  وال��ط��ع��ن  واأن�����ض��اره للحتجاج 

النتيجة«.

الرئي�س ال�شيني يتحدث مع 
با�شليه عن حقوق الإن�شان 

•• بكني-اأ ف ب

دافع الرئي�س ال�ضيني �ضي جينبينغ اأم�س االأربعاء خلل اجتماع افرتا�ضي 
مي�ضيل  املتحدة  االأمم  يف  االإن�ضان  حلقوق  ال�ضامية  املفو�ضية  رئي�ضة  مع 
با�ضليه خلل زيارتها لل�ضني، عن التقدم املحرز على �ضعيد حقوق االإن�ضان 

يف بلده على ما ذكر التلفزيون الر�ضمي “�ضي �ضي تي يف«.
وقال بح�ضب ما نقل عنه امل�ضدر نف�ضه “يجب عدم ت�ضيي�س ق�ضايا حقوق 

االإن�ضان وا�ضتغللها اأو الكيل مبكيالني” ب�ضاأنها.
واأ�ضاف “كل دولة لديها و�ضع خمتلف” وبالتايل “لديها طريق للتطور 

يف جمال حقوق االإن�ضان يجب اأن يتوافق مع ظروفها الوطنية«.
حقوق  جم��ال  يف  مثالية”  “دولة  هناك  “لي�س  ال�ضيني  الرئي�س  وت��اب��ع 
منذ  ال�ضني  ي���زور  اأمم���ي  حقوقي  م�����ض��وؤول  اأول  ه��ي  وبا�ضليه  االإن�����ض��ان«. 
2005. وهذه الزيارة هي ثمرة مفاو�ضات ا�ضتمرت �ضنوات مع بكني حول 
�ضروط زيارة املفو�ضة االأممية اإىل �ضينجيانغ حيث تواجه ال�ضني اتهامات 

بارتكاب جتاوزات يف حق اأقلية االأويغور امل�ضلمة.
الثلثاء  اأجنبية  اإعلم  14 و�ضيلة  وياأتي ذلك فيما ن�ضرت جمموعة من 
يف  لل�ضرطة  كمبيوتر  اأج��ه��زة  قر�ضنة  م�ضدرها  اإن  ق��ال��ت  وث��ائ��ق  �ضل�ضة 
مت  هوية  بطاقات  �ضيما  ال  ال�ضور  اآالف  الوثائق،  ه��ذه  وب��ني  �ضينجيانغ. 
عر�ضها على اأنها التقطت يف “مع�ضكرات اعتقال” يف املنطقة وتظهر وجوه 

الكثري من “االأ�ضخا�س املحتجزين” بينهم مراهقون وم�ضنون.
�ضهدت  لطاملا  التي  غ��رب(  )�ضمال  �ضينجيانغ  تتعر�س  �ضنوات،  ع��دة  منذ 
با�ضم  للقمع  االأوي��غ��ور،  من  واإ�ضلميني  انف�ضاليني  اىل  ن�ضبت  اع��ت��داءات 
نحو  باحتجاز  ال�ضني  غربية  واأب��ح��اث  تقارير  وتتهم  االإره����اب.  مكافحة 
مليون من االأويغور واأفراد اأقليات م�ضلمة اأخرى يف مع�ضكرات اإعادة تاأهيل، 
“لتعقيم ق�ضري”.  واإخ�ضاعهم  عليهم  الق�ضري”  “العمل  او حتى فر�س 

اأما وا�ضنطن فتذهب اإىل حد اتهام بكني بارتكاب “اإبادة«.

 اأوكرانيا ت�شجل 20 األف »جرمية حرب« 
•• كيف-وكاالت

قالت ال�ضلطات االأوكرانية اإنه مت ت�ضجيل نحو 20 األف جرمية حرب منذ 
و500  األفاً   13 ال�ضرطة وحدهم  و�ضجل حمققو  الرو�ضية.  بدء احلرب 
حالة من هذا القبيل، ح�ضبما قال وزير الداخلية ديني�س مونا�ضتري�ضكي 
اأم�س االأول الثلثاء على التلفزيون االأوكراين. وقال: “نعمل مع ممثلي 
ادعاء اأجانب، اإىل جانب فرق حتقيق وخراء، ولكن معظم العمل يقوم به 
واأ�ضاف اأنه �ضيتم ت�ضليم االأدلة التي  م�ضوؤولو اإنفاذ القانون االأوكرانيون”، 
مت جمعها اإىل هيئات دولية لتقدمي الرو�س املتهمني بارتكاب جرائم حرب 
اإىل املحكمة. واأ�ضدرت ال�ضلطات الق�ضائية االأوكرانية حكماً بال�ضجن مدى 
“جرائم احلرب”  ب�ضاأن  اأول حماكمة  يف  �ضاب،  رو�ضي  على جندي  احلياة 

منذ اأن هاجمت رو�ضيا اأوكرانيا.

حزب  واأ�ضبح  الديكتاتورية،  �ضد 
الدميقراطي  واحل������زب  ال���ع���م���ال 
االجتماعي الرازيلي، بعد العودة 
اأعداء  اأ���ض��ق��اء  الدميقراطية،  اإىل 
بداًل من توحيد القوى يف نوع من 

“الت�ضاور” على النمط الت�ضيلي.
   ومنذ عام 1994، كان احلزبان 
يتناف�ضان على رئا�ضة الدولة التي 
مع  اأواًل  ال���ت���وايل،  ع��ل��ى  ح��ك��م��اه��ا 
االجتماعي  الدميقراطي  احل��زب 
ل����ف����رن����ان����دو ه����ري����ك ك����اردو�����ض����و 
ثم مع حزب   ”2003-1995“
ال��ع��م��ال ح��ت��ى اإق��ال��ة ع���ام 2016 

ديلما رو�ضيف، “وريثة” لوال.
    و�ضع ال�ضعود النيزكي ل� جايري 
بول�ضونارو حداً لهذا اال�ضتقطاب. 
تفاو�س  األ��ك��م��ني،  ال��ت��ح��اق  وب��ع��د 
�ضخ�ضيات  م�����ع  ال����ع����م����ال  ح������زب 
اأخ������رى م���ن ال��ت��ي��ار ال��ت��اري��خ��ي ل� 
االجتماعي  الدميقراطي  احل��زب 
ال��رازي��ل��ي. “مل نعد يف ن��زاع بني 
الي�ضار واليمني ولكن بني احل�ضارة 
القانون  رج��ل  ي�ضدد  والهمجية، 
جريالدو  �ضريانو.  اإ�ضتيفام  بيدرو 
دول��ة حقيقي،  األكمني، وه��و رج��ل 
اإذا  املرتقبة  باملخاطر  دراي���ة  على 

اأعيد انتخاب بول�ضونارو«.

وجه اأردوغان انتقادات �صديدة لرئي�س وزراء اليونان

تركيا واليونان.. حرب بيانات اأم »نذر �شراع« جديد؟

حلظة انتظرتها الربازيل اأربعة عقود

حمافظ كاثوليكي يتحالف مع لول �شد بول�شونارو...!
»مل يعد النزاع بني الي�صار واليمني ولكن بني احل�صارة والهمجية«

•• الفجر –خرية ال�شيباين
احلاكم  للول،  �صابق  وخ�صم  متدين  كاثوليكي     
لهزم  الي�صار  م��ع  يتحالف  ب��اول��و  ل�صاو  ال�صابق 

بول�صونارو يف النتخابات الرئا�صية يف اأكتوبر.
   مينحه لول الآن لقب “الرفيق جريالدو” لأنهما 
يف  املواجهة  من  عاًما  ع�صر  �صتة  بعد  حلفاء،  باتا 
 69( األكمني  جريالدو  و�صيكون  القرتاع.  �صناديق 
الذي  �صيلفا،  دا  لول  اإينا�صيو  لوي�س  نائب  عاما( 
حكم الربازيل بني 2003 و2011، واملت�صدر لنوايا 
اأكتوبر،   2 يف  الرئا�صية،  النتخابات  يف  الت�صويت 
�صد جايري بول�صونارو.    بعد اإلغاء اإدانته بالف�صاد، 
ا�صتعاد مر�صح حزب العمال اأهليته، واحلما�صة التي 
يبديها اأحد اأبرز رموز اليمني جتاهه اأ�صبحت تدفع 

الكثريين لالبت�صام.
حاكم �ضاو باولو ال�ضابق جريالدو األكمني يتحدث عر الفيديو خلل اإطلق حملة الرئي�س ال�ضابق لوي�س اإينا�ضيو لوال دا �ضيلفا لوال يف حتالف جديد من اجل اختبار جديد

جبهة جمهورية افتقرها الي�شار عام 2018 
عندما فاز جايري بول�شونارو على فرناندو حداد
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اأن خم�ضة جنود  الرتكية، يف حم�ضلة جديدة،  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
العراق  �ضمال  م��واج��ه��ات يف  ال��ث��لث��اء يف  االأول  اأم�����س  قتلوا  اأت���راك 
االأكراد  املتمردين  الرتكي عملية ع�ضكرية �ضد  ينفذ اجلي�س  حيث 

االأتراك.
�ضقطوا  االأبطال  رفاقنا  “خم�ضة من  اأن  بيان  ال��وزارة يف  واأو�ضحت 
�ضهداء واأ�ضيب اثنان اآخران ... يف ا�ضتباك مع اإرهابيني يف منطقة 

عملية املخلب-القفل Claw-Lock«  دون حتديد املوقع بدقة.
اأن��ب��اء االأن��ا���ض��ول ال��رتك��ي��ة، ف���اإن م��واج��ه��ات وقعت  وبح�ضب وك��ال��ة 
امل�ضنف  الكرد�ضتاين  العمال  حزب  من  ومقاتلني  اأت��راك  جنود  بني 

كمنظمة اإرهابية من قبل اأنقرة وحلفائها الغربيني.
ق��واع��د ومع�ضكرات  ل��دي��ه  ال���ذي  ال��ك��رد���ض��ت��اين  ال��ع��م��ال  ي�ضن ح���زب 
الرتكية منذ  الدولة  العراق مت��رًدا �ضد  اإقليم كرد�ضتان  تدريب يف 
عام 1984. واأدى هذا النزاع اإىل مقتل اأكرث من 40 األف �ضخ�س 
تركيا  يف  عديدة  عمليات  اأن��ق��رة  �ضنت  املدنيني.  من  العديد  بينهم 
العمال  حزب  اإىل  املنتمني  االأك��راد  املتمردين  �ضد  و�ضوريا  والعراق 
“املخلب- با�ضم  اأحدثها  اإط��لق  به. ومت  املرتبطني  اأو  الكرد�ضتاين 
الرئي�س  اأعلن  كذلك،  ال��ع��راق.  �ضمال  يف  ني�ضان-اأبريل  يف  القفل” 
ع�ضكرية  عملية  اط��لق  االثنني عن  اأردوغ���ان  رج��ب طيب  الرتكي 
“منطقة  �ضمان  اإىل  تهدف  �ضوريا  �ضمال  يف  قريبا  جديدة  تركية 

اآمنة” الأنقرة بعر�س 30 كيلومرتا عند حدودها.

 
ك�ضرط  ب��لده  ع��ن  العقوبات  برفع  كبري  رو���ض��ي  دبلوما�ضي  طالب 
لتجنب اأزمة غذائية عاملية بفعل توقف �ضادرات احلبوب االأوكرانية 
منذ بدء الهجوم الرو�ضي على اأوكرانيا. وقال نائب وزير اخلارجية 
اإن  اأندريه رودينكو كما نقلت عنه وكاالت االنباء الرو�ضية  الرو�ضي 
خ�ضو�ضا  ت�ضمل  جماعية  مقاربة  عر  مير  الغذائية  امل�ضكلة  “حل 
والتعاملت  الرو�ضية  ال�ضادرات  على  فر�ضت  التي  العقوبات  رف��ع 
املالية«. وطالب كذلك “باإزالة كييف للألغام” املزروعة يف املرافئ 
املطلة على البحر االأ�ضود حتى تتمكن ال�ضفن من ت�ضدير احلبوب. 
“م�ضتعدة ل�ضمان ممر  اأن رو�ضيا  واأكد الدبلوما�ضي يف هذا االإطار 
اإن�ضاين” لل�ضفن. واأوكرانيا معروفة برتتبها ال�ضوداء اخل�ضبة جدا 
وكانت قبل الغزو الرو�ضي الأرا�ضيها رابع م�ضدر عاملي للذرة وب�ضدد 
اأثر كثريا على  اأن النزاع  اإال  اأن ت�ضبح امل�ضدر الثالث للقمح عامليا. 
الغربية مو�ضكو مبنع  وال��دول  كييف  تتهم  فيما  االأوك���راين  االإنتاج 
اأزمة  وق��وع  احتمال  يثري  ما  االأ���ض��ود  البحر  ���ض��ادرات احلبوب عر 
غذائية عاملية كرى. وم�ضاء الثلثاء اتهم اجلي�س الرو�ضي بدوره 
الدول الغربية بال�ضعي اإىل “اإخراج احلبوب باأقرب وقت ممكن من 
اأوكرانيا )..(  دون اأن تخ�ضى ما قد يح�ضل يف هذا البلد ما اأن تنتهي 

خمزونات احلبوب فيه«.
 

اأغلقت ال�ضرطة الباك�ضتانية باإحكام كّل الطرق املوؤدية اإىل العا�ضمة 
اإ�ضلم اأباد حت�ضبا لتظاهرة �ضخمة دعا اإليها رئي�س الوزراء ال�ضابق 
وكالة  �ضحفيي  بح�ضب  مبنعها،  احل��ك��وم��ة  ووع���دت  خ���ان،  ع��م��ران 

فران�س بر�س.
اأط��ي��ح ب��ع��م��ران خ���ان يف 10 ن��ي�����ض��ان-اأب��ري��ل مب��ذك��رة ح��ج��ب ثقة. 
لت�ضعيد  ال�ضارع  ح�ضد  ذلك  منذ  ان�ضاف”  “حركة  حزبه  ويحاول 
الدعوة  نحو  لدفعها  اله�ضة  االئ��ت��لف��ي��ة  احل��ك��وم��ة  على  ال�ضغط 

الإجراء انتخابات ت�ضريعية مبكرة.
وكان جنم الكريكت ال�ضابق قد اأعلن اأّنه يعتزم تنظيم م�ضرية طويلة 
بي�ضاور  مدينة  ب��ني  االآالف  ع�ضرات  جتتذب  اأن  يفرت�س  االأرب��ع��اء 
)�ضمال غرب( عا�ضمة اإقليم خير بختونخوا بقيادة حركة ان�ضاف، 

والعا�ضمة اإ�ضلم اأباد.
ال�ضارع ما مل تدعو احلكومة  ي��غ��ادروا  لن  اأّن منا�ضريه  خ��ان  واّك��د 
االأول-اكتوبر  ت�ضرين  يف  امل��ح��دد  امل��وع��د  ق��ب��ل  م��ب��ك��رة،  الن��ت��خ��اب��ات 
واأغلقت ال�ضرطة االأربعاء كّل الطرق الرئي�ضة املوؤدية اإىل   .2023

العا�ضمة من ناحية املدن االأقرب اإليها: بي�ضاور والهور ومولتان.
وكانت حكومة رئي�س الوزراء �ضهباز �ضريف اأعلنت الثلثاء عن نيتها 
منع امل�ضرية التي “ال هدف لها اإال ن�ضر الفو�ضى واإح��داث �ضرخ يف 

املجتمع«.

عوا�شم

انقرة

مو�سكو

اإ�سالم اأباد

  كندا تر�شد 15 اإ�شابة 
بجدري القردة يف كيبيك

•• مونرتيال-اأ ف ب

اأعلنت ال�ضلطات ال�ضحية يف كندا اأنها ر�ضدت ع�ضر اإ�ضابات جديدة بجدري 
15، متوقعة  اإىل  االإجمايل للإ�ضابات  العدد  يرفع  ما  كيبيك،  القردة يف 
ت�ضجيل مزيد من احلاالت يف مقاطعات اأخرى. وجدري القردة الذي ر�ضد 
اأوروب��ا واأمريكا ال�ضمالية، مر�س نادر متوطن يف  يف االأ�ضابيع االأخ��رية يف 
اإفريقيا وعادة ما ي�ضفى امل�ضاب به تلقائيا. وقال وزير ال�ضحة الكندي جان 
م�ضريا  اإيف دوكلو “نتوقع تاأكيد مزيد من االإ�ضابات يف االأيام القادمة”، 
اإىل حتليل املزيد من العينات. وا�ضاف باأن احلكومة الفدرالية وفرت اللقاح 
الوطني اال�ضرتاتيجي  اأخرى خمزنة يف االحتياطي  اإميفاميون وعقاقري 
كيبيك  مقاطعة  اإىل  اللقاح  م��ن  االأوىل  اجل��رع��ات  ت�ضليم  مت  ل��ل��ط��وارئ. 
الثلثاء. وفيما ال يوجد لقاح معني جلدري القردة، ميكن ا�ضتخدام اللقاح 

امل�ضاد للجدري على �ضبيل الوقاية يف حالة خمالطة م�ضابني.
امل��ق��اط��ع��ة الناطقة  امل��ا���ض��ي يف  اإ���ض��اب��ة االأ���ض��ب��وع  اأول ح��ال��ت��ي  اأك����دت ك��ن��دا 
اإىل  ينتقل  فريو�س  ي�ضببه  معديا  مر�ضا  القردة  ج��دري  يعد  بالفرن�ضية. 
االإن�ضان من حيوانات م�ضابة، خ�ضو�ضا القوار�س. لكن الفريو�س اكت�ضف 
للمرة االأوىل عام 1958 بني جمموعة من قردة املكاك التي كانت جترى 
املعهد  اأو���ض��ح  ال��ق��ردة، كما  امل��ر���س ج���دري  �ضّمي  ب��ح��وث، وم��ن هنا  عليها 

الوطني لل�ضحة والبحوث الطبية الفرن�ضي)اإن�ضريم(.

اإذا توّحدوا كمجموعة ميكنهم اإعادة احلياة للربملان

اختالفات الروؤى بني النواب امل�شتقلني يف لبنان تنذر بانق�شامات

مقتل فتى فل�شطيني بر�شا�س اجلي�س الإ�شرائيلي يف ال�شفة بايدن يح�شم قراره... ل ل�شطب »الثوري الإيراين« من الإرهاب
•• رام اهلل-رويرتز

قالت وزارة ال�ضحة الفل�ضطينية اأم�س االأربعاء اإن فتى يبلغ من العمر 16 عاما ُقتل بر�ضا�س اجلي�س 
االإ�ضرائيلي خلل مواجهات �ضهدتها مدينة نابل�س.

واأ�ضافت الوزارة يف بيان “ا�ضت�ضهاد غيث رفيق يامني 16 عاما متاأثرا بجروح اأ�ضيب بها بر�ضا�س 
االحتلل احلي يف راأ�ضه يف منطقة قر يو�ضف بنابل�س«.

واملنطقة املحيطة بقر يو�ضف هي من املواقع التي ت�ضهد مواجهات متكررة.
وقال اجلي�س االإ�ضرائيلي على تويرت اإنه رد باإطلق اأعرية نارية حية على مئات الفل�ضطينيني الذين 

ر�ضقوا اجلنود باحلجارة والقنابل احلارقة خلل زيارة مل�ضلني يهود لقر يو�ضف م�ضاء الثلثاء.
ويعتقد بع�س اليهود بوجود قر النبي يو�ضف فيما يقول الفل�ضطينيون اإنه مقام الأحد ال�ضيوخ.

وقال الهلل االأحمر الفل�ضطيني يف نابل�س اإن اأطقمه عاجلت 80 م�ضابا على االأقل يف هذا املوقع من 
بينهم م�ضابون باأعرية حية وبر�ضا�س مطاطي وب�ضبب ا�ضتن�ضاق الغاز امل�ضيل للدموع.

ُنقل على اأنه نهائي متاماً، واأن نافذة االمتيازات 
االإيرانية قد اأغلقت.

بعد حمادثتهما، قال بينيت يف بيان: “اأنا متاأكد 
اأن ال��رئ��ي�����س ب��اي��دن، وه���و ���ض��دي��ق حقيقي  م��ن 
ب�ضطب  ي�ضمح  ل��ن  ب��اأم��ن��ه��ا،  وي��ه��ت��م  الإ���ض��رائ��ي��ل 
املنظمات  قائمة  االإي���راين من  ال��ث��وري  احلر�س 
اأن  االأبي�س  البيت  بيان  يف  وج��اء  االإرهابية”. 
ت�ضكله  ال��ذي  “التهديد  ع��ن  حتدثا  الزعيمني 

اإيران ووكلئها«.
يف  عام  من  اأك��رث  بايدن  اإدارة  م�ضوؤولو  واأم�ضى 
االأحيان  م��ن  كثري  يف  مبا�ضرة  غ��ري  مناق�ضات 

م��ع م�����ض��وؤول��ني اأوروب���ي���ني واإي��ران��ي��ني وغريهم 
ب���ه���دف اإح����ي����اء االت����ف����اق ال����ن����ووي. ل��ك��ن بينما 
اأحرزت املفاو�ضات تقدًما كبرياً، اأ�ضبح ت�ضنيف 
عقبة  ك��اإره��اب��ي  االإي����راين  الثوري”  “احلر�س 

رئي�ضية اأمام اإعادة تفعيل االتفاق.
اأن ترفع الواليات  ويريد امل�ضوؤولون االإيرانيون 
اإىل  ط��ه��ران  ع���ودة  قبل  االإره����اب  �ضفة  املتحدة 
االمتثال للتفاق النووي. لكن الواليات املتحدة 
بع�س  اإي��ران  تقدم  بذلك، ما مل  القيام  رف�ضت 
باالتفاق  ترتبط  وال  باالأمن  املتعلقة  التنازالت 

النووي.

••وا�شنطن-وكاالت

ح�ضم الرئي�س جو بايدن قراره باإبقاء “احلر�س 
الثوري” االإيراين على قائمة �ضوداء للإرهاب، 
وف��ًق��ا مل�����ض��وؤول غ��رب��ي ك��ب��ري، مم��ا ي��زي��د تعقيد 
النووي  االتفاق  تفعيل  الإع��ادة  الدولية  اجلهود 

االإيراين لعام 2015.
ونقل موقع “بوليتيكو” عن �ضخ�س اآخر مطلع 
رئي�س  اإىل  ق����راره  ن��ق��ل  ب��اي��دن  اإن  االأم����ر  ع��ل��ى 
ال��وزراء االإ�ضرائيلي نفتايل بينيت خلل مكاملة 
هاتفية يف 24 اأبريل -ني�ضان، م�ضيًفا اأن القرار 

•• عوا�شم-وكاالت

ت��ع��ل��ي��ق��اً ع���ل���ى ن���ت���ائ���ج االن���ت���خ���اب���ات 
�ضحيفة  راأت  اللبنانية،  ال��رمل��ان��ي��ة 
اأن  ال���ري���ط���ان���ي���ة  “فاينن�ضال” 
املر�ّضحون  حّققها  التي  االنت�ضارات 
ُتربك  اأن  ���ض��اأن��ه��ا  م���ن  امل�����ض��ت��ق��ّل��ون 
وتغرّي  ال��ب��لد،  يف  ال�ضيا�ضي  ال��ن��ظ��ام 
امل�ضهد ال�ضيا�ضي اللبناين، الذي طاملا 

هيمنت عليه النخب الرا�ضخة.
واعترت ال�ضحيفة اأن فوز الوافدين 
اجلدد من اأ�ضحاب الفكر االإ�ضلحي، 
ميثل “هّزة” يف الو�ضع القائم الذي 
طاملا هيمنت عليه النخب ال�ضيا�ضية.

وقال النائب اجلديد اإبراهيم منيمنة 
لل�ضحيفة: “لقد منحنا النا�س االأمل 

للمرة االأوىل منذ زمن طويل«.
ومنيمنة هو واحد من النواب ال�13 
اجلدد املرتبطني بحركة 17 اكتوبر 
التي  االح��ت��ج��اج��ي��ة  االأول  -ت�����ض��ري��ن 
االقت�ضاد  كان  حيث  لبنان،  اجتاحت 

اله�س للدولة على �ضفا االنهيار.
اأطباء  ه���م  ال���ن���واب  ه�����وؤالء  اأن  ال�����ض��ح��ي��ف��ة  واأ����ض���اف���ت 
جمتمعني  “فازوا  ون�����ض��ط��اء،  واأ����ض���ات���ذة  وحم���ام���ون 
الناخبني  ال���دول���ة، وع���ر  اأح��ي��اء  ب��اأ���ض��وات م��ن ن�ضف 

املنق�ضمني دينياً واجتماعياً«.
واأكدت اأن انت�ضار النواب امل�ضتقّلني اأفقد “حزب اهلل” 
من  امل��ك��ّون  املجل�س  يف  ال��رمل��ان��ي��ة،  االأغلبية  وح��ل��ف��اءه 
128 ع�ضواً، حيث مل يفز اأي حزب اأو تكتل باالأغلبية 
من  طويلة  مباحثات  هناك  تكون  و�ضوف  ال�ضريحة، 

اأجل ت�ضكيل احلكومة.
واعتر حمّللون اأن ظهور النواب امل�ضتقلني ميثل حتواًل 
مهماً يف بلد، طاملا هيمن عليه اأمراء احلرب ال�ضابقون، 
املدعومون  اأول��ئ��ك  اأو  ال�ضيا�ضية،  ال�����ض��لالت  وورث����ة 

باأموال اأجنبية.

التي  امل�ضتقبل  وت��ي��ار  احل��ري��ري  �ضعد  ال�ضابق  ال���وزراء 
االإيراين  النفوذ  على  احتجاًجا  االنتخابات،  يتزعمها 

الوا�ضح يف البلد«.

على  راأي���ه  يفر�س  احل��ري��ري مل  “الأن  منيمنة:  وق��ال 
التفكري  ب�����داأوا يف  ال��ن��ا���س  ف���اإن  م���رة،  ال��ن��اخ��ب��ني الأول 
واحلوار ال�ضيا�ضي ال�ضحي حول كيفية اختيار النواب”، 
بغ�ضب  “حممومة  ك��ان��ت  النقا�ضات  ه��ذه  اأن  م�ضيًفا 
وا�ضع جتاه النخبة احلاكمة، خا�ضة يف �ضفوف ال�ضباب 

اللبناين، الذي �ضيحمل عبء انهيار الدولة«.

وعود وانق�صامات
املناه�ضني  امل�ضتقلني  امل��ر���ّض��ح��ني  م��ن  ال��ع��دي��د  ووع���د 

فوز مفاجئ
“املبادرة  ملركز  املوؤ�ض�س  املدير  اهلل،  عطا  �ضامي  وق��ال 
ال�ضيا�ضية”، الذي يراقب عمل الرملان ومقره بريوت: 
عادياً  13 مواطناً  فيها  نرى  التي  االأوىل  امل��رة  “هذه 
العاديون  امل��واط��ن��ون  ه��م  ه���وؤالء  ال�ضلطة،  يقتحمون 

الذين ن�ضتطيع اأن ننتمي اإليهم«.
بثورة  املرتبطني  املر�ضحني  ف��وز  اأن  ال�ضحيفة  وراأت 
كانت  م��ق��اع��د،  ث��م��ان��ي��ة  م���ن  ب���اأك���رث  اكتوبر”   17“
اللبنانية  الرملانية  االنتخابات  واأن  خا�ضة  مفاجئة، 

غالباً ما ي�ضوبها التزوير و�ضراء االأ�ضوات.
“كان مثرياً للده�ضة، خا�ضة  واأ�ضافت اأن فوز منيمنة 
اأنه كان مر�ّضحاً يف بريوت، حيث هيمنت االأحزاب خلل 
رئي�س  مقاطعة  يظل  ويف  املا�ضية،  الثلثني  ال�ضنوات 

باإ�ضلحات  احل���اك���م���ة  ل��ل��م��وؤ���ض�����ض��ة 
واجتماعية  واق��ت�����ض��ادي��ة  ���ض��ي��ا���ض��ي��ة 
لكنهم  االنتخابية،  حملتهم  خلل 
اأجمعوا على اإعطاء االأولوية الإ�ضلح 
االقت�ضاد املنهار يف البلد. كما وعد 
الأقارب  ال��ع��دال��ة  بتحقيق  معظمهم 
انفجار ميناء  امل�ضابني يف  اأو  القتلى 
اأ�ضفر  وال����ذي   ،2020 ع���ام  ب���ريوت 
�ضخ�س   200 م��ن  اأك���رث  مقتل  ع��ن 

واإ�ضابة االآالف.
امل�ضتقّلني  ق���درة  اإن  حم��ل��ل��ون  وق���ال 
االإ�ضلحات  يف  ق��دًم��ا  امل�����ض��ي  ع��ل��ى 
اإذا كان  تعتمد اإىل حد كبري على ما 
كما  واح��د.  كفريق  العمل  باإمكانهم 
اإ���ض��ف��اء الطابع  ح����ّذر اخل����راء م��ن 
املعار�ضة،  ق����وة  ع��ل��ى  ال��روم��ان�����ض��ي 
بالنظر اإىل اأن ال�ضلطات احلاكمة ال 

تزال تهيمن على الرملان.
ت�����وّح�����دوا  “اإذا  ع�����ط�����اهلل:  وق���������ال 
احلياة  اإع�����ادة  ميكنهم  ك��م��ج��م��وع��ة، 
االأح����زاب  اختطفته  ال���ذي  ل��ل��رمل��ان 
جمرد  وجعلته  احلاكمة،  ال�ضيا�ضية 

برملان م�ضادق عليه«.
اأن  اإىل  ن��ف�����ض��ه،  ال��وق��ت  يف  اأ����ض���ارت  ال�����ض��ح��ي��ف��ة،  اأن  اإال 
االأكرث  الق�ضايا  ح��ول  امل�ضتقلني  النواب  نظر  وجهات 
اهلل”،  “حزب  ���ض��لح  واأب���رزه���ا:  ل��ب��ن��ان،  يف  ا�ضتقطاباً 
اإعادة  اإزاء  روؤي��ت��ه��م  و���ض��وح  وع���دم  ال��لج��ئ��ني،  وق�ضية 
هيكلة القطاع امل�ضريف، واالقت�ض�����اد، يه�����ّدد بانق�ضامات 

بينهم.
كارنيغي  مركز  مديرة  يحيى،  مها  قالت  جانبها،  من 
“مل يكن هناك ما يكفي  ب��ريوت:  االأو���ض��ط يف  ال�ضرق 
االأفكار  توحيد  اأج��ل  من  االنتخابات،  قبل  العمل  من 
رئي�ضية يجب  امل�ضتقلني؛ هناك ق�ضايا  املر�ضحني  بني 
ال��و���ض��ول اإىل ح��ل��ول لها يف ل��ب��ن��ان، وم��ن ال��وا���ض��ح اأن 

املر�ضحني امل�ضتقلني لي�ضوا متحدين حيالها«.

فايزر تتعهد ببيع لقاحات واأدوية ب�شعر التكلفة اإىل دول فقرية  •• دافو�س-اأ ف ب

ت����ع����ه����دت جم����م����وع����ة االأدوي�����������ة 
االأمريكية العملقة فايزر اأم�س 
اأدويتها  ب��ع�����س  ب��ب��ي��ع  االأرب����ع����اء 
دولة فقرية،   45 اإىل  ولقاحاتها 
يف اإط����ار م���ب���ادرة اأُع���ل���ن ع��ن��ه��ا يف 

منتدى دافو�س االقت�ضادي.
اإدارة  جم����ل���������س  رئ����ي���������س  ق��������ال 
امل��ج��م��وع��ة األ�����رت ب����ورال خلل 
املبادرة  لعر�س  �ضحفي  م��وؤمت��ر 
تعلمناه  ما  كل  “مع  �ضوي�ضرا  يف 
واأجن���������زن���������اه خ��������لل ال����ع����ام����ني 
املا�ضيني، اآن االأوان للبدء يف �ضد 
اأولئك  ب��ني  اأك���ر  ب�ضكل  الفجوة 
ال���ذي���ن مي��ك��ن��ه��م ال���و����ض���ول اإىل 
هذه االبتكارات واأولئك الذين ال 

ي�ضتطيعون ذلك«.
دول  خم�س  ان�ضمت  اليوم،  حتى 

“ال�ضنغال ورواندا وغانا وملوي 
واأوغندا” اإىل هذا االتفاق الذي 
جماالت  خم�ضة  ح���ول  ي��ت��م��ح��ور 
املعدية  االأم�����را������س  ع���لج���ي���ة: 
ال���ن���ادرة  واالأم�����را������س  واالأورام 
االل��ت��ه��اب��ي��ة و�ضحة  واالأم���را����س 

املراأة.
املجموعة  يف  امل�����ض��وؤول��ة  وق���ال���ت 
ل��وك��ال��ة فران�س  ه��وان��غ  اأجن��ي��ل 
بر�س اإن “هذا التعهد �ضيزيد من 
ح�ضول حوايل 1،2 مليار �ضخ�س 
على االأدوية واللقاحات احلا�ضلة 
ل�ضركة فايزر  براءة اخرتاع  على 
املتحدة  ال���والي���ات  يف  وامل��ت��وف��رة 

واالحتاد االأوروبي«.
ب������راءة   23 امل���ج���م���وع���ة  ول�������دى 

واأدوية  للقاحات  اخرتاع م�ضجلة 
يف املجاالت املعنية.

املثال،  ���ض��ب��ي��ل  ع��ل��ى  وت�����ض��������������م��ل،   
ال�����ع�����دي�����د م�������ن ع���لج�������������������������������ات 
عق�����ار  اإىل  باال�ضافة  ال�ضرطان 
“باك�ضلوفيد” امل�ضاد للفريو�ضات 
وال���ل���ق���اح امل�����ض��اد ل��ك��وف��ي��د الذي 

طورته.
مت  اإذا  اأن������ه  ف����اي����زر  واأو�����ض����ح����ت 
على  اآخ��ر،  جانب  من  التفاو�س، 
اجلهود  اإط������ار  يف  اأف�������ض���ل  ���ض��ع��ر 
امل���ب���ذول���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ع���دال���ة يف 
اعتماد  ف�ضيتم  ال��وب��اء،  مكافحة 

هذا ال�ضعر.
اأنه  يعني  التكلفة  ب�ضعر  ال��ب��ي��ع 
الت�ضنيع  تكاليف  ت�ضمني  �ضيتم 

بالن�ضبة  ف��ق��ط  ال��ن��ق��ل  ون��ف��ق��ات 
للدول املعنية.

اإذا مت تطوير  ذل��ك،  ع��لوة على 
اأخرى م�ضتقبًل يف هذه  عقاقري 
اإدراجها تلقائًيا  املجاالت، ف�ضيتم 

يف االتفاق.
و���ض��ف ال��رئ��ي�����س ال���روان���دي بول 
ك���اغ���ام���ي، امل����وج����ود يف داف���و����س، 
مهمة  “خطوة  ب���اأن���ه���ا  امل����ب����ادرة 
امل�ضتدام”  ال�ضحي  االأم���ن  نحو 
ي�ضع  ف��اي��زر  “تعهد  اأن  م�ضيًفا 
اأن يحذو  ن��اأم��ل  م��ع��ي��اًرا ج��دي��ًدا 

حذوه االآخرون«.
وتهدف االتفاقية اإىل تطبيقها يف 
نهاية املطاف على جميع البلدان 
منخف�ضة الدخل وعلى 18 دولة 

الدخل،  متو�ضطة  اإىل  منخف�ضة 
حدده  ال���ذي  الت�ضنيف  بح�ضب 

البنك الدويل.
فايزر  ع��ل��ى جم��م��وع��ة  وي��ت��ع��ني 
اخلم�س  ال��دول  مع  ا  اأي�ضً العمل 
ع���ل���ى حتديد  ب��ال��ف��ع��ل  امل���وق���ع���ة 
�ضيما  ال   - ال�ضرورية  التغيريات 
فيما يتعلق باالإجراءات اأو البنية 
موظفي  ت����دري����ب  اأو  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
بحيث   - ال�������ض���ح���ي���ة  ال����رع����اي����ة 
اإىل  فعلًيا  العلجات  ه��ذه  ت�ضل 

املر�ضى.
وك�ض������ف بورال  اأم�س االأربع����اء اأن 
العم���لقة  االأدوي�������ة  جمموع������ة 
موؤ�ض�ضة  م��ع  العم�������ل  ت��وا���ض��ل 
غيت�����س  وم��ي��ل��ي��ن�����������������������������دا  ب��ي��������������������ل 

لقاحات  تطوير  بهدف  اخلريي�ة 
جديدة.

الذي  غيت�س  بيل  امللياردير  ق��ال 
“اإن  داف���و����س  اإىل  ك��ذل��ك  ح�����ض��ر 
ال�����ض��راك��ات م��ع جم��م��وع��ات مثل 
ف���اي���زر ���ض��روري��ة ل��ل��ت��ق��دم الذي 
لقاح  اإىل  م�������ض���رًيا  اأحرزناه” 

املكورات الرئوية.
توؤدي االأمرا�س املعدية اإىل وفاة 
كل  �ضخ�س  مليون  يقرب من  ما 
الفقرية،  ال��ب��ل��دان  ه���ذه  يف  ع���ام 

بح�ضب املجموعة.
املتخ�ض�س يف  اأداجل��ا  اأمي�س  قال 
االأمرا�س املعدية لوكالة فران�س 
“�ضي�ضهل  فايزر  اإع��لن  اإن  بر�س 
علجاتها  ب��ع�����س  اإىل  ال��و���ض��ول 
ي�ضمح  اأن  ون����اأم����ل  االأ����ض���ا����ض���ي���ة، 
مب��ك��اف��ح��ة اأف�������ض���ل ل���لأم���را����س 

امل�ضتهدفة«.

حيث قتل الع�صرات وُهدمت اأحياء بكاملها

خميم جنني.. ترقب وحذر بعد 20 عاما على الجتياح 
•• خميم جنني-رويرتز

يف  جنني  خميم  �ضكان  اأه��ايل  يعي�س 
 16 عددهم  البالغ  الغربية  ال�ضفة 
ال��رتق��ب واالنتظار  م��ن  األ��ف��ا ح��ال��ة 
ل��ع��م��ل��ي��ة ع�����ض��ك��ري��ة اإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة قد 
تكون على غرار ما �ضهده املخيم عام 

2002 حيث قتل الع�ضرات وُهدمت اأحياء بكاملها.
فمخيم جنني واملدينة والعديد من القرى ت�ضهد منذ 
من  العديد  فيها  �ضقط  يوميه  �ضبه  ا�ضتباكات  اأ�ضهر 

القتلى الفل�ضطينيني وُقتل جندي اإ�ضرائيلي.
يف  يقف  ك��ان  بينما  عاما(   32( ال�ضامي  �ضليمان  ق��ال 
الر�ضد يف  ا�ضمها وح��دة  “يف وح��دة  املخيم  اأزق���ة  اأح��د 

خميم جنني متابعة كل املخيم من قريب ومن بعيد«.
ع��ام��ا عندما   12 ع��م��ره  ك��ان  ال���ذي  ال�ضامي  واأ���ض��اف 
اج��ت��اح��ت ال���ق���وات االإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة امل��خ��ي��م ع���ام 2002 
املدفعي  والق�ضف  وال��ط��ائ��رات  ال��دب��اب��ات  م�ضتخدمة 
والبنادق  ب���ال���ر����ض���ا����ض���ات  امل�����ض��ل��ح��ني  م���ئ���ات  مل���واج���ه���ة 

“اال�ضتعدادات م�ضتمرة ملواجهة اأي اقتحام«.
امل�ضوؤولني  املهاجمني  م��ن  ع���ددا  اإن  اإ���ض��رائ��ي��ل  وت��ق��ول 
عن مقتل اإ�ضرائيليني �ضواء باإطلق النار اأو ا�ضتخدام 
ال�ضكاكني والبلطات خلل االأ�ضهر املا�ضية خرجوا من 

منطقة جنني.
م�ضرتكة  م�ضلحة  جمموعة  الف�ضائل  بع�س  و�ضكلت 
حتت ا�ضم “كتيبة جنني” تتوىل اال�ضتباك مع القوات 
خميم  على  مداهمة  حملت  ت�ضن  التي  االإ�ضرائيلية 

جنني واملدينة والقرى املحيطة بها.
ت�ضليط  اإىل  عاقلة  اأب��و  �ضريين  ال�ضحفية  واأدى مقتل 
ا�ضتباكات  من  ي�ضهده  وما  جنني  خميم  على  االأ�ضواء 
بني ال�ضبان والقوات االإ�ضرائيلية. وعند مدخل املخيم 
الدبابري(،  ُكتب عليها )ع�س  فل�ضطينيون الفتة  و�ضع 
يف اإ�ضارة اإىل املجموعات امل�ضلحة فيه، رغم ما يبدو من 

�ضري احلياة بهدوء وخلوها من املظاهر امل�ضلحة.
ال��ل��ي��ل ح��ي��ث ينت�ضر  ال�����ض��ورة تختلف م��ع ح��ل��ول  ل��ك��ن 

امل�ضلحون يف اأزقة املخيم واأطرافه.
“كا�ضر  ا�ضمتها  ع�ضكرية  عملية  اإ���ض��رائ��ي��ل  واأط��ل��ق��ت 
منها  الهدف  اإن  وقالت  الغربية  ال�ضفة  يف  االأمواج” 
فل�ضطينية م�ضلحة �ضد مواطنيها  وقوع عمليات  منع 

اجليل ال�ضابق. هذا اجليل ما عا�س احلياة، عا�س �ضاف 
القتل، اللي انقتل اأبوه اأو حد من عيلته، دبابات دمروا 

البيوت على اأ�ضحابها«.
بوؤرة  اإىل  جنني  خميم  يتحول  اأن  اإ���ض��رائ��ي��ل  وتخ�ضى 
للمقاومة امل�ضلحة تنطلق منها عمليات �ضدها، وتعمل 

على منع ذلك.
امل�ضلحني يف املخيم وهو يف االأربعينات من  اأح��د  وق��ال 
“قوات االح��ت��لل حت��اول العمل ه��ذه االأي���ام يف  العمر 
بعد  خ��ارج��ه  اإىل  امل�ضلحني  ج��ر  بهدف  املخيم  حميط 
للمنطقة...  اخلا�ضة  وال��ق��وات  القنا�ضني  ُت��دخ��ل  اأن 
لكننا منتبهني اإىل ذلك و�ضتكون معركة قا�ضية �ضتوقع 

واعتقال من يخططون لتنفيذ مثل هذه العمليات.
الفل�ضطينيني  من  ع��دد  مقتل  اإىل  العملية  ه��ذه  واأدت 
اأبريل ني�ضان. وقررت  الع�ضرات منذ بداأت يف  واعتقال 
اإطلق العملية تعزيز قواتها يف ال�ضفة  اإ�ضرائيل منذ 

الغربية بوحدات قتالية اإ�ضافية.
اأحد  وقراها  واملدينة  مبخيمها  جنني  منطقة  وت�ضكل 

االأهداف الرئي�ضية لعملية “كا�ضر االأمواج«.
القيادي يف حركة فتح يف مدينة  اأرميلة  اأب��و  قال عطا 
املخيم  املدنيني وهدم  املجزرة ورغم قتل  “رغم  جنني 

اإال اأن االحتلل اأُذل يف داخل املخيم«.
واأ�ضاف لرويرتز “اليوم هذا اجليل اجلديد اأعنف من 

خ�ضائر منا ومنهم اإذا قرروا الدخول 
���ض��ك��ان خميم  وي�����رى  امل���خ���ي���م«.  اإىل 
اليومية  االقتحام  عمليات  اأن  جنني 

ال تختلف كثريا عن االجتياح.
قال حممد كمنجي )38 عاما( “هذا 
املواطنني  ل����دى  م�����ض��ت��م��ر  ال��ت��خ��وف 
املواطنني،  ل��دى  م�ضتمر  وال��رتق��ب 
وخميمها  جل��ن��ني  ي��وم��ي  ب�ضكل  االق��ت��ح��ام  فعليا  ل��ك��ن 
كان  بينما  واأ���ض��اف  م�ضتمر«.  اجتياح  ه��و  و�ضواحيها 
يقف يف منزل زوج �ضقيقته الواقع على اأطراف املخيم 
بعدما داهمته القوات االإ�ضرائيلية اأم�س االأول الثلثاء 
واعتقلت �ضهره و�ضادرت قطعتي �ضلح “رغم اختلف 
اأن القتل واح��د، ولكن  اإال   2002 الظروف اليوم عن 
يف ذلك الوقت كان ترقب ثم حدث االجتياح ال�ضامل، 

اليوم جتري عمليات حمددة يف منطقة حمددة«.
ينحدر �ضكان خميم جنني الذي تاأ�ض�س يف عام 1953 
اأُجروا  اأو  رحلوا  الذين  حيفا  يف  الكرمل  منطقة  من 

على الرحيل عن منازلهم يف عام 1948.
وبعد مرور 20 عاما على اجتياح املخيم كر فيه جيل 
كثري منه يحمل اأ�ضماء اأقارب ُقتلوا خلل االجتياح. ويف 
املخيم ميكن روؤي��ة العديد ممن هم يف عمر الع�ضرين 
عاما اأو اأقل يحملون الر�ضا�ضات وي�ضريون بها يف اأزقته. 
قال �ضاب عّرف نف�ضه با�ضم اأبو هاين “من يوم معركة 
2002 ال�ضباب اللي ان�ضجنوا  ني�ضان يف خميم جنني 
وطلعوا بعد 20 �ضنة لقى ابنه 20 �ضنة وبيقاوم، واللي 

ما بيقاوم بال�ضلح بيقاوم يف احلجر«.
وا�ضتمر القتال داخل املخيم ع�ضرة اأيام يف عام 2002 
واأدى بح�ضب اإح�ضائيات االأمم املتحدة اإىل مقتل ما ال 
املدنيني،  تقريبا من  ن�ضفهم  فل�ضطينيا   52 يقل عن 

كما قتل 23 جنديا اإ�ضرائيليا.
هذا  خ��لل  اأن��ه  اإىل  املتحدة  االأمم  اإح�ضائيات  وت�ضري 
بناية فيما   150 يقارب من  “مت تدمري ما  االجتياح 
اأ�ضبح العديد من املباين االأخرى غري �ضاحلة، االأمر 

الذي خلف وراءه حوايل 435 عائلة بل ماأوى«.
ومت العمل على اإعادة بناء املنازل التي دمرت بدعم من 
عدد من الدول العربية وعادت احلياة اإىل املخيم ب�ضكل 
�ضبه طبيعي على مدى ال�ضنوات املا�ضية قبل اأن تتجدد 

املواجهات مع القوات االإ�ضرائيلية منذ بداية العام.
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عربي ودويل

على  م��وؤرخ  و�صول     
الرتبية  وزارة  راأ���س 
فرن�صا،  يف  الوطنية 
اأن  ي���ف���رت����س  ك�����ان 
ي���ك���ون ال���الح���دث. 
م�صرية  ت����وؤدي  ف���اأن 
وجامعية  مدر�صية 
دو  �صارع  اإىل  رائعة 
ال��ذي  م��ا  جرينيل، 
ميكن اأن يكون عاديا 

اأكرث من هذا؟

•• الفجر -جان مارك برو�شت

–ترجمة خرية ال�شيباين

مفاو�صات �صد النه�صة.. ل تقدم يذكر

 الأمم املتحدة : العامل يواجه »اأزمات متعددة« من اجلوع اإىل الديون 
•• دافو�س-اأ ف ب

حيال  قلقه  عن  �ضتاير  اأخيم  االإمن��ائ��ي  املتحدة  االأمم  برنامج  مدير  اأع��رب 
“االأزمات املتعددة” التي تهّز العامل من االرتفاع احلاد الأ�ضعار املواد الغذائية 
وباء  اأزم��ة  بعد  كثرية  دول  منها  تعاين  التي  املالية  ال�ضائقة  اإىل  والطاقة 
يتحدث �ضتاير يف مقابلة مع وكالة فران�س بر�س على هام�س  كوفيد-19. 
منتدى دافو�س، عن اأكرث من 200 مليون �ضخ�س يواجهون اجلوع احلاد يف 
باحلرب يف  ب�ضكل جزئي  املرتبط  االأغذية  اأ�ضعار  ارتفاع  على خلفية  العامل، 

اأوكرانيا. يف ما ياأي اإجابات �ضتاير على اأ�ضئلة طرحتها وكالة فران�س بر�س.
االأوقات  تفعلن يف  كانتا  كما  احلبوب  بيع  اأوقفتا  ورو�ضيا  اأوكرانيا  اأن  واق��ع 

العادية يف ال�ضوق العاملية، انعك�س فوًرا ارتفاعا يف االأ�ضعار اإ�ضافة اإىل ا�ضطراب 
�ضل�ضلة التوريد. جتدر االإ�ضارة اإىل اأن هناك دواًل تعتمد على اأوكرانيا بن�ضبة 
الدول  القمح م��ث��ًل، بينها ع��دد م��ن  %50 يف واردات��ه��ا م��ن  اأو   40 اأو   30

العربية واالإفريقية. تاأثرت هذه الدول بتداعيات احلرب فوًرا.
ثانًيا، مل يعد باإمكان مئات مليني االأ�ضخا�س �ضراء املواد الغذائية االأ�ضا�ضية 
للبقاء على قيد احلياة، الأن تاأثر االأ�ضعار العاملية يعني بالن�ضبة اإليهم اأنهم مل 
يعودوا قادرين على دفع ثمن وجبة اليوم التايل. يف االأمم املتحدة، نقّدر اأن 
200 مليون �ضخ�س يواجهون  اأكرث من  اأيار/مايو من هذا العام، لدينا  يف 
امل�ضتقبل  يف  تهديدات  يواجهون  قد  الذين  االأ�ضخا�س  وع��دد  احل��اد.  اجل��وع 
يرتفع ب�ضبب على �ضبيل املثال اجلفاف يف �ضرق اإفريقيا. هناك على االأرجح 

نحو 12 دولة يف القارة االإفريقية تعتمد باأكرث من ثلث وارداتها من القمح 
“وهو غالًبا م�ضتخدم الإنتاج اخلبز” اأو اأكرث على االإمدادات القادمة مبا�ضرًة 
اإىل اتفاق �ضيا�ضي حول طريقة حترير  اإذا متكنا من التو�ضل  اأوكرانيا.  من 
املخزونات املوجودة حالًيا يف اإهراءات اأوكرانيا، �ضن�ضعر باالرتياح فوًرا. تت�ضبب 
اأ�ضعار املواد الغذائية باأزمة ميزانية. فقد تاأثرت ب�ضدة قدرة احلكومات على 

�ضراء االأطعمة من االأ�ضواق العاملية باأ�ضعار اأعلى بعد االأزمة ال�ضحية.
نقّدر اأن هناك تقريًبا 80 دولة ُيحتمل اأن تواجه هذا العام املديونية املفرطة. 
�ضيا�ضية.  اإىل قطيعة  ب�ضرعة  ُيرتجم  اأن  االأم��ر ميكن  هذا  اأن  الوا�ضح  ومن 
فعندما مل يعد النا�س قادرين على تاأمني غذائهم باأنف�ضهم واحلكومات غري 

قادرة على تاأمني االأطعمة، فاإن ال�ضيا�ضية تنتقل ب�ضرعة اإىل ال�ضارع.

اأعتقد اأننا راأينا ذلك يف �ضريلنكا. واأظّن اأنه ميكن اأن ن�ضهد ذلك يف اأمريكا 
ا يف اإفريقيا، يف الدول االأكرث عر�ضًة للتاأثر باالرتفاع  اللتينية، وبالطبع اأي�ضً

اال�ضتثنائي يف اأ�ضعار واردات االأغذية والطاقة يف اآن مًعا.
الثلث  االأزم���ات  نف�ضه  الوقت  تواجه يف  دول��ة   70 اإىل   60 تكون  اأن  ُيرّجح 
“الغذائية واملالية وتلك املرتبطة بالطاقة”. جمموعة الدول هذه تثري اأكر 
الدولية  االأ�ضرة  تتحرك  اأن  ينبغي  ال��دول  لدينا الأن يف هذه  القلق  قدر من 
االآن. اإًذا لدينا االآن دين مرتاكم من جراء الوباء. اإ�ضافة اإىل ذلك االأغذية 
�ضوًءا. نحن بحاجة  يزداد  االأمر  ترتفع، وهذا  التي  التمويل  وكلفة  والوقود 
االئتمان  خطوط  وجعل  ال�ضيولة  م��ن  امل��زي��د  �ضّخ  اإىل  الق�ضري  امل��دى  على 

متاحة لهذه الدول. وثانًيا ينبغي علينا النظر يف اإعادة هيكلة “الدين«.

توبريا عا�ضت نف�س املحنةوزير الرتبية الوطنية املعني حديثاً ، باب ندياي ، على درجات االإليزيه 

عندما تخون فرن�صا ذاتها

املخفي وراء املوجة العن�شرية �شد باب ندياي...!
باب ندياي مفكر، وهذا الفكر، حتى قبل قراءته، ُينظر اإليه على اأنه تهديد

للرتبية  وزي����راً  تعيينه     مب��ج��رد 
وابل  ندياي  ب��اب  تلقى  الوطنية، 
رّد  ك��ل  ال�ضلبية،  الفعل  ردود  م��ن 
اأحقر من االخر. موجة عن�ضرية 
بالعار  اجل��م��ي��ع  ُت�����ض��ع��ر  اأن  ي��ج��ب 
هنا:  منهم  اأقتب�س  ل��ن  واخل��ج��ل. 
فهذه الر�ضائل ال قيمة لها؛ واآمل 

اأّن الوزير مل يقراأها.
اخلرب�ضات  ب�����ض��رع��ة  ل��ن��ت��ج��اوز     
من�ضب  اإىل  ت�ضري  ال��ت��ي  القليلة 
“املاكرونية”  ل����  ك���خ���ادم  ال���وزي���ر 
تعيينه  اإن  قبله”.  من  “كاآخرين 
يكفي  ماكرون  اإميانويل  قبل  من 
حلرمانه من اإرادت��ه احلرة. وعلى 
العك�س م��ن ذل��ك، ك��ل م��ن يفتخر 
ب���رف�������س م���ن�������ض���ب �����ض����ريى ه���ذه 
اإنه  ال�����ض��ج��اع��ة م��و���ض��ع ت��رح��ي��ب. 
اأم��ر �ضخيف، لكن هذا هو احلال. 
ب���دق���ة: ع��ر���ض��ت عليه  ف��ل��ن��ك��ت��ب��ه��ا 
قادر  ندياي  باب  وقبلها،  الوظيفة 

على االختيار واتخاذ القرار.

احالته اإىل
 “اإيديولوجيا الووك«

الر�ضائل  ت���ق���ول���ه  مب����ا  ل��ن��ه��ت��م     
االأخ����رى، اأول��ئ��ك ال��ذي��ن ي���رون يف 
اإيديولوجية  ت�ضّرب  التعيني  ه��ذا 
الووك يف الرتبية الوطنية، واإنهاء 
ونهاية  اجلمهوري”،  “اخلط 
زمن  -اآه!  “اأ�ضلفنا  م���در����ض���ة 

االنق�ضام  ت�����ض��ب��ب  ال�����ض��ي��ا���ض��ة  ب����اأن 
بطبيعتها. غالًبا ما يظهر الوزراء 
خ�ضومهم،  ويحتقرون  غطر�ضة، 
بهذا.  ال��ب�����ض��رة  ل��ل��ون  ع��لق��ة  وال 
“نحن”  ك��ان��ت  ���ض��ع��ورًي��ا، رمب���ا  ال 
اجل��م��اع��ي��ة ت��رف�����س م��ن��ح ام�����راأة 
�ضوداء �ضرعية حمل هذا املو�ضوع. 
كان يجب اأن تبقى حيث هي، اإدارة 
الوزارة بهدوء وعدم تنفيذ م�ضروع 

مي�س خ�ضو�ضية املجتمع.
اأو  ال��زواج للجميع باالأم�س     الأن 
العن�ضرية اليوم يحفران يف اأعماق 
وت�ضكك  اأ�ضئلة معقدة،  حميمياتنا 
يف ك���ث���ري م����ن ال���ي���ق���ني، وحت����دث 
ف��ف��ي مواجهة  ع��م��ي��ق��ة.  ت��غ��ي��ريات 
ن�ضغنا املحافظ، يقف كل من العدو 
الداخلي للتغيري والعدو اخلارجي 
وجه،  للمراجعة  ان  ل��لأخ��روي��ة. 
ومم��ا يزيد م��ن ع��دم االرت��ي��اح اأنه 

وجه يج�ضد هذا الت�ضاوؤل.
ومفكر   2022 ع����ام  يف  ن��ح��ن     
عظيم هو وزير الرتبية الوطنية، 
اأ�ضود. من  وهو  ندياي،  باب  ا�ضمه 
اأجل راحتنا، كان عليه زيادة رواتب 
عن  التوقف  وخ�ضو�ضا،  املعلمني، 
ل���ن يحدث  ال��ت��ف��ك��ري وال�����ض��م��ت. 
����ض���يء وه�����ذا ج���ي���د: ل���راه���ن اأن���ه 
والكتابة  ال��ت��ف��ك��ري  يف  ���ض��ي�����ض��ت��م��ر 
واإثراء النقا�س... ورمبا لن ين�ضى 

زيادة اأجور املعلمني االأ�ضاتذة.

التي  اجلميل  احلديدية  امل�ضطرة 
املو�ضولة!  االأ�ضابع  ت�ضرب  كانت 
“امللحظات  يخ�ضون  وال��ذي��ن   -
املذنب  للوزير،  للبي�س”  املعادية 
اإىل اج��ت��م��اع م��ن جن�س  ب��ال��ذه��اب 

واحد.
تتبلور:  م���رع���ب���ة  روؤي�������ة  اإن����ه����ا     
ينه�ضون  االأط���ف���ال  ك���ان  “زمان، 
الف�ضل.  امل����دي����ر  ي���دخ���ل  ع���ن���دم���ا 
�ضيتعني عليهم  ن��دي��اي،  ب��اب  وم��ع 
ال���رك���وع واالع����ت����ذار ل��ك��ون��ه��م من 
كاتب  ا�ضم  اأذك��ر  لن  البي�س”-ال، 

هذه العبارات احلقرية.
اأن     عن�ضرية؟ �ضيعرت�ضون على 
االأفكار  واأن  ك��ذل��ك،  لي�س  االأم����ر 
ولي�س  امل�������ض���ت���ه���دف���ة  ه�����ي  ف���ق���ط 
االإن�����ض��ان. ه���ذه احل��ج��ة ال ت�ضمد 
اأنهم  �ضي�ضدق  م��ن  واح���دة.  ثانية 
يف  امل���ت���خ�������ض�������س  دور  ي����رجت����ل����ون 
اأعمال باب ندياي يف ب�ضع دقائق؟ 
ت��خ��ت��ل��ف عن  ال  م�����ض��داق��ي��ت��ه��م  اإن 
املتخ�ض�ضني  فرقة من  م�ضداقية 

•• عوا�شم-وكاالت

الغزو  ع��م��ل��ي��ة  ت�����ط�����ورات  دخ���ل���ت 
الرو�ضية الأوكرانيا، مرحلة حا�ضمة 
الرو�ضي  اجل���ي�������س  اق��������رتاب  م����ع 
اإقليم  على  ال�ضيطرة  اإح��ك��ام  م��ن 
القوات  ت��رت��ب  دون��ب��ا���س، يف ح��ني 
االأوكرانية �ضفوفها ل�ضن هجمات 
�ضيطرة  م���ن���اط���ق  ع���ل���ى  م�������ض���ادة 
من  م�ضتفيدة  ال��رو���ض��ي��ة،  ال��ق��وات 
اإليها  و�ضل  الذي  النوعي  ال�ضلح 

عر عدد من دول العامل.
�ضادرة  ع��رب��ي��ة  ���ض��ح��ف  و���ض��ل��ط��ت 
ال�������ض���وء على  ال����ث����لث����اء،  اأم���������س 
ال���ت���ط���ورات امل��ي��دان��ي��ة ل��ل��ح��رب يف 
واكتفاء  توقفها  وفر�س  اأوكرانيا، 
الرئي�س الرو�ضي فلدميري بوتني 
الدخول  لتجنب  حتقيقه،  مت  مبا 
يف حرب ا�ضتنزاف طويلة اقت�ضادياً 

وع�ضكرياً.

حرب ا�صتنزاف
وق����ال����ت ال�����ض��ح��ف ال���ع���رب���ي���ة اإن����ه 
ل�ضن  اللزمة  االإمكانات  “تتجمع 
ه��ج��وم اأوك�����راين م�����ض��اد وا���ض��ع يف 
امل��ق��ب��ل بح�ضب  ال�����ض��ي��ف  اأوا�����ض����ط 
الهجوم  و�ضيرتكز  كييف،  م�ضادر 
و�ضريمي  الدونبا�س  منطقة  على 
اإىل ا���ض��رتج��اع اأج����زاء ك��ب��رية مما 
ا�ضتوىل عليه اجلي�س الرو�ضي بعد 
بدء احلرب يف 24 فراير -�ضباط 

املا�ضي«.
اأوك����ران����ي����ا  “حتتاج  واأ������ض�����اف�����ت 
ال�ضتيعاب  ال�����ض��ه��ري��ن  ن��ح��و  اإىل 
االأ�ضلحة الغربية التي ت�ضل اإليها 
ا�ضتخدامها،  على  قواتها  وتدريب 
اال�ضتعدادات  اإجن����از  اإىل  اإ���ض��اف��ة 
واال�ضتخبارية  ال��ل��وج��ي�����ض��ت��ي��ة 

ال�ضرورية للمعركة املقبلة«.
الرو�ضية  ال��ق��وات  اأن  اإىل  واأ���ض��ارت 
�ضفوفها  تنظيم  اإع��ادة  على  تعمل 
واإب���ع���اد ال��ق��ادة ال��ذي��ن اأخ��ف��ق��وا يف 

اأن يكون  �ضيًئا، نوده  اأو يكتب  يقل 
مثقًفا �ضامًتا.

الأخروية ترّج حميمياتنا
تعود  الكلمات،  اأكتب هذه  بينما     
ت���وب���ريا  ك���ري�������ض���ت���ي���ان  �����ض����ور  اإيل 
مم��ث��ل��ة يف ق����رد. ه��ي اأي�����ض��اً عانت 
انتيابية  بطريقة  العن�ضرية  هذه 
وب��غ��ي�����ض��ة. ه��ن��ا اأي�������ض���ا، االأف���ك���ار 
ب�ضرة  ذو  �ضخ�س  املزعجة طرحها 
�ضوداء. اليوم، من امل�ضتحيل معرفة 
اإذا كان اإ�ضلح ال��زواج للجميع  ما 
من  تنفيذه  مت  اإذا  ب��ه��دوء  �ضيمر 
قبل رجل اأبي�س... لكن ميكننا اأن 

ن�ضاأل ال�ضوؤال يف قلوبنا.
�ضخ�ضية  اأن  اأح���ي���اًن���ا  اع��ت��ق��دت     
ك����ري���������ض����ت����ي����ان ت�������وب�������ريا، ح��������ادة، 
ل��ه��ا ن�ضيب  ل��لن��ق�����ض��ام،  وم���ث���رية 
الرف�س  ق����وة  يف  امل�����ض��وؤول��ي��ة  م���ن 
ق��ان��ون، يف  ن�س  فيه  ت�ضبب  ال���ذي 
ال��ن��ه��اي��ة، اإىل ح��د م��ا ع����ادي. لكن 
االعرتاف  على  يجرين  ال�ضدق 

هويتهم، اأو اللمباالة، والنجاح اأو 
الف�ضل مثل اأي �ضخ�س اآخر.

ب��اب ندياي  اأن  ا  اأي�ضً    وي��ب��دو يل 
ب�ضبب  للعن�ضرية  �ضحية  يكن  مل 
االأمريكيون  ك��ت��ب  الأن����ه  اأف����ك����اره، 
اأج���ل  االأم������ام م���ن  – اإىل  ال�����ض��ود 
االأ�����ض����ود  ال���������ض����رط  اأو  امل���������ض����اواة 
اأنا  فرن�ضية،  اأق��ل��ي��ة  يف  -وال��ب��ح��ث 
م��ق��ت��ن��ع مت���اًم���ا ب����اأن م��ن��ت��ق��دي��ه مل 
من  واح����دا  ك��ت��اب��ا  ول���و  يت�ضفحوا 

اأعماله.
ت�ضيب  ال��ت��ي  العن�ضرية  اإن  ال،     
انحراًفا،  اأك����رث  ه���ي  ن���دي���اي  ب���اب 
ورمبا اأكرث من املتوقع، من جمرد 
رف�س ب�ضيط للون الب�ضرة اأو فكرة 

“�ضوداء”.
الوطنية  ال��رتب��ي��ة  ت��ع��ر���س وزي���ر   
اأ�ضود  الأن���ه  عن�ضرية  الع���ت���داءات 
اإّن  وك��ت��ب كتبا ع��ن ح��ال��ة ال�����ض��ود. 
اق����رتان ه��ات��ني احل��ق��ي��ق��ت��ني، هذا 
ال��ل��ق��اء ب���ني اجل�����ض��د وال��ف��ك��ر، هو 

الذي ال يطاق يف نظر الكثريين.

اخلراء  اأو  املعدية،  االأم��را���س  يف 
وفًقا  يفتون  ال��ذي��ن  الع�ضكريني، 
ل���لأخ���ب���ار، وي���ظ���ه���رون ب���ل خجل 

جهلهم امللفوف باليقني.
االأك���ادمي���ي لباب  ال��ع��م��ل     يتمتع 
ن��دي��اي ب��ظ��ه��ر ج��ي��د. ع����لوة على 
ذل����ك، م��ا ق��ي��م��ة ت��ل��ك االع���م���ال يف 
الفيديو  م��ن  مقتطفني  مواجهة 
وب��ع�����س االإ����ض���اع���ات، وال���ت���ي كانت 
كافية الإثارة موجة من العن�ضرية 
باأنها  و�ضفها  ع��ل��ى  جن���روؤ  ب��ال��ك��اد 

غري متوقعة؟

عن�صرية معذبة
 ومنحرفة ...

   ومع ذلك، من املهم حتديد ماهية 
العن�ضرية. يبدو يل اأن باب ندياي 
الأنه  للعن�ضرية  �ضحية  ي��ك��ن  مل 
اأ�ضود. �ضبق اأن كان هناك وزراء من 
ذوي الب�ضرة ال�ضوداء يف احلكومة، 
دون مناق�ضة هذا االأمر. وكان من 
الك�ضف عن  املجد، وعدم  ن�ضيبهم 

وتو�ضح  داخلنا،  يف  ملتوية  طرًقا 
اجلماعي  “نحن”  -اأ�ضتخدم  لنا 
يجب  موا�ضيع  ه��ن��اك  -اأّن  ب��ح��ذر 
النا�س  بع�س  على  ح��ك��را  تظل  اأن 
احلالة،  هذه  ويف  الآخرين.  ولي�س 
يجب اأال يت�ضاءل االأ�ضود عن حالته 
ذلك  �ضيفعل  ف��االأب��ي�����س  ال��ذات��ي��ة، 
)ب�ضكل اأف�ضل؟( نيابة عنه... انها 

اإقامة جرية فكرية ماأ�ضاوية!
   كان باب ندياي تلميًذا ثم طالًبا 
المًعا، خارج كل املوا�ضفات. اجتاز 
وجنح يف اأكرث امل�ضابقات االنتقائية، 
موؤ�ض�ضات  يف  ب���ال���ت���دري�������س  ق�����ام 
مرموقة، كتب ودافع عن اأطروحة، 
وا�ضتمع،  وج����ادل،  ون��اق�����س،  ن�����ض��ر، 
وف��ك��ر... اإن��ه اأك��ادمي��ي، مثقف كما 

تنتجهم فرن�ضا بانتظام.
   نراهن اأن معظم االنتقادات تاأتي 
اأعماله،  ي��ق��روؤوا  مل  اأ�ضخا�س  من 
ومن يود بكل ب�ضاطة اأال تكون هذه 
�ضيكون  ح�ضًنا،  موجودة.  االعمال 
م��ن اجل��ي��د ل��و اأن ب���اب ن��دي��اي مل 

اأبعد  اإىل  احل��رب  ه��ذه  للذهاب يف 
م����دى، مب��ا يف ذل���ك ان����دالع حرب 
كل  رو���ض��ي��ا  فيها  ت�ضتخدم  ع��امل��ي��ة 
ما لديها من اأ�ضلحة نووية، �ضوف 
اإىل  بالن�ضبة  ان��ت��ح��ارا  ذل��ك  يعني 
انتحارا  يعني  �ضوف  ولكنه  رو�ضيا، 

بالن�ضبة اإىل الغرب اأي�ضا«.
الوقوف على حافة  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
ح���رب ع��امل��ي��ة ن��ووي��ة ���ض��وف يجر 
التفكري  اإع����������ادة  ع���ل���ى  اجل���م���ي���ع 
اأن يغرق العامل يف  للمفا�ضلة بني 
احلرب  تتوقف  اأن  وب��ني  اجلحيم، 

عند ذلك احلد.
واأ�ضاف “بع�س البيانات ت�ضري اإىل 
اأن رو�ضيا متتلك على وجه االإجمال 
ن����ووي،  راأ������س   5900 م���ن  اأك�����رث 
جاهزة  فقط  منها   1500 ولكن 
ال�ضواريخ  من�ضات  من  للإطلق 
ومن  للقارات،  العابرة  البالي�ضتية 
حممولة  �����ض����اروخ   800 ب��ي��ن��ه��ا 
ع��ل��ى ظ��ه��ور ال��غ��وا���ض��ات، و580 
كله  والباقي  ن��ووي��ة،  ق��اذف��ات  على 
ه���و روؤو�������س ن���ووي���ة ���ض��غ��رية، ذات 
ق����درات ت��دم��ريي��ة حم�����دودة، ومل 
اإال من  ال��ق��درات  ت��ن رو�ضيا ه��ذه 
اأن ت�����ض��ت��خ��دم��ه��ا ب��ال��ف��ع��ل يف  اأج����ل 
�ضاحات املعارك عندما جتد نف�ضها 
التعر�س  عليها  مُيلي  و�ضع  اأم���ام 

للهزمية«.
يوؤمن  “بوتني  اإن  ال��ك��ات��ب  وق���ال 
اأ���ض��ب��ح��ت احلرب  اإذا  ب��اأن��ه  مت��ام��اً 
���ض��ي��ئ��اً ال م��ف��ر م��ن��ه، ف��اإن��ه ه��و من 
االأوىل،  ال�ضربة  ي�ضرب  اأن  يجب 
ه�����ذا م����ا ف��ع��ل��ه يف اأوك����ران����ي����ا من 
اأع��د ع��دت��ه، وو�ضع  االأ���ض��ا���س، فهو 
بينما  اأوكرانيا،  اأب��واب  على  جي�ضه 
اإنه  الغربيني  لنظرائه  يقول  ك��ان 
واأن  اأوك��ران��ي��ا،  مهاجمة  ي��ن��وي  ال 
ت���دري���ب���ات فقط،  ي���ج���ري  ج��ي�����ض��ه 
بداأ  ي��وم��ان حتى  ول��ك��ن مل مي�س 
عن�ضر  يك�ضب  لكي  فعل،  الهجوم 

املباغتة«.

...مما يحرمه 
من حقه يف التفكري

مكان  م���ك���ان���ه،  يف  ب��ق��ي  ل���و  اآه!     
واملتحفظ!  ال��ر���ض��ني  االأك���ادمي���ي 
باالهتمام  ت��ف�����ض��ل  ق���د  ك����ان  واإذا 
بتكاثر  اأو  م����اري����ف����و،  مب�������ض���رح 
الق�ضريات، اأو يف الزراعة الع�ضوية 
يف  اأو  ال��������غ��������واراين،  ه����ن����ود  ب�����ني 
اخ���ت���لل ت�����وازن ح��ل��ق��ات زح����ل، يف 
وال�ضبكات  التلفزيونية  ال��رام��ج 
االجتماعية، لكنا �ضارعنا باالإ�ضادة 
ب�����ض��ع��ة اط����لع����ه وت���وق���ف���ن���ا عند 
ه�����ذا احل���������د.    ل��ك��ن��ه جت������راأ على 
ال�ضود،  وحالة  العن�ضرية،  ت�ضريح 
التاريخي  الطابع  درا���ض��ة  واخ��ت��ار 
واالجتماعي للون ب�ضرته، هذا هو 
باب ندياي،  ال��ذي ال يطاق. يفكر 
فينا...  وي��ف��ك��ر  ن��ف�����ض��ه،  وي��ف��ك��ر يف 
ال��ف��ك��ر، ح��ت��ى ق��ب��ل قراءته،  وه���ذا 
ُينظر اإليه على اأنه ي�ضكل تهديدا.

   ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ب�����ض��رة، هذه 
تّتبع  اإن���ه���ا  م���ت���وت���رة.  ال��ع��ن�����ض��ري��ة 

البّناء، حيث يتيح للقيادة الرو�ضية 
املناورة وتغيري التكتيكات، وتعديل 
غمو�س  وه����و  اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ات، 
وحرية  ارت��ب��اك  يف  اخل�ضم  يجعل 
الهدف  ب�ضبب عدم معرفة  دائمة، 
ال��رئ��ي�����ض��ي م���ن احل�����رب، وم����ا هي 

حدودها الزمنية واملكانية«.
التخطيط  “اعتمد  واأ�����ض����اف����ت 
�ضيا�ضة  االأوىل،  االأيام  الرو�ضي، يف 
للقوات  ال�������ض���ري���ع  اال�����ض����ت����ن����زاف 
خلل  من  وت�ضتيتها،  االأوكرانية، 
الع�ضكري  ال��ه��ج��وم  م��واق��ع  ت��ع��دد 
الري الذي بلغ اأطراف العا�ضمة، 
ل��ي�����ض��م��ل معظم  وت���و����ض���ع  ك��ي��ي��ف، 
م���ن���اط���ق اأوك�����ران�����ي�����ا، ل���ك���ن ذل���ك 

االندفاع مل ي�ضتمر طويًل«.
وتابع “ال�ضيا�ضة الرو�ضية، ال تزال 
ت��ت��م�����ض��ك ب��ال��غ��م��و���س ال��ب��ن��اء فل 
ت��ق��ري��ر، متى  االآن  ب��اإم��ك��ان��ه  اأح����د 
���ض��ت��ن��ت��ه��ي ه����ذه احل�����رب، وم����ا هي 
القطبي،  ال���دب  ح���دود ط��م��وح��ات 
وهل �ضيكتفي مبا ق�ضمه من �ضرق 

ال�ضابقة  امل��راح��ل  اأه����داف  حتقيق 
اجلي�س  يهتم  ح��ي��ث  احل����رب،  م��ن 
الرو�ضي حالياً ببناء خطوط دفاع 
���ض��ل��ب��ة ع��ل��ى ت��خ��وم امل��ن��اط��ق التي 
ي�ضيطر عليها على نحو يحبط اأي 
ويجعلها  اأوكرانية  تقدم  حماولة 

مكلفة وغري جمدية.
يف  ال�ضحة  من  يخلو  “ال  وقالت: 
هذا ال�ضياق ما قيل عن �ضعي رو�ضي 
الفتعال اأزمة �ضخمة يف اأوروبا عن 
طريق دفع مليني من اللجئني 
دول  اإىل  اجل��ائ��ع��ني  االأوك���ران���ي���ني 
امل�ضاعي  �ضمن  االأوروب����ي  االحت���اد 
يكون  م�ضكلت  يف  الغرب  الإغ��راق 
م�ضطراً معها اإىل البحث يف �ضبل 

اإنهاء احلرب مبا ير�ضي رو�ضيا«.

غمو�س رو�صي
اأن  اإىل  العربية  ال�ضحف  واأ���ض��ارت 
االأزم����ة  جت���اه  ال��رو���ض��ي  “املوقف 
منذ البداية ات�ضم بالغمو�س، وهو 
بالغمو�س  و�ضفه  ميكن  غمو�س 

بعد  ويتوقف  وجنوبها،  اأوك��ران��ي��ا 
اأم  اأودي�ضا،  مدينة  على  اال�ضتيلء 
اإىل  ذل��ك،  �ضتتعدى  طموحاته  اأن 

ق�ضم كل اأوكرانيا«.

حافة احلرب العاملية
اأن  ال���ع���رب���ي���ة  ال�������ض���ح���ف  وت��������رى 
انتهاء  �ضيعلن  ال��رو���ض��ي  الرئي�س 
اأوكرانيا،  يف  الع�ضكرية  العمليات 
“حترير”  بعد  قريب  وقت  خلل 
اآخر املناطق املتنازع عليها يف اإقليم 
بالن�ضبة  �ضيكون  ح��ي��ث  دون��ب��ا���س، 
انت�ضاراً  ب���وت���ني  ف���لدمي���ري  اإىل 

كافياً حلفظ ماء الوجه.
�ضوف  االإع�������لن  “هذا  اإن  وق�����ال 
يرتافق اأي�ضا مع اإ�ضارات �ضريحة، 
اال�ضتمرار  ق��ررت  اإذا  اأوكرانيا  ب��اأن 
رو�ضيا  ف���اإن  القتالية،  بالعمليات 
نووية  اأ���ض��ل��ح��ة  ت�����ض��ت��خ��دم  ����ض���وف 
احلدودية  املنطقة  لعزل  تكتيكية 
بني الطرفني، و�ضوف ي�ضتخدمها 
م�ضتعد  اأن���ه  اإىل  ل��لإ���ض��ارة  ف��ع��ًل، 

�شحف عربية: رو�شيا تخ�شى حرب ا�شتنزاف طويلة يف اأوكرانيا

اإعادة اإعمار اأوكرانيا.. عقبة اأملانية وحلول مطروحة
•• عوا�شم-وكاالت

املتحدة جلمع  وال��والي��ات  االأوروب���ي  تواجه خطط االحت��اد 
اعرتا�س  بعد  عقبات،  اأوكرانيا  اإعمار  اإع��ادة  بهدف  متويل 

اأملانيا على مقرتح القر�س االأوروبي امل�ضرتك لكييف.
فاإن  عربية”،  ن��ي��وز  “�ضكاي  مل��وق��ع  حت���دث  خ��ب��ري  ووف����ق   
الرف�س االأملاين لي�س نهائيا، فهو متعلق ب�ضمانات مطلوبة 
اأمريكي  ل�ضغط  برلني  تتعر�س  قد  حني  يف  اأوكرانيا،  من 
مقرتحا  قدمت  قد  االأوروب��ي��ة  املفو�ضية  وكانت  للموافقة. 
اأوكرانيا،  اإع��م��ار  الإع����ادة  م�����ض��رتك  ق��ر���س  ع��ل��ى  للح�ضول 
باإ�ضلحات  م��ي��زان��ي��ة االحت�����اد، وم�����ض��روط��ا  م��ن  م��دع��وم��ا 
كييف،  ج��ان��ب  م��ن  ال��ق��ان��ون  وتطبيق  ال��ف�����ض��اد  مكافحة  يف 
وي�ضتخدم يف تنفيذ م�ضروعات تتوافق مع االأهداف املناخية 

والرقمية االأوروبية.
عدم  ع��ن  ليندنر،  كري�ضتيان  االأمل���اين  املالية  وزي��ر  واأع���رب 
تاأييد بلده للقر�س، م�ضريا اإىل اأن االآليات التقليدية التي 
اأخرى  دول  لدعم  االأوروب���ي  االحت��اد  ا�ضتخدامها من  �ضبق 

و�ضيلة متاحة الإعادة اإعمار اأوكرانيا.
تن�ضيق  من�ضة  اإن�ضاء  االأوروبية  املفو�ضية  خطة  وت�ضتهدف 
بقيادة االحتاد االأوروبي وال�ضلطات االأوكرانية، م�ضوؤولة عن 
املوافقة على خطة تاأهيل املدن املت�ضررة التي تقدمها كييف 
قبل تنفيذها، وتعتمد يف املوافقة على حتديد املجاالت ذات 

االأولوية لتن�ضيق وتوزيع م�ضادر التمويل ب�ضكل �ضليم.
وحر�ضت املفو�ضية على تقدمي الدعم للجئني االأوكرانيني 
بتخ�ضي�س 248 مليون يورو للدول ال�5 االأع�ضاء باالحتاد 
التي ا�ضتقبلت اأكر عدد من اللجئني، وهي بولندا واملجر 

ورومانيا وجمهورية الت�ضيك و�ضلوفاكيا.
اأن  العلي،  خليفة  رام��ي  ال�ضيا�ضية  الفل�ضفة  اأ���ض��ت��اذ  وي��رى 
الرف�س االأملاين خلطة املفو�ضية االأوروبية “تقليدي”، الأن 
م�ضت�ضهدا  االإنفاق،  ب�ضاأن  مواقفها  يف  مت�ضددة  دائما  اأملانيا 
مب��وق��ف��ه��ا م���ن م��ن��ح ق��ر���س م���ايل ل��ل��ي��ون��ان اأث���ن���اء اأزمتها 
وي�ضري العلي ملوقع “�ضكاي نيوز  االقت�ضادية عام 2010. 
�ضابق  االإع��م��ار  اإع���ادة  ملف  ع��ن  احل��دي��ث  اأن  اإىل  عربية”، 
الأوان��ه، الأن هناك نظرة مت�ضائمة لدى الدول الغربية باأن 
احلرب  نهاية  قبل  واالإعمار  املقبل،  للعام  �ضت�ضتمر  احلرب 
من  جم���ددا.  للتدمري  معر�ضة  التحتية  البنية  اأن  يعني 
ناحية اأخرى، ال ميكن الأملانيا وبع�س دول االحتاد االأوروبي 
منح كييف “�ضيك على بيا�س” بالقر�س، وهم لديهم روؤية 
ت�ضببت  التي  االأوك��ران��ي��ة  احلكومة  �ضيا�ضة  على  متحفظة 
“يف  املتحدث:  ويتابع  العلي.  بح�ضب  الف�ضاد،  ا�ضت�ضراء  يف 
الوقت نف�ضه هذا الرف�س لي�س نهائيا، لكن متريره يتطلب 
تفاو�ضا بني دول االحتاد واالتفاق على �ضيغة متويل اإعادة 
احلكومة  من  �ضمانات  على  احل�ضول  اإىل  اإ�ضافة  االإعمار، 

االأوكرانية بتقدميها روؤية اإ�ضلح وا�ضحة للمانحني«.
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عربي ودويل
حروب جديدة يف الأفق؟

احلرب يف اأوكرانيا تزعزع ا�شتقرار البلقان...!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

اأوكرانيا  يف  احل��رب  �صور  حتيي  البلقان،  دول  يف     
ويف  جديد.  �صراع  من  واملخاوف  القومية  امل�صاعر 
با�صرن  كريت  الباحث  يقراأ  اأتالنتيكو،  ملوقع  مقابلة 
تطور الأو�صاع يف بركان البلقان اخلامد، وانعكا�صات 

احلرب الأوكرانية على م�صتقبل ال�صتقرار هناك.
   وكريت با�صرن، هو موؤ�ص�س م�صارك، وال�صريك الأول 
يف جمل�س �صيا�صة التحول الدميقراطي، وهو موؤ�ص�صة 
حت�صل   ،2005 عام  تاأ�ص�صت  برلني  مقرها  فكرية 
درا�صة  مركز  من   2021 عام  الدكتوراة  درجة  على 
اأن  بعد  اأندروز،  �صانت  يف  ال�صيا�صي  والعنف  الإرهاب 

دافع بنجاح عن اأطروحته بعنوان “كارتالت ال�صالم: 
تقا�صم ال�صلطة بو�صاطة دولية، واأوليغار�صية دائمة 

يف البو�صنة والهر�صك ومقدونيا ال�صمالية«.
   *يف مقال ن�صرته موؤخرا جملة فورين اأفريز، اأ�صرت 
القومية  ع��ودة  تغذي  اأوكرانيا  يف  احل��رب  اأن  اإىل 

العرقية يف غرب البلقان.

ما هي العنا�صر التي تغذي هذا ال�صعور؟
  - ل يوؤجج هجوم رو�صيا على اأوكرانيا نزعة قومية 
ال�صعبية  اإىل حد كبري، بل ي�صّخم املخاوف  جديدة 
من �صراع جديد، ويوؤكد عدم وجود �صيا�صة غربية 
فرتة  منذ  احل��ال  ه��و  -وه���ذا  املنطقة  جت��اه  ج��ادة 

طويلة.

اهمية التزام االحتاد االأوروبي بدعم �ضلطات البو�ضنة يف احلفاظ على بيئة اآمنةالتطرف القومي قد ي�ضعل الفتيل
املجتمعات  ه����ذه  اأن  ن��ن�����ض��ى  ال     
-م�ضدومة،  م��ت��ف��اوت��ة  -ب���درج���ات 
ال�ضيا�ضيون  ال����ق����ادة  ط����ور  ح��ي��ث 
اقت�ضادًيا  من����وذًج����ا  ال���ق���وم���ي���ون 
ي��ت��ع��زز م���ن خ����لل اإث������ارة اخل���وف 
والتظلم. وهكذا، فاإن �ضور احلرب 
ماريوبول  وت����دم����ري  وخ���ط���اب���ه���ا، 
�ضراييفو  ح�����ض��ار  جت���اوز  )ح�����ض��ار 
القتلى،  وع���دد  ال�ضرعة  حيث  م��ن 
واإنكار  احلالية(،  للتقديرات  وفًقا 
رو�ضيا للهوية الوطنية االأوكرانية، 
تلم�س جميعها بالتاأكيد االأع�ضاب 

املتوترة ا�ضل.
   ع��لوة على ذل��ك، رو�ضيا نف�ضها 
�ضربيا  يف  حلفائها  مع  -بالتعاون 
جمهورية  البو�ضنة،  �ضرب  وكيان 
�ضرب�ضكا – طورت قاعدة ملزاعمها 
ون�ضختها االنتقامية من االأحداث. 
االأهداف  اأ�ضحاب  القوميون  ك��ان 
لوكا  وبانيا  بلغراد  -يف  الوحدوية 
اإ�ضافية  اوق��ات��ا  -يعملون  وزغ���رب 
وم���ن م�ضلحة  ف��راي��ر،   24 ق��ب��ل 
م��و���ض��ك��و اإح������داث ا����ض���ط���راب على 
�ضمال  اجل��ن��وب��ي حل��ل��ف  اجل���ان���ب 
االأط���ل�������ض���ي واالحت�������اد االأوروب��������ي، 

ولديها حلفاء وحرفاء.
ك���ان���ت  ف�������راي�������ر،   24 ق����ب����ل     
والقلق  ال��ت��ف��ك��ري  يف  زي�����ادة  ه��ن��اك 
هذا  اأن  ب��دا  ول��ك��ن  اجليو�ضيا�ضي، 
ي��وّل��د ن��ه��ًج��ا ث��ن��ائ��ي االأب���ع���اد وغري 

االأجندات،  هذه  اإنكار  على  القدرة 
ناهيك  قانونية،  ال��ت��زام��ات  وعليه 

عن االلتزامات االأخلقية.
ب��اري�����س هو  م���وق���ف  اأن  وي���ب���دو     
الرتتيبات  اإيجاد نوع من  حماولة 
تفوي�س  على  للحفاظ  رو�ضيا  مع 
قوة االحت��اد االأوروب���ي يف نوفمر، 
تو�ضيح  على  اأواًل  العمل  من  ب��داًل 
بها  -م�ضموح  غربية  ردع  ق��وة  اأن 
ال�ضلم  اتفاقية  اأ من   1 امللحق  يف 
داي��ت��ون -ب��اري�����س، وال��ت��ي ال تاريخ 
ي��ن��ه��ي ���ض��لح��ي��ت��ه��ا -���ض��ت��ب��ق��ى يف 
تقوله  ع��م��ا  ال��ن��ظ��ر  بغ�س  مكانها 
انها  “وبكني”.  مو�ضكو  تفعله  اأو 
م�ضالة زع��ام��ة. ب��داًل من ذل��ك، ما 
ال�ضيا�ضة  و���ض��ع  ي��ك��ون  اأن  اأخ�����ض��اه 
االفرتا�ضي هو االأمل يف االأف�ضل، 
اأدوات  ب�ضاأن  للتفاو�س  واال�ضتعداد 
“مثل  اإن���ف���اذ ال�����ض��لم االأ���ض��ا���ض��ي��ة 
الدويل”  ال�ضامي  املمثل  �ضلطات 
بقوات  للحتفاظ  االأم���ر،  ل��زم  اإذا 
االحتاد االأوروبي بداًل من ال�ضماح 
الناتو.  عمليات  اإىل  ب��ال��ع��ودة  لها 
ا�ضرتاتيجًيا  خ��ط��اأ  ه����ذا  ���ض��ي��ك��ون 
ملعار�ضي  ي���وح���ي  اأن  ����ض���اأن���ه  م����ن 
-باأنهم  -واأوروب������ا  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
���ض��ع��ف��اء، االأم����ر ال���ذي ���ض��ي��ك��ون له 
ت����اأث����ري اأك�������ر ب���ك���ث���ري مم����ا ميكن 

تخيله. 
عن اأتالنتيكو

املقاربة  ك��ان��ت  ول��ط��امل��ا  اأخ���لق���ي. 
ال��غ��رب��ي��ة، ال���ت���ي ي��ق��وده��ا االحت����اد 
االأوروبي، جتاه غرب البلقان جزًء 
ومتمحورة  ال��ت��ه��دئ��ة،  منطق  م��ن 
املعاملت.  ومنطق  ال��ن��ظ��ام  ح��ول 
اأك���رث  ع�����ض��و  دول�����ة  اأي  ت��ك��ن  ومل 
�ضراحة يف هذا ال�ضدد من فرن�ضا 
يف عهد الرئي�س ماكرون. ان هدية 
اأوكرانيا الأوروبا والغرب، هي اإعادة 
الدميقراطية  امل��م��ار���ض��ة  ت��رك��ي��ز 
والكرامة االإن�ضانية -والدفاع عنها 
-يف النقا�س ال�ضيا�ضي. ومل ينعك�س 
هذا بعد يف ال�ضيا�ضة الغربية جتاه 

غرب البلقان.
ت������وؤدي احل���رب  اأن     *ه����ل مي��ك��ن 
ن���زاع واحد  اإىل خ��ل��ق  اأوك��ران��ي��ا  يف 
ه��ل حروب  ال��ب��ل��ق��ان؟  اأك����رث يف  اأو 

جديدة على و�ضك احلدوث؟
   - اأحاول اأنا وزملئي يف جمل�س 
الدميقراطي  ال���ت���ح���ول  ���ض��ي��ا���ض��ة 
كلمة  ا����ض���ت���خ���دام  ع����ن  االم����ت����ن����اع 
الذي  ال�ضراع  الأن  لي�س  “حرب”، 
الو�ضع  ف���ي���ه  ي��ت�����ض��ب��ب  اأن  مي���ك���ن 
احلايل )والذي ي�ضود منذ �ضنوات 
الو�ضف،  ذل��ك  ينا�ضب  ال  ع��دي��دة( 
امل�ضطلح  هذا  ا�ضتخدام  الأن  ولكن 

قد يثري اإح�ضا�ًضا زائًفا باالأمان.
   اإن “ارتباط القوى” “ال�ضتخدام 
حالة  يف  ال�ضوفياتي”  امل�ضطلح 
البو�ضنة، على �ضبيل املثال، يختلف 

اأن���ا وتوبي  ك��م��ا كتبنا  ن��ع��م...   -    
فوجل -وكما نعتقد اأنا وزملئي يف 
املركز الأكرث من عقد -اإن ا�ضتعادة 
اأمر  البو�ضنة  يف  ال��ردع  م�ضداقية 
لي�ضت  اإنها  وحا�ضم.  االأهمية  بالغ 
-رمبا  االنحدار  منع  م�ضاألة  فقط 
ا ت�ضهيل تقدم  الكارثي -ولكن اأي�ضً

ع�ضوي.
عدم  ب�������وؤرة  ه����ي  ال��ب��و���ض��ن��ة  اإن     
اال���ض��ت��ق��رار يف غ���رب ال��ب��ل��ق��ان، مبا 
اأن���ه���ا اجل����ائ����زة ال���ك���رى ل��ك��ل من 
والكرواتية.  ال�ضربية  الوحدوية 
وحقيقة اأنها مل تكن على القائمة 
احلرب،  ب��ع��د  االأول  ال��ع��ق��د  خ���لل 
للتحول  و����ض���رورًي���ا  اأ���ض��ا���ض��ي��ا  ك���ان 
و�ضربيا  ل��ك��روات��ي��ا  ال��دمي��ق��راط��ي 
عام 2000، وللتقدم املحرز لي�س 
يف  ا  اأي�ضً ولكن  البو�ضنة،  يف  فقط 

املنطقة بعد ذلك.
   وحقيقة اأنه �ُضمح لها بالعودة اإىل 
اأحلم احلمى القومية للم�ضوؤولني 
ذل���ك داخل  احل��ك��وم��ي��ني -مب���ا يف 
الدول االأع�ضاء يف االحتاد االأوروبي 
وح��ل��ف ���ض��م��ال االأط��ل�����ض��ي وال����دول 
االحتاد  اإىل  للن�ضمام  املر�ضحة 
االأوروب������ي، ب��دع��م م��ن دول���ة املجر 
رو�ضيا  “حليف  ال��ل��ي��رال��ي��ة  غ���ري 
يف االحت��اد االأوروب��ي وحلف �ضمال 
االأطل�ضي” -�ضاعد يف دفع الو�ضع 
للغرب  ان  االآن.  عليه  ه��و  م��ا  اإىل 

متاًما عما كان عليه يف بداية حرب 
ف����اإن  ال����ي����وم،   .1995-1992
القوات املتحاربة املحتملة تت�ضاوى 
الت�ضليح  م���ن  ال���ف���رد  ن�����ض��ي��ب  يف 
الدميوغرايف  -واخل���ل���ل  ت��ق��ري��ًب��ا 
الذي عانت منه جمهورية �ضرب�ضكا 
طيلة احلرب “والذي مت تعوي�ضه 
االأول،  و�ضل  من  ميزة  خ��لل  من 
بينما  ن��ظ��ام��ي  ج��ي�����س  وام����ت����لك 
والتمركز  مت��ل��ك��ه،  ال  اجل��م��ه��وري��ة 
امل�ضبق ل� االأ�ضلحة الثقيلة، وما اإىل 
ذلك” غري متوازن االآن اأكرث من 

اأي وقت م�ضى.
    ان مكونات العنف العرقي املحتمل، 
و�ضيا�ضيا،  االأع����ل����ى  م����ن  امل�������ض���رّي 
موجودة. لكن ما يتم التقليل من 
اأن  �ضاأنه يف كثري من االأحيان، هو 
-املتمركزة  القهرية  القوات  نف�س 

ال��ت��اب��ع للأمم  يف جم��ل�����س االأم�����ن 
املتحدة.

   كما ان هناك ا�ضتهانة و�ضوء تقدير 
ملكا�ضب تقل�س اخلوف ال�ضعبي من 
عاملًيا  حم��ت��ق��رة  ���ض��ي��ا���ض��ي��ة  ط��ب��ق��ة 
ع��ل��ى ه���ذا ال��ن��ح��و. وب��ال��ت��ايل، فاإن 
اإىل  الهادفة  الوقائية  االإج����راءات 
ا  �ضمان االأمن ميكن اأن تكون اأي�ضً
الق�ضاء  خلل  من  للتقدم،  حافًزا 
وتقليل  وج����ودي����ة  خم������اوف  ع���ل���ى 
ب�������ض���اأن تطبيق  ال�����ض��ك��ان  خم�����اوف 
املواطنني  ع��ل��ى  ال��ق��ه��ري��ة  ال���ق���وة 
الذين ميار�ضون حقوقهم -مبا يف 

ذلك حقوقهم يف التظاهر.
   *هل هناك اأي �ضيء يجب القيام 
مل��ن��ع ح����دوث ع���واق���ب وخيمة؟  ب���ه 
ال�ضيا�ضة  ت��ت��ط��ور  اأن  ينبغي  وه���ل 

االأمريكية واالأوروبية يف البلقان؟

يف ال�����ض��رط��ة -ق���د ُط��ب��ق��ت يف وقت 
ال�ضعبية  االحتجاجات  على  ال�ضلم 

بني االأعراق.
    ولهذا ال�ضبب، ناق�ضنا يف مقالنا 
اخل���ا����س مب��ج��ل��ة ف���وري���ن اأف�����ريز، 
اأن���ه ي��ج��ب ت��ع��زي��ز ردع ال��ن��ات��و دون 

االنتخابية  احلملة  -ق��ب��ل  ت��اأخ��ري 
ا  اأي�ضً ولكن  اأكتوبر،   2 وانتخابات 
ا�ضتخدام  م��ن  ف���رتة ط��وي��ل��ة  ق��ب��ل 
النق�س  حل����ق  امل���ح���ت���م���ل  رو����ض���ي���ا 
تفوي�س  ع��ل��ى جت��دي��د  )ال��ف��ي��ت��و( 
قوة االحتاد االأوروبي يف 3 نوفمر 

البو�صنة هي بوؤرة عدم ال�صتقرار يف غرب البلقان، لأنها 
اجلائزة الكربى لكل من الوحدوية ال�صربية والكرواتية

يعك�س هذا االنت�ضار التزام االحتاد االأوروبي بوحدة و�ضلمة اأرا�ضي و�ضيادة البو�ضنةلطاملا عززت الغالبية العظمى من �ضرب البو�ضنة تقارًبا مع رو�ضيا

ا�شتعادة م�شداقية الردع يف 
البو�شنة اأمر بالغ الأهمية وحا�شم

هجوم رو�صيا على اأوكرانيا ي�صخم املخاوف ال�صعبية من 
�صراع جديد، ويوؤكد غياب �صيا�صة غربية جادة جتاه املنطقة

اإن مكونات العنف العرقي املحتمل, 
املوّجه من الأعلى و�شيا�شيا, موجودة

كوريا ال�شمالية تطلق �شاروخا ي�شتبه اأنه عابر للقارات  •• �شيول-اأ ف ب

عابر  اأنه  ي�ضتبه  بال�ضتيا  �ضاروخا  االأربعاء  اأم�س  ال�ضمالية  كوريا  اأطلقت 
الرئي�س  م��غ��ادرة  على  �ضاعات  بعد  اجلنوبية  ك��وري��ا  اأعلنت  كما  ل��ل��ق��ارات 
ل�ضيول  دعمه  لتاأكيد  اآ�ضيا خ�ضو�ضا  اإىل  الذي جاء  بايدن  االأمريكي جو 

وطوكيو يف مواجهة التهديد النووي من بيونغ يانغ.
وقالت �ضيول اإن ثلثة �ضواريخ على االأقل اأطلقت من �ضونان يف �ضواحي 
 ) غ  ت   21،00(  6،00 ال�ضاعة  عند  ال��ي��اب��ان  بحر  ب��اجت��اه  ي��ان��غ  بيونغ 
06،42. ا�ضتدعى اإطلق ال�ضواريخ هذا، وهو بني ع�ضرين  و06،37 و 
جتربة مماثلة اأجرتها بيونغ يانغ حتى االآن هذه ال�ضنة، اإطلق �ضواريخ 
وو�ضع طائرات مقاتلة اأمريكية وكورية جنوبية يف حالة تاأهب مع تنديد 

البلدين “باال�ضتفزازات” امل�ضتمرة من جانب النظام الكوري ال�ضمايل.
ونددت �ضيول “بعمل غري م�ضروع ي�ضكل انتهاكا مبا�ضرا لقرارات جمل�س 
االأمن الدويل” كما اأعلنت احلكومة الكورية اجلنوبية اثر اجتماع ملجل�س 
االأمن القومي. من جهته، قال متحدث با�ضم وزارة اخلارجية االأمريكية 
الدميوقراطية  ك��وري��ا  جمهورية  اإط���لق  ت��دي��ن  امل��ت��ح��دة  “الواليات  اإّن 
الر�ضمي  اال�ضم  م�ضتخدماً  البال�ضتية”،  ال�ضواريخ  من  ع��دداً  ال�ضعبية 

لكوريا ال�ضمالية.
واأ�ضاف “ندعو جمهورية كوريا ال�ضعبية الدميوقراطية اإىل االمتناع عن 

للقارات  عابراً  بال�ضتياً  �ضاروخاً  ال�ضمالية  كوريا  اأطلقت  اآذار-م��ار���س  ويف 
للمرة االأوىل منذ 2017. وت�ضتبه اأجهزة اال�ضتخبارات الكورية اجلنوبية 
واالأمريكية يف اأنها حت�ضر لتجربة نووية و�ضيكة، �ضتكون يف حال ح�ضولها 

االوىل منذ خم�س �ضنوات.
وقال بارك وون-غون االأ�ضتاذ يف جامعة ايهوا يف �ضيول اإن التجارب كانت 
“مرجمة بو�ضوح عند عودة الرئي�س بايدن بعد زيارته كوريا اجلنوبية 
حمادثات  بايدن  اأج��رى  اجلنوبية،  كوريا  اإىل  زيارته  وخ��لل  واليابان”. 
�ضرورة  على  كلهما  خللها  �ضّدد  �ضوك-يول  ي��ون  اجلديد  نظريه  مع 
تكثيف التدريبات الع�ضكرية ملواجهة تهديدات ال�ضمال. وقال �ضوك-يول 
اإنه مت اأي�ضا البحث يف ن�ضر طائرات مقاتلة اأو �ضواريخ يف �ضبه اجلزيرة 

“لل�ضتعداد ملواجهة هجوم نووي«.
وقال بارك اإن اإطلق ال�ضواريخ الكورية ال�ضمالية كان يهدف اىل اإظهار 

“معار�ضة كوريا ال�ضمالية” لهذه الت�ضريحات.
ويف اليوم االأخري من زيارته اإىل كوريا اجلنوبية، قال بايدن لل�ضحفيني 
جونغ-اأون  كيم  ال�ضمالية  الكوري  للزعيم  فقط  واح��دة  ر�ضالة  لديه  اإّن 

“مرحباً. نقطة على ال�ضطر«.

القيام مبزيد من اال�ضتفزازات واإىل االنخراط يف حوار جوهري وبّناء«.
“ال�ضاروخ  اإّن  ب��ي��ان  اجل��ن��وب��ي يف  ال��ك��وري  اأرك����ان اجلي�س  رئ��ا���ض��ة  وق��ال��ت 
البال�ضتي االأول )�ضاروخ بال�ضتي عابر للقارات مفرت�س( بلغ مداه حواىل 

360 كيلومرتا وو�ضل اإىل ارتفاع حواىل 540 كيلومرتا«.
20 كيلومرتا  ارتفاع  اإىل  “و�ضل  الثاين  البال�ضتي  ال�ضاروخ  اأّن  واأ�ضافت 
حوايل  اجتاز  امل��دى  ق�ضري  بال�ضتي  �ضاروخ  هو  والثالث  اأثره”،  واختفى 

760 كيلومرتا على ارتفاع حوايل 60 كيلومرتا.
ويف طوكيو اأعلنت وزارة الدفاع اليابانية اأّن اأحد هذه ال�ضواريخ البال�ضتية 

�ضلك “م�ضاراً غري اعتيادي«.
وتعمل بيونغ يانغ على تطوير تكنولوجيات ت�ضمح لل�ضواريخ باملناورة من 
“تكنولوجيا  خ�ضو�ضاً  ذل��ك  يف  مبا  اإطلقها،  بعد  م�ضارها  تغيري  خ��لل 
مما يزيد من �ضعوبة اعرتا�س هذه  التحليق االنزالقي الفرط �ضوتي”، 

ال�ضواريخ من جانب منظومات الدفاع اجلوي.
براجمه  ب�ضبب  دولية  لعقوبات  اخلا�ضع  ال�ضمايل  ال��ك��وري  النظام  عمد 
للت�ضلح، اىل ت�ضريع جتاربه ال�ضاروخية يف االأ�ضهر املا�ضي وعزا ذلك اىل 

املوقف االأمريكي “املعادي«.

وهي طريقة للإ�ضارة اىل ان وا�ضنطن تبقى منفتحة على احلوار مع كوريا 
ال�ضمالية رغم عدم ظهور موقف مماثل من قبل بيونغ يانغ.

املفاو�ضات مع بيونغ يانغ جممدة منذ ف�ضل قمة يف 2019 بني الزعيم 
ال��ك��وري ال�����ض��م��ايل ك��ي��م ج��ون��غ اون وال��رئ��ي�����س االأم���ريك���ي اآن����ذاك دونالد 
ترامب. وجتاهل النظام الكوري ال�ضمايل كل عرو�س احلوار التي قدمتها 

وا�ضنطن.
االأمريكي  ونظريه  جني  ب��ارك  اجلنوبي  الكوري  اخلارجية  وزي��ر  حت��دث 
االأربعاء  ال�ضمالية  الكورية  ال�ضواريخ  اإطلق  بعد  هاتفيا  بلينكن  اأنتوين 

كما اأعلنت وزارة اخلارجية.
“ت�ضتخدم  ال�ضمالية  كوريا  الأن  ب�ضدة”  “ياأ�ضفان  انهما  ال��وزي��ران  وق��ال 
من  ب��دال  و�ضواريخ  ال��ن��ووي  ال�ضلح  لتطوير  الرئي�ضية  املالية  م��وارده��ا 
ينت�ضر  الذي  كوفيد-19  مكافحة  وو�ضائل  �ضكانها”  عي�س  �ضبل  حت�ضني 

فيها.
اإن وا�ضنطن عر�ضت  اأي�ضا  خلل زيارته اىل كوريا اجلنوبية، قال بايدن 

تقدمي لقاحات �ضد كوفيد-19 لكوريا ال�ضمالية لكنها “مل تتلق ردا«.
ب�”حمى”  اأكرث من ثلثة مليني �ضخ�س  اأ�ضيب  اأيار-مايو  منذ مطلع 
الكورية  ال��ر���ض��م��ي��ة  االإع����لم  و���ض��ائ��ل  ت�ضتخدمه  ال���ذي  التعبري  بح�ضب 
اأم�س  ن�ضرت  ر�ضمية  اآخ��ر ح�ضيلة  البلد بح�ضب  68 يف  وت��ويف  ال�ضمالية 

االأربعاء.
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العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 

اإع����������الن
التحدي  :نادي  ال�ضادة   / باأن  االإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الريا�ضي
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�ضة رقم : 1014615 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبداهلل عاي�س جودت عاي�س الرغوثي %1٠٠

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف ح�ضني عبداهلل احمد ال�ضفى املح�ضار

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�ضادية خلل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا 
االإعلن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 

اإع����������الن
كافية  :ما�ضروم  ال�ضادة   / باأن  االإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: وجريل رخ�ضة رقم : 1078421 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة احمد مبارك �ضيف علي ال�ضاحلي %1٠٠

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف حمد هلل �ضامل حممد الكعبي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�ضادية خلل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا 
االإعلن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/كلوفر  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للت�ضميم االزياء  رخ�ضة رقم:3889549 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/لباري�ضتا 

CN للتجارة العامة  رخ�ضة رقم:3728326 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/�ضم�س  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

افغان ا�ضتوديو والطباعة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1105761 

الغاء رخ�ضة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/جنانه  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للزهور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2757733 

الغاء رخ�ضة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/كافترييا 

CN �ضويرازا  رخ�ضة رقم:2465188 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

اال�ضم التجاري:كنديان لل�ضت�ضارات وادارة امل�ضاريع ذ.م.م
عنوان ال�ضركة:تاجر ابوظبي

CN رقم القيد يف ال�ضجل االقت�ضادي: 2797776 
التعديل الذي طراأ على ال�صركة:

1 - حل وت�ضفية ال�ضركة
2 - تعيني ال�ضادة/ا�ضي�ضت بل�س للمحا�ضبة وخدمات التدقيق - �ضركة ال�ضخ�س 
بناء  وذلك  بتاريخ:2022/5/18  لل�ضركة  قانوين  كم�ضفي   ، ذ.م.م   الواحد 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�ضر  قرار  على 

تاريخ التعديل:2022/5/25 بالرقم:2224001132 
املعني  امل�ضفي  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خلل مدة 30 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعلن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ح�ضانة بريت�س اوك منت�ضوري

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2630944 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة ادم عبا�س خليل بونخيله %49

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة احمد حمفوظ حممد االغرى احل�ضرمى %51
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف احمد حمفوظ حممد االغرى احل�ضرمى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 5٠٠٠٠
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل اإ�ضم جتاري من/ ح�ضانة بريت�س اوك منت�ضوري
BRITISH OAK MONTESSORI NURSERY

اإىل/ ح�ضانة بريت�س اوك منت�ضوري ذ.م.م
BRITISH OAK MONTESSORI NURSERY L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خلل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا االإعلن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/حلو بل�س لتجارة العامة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2985788 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة فريده �ضيد عبداهلل �ضيد عقيل ح�ضينى الها�ضمى %51

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة يعقوب ارمند  %49
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف فريده �ضيد عبداهلل �ضيد عقيل ح�ضينى الها�ضمى

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة
تعديل اإ�ضم جتاري من/ حلو بل�س لتجارة العامة

HELO BALASH GENERAL TRADING

اإىل/ حلو بل�س لتجارة العامة ذ.م.م
HELO BALASH GENERAL TRADING L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خلل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا االإعلن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/رويال ريد�س للزهور والهدايا

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2747340 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حممد يا�ضني �ضريف الدين %1٠٠

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف ح�ضن ربيع مبارك م�ضلم العلى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 5٠٠٠٠

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ رويال ريد�س للزهور والهدايا

ROYAL REDS FLOWERS AND GIFTS

اإىل رويال ريد�س للزهور والهدايا - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
ROYAL REDS FLOWERS AND GIFTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خلل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا االإعلن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/جموهرات فلورا ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2185888 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / �ضونيل ماتيو كيداجناتو بارامبيل من �ضريك اإىل مالك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء / �ضونيل ماتيو كيداجناتو بارامبيل من 49 % اإىل %1٠٠
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضالح احمد خلف عبداهلل القبي�ضى

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ جموهرات فلورا ذ.م.م

FLORA JEWELLERY L.L.C

اإىل/ جموهرات فلورا - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
FLORA JEWELLERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خلل �ضبعة اأيام من تاريخ ن�ضر هذا االإعلن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/كافترييا العري�س

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1044102 

تعديل اإ�ضم جتاري من/ كافترييا العري�س

CAFETERIA AL AREES

اإىل/ كافترييا املجر اإك�ضر�س

 AL MJAR EXPRESS CAFETERIA 

دائرة  مراجعة  االإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

التنمية االقت�ضادية خلل يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا االإعلن واإال 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 

اإع����������الن
االمارات  بريو  ال�ض�����ادة/واغر  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
قد تقدموا الينا بطلب  CN للمقاوالت ذ.م.م رخ�ضة رقم:1238387 

تعديل مدير / اإ�ضافة جي�ضون بارى ويل�ضون
تعديل اإ�ضم جتاري من/ واغر بريو االمارات للمقاوالت ذ.م.م

WAAGNER BIRO EMIRATES CONTRACTING L.L.C

اإىل / واغر بريو �ضتيل اند جل�س االمارات للمقاوالت ذ.م.م
WAAGNER BIRO STEEL AND GLASS EMIRATES CONTRACTING L.L.C.  

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�ضادية خلل يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا االإعلن واإال فاإن الدائرة 
غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/قياث لل�ضيانة العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:4425392 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حممد ماجد حممد ماجد املهريى من مالك اإىل �ضريك

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / حممد ماجد حممد ماجد املهريى من 1٠٠ % اإىل %5٠
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حممد ماجد حممد ماجد املهريى من مفو�س بالتوقيع اإىل �ضريك

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / حممد ماجد حممد ماجد املهريى من ٠% اإىل %5٠
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حممد ماجد حممد ماجد املهريى من مالك اإىل مفو�س بالتوقيع

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / حممد ماجد حممد ماجد املهريى من 1٠٠ % اإىل ٠%
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة فاطمه ماجد حممد املهريى %5٠

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة
تعديل اإ�ضم جتاري من/ قياث لل�ضيانة العامة

KAYATH GENERAL MAINTENACE
اإىل/ قياث لل�ضيانة العامة ذ.م.م

KAYATH GENERAL MAINTENACE L.L.C
اأو اعرتا�س على هذا االإعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية خلل اأربعة  فعلى كل من له حق 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعلن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/عبدالقادر العلي للنجارة و احلداده امل�ضلحه ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1078081 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / عبدالقادر حامد العلى من �ضريك اإىل مالك

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / عبدالقادر حامد العلى من 49 % اإىل %1٠٠
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف احمد �ضلمه رحيل عطوان ال�ضمرى

تعديل نوع  رخ�ضة / من حرفية اإىل جتارية
تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ عبدالقادر العلي للنجارة و احلداده امل�ضلحه ذ.م.م
ABDULKADER AL ALI RE INFORCE & CARPENTRY L.L.C

اإىل/ بوابة الفيجه للمقاوالت العامة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
BAWABAT ALFEEJA GENRAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة مقاوالت م�ضاريع املبانى بانواعها  41٠٠٠٠٢
 تعديل ن�ضاط / حذف اأعمال حديد الت�ضليح  439٠٠٠5

تعديل ن�ضاط / حذف اأعمال النجارة امل�ضلحة  439٠٠٠4
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية خلل �ضبعة 
اأيام من تاريخ ن�ضر هذا االإعلن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه 

املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مدي�ضت داتا �ضي�ضتم�س

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1002777 
تعديل مدير / اإ�ضافة �ضامى �ضليم ابى ا�ضر

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة ميدي�ضت داتا �ضي�ضتم�س ذ.م.م
 MIDEAST DATA SYSTEMS L.L.C

تعديل وكيل خدمات / حذف جمموعة االمارات القاب�ضة
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف ميدي�ضت داتا �ضي�ضتم�س 

تعديل لوحه االإعلن / اإجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل اإ�ضم جتاري من/ مدي�ضت داتا �ضي�ضتم�س

MIDEAST DATA SYSTEMS
اإىل/ ميدي�ضت داتا �ضي�ضتم�س ذ.م.م

MIDEAST DATA SYSTEMS L.L.C 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خلل يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا االإعلن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 

اإع����������الن
وال�ضيانة  للمقاوالت  الوثاق  ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة  رخ�ضة رقم:1114754 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة هوا�س ثابت الهزاع %1٠٠

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف ظافر عبداهلل على �ضوفان االحبابى

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ موؤ�ض�ضة الوثاق للمقاوالت وال�ضيانة العامة

AL WETHAQ GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE EST

اإىل/ الوثاق للمقاوالت وال�ضيانة العامة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

ALWETHAQ GENERAL CONTRACTING& MAINTENACE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 

خلل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا االإعلن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة املطار جلمع النفايات الورقية 

CN قد تقدموا الينا بطلب والبل�ضتيكية  رخ�ضة رقم:1010135 

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة املاحى احمد املاحى م�ضطفى %1٠٠

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف في�ضل حممد خلفان على احل�ضانى

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ موؤ�ض�ضة املطار جلمع النفايات الورقية والبل�ضتيكية

AL MATTAR PAPERS & PLASTIC WASTE COLLECTION ESTABLISHMENT

اإىل/ املطار جلمع النفايات الورقية والبل�ضتيكية - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

AL MATTAR PAPERS & PLASTIC WASTE COLLECTION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 

خلل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا االإعلن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/متام  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ميديا النتاج املحتوى الرقمي
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:4317703 

الغاء رخ�ضة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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وال���دف���ع  االأم��������ام  اإىل  ال����ه����روب 
ن�س  وفق  املجهول،  نحو  بالبلد 

البيان.
كما اأكد اآفاق تون�س على اأن هيئة 
الرئي�س قي�س �ضعّيد للنتخابات 
غري قادرة ال من حيث الرتكيبة 
االإم�����ك�����ان�����ي�����ات  وال  احل�����ال�����ي�����ة 
احلّيز  وال  امل��ح��دودة  اللوج�ضتية 
ع���ل���ى توفري  ال�������ض���ّي���ق  ال���زم���ن���ي 
والنزاهة  امل�����ض��داق��ي��ة  ����ض���روط 
ا�ضتفتاء  اج�����راء  يف  وال�����ض��ف��اف��ي��ة 
�ضيوؤدي  ال����ذي  االأم�����ر  ح��ق��ي��ق��ي، 
ال�ضعبية  االإرادة  ت����زوي����ر  اإىل 
فاقد  �ضيا�ضي  لنظام  والتاأ�ضي�س 

لكل ال�ّضرعية.
اإىل حوار  وج���دد احل���زب دع��وت��ه 
ح��ق��ي��ق��ي ت�����ض��ارك��ي وت���ق���ري���ري ال 
�ضروط  دون  م����ن  ا����ض���ت�������ض���اري، 
َمعلومة  وخُم�����رج�����ات  م�����ض��ب��ق��ة 
ال�ضبيل  واع�����ت�����ره  وج������اه������زة، 
ال���وح���ي���د ل���ل���خ���روج م���ن االأزم�����ة 
بها  متر  التي  والكارثية  املعّقدة 
البلد من خلل حتديد خارطة 
ل��ت�����ض��ح��ي��ح م�ضار  ب��دي��ل��ة  ط��ري��ق 
وتبني  ال��دمي��ق��راط��ي  االن��ت��ق��ال 
واقت�ضادية  ت�ضريعية  اإ�ضلحات 
لتطّلعات  ت�ضتجيب  واجتماعية 
والكرامة  احل��ري��ة  يف  امل��واط��ن��ني 
القانون  دول���ة  مفهوم  وتكري�س 

واملوؤ�ض�ضات.

ال�����راب�����ع منه  ال�����ب�����اب  وي���ت���ع���ّل���ق 
القانونية،  اال�ضت�ضارية  باللجنة 
من  الثامن  الف�ضل  ح��دد  وال��ت��ي 
وهم  ومكوناتها  مهامها  املر�ضوم 
والعلوم  ك��ل��ي��ات احل��ق��وق  ع��م��داء 
بتون�س،  وال�ضيا�ضية  القانونية 
على اأن يتوىل رئا�ضة اللجنة اأكر 
االأع�����ض��اء ���ض��ن��اّ. و���ض��ت��ت��وىل هذه 
القانونية  اال���ض��ت�����ض��اري��ة  اللجنة 
اإع��داد م�ضروع د�ضتور جديد قال 
“ي�ضتجيب لتطلعات  اإنه  املر�ضوم 
العدل  م��ب��ادئ  وي�ضمن  ال�ضعب، 
واحلرية، يف ظل نظام دميقراطي 

حقيقي«. 
وي����ت����ط����ّرق ال����ب����اب االأخ��������ري من 
املر�ضوم اىل جلنة احلوار الوطني 
اللجنتني  اأع�����ض��اء  م��ن  وامل��ك��ون��ة 
وت���ت���وىل جلنة  اال���ض��ت�����ض��اري��ت��ني 
احلوار وفق الف�ضل 20 التاأليف 
تتقدم  ال����ت����ي  امل����ق����رتح����ات  ب����ني 
تاأ�ضي�س  ب���ه���دف  جل��ن��ة  ك���ل  ب��ه��ا 
جت�ضيما  ج�����دي�����دة  ج���م���ه���وري���ة 
امل�ضروعة  ال�����ض��ع��ب��ي��ة  ل��ل��ت��ط��ل��ع��ات 
وح�����ض��ب ال��ف�����ض��ل 22 ي��ق��دم اىل 
النهائي  التقرير  ال��دول��ة  رئي�س 
اأجل  يف  ال��وط��ن��ي  احل����وار  للجنة 

اأق�ضاه يوم 20 يونيو املقبل

احتاد ال�صغل يو�صح
اأم�س  انعقدت  �ضحفية  ندوة  ويف 

العام  االأم�������ني  اأّك�������د  اخل���م���ي�������س، 
التون�ضي  العام  للحتاد  امل�ضاعد 
اأّن  ال���ط���اه���ري،  ���ض��ام��ي  ل��ل�����ض��غ��ل 
للحتاد  االداري����ة  الهيئة  رف�����س 
ال����ذي دعا  امل�����ض��ارك��ة يف احل�����وار 
كل  باإجماع  مّت  �ضعّيد  قي�س  اإليه 
الهياكل ودون ت�ضجيل اختلفات 

تذكر.
م�ضّوغات  اأّن  الطاهري  واأو���ض��ح 
امل�ضاركة  ال�ضغيلة  املنظمة  رف�س 
يف احلوار املذكور تتلخ�س يف اأنه 
ح��وار حم��ّدد امل��ح��اور واالأط���راف 
اأنه  وال��ن��ت��ائ��ج م�����ض��ب��ق��ا، م��ع��ت��را 
فيه  د  حُت���َدّ متعّجل  �ضكلي  ح���وار 
االأدوار من جانب واحد وُتفر�س 
املدنية  ال��ق��وى  ويق�ضي  ف��ر���ض��ا، 

وال�ضيا�ضية الوطنية.
وت�����ض��اءل ال��ط��اه��ري ع��ن جدوى 
قال  ا�ضت�ضاري  ح��وار  يف  امل�ضاركة 
اإنه لن يف�ضي اإىل اتفاقات جّدية 
غايته الوحيدة تزكية نتائج معّدة 
وفر�ضها  اإ���ض��ق��اط��ه��ا  ي��ت��ّم  ���ض��ل��ف��ا 

بخ�ضو�س احلوار وميكنها تغيري 
موقفها على �ضوء ذلك.

اأن االحتاد يريد  واأّك��د الطاهري 
�ضكليا  ول��ي�����س  ت��ق��ري��ري��ا  ح�����وارا 
ومعد  ج��اه��ز  عمل  تزكية  غايته 

ب�ضكل م�ضبق.
حتفظات  ال����ط����اه����ري  واأب����������دى 
بخ�ضو�س املدة الزمنية الق�ضرية 
للحوار، قائل اإن االحتاد �ضيكون 
له لقاءات مع عدد من املنظمات 
مواقفها  تتقاطع  التي  الوطنية 

معه على غرار ائتلف �ضمود.
يتلّق  مل  االحت����اد  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
اي دعوة بخ�ضو�س الت�ضاور قبل 
اإط��لق احل��وار بخلف ما اأعلنه 
مر�ضوم  يف  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س 
الوطنية  الهيئة  بت�ضكيل  يق�ضي 
جمهورية  اأج��ل  من  اال�ضت�ضارية 
ا�ضت�ضاريتني  وجلنتني  ج��دي��دة، 
ت�ضارك  الوطني  للحوار  واأخ��رى 

فيه املنظمات الوطنية.
مبادرة

االأمر  �ضيا�ضة  عر  ف��ردي  ب�ضكل 
الواقع.

وعلى �ضعيد اآخر نفى الطاهري 
ما يتّم ترويجه حول التقاطع يف 
الراف�ضني  مع�ضكر  م��ع  امل��واق��ف 
على  م���������ض����ّددا  ي����ول����ي����و،   25 ل����� 
متر  اأن  ي��ق��ب��ل  ل���ن  االحت������اد  اأن 
دون حما�ضبة،  االأخرية  الع�ضرية 
مذّكرا مبوقف االحتاد من حدث 
25 يوليو والذي اعتره فر�ضة 
تاريخية يجب ا�ضتغللها للقطع 
م�ضار  وبناء  �ضوداء  “ع�ضرّية  مع 
دميقراطية  ُي��ر���ض��ي  ت�ضحيحي 
ح����ق����ي����ق����ي����ة ي������ك������ون ل����ل����ع����دال����ة 
الق�ضوى  االه��م��ي��ة  االجتماعية 

فيها«.
اأن كل  ال��ط��اه��ري  ���ض��ام��ي  وق����ال 
موقف  ب��خ�����ض��و���س  وارد  ����ض���يء 
��ة اأن  االحت����اد م��ن احل����وار خ��ا���ضّ
مازالت يف حالة  االإداري���ة  الهيئة 
مع  ت��ت��ف��اع��ل  اأن  ول���ه���ا  ان���ع���ق���اد، 
ال������واردة عليها  امل��ع��ط��ي��ات  ت��ط��ور 

ويف حماولة الإنقاذ املوقف، اأعلن 
ل��ه، عن  ب��ي��ان  ائ��ت��لف �ضمود يف 
مبادرة قال اإنها “من اأجل اإجناح 
احلوار الوطني” الذي اأعلن عنه 

الرئي�س قي�س �ضعيد.
امل��ب��ادرة يف نقطتني  وتتمثل ه��ذه 
اثنتني، تتمثل االأوىل يف �ضياغة 
تكميلي  م��ر���ض��������������������وم  م�������ض���روع 
اأج�����ل  م��ن   30 ع���دد  ل��ل��م��ر���ض��وم 
الّنقائ�س”  ب��ع�����س  “ت����ليف 
موعدي  تاأجيل  ع��ن  واالإع�����لن 
يوليو  يف  امل���رت���ق���ب  اال���ض��ت��ف��ت��اء 
اأكتوبر   23 ي�����وم  اإىل  امل���ق���ب���ل 
الت�ضريعية  واالنتخابات   2022
حّتى   2023 ���ض��ن��ة  رب���ي���ع  اإىل 
“ي�ضتويف احلوار كامل الّنقا�ضات 
بدائل  لتقدمي  �ضمانا  ال��ّلزم��ة، 
اأن  عقلنّية ذات ج��دوى، ميكنها 
الّطيف  م��ن  وا���ض��ع  بدعم  حتظى 
املدين وال�ّضيا�ضي، ومتّكن ال�ّضعب 
معقولة،  م������ّدة  م����ن  ال��ت��ون�����ض��ي 

للّطلع على املقرتحات.

رف�س
حتديد  ي���ت���وا����ض���ل  االث�����ن�����اء  يف 
واملنظمات  ال�ضيا�ضية  االأح�����زاب 
ملواقفها.  امل���دن���ي���ة  واجل��م��ع��ي��ات 
رئي�ضة  ق��ال��ت  االإط������ار،  ه���ذا  ويف 
احل����زب ال��د���ض��ت��وري احل���ر عبري 
امل�ضار  يرف�س  حزبها  اإن  مو�ضي، 
الرئي�س  يتبعه  ال��ذي  االنتخابي 
قي�س �ضعيد، وا�ضفة اإياه باملدل�س 
وغ��ري ال��ق��ان��وين وال���ذي انحرف 
الدولية  وامل��ع��اي��ري  ال��ث��واب��ت  بكل 
يعتدي  اأن  وي��ري��د  ل��لن��ت��خ��اب��ات 
وتزوير  ال��ت��ون�����ض��ي��ني  اإرادة  ع��ل��ى 
وفق  م�ضبقة،  بطريقة  ارادت��ه��م 

قولها. 
اأن  م����و�����ض����ي،  ع���ب���ري  وا�����ض����اف����ت 
ي�ضادق  وال  ي��واف��ق  ال  ‘’حزبها 
ع��ل��ى م�����ض��ار ب��اط��ل وم���ا ي�����روج له 
ود�ض������تور  جديدة  جمهورية  من 
م�ضرية  مظلمة،  غ��رف  يف  جديد 
وقفة  ���ض��ي��ن��ظ��م  احل�����زب  اأن  اإىل 
احتجاجية اأمام املحكمة االإدارية 

يف  م�ضوؤوليته  الق�ضاء  ليتحمل 
بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  امل��خ��ال��ف��ات  ردع 

الرئي�س ..
م�ضرية  ت���ن���ظ���ي���م  ���ض�����ي��ت��م  ك���م���ا   
و���ض��ف��ت��ه��ا ب��ال�����ض��خ��م��ة ي����وم 18 
���ض��ع��اره��ا رف�س  ال����ق����ادم  ي��ون��ي��و 
والتلعب  وال��ت��ف��ق��ري  ال��ت��ج��وي��ع 

بامل�ضال���ح العليا للبلد .  
من جهته، عّر حزب اآفاق تون�س 
يف ب���ي���ان ع���ن رف�����ض��ه امل��ب��دئ��ي ل� 
اال�ضت�ضارية  ال��وط��ن��ي��ة  “الهيئة 
جديدة”،  ج��م��ه��وري��ة  اأج����ل  م���ن 
معترا اأنها هيئة م�ضقطة تهدف 
و�ضوري  �ضكلي  ح��وار  فر�س  اإىل 
واإ���ض��ف��اء ت�����ض��ارك��ي��ة وه��م��ي��ة على 
ب�ضكل  وُم����ع����ّد  ف������ردي  م�������ض���روع 
اأن االإع���لن عن  م�ضبق. واأو���ض��ح 
اال�ضت�ضاري  الهيئة بطابعها  هذه 
وت�����رك�����ي�����ب�����ت�����ه�����ا االرجت�������ال�������ي�������ة 
اإىل  وا����ض���ت���ن���اده���ا  واالإق�������ض���ائ���ي���ة 
فا�ضلة  “ا�ضت�ضارة”  خم��رج��ات 
ل�ضيا�ضة  م���وا����ض���ل���ة  اإال  م���اه���ي 

خما�س �صعب للحوار الوطني يف تون�س

عمداء كّلّيات احلقوق يعتذرون واحتاد ال�شغل ي�شع �شروطه
ائتالف �صمود يعلن عن مبادرة من اأجل اإجناح احلوار الوطني

•• الفجر - تون�س

تعي�س مبادرة احلوار الوطني، كما اقرتحها الرئي�س 
التون�صي، خما�صا �صعبا امام ات�صاع دائرة الراف�صني 
العام  الحت��اد  مقدمتهم  ويف  احل��ايل،  �صكلها  يف  لها 

التون�صي ال�صغل.
اللجنة  مكون�����ات  من  اأ�ص�����ا�صي  مكون  التحق  وقد   
الد�ص���تور  ل�صياغة  �ص������عيد  قي�س  اقرتحه�������ا  التي 
الو�صع  يزيد  مم��ا  والراف�صني،  املعتذرين  بجبهة 

تعقيدا.

العمداء يعتذرون
والعلوم  احلقوق  كّلّيات  وعميدات  عمداء  اأعلن  لقد 
القانونية وال�صيا�صية بتون�س، اعتذارهم عن التكليف 
وجلنة  القانونية  ال�صت�صارّية  اللجنة  بع�صوية 
املر�صوم  مبقت�صى  عليهما  املن�صو�س  الوطني  احلوار 
من  ال�صت�صارية  الوطنية  “الهيئة  باإحداث  املتعّلق 
وفق ما نقلته وكالة تون�س  اأجل جمهورّية جديدة”، 

اإفريقيا لالأنباء.
لثقة  تقديرهم  “ومع  اأّنهم  بالغ  يف  العمداء  وذك��ر 
يعرّبون  فاإّنهم  للّدولة،  العليا  الإط��ارات  يف  الرئي�س 

و�صرورة  اجلامعّية،  املوؤ�ّص�صات  بحياد  مت�ّصكهم  عن 
الّناأي بها عن ال�صاأن ال�ّصيا�صي”..

 27 د�صتور  م��ن   15 الف�صل  لأح��ك��ام  طبقا  وذل��ك   
الأكادميّية  واحلّري����ّات  وبالقي�����م   ،2014 يناير 
ينج�����روا  “ل  حّتى  عليها،  واملّتف������ق  بها  املعمول 
اإىل اتخ������اذ مواقف من برامج �ص����يا�صّية ل تّت�ص��ل 
والبحثّية  والعلمّي�ة  الأكادميي������ّة  مب�ص�����وؤولّياتهم 

والّتاأطريّي����ة«.
اأّن����ه، ول��ئ��ن يحّق  اأخ����رى، ذك��ر ال��ع��م��داء  م��ن جهة 
تكون  اأن  املواطنني،  �صائر  �صاأن  �صاأنهم  للجامعّيني، 

لهم اآراء �صيا�صّية، واأن يعرّبوا عنها بكّل حّرّية، فاإّن 
“ممار�صة هذا احلّق تكون با�صمهم اخلا�س، ل با�صم 
من�صب  ي�صغلون  عندما  ة  خا�صّ اجلامعّية،  املوؤ�ّص�صة 
بواجب  التزاما  الّتون�صّية،  باجلامعة  م�صوؤولّية 

الّتحّفظ«.
الر�صمي  بالرائد  املا�صي  اجلمعة  ي��وم  �صدر  وق��د 
2022 واملتعلق  30 ل�صنة  للجمهورية، املر�صوم عدد 
اأجل  من  ال�صت�صارية  الوطنية  “الهيئة  باإحداث 
ف�صال   23 من  املر�صوم  ويتكون  جديدة”.  جمهورية 

موزعة على 5 اأبواب.

امل�ضار يتعرث عند االنطلق

افاق تون�س يرف�س الهيئة اال�ضت�ضارية

عبري مو�ضي... وقفة وم�ضرية احتجاجية

احتاد ال�ضغل يف ندوة �ضحفية

منظمة ال�صحة: ل حاجة حلمالت تطعيم جماعية

بعد �شدمة كورونا... هل ميكن احتواء جدري القردة؟
•• عوا�شم-وكاالت

مع ارتفاع اأعداد االإ�ضابات ب� “جدري القردة” حول العامل، تتزايد املخاوف 
ة واأن حكومات العامل ال تزال  من خطورة هذه العدوى ومدى انت�ضارها، خا�ضّ

تتخبط من تاأثريات جائحة كوفيد 19.
وراأت جملة “ايكونومي�ضت” الريطانية اأن العامل لي�س عاجًزا عن مكافحة 
هذا املر�س، اإذ اإن اأ�ضبابه ومتطلبات علجه تختلف عن فريو�س كورونا الذي 

ميكن اأن ينتقل ب�ضهولة من اإن�ضان اإىل اآخر.
و”جدري القردة” هو مر�س نادر متوطن يف غرب اأفريقيا، وتتمّثل اأعرا�ضه 
على  ج��ل��دي  وط��ف��ح  اللمفاوية  ال��غ��دد  وت�ضّخم  الع�ضلت  واآالم  احل��م��ى  يف 
اأ�ضابيع  غ�ضون  يف  امل�ضابون  االأ�ضخا�س  يتعافى  ما  وع��ادة  وال��وج��ه.  اليدين 
قليلة. وكما هو احلال مع فريو�ضات اجلدري االأخرى، يكون املر�س اأكرث حدة 

عند االأطفال ال�ضغار واالأ�ضخا�س الذين يعانون من �ضعف يف جهاز املناعة.
�ضللتان:  وهناك  ال�ضللة.  ن��وع  على  تعتمد  خطورته  اأن  املجلة  واأو�ضحت 
ن�ضبة  وت�ضل  الكونغو،  حو�س  يف  ال�ضابقة  االنت�ضار  بحاالت  مرتبطة  االأوىل 
اأما ال�ضللة االأخرى الواقعة يف غرب اأفريقيا  الوفيات ب�ضببها اإىل 10%. 

فهي اأقل حدة، مبعدل وفيات 1%.
واأ�ضارت اإىل اأن هذه التقديرات م�ضتمدة من حاالت تف�ضي املر�س يف االأماكن 
النائية يف اأفريقيا ذات الرعاية ال�ضحية ال�ضيئة، اأما يف البلد الغربية التي 

تتمتع بنظام رعاية �ضحي اأف�ضل، فقد يكون الفريو�س اأقل فتًكا.
اأن يكون  بقوة، وال ميكن  ينت�ضر  الفريو�س ال  اأن  املجلة  اأو�ضحت  ومع ذلك، 

“الدائري”،  للتطعيم  اجل���دري  لقاح  ا�ضتخدام  ميكن  اأن��ه  املجلة  واأ���ض��اف��ت 
املعر�ضني  ال�ضحيني  والعاملني  امل�ضابني  املخالطني للأ�ضخا�س  اأي تطعيم 
خلطر كبري. وبالفعل، جنح “التطعيم الدائري” للمخالطني يف احلد من 

بع�س حاالت تف�ضي فريو�س “اإيبوال” يف اأفريقيا.
القيام  وميكن  ن�ضبًيا”،  “�ضهل  القردة  احتواء جدري  اأن  اإىل  املجلة  واأ�ضارت 
تتبع جهات  واأن  فيها،  امل�ضتبه  اأو  امل��وؤك��دة  احل���االت  ع��زل  ط��ري��ق  ع��ن  ب��ذل��ك 

االت�ضال امل�ضابة قد يوؤدي اإىل وقف االنتقال.
وتوّقعت املجلة اكت�ضاف املزيد من حاالت جدري القردة يف االأيام واالأ�ضابيع 
القليلة املقبلة، لكن من غري املرجح اأن ي�ضبح خارج نطاق ال�ضيطرة، منّوهة 
يكن  الأنه مل  ب�ضدمة،  العامل  امل�ضتجد  كورونا  اأ�ضاب فريو�س  بينما  اأنه  اإىل 
اأو لقاحات متوفرة، فاإن جدري القردة يف  اأدوي��ة  م�ضتعًدا له ومل تكن هناك 

و�ضع “خمتلف متاًما«.
تف�ضي  اأن  تعتقد  ال  املنظمة  اإن  العاملية  ال�ضحة  مبنظمة  كبري  م�ضوؤول  قال 
اإط��لق حملت تطعيم  ي�ضتدعي  اأفريقيا  ق��ارة  القرود خ��ارج  مر�س ج��دري 
جماعية، اإذ اإن القيام باإجراءات اأخرى كالنظافة ال�ضخ�ضية اجليدة وال�ضلوك 

اجلن�ضي االآمن �ضت�ضهم يف ال�ضيطرة على انت�ضاره.

معدًيا مثل احل�ضبة على �ضبيل املثال. ولكي ينت�ضر جدري القردة من �ضخ�س 
اإىل اآخر، يجب اأن يكون هناك ات�ضال وثيق بينهما من خلل قطرات ال�ضعال 
ا من  والعط�س التي تدخل االأنف اأو احللق اأو العينني. كما تنتقل العدوى اأي�ضً
خلل ملم�ضة جلد اأو ملب�س اأو فرا�س ال�ضخ�س امل�ضاب. واأ�ضارت املجلة اإىل 

اأن اللقاحات املوجودة ميكن اأن حتمي املعّر�ضني للخطر.
اأمريكية  موافقة  على  ال��دمن��ارك��ي��ة  نورديك”  “بافاريان  �ضركة  وح�ضلت 
هذا  على  املوافقة  متت  كما   .2019 ع��ام  القردة”  “جدري  �ضد  للتطعيم 
التطعيم  اأن  اإىل  اأفريقيا  ال��واردة من  البيانات  وت�ضري  اللقاح �ضد اجل��دري، 
%85 على االأقل يف الوقاية من جدري  ال�ضابق �ضد اجلدري فعال بن�ضبة 

القردة.
واأو�ضحت “املراكز االأمريكية ملكافحة االأمرا�س والوقاية منها” اأن اللقاح قد 
يكون اأكرث فعالية اإذا مت اإعطاوؤه للمري�س قبل اأو يف غ�ضون اأربعة اأيام من 
التعر�س للفريو�س. وحتى اإذا مت اإعطاوؤه ملدة ت�ضل اإىل 14 يوماً، فقد يكون 

مفيًدا من ناحية تخفيف حدة االأعرا�س.
امل�ضادة  االأدوي����ة  بع�س  اأن  اإىل  ح��ي��وان��ات  اأج��ري��ت على  درا���ض��ات  اأ���ض��ارت  كما 

للفريو�ضات امل�ضتخدمة لفريو�ضات اجلدري االأخرى قد تكون مفيدة.

وقال ريت�ضارد بيبودي، الذي يقود فريق م�ضببات االأمرا�س عالية التهديد يف 
منظمة ال�ضحة العاملية باأوروبا، يف مقابلة مع رويرتز اإن االإمدادات الفورية 

من اللقاحات وم�ضادات الفريو�ضات حمدودة ن�ضبًيا.
وجاءت ت�ضريحات بيبودي بينما اأعلنت املراكز االأمريكية ملكافحة االأمرا�س 
والوقاية منها اأنها يف طور اإطلق جرعات من لقاح )جينيو�س( ال�ضتخدامها 

مع حاالت ملر�س جدري القرود.
وقالت احلكومة االأملانية يوم االثنني اإنها تدر�س اخليارات املتاحة فيما يتعلق 
بالتطعيمات، ومنحت بريطانيا التطعيمات للعاملني لديها يف جمال الرعاية 

ال�ضحية.
وتدقق �ضلطات ال�ضحة العامة يف اأوروبا واأمريكا ال�ضمالية يف اأكرث من 100 
خارج  للفريو�س  تف�س  اأ�ضواأ  يف  الفريو�ضية  بالعدوى  موؤكدة  اأو  ا�ضتباه  حالة 

قارة اأفريقيا التي يتوطن فيها.
وقال بيبودي اإن االإجراءات االأ�ضا�ضية لل�ضيطرة على تف�ضي املر�س تتمثل يف 
تتبع االت�ضال وعزله، م�ضريا اإىل اأنه ال ينت�ضر ب�ضهولة �ضديدة ومل يت�ضبب 
حتى االآن يف ظهور مر�س خطري. واأ�ضاف اأن اللقاحات امل�ضتخدمة ملكافحة 

جدري القرود قد حتمل بع�س االآثار اجلانبية اخلطرية.
م�ضدر  لفهم  العلماء  يحاول  ي�ضعى  اإذ  امل��ر���س،  تف�ضي  �ضبب  وا�ضحا  ولي�س 

احلاالت وما اإذا كان اأي �ضيء قد تغري يف الفريو�س.
ال��ط��وارئ مبنظمة  برنامج  اجل��دري  اإدارة  لوي�س مديرة  روزام��ون��د  وكانت 
اأن  دليل على  لديها  لي�س  املنظمة  اإن  االثنني  يوم  قالت  قد  العاملية  ال�ضحة 

فريو�س جدري القردة قد حتور.
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العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/3010

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/05/30 الثنني  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده �صالون �صادي لل�صيدات و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                       الو�صف  

 3،470                                                معدات �صالون   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/18320

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/05/30 الثنني  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده ويل�صون اآند ا�صو�صيت�س ذ م م+اإيان ماكالجني  و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                                الو�صف  

 20،600                                                       معدات مكتبيه  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/6303

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/05/30 الثنني  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده بيت التميز للتجارة العامة ذ.م.م و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                           الو�صف  

 103،580                                           مكيفات و اإلكرتونيات  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/3878

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/05/30 الثنني  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده خليفة عبدالرحمن حممد ح�صني و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                        الو�صف  

 950                                                   اغرا�س مكتبيه    
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/17979

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/05/30 الثنني  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده ا�صايل لل�صياحة �س.ذ.م.م و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                            الو�صف  

 2،170                                                      معدات مكتبيه   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2018/3555

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/05/30 الثنني  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده مطعم اوفي�س مارت )�س. ذ. م. م( و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                        الو�صف  

 25،000                                           مكائن ومعدات �صكراب 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/17299

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/05/30 الثنني  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 
�صده ام بي ار ا�س للمقاولت �س.ذ.م.م + املعتز حممد احمد الربير علي   و او�صاف املحجوزات 

على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                              الو�صف  

 19،000                                                    معدات مكتبيه   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/18996
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/05/30 الثنني  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 
�صده جيبكو لتجارة مواد البناء ذ.م.م + �صي ام اي ميدل اي�صت + جوناتان �صارلي�س هوكيل و 

او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                            الو�صف       �صعر التقييم  

                                          اغرا�س مكتبيه ومتنوعه       114،950 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/3303

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/05/30 الثنني  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده عيادة ريتز لطب الأ�صنان  و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                             الو�صف  

 25،000                                                        معدات طبيه  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :ت�ضيك العني �ضبا 
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: للرجال رخ�ضة رقم: 1499265 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عمر ح�ضن عمر �ضالح الريكي %1٠٠

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف طار�س حممد عبداهلل نا�ضر البلو�ضي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�ضادية خلل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا 
االإعلن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :بقالة امبور

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�ضة رقم: 3927179 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة فهيمه ح�ضن هادي العامري %1٠٠
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف خالد عبداهلل عثمان املرزوقي
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�ضادية خلل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا 
االإعلن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطعم زهرة الكهرمان

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1803668 
تعديل اإ�ضم جتاري من/ مطعم زهرة الكهرمان

RESTAURANT ZAHRAT ELKAHRMAN

اإىل/ خمبز ومطعم زهرة الكهرمان
 ZAHRAT ALKAHRMAN BAKERY & RESTAURANT

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة خمبز تنور ) 4781٠٠3
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�ضادية خلل يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا االإعلن واإال فاإن الدائرة 
غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 174/2022/18 عقاري جزئي 
مو�ضوع الدعوى :  

طالب االإعلن / 1-عبداخلالق بارودجار -  �ضفته بالق�ضية : مدعي 
املطلوب اإعلنه :  1-  االمارات العاملية لل�ضتثمار �س.ذ.م.م -  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  

 جمهول حمل االقامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه برد مبلغ  مو�ضوع االإع��لن :  قد 
)1.1٠٠.٠٠٠( درهم وبف�ضخ العقد املرم بني طرفني جراء اخلل املدعي عليها ل�ضروط البيع 
الف  )مائة  مببلغ  املادية  واال�ضرار  اخل�ضائر  عن  بالتعوي�س  عليها  املدعي  بالزام  العام  ونظام 
بواقع %9  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  املدعي عليها  بالزام  درهم( 
وحتى متام ال�ضداد. وحددت لها جل�ضة يوم االربعاء  املوافق  ٢٠٢٢/6/1  ال�ضاعة 9.٠٠ �س يف قاعة 
التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 70197

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  265/2014/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم ٢٠13/3٢5 عقاري كلي ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)667.91٠( درهم �ضامل للر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة .
طالب التنفيذ : �ضونال ناجني ت�ضوهان - واخرون

عنوانه:عنوانه املختار - امارة دبي - مكتب املجموعة القانونية - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - برج خليفة 
- ال�ضاحة ب - جناح رقم 3٠13

 - امل��ح��دودة  للم�ضروعات  ال��واح��ة  جمموعة   -٢ امل��ح��دودة  ال��واح��ة  جمموعة  �ضركة   -1 اإعلنهما:  املطلوب 
�ضفتهما : منفذ �ضدهما

مو�ضوع االإعلن : قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:٢٠٢٢/5/19 اخطاركم ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره 
 -  1a2  -  1a4  -  1a3 66791٠.٠٠( درهم خلل 15 يوم من تاريخ التبليغ واال بيع العقار )الوحدات رقم(
 oasis 22 - الكائنة مبنطقة احلبيبة الرابعة رقم االر�س 51 - ا�ضم املبنىb4  -  22b3  -  22c3  -  21b1

القانونية. االجراءات  قانون  من   ٢95 املادة  ن�س  ملقت�ضيات  وفقا  املزايدة  بطريق  لكم  والعائدة   tower
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 70021

اعالن بالن�شر        
                     يف  املنازعة رقم:14/2022/238 منازعة مو�شوعية التنفيذ العقاري 

املنظورة يف:دائرة االمور الوقتية وامل�ضتعجلة رقم 54
مو�ضوع املنازعة : املطالبة ببطلن كافة االجراءات وبالغاء القرارات ال�ضادرة بتوقيع احلجز التحفظي او التنفيذي على العقار حمل ال�ضند 
التنفيذي )الوحدة العقارية رقم L164 - الكائنة يف برج فيوز بوديوم - طريق ال�ضيخ زايد - دبي( وما يرتتب على ذلك من اثار وباال�ضتمرار 
يف تنفيذ احلكم مو�ضوع ال�ضند التنفيذي يف ال�ضق املتعلق بالغاء ا�ضارة القيد العقاري )االجارة( الوارد يف �ضهادة ملكية العقار املذكور لدى 

دائرة االرا�ضي واالملك وفقا للحكم املنفذ به مع الزام املتنازع �ضدهم بالر�ضوم وامل�ضاريف واالتعاب . 
املتنازع:م�ضرف االمارات اال�ضلمي - �ضركة م�ضاهمة عامة

عنوانه:امارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - مبنى رقم 16 - الطابق الثالث - هاتف متحرك رقم:٠557٠1655٢ - مكاين:3135٢91835 
maliklaw@emirates.net.ae:فاك�س رقم:٠4٢٢٢7٠٠٢ - بريد الكرتوين -

وميثله:عبداحلميد عبدامللك م�ضطفى اهلي
املطلوب اإعلنه :  1- �ضركة ميجا �ضتار التجارية ذ.م.م  -  �ضفته : متنازع �ضده 

مو�ضوع االإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة ببطلن كافة االجراءات وبالغاء القرارات ال�ضادرة بتوقيع احلجز التحفظي 
او التنفيذي على العقار حمل ال�ضند التنفيذي )الوحدة العقارية رقم L164 - الكائنة يف برج فيوز بوديوم - طريق ال�ضيخ زايد - دبي( وما 
يرتتب على ذلك من اثار وباال�ضتمرار يف تنفيذ احلكم مو�ضوع ال�ضند التنفيذي يف ال�ضق املتعلق بالغاء ا�ضارة القيد العقاري )االجارة( الوارد 
يف �ضهادة ملكية العقار املذكور لدى دائرة االرا�ضي واالملك وفقا للحكم املنفذ به مع الزام املتنازع �ضدهم بالر�ضوم وامل�ضاريف واالتعاب 
- وحددت لها جل�ضة يوم الثلثاء  املوافق  ٢٠٢٢/6/14  ال�ضاعة ٠8.3٠ �س يف قاعة التقا�ضي عن بعد والتي ميكن الو�ضول اليها من خلل 
موقع حماكم دبي االلكرتوين - اخلدمات العامة - جداول جل�ضات الق�ضايا واليتوجب عليكم ح�ضورها ونخطركم بانه لكم احلق بتقدمي 

رئي�ض الق�شمما لديك من مذكرات او م�ضتندات موقع عليها منكم قبل اجلل�ضة ب��� 3 يوما من خلل نظام الطلبات الذكية.

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
اعالن حكم بالن�شر        

                  2022 / 701 احوال نف�ض م�شلمني
تفا�ضيل االإعلن بالن�ضر

اإىل املدعى عليه/1_ �ضيد علي �ضيد عبداحلميد اأ�ضريف بور - جمهول حمل االإقامة
مبا اأن املدعى/زهراء احمد �ضرابى

و ميثله /اأحمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي
قد اأقام عليك�  الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مببلغ وقدره / 14٢،3٠9 درهم والر�ضوم وامل�ضروفات 

ومقابل اأتعاب املحاماة .
وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�س   املوافق 16-٠6-٢٠٢٢ ال�ضاعة ٠9:3٠ �ضباحا يف قاعة التقا�ضي 
 BUILDING_DESC&  عن ُبعد  يف مبنى االأحوال ال�ضخ�ضية يف منطقة القرهود
اأو  م��ذك��رات  م��ن  لديك�  م��ا  بتقدمي  و عليك  قانونيا  م��ن ميثلك  اأو  باحل�ضور  ف��اأن��ت مكلف  ل��ذا 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة ب�ثلثة اأيام على االقل
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:234/2022/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثانية رقم 9٢

جمريا  عقارات  جممع  هومز  ت��اون  زعفران  مب�ضروع   TH11٢ رقم  ال�ضكنية  الوحدة  �ضراء  �ضراء  طلب  بف�ضخ   : الدعوى  مو�ضوع 
للجولف وباعادة املتعاقدان على احلالة التي كانا عليها قبل التعاقد الزام املدعي بان ترد للمدعية ما قب�ضته من مبالغ مالية عن 
الزام املدعي  ال�ضداد  القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى متام  الفائدة  ال�ضقة مبلغ )616.٠٢3.6٠( درهم مع  طلب �ضراء 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ/5٠.٠٠٠ درهم عن كافة اال�ضرار املادية واالدبية وفوات الفر�ضة التي حلقت باملدعية من جراء اخلل 

املدعي عليها التعاقد الزام املدعي عليها بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:يانان زهاجن

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بور�ضعيد - ديره - �ضارع االحتاد - بناية اخليمة - مكتب رقم 3
املطلوب اإعلنه :  1- بيفر جلف للتطوير العقاري �س.ذ.م.م  -  �ضفته : مدعي عليه 

مو�ضوع االإعلن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ:٢٠٢٢/5/9 يف الدعوى املذكورة اعله ل�ضالح/ يانان زهاجن 
ببطلن طلب ال�ضراء املحرر فيما بني املدعية واملدعي عليها عن الوحدة ال�ضكنية رقم 11٢ - مب�ضروع زعفران تاور هومز جممع 
عقارات جمريا للجولف وباعادة احلال اىل ما كان عليه قبل التعاقد - ثانيا:بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ مقداره 
)616٠٢3.6٠( درهم والفائدة القانونيه عنه بواقع 5% �ضنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�ضداد - ثالثا:بالزام املدعي 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )٢٠٠٠٠( درهم تعوي�س كما الزمتها امل�ضروفات ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة، حكما 
مبثابة احل�ضوري قابل لل�ضتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعلن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:516/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثانية ع�ضر رقم 859
مو�ضوع الدعوى : اوال بالزام املدعي عليها االوىل برد اأ�ضل خطاب ال�ضمان رقم:3001CLG201706225 ال�ضادر عن املدعي 
عليه الثاين للمدعي عليها االوىل او قيمته نقدا مببلغ وقدره )٢.31٠.٠٠٠( درهم اثنني مليون وثلثمائه وع�ضرون االف درهم - 
 3001CLG201706225 ثانيا:الزام املدعي عليه الثاين بالغاء خطاب ال�ضمان ال�ضادر ل�ضالح املدعي عليها االوىل ورقمه
ثالثا:ويف   - اليه  تقدميه  ح��ال  �ضرفه  ووق��ف  دره��م  االف  وع�ضرة  وثلثمائه  مليون  اثنني  دره��م   )2.310.000( وق��دره  مببلغ 

كافة االحوال الزام املدعي عليها االوىل بكافة الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املدعي:كوالتي كت�ضن لتجارة املعدات �س.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �ضارع ال�ضعادة - مبنى ا�ضبكت تاور - �ضقة مكتب 34٠1
املطلوب اإعلنه :  1- بي اي �ضي للمقاوالت �س.ذ.م.م  -  �ضفته : مدعي عليه

ال�ضمان  خ��ط��اب  اأ���ض��ل  ب��رد  االوىل  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  اوال  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : االإع���لن  مو�ضوع 
وقدره  مببلغ  ن��ق��دا  قيمته  او  االوىل  عليها  للمدعي  ال��ث��اين  عليه  امل��دع��ي  ع��ن  ال�����ض��ادر   3001CLG201706225:رقم
)٢.31٠.٠٠٠( درهم اثنني مليون وثلثمائه وع�ضرون االف درهم - ثانيا:الزام املدعي عليه الثاين بالغاء خطاب ال�ضمان ال�ضادر 
ل�ضالح املدعي عليها االوىل ورقمه 3001CLG201706225 مببلغ وقدره )2.310.000( درهم اثنني مليون وثلثمائه 
وع�ضرة االف درهم ووقف �ضرفه حال تقدميه اليه - ثالثا:ويف كافة االحوال الزام املدعي عليها االوىل بكافة الر�ضوم وامل�ضاريف 
ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�ضة يوم االثنني  املوافق  ٢٠٢٢/5/3٠  ال�ضاعة ٠9.٠٠ �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام 

على االأقل.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
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العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1432/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الرابعة رقم 198

املدعي  ذمة  املرت�ضد يف  املبلغ  دره��م   )4.4٢4.٠55.35( وق��دره  مبلغ  ب�ضداد  عليه  املدعي  ال��زام  املطالبه   : الدعوى  مو�ضوع 
عليه من الق�ضط الثاين وحتى الق�ضط ال�ضابع واالخري والر�ضوم وامل�ضاريف امل�ضتحقة على الوحدة الزام املدعي عليه ب�ضداد 
الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�ضداد التام الزام املدعي عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى . 

املدعي:بزن�س تاور لل�ضتثمار �س.ذ.م.م
عنوانه:االمارات - ام��ارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �ضارع مر�ضى دراي��ف - وي�ضت بريي تاور 1 - الطابق 19 

- مكتب 19٠1 - 19٠9
املطلوب اإعلنه :  1- كينغ زو  -  �ضفته : مدعي عليه 

مو�ضوع االإعلن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ:٢٠٢٢/3/14 يف الدعوى املذكورة اعله ل�ضالح/ 
بزن�س تاور لل�ضتثمار �س.ذ.م.م بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ مقداره )4.4٢4.٠55.35( درهم اربعة مليون 
واربعمائة واربعة وع�ضرون الف وخم�ضة وخم�ضون درهم وخم�ضة وثلثون فل�س والفائدة بواقع 5% �ضنويا من تاريخ املطالبة 
الق�ضائية )تاريخ رفع الدعوى( احلا�ضل يف ٢٠٢1/11/٢ وحتى ال�ضداد التام والزمت املدعي عليه بامل�ضاريف ومبلغ الف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�ضوري قابل لل�ضتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر 

هذا االعلن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 

اعالن بالن�شر 
 207/2021/107 تنفيذ جتاري 

اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�ضر  - تفا�ضيل االإعلن بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضده/1-  �ضويفت الين للعمال الفنية �س.ذ.م.م

جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/االفق العاملية خلدمات التوظيف

وميثله:حممد عي�ضى �ضلطان ال�ضويدي 
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  املذكورة اعله  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 

وقدره )٢4٢869( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعلن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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Date 26/ 5/ 2022  Issue No : 13553
Legal notice of publication

No. 2022/113302
Warner : Samina Malik Abdul shakoor, Pakistani national, It is represented 
by the signature of Mrs. Shaima Saleh Muhammad Saleh under the power of 
attorney certified by the notary public with editor number 2022/1/26690 
Tel No. 058151445
Warnee : Abeer tariq Muhammad tarik khan, Pakistani national
Tel No. 0509509101

Subject : Format of requesting a notification by publication
in notice No. (2022/1/93669)

The warner notifies the warnee to pay an amount of (43.500) thousand 
dirhams with a period not exceeding five days from publication, Otherwise, 
the warner will have to take all legal measures that preserve his right and 
demand appropriate compensation for any failure or damage, while charging 
the warnee with all fees and expenses of litigation and attorney fees.
Public notary

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 26/ 5/ 2022  Issue No : 13553
Request for Notification of Judgment Through Publication in Newspapers
Reference number: 0524202212585035
Date of issue: 25/05/2022

Motion of Notification of Judgment Through Publication in Newspapers 
issued by Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance,

In Case No. SHCFICIPOR2021/00103 District Commercial
To, Judgment Debtor : Al Ghaws Hydraulic Pipes Trading, address : 9431239
We would like to inform you that on 11/05/2022, this Court ruled against you in the above 
mentioned Case in favor of Al Zerwa Trading Company (L.L.C) - Sharjah Branch, as follows:

Judgment
The Court ruled as in the presentia : -

To oblige the Defendant to pay the Plaintiff an amount of AED 56218,31 (fifty-six thousand two 
hundred eighteen dirham, and thirty-one fils) and the legal interest at the rate of 5% annually from 
the date of the judicial claim until the completion of payment, provided that the interest does not 
exceed the ruled amount, to oblige it to pay fees and expenses, and AED 500 as the attorney's fees, 
and to dismiss all other requests.

This judgment shall be subject to appeal within the legal period, which is 30 days from the
day following its publication.

Judge / Salama Rashid Salem Al Ketbi 
Sharjah Federal Court

Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70533 Date 26/ 5/ 2022  Issue No : 13553
Notice of publication judgment

Ajman Federal Court, Federal Sharia Court of First Instance
In lawsuit No. AJCFISHPAF2022/0000012/ personal affairs

To the convicted : Ziad Sharaf El-Din
Unknown residence: Ajman Al Rawda area Sheikh Ammar Street Tel. 0547187005
We would like to inform you that on 19/05/2022, the court issued an order obligating you in the 
aforementioned lawsuit in favor of the defendant as follows:
The court ruled in the presence of the plaintiff, Nour Zuhair Al-Jabr, against the defendant, Ziyad Sharaf 
El-Din :
First : By divorcing the plaintiff from the defendant a clear divorce for abandonment, and the plaintiff must 
count her waiting period from this divorce from the date on which the divorce judgment becomes final.
Second : Obligating the defendant to pay the plaintiff Deferred Dowry of 20,000 dirhams from the date the 
judgment becomes conclusive.
Third : Obligating the defendant to pay the plaintiff post-divorce waiting period support of 1,000 dirhams for 
each month from the date the judgment becomes conclusive.
Fourth : Obligating the defendant to pay the plaintiff alimony retroactively in the amount of 12,000 dirhams 
at the rate of 1,000 dirhams for each month.
Fifth : The defendant shall bear the fees and expenses of the lawsuit
Eighth : The defendant announces the publication
The verdict was issued as an attendance and was publicly pronounced on Thursday, 18 Shawwal / 1443 AH 
corresponding to 19/05/2022 AD.
Judgment subject to appeal within the legal period (30) days from the day following its publication.
Date of issue: 24/05/2022 AD.
Musab Abdullah

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70392

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  1921/2018/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2017/600 جتاري كلي ، واملعدل باالإ�ضتئناف رقم 2017/1277 
ا�ضتئناف جتاري ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )168.322.845 درهم( �ضامل للر�ضوم وامل�ضاريف

طالب التنفيذ: لينكور اإنريجى تريدينغ م د م �س  
O - مكتب رق���م 30 -32 - رق���م مكاين  اأب����راج ب��ح��ريات ج��م��ريا - ب���رج ري���ف - ك��ل���ض��رت  اإم����ارة دب���ي - ب��ردب��ي -  ع��ن��وان��ه : 

وميثله : مي�ضال اأمادو �ضلهوب    -  044487298 هاتف   -  2433087031
اأب��راج بحريات اجلمريا -  اإم��ارة دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زاي��د - منطقة  ب��وري - عنوانه :  اإقبال  اإعلنه : عرفان  املطلوب 
 -  0097143277772  -  1266773852 مكاين  رق��م   - الثالث  الطابق   )A-03-AG( رق��م  وح��دة   )1( كل�ضرت 

info@globaladvocates.net
مو�ضوع االإعلن : اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/6/8 ال�ضاعة 05:00:00م ويف االيام الثلث التالية ان اقت�ضى احلال 
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين 
اال�ضا�ضي  الثمن  20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�ضراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يرره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خلل 
ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خلل االيام الع�ضرة التالية لر�ضوم 
املزاد ب�ضرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما 

يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات :
1- وحدة عقارية - املنطقة : الثنية اخلام�ضة - رقم االر�س 872 - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى : �ضيلفر تاور - رقم  العقار 

: B1-03-01 - امل�ضاحة : 98،20 مرت مربع - املقدرة ب� )920،911/12( درهم 
2- وحدة عقارية - املنطقة : الثنية اخلام�ضة - رقم االر�س 872 - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى : �ضيلفر تاور - رقم  العقار 

: B1-03-02 - امل�ضاحة : 51،93 مرت مربع - املقدرة ب� )561،779/52( درهم 
3- وحدة عقارية - املنطقة : الثنية اخلام�ضة - رقم االر�س 872 - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى : �ضيلفر تاور - رقم  العقار 

: B1-03-12 - امل�ضاحة : 105،63 مرت مربع - املقدرة ب� )989،335/93( درهم 
1 - رقم العقار  149 - ا�ضم املبنى : يل ريفريا تاور - رقم املبنى :  4- وحدة عقارية - املنطقة : مر�ضى دبي - رقم  االر�س 

: S03 - امل�ضاحة : 99،65 مرت مربع - املقدرة ب��� )2،556،059،91( درهم
ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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•• دبي- وام:

ح�ضد منتخبنا الوطني للدراجات 
"�ضيدات" 11 ميدالية  "رجال" و 
ميدالية   14 اأ����ض���ل  م���ن  م��ل��ون��ة 
دورة  يف  ل��ل��ع��ب��ة  ت��خ�����ض��ي�����ض��ه��ا  مت 
االألعاب اخلليجية الثالثة بالكويت 
وامل�ضتمرة حتى 31 مايو احلايل، و 
تنوعت امليداليات ما بني 7 ذهبيات 

وف�ضيتني وبرونزيتني.
واأهدى يا�ضر الدوخي االأمني العام 
با�ضمه  للدراجات  االإم��ارات  الحتاد 
هذا  االحت��اد  اأع�ضاء  جميع  وبا�ضم 
الر�ضيدة،  ال���ق���ي���ادة  اإىل  االإجن������از 
امل�ضتمر  دع��م��ه��ا  ل���وال  ان���ه  م���وؤك���دا 
و�ضغرية  كبرية  كل  على  والوقوف 
اللجنة  يف  امل�������ض���وؤول���ني  ق��ب��ل  م���ن 
العامة  والهيئة  الوطنية  االأوملبية 

للريا�ضة، ملا حتققت هذه االأرقام.
ال�������دورة  يف  حت���ق���ق  م����ا  اأن  واأك��������د 
اخلليجية يعطي دافعا قويا من اأجل 
حيث  املقبلة،  ال��ف��رتة  ا�ضتحقاقات 
للدراجات  الوطني  املنتخب  ينتظر 
بطولتني مهمتني يف الفرتة املقبلة 

الهند  يف  االآ���ض��ي��وي��ة  البطولة  هما 
وبطولة  امل���ق���ب���ل،  ي��ون��ي��و  ���ض��ه��ر  يف 
تركيا  يف  االإ����ض���لم���ي  ال��ت�����ض��ام��ن 

ب�ضهر اأغ�ضط�س.
واأ��������ض�������ار االأم����������ني ال�����ع�����ام الحت�����اد 
جميع  اأن  اإىل  للدراجات  االإم���ارات 

اللعبة  احت��اد  اإدارة  جمل�س  اأع�ضاء 
�ضيكونوا يف ا�ضتقبال اأبطال الدورة 

اخلليجية لتهنئتهم بهذا االإجناز.

•• دبي-وام:

ق��ائ��د منتخب  املحمدي  ول��ي��د  ق��ال 
ال�ضاطئية،  ال��ق��دم  ل��ك��رة  االإم�����ارات 
اآ�ضيا للكرة  الفوز ببطولة غرب  اإن 
ال�ضاطئية، يوؤكد على مكانة اللعبة 
وال��ت��ي مت��ل��ك مقومات  ال���دول���ة  يف 

كبرية للتفوق.
وك��ان منتخب االإم����ارات ق��د ح�ضد 
لقب بطولة كاأ�س غرب اآ�ضيا للكرة 
الثانية،  ن�����ض��خ��ت��ه��ا  يف  ال�����ض��اط��ئ��ي��ة 
ال�ضعودي  االحت����اد  نظمها  وال��ت��ي 
مناف�ضاتها  واأق��ي��م��ت  ال��ق��دم،  ل��ك��رة 
مب���دي���ن���ة ج��������ازان ، مب�������ض���ارك���ة 7 
م��ن��ت��خ��ب��ات، وذل����ك ب��ع��د ف����وزه على 
نظريه العماين يف املباراة النهائية 

.2-3
املحرتف  امل��ح��م��دي،  وليد  واأ���ض��اف 
ري���ال موين�ضرت  ف��ري��ق  ���ض��ف��وف  يف 
اأنباء  االأملاين يف ت�ضريحات لوكالة 
الرت�ضيحات  اإن  "وام"  االإم������ارات 
منتخب  م�ضلحة  يف  ت�����ض��ب  ك��ان��ت 
االإم�����������������ارات م������ن ق����ب����ل ان����ط����لق 

البطولة، وهو ما برهن عليه العبو 
و�ضواًل  املناف�ضات،  خ��لل  املنتخب 
على  وال��ف��وز  النهائية  امل��ب��اراة  اإىل 
املر�ضحني  اأح���د  ال��ع��م��اين  املنتخب 

الكبار اأي�ضا.
وق�������ال " ت���ع���اه���دن���ا ع���ل���ى ت������دارك 
اأول  يف  ح����دث����ت  ال����ت����ي  اأخ���ط���ائ���ن���ا 
كانت  وال��ت��ي  بالبطولة  لنا  م��ب��اراة 

اأي�ضا، وعلى  اأمام املنتخب العماين 
ال��ت��ك��ات��ف م���ن اأج�����ل حت��ق��ي��ق لقب 
بالفعل يف  البطولة، وهو ما حدث 
باقي مبارياتنا، حيث تاأهلنا للدور 
جتاوز  يف  وجنحنا  النهائي  ن�ضف 
امل��ن��ت��خ��ب ال��ب��ح��ري��ن��ي، و����ض���واًل اإىل 
منتخب  وم��لق��اة  النهائية  امل��ب��اراة 
ع���م���ان م�����رة اأخ��������رى، وجن���ح���ن���ا يف 

ال�ضابقة،  اأخ��ط��ائ��ن��ا  ع��ل��ى  ال��ت��غ��ل��ب 
ال���ف���وز وح�ضد  ث���م حت��ق��ي��ق  وم����ن 

اللقب بجدارة وا�ضتحقاق".
ال�ضبع  البطولة  منتخبات  وك��ان��ت 
مت توزيعها على جمموعتني، حيث 
منتخبات  االأوىل  املجموعة  �ضمت 
االإم��ارات وعمان، والكويت ولبنان، 
الثانية،  املجموعة  �ضمت  ح��ني  يف 

والبحرين  ال�����ض��ع��ودي��ة  م��ن��ت��خ��ب��ات 
وف��ل�����ض��ط��ني، وت���اأه���ل ل���ل���دور ن�ضف 
واالإم���ارات  عمان  منتخبا  النهائي 
والبحرين  االأوىل،  املجموعة  م��ن 

وفل�ضطني من الثانية.
واأ�ضاد قائد منتخب االإمارات للكرة 
املنتخب  بت�ضكيلة العبي  ال�ضاطئية 
البطولة،  ه����ذه  يف  ���ض��ارك��ت  ال���ت���ي 

بقيادة  ال��ف��ن��ي  اجل��ه��از  اأن  م���وؤك���داً 
االأ���ض��ب��اين اأم����ريايل، جن��ح يف �ضنع 
اخلرة  ب��ني  مت��زج  موفقة  توليفة 
وال�ضباب، وهو ما كان له تاأثري كبري 
على عطاء جميع اللعبني ومتيز 

اأدائهم خلل م�ضوار البطولة.
اللعبني  ت�ضكيلة  جنحت   " وق��ال 
والتي مزجت بني اخلرة وال�ضباب 

منح  يف   ، فئة  لكل   50% مب��ع��دل 
ال��ف��ري��ق ال��ث��ق��ة وال���ق���وة واخل����رة، 
ال���ك���ب���ار يف  ال���لع���ب���ني  اأن  خ���ا����ض���ة 
ن�ضيحة  ب���اأي  يبخلوا  مل  املنتخب 
له  ك��ان  م��ا  وه��و  ال�ضباب،  للعبني 
تاأثري اإيجابي على اأداء الفريق ككل، 
و���ض��اه��م يف ف���وز اأث��ن��ني م��ن العبي 
املنتخب بجوائز فردية، وهما وليد 
البطولة،  يف  الع���ب  ك��اأف�����ض��ل  ب�ضر 

ورا�ضد عيد هداف البطولة".
اأه��م��ي��ة احل�ضول  " رغ���م  واأ����ض���اف 
على األقاب فردية مثل اأف�ضل العب 
جميع  ان  اإال  ال��ب��ط��ول��ة،  وه�����داف 
اللعبني كان لهم هدف اأكر وهو 
ح�ضد لقب البطولة، بغ�س النظر 
الفردية،  اجلوائز  بهذه  الفوز  عن 
ويف نف�س الوقت فاإن هذه اجلوائز 
ال��ف��ردي��ة حت�����ض��ب جل��م��ي��ع عنا�ضر 
���ض��اه��م��ت يف ظهور  ال���ت���ي  ال��ف��ري��ق 

املنتخب بهذا ال�ضكل املتميز".
االإم����ارات عن  قائد منتخب  وع��ر 
من  مزيد  اللعبة  تلقى  اأن  اأمنياته 
االه��ت��م��ام م��ن ق��ب��ل االأن���دي���ة �ضعياً 

املحلي،  االحتكاك  ق��اع��دة  لتو�ضيع 
التي  املتميزة  املكانة  على  للحفاظ 
يف  ال�ضاطئية  ال��ق��دم  ك���رة  ت�ضغلها 
اإمكانات  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ  ال���دول���ة، 
خا�ضة  العالية،  الفنية  اللعبني 
من  ك���ب���رية  جم���م���وع���ة  وج������ود  اأن 
الدماء  ي�ضهم يف جتديد  اللعبني 
ب�ضكل  االأول  امل��ن��ت��خ��ب  ���ض��ف��وف  يف 

يحفظ له متيزه.
املنتخب  يوا�ضل  اأن  " اأمتنى  وق��ال 
حت��ق��ي��ق جن��اح��ات��ه اخل���ارج���ي���ة من 
امل����زي����د من  امل�������ض���ارك���ة يف  خ������لل 

البطوالت الفرتة املقبلة".
واأو�ضح وليد املحمدي اأنه �ضيتوجه 
ناديه  اإىل  املقبل  يونيو  �ضهر  بداية 
ا�ضتعدادا  موين�ضرت  ري��ال  االأمل���اين 
اأبطال  دوري  بطولة  يف  للم�ضاركة 
ت�ضت�ضيفها  ال��ت��ي   ،2022 اأوروب����ا 
اإىل   2 الرتغال خلل الفرتة من 
ان يقدم  متمنياً  املقبل،  يونيو   12
م��ع ف��ري��ق��ه م�����ض��ت��وي��ات م��ت��م��ي��زة يف 
اأكر بطولة للأندية على م�ضتوى 

اأوروبا.

•• اأبوظبي-وام:

بر�ضلونة  م��ن  نيمار  ال��رازي��ل��ي  انتقال  على  كاملة  اأع���وام   5 م��رور  برغم 
االإ�ضباين اإىل باري�س �ضان جريمان الفرن�ضي، اإال اأن هذه ال�ضفقة ال تزال 
اأي  ينجح  ومل  ال��ع��امل،  م�ضتوى  على  اللعبني  انتقاالت  تاريخ  يف  االأع��ل��ى 
العب اآخر يف اإزاحة نيمار حتى االآن عن �ضدارة قائمة اأغلى العب كرة قدم 

يف التاريخ.
وكان نيمار دا �ضيلفا ترك بر�ضلونة اإىل �ضان جريمان مقابل �ضداد ال�ضرط 
اجلزائي يف عقده مع النادي الكتالوين، والذي بلغت قيمته 222 مليون 

يورو.
 5 اأغلى  قائمة  "وام"  االإم���ارات  اأن��ب��اء  وكالة  تر�ضد  ال��ت��ايل،  التقرير  ويف 
االأوروبية،  ال��دوري��ات  مناف�ضات  نهاية  مع  فرقهم  مع  واأرق��ام��ه��م  �ضفقات 
واأرقام  اإح�ضاءات  يف  املتخ�ض�س  ماركت" العاملي  "تران�ضفري  موقع  ح�ضب 

اللعبني واالأندية واملدربني ..
قبل  �ضان جريمان  اإىل  بر�ضلونة  انتقاله من  القائمة منذ  نيمار  ويت�ضدر 
بداية مو�ضم 2017 - 2018، وحتى نهاية املو�ضم احلايل، خا�س نيمار 
مع فريقه 144 مباراة �ضجل خللها 100 هدف و�ضنع 60 هدفا؛ بواقع 

و28 هدفا و�ضناعة 16 هدفا يف املو�ضم االأول، و/28 مباراة  مباراة   30
و23 هدفا و�ضناعة 13 هدفا/ يف املو�ضم الثاين، و/27 مباراة و19 هدفا 
و�ضناعة 12 هدفا/ يف املو�ضم الثالث، و/31 مباراة و17 هدفا و�ضناعة 
الرابع و/28 مباراة و13 هدفا و�ضناعة 8 اأهداف/  املو�ضم  11 هدفا/ يف 

يف املو�ضم اخلام�س.
وياأتي ثانيا الفرن�ضي كيليان مبابي العب �ضان جريمان، الذي اأعلن موؤخرا 
 2018  / 2017 اإليه يف مو�ضم  جتديد تعاقده مع الفريق الذي ان�ضم 

قادما من موناكو الفرن�ضي ب�ضفقة بلغت 180 مليون يورو.
مباراة   217 يف  فريقه  م��ع  ال��لع��ب  ���ض��ارك  احل���ايل،  املو�ضم  نهاية  وحتى 
�ضجل خللها 171 هدفا و�ضنع 87 هدفا؛ بواقع 44 مباراة و21 هدفا 
و�ضناعة 15 هدفا يف املو�ضم االأول، و/43 مباراة و39 هدفا و�ضناعة 17 
هدفا/ يف الثاين، و/37 مباراة و30 هدفا و�ضناعة 18 هدفا/ يف الثالث، 
مباراة  و/46  ال��راب��ع،  يف  هدفا/   11 و�ضناعة  هدفا  و42  مباراة  و/47 

و39 هدفا و�ضناعة 26 هدفا/ يف املو�ضم اخلام�س.
ويحل ثالثا الفرن�ضي عثمان دميبلي العب بر�ضلونة؛ حيث انتقل اإىل النادي 
االإ�ضباين يف مو�ضم 2017 - 2018 قادما من بورو�ضيا دورمتوند ب�ضفقة 
ي��ورو، وخلل تلك الفرتة، �ضارك اللعب مع  140 مليون  بلغت قيمتها 

بر�ضلونة يف 150 مباراة �ضجل خللها 32 هدفا و�ضنع 34 هدفا، وكان 
اأف�ضل موا�ضمه مع الفريق 2018 2019- حيث لعب 43 مباراة �ضجل 
خللها 14 هدفا و�ضنع 8 اأهداف، ومو�ضم 2020 - 2021، الذي لعب 

خلله 44 مباراة �ضجل فيها 11 هدفا و�ضنع 5 اأهداف.
ويحتل الرازيلي فيليبي كوتينيو املركز الرابع يف القائمة من خلل �ضفقة 
انتقاله اإىل بر�ضونة يف و�ضط مو�ضم 2017 - 2018، قادما من ليفربول 

االإجنليزي ب�ضفقة بلغت قيمتها 135 مليني يورو.
20 هدفا و�ضنع  �ضجل خللها  76 مباراة  بر�ضلونة  اللعب مع  وخا�س 
اأول مو�ضمني، قبل اإعارته اإىل بايرن ميونخ االأمل��اين ثم اإىل  هدفا يف   12

اأ�ضتون فيل االإجنليزي.
وياأتي خام�ضا يف القائمة اللعب الرتغايل جواو فيلك�س؛ حيث انتقل من 
بنفيكا الرتغايل اإىل اأتلتيكو مدريد االإ�ضباين يف مو�ضم 2019 - 2020، 

ب�ضفقة بلغت قيمتها 127 مليون يورو.
111 مباراة �ضجل خللها  التعاقد معه، خا�س فيلك�س مع فريقه  ومنذ 
15، بواقع /36 مباراة و9 اأهداف و�ضناعة 3 اأهداف/  29 هدفا، و�ضنع 
يف املو�ضم االأول، و"40 مباراة و10 اأهداف و�ضناعة 6 اأهداف" يف الثاين، 

و"35 مباراة و10 اأهداف و�ضناعة 6 اأهداف" يف املو�ضم الثالث.

احتاد الإمارات للدراجات: لقب »الدورة اخلليجية« دافع لتحقيق املزيد من الإجنازات

وليد املحمدي : الفوز بلقب غرب اآ�شيا يعك�س مكانة كرة القدم ال�شاطئية يف الإمارات

»وام« تر�شد اأرقام واإح�شائيات اأغلى 5 �شفقات يف الدوريات الأوروبية

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نائب  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�ضيخ  �ضمو  اأ�ضدر 
لرئي�س  االأول  النائب  اأبوظبي،  الإم��ارة  التنفيذي  املجل�س 
رئي�س  ال�����ض��رف،  جمل�س  لرئي�س  االأول  ال��ن��ائ��ب  ال���ن���ادي، 
جمل�س اإدارة نادي العني الريا�ضي الثقايف.. قراراً بتعيني 
اآل نهيان، نائباً  �ضعادة ال�ضيخ �ضلطان بن حمدان بن زايد 

لرئي�س جمل�س اإدارة النادي و�ضركاته.
لنادي  التنفيذية  اللجنة  بت�ضكيل  ق��راراً  �ضموه  اأ�ضدر  كما 

زايد  بن  حمدان  بن  �ضلطان  ال�ضيخ  �ضمو  برئا�ضة  العني، 
ال�ضركات  اإدارات  جم��ال�����س  روؤ����ض���اء  وع�����ض��وي��ة  ن��ه��ي��ان،  اآل 
بو�ضع  التنفيذية  اللجنة  وتعنى  للنادي.  املنتدب  والع�ضو 
و�ضركاته  للنادي  امل���دى  طويلة  اال�ضرتاتيجية  اخل��ط��ط 
ال�ضنوية  امل��وازن��ات  ومراجعة  واالأه���داف  للأولويات  وفقاً 
على  والتحديثات  التنظيمي،  الهيكل  على  والتعديلت 
االأداء  واإدارة  التنظيمي  االأداء  ومراقبة  ال�ضلحيات  �ضلم 
وم��راج��ع��ة ال��ت��ق��اري��ر امل��ال��ي��ة واالإداري������ة وال��ف��ن��ي��ة املتعلقة 

بال�ضيا�ضة العامة للنادي و�ضركاته.

•• الكويت-الفجر

العربية  البطولة  بلقب  ف��وزه  بعد  االإم���ارات  لريا�ضة  اإجن���ازا جديدا  االإم���ارات  ج��ودو  حقق 
ميداليات   6 االأردن، بفوزه بلقب اجلودو اخلليجي بر�ضيد  اأقيمت موؤخرا يف  التي  للجودو 
منها 4 ميداليات ذهبية وف�ضية وبرونزية وذلك يف ختام مناف�ضات دورة االألعاب اخلليجية 
عبد  ال�ضيخ  ب�ضالة  االأول  اأم�س  م�ضاء  مناف�ضاتها  اختتمت  التي  للجودو  الثالثة  الريا�ضية 
5/31 احلايل  اهلل اجلابر بدولة الكويت ال�ضقيقة، �ضمن فعاليات الدورة التي تختتم يوم 
مب�ضاركة جميع الدول اخلليجية.. وحقق املركز الثاين يف الرتتيب العام للجودو اخلليجي 
الكويت  وثالثا منتخب  وبرونزية،  وف�ضية  ذهبيتان  ميداليات   4 بر�ضيد  البحرين  منتخب 

بر�ضيد ذهبية و4 برونزيات، ثم املنتخب ال�ضعودي وقطر خام�ضا.
وجنح منتخبنا من الفوز اأم�س االأول ب� 3 ميداليات ذهبية جديدة اأ�ضيفت لر�ضيد منتخبنا 

الوطني للجودو الذي فاز بذهبية واحدة يف افتتاح مناف�ضات البطولة، بفوز اللعب جورام 
درانا�ضغيلي يف وزن حتت 66 كجم، فيما فاز اأم�س االأول اللعب نوجزاري �ضغيلي بذهبية وزن 
حتت 90 كجم، واأ�ضاف اللعب اآرام ريان الذهبية الرابعة يف وزن حتت 100 كجم، واللعب 
ماجو معروف حمدوف ذهبية وزن فوق 100 كجم.. ونال امليدالية الف�ضية ال�ضاعد �ضعيد 
النقبي يف وزن حتت 73 كجم ثم برونزية النا�ضئ الواعد اأحمد جا�ضم ال�ضمريي بوزن حتت 

كجم،  60
وثمن �ضعادة حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�س احتاد امل�ضارعة واجلودو ما حتقق من اإجناز 
بعثة منتخباتنا  بالكويت �ضمن  االألعاب اخلليجية  دورة  ملنتخب اجل��ودو �ضمن م�ضاركته يف 
ملنتخب  االإع��داد  بالرغم من �ضيق فرتة  االإيجابية  امل�ضاركة  تلك  الريا�ضية خلل  الوطنية 
اجلودو ال�ضاب ا�ضتعدادا للم�ضاركات االإقليمية والدولية القادمة.. و�ضاد �ضعادة رئي�س االحتاد 

بجهود البعثة خلل بطولة االأ�ضقاء وب�ضمة املدرب فيكتور �ضيكرتوف. 

بتوجيهات هزاع بن زايد.. �شلطان بن حمدان بن زايد نائبا 
لرئي�س جمل�س اإدارة نادي العني ورئي�شا للجنة التنفيذية

جودو الإمارات بطل اخلليج 
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

وم�ضرية  ت��ع��ادالت  و3  انت�ضارا   16
خ���ال���ي���ة م�����ن ال����ه����زائ����م يف ال�������دوري 
االإجنليزي منذ بداية العام احلايل .. 
ثلثة عوامل منحت االأمل��اين يورجن 
جائزة  لليفربول  الفني  املدير  كلوب 
االإجنليزي  ال���دوري  م��درب يف  اأف�ضل 

لكرة القدم هذا املو�ضم.
وبرغم عدم فوز فريقه بلقب الدوري 
امل�ضرية  ك��ان��ت  امل��ن��ق�����ض��ي،  امل��و���ض��م  يف 
الثاين  الن�ضف  يف  للفريق  الناجحة 
قل�ضت  التي  واالنطلقة  املو�ضم  من 
املتوج  �ضيتي،  مان�ض�ضرت  م��ع  ال��ف��ارق 
باللقب، اإىل نقطة واحدة �ضببا رئي�ضيا 
يف منح كلوب اجلائزة ليتوج بها للمرة 

الثانية يف م�ضريته التدريبية.
تعادل  وبعد  املا�ضي،  يناير  ويف مطلع 
 2-2 ت�ضيل�ضي  م�ضيفه  مع  ليفربول 
يف بداية الن�ضف الثاين من امل�ضابقة، 
ك����ان ل��ي��ف��رب��ول م���ت���اأخ���را ب���ف���ارق 14 
املت�ضدر،  �ضيتي  مان�ض�ضرت  عن  نقطة 
ال���ف���ري���ق ح���اف���ظ ع��ل��ى �ضجله  ول���ك���ن 
خ��ال��ي��ا م��ن ال��ه��زائ��م ف��ي��م��ا ت��ب��ق��ى من 

مو�ضم الدوري.
 2 ت�ضيل�ضي يف  التعادل مع  وك��ان هذا 
تعادالت   3 م��ن  واح���دا  املا�ضي  يناير 
خا�ضها  م����ب����اراة   19 اآخ�����ر  يف  ف��ق��ط 
ليفربول يف الدوري هذا املو�ضم، فيما 
مباراة   16 ال�  يف  الفوز  الفريق  حقق 
االأخرى ليقل�س الفارق مع مان�ض�ضرت 
�ضيتي املت�ضدر، والذي توج باللقب يف 

النهاية، اإىل نقطة واحدة.
وبهذا، كان ليفربول بقيادة كلوب هو 
اأكرث الفرق ح�ضدا للنقاط يف الن�ضف 
الثاين من الدوري بر�ضيد 51 نقطة 
من بينها نقطة التعادل مع ت�ضيل�ضي 
االنطلقة  ه��ذه  و�ضاهمت  يناير.  يف 
ال���ق���وي���ة ل��ل��ي��ف��رب��ول وا����ض���ت���م���راره يف 
حتى  �ضيتي  مان�ض�ضرت  م��ع  املناف�ضة 
اجل����ول����ة االأخ��������رية م����ن ال��������دوري يف 
ف���وز ك��ل��وب ب��ج��ائ��زة اأف�����ض��ل م���درب يف 
البطولة متفوقا على جوارديوال حيث 
ح�ضد كلوب اأكر عدد من النقاط يف 
ت�ضويت اجلماهري وجلنة اخلراء يف 

اال�ضتفتاء على هذه اجلائزة.
اأح������رز اجل����ائ����زة للمرة  ك���ل���وب  وك�����ان 
 2020  -  2019 مو�ضم  يف  االأوىل 

ع��ن��دم��ا ق���اد ل��ي��ف��رب��ول للقب ال���دوري 
للمرة االأوىل يف 30 عاما.

بورو�ضيا  م���ع  مم��ي��زة  م�����ض��رية  وب��ع��د 
دورمتوند االأملاين، توىل كلوب تدريب 
الريق  ليعيد   2015 يف  ل��ي��ف��رب��ول 
ل�ضنوات  غ����اب  ب��ع��دم��ا  ال���ف���ري���ق  اإىل 
طويلة، وجنح كلوب يف الفوز اأي�ضا مع 
الفريق بلقب دوري االأبطال االأوروبي 
االأوروبي  ال�ضوبر  وبكاأ�س   2019 يف 
العام  نف�س  يف  للأندية  العامل  وكاأ�س 
اإجنلرتا  ك��اأ���س  لقبي  ي�ضيف  اأن  قبل 
االإجنليزية  االأن���دي���ة  راب��ط��ة  وك���اأ����س 
هذا  الفريق  مع  �ضجله  اإىل  املحرتفة 
املو�ضم لريفع ر�ضيده مع الفريق اإىل 
مع  ق�ضاها  موا�ضم   7 يف  بطوالت   6

الفريق حتى االآن.

ال�7  اللقب  اإ���ض��اف��ة  كلوب  وي�ضتطيع 
بعد  ليفربول  م��ع  اإجن��ازات��ه  لر�ضيد 
ري������ال مدريد  ي��ل��ت��ق��ي  ع���ن���دم���ا  اأي�������ام 
االإ�ضباين يف نهائي دوري اأبطال اأوروبا 

يوم ال�ضبت املقبل.
وخ��لل ه��ذه املوا�ضم ال��� 7، ق��اد كلوب 
مبختلف  م���ب���اراة   380 يف  ال��ف��ري��ق 
 234 ال���ب���ط���والت، وح��ق��ق ال���ف���وز يف 
و60 هزمية  تعادال   86 منها مقابل 
% وهو   62 بن�ضبة جن��اح بلغت نحو 
فريقيه  م��ع  جن��اح��ه  ن�ضبة  ي��ف��وق  م��ا 
 "%  40/ االأمل���اين  ماينز  ال�ضابقني 

وبورو�ضيا دورمتوند "56 %".
ت��ق��دمي ه���ذه اجل���ائ���زة الأف�ضل  وب����داأ 
م����درب يف ال�����دوري االإجن���ل���ي���زي منذ 
وا�ضتحوذ   ،1994  -  1993 مو�ضم 

املدرب الكبري اال�ضكتلندي �ضري األيك�س 
فريج�ضون على ن�ضيب االأ�ضد يف عدد 
ت��وج باجلائزة  بها حيث  ال��ف��وز  م��رات 
التاريخية  حقبته  خ���لل  م���رة   11

فيما  ي��ون��اي��ت��د  مان�ض�ضرت  ت��دري��ب  يف 
اأح��رزه��ا 3 م��رات ك��ل م��ن جوارديوال 
والرتغايل  ���ض��ي��ت��ي  م��ان�����ض�����ض��رت  م���ع 

جوزيه مورينيو مع ت�ضيل�ضي.

الفرن�ضي  م��ع  ب��ه��ذا  ك��ل��وب  وت�����ض��اوى 
باجلائزة  ال���ف���وز  يف  ف��ي��ن��ج��ر  اآر����ض���ني 
مرتني حيث �ضبق لفينجر اأن توج بها 

مرتني مع اأر�ضنال.

•• دبي -وام:

مناف�ضات  االأول  اأم���������س  ان���ط���ل���ق���ت 
ال��ن�����ض��خ��ة ال��راب��ع��ة م��ن ب��ط��ول��ة فزاع 
الأ�ضحاب  الطائرة  للري�ضة  الدولية 
بن  مكتوم  ب�ضالة  ت��ق��ام  ال��ت��ي  الهمم 
حم��م��د ب���ن���ادي ���ض��ب��اب االأه����ل����ي دبي 
247 الع��ب��ا والع��ب��ة من  مب�����ض��ارك��ة 
العنوان  االإث����ارة  وك��ان��ت  دول���ة.   30
التمهيدي  ال���دور  الن��ط��لق��ة  االأب����رز 
ا�ضتعدادات  ج��ل��ي��ا  ظ���ه���رت  اأن  ب��ع��د 
ن�ضخة  حت�����دي  خل���و����س  امل��ن��ت��خ��ب��ات 
االإيجابي  امل�����رود  ل���ه  ك���ان  دب����ي، مم���ا 
ا�ضتمرت  حيث  ال��ب��داي��ة  �ضربة  على 
م���ب���اراة ال��لع��ب��ني ال��ه��ن��دي ه����ادرك 
كاملة  �ضاعة  حممد  يزيد  وامل��ال��ي��زي 
بنتيجة  ال��ه��ن��دي  ال��ب��ط��ل  ليح�ضمها 
ي��ع��د م��وؤ���ض��را ع��ل��ى قوة  مم��ا   ،  1/2
املناف�ضة يف االأدوار املتقدمة للبطولة 
30 دول��ة. وجاءت  التي ت�ضارك فيها 
ال����دور  م���ن  االأوىل  امل����ب����اراة  ن��ت��ي��ج��ة 

دوري  بنظام  ي��ق��ام  ال���ذي  التمهيدي 
نادان  �ضو  الكوري  ل�ضالح  املجموعات 
ال�ضناين  حميد  العبنا  ح�ضاب  على 
بنتيجة 2/�ضفر، كما خ�ضرت العبتنا 
االإندوني�ضية  اأم��ام  اخلاطري  �ضلمة 

وي�ضارك   2  / �ضفر  بنتيجة  ���ض��ادي��ا 
ال�ضناين  حميد  م��ن  امل��ك��ون  منتخبنا 
من  البطولة  يف  اخل��اط��ري  و�ضلمة 
اأجل االحتكاك واكت�ضاب اخلرة اأمام 
اأبطال من مدار�س خمتلفة يف غياب 

عدد من اأبرز العبيه ب�ضبب ارتباطهم 
مب�ضاركات خارجية اأخرى.

اأمام  ماجد  خالد  الكويتي  خ�ضر  كما 
نظريه الياباين بيتا بنتيجة �ضفر/2 
، وك��������رر زم���ي���ل���ه ع�����ب�����داهلل احل������داد 

اأمام ليان  ال�ضيناريو نف�ضه باخل�ضارة 
من هوجن كوجن �ضفر/2 اأي�ضا .

واأ����ض���اد ج��م��ال ن��ا���ض��ر امل�����ض��ع��ل رئي�س 
م�ضريا  ف��زاع،  ببطوالت  الكويت  وف��د 
اإىل اأن��ه��ا ت���ب���واأت م��ك��ان��ة م��رم��وق��ة يف 

"اأ�ضحاب  لريا�ضة  العاملية  اخلريطة 
اأبطال  ت�����ض��اب��ق  اأن  م���وؤك���دا  الهمم"، 
ل��ل��ت��واج��د يف ب��ط��والت فزاع  ال��ن��خ��ب��ة 
اأن بع�ضا  مل ياأت من فراغ، خ�ضو�ضا 
منهم ظل يحجز مقعده للم�ضاركة يف 

الدورات الباراملبية من دبي".
املنظمة  اللجنة  جهود  امل�ضعل  وثمن 
ومدير  بالرقاد  جمعة  ث��اين  برئا�ضة 
واأع�ضاء  الع�ضيمي  ماجد  البطولة 
بطوالت  تنظيم  يف  العاملة  ال��ل��ج��ان 

فزاع ب�ضورة احرتافية، مما كان االأثر 
املختلفة،  ن�����ض��خ��ه��ا  جن���اح  يف  ال��ك��ب��ري 
م�ضريا اإىل اأنها حتافظ على مكانتها 
اأبطال  اأنظار  القمة وجتذب  دائما يف 

العامل يف امل�ضابقات املختلفة.
الن�ضخة  يف  الكويتية  امل�ضاركة  وع��ن 
احل��ال��ي��ة ل��ل��ري�����ض��ة ال��ط��ائ��رة اأك����د اأن 
و�ضقل  االح��ت��ك��اك  يف  يتمثل  ال��ه��دف 
امل��ه��ارات وف��ق النهج امل��ر���ض��وم، يف ظل 
�ضاركوا  الذين  النخبة  اأب��ط��ال  وج��ود 
" طوكيو  االأخ����رية  االأل��ع��اب  دورة  يف 

.2020
هذه  مثل  يف  امل�ضاركة  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
ال���ب���ط���والت ال���ع���امل���ي���ة امل���ه���م���ة حتقق 
بلده  منتخب  واأن  ك��ب��رية،  مكا�ضب 
ال�ضحيح، معربا  الطريق  على  ي�ضري 
عن ر�ضاه عن نتائج املنتخب يف �ضربة 
اأن  �ضيما  البداية برغم اخل�ضارة، وال 
من  مناف�ضني  اأم��ام  جيدا  ك��ان  االأداء 
اأ�ضحاب اخلرات الكبرية واالإجنازات 

الكرى.

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

االأول  املركز  املركزية  للعمليات  العامة  االإدارة  حققت 
�ضمن نتائج الفردي يف مناف�ضات ال�ضباحة بينما جاءت 
نتائج املراكز االأوىل للفرق بتحقيق فريق االإدارة العامة 
اإدارة  االأول فيما ح�ضل فريق  املركز  املركزية  للعمليات 
ال���دف���اع امل����دين ع��ل��ى امل���رك���ز ال���ث���اين ك��م��ا ح�����ض��ل فريق 
مكتب ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ون��ائ��ب��ة على امل��رك��ز ال��ث��ال��ث وذلك 
�ضمن مناف�ضات الفعاليات الريا�ضية للمنطقة االأمنية 
ب�����ض��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع اإحت����اد ال�ضرطة 
الريا�ضي.  واأو�ضح الرائد عبد اهلل بن �ضلطان القا�ضمي 
اأهمية  واالجتماعية  الريا�ضية  االأن�ضطة  ق�ضم  رئي�س 
ال�ضباحة  مناف�ضات  يف  االأمني  القطاع  موظفي  تن�ضيب 
لدى  البدنية  باللياقة  االرت��ق��اء  يف  اأه��م��ي��ة  م��ن  لها  مل��ا 

عنا�ضر القطاع االأم��ن��ي،  م��وؤك��داً  مدى حر�س القطاع 
االأمني براأ�س اخليمة على ن�ضر الثقافة الريا�ضية بني 
�ضحة  يف  البّناء  ل��دوره��ا  بها  واالهتمام  منت�ضبيه  كافة 
البدنية  ق��درات��ه��م  وتنمية  وال�����ض��رط��ة،  االأم���ن  عنا�ضر 
مهامهم  اأداء  م��ن  ميكنهم  مب��ا  وال��ذه��ن��ي��ة،  والنف�ضية 
امل�ضاركني يف  اأكمل وجه، م�ضيداً بجهود  الوظيفية على 
مناف�ضات ال�ضباحة، ومثمناً حر�س وزارة الداخلية على 
انطلقا  منت�ضبيها،  لدى  الريا�ضي  باجلانب  االهتمام 
من اإميانها العميق باأهمية الريا�ضة وتاأثريها االإيجابي 
لرجال  وال��ب��دن��ي��ة  وال�ضحية  النف�ضية  اجل��وان��ب  ع��ل��ى 
االأمن، وذلك من خلل تنظيمها للعديد من الفعاليات 
براأ�س اخليمة،  االأمني  القطاع  الريا�ضية على م�ضتوى 
وت�ضخريها لكافة اإمكاناتها الإجناح الفعاليات الريا�ضية 

وامل�ضاركة يف املناف�ضات .

الإجنليزي بالدوري  مدرب  اأف�شل  جائزة  كلوب  متنح  نقطة   51

انطالقة قوية لبطولة فزاع الدولية للري�شة الطائرة لأ�شحاب الهمم

•• اأبوظبي- وام:

اأعلنت �ضركة اأبوظبي الإدارة ريا�ضة ال�ضيارات عن طرح فئات جديدة لتذاكر 
�ضباق جائزة االحتاد للطريان الكرى للفورموال1 الذي يحتفل يف هذا العام 
بن�ضخته الرابعة ع�ضرة، داعية جمهور وع�ضاق الفورموال1 يف دولة االإمارات 
واملنطقة وخمتلف اأنحاء العامل اإىل "جتاوز الواقع" واختبار جتربة متابعة 

اأحداث االإثارة والت�ضويق من مواقع خمتلفة خلل عطلة اأ�ضبوع ال�ضباق.
واأكدت اللجنة املنظمة املحلية لل�ضباق يف بيانها ال�ضادر ام�س اأن باقات تذاكر 
�ضباق جائزة اأبوظبي الكرى للفورموال1 لعام 2022 ت�ضهد اإقبااًل هائًل، 

املدرجات،  على  اأي��ام  ثلثة  فئة  التجول  تذاكر  نفاد  عن  املنظمون  وك�ضف 
فيما تبقى عدد حمدود من تذاكر املدرجات، باالإ�ضافة اإىل تذاكر التجول 
فئة يومني يف اأجنحة يا�س، وتذاكر جتول الواحات، التي طرحها املنظمون 

لتوفري جتارب متجددة ومميزة الختبار �ضباق اجلائزة الكرى.
للطريان  االحت���اد  ج��ائ��زة  �ضباق  فعاليات  ي��ا���س  مر�ضى  حلبة  وت�ضت�ضيف 
 17 بني  ما  الفرتة  خ��لل   2022 لعام  اأبوظبي  يف  للفورموال1  الكرى 

و20 نوفمر املقبل.
ال�ضباق اخلتامي  اأ�ضهر على موعد  �ضتة  يقارب على  تبقي ما  وبالرغم من 
تذاكر  فئات  غالبية  نفدت  امل��و���ض��م،  لهذا  للفورموال1  ال��ع��امل  بطولة  م��ن 

املدرجات  تذاكر  على  م�ضبوق  غري  اإقبال  مع  بالتزامن  العام،  لهذا  ال�ضباق 
احل��دث جمهور  �ضهرين، وحث منظمو  قبل  ال�ضيافة منذ طرحها  وباقات 
الفورموال1 وهواة الفعاليات الرتفيهية على امل�ضارعة بحجز تذاكرهم قبل 

النفاد.
وتوفر باقة التجول فئة يومني يف اأجنحة يا�س، والتي تطرح الأول مرة يف 
هذا العام، لع�ضاق ال�ضباقات اختبار باقات ال�ضيافة املميزة يف حلبة مر�ضى 
اأجنحة يا�س من  يا�س، وتتيح حلامليها اختبار جتربة ال�ضيافة الراقية يف 
موقعني يقدمان اإطلالت رائعة على م�ضار ال�ضباق وخيارات �ضيافة مميزة، 
اأي��ام حلامليها فر�ضة متابعة جمريات  التجول فئة ثلثة  باقة  تتيح  فيما 

حلاملي  وميكن  والغربي،  ال�ضمايل  امل��درج��ني  يف  يا�س  اأجنحة  من  االإث���ارة 
هذه الباقة من التذاكر اختيار متابعة ال�ضباق يوم االأحد يف اأي من هذين 

املوقعني.
بعد  �ضلم" ملا  "يا  مهرجان  حفلت  الرتفيهية  الفعاليات  ع�ضاق  ويرتقب 
ال�ضباق بعد االإعلن عن اأول جنوم حفلتها لهذا املو�ضم التي يحييها كبار 
جنوم عامل املو�ضيقى، حيث �ضتعتلي فرقة �ضويدي�س هاو�س من�ضة امل�ضرح يف 
االحتاد بارك م�ضاء اجلمعة املوافق 18 نوفمر لتقدم جلمهور الفورموال1 
يف اأبوظبي مبجموعة من اأجمل اأنغامها، فيما يعلن املنظمون خلل فرتة 

الحقة عن بقية جنوم احلفلت لهذا العام.

اإقبال كبري على تذاكر �شباق جائزة الحتاد للطريان الكربى للفورمول1

بالتعاون مع احتاد ال�صرطة الريا�صي

•• ال�شارقة- وام:�شرطة راأ�س اخليمة تختتم مناف�شات ال�شباحة للفعاليات الريا�شية للمنطقة الأمنية 

وا�ضل االأ�ضتاذ الدويل الكبري �ضامل عبد الرحمن العب املنتخب 
الوطني ونادي ال�ضارقة الثقايف لل�ضطرجن نتائجه املميزة يف بطولة 
بفوزه يف اجلولة  لل�ضطرجن  الدولية اخلام�ضة  ما�ضرتز  ال�ضارقة 
الرابعة على نظريه االإيراين االأ�ضتاذ الدويل الكبري ايداين بويا 

لريفع ر�ضيده اإىل 3.5 نقطة، بنهاية اجلولة الرابعة.
�ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  برعاية  البطولة  وتقام 
ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���ض��م��ي ع�����ض��و امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى ح��اك��م ال�ضارقة، 
80 العباً  30 مايو اجلاري، مب�ضاركة  وت�ضتمر مناف�ضاتها حتى 
والعبة من 48 دولة، يتناف�ضون على جوائز البطولة البالغة يف 

جمموعها 60 األف دوالر.
ويف بقية نتائج هذه اجلولة، جنح املت�ضدر الهندي االأ�ضتاذ الدويل 

الكبري اأباجيت جوبتا يف ف�س املطاردة مع االأذري االأ�ضتاذ الدويل 
ب��ف��وزه عليه يف ه���ذه اجلولة  ا���ض��ك��ن��دروف  ال��ك��ب��ري م��ي�����ض��رات��دي��ن 

لي�ضتمر يف ت�ضدره لقائمة الرتتيب العام بر�ضيد 4 نقاط.
الكبري  ال���دويل  االأ���ض��ت��اذ  ال��رتك��ي  الثالثة متكن  ال��ط��اول��ة  وع��ل��ى 
الكبري  ال��دويل  االأ�ضتاذ  الرو�ضي  على  الفوز  من  يلماز  م�ضطفى 
 3.5 ر�ضيده  يف  لي�ضبح  امل��ب��اراة  بنقطة  والظفر  �ضارانا  األيك�ضي 
نقطة، كما وا�ضل الروماين االأ�ضتاذ الدويل الكبري دانييل بوجدان 
الرابعة �ضد  الطاولة  بفوزه على  القوية  �ضل�ضلة عرو�ضه  تقدمي 

مناف�ضه االأذري االأ�ضتاذ الدويل حممد مراديل.
�ضامل  بن  خمي�س  �ضعادة  افتتحها  اجلولة  ه��ذه  مناف�ضات  وكانت 
دائرة  رئي�س  ال�ضارقة،  الإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  ال�ضويدي ع�ضو 
رئي�س  نائب  النعيمي  عبداهلل  عمران  بح�ضور  ال�ضواحي،  �ضوؤون 
عمر  ويا�ضر  للنادي  العام  االأم��ني  املدفع  عي�ضى  جمال  و  ال��ن��ادي 

مبجل�س  واملجتمعية  الريا�ضية  الفعاليات  ادارة  مدير  ال��دوخ��ي 
ال�ضارقة الريا�ضي و�ضعادة �ضامي ال�ضفريني نائب رئي�س االحتاد 
البطولة واح�ضان  اآل علي مدير  لل�ضطرجن وعمر نعمان  العربي 
ت��وردال��ي��ي��ف ن��ائ��ب رئ��ي�����س االحت����اد االأوزب���ك���ي ل��ل�����ض��ط��رجن مدير 
املدير  ال�ضو�ضي  ورج��ائ��ي  لل�ضطرجن  الدولية  ط�ضقند  اأك��ادمي��ي��ة 

التنفيذي لنادي ال�ضارقة الثقايف لل�ضطرجن.
الريا�ضية واملجتمعية  الفعاليات  ادارة  الدوخي مدير  يا�ضر  واأكد 
حققت  ما�ضرتز  ال�ضارقة  بطولة  اأن  الريا�ضي،  ال�ضارقة  مبجل�س 
الفعاليات  واأه��م  اأك��ر  من  كواحدة  نف�ضها  وفر�ضت  الفتاً  جناحاً 

الريا�ضية املنظمة �ضنوياً على م�ضتوى االإمارة.
واأ�ضار اىل اأن البطولة هذا العام حتفل باملواهب ال�ضابة واالأبطال 
اللجنة  بجهود  م�ضيداً  كبري،  ب�ضكل  احل��دث  اأث��رى  مما  العامليني 

املنظمة وال�ضركاء والرعاة.

االأخ�����ض��ر الإمت���ام عملية  ال�����ض��وء  الريطانية  احل��ك��وم��ة  اأع��ط��ت 
اال�ضتحواذ على نادي ت�ضل�ضي لكرة القدم ل�ضالح املجموعة التي 
يقودها رجل االأعمال االأمريكي تود بوهلي، وذلك وفق ما اأعلنت 

وزيرة الريا�ضة.
نادين  الريطانية  والريا�ضة  واالإع���لم  الثقافة  وزي���رة  وق��ال��ت 
املا�ضية  الليلة  احلكومة  "اأ�ضدرت  تويرت  على  بيان  يف  دوري�����س 
"نظراً  ترخي�ضاً ي�ضمح ببيع نادي ت�ضل�ضي لكرة القدم". وتابعت 
ب�)الرئي�س  املرتبطني  االأ�ضخا�س  على  فر�ضناها  التي  للعقوبات 
ميكن  ال  الأوكرانيا،  الدموي  والغزو  بوتني  فلدميري(  الرو�ضي 
تاأمني م�ضتقبل النادي على املدى الطويل �ضوى من خلل مالك 
جديد" يحل بداًل من الرو�ضي رومان اأبراموفيت�س الذي قرر بيع 

النادي بعد 19 عاماً على �ضرائه.
اإدارة  جمل�س  موافقة  غ��داة  الريطانية  احلكومة  ق��رار  وي��اأت��ي 
ان��ت��ق��ال ملكية النادي  ال��ق��دم على  ل��ك��رة  امل��م��ت��از  ال����دوري  راب��ط��ة 

من  ال�ضابع  يف  تو�ضلت  التي  بوهلي  ت��ود  جمموعة  اىل  اللندين 
اأيار-مايو احلايل التفاق، من اأجل �ضراء بطل دوري اأبطال اأوروبا 
 5.3( ا�ضرتليني  جنيه  مليار   4.25 مقابل  املا�ضي  للمو�ضم 

مليار دوالر(.
اإدارة  جمل�س  "وافق  الثلثاء  املمتاز  ال��دوري  رابطة  بيان  وق��ال 
على  امل��ق��رتح  اال�ضتحواذ  على  ال��ي��وم  املمتاز  االإنكليزي  ال���دوري 
بوهلي-كلرياليك  ت���ود  ق��ب��ل  م���ن  ال���ق���دم  ل��ك��رة  ت�ضل�ضي  ن����ادي 

كون�ضورتيوم".
احلكومة  الإ���ض��دار  خا�ضعاً  ال�����ض��راء  "يبقى  اأ���ض��اف  ال��ب��ي��ان  لكن 
)الريطانية( لرخ�ضة البيع املطلوبة واالإكمال املر�ضي للمراحل 

النهائية من ال�ضفقة".
وكان اأبراموفيت�س الذي ا�ضرتى ت�ضل�ضي عام 2003 واأحرز معه 
اأوروبا،  اأبطال  املحلي ولقبني يف دوري  ال��دوري  األقاب يف  خم�ضة 
طرح النادي اللندين للبيع مطلع اآذار-مار�س، قبل اأيام فقط من 

الغزو  خلفية  على  الريطانية  احلكومة  عليه  فر�ضتها  عقوبات 
الرو�ضي الأوكرانيا.

من  احلكومة  خم��اوف  ب�ضبب  ط��وي��ًل  وق��ت��اً  ا�ضتغرق  البيع  لكن 
اإمكانية دخول ربح من العملية اىل خزينة اأبراموفيت�س.

وكانت هناك خماوف من انهيار عملية اال�ضتحواذ ب�ضبب الديون 
اإ�ضرتليني امل�ضتحقة على ال�ضركة االأم  1.5 مليار جنيه  البالغة 
انرتنا�ضونال  "كامريل  ل�ضالح  ليميتد"،  "فورد�ضتام  لت�ضل�ضي، 
على  باأنها  ي�ضتبه  جري�ضي  مقّرها  �ضركة  وه��ي  اإينف�ضتمنت�س"، 
االأربعاء  طماأنت  الريا�ضة  وزي��رة  اأن  اإال  باأبراموفيت�س.  �ضلت 
"اأننا على ثقة باأن عائدات البيع لن تفيد رومان اأبراموفيت�س اأو 
غريه من االأ�ضخا�س اخلا�ضعني للعقوبات"، متوجهة ب� "ال�ضكر 
يتمكن  ك��ي  كلل  ب��ل  عملوا  ال��ذي��ن  امل�ضوؤولني  ال�ضيما  للجميع، 
النادي من موا�ضلة اللعب واإمتام هذا البيع وحماية اجلماهري 

واملجتمع االأو�ضع لكرة القدم".

�شامل عبدالرحمن يوا�شل نتائجه املميزة يف »ال�شارقة ما�شرتز« لل�شطرجن

احلكومة الربيطانية تعطي ال�شوء الأخ�شر لبيع ت�شل�شي



اخلميس    26  مايو    2022  م   -    العـدد   13553  
 Thursday     26   May   2022   -  Issue No   13553 الفجر الريا�ضي

19

•• اأبوظبي-وام:

عندما يلتقي ليفربول االإجنليزي فريق ريال مدريد االإ�ضباين ال�ضبت املقبل 
موقعة  باري�س  الفرن�ضية  العا�ضمة  �ضت�ضهد  اأوروب��ا،  اأبطال  دوري  نهائي  يف 
اإ�ضافة  االأذنني"  "ذات  وال��ك��اأ���س  امل���ايل،  واملك�ضب  "الكرياء"،  على  مثرية 

ملكا�ضب اأخرى يتطلع كل من الفريقني اإىل ح�ضدها على مدار املباراة.
ويلتقي الفريقان يوم ال�ضبت املقبل على ملعب "ا�ضتاد دو فران�س" بالعا�ضمة 
القدم  لكرة  الكرى"  "اجلائزة  على  فا�ضلة  موقعة  يف  باري�س  الفرن�ضية 
االأوروبية حيث تت�ضدر بطولة دوري االأبطال االأوروبي قائمة اأقوى البطوالت 
ري��ال مدريد،  ال��ع��امل. ويتطلع  واإمن��ا على م�ضتوى  اأوروب���ا وحدها  لي�س يف 
�ضاحب الرقم القيا�ضي يف عدد مرات الفوز باللقب /13 لقبا/، اإىل اإ�ضافة 
اللقب ال�14 لر�ضيده يف ال�ضجل الذهبي للبطولة فيما يطمح ليفربول اإىل 
الفوز باللقب للمرة ال�ضابعة. وي�ضهد "ا�ضتاد دو فران�س" يف باري�س �ضراعا 
بني فريقني يبلغ اإجمايل قيمة العبيهم ال�ضوقية اأكرث من 1.6 مليار يورو 
بواقع 900.5 مليون يورو هي قيمة العبي ليفربول و756.5 مليون يورو 

هي قيمة العبي الريال، ح�ضب تقديرات موقع "تران�ضفري ماركت" العاملي 
واالأندية.  للعبني  ال�ضوقية  والقيم  واالأرق���ام  االإح�����ض��اءات  يف  املتخ�ض�س 
القيمة  حيث  م��ن  ال��ف��رق  اأع��ل��ى  قائمة  يف  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  ليفربول  ويحتل 
ال�ضوقية حيث ياأتي خلف مان�ض�ضرت �ضيتي االإجنليزي وباري�س �ضان جريمان 
الفرن�ضي مبا�ضرة فيما يحتل ريال مدريد املركز ال�ضاد�س يف القائمة خلف 
ت�ضيل�ضي االإجنليزي وبايرن ميونخ االأملاين. ولكن الفريق الفائز باللقب يوم 
القريب نظرا الأن  امل�ضتقبل  القائمة يف  املقبل قد يح�ضن موقعه يف  ال�ضبت 
"كرياء" الفوز بلقب دوري االأبطال واإ�ضهامات كل العب يف التتويج باللقب 
عام.  ب�ضكل  وللفريق  للعبني  ال�ضوقية  القيمة  على  اإيجابي  ب�ضكل  توؤثر 
اأن الفارق بني ليفربول يف املركز الثالث و�ضان جريمان  اإىل  جتدر االإ�ضارة 
3 مليني يورو، وهو فارق  اأقل من  يف املركز الثاين بالقائمة يقت�ضر على 
قليل للغاية، فيما يبلغ الفارق بني ريال مدريد وبايرن ميونيخ الذي ي�ضبقه 

يف القائمة اأقل من 50 مليون يورو. وت�ضري اإح�ضائيات "تران�ضفري ماركت" 
مباراة  يف  لليفربول  املتوقعة  االأ�ضا�ضية  للت�ضكيلة  ال�ضوقية  القيمة  اأن  اإىل 
النهائي االأوروبي �ضتبلغ 665 مليون يورو فيما �ضتبلغ نظريتها يف الريال 
اأكرث من مليار وربع املليار يورو �ضتكون  اأن  يعني  ما  يورو  مليني   605
كرياء  جانب  واإىل  امل��ب��اراة.  ب��داي��ة  �ضفارة  م��ع  امللعب  اأر����س  على  حا�ضرة 
االأكر  املالية  اجلائزة  ح�ضد  اإىل  الفريقني  من  كل  يتطلع  باللقب،  الفوز 
التي  املالية  اجل��ائ��زة  تبلغ  االأوروب��ي��ة حيث  االأن��دي��ة  ب��ط��والت  على م�ضتوى 
17.59 مليون  22.69 مليون يورو مقابل  باللقب  الفائز  يح�ضل عليها 
املالية يف  اإجمايل اجلوائز  الفائز بلقب الو�ضيف ليبلغ  يورو يح�ضل عليها 
الفريقان على  ي��ورو. كما يتناف�س  40 مليون  اأك��رث من  االأوروب���ي  النهائي 
الكاأ�س الغالية للبطولة، واملعروفة بلقب "ذات االأذنني"، والتي يبلغ ارتفاعها 
73.5 �ضم، ووزنها 7.5 كجم. هذا بخلف ح�ضول الفريق الفائز على 40 

الفريق  يح�ضل  فيما  الفريق  واأع�ضاء  اللعبني  على  توزع  ذهبية  ميدالية 
"ريال  الفريقان  و�ضمن  ف�ضية.  ميدالية   40 على  الثاين  باملركز  الفائز 
مدريد – ليفربول" امل�ضاركة يف دور املجموعات لدوري االأبطال االأوروبي يف 
املو�ضم املقبل بغ�س النظر عن نتيجة هذه املباراة النهائية وذلك من خلل 
الدوري  يف  الثاين  باملركز  وليفربول  االإ�ضباين،  ال��دوري  بلقب  الريال  فوز 
يجني  قد  املقبل  ال�ضبت  ي��وم  باللقب  الفائز  ولكن  املو�ضم.  ه��ذا  االإجنليزي 
مكا�ضب اأخرى مثل ارتفاع قيمة عقود الرعاية واالإعلنات من ناحية، وزيادة 
ال�ضيف، خا�ضة  البارزين يف �ضوق االنتقاالت هذا  الفريق للعبني  جاذبية 
مع حاجة كل منهما لدعم �ضفوفه ببع�س العنا�ضر املميزة ا�ضتعدادا للمو�ضم 
اأنه  النهائية  املباراة  هذه  يف  الفائز  �ضيحققها  التي  املكا�ضب  ومن  اجلديد. 
اإنرتاخت فرانكفورت االأملاين  اأمام  �ضيخو�س مباراة كاأ�س ال�ضوبر االأوروب��ي 
كما �ضيخو�س الن�ضخة املقبلة من بطولة كاأ�س العامل للأندية وما يتبع ذلك 
من مكا�ضب مالية اأخرى تبلغ خم�ضة مليني يورو للفائز بال�ضوبر االأوروبي 
اأو 3.8 مليون يورو للفائز باملركز الثاين يف هذه املباراة فيما تختلف جائزة 

مونديال االأندية طبقا للمرحلة التي يبلغها الفريق.

زميله  له  وجّهها  ن�ضيحة  اأه��م  هي  ما  رودريغو  الرازيلي  اجلناح  �ُضئل  عندما 
املهاجم الفرن�ضي كرمي بنزمية، اأجاب �ضريعاً: "اأن اأمّرر له الكرة".

اإي�ضال الكرة لبنزمية كان ا�ضرتاتيجية ناجحة متاماً هذا املو�ضم لريال مدريد 
االإ�ضباين الذي يعّول جمدداً على هدافه الفرن�ضي ملحاولة الفوز ال�ضبت بلقبه 
الرابع ع�ضر يف م�ضابقة دوري اأبطال اأوروبا على ح�ضاب ليفربول االإنكليزي حني 

يلتقي الفريقان يف باري�س.
يف  بل  وح�ضب  اإ�ضبانيا  يف  لي�س  املو�ضم  ه��ذا  الع��ب  اأف�ضل  نف�ضه  بنزمية  فر�س 
اأوروبا باأكملها، بعدما و�ضل اىل ال�ضباك 49 مرة يف 52 مباراة خا�ضها �ضمن 

جميع امل�ضابقات.
وتفّوق بنزمية على خ�ضمه املقبل يف نهائي ال�ضبت املنتظر امل�ضري حممد �ضلح 
الذي �ضّجل 33 هدفاً يف 59 مباراة، ومواطنه جنم باري�س �ضان جرمان كيليان 
مبابي )43 يف 49( الذي ت�ضدر العناوين يف االأيام القليلة املا�ضية بعد قراره 
البقاء يف نادي العا�ضمة الفرن�ضية عو�ضاً عن االلتحاق بريال. واإذا جنح ريال 
يف الفوز على ليفربول ال�ضبت يف باري�س، �ضي�ضمن بنزمية اىل حد كبري الفوز 
بالكرة الذهبية الأّول مرة يف م�ضريته والتفوق على العبني مثل �ضلح وزميله 

يف "احلمر" ال�ضنغايل �ضاديو مانيه.
منذ  ري���ال  م��ع  ل��ه  اأداء  اأف�ضل  ق���ّدم  اإذ  لبنزمية،  بالن�ضبة  خ��راف��ي��اً  املو�ضم  ك��ان 
اأهداف  عدد  اأك��ر  و�ضّجل  ليون،  من   2009 عام  امللكي  النادي  اىل  ان�ضمامه 

له يف مو�ضم واح��د مع الفريق واأك��ر ع��دد اأه��داف له يف دوري 
اأبطال اأوروبا.

ويف طريقه اىل النهائي، بات بنزمية )34 عاماً( اأكر 
العب ي�ضجل ثلثية يف امل�ضابقة القارية االأم واأف�ضل 

هدافيها الفرن�ضيني عر التاريخ.
ال�ضبت،  نهائي  يف  هدفني  ت�ضجيل  يف  جن��ح  واإذا 

الرتغايل  ال�������ض���اب���ق  زم���ي���ل���ه  رق�����م  ����ض���ي���ع���ادل 
االأهداف  ع��دد  حيث  من  رون��ال��دو  كري�ضتيانو 
يف امل�ضابقة خلل مو�ضم واحد )17(. بالن�ضبة 

مل��درب��ه ال�����ض��اب��ق يف ري���ال م��واط��ن��ه زي���ن الدين 
االأكر،  االأخ  بنزمية مبثابة  الذي يعتره  زيدان 

فاإن مهاجم ليون ال�ضابق "هدية الأي �ضخ�س يحب 
كرة القدم"، "العب الكرة ال�ضاملة"، و"االأف�ضل".

من جهته، راأى النجم الفرن�ضي ال�ضابق جان-بيار بابان، 
بقوة  يتمتع  "بنزمية  اأن  الذهبية،  بالكرة  الفائز 

رونالدينيو،  )ال��رازي��ل��ي(  �ضرعة  رون��ال��دو، 
هري،  ت��ي��ريي(  )الفرن�ضي  اأن��اق��ة 

االآخر(  )الفرن�ضي  وغريزة 
دافيد تريزيغيه".

"نبحث  م���دري���د  ري����ال  يف 
عنه على الدوام" وفق ما 

اأف���اد رودري��غ��و، معتراً 
زميله "ظاهرة".

هدفني  ت�����ض��ج��ل  اأن 
دوري  ن����ه����ائ����ي  يف 
االأب��ط��ال �ضد فريق 

ليفربول  ع��ي��ار  م���ن 
حمتمل،  غ����ري  اأم������ر 

اخلرايف  امل�ضتوى  ظل  يف  االحتمالية  هذه  اإق�ضاء  با�ضتطاعته  لي�س  اأح��داً  لكن 
الذي يقدمه بنزمية هذا املو�ضم.

10 منا�ضبات خلل االأدوار االإق�ضائية  ال�ضباك يف  وجد الفرن�ضي طريقه اىل 
للن�ضخة احلالية من امل�ضابقة القارية االأم، مق�ضياً خ�ضوماً من العيار الثقيل 
ليونيل مي�ضي-الرازيلي  �ضان جرمان وثلثيه مبابي-االأرجنتيني  على غرار 
نيمار، بت�ضجيله ثلثية يف اإياب ثمن النهائي، قبل اأن يكرر االأمر �ضد ت�ضل�ضي 
حامل اللقب، و�ضواًل اىل ثنائيته يف ذهاب ن�ضف النهائي �ضد مان�ض�ضرت �ضيتي 
االإي��اب �ضد  التاأهل يف الوقت االإ�ضايف من لقاءي  اإ�ضافة اىل هديف  االإنكليزي، 
كتبت  القاري،  اللقب  من  ت�ضل�ضي  وجتريد  النهائي  ربع  بعد  و�ضيتي.  ت�ضل�ضي 

�ضحيفة "اأ�س" االإ�ضبانية "فاز مدريد الأنه ميلك بنزمية وت�ضل�ضي ال ميلكه".
وتابعت "يف احلقيقة، اأحد ال ميلك العباً مثل بنزمية الذي يلعب يف �ضتة مراكز 

خمتلفة، غالباً يف نف�س احلركة )الهجومية(".
يوم االأحد وبينما كان ريال يرتنح من ال�ضفعة التي وجهها له مبابي قبلها بيوم 
بقراره البقاء مع �ضان جرمان خلفاً للتوقعات، كان من امل�ضتحيل عدم الت�ضاوؤل 

عما اإذا كان بنزمية قد تنف�س ال�ضعداء قليًل.
بنزمية تاألق بعدما خرج من ظل رونالدو الذي قرر الرحيل عن النادي امللكي 
يف �ضيف 2018 للن�ضمام اىل يوفنتو�س االإيطايل، وو�ضول العب من عيار 

مبابي وهالته االإعلمية كان �ضُيعيده على االأرجح اىل ما كان عليه �ضابقاً.
ي��وم، وي�ضعر  اأك��رث ف��اأك��رث ك��ل  "العب ي�ضعر وك��اأن��ه قائد  اأن��ه  اأث��ب��ت بنزمية 
باأهمية اأكر يف الفريق" وفق مدربه االإيطايل كارلو اأن�ضيلوتي، م�ضيفاً 

فيه، هذه ال�ضخ�ضية". الفارق  ي�ضنع  ما  "هذا 
باأن بنزمية العب ال يحظى  الأع��وام طويلة، كان االفرتا�س دائماً 
ريال  تقدير يف  مو�ضع  دائ��م��اً  ي��ك��ون  ق��د  ال���لزم، الع��ب  بالتقدير 
"�ضانتياغو برنابيو"  اأ�ضوار  اأن يراه االآخ��رون خارج  لكن من دون 

مهاجماً من العيار الثقيل.
اللعب يف ظل رونالدو وغيابه عن املنتخب الفرن�ضي ل�ضتة اأعوام، 
 ،2018 ال��ع��امل التي ف��ازت بها فرن�ضا ع��ام  ك��اأ���س  مب��ا يف ذل��ك 
ال�ضاحة  بنزمية على  التقليل من قيمة  دور كبري يف  لهما  كان 

القارية.
باأنها  عنها  ال��ق��ول  ميكن  بطولة  اأي�ضاً  هناك  تكن  مل  لكن 
ت��رت��ب��ط با�ضمه  اأن  ب��ط��ول��ة مي��ك��ن  ب��ن��زمي��ة،  م�����ض��رح 
اأف�ضل  رون��ال��دو،  ال�ضابق  زميله  غ��رار  على 
هداف يف تاريخ دوري االأبطال. لكن 
لعبه يف  ال��ذي  ال���دور  وبعد  االآن 
و�ضول ريال اىل نهائي ال�ضبت، 
باللقب  ال���ت���ت���وي���ج  ����ض���ي���ك���ون 
بني  ا�ضمه  ل��ت��دوي��ن  فر�ضة 
االأف�ضل يف تاريخ امل�ضابقة 

القارية االأم.
يف �ضن الرابعة والثلثني، 
يتطلع بنزمية للفوز بلقب 
اأوروب���ا للمرة  اأب��ط��ال  دوري 
اأع���وام،  ثمانية  يف  اخلام�ضة 
يف  األ��ق��اب  اأرب��ع��ة  اإىل  لي�ضيفه 
ال�����دوري االإ����ض���ب���اين ول��ق��ب��ني يف 
الكاأ�س االإ�ضبانية واأربعة يف كاأ�س 
العامل للأندية وثلثة يف الكاأ�س 
ال�ضوبر االأوروبية. كما توج هذا 
امل��و���ض��م ب��ل��ق��ب ه�����داف ال�����دوري 
من  الرغم  على  لكن  االإ�ضباين، 
اأحرزها  ال��ت��ي  االأل���ق���اب  ج��م��ي��ع 
ُح���ِرَم منه  اأو  ناله  ال��ذي  والثناء 
ال���ك���ب���رية حتى  واإجن������ازات������ه 
االآن، فقد يكون نهائي دوري 
اأبطال اأوروبا هذا خمتلفاً. 
����ض���ي���ك���ون ل���ق���ب���اً ل���ري���ال 
انت�ضاراً  ل��ك��ن  م���دري���د، 
اأكرث  لبنزمية  �ضخ�ضياً 

من اأي �ضخ�س اآخر.

••  اأبوظبي-الفجر

قال را�ضد املل العب نادي اأبوظبي 
للريا�ضات البحرية وبطل احلركات 
الوقت  ي�ضابق  اإن���ه  اال�ضتعرا�ضية، 
ت�ضمح  ال���ت���ي  ج���اه���زي���ت���ه  الإك�����م�����ال 
العامل  ب��ط��ول��ة  يف  ب��امل�����ض��ارك��ة  ل���ه 
�ضهر  خ����لل  اإي���ط���ال���ي���ا  يف  امل����ق����ررة 
الرعاية  اإث��ر  وذل��ك  املقبل،  �ضبتمر 
بها  حظي  التي  والعناية  واالهتمام 
الفرتة  خلل  النادي  م�ضوؤويل  من 
تعر�س  التي  االإ�ضابة  بعد  املا�ضية، 
م�ضاركته  م��ن  دق��ي��ق��ة  اآخ����ر  يف  ل��ه��ا 
يف ب��ط��ول��ة اال���ض��ت��ع��را���س احل����ر يف 

اإ�ضبانيا.
�ضطع جنم البطل را�ضد املل الفائز 
�ضل�ضلة  االأوىل �ضمن  بلقب اجلولة 
6 جوالت لبطولة العامل يف جزيرة 
الفرتة  خ����لل  االإ���ض��ب��ان��ي��ة  اإي���ب���ي���زا 
15 مايو احل���ايل، يف  اإىل   13 م��ن 
بطوالت العامل للدراجات املائية، اإذ 
اأبطال االإمارات املبدعني،  اأحد  يعد 
ب���ت���ح���ق���ي���ق ل����ق����ب ف����ئ����ة احل�����رك�����ات 
موا�ضم  خل��م�����ض��ة  اال���ض��ت��ع��را���ض��ي��ة 
املتميزة  امل��ه��ارات  بجانب  متتالية، 
ال��ت��ي و���ض��ع��ت��ه ���ض��م��ن ق��ائ��م��ة اأحد 
اأف�ضل خم�ضة ريا�ضيني يف احلركات 
اال�ضتعرا�ضية على م�ضتوى العامل. 
واالمتنان  ب��ال�����ض��ك��ر  امل����ل  وت���وج���ه 
حممد  ال�ضيخ  �ضمو  اإىل  وال��ع��رف��ان 
نهيان،  اآل  خليفة  ب��ن  ���ض��ل��ط��ان  ب��ن 
البحرية  ال��ري��ا���ض��ات  احت���اد  رئي�س 
للريا�ضات  اأب��وظ��ب��ي  ن����ادي  رئ��ي�����س 
بف�ضل  ال��ن��ادي  اإن  وق���ال  البحرية، 

روؤي���ت���ه وت��وج��ي��ه��ات��ه ي���ع���زز وج����وده 
الفاعل واملوؤثر يف ا�ضتدامة التطور، 
واالهتمام باملبدعني، وتوفري جميع 
االرتقاء  يف  ت�ضاهم  التي  املعطيات 
ال�ضورة  ل��ع��ك�����س  امل����واه����ب  ب���ج���ودة 
املحافل  يف  ال����دول����ة  ع���ن  امل�����ض��رف��ة 
يحدث  م��ا  واأ�ضاف:"  اخل��ارج��ي��ة. 
االهتمام  ي�ضتدعي  ال��ن��ادي  ه��ذا  يف 
حا�ضنة  مي���ث���ل  ف���ه���و  وال���ت���ق���دي���ر، 
ممتازة لتن�ضئة اأجيال من املبدعني 
االأوىل،  امل��راك��ز  لتحقيق  واالأب��ط��ال 
التي  االأدوات  باأف�ضل  تاأهيلهم  يتم 
العاملية،  املمار�ضات  اأرق��ى  مع  تت�ضق 
ي�ضعنا  اأن  �ضاأنه  م��ن  ال�ضيء  وه���ذا 
ال��ع��امل��ي��ة على  امل��ن��اف�����ض��ة  يف ط���ري���ق 
النادي  ه��ذا  حقق  لطاملا  االأل���ق���اب، 
التي  الوطنية  املنجزات  من  الكثري 
اأي�ضاً  وال�����ض��ك��ر  االإ�����ض����ادة،  ت�ضتحق 
الرميثي  م��ر���ض��د  ث���اين  اأح��م��د  اإىل 

الع�ضو  االإدارة  رئي�س جمل�س  نائب 
املنتدب، واإىل اأع�ضاء جمل�س االإدارة 
والداعمة  املخل�ضة  جهودهم  على 

للتطور.
اأبوظبي  ن�����ادي  اأن  امل����ل  واأو�����ض����ح 
ب�ضمة  و���ض��ع  البحرية  للريا�ضات 
خمتلف  ج������������دار  ع�����ل�����ى  مم������ي������زة 
املتميز  باملردود  العاملية،  البطوالت 
يرفعون  ال���ذي���ن  اأب���ط���ال���ه  جل��م��ي��ع 
من�ضات  " يف  االأول  " امل��رك��ز  �ضعار 
ل��ت��اأك��ي��د ري���ادت���ه ومتيزه  ال��ت��ت��وي��ج، 
امل�ضتلهمة  وا�ضرتاتيجيته  وتفوقه 
القوية  املناف�ضة  رغ��م  ق��ي��ادت��ه،  م��ن 
م�ضتوى  على  امل�ضاركني  جميع  من 
ال��ع��امل، وذل��ك على غ��رار البطولة 
�ضهدت  وال��ت��ي  اإ�ضبانيا  يف  االأخ����رية 
م�����ض��ارك��ة ك��ب��رية الأك����رث م��ن 100 

دراجة يف الفئات االأربعة للبطولة.
بطولة  اإىل  اإ�����ض����اف����ة   " واأك�����م�����ل: 

العامل يف اإيطاليا، فاإننا اأمام املزيد 
اال�ضتحقاقات  يف  ال��ت��ح��دي��ات  م���ن 
امل����ق����ب����ل����ة، وه�������ي ب����ط����ول����ة ال����ع����امل 
وبطولة  "الفورموال1-"،  ل���زوارق 
"الفورموال2-"،  ل�����زوارق  ال��ع��امل 
املائية،  ل��ل��دراج��ات  ال��ع��امل  وبطولة 
لزوارق  واأوج�����ض��ت��و  بولندا  وحت���دي 

�ضاعة". "الفورموال2-" 24 
ون��وه امل��ل اإىل اأن��ه ي��واج��ه التحدي 
يدافع  ال��ت��ي  العاملية  ال��ب��ط��والت  يف 
خ���لل���ه���ا ع����ن ط���م���وح���ات ال����دول����ة 
والنادي، بالعزمية القوية والرغبة 
يف اإعلء رايات الوطن، والدفاع عن 
املكت�ضبات التي حققها النادي، رغم 
االأمواج  بارتفاع  املرتبطة  الظروف 
للحركات  املخ�ض�ضة  امل�����ض��ارات  يف 
اإذ  القوية،  وال��ري��اح  اال�ضتعرا�ضية، 
ي�ضع يف تقديره اأهمية ما ميكن اأن 

ي�ضنع الفارق يف ح�ضد االألقاب.

•• دبي-وام:

ي��ق��رتب م��ن��ت��خ��ب االإم�������ارات لكرة  مل 
ال����ق����دم م����ن حت���ق���ي���ق ح���ل���م ال���ت���اأه���ل 
الثانية  للمرة  العامل  كاأ�س  لنهائيات 
يف  االأوىل  م�ضاركته  بعد  ت��اري��خ��ه،  يف 
مونديال اإيطاليا عام 1990، مثلما 
النهائية  ال��ت�����ض��ف��ي��ات  يف  ح��ال��ي��ا  ف��ع��ل 
احلالية املوؤهلة لكاأ�س العامل 2022، 
االآ�ضيوي  "امللحق"  اإىل  وو����ض���ول���ه 

املوؤهل للمونديال.
االإم��ارات مع نظريه  ويلتقي منتخب 
االآ�ضيوي  امللحق  االأ�ضرتايل يف مباراة 
ا�ضتاد  ع��ل��ى  بينهما  �ضتجمع  وال���ت���ي 
القطرية  بالعا�ضمة  علي  ب��ن  اأح��م��د 
املقبل،  يونيو  من  ال�ضابع  يف  الدوحة 
بريو  منتخب  ي��واج��ه  منهما  والفائز 
للمونديال،  امل��وؤه��ل  العاملي  امللحق  يف 
ف��ي��ه مبا�ضرة  ال��ف��ائ��ز  ي��ت��اأه��ل  اأن  ع��ل��ى 
يف  "الرابعة"  مبجموعته  للإلتحاق 
ن��ه��ائ��ي��ات ك���اأ����س ال���ع���امل وال���ت���ي ت�ضم 
م��ع��ه م��ن��ت��خ��ب��ات ف��رن�����ض��ا وال���دمن���ارك 

وتون�س.
 ويعتر يوم 28 اأكتوبر 1989، من 
القدم  تن�ضى يف كرة  التي ال  التواريخ 

ك��ان �ضاهدا على  االإم��ارات��ي��ة، وال���ذي 
الوطني،  للمنتخب  االأه����م  االإجن�����از 
اإيطاليا  اإىل مونديال  بالتاأهل ر�ضميا 
1990، بعد التعادل بهدف مع كوريا 

�ضهرية  راأ���ض��ي��ة  خ��لل  م��ن  اجلنوبية، 
للعب عدنان الطلياين.

تاريخ  م���ن  ع���ام���اً   32 م�����دار  وع���ل���ى 
ملنتخب  وال��وح��ي��دة  االأوىل  امل�����ض��ارك��ة 

ال�ضابقة  االأج��ي��ال  االإم�����ارات، ح��اول��ت 
7 ن�ضخ  حت��ق��ي��ق ه����ذا احل���ل���م، خ����لل 
�ضابقة من بطوالت كاأ�س العامل اأعوام 
1994 و1998 و2002 و2006 

 ، و2018  و2014  و2010 
املوؤهلة  احلالية  الت�ضفيات  يف  ولكن 
املنتخب  جنح   ،2022 العامل  لكاأ�س 
ال���ث���ال���ث يف  امل���رك���ز  اإىل  ال���و����ض���ول  يف 

للمونديال  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ال��ت�����ض��ف��ي��ات 
مبجموعته االأوىل، وهو املركز املوؤهل 
ا�ضرتاليا،  منتخب  ملواجهة  للملحق، 
الثانية  املجموعة  يف  الرتتيب  ث��ال��ث 

بنف�س الت�ضفيات. ومع اقرتاب احللم، 
 13" املقبلة  القليلة  االأي����ام  �ضتكون 
الإع����داد  االأخ�����ري  امل��ح��ك  ه���ي  يوما"، 
امل�ضريية  امل���ب���اراة  خل��و���س  امل��ن��ت��خ��ب 

وقبلها  امل��ق��ب��ل،  يونيو   7 ي��وم  املقبلة 
مبثابة  الودية  جامبيا  مباراة  �ضتكون 
التجربة االأخرية للجهاز الفني بقيادة 
االأرجنتيني ردولفو اأروابارينا الختيار 
مباراة  خل��و���س  امل��ن��ا���ض��ب��ة  الت�ضكيلة 
ت�ضم  قائمة  وج��ود  ظل  يف  ا�ضرتاليا، 
حاليا 30 العباً ميثلون خرية العبي 

اأندية دوري اأدنوك للمحرتفني. 
فيه منتخب  يركن  ال��ذي  ال��وق��ت  ويف 
لتعزيز  ال��ت��اري��خ  �ضجل  اإىل  ا�ضرتاليا 
منتخب  م���ع  م���واج���ه���ات���ه  يف  ت��ف��وق��ه 
االإمارات، يعول منتخبنا على احلا�ضر، 
الإث��ب��ات ج��دارت��ه مب��وا���ض��ل��ة م�ضريته 
نحو املونديال، حيث التقى املنتخبان 
يف 6 م���واج���ه���ات ���ض��اب��ق��ة، ت���ع���ادال يف 
االأ�ضرتايل  املنتخب  وف���از  م��ب��ارات��ني، 
اإح���داه���م���ا كانت  يف ث���لث م���ب���اري���ات، 
با�ضرتاليا،  االآ�ضيوية  االأمم  ك��اأ���س  يف 
العامل  كاأ�س  ت�ضفيات  يف  واالأخ��رت��ني 
2018 ، يف حني فاز منتخب االإمارات 
بهدف نظيف يف اأخر مواجهة جمعت 
كاأ�س  مناف�ضات  �ضمن  املنتخبني  بني 
االأمم االآ�ضيوية يف يناير 2019 التي 
�ضمن  وك��ان��ت  االإم�����ارات  ا�ضت�ضافتها 

الدور ربع النهائي.

للمونديال التاأهل  نحو  الإماراتية  القدم  لكرة  عاما   32 طموحات  حتمل  يوما   13

روؤية وا�صرتاتيجية اأبوظبي للريا�صات البحرية ت�صنع الأبطال وتطور املواهببنزمية.. التقدير املُ�شَتَحق ينتظر لقب دوري الأبطال 

را�شد املال بطل »احلركات ال�شتعرا�شية«: اأتاأهب للم�شاركة ببطولة العامل يف اإيطاليا

•• دبي-وام: 

15 فعالية ريا�ضية متنوعة  االأ�ضبوع اجلاري تنظيم  ت�ضهد دبي خلل نهاية 
 3 بينها  وم��ن  االإم���ارة  العديد من مناطق  الريا�ضي يف  دب��ي  ينظمها جمل�س 
بطوالت دولية. وتاأتي بطولة فزاع الدولية الرابعة للري�ضة الطائرة الأ�ضحاب 
للري�ضة  ال���دويل  ل��لحت��اد  العاملية  اجل��ول��ة  وه��ي  الفعاليات  ���ض��دارة  يف  الهمم 
خمتلف  من  دول��ة   30 من  والعبة  العبا   186 فيها  ي�ضارك  التي  الطائرة، 
قارات العامل يتقدمهم نخبة من اأبطال العامل واأبطال اأوملبياد طوكيو 2020 
احلائزين على الذهب والف�ضة والرونز. وتقام اأربع بطوالت للجمباز خلل 
"كاأ�س  بطولة  م��ن  االأوىل  الن�ضخة  مناف�ضات  مقدمتها  يف   ، نف�ضها  ال��ف��رتة 
اجلمنا�ضتيكا" الدولية للجمباز االإيقاعي خلل الفرتة من 27 اإىل 29 مايو 
اجلاري مب�ضاركة بطلت يف االأوملبياد يف مقدمتهن األينا هارنا�ضكو واأن�ضتازيا 
الن�ضر  نادي  للجمباز يف  �ضي�ضكا  نادي جيمنا�ضتيكا  البطولة  وينظم  �ضالو�س، 
الريا�ضي، كما ت�ضهد البطولة تنظيم ما�ضرت كل�س للجمباز، وتنظم اأكادميية 
التي تقام يف مقر  الفني  الدولية للجمباز  �ضتامينا مناف�ضات بطولة �ضتامينا 
ا بطولة دبي للجمباز الفني  االأكادميية يوم ال�ضبت 28 اجلاري، كما تقام اأي�ضً
يف اأكادميية �ضتار للجمباز، وتنظم اأكادميية اأ�ضباير الريا�ضية مناف�ضات بطولة 
اجلمباز يوم االأحد يف مقر االأكادميية. وت�ضت�ضيف دبي فعاليات املوؤمتر الدويل 
"ميتاكون" للألعاب االلكرتونية و"امليتافري�س" العامل االفرتا�ضي الذي يقام 
يومي ال�ضبت واالأحد يف اأرينا مركز دبي التجاري العاملي، وتتوا�ضل مناف�ضات 

بطولة كرة ال�ضلة التي تقام �ضمن فعاليات الن�ضخة الثانية من "األعاب مدار�س 
دبي" الدورة الريا�ضية االأكر من نوعها للمدار�س يف دبي، التي اأطلقها جمل�س 
13 لعبة ريا�ضية هي:  اإم" وتت�ضمن  اإ�س  دبي الريا�ضي وتنظمها �ضركة" اإي 
واجلولف،  الطائرة،  والري�ضة  اجلمباز،  الهمم،  اأ�ضحاب  واألعاب  تن�س،  البادل 
وكرة ال�ضلة، والكريكت داخل القاعات املغطاة، والكريكت، وال�ضباحة، والتن�س، 
القوارب  �ضباق  االإيقاعي، وال�ضطرجن، واالألعاب االلكرتونية. ويقام  واجلمباز 
نادي  من  انطلًقا  �ضقيم  اأم  �ضاطئ  مياه  يف  اجلمعة  ي��وم  احلديثة  ال�ضراعية 
من  الثالثة  الن�ضخة  مناف�ضات  لل�ضيدات  دبي  ن��ادي  ينظم  كما  �ضور،  اأوف  دبي 
بطولة باملا لتن�س ال�ضيدات التي تقام يومي اجلمعة وال�ضبت، ويقام �ضباق دبي 
هاربور للجري الليلي يوم اجلمعة يف منطقة ال�ضفوح وتنظمه �ضوبر �ضبورت�س 
للفعاليات الريا�ضية، كما يقام �ضباق اجلري الليلي يف ذا بوينت بنخلة جمريا، 
كيلومرتات   5 مل�ضافة  ال�ضيدات  جلري  دبي  �ضباق  العاملية  القرية  وت�ضت�ضيف 
الذي تنظمه �ضركة ال�ضحراء للفعاليات الريا�ضية. وينظم نادي دبي لل�ضطرجن 
والثقافة بطولة مايو لل�ضطرجن ال�ضريع يومي ال�ضبت واالأحد يف مقر النادي 
22 للري�ضة الطائرة  اآند �ضما�س  مبنطقة املمزر، وتقام مناف�ضات بطولة بري 
تيك  هوبا  �ضركة  تنظم  كما  الريا�ضية،  �ضتار  ب��رامي  اأك��ادمي��ي��ة  يف  االأح���د  ي��وم 
للم�ضافات  الهوائية  الدراجات  �ضباقات  اإىل  العودة  �ضباق  الريا�ضية  للخدمات 
املرموم،  مبحمية  الهوائية  للدراجات  القدرة  م�ضمار  يف  االأح��د  يوم  الطويلة 
وتنطلق مناف�ضات بطولة ريد بول هاف كورت لكرة ال�ضلة يوم االأحد يف نادي 

ت�ضامب�س الريا�ضي.
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ينجو بعد غر�س ن�شل �شكني يف عنقه
بعد تعر�ضه للطعن مما  باأعجوبة  امل��وت  جنا رجل بريطاين من 

اأدى لغر�س ن�ضل �ضكني طولها خم�س بو�ضات ون�ضف يف عنقه.
وذكرت التقارير اأن توما�س برازيل )28 عاماً( اندفع نحو ال�ضحية 
ب�ضكني مطبخ وطعنه يف قاعدة رقبته. وا�ضتمعت حمكمة نيوكا�ضل 
كراون اأن مقب�س ال�ضكني انقطع وظل الن�ضل م�ضتقًرا يف ج�ضده.

واأخر املدعي العام، روبن تورتون، املحكمة كيف كان على ال�ضحية 
اخل�ضوع لعملية جراحية طارئة الإزالة ن�ضل ال�ضكني بعد احلادث 
اإنه مل يتمكن من ا�ضتخدام  يف �ضيلدون، مقاطعة دوره��ام. و قال 

ذراعه اليمنى ومن املتوقع اأن يكون لديه اإعاقة طويلة االأمد.
وقال ال�ضيد تورتون اإن ال�ضحية يعاين من اأمل ال يطاق، و مل يعد 
ونتيجة  العمل  ميكنه  وال  ت�ضغيلها،  اأو  ال�ضيارة  باب  فتح  باإمكانه 

لذلك ال متلك اأ�ضرته اأي مال.
بال�ضجار  وال�ضحية  ب��رازي��ل  قيام  كيفية  اإىل  املحكمة  ا�ضتمعت  و 
 31 يف  املدينة  يف  حانة  يف  وجودهما  اأث��ن��اء  البع�س  بع�ضهما  م��ع 
ال�ضحية من  املا�ضي، ومت طرد  العام  االأول من  -ت�ضرين  اأكتوبر 
املبنى. وتلقى برازيل ر�ضائل تهديد وظهر ثلثة رجال، مبن فيهم 

ال�ضحية، خارج منزل برازيل الذي �ضاركه مع والده.

اإنقاذ حوت عالق طوله 12 مرتًا
 12 طوله  يبلغ  اأح���دب  ح��وت  حترير  م��ن  اإ�ضبان  غوا�ضون  متكن 
مرتا كان عالقا يف �ضبكة عائمة ل�ضيد االأ�ضماك ُن�ضبت دون �ضند 

من القانون قبالة جزيرة مايوركا االإ�ضبانية يف البحر املتو�ضط.
وقالت خبرية االأحياء البحرية خيخي تورا�س )32 عاما( واإحدى 
الغوا�ضني امل�ضاركني اإن اإنقاذ احلوت العملق يوم اجلمعة ولفتة 
تقدير �ضغرية منه متثل "اأف�ضل هدية عيد ميلد على االإطلق" 
بالن�ضبة لها. وهذه هي املرة الثالثة فقط التي ُيعرَث فيها على حوت 
خم�ضة  نحو  بعد  على  �ضفينة  ور�ضدت  البليار.  جزر  حول  اأح��دب 
كيلومرتات قبالة ال�ضاحل ال�ضرقي ملايوركا احلوت الذي كان قد 
اأ�ضابه الوهن، ما دفع مركز االإنقاذ البحري يف باملا دي مايوركا 
اإىل التحرك. وكان احلوت عالقا ب�ضكل كامل داخل ال�ضبكة لدرجة 
اأنه مل يكن قادرا على فتح فمه. وبعد اأن ف�ضلت حماوالت اأولية يف 
متزيق ال�ضبكة من على منت قارب، ان�ضم غوا�ضون من مركزي 
ال�ضبكة  واأزال���وا  االإن��ق��اذ  جهود  اإىل  للغو�س  و�ضكوالو  األباترو�س 

م�ضتخدمني ُمداهم يف عملية اإنقاذ ا�ضتغرقت 45 دقيقة.
وما اإن متكن الغوا�ضون من حترير احلوت، قالت تورا�س اإنه بقي 
قواه  ا�ضتجمع  اأن  اإىل  الوقت  لبع�س  االأربعة  الغوا�ضني  ب�ضحبة 

قبل اأن يوجه ما بدا اأنه "علمة �ضكر" ثم ي�ضبح مبتعدا.

بريطانيا ت�شك اأكرب عملة احتفال باليوبيل املا�شي للملكة
على  لها  عملة  اأك��ر  الريطانية  امللكية  العملة  �ضك  دار  اأنتجت 
االإطلق للحتفال باليوبيل املا�ضي للملكة اإليزابيث، وهي عملة 
ه��واة جمع  اأح��د  بتكليف من  كيلوجراما   15 وزنها  يبلغ  عملقة 
ويبلغ  اخلال�س  الذهب  العملة، وهي من  �ضك  وا�ضتغرق  التحف. 
قطرها 22 ملليمرتا )8.7 بو�ضة(، 400 �ضاعة وتبلغ قيمتها 15 
األف جنيه ا�ضرتليني )18772 دوالرا(، مع �ضورة للملكة البالغة 
96 عاما على اأحد وجهيها واالأح��رف االأوىل من ا�ضم  من العمر 
االآخ��ر. وقال بول مورجان،  الوجه  تاج على  امللكة ولقبها يعلوها 
املدير الفني يف دار �ضك العملة امللكية "لكونها اأكر عملة معدنية 
يف اململكة املتحدة حتى االآن، فقد اأتاح لنا حجم القطعة وقطرها 

الو�ضول اإىل م�ضتوى ا�ضتثنائي من الدقة والتفا�ضيل".
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بطل فورمول 1 يطارد ل�شني ب�شوارع بر�شلونة
خا�س �ضائق فورموال 1 االأملاين �ضيبا�ضتيان فيتل، �ضباقا مثريا من نوع اآخر خارج حلبات ال�ضباق، ملطاردة ل�ضني 

�ضرقا حقيبته.
اأول  اأول  فيتل   فبعدما وقع �ضحية عملية �ضرقة يف بر�ضلونة، غداة جائزة اإ�ضبانيا الكرى يف "فورموال 1"، خا�س 
ب�ضماعاته  اخلا�س  اإ���س(  بي  )جي  العاملي  املواقع  حتديد  بنظام  م�ضرت�ضدا  ن�ضالني،  ملطاردة  �ضباقا  االثنني  اأم�س 

املوجودة يف احلقيبة امل�ضروقة، ح�ضبما ذكرت ال�ضرطة، اأم�س االأول الثلثاء.
اأم�س االثنني  اأول  اأول  "مونتميلو" الكتالونية متواجدا يف بر�ضلونة  وكان ال�ضائق الذي �ضارك يف �ضباق االأحد يف 
"فران�س  عندما �ضرقت منه حقيبته لدى خروجه من �ضيارته، وفقما قال متحدث با�ضم �ضرطة كتالونيا لوكالة 

بر�س".
واأقدم فيتل، بطل العامل 4 مرات، على مطاردة الل�ضني من خلل تفعيل خيار حتديد املوقع اجلغرايف ل�ضماعاته 
التي كانت يف حقيبة الظهر امل�ضروقة، واأبلغ ال�ضرطة. وبح�ضب �ضحيفة "اإل بريوديكو" اليومية يف بر�ضلونة، طلب 
فيتل من امراأة كانت متر اإىل جانبه اأن تعريه دراجتها الكهربائية التي انطلق بها بعد ذلك، لكن ال�ضرطة مل توؤكد 

هذه املعلومة.
وقال املتحّدث با�ضم ال�ضرطة اإن ال�ضائق اتبع اأثر الل�ضو�س حتى متكن من و�ضع يديه على �ضماعات الراأ�س التي 

رموها رغم احتفاظهم باحلقيبة.
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اأنف اإبراهيموفيت�س للبيع يف مزاد
عر�س م�ضجعون �ضويديون غا�ضبون االأنف املقطوع لتمثال مهاجم املنتخب 
"حتويل  الوطني املخ�ضرم زالتان اإبراهيموفيت�س يف مزاد، احتجاجا على 

كرة القدم اإىل جتارة"، وما يرونه خيانة ارتكبها جنم ميلن االإيطايل.
وو�ضل املزاد على موقع "اإيباي" اأم�س االأول الثلثاء اإىل 610 دوالرات.

يف  املن�ضوب  ال�ضويدي،  للنجم  الواقعي  باحلجم  الرونزي  التمثال  وك��ان 
م�ضقط راأ�ضه ماملو عام 2019، هدفا للعديد من االعتداءات منذ ا�ضتثمر 
اللعب يف نادي هاماربي ومقره ا�ضتوكهومل، يف نوفمر 2019، مما اأثار 

غ�ضب م�ضجعي ماملو، النادي الذي بداأ فيه م�ضريته الكروية.
يناير  يف  ق��دم��اه  ُتقَطع  اأن  قبل   ،2019 دي�ضمر  يف  التمثال  اأن��ف  وان��ُت��زع 

2020، مما اأدى اإىل �ضقوطه على ال�ضياج الذي يحميه.
التمثال  اأن��ف  من  االأ���ض��ل  طبق  ن�ضخ   3 و�ضعوا  اأنهم  ماملو  م�ضجعو  واأف���اد 
الذي ال يزال مفقودا، للبيع باملزاد "الأن تف�ضيل املال على احلب قد يكلفك 
الغاية،  لهذه  خ�ضي�ضا  امل�ضمم  "فارارنا�ضان"  موقع  على  وكتبوا  غاليا". 
الذي يعني باللغة ال�ضويدية "اأين االأنف"، اإن "كرة القدم كانت يف االأ�ضل 
حركة جماهريية، لكنها حتولت ب�ضكل متزايد اإىل �ضناعة جماهريية ذات 
اأنهم م�ضتهلكون، فيما  طابع جتاري مفرط، حيث ينظر للم�ضجعني على 

تتم معاملة اللعبني واالأندية مثل الب�ضائع".

اإعدادات على اآي فون ت�شتنزف البطارية
ك�ضف اأحد م�ضتخدمي تيك توك اأن باإمكانك متديد عمر بطارية اآي فون 
ملدة ت�ضل اإىل ثلث �ضاعات من خلل �ضل�ضلة من التغيريات ال�ضريعة يف 

االإعدادات.
وعادة ما تدوم طاقة بطارية اآي فون لوقت يتنا�ضب مع حاجة امل�ضتخدمني، 
ولكن اإذا كنت تعاين من نفاد الطاقة، فاإن هذه الن�ضائح ت�ضتحق املحاولة.

امليزات.  العديد من  ت�ضغيل  اإيقاف  فعله هو  ما عليك  كادما، كل  ل�  ووفقاً 
هذا  يعمل  ت�ضغيله،  فعند  اخللفية.  تطبيق  حتديث  بتعطيل  ق��م  للبدء، 
اخليار على اإبقاء التطبيقات مت�ضلة باالإنرتنت بحيث ياأتي اأي �ضيء جديد 

عر الريد االإلكرتوين، على �ضبيل املثال.
وعند القيام بذلك، �ضت�ضتمر يف تلقي اأ�ضياء مثل ر�ضائل الريد االإلكرتوين، 
التطبيق  فتح  عليك  �ضيتعني  اخللفية،  يف  بعيًدا  العمل  م��ن  ب���داًل  ول��ك��ن 
وحتديثه بنف�ضك. وميكنك القيام بذلك من خلل االنتقال اإىل االإعدادات، 
الإيقاف  خ��ي��اًرا  ���ض��رتى  ح��ي��ث  اخللفية  يف  التطبيقات  وحت��دي��ث  ع���ام،  ث��م 
والتي  اإع��دادات احلركة،  تغيري  التايل من  الطاقة  توفري  وياأتي  ت�ضغيله. 
تقلل ب�ضكل اأ�ضا�ضي من بع�س التاأثريات الرائعة التي تراها على جهاز اآي 
تقليل  بت�ضغيل  باحلركة، وقم  الو�ضول، متبوعًة  اإمكانية  اإىل  انتقل  فون. 
التلقائي  الت�ضغيل  ر�ضائل  تاأثريات  ت�ضغيل  باإيقاف  ذلك، قم  بعد  احلركة. 

�شورنتينو ينهي 
التعاون مع نتفليك�س 
اأن����ه����ى امل����خ����رج االإي������ط������ايل ب���اول���و 
اإذ  نتفليك�س  م��ع  رحلته  �ضورنتينو 
اأعلن خلل مناظرة اأقيمت الثلثاء 
مبنا�ضبة  الفرن�ضية  ك��ان  مدينة  يف 
وال�ضبعني  اخل���ام�������ض���ة  ال�����ذك�����رى 
اأنه  النطلق مهرجانها ال�ضينمائي 
مل يعد يرغب يف التعاون مع من�ضة 
اأهمية  على  م�ضدداً  التدفقي،  البث 
ال�ضا�ضات  ع��ل��ى  االأف�������لم  ح�����ض��ور 
وق����ال  ال���ع���ر����س.  دور  يف  ال���ك���ب���رية 
اأو�ضكار  ج��ائ��زة  احل��ائ��ز  �ضورنتينو 
"ال غراندي  فيلمه  2014 عن  عام 
عن  نقا�ضية  حلقة  بيليت�ضا" خ��لل 
"م�ضتقبل ال�ضينما" اأقيمت الثلثاء 
خمرجني  جانب  اإىل  فيها  و���ض��ارك 
ك��ب��ار اآخ���ري���ن ك��غ��ي��ريم��و دي���ل تورو 
وكري�ضتيان  غ���اف���را����س  وك���و����ض���ت���ا 
فيلم  )اإخ����راج  اأن  "اأعتقد  مونغيو 
�ضاأفعله  ���ض��ي��ئ��اً  ل��ي�����س  ل��ن��ت��ف��ل��ي��ك�����س( 
"اإي  ف��ي��ل��م��ه  وك�����ان  اأخرى".  م����رة 
�ضتاتا ال مانو دي ديو" )"يد اهلل"( 
البندقية  مهرجان  يف  �ضارك  ال��ذي 
اأيلول-�ضبتمر  يف  ال�����ض��ي��ن��م��ائ��ي 
2021، ويتناول فاجعة �ضخ�ضية هي 
وفاة والديه مت�ضممني باأول اأك�ضيد 
الكربون، ُعر�س على نتفليك�س ومل 
فرن�ضا.  يف  ال�ضينما  دور  يف  ُي��ط��رح 
اأي�ضاً  اأخ��رج  ال��ذي  �ضورنتينو  وق��ال 
م�ضل�ضل "ذي يانغ بوب" من بطولة 
"لقد جّربت و�ضائل عر�س  جود لو 
لل�ضينما  اأف���لم���اً  واأخ���رج���ت  ع����دة، 
له  اأف�ضّ م����ا  ول���ك���ن  ول���ل���ت���ل���ف���زي���ون، 
يف امل��ح�����ض��ل��ة ه���و اإخ�������راج االأف�����لم 
اأفعل بها ذلك  التي كنت  بالطريقة 
ة  يف البداية، اإذ ال ن�ضعر بكل قوة ق�ضّ

ما اإال على �ضا�ضة كبرية".

حيلة ب�شيطة 
للتخل�س من الذباب 
مع حلول ال�ضيف، تتدفق العديد 
من احل�ضرات اإىل منازلنا، وت�ضمح 
الطق�س  يف  امل���ف���ت���وح���ة  ال���ن���واف���ذ 
الدافئ للذباب والدبابري وغريها 
م��ن احل�����ض��رات ب��ال��دخ��ول وت�ضبب 

اإزعاًجا يف مطابخنا.
�ضارك  امل�ضكلة،  هذه  مع  وللتعامل 
التوا�ضل  م����واق����ع  م�����ض��ت��خ��دم��و 
وحيلهم  ن�ضائحهم  االج��ت��م��اع��ي 
الإب����ع����اد احل�������ض���رات ال���ط���ائ���رة عن 
�ضائعة  وت��ت��ط��ل��ب ط��ري��ق��ة  امل���ن���زل، 
وكي�س  �ضغرية  نقدية  قطع  ب�ضع 

نايلون مملوء باملاء.
ن�ضائح  �ضفحة  على  الن�ضر  وعند 
ال���ت���ن���ظ���ي���ف اخل����ا�����ض����ة ب���امل���دون���ة 
�ضاألت  هين�س،  ال�����ض��ي��دة  ال�����ض��ه��رية 
�ضيء  اأف�ضل  الن�ضاء ما هو  اإح��دى 

للتخل�س من الذباب؟
ورداً على هذا ال�ضوؤال، قالت اإحدى 
كي�س  م�����لء  جم�����رد  اإن  امل���ع���ل���ق���ات 
�ضفاف من النايلون باملاء واإ�ضقاط 
بداخله  م��ع��دن��ي��ة  ع���م���لت  ب�����ض��ع 
للذباب،  م��ث��ايل  رادع  لعمل  يكفي 
بالقرب  ال��ك��ي�����س  ت��ع��ل��ي��ق��ق  وع���ن���د 
�ضيبتعد  امل��ف��ت��وح��ة،  ال��ن��واف��ذ  م��ن 
املراأة  و قالت  الذباب عن منزلك. 
�ضفافا  بل�ضتيكيا  كي�ضا  "جهزي 
ن�ضفه مملوء باملاء وبداخله ب�ضع 
ع���م���لت م��ع��دن��ي��ة، وع��ل��ق��ي��ه على 
النوافذ / االأبواب ولن ترى ذبابة 
احليلة  اأث��ب��ت��ت  وق���د  منزلك".  يف 
جناحها مع م�ضتخدمي في�س بوك 
االآخرين، حيث قالت امراأة اأخرى 
ت�ضتحق  احل��ي��ل��ة  ه����ذه  اإن  ���ا  اأي�������ضً
الذباب يف  اإذا كنت تكافح  املحاولة 

املنزل. 

من ال�شخ�س الذي اأ�شر 
قلب كلوي كاردا�شيان ؟

اأح���دث���ت جن��م��ة ت��ل��ف��زي��ون ال���واق���ع  كلوي 
اجلمهور  ب���ني  ك��ب��ريا  ج����دال  كاردا�ضيان  
وذلك  االجتماعي،  التوا�ضل  موقع  على 
بحديثها عن احلب، اإذ كتبت: "اإذا اأحببت 
�ضخ�ضا، فلن يذهب هذا احلب اإىل االأبد، 
ا  �ضخ�ضً ق��ل��ب��ك  ين�ضى  اأن  امل�ضتحيل  م��ن 

جعلك ت�ضعر بال�ضعادة يوًما ما".
موؤخرا،  كاردا�ضيان  كلوي  ظهرت  وك��ان��ت 
دي���زين يف مدينة  وذل���ك يف ح��دث نظمته 
جينري  وال��دت��ه��ا  كري�س  برفقة  ن��ي��وي��ورك 
اأزرق،  ف�ضتان  كاردا�ضيان  كلوب  وارت���دت   ،
اأ�ضقر  مك�ضوف على االأكتاف، وبدت ب�ضعر 
طبيعية  م���وج���ات  يف  وم�����ض��ف��ف  ب��لت��ي��ن��ي 
اأكتافها،  ع��ر  بحرية  تتدفق  وف�ضفا�ضة 
ون���ال���ت اإط��لل��ت��ه��ا اإع����ج����اب ال���ع���دي���د من 

اجلمهور.

تلتقيان بعد 32 عامًا من تخلي والدتهما عنهما
التاأم �ضمل �ضقيقتني بريطانيتني بعد اأكرث من ثلثني 
ع���ام���اً م���ن ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ك���ل م��ن��ه��م��ا يف دورة م��ي��اه اأحد 

امل�ضت�ضفيات بعد والدتهما بفارق 18 �ضهراً.
البع�س،  بع�ضهما  اآن على  و يل  ناتا�ضا  ال�ضقيتان  عرثت 
"اآي تي يف"،  دافينا ماكول على قناة  من خلل برنامج 
يحاول  املفقودة"  "العائلة  ب��رن��ام��ج  ف��ري��ق  ك��ان  عندما 

م�ضاعدة ناتا�ضا يف العثور على اأمها.
"هذا  برنامج  من  االثنني  حلقة  يف  ناتا�ضا  �ضاركت  وق��د 
ال�ضباح" يف قناة اآي تي يف، وقالت، اإنهم عرثوا عليها يف 
اأن  دورة مياه م�ضت�ضفى �ضانت توما�س بعد والدتها، قبل 

يتم تبنيها يف الثانية من عمرها.
ب��داأت بالبحث عن عائلتي عر  " منذ عامني  واأ�ضافت: 
برنامج "عائلتي املفقودة"، ويف العام املا�ضي التقيت مع 
دورة  يف  اأي�ضاً  هي  والدتي  تركتها  التي  اآن،  �ضقيقتي يل 

مياه امل�ضت�ضفى بعد يومني فقط من والدتها.
وعلى الرغم من الطريقة التي مت تركهما فيها، حر�ضت 
االأختان على االإ�ضارة اإىل اأنهما ال يكنان اأن �ضغينة اأو نية 
�ضيئة جتاه والدتهما االأ�ضلية، وقالتا، اإنها كانت وال بد، 
وتنوي  ال��ق��رار.  ه��ذا  للغاية التخاذ مثل  يف و�ضع �ضعب 
االأ�ضلية،  والدتهما  عن  بالبحث  اال�ضتمرار  ال�ضقيقتان 
ورعايتها  لقائها  يف  ال�ضديدة  رغبتهما  عن  عرتا  حيث 
ومد يد العون لها اإذا كانت ال تزال تعاين من ال�ضعوبات 

يف حياتها، وفق ما اأورد موقع "ميرتو" االإلكرتوين. 

ا�شتخراج 27 قطعة مغناطي�س من بطن طفلة 
بعدما  طفلة  اإن��ق��اذ  من  ال�ضعودية  يف  طبي  فريق  متكن 
من  مغناطي�س  حبة   27 اله�ضمي  جهازها  يف  ا�ضتقرت 
ث��ق��وب يف جدار   8 ب��اأك��رث م��ن  م��ا ت�ضبب  م��ك��ون��ات لعبة، 
الفريق  اأن  ال�ضعودية  االأن��ب��اء  وك��ال��ة  وذك���رت  االأم���ع���اء. 
واالأطفال  ال�����والدة  م�ضت�ضفى  يف  ل��لأط��ف��ال  اجل���راح���ي 
يف  اآالم��ا  تعاين  كانت  التي  الطفلة  اأنقذ  الباطن  بحفر 
البطن وقيئا م�ضتمرا منذ اأكرث من اأ�ضبوعني. واأو�ضحت 
الوكالة اأنه وبعد اأن اأظهرت ال�ضور وجود تلك القطع من 
املغناطي�س، با�ضر الفريق الطبي "اإجراء تدخل جراحي 
البطن  ث��ق��وب �ضغرية يف ج���دار  دق��ي��ق م��ن خ��لل عمل 
وا�ضتخراج 27 حبة مغناطي�ضية وخياطة الثقوب املعوية، 
العملية  اأن  اإىل  واأ����ض���ارت  بالنجاح".  العملية  وت��ك��ّل��ل��ت 
ا�ضتغرقت 3 �ضاعات ون�ضف ال�ضاعة، واأن الطفلة متاثلت 

لل�ضفاء وغادرت امل�ضت�ضفى وهي تتمتع ب�ضحة جيدة.

�شيادون ي�شارعون �شمكة عمالقة 
بلو  �ضمكة  اإف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب  م��ن  ث��لث��ة �ضيادين  ���ض��ارع 
مر  على  �ضمكة  اأ�ضخم  تعتر  والتي  العملقة،  مارلني 
الع�ضور، وا�ضتطاعوا ا�ضطيادها اأثناء رحلة �ضيد ملدة 6 

اأيام يف جزر الراأ�س االأخ�ضر.
و�ضارع ال�ضيادون ال�ضمكة العملقة نحو 30 دقيقة، قبل 
اأن يتمكنوا  من �ضحبها اإىل القارب، والعودة اإىل املر�ضى. 
وتزن ال�ضمكة ال�ضخمة 1،370 رطل، فبدت وكاأنها من 

فيلم خيال علمي اأكرث من كونها حيوانا حقيقيا.
 وقام ال�ضيادون بوزن ال�ضمكة لدى عودتهم، ووجدوا اأنه 
على الرغم من اأنها كانت �ضخمة، اإال اأنها مل تكن االأكر 

على االإطلق يف املياه.

رغم خ�شائر باملليارات.. للغبار فوائد بيئية
اخلليجية  خ�ضو�ضاً  العامل  دول  من  العديد  يعاين 
ي�ضببها  التي  امل�ضاكل  م��ن  واأ���ض��رتال��ي��ا،  واالإفريقية 
الغبار املنبعث من ال�ضحاري واأحياناً اجلبال، حيث 
يت�ضبب الغبار بالعديد من امل�ضاكل ال�ضحية واملادية 

والبيئية على حد �ضواء.
ويقول عبد اهلل الهاجري مدير عام ل�ضركة خمت�ضة 
مبكافحة الغبار ملوقع "�ضكاي نيوز عربية" اإن الغبار 
�ضحة  تهديد  اأه��م��ه��ا  ج���داً  ع��دة  م�ضاكل  اإىل  ي���وؤدي 
ا�ضتن�ضاقه  خ���لل  م��ن  ل���ه،  امل��ع��ّر���ض��ني  االأ���ض��خ��ا���س 
من  ومنعه  باملوظف  االأ���ض��رار  اإىل  اإ�ضافة  وتنف�ضه، 

تاأدية عمله على اأكمل وجه.
ال��روؤي��ة على  ي���وؤدي اإىل ع��دم  ال��غ��ب��ار  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
ال��ط��رق��ات وي��ع��ر���س ال�����ض��ائ��ق��ني حل������وادث، ويلحق 
ويزيد  فيغطيها  واالآليات،  بال�ضيارات  اأي�ضاً  ال�ضرر 
اإعاقة  ع��ن  ف�����ض��ًل  وت�ضغيلها،  �ضيانتها  كلفة  م��ن 
بالعديد  �ضخمة  خ�ضائر  يلحق  مما  ال�ضفر،  حركة 

من القطاعات ويدفعها لتاأجيل بع�س اأعمالها.
وي�ضيف الهاجري اأن �ضركات التحكم بالغبار تتواجد 

بكرثة يف اأمريكا واإفريقيا واأ�ضرتاليا، م�ضتغرباً عدم 
انت�ضارها يف منطقة ال�ضرق االأو�ضط وقلة عددها يف 
اخلليج، على الرغم من اأن منطقة ال�ضرق االأو�ضط 
و�ضمال اإفريقيا، تخ�ضر �ضنوياً ما يقارب ال�13 مليار 
الرملية،  والعوا�ضف  الغبار  ب�ضبب  اأم��ريك��ي  دوالر 
وهي تت�ضّمن تكاليف ت�ضغيلية وغريها من التكاليف 

التي ميكن اأن تتحملها.
للبيئة  �ضديقة  وخدمات  منتجات  وجود  اإىل  ولفت 
للتحكم بالغبار والرتبة يف خمتلف املجاالت، فمثًل 
خم�ض�س   ،)road effect( ي�ضمى  م��ن��ت��ج  ه��ن��اك 
للر�س على الطرقات التي ت�ضتخدمها مركبات ذات 
اأ�ضهر   8 اإىل   6 ي��دوم لفرتة متتد من  اأوزان ثقيلة، 
املواد  ه��ذه  اأن  كما  الغبار،  انت�ضار  ن�ضبة  من  ويقلل 
اأم��اك��ن ع��دي��دة للتحكم  اأو غ��ريه��ا مي��ك��ن ر���ض��ه��ا يف 

بالغبار.
وهناك منتج )green effect( ال�ضبيه بالزرع الذي 
مينح �ضكًل جمالّياً ويف الوقت نف�ضه يتحكم بالغبار 

كما اأّنه  �ضديق للبيئة.

املمثلة الأمريكية كري�صتني �صاليزمان ت�صل اإىل العر�س الأول لفيلم ديزين Hollywood Stargirl يف هوليوود ، كاليفورنيا.ا ف ب

توم كروز ي�شع كيت ميدلتون مبوقف حرج 
اأحدث ظهور املمثل العاملي  توم كروز  االأخري يف مهرجان كان بعد غياب ملدة 30 

عام عنه، حالة من اجلدل الوا�ضع والأ�ضباب عديدة.
 Top Gun:" وح�ضر العديد من النجوم وامل�ضاخري اإىل العر�س االأول لفيلمه
ميدلتون ،  كامريدج  كيت  دوقة  وزوجته  ويليام   ومنهم  االأمري   ،"Maverick

وت�ضرف توم كروز جتاهها اأحدث �ضجة وا�ضعة.
فقد لوحظ يف اأحد ال�ضور امللتقطة وهما ي�ضعدان ال�ضّلم، قام توم كروز مب�ضك 

يد كيت ميدلتون، وك�ضر القواعد امللكية، فمن غري اللئق اأن يقوم اأحد 
بلم�س اأحد اأفراد العائلة املالكة اأبداً.

حتمل  كانت  التي  اليد  بتبديل  كيت  قامت  امل�ضكلة،  لهذه  وجتنباً 
ب�ضبب  اأخ��رى  يتمكن من م�ضك يدها مرة  بها احلقيبة، حتى ال 

احلقيبة.


