
بوتن: ما يح�سل باأوكر�نيا ماأ�ساة ومل يكن �أمامنا خيار �آخر

تدمري م�ستودعي ذخرية لأوكر�نيا.. ورئي�س بلدية ماريوبول يتحدث عن مقتل 21 �ألف مدين

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

   

عبد�هلل بن ز�يد ووزيرة خارجية ليبيا 
يتبادلن هاتفيا �لتهاين ب�سهر رم�سان �ملبارك

•• اأبوظبي -وام:

و  اآل نهيان وزي���ر اخل��ارج��ي��ة  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  ت��ب��ادل �شمو 
التعاون الدويل التهاين مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان املبارك خالل 

ات�شال هاتفي مع معايل جنالء املنقو�ش وزيرة خارجية ليبيا.
الأخوية  الثنائية  العالقات  املنقو�ش  جن��الء  ومعايل  �شموه  وبحث 
الإماراتية - الليبية و�شبل تعزيز التعاون امل�شرتك مبا يخدم امل�شالح 
امل�شرتكة للبلدين وناق�شا عددا من الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك.

�لإمار�ت تدعو جمل�س �لأمن �إىل ت�سهيل 
�سد فجوة لقاحات كوفيد19- حول �لعامل

•• يويورك-وام: 

دعت الإم��ارات العربية املتحدة جمل�ش الأمن اإىل موا�شلة التزامه 
حول  كوفيد19-  ج��ائ��ح��ة  ملكافحة  ال��ل��ق��اح��ات  ت��وزي��ع  ف��ج��وة  ب�شد 

العامل.
ج���اء ذل���ك يف ب��ي��ان دول���ة الإم������ارات ال���ذي األ��ق��ت��ه م��ع��ايل ���ش��ارة بنت 
اجتماع  خ��الل  املتقدمة  للتكنولوجيا  دول��ة  وزي��رة  الأم��ري  يو�شف 
وقف  اإىل  الداعية  ق��رارات��ه  م��ن  اثنني  تنفيذ  ب�شاأن  الأم���ن  جمل�ش 
اأجل  ال��دويل من  التعاون  النار على م�شتوى العامل وتعزيز  اإط��الق 
مكافحة اجلائحة ب�شكل اأكرث فعالية، و�شمان احل�شول العادل على 

اللقاحات.
وقالت معاليها يف هذا ال�شدد: اإن اجلائحة اأبعد ما تكون عن النتهاء 
وامل�شحوبة مبتغرات  التي ظهرت  املوجات اجلديدة  اأثبتت  فقد   ..

جديدة اأنه ل يوجد اأحد يف ماأمن حتى ي�شبح اجلميع يف ماأمن.

تعاون �إمار�تي �أمريكي لتحليل �لبيانات �لعلمية �خلا�سة با�ستك�ساف �ملريخ

حممد بن ر��سد: �لتعاون �لعلمي بني �لدولتني 
يف جمال �لف�سـاء �سـيعود باملعرفة على �جلميع 

�نتهاكات  �لدولية:  �لعفو 
مروعة يف �ل�سجون �لإير�نية 

•• لندن-وكاالت:

الدولية،  ال��ع��ف��و  م��ن��ظ��م��ة  ق���ال���ت 
ال�شجون  م�������ش���وؤويل  اإَنّ  اأم���������ش، 
انتهاكات  ي��رت��ك��ب��ون  الإي����ران����ي����ة 
مرّوعة للحق يف احلياة من خالل 
عمداً  امل��ر���ش��ى  ال�شجناء  ح��رم��ان 
املنقذة  ال�����ش��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة  م���ن 
و�شمان  التحقيق  ورف�ش  للحياة 
امل�����ش��اءل��ة ع��ن ح���الت ال��وف��اة غر 

القانونية اأثناء الحتجاز.
جديد  تقرير  يف  املنظمة  ووث��ق��ت 
ال�شجن  ���ش��ل��ط��ات  ت��ت�����ش��ب��ب  ك��ي��ف 
الوفيات  وق���وع  يف  روت��ي��ن��ي  ب�شكل 
ت�����ش��اه��م يف  اأو  اأث����ن����اء الح���ت���ج���از 
ح��دوث��ه��ا، مب��ا يف ذل��ك ع��ن طريق 
منع اأو تاأخر و�شول ال�شجناء اإىل 

امل�شت�شفى يف حالت الطوارئ.
رف�ش  اإىل  ال����ت����ق����ري����ر  واأ��������ش�������ار 
حتقيقات  اأي  اإج������راء  ال�����ش��ل��ط��ات 
م�شتقلة و�شفافة يف حالت الوفاة 
يف احلجز التي تت�شمن تقارير عن 

احلرمان من الرعاية ال�شحية.

�ل�سومال تو�جه كارثة جماعة 
�ملتحدة  �لأمم  وكالت  بح�سب 

•• نريوبي-اأ ف ب:

ي����واج����ه م���الي���ني الأ����ش���خ���ا����ش يف 
امل���ج���اع���ة ويعد  ال�������ش���وم���ال خ��ط��ر 
عر�شة  الأك����������رث  ال���������ش����ن  �����ش����غ����ار 
لتداعيات اجلفاف املتفاقم، ح�شبما 
اأعلنت وكالت تابعة لالمم املتحدة 
البلد  اأن هذا  الثالثاء حم��ذرة من 
الذي ي�شهد اأزمات يقف على �شفر 

كارثة اإن�شانية.
مناطق  م�����ن  ال����ع����دي����د  وت�������ش���ه���د 
ال�شومال منذ اأ�شهر جفافا �شديدا 
ت��ع��اين م��ن��ه اأي�����ش��ا دول اأخ�����رى يف 
اأتى  وكينيا،  اإثيوبيا  منها  املنطقة 
ع��ل��ى امل��ح��ا���ش��ي��ل وامل��ا���ش��ي��ة واأج���ر 
اأعدادا كبرة من النا�ش على النزوح 
ع��ن دي���اره���م. وق��ال��ت ال���وك���الت يف 
ب���ي���ان ت���واج���ه ال�������ش���وم���ال ظ���روف 
جماعة على وقع �شح املطر وارتفاع 
الغذائية  امل������واد  اأ����ش���ع���ار  يف  ك��ب��ر 
ونق�ش هائل يف التمويل ما يجعل 
باملئة من ال�شوماليني تقريبا   40

على �شفر الهاوية.

رئي�شا رو�شيا وبيالرو�شيا خالل زيارتهما قاعدة فو�شتو�شني الف�شائية، مبنطقة اأمور  )ا ف ب( 
م�شرا اإىل اأن املواجهات مع القوى 
املناه�شة لرو�شيا يف اأوكرانيا كانت 

اأمرا حتميا وم�شاألة وقت فقط.
يعد من  قائال: مل  بوتن  واأ���ش��اف 
امل��م��ك��ن ال��ت��غ��ا���ش��ي ع���ن الإب������ادة يف 
م�شرا  اأوك��ران��ي��ا،  ب�شرق  دون��ب��ا���ش 
الأوك����ران����ي����ة  ال�����ش��ل��ط��ات  اأن  اإىل 
رف�شت المتثال لتفاقات مين�شك 
التي هدفت اىل حل �شلمي لق�شية 

تعترهم  م����ن  ع���ل���ى  وال���ق�������ش���اء 
قوميني خطرين.

ويف تطور جديد قال رئي�ش بلدية 
اأم�ش  مدينة ماريوبول الأوكرانية 
اإىل مقتل  ي�شر  تقدير  اأح��دث  اإن 
ح��وايل 21 األ��ف م��دين من �شكان 
الغزو  ب��دء  منذ  ال�شاحلية  املدينة 

الرو�شي.
التلفزيون،  نقلها  ت�شريحات  ويف 
كان  اإن����ه  بويت�شينكو  ف����ادمي  ق���ال 
من ال�شعب اإح�شاء العدد الدقيق 
يف  ال��ق��ت��ال  ل��ب��دء  ن��ظ��را  لل�شحايا 

ال�شوارع.
وتقاوم القوات الأوكرانية ب�شراوة، 
�شديدة  ع��ق��وب��ات  ال��غ��رب  وف��ر���ش 
لإجبارها  حم��اول��ة  يف  رو�شيا  على 

على �شحب قواتها.
الرو�شية  ال���دف���اع  وزارة  واأع��ل��ن��ت 
ت������دم������ر م�����������ش�����ت�����ودع�����ي ذخ�������رة 
كييف  م��ن��ط��ق��ت��ي  يف  لأوك����ران����ي����ا 
وخمليني�شكي. واأ�شافت الوزارة اأن 
القوات الرو�شية ق�شفت م�شتودعا 
ل���ل���ذخ���رة وح���ظ���رة ط����ائ����رات يف 
�شتاروكو�شتيانتينيف  ق����اع����دة 
م�شتودع  ع����ن  ف�������ش���ال  اجل�����وي�����ة، 
هافريليفكا  من  بالقرب  للذخرة 
�شمال العا�شمة الأوكرانية كييف.

•• مو�سكو-وكاالت:

فالدمير  ال��رو���ش��ي  الرئي�ش  ق��ال 
العملية  اإن  الثالثاء،  اأم�ش  بوتن، 
اأوكرانيا  يف  ال��رو���ش��ي��ة  الع�شكرية 
اأهدافها نبيلة من دون �شك، و�شدد 
على اأن القوات الرو�شية التي تنفذ 
العملية تت�شرف ب�شجاعة وكفاءة.

وو������ش�����ف ب�����وت�����ن، م�����ا ي���ح�������ش���ل يف 
اأنه  على  م�شددا  باملاأ�شاة،  اأوكرانيا 

مل يكن لدى رو�شيا اأي خيار اآخر.
وقال بوتن يف موؤمتر �شحفي عقده 
األك�شندر  ب��ي��الرو���ش��ي��ا  رئ��ي�����ش  م���ع 
لوكا�شينكو، عقب حمادثات اأقيمت 
الأق�شى  ال�شرق  بينهما يف منطقة 
�شتت�شدى  رو�����ش����ي����ا  ال�����رو������ش�����ي: 

ملحاولت عزل مو�شكو ومين�شك.
كل  اإزال�����ة  ع��ل��ى  �شنعمل  واأ����ش���اف: 
احل���واج���ز يف جم����ال ال���ت���ج���ارة مع 
تعميق  اإىل  داع����ي����ا  ب���ي���الرو����ش���ي���ا، 
ال��ب��ل��دي��ن يف �شوء  ال��ع��الق��ات ب��ني 

العقوبات التي فر�شها الغرب.
واأ�شار فالدمير بوتن، خالل زيارة 
فو�شتوت�شني  م��ط��ار  اإىل  ب��ه��ا  ق���ام 
ب�شرق  اآم��ور  مقاطعة  يف  الف�شائي 
اإىل  الف�شاء،  ي��وم  مبنا�شبة  رو�شيا 
تنفذ  ال��ت��ي  ال��رو���ش��ي��ة  ال���ق���وات  اأن 

اأوكرانيا  يف  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
بح�شب  الأ�شلحة،  اأح��دث  ت�شتخدم 
الرو�شية  ت���ا����ش  وك���ال���ة  ذك�����رت  م���ا 

لالأنباء.
ون���ق���ل���ت وك����ال����ة ان���رتف���اك�������ش عن 
ب�شن  اإن���ه  ق��ول��ه  ال��رو���ش��ي  الرئي�ش 
كنا  اأوكرانيا  يف  الع�شكرية  العملية 
نحمي رو�شيا ومل يكن لدينا خيار 
ع�شكرية،  عملية  ���ش��ن  ���ش��وى  اآخ���ر 

دون���ب���ا����ش. وح����ول امل��ق��اط��ع��ة التي 
ف��ر���ش��ت��ه��ا ال�������دول ال���غ���رب���ي���ة على 
رو����ش���ي���ا، ق����ال ب��وت��ن اإن����ه ل ميكن 

عزلنا، بح�شب ما ذكرت رويرتز.
ع�شرات  اأر�شلت  ق��د  رو�شيا  وك��ان��ت 
الآلف من قواتها اإىل اأوكرانيا يوم 
24 فراير فيما و�شفته ب�»عملية 
خ����ا�����ش����ة« ل���ت���ق���وي�������ش ال�����ق�����درات 
اجلنوبية  جل���ارت���ه���ا  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 

•• عوا�سم-رويرتز:

الإيراين  الر�شمي  التلفزيون  ذكر 
املبعوث  ا����ش���ت���دع���ت  اإي����������ران  اأن 
الثالثاء  ط���ه���ران  اإىل  الأف����غ����اين 
واأوقفت جميع اخلدمات القن�شلية 
يف اأفغان�شتان، وذلك بعد يوم واحد 
اإلقاء متظاهرين حجارة على  من 
البعثات الدبلوما�شية الإيرانية يف 

كابول وهرات.
اأن  وج�������اءت الح���ت���ج���اج���ات ب���ع���د 
ُن�شرت  ف��ي��دي��و  م��ق��اط��ع  اأظ����ه����رت 
ع��ل��ى ت���وي���رت يف الأي�������ام الأخ�����رة 
تعر�ش الالجئني الأفغان ال�شباب 
من  واإه���ان���ات  مل�شايقات  اإي����ران  يف 
يت�شن  ومل  عاديني.  اإيرانيني  قبل 
�شحة  م����ن  ال���ت���ح���ق���ق  ل�����روي�����رتز 

مقاطع الفيديو.
وذك�����ر ال��ت��ل��ف��زي��ون الإي��������راين اأن 
اأم�ش  ن��ف��وا  اإي���ران���ي���ني  م�����ش��وؤول��ني 
الالجئني  معاملة  اإ���ش��اءة  الثنني 

•• نيويورك-وام:

ا  اأ�شيب ما ل يقل عن 16 �شخ�شً
باإطالق نار وبع�شهم ب�شظايا على 
�شرتة  ي��رت��دي  جمهول  م�شلح  ي��د 
الغازات  م��ن  واق���ي  وق��ن��اع  عاك�شة 
الأن���ف���اق املتجه  يف حم��ط��ة م���رتو 
�شمال يف �شاحية بروكلني مبدينة 

نيويورك.
واإنت�شرت حالة من الهلع والفو�شى 
ب��ني رك���اب حم��ط��ات ال��ق��ط��ار التي 
وقعت فيها احلادثة، وكذلك على 
اأر�شفة املناطق وال�شوارع املجاورة، 
اإغ��الق��ه��ا من  ال��ف��ور  التي مت على 
ق��ب��ل رج�����ال الأم������ن ون�������ش���رت بها 

تعزيزات اأمنية كبرة.
متحدث  بها  اأدىل  ت�شريحات  ويف 
ب��ا���ش��م ال���دف���اع امل����دين اأك����د عثور 
نا�شفة غر  ال�شلطات على عبوات 
متفجرة يف موقع احلادث، يف حني 
اأك��ت��ت ���ش��رط��ة امل��دي��ن��ة ع��ل��ى موقع 
ت��وي��رت ع��دم وج���ود ع��ب��وات نا�شفة 

قابلة للت�شغيل يف الوقت احلايل.
اأم���ن���ي يف موقع  و����ش���رح م�����ش��وؤول 
ال�شرطة  رج�������ال  اأن  احل����������ادث، 
و�شف  م�شلح  م��ط��اردة  ي��ح��اول��ون 
قناع غاز و�شرتة  كان يرتدي  باأنه 

برتقالية خا�شة بعمال البناء.
ومت العثور يف بداية الأمر على ما 
اأربعة من ال�شحايا يف  ل يقل عن 
36 يف  اأن��ف��اق �شارع  حمطة م��رتو 
حمطة  يف  واآخ����ر  ب���ارك  �شان�شيت 
هايت�ش  وود  ج��ري��ن  يف   25 ���ش��ارع 
�شباًحا   8:30 ال�������ش���اع���ة  ق���ب���ل 

الأفغان يف اإيران.
وق������ال ال���ت���ل���ف���زي���ون ال���ر����ش���م���ي مت 
ا�����ش����ت����دع����اء ال����ق����ائ����م ب����الأع����م����ال 
احتجاجا  ط���ه���ران  يف  الأف����غ����اين 
الإيرانية  ال�شفارة  مهاجمة  على 
يف  الإيرانية  والقن�شلية  كابول  يف 

هرات باأفغان�شتان يوم الثنني.

واأظ����ه����رت ل��ق��ط��ات م�������ش���ورة على 
و���ش��ائ��ل ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي مل 
ال��ت��ح��ق��ق منها  ل����روي����رتز  ي��ت�����ش��ن 
الأفغان  املحتجني  م��ن  جم��م��وع��ة 
البعثات  ع���ل���ى  احل����ج����ارة  ي���ل���ق���ون 
كابول  يف  الإي��ران��ي��ة  الدبلوما�شية 

ومدينة هرات بغرب اأفغان�شتان.

بتوقيت نيويورك.
كان  اإذا  ما  الفور  على  يت�شح  ومل 
اإط��الق النار قد وقع يف القطار اأم 
�شهود  بع�ش  اأن  اإل  امل��ح��ط��ات.  يف 
م�شاهدتهم  ع����ن  اأب����ل����غ����وا  ع���ي���ان 
دخ�����ان حمتملة  ع���ب���وة  ا���ش��ت��خ��دام 

اأثناء اإطالق النار.

مواقــيت ال�صالة
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اأفغان يتظاهرون ل�شرب لجئني اأفغان على اأيدي الإيرانيني.  )ا ف ب(

عبر مو�شي خالل الندوة ال�شحفية

جرحى يرقدون يف حمطة مرتو الأنفاق يف مدينة نيويورك. 

طهر�ن ت�ستدعي �ملبعوث �لأفغاين 

متظاهرون �أفغان يهاجمون �لبعثات �لدبلوما�سية لإير�ن

16 م�سابا باإطالق نار يف حمطة مرتو �لأنفاق بنيويورك

�سر�ع �حلكومتني.. �لدبيبة 
ن بامليلي�سيات ملو�جهة با�ساغا  يتح�سّ

•• طرابل�س-وكاالت:

ال�شلطة يف ليبيا،  املتناف�شتني على  التحركات الأخرة لرئي�شي احلكومتني  ت�شي 
بتحولت على الطريق يف امل�شهد الليبي الذي عاد اإىل النق�شام، منذ انتخاب فتحي 
با�شاغا كرئي�ش وزراء ثان بجانب عبداحلميد الدبيبة، قد تذهب بالبالد اإىل مزيد 

من ال�شوء.
وم�شاء اأم�ش الأول اجتمع الدبيبة مع اآمر ميلي�شيا 166 حممد احل�شان، وخمتار 
اأحمد ها�شم  الإره��اب، وكذلك مع  بقوة مكافحة  الحتياط  �شعبة  اآمر  اجلحاوي 
اأم��راء ميلي�شيات مدينة م�شراتة، يف خطوة  اأب��رز  53 م�شتقل، وهم  اللواء  قائد 
يبدو اأنه ي�شتهدف من ورائها ا�شتمالة قادة امليلي�شيات ون�شج خيوط حلف ملواجهة 
مناف�شه. وبدوره، عقد فتحي با�شاغا اجتماعا عر الزوم من مقر اإقامته بتون�ش 
عمل  برنامج  ع��ن  خالله  حت��دث  م�شراتة  م��ن  و�شبابية  اجتماعية  مكونات  م��ع 
حكومته، بالوقت الذي يجري فيه مفاو�شات مع ت�شكيالت م�شلحة لدعم حكومته 

وت�شهيل دخولها اإىل العا�شمة طرابل�ش.

�ص 07

�ص 11

�ص 19

درا�سة ت�ؤكد جناح ا�سرتاتيجية دبي يف 
دعم ال�سناعات الثقافية والإبداعية 

اأخبار الإمارات

دول النات� حتدث جي��سها
على ح�ساب اأوكرانيا

عربي ودويل

دي بروين القلب 
الناب�ص ل�سيتي 

الفجر الريا�سي
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•• دبي -وام-الفجر: 

)م�شبار  امل��ري��خ ِ ل�شتك�شاف  الإم����ارات  م�شروع  اأب���رم 
الأمل(، اأول مهمة ل�شتك�شاف الكواكب تقودها دولة 
عربية، اتفاقية تعاون مع مهمة )مافن( ل�شتك�شاف 
املريخ التابعة لوكالة “نا�شا”، تتمحور حول حتليل 
البيانات العلمية، و�شتمهد الطريق نحو تعاون علمي 

اأو�شع وتبادل اأكر للبيانات بني الطرفني.
وقد اأ�شاد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
الوزراء  جمل�ش  رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش  نائب  مكتوم 
التعاون  ات��ف��اق��ي��ة  ب��ت��وق��ي��ع  اهلل  رع�����اه  دب����ي  ح���اك���م 
العلمية  ال��ب��ي��ان��ات  لتحليل  الأم��ري��ك��ي  الإم����ارات����ي 
تغريدة  يف  �شموه  وق��ال  املريخ  با�شتك�شاف  اخلا�شة 

على ح�شاب �شموه ال�شخ�شي يف )تويرت(:
ل�شتك�شاف  الأم����ل  م�شبار  م�����ش��روع  بتوقيع  �شعيد 
املريخ اتفاقية تعاون مع م�شروع مافن التابع لوكالة 
الب�شرية  ف��ه��م  تعميق  ب��ه��دف  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ف�����ش��اء 
املريخ  م��دار  دخلت  مافن  مركبة  الأح��م��ر،  للكوكب 
يف ٢٠١٤ وم�شبار الأمل يف ٢٠٢١ ..والتعاون العلمي 
بني الدولتني يف جمال الف�شاء �شيعود باملعرفة على 

اجلميع .
وتتيح ال�شراكة التعاون حول حتليل وتبادل البيانات 
وامل��الح��ظ��ات ال��ت��ي تو�شل اإل��ي��ه��ا م�����ش��روع الإم����ارات 

اجلوي  ال��غ��الف  وم�����ش��روع  امل��ري��خ،  ل�شتك�شاف 
للمريخ وتطوره املتقلب مافن التابع لنا�شا. 

ك��م��ا ���ش��ت��ع��زز ال�����ش��راك��ة ال���ع���وائ���د ال��ع��ل��م��ي��ة من 
الف�شائيتني  املركبتني  جتمعهما  التي  البيانات 
امل��ري��خ وتراقبان  ت�����دوران ح��ال��ي��اً ح���ول  ال��ل��ت��ني 
اأن  ُيتوقع  الغالف اجلوي للكوكب الأحمر. كما 
الإم���ارات  مل�شروع  كبرة  قيمة  ال��ت��ع��اون  ي�شيف 
العلمية  والأو����ش���اط  وم��اف��ن  امل��ري��خ  ل�شتك�شاف 
ال��ع��امل��ي��ة ال���ت���ي حت��ل��ل ال��ب��ي��ان��ات ال���ت���ي جتمعها 

املهمتان الف�شائيتان.
وكانت مافن قد اأكملت عملية دخول املريخ عام 
الغالف  ا�شتك�شاف  وتتمثل مهمتها يف   .2014
للمريخ،  الأي������وين  وال���غ���الف  ال��ع��ل��وي  اجل�����وي 
مناخ  تغر  كيفية  ح��ول  �شاملة  ن��ظ��رة  وت��ق��دمي 

الكوكب مبرور الوقت.
الف�شاء  ل��رح��الت  غ���ودارد  مركز  يدير  وبينما   
ال��ت��اب��ع ل��وك��ال��ة ن��ا���ش��ا م�����ش��روع م��اف��ن للمحقق 
ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا يف بركلي.  ج��ام��ع��ة  ال��رئ��ي�����ش��ي يف 
املركبة  عمليات  م��ارت��ن  لوكهيد  �شركة  وتنفذ 
الف�شائية، بينما يتوىل خمتر جامعة كولورادو 
وال��ف�����ش��اء م�شوؤولية  ال��غ��الف اجل���وي  ل��ف��ي��زي��اء 

العمليات العلمية.
)التفا�شيل �ش2(

•• دبي -وام:

اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم 
دب��ي رع���اه اهلل ، يف اأب����راج الإم�����ارات، ع���دداً م��ن اأعيان 
البالد والوزراء احلاليني وال�شابقني وكبار امل�شوؤولني 
اإىل  ومدنيني،  ع�شكريني  من  واملتقاعدين  الدولة  يف 
جانب الفعاليات القت�شادية وعدد من روؤ�شاء ال�شركات 
العاملية، وامل�شتثمرين الأجانب، الذين قدموا لل�شالم 

على �شموه، وتهنئته ب�شهر رم�شان املبارك.
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  وقد تبادل �شاحب 
بن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  بح�شور  مكتوم، 
را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، و�شمو ال�شيخ مكتوم بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئي�ش 
والتريكات مع  التهاين  املالية،  ال��وزراء وزير  جمل�ش 
احل�شور، الذين متنوا ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد اآل مكتوم، دوام ال�شحة والعافية.
)التفا�شيل �ش2(

حممد بن را�شد خالل ا�شتقباله الأعيان وامل�شتثمرين الأجانب واملهنئني ب�شهر رم�شان  املبارك    )وام(

حممد بن ر��سد ي�ستقبل �أعيان �لبالد 
و�مل�ستثمرين �لأجانب و�ملهنئني ب�سهر رم�سان �ملبارك

قالت: �إنه فر�سة �أخرى للفا�سلني
عبري مو�سي: �حلو�ر �لوطني م�سيعة للوقت!

•• الفجر - تون�س:

قالت رئي�شة احلزب الد�شتوري احلر عبر مو�شي يف ندوة �شحفية نظمها 
حزبها اأم�ش الثالثاء اإن احلوار الوطني لي�ش اإل م�شيعة للوقت و فر�شة 
مربع  اإىل  و  ال�شاحة  اإىل  ال��ع��ودة  اإىل  الوطن  مف�شدي  و  للفا�شلني  اأخ��رى 

التوافق الذي ح�شل بني 2014 و 2019، على حد تعبرها.
بودن  جن��الء  حكومة  ط��رف  من  املتبعة  ال�شيا�شة  مو�شي  عبر  وا�شتنكرت 
التي و�شفتها بالفاقدة لل�شند ال�شعبي والنتخابي والقانوين، وخا�شة فيما 

يتعلق بتجاهلها ملكونات املجتمع املدين
كما ا�شتنكرت مو�شي عدم عر�ش احلكومة احلالية للوثيقة حمل التفاو�ش 
مع �شندوق النقد الدويل، معترة يف ذلك �شوء اإدارة للدولة وغمو�ش وعدم 

�شفافية ي�شتجوب املحا�شبة، وفق قولها.                )التفا�شيل �ش12(

يطور  �هلل  حزب  �أمريكي:  تقرير 
�أدو�ته �ل�سيرب�نية بتمويل �إير�ين

•• وا�سنطن-وكاالت:

اتهم تقرير اأمركي فيلق القد�ش 
ال�شيراين  ال���ت���دري���ب  ب��ت��وف��ر 
وحدة  وب��ن��اء  اهلل  ح��زب  مليلي�شيا 

اإلكرتونية خا�شة بها.
 National جم���ل���ة  ون���������ش����رت 
عن  ����ش���ادرا  ت��ق��ري��را   Interest
موؤ�ش�شة كارنيغي لل�شالم يك�شف 
ق��ي��ام ال��ف��ري��ق الإي����راين بتدريب 
ع��ن��ا���ش��ر ح����زب اهلل ه��دف��ه��م يف 
املعلومات  ب��ج��م��ع  الأول  امل���ق���ام 
موؤ�ش�شات  ع����ن  ال����ش���ت���خ���ب���اري���ة 
ال������دول������ة ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة وت���ع���زي���ز 
ال�����ش��ي��ران��ي��ة جلهاز  ال���دف���اع���ات 

الأمن الإيراين.
ووف��������ق امل����ج����ل����ة، ف�����اإن�����ه يف ع���ام 
الإيراين  النظام  و�شع   ،2015
ال�شيراين  ل���الأم���ن  م��ي��زان��ي��ت��ه 
فرتة  يف  املئة  يف   1200 بن�شبة 
و���ش��ن��ت خ��الي��ا عنا�شر  ع��ام��ني. 
حزب اهلل هجمات لأكرث من عام 
على �شركات الت�شالت ومزودي 
املتحدة  ال���ولي���ات  يف  الإن���رتن���ت 
واإ�شرائيل ودول  املتحدة  واململكة 

عربية وفق التقرير الأمركي.
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اأخبـار الإمـارات

املدرجة على جدول اأعمال املجل�ش«. و ركزت معاليها على 
ت�شريع  خاللها  من  الأم��ن  ملجل�ش  ميكن  جم��الت،  اأربعة 
يدعو  وال����ذي   /2021/  2565 ال��ق��رار  تنفيذ  وت���رة 
اإىل التعاون الدويل لت�شهيل الو�شول العادل للقاحات يف 
الفوائد  على  التاأكيد  اإىل  املجل�ش  ودع��ت  ال��ن��زاع.  مناطق 
التي تعود على اجلانب الأمني عر توفر اللقاحات، ودعم 
جهود  لتح�شني  الإغاثية  امل�شاعدات  و�شول  فر�ش  زي��ادة 
الأمن  �شياق مت�شل دعت معاليها جمل�ش  التطعيم. و يف 
اإىل ت�شجيع املنظمات التي تعمل يف اإطار وليته، على اإدراج 
التطعيم يف قائمة اخلدمات التي تقدمها والتاأكد من اأن 
اإعطاء املراأة دورا قياديا يف  جهود التطعيم العاملية ت�شمل 
اأدوات للم�شاءلة فيما يتعلق مبراعاة  هذا املجال، وكذلك 
اأثناء رئا�شتها  ال�شوء  الإم��ارات  اجلن�شني. و �شلطت دولة 
ملجل�ش الأمن خالل ال�شهر املا�شي على حالة التطعيم يف 
اأعمال املجل�ش، حيث تراوحت  الدول املدرجة على جدول 
ن�شبة تطعيم ال�شكان املوؤهلني للقاح يف هذه الدول ما بني 
%49 اإىل اأقل من %1، اأي اأن معدل التطعيم يف كافة 

.% هذه الدول يبلغ يف املتو�شط اأقل عن 10 

•• نيويورك-وام: 

دعت الإمارات العربية املتحدة جمل�ش الأمن اإىل موا�شلة 
مل��ك��اف��ح��ة جائحة  ال��ل��ق��اح��ات  ت��وزي��ع  ال��ت��زام��ه ب�شد ف��ج��وة 
كوفيد-19 حول العامل. جاء ذلك يف بيان دولة الإمارات 
الذي األقته معايل �شارة بنت يو�شف الأمري وزيرة دولة 
للتكنولوجيا املتقدمة خالل اجتماع جمل�ش الأمن ب�شاأن 
النار  اإط��الق  اإىل وقف  الداعية  قراراته  اثنني من  تنفيذ 
اأجل  ال���دويل م��ن  ال��ت��ع��اون  ال��ع��امل وت��ع��زي��ز  على م�شتوى 
احل�شول  و�شمان  فعالية،  اأك��رث  ب�شكل  اجلائحة  مكافحة 

العادل على اللقاحات.
وقالت معاليها يف هذا ال�شدد: “اإن اجلائحة اأبعد ما تكون 
التي ظهرت  املوجات اجلديدة  اأثبتت  .. فقد  عن النتهاء 
اأحد يف ماأمن  اأنه ل يوجد  وامل�شحوبة مبتغرات جديدة 
حتى ي�شبح اجلميع يف ماأمن«. واأ�شافت معاليها: “ يعد 
ا�شرتاتيجيا  ا�شتثمارا  للقاحات  واملن�شف  العادل  التوزيع 
والتزاما اأخالقيا.. ورمبا يتيح هذا العام فر�شة اأف�شل من 
الدول  التطعيم يف  ال�شابقني لتح�شني م�شتويات  العامني 

�لإمار�ت �لثانية عامليا و�لأوىل �إقليميا يف خدمات �لربيد �لعاجل �لدويل
تقودها  ال��ت��ي  امل�شتمرة  ب��اجل��ه��ود  ال���دويل  املجتمع  ثقة  املتعاملني 
بريدية  واأنظمة  حتتية  بنى  لتطوير  الإمارات”  بريد  “جمموعة 

ولوج�شتية متقدمة تلبيًة ملتطلبات �شكان الدولة.
اأعمالها،  املتعاملني يف حمور  “ ت�شع جمموعتنا خدمة   : واأ�شاف   
فهي املحرك الذي يدفعنا لالبتكار وال�شعي لتحقيق اأعلى م�شتويات 
ور�شا  ���ش��ع��ادة  و���ش��م��ان  اخل���دم���ات،  وال�����ش��رع��ة يف  الأداء  اجل����ودة يف 

املتعاملني.. 
الذي  وال��ت��ك��رمي  ال��دول��ة  حققتها  التي  الهامة  ب��الإجن��ازات  ونفخر 
حظيت به من قبل الحتاد الريدي العاملي، ونرى فيه موؤ�شراً على 
جناح مبادراتنا وتاأثراتها الإيجابية على م�شرة دولة الإمارات نحو 

التفوق العاملي يف جميع املجالت«.

كما حققت دولة الإمارات املرتبة الثانية عن فئة اأف�شل اأداء خلدمات 
الريد العاجل الدويل عقب ال�شلفادور التي حققت املرتبة الأوىل، 
باملراكز  حلت  التي  وقطر  واأوك��ران��ي��ا  فيتنام  م��ن  ك��ل  على  وتفوقت 

اخلم�شة الأوىل.
ج��اء ه��ذا الإجن��از بعد تقييٍم �شمل دول��ة الإم���ارات وال��دول الأخرى 
الأداء  م��وؤ���ش��رات  م��ن  م��وؤ���ش��را   16 وت�شمن  الحت����اد،  الأع�����ش��اء يف 
اأداء  وموؤ�شر  التو�شيل  مبواعيد  اللتزام  ن�شبة  فيها  مبا  الأ�شا�شية، 
اللتزام مبواعيد الإر�شال وجودة ا�شتجابة خدمة املتعاملني وموؤ�شر 
اأداء اللتزام مبواعيد الت�شدير وموؤ�شر اأداء اللتزام مبواعيد النقل، 

وغرها.
العمليات  يف  الب��ت��ك��ار  لتعزيز  املتوا�شلة  ال��دول��ة  جل��ه��ود  ت��ق��دي��راً  و 

•• دبي - وام:

عاملياً،  الثانية  املرتبة  على  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  ح��ازت 
العاجل  الريد  خدمات  يف  املتميز  الأداء  فئة  عن  اإقليمياً  والأوىل 
192 الأع�������ش���اء يف  2021 وذل����ك م���ن ال�����دول ال�����  ال�����دويل ل��ع��ام 
الحتاد الريدي العاملي خالل اجتماع جمعيته العامة مبدينة برن 

ال�شوي�شرية.
الهام  الإجن��از  عن حتقيق هذا  الإمارات”  “جمموعة بريد  واأعلنت 
املنظمة  العاملي،  الريدي  اأ�شدره الحت��اد  الذي  التقرير  من خالل 
الرئي�شي  املنتدى  ت�شكل  والتي  املتحدة  ل��الأمم  التابعة  املتخ�ش�شة 

للتعاون بني اأهم ممثلي القطاع الريدي.

نالت  واجل���ودة،  التميز  يف  الدولية  املعاير  اأعلى  وتلبية  الريدية، 
خدمات  يف  املتعاملني  خدمة  فئة  عن  عاملياً  الثالث  املركز  الإم���ارات 
ال��ع��ام��ة لالحتاد  ال����دويل، وذل���ك خ���الل اجلمعية  ال��ع��اج��ل  ال��ري��د 

الريدي العاملي. 
لدولة  املتعاملني  فئة خدمة  املتقدم يف  امل��رك��ز  ه��ذا  الحت���اد  َم��َن��ح  و 
الإم����ارات ن��ظ��راً لتميز اأدائ��ه��ا يف ع���دٍد م��ن امل��وؤ���ش��رات، وم��ن اأبرزها 
�شرعة وفعالية ال�شتجابة ل�شتف�شارات املتعاملني الواردة، وموا�شلة 

البتكار على �شعيد احللول والعمليات ل�شمان �شعادة املتعاملني.
وقال عبداهلل حممد الأ�شرم، الرئي�ش التنفيذي ل� “جمموعة بريد 
يف  عاملياً  الإم��ارات مراكز متقدمة  دول��ة  يعك�ش حتقيق  الإمارات”: 
وخدمة  املتميز  الأداء  فئتي  ع��ن  ال���دويل  ال��ع��اج��ل  ال��ري��د  خ��دم��ات 

�لإمار�ت تدعو جمل�س �لأمن �إىل ت�سهيل
 �سد فجوة لقاحات كوفيد19- حول �لعامل

نهيان بن مبارك: �إك�سبو 2020 �سكل نافذة عاملية على �مل�ستقبل
•• اأبوظبي -وام: 

الت�شامح  اآل نهيان وزي��ر  ال�شيخ نهيان بن مبارك  اأك��د معايل 
العامل  دول  جمع  يف  جنح  دب��ي   2020 اإك�شبو  اأن  والتعاي�ش 
حتت مظلة التعاون الدويل خلر الإن�شانية جمعاء كونه مثل 

نافذة عاملية على امل�شتقبل .
جاء ذلك خالل ا�شتقبال معاليه يف ق�شره كارين كريكوريان 
اأرمينيا  جمهورية  �شفارة  يف  بالأعمال  والقائم  مفو�ش  وزي��ر 

لدى الدولة.

امل��ف��و���ش الأرم��ي��ن��ي وب��ح��ث عالقات  ب��ال��وزي��ر  ورح���ب معاليه 
ال��ت��ع��اون ب��ني دول���ة الإم�����ارات واأرم��ي��ن��ي��ا و���ش��ب��ل ت��ط��وي��ره��ا يف 
خمتلف املجالت وتبادل وجهات النظر حول عدد من الق�شايا 
الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�شرتك مبا يخدم م�شالح 

البلدين ال�شديقني و�شعبيهما.
واأكد معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان اأن دولة الإمارات 
بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش 
التعاون  عالقات  تعزيز  على  حري�شة  اهلل”  “حفظه  الدولة 
ال�شالم  يف  الرا�شخة  مبادئها  م��ن  ان��ط��الق��ا  ال��ع��امل  دول  م��ع 

والزدهار  ال�شالم  الإن�شاين مبا يحقق  والت�شامن  والت�شامح 
العاملي.

و اأ�شاد معاليه بامل�شاركة الفاعلة جلمهورية اأرمينيا ال�شديقة 
نظمته  وح�شاري  ثقايف  ح��دث  ن��اأه��م  دب��ي   2020 اك�شبو  يف 
الإم���ارات ليج�شد احل��دث ال��دويل اأهمية التنوع وال��وح��دة يف 
ومن جهته  لالإن�شانية.  م�شرق  م�شتقبل  ل�شنع  �شورها  اأبهى 
التعاون مع  تعزيز  ب��الده على  كارين كريكوريان حر�ش  اأك��د 
دولة الإمارات يف خمتلف املجالت ل �شيما يف جمال الت�شامح 

وال�شالم والخوة الإن�شانية ملا فيه �شالح دول العامل اأجمع.

�شلطان اآل نهيان بادر وقدم وا�شتطاع املوازنة بني العمل 
التطويري وم�شاندة املحتاج واإغاثة ال�شعوب، موؤكدا اأن 
العمل  وت�شع  ذات��ه  النهج  على  ت�شر  احلكيمة  القيادة 
اإط���الق احلمالت  اأول��وي��ات��ه��ا ع��ر  اخل���ري يف مقدمة 

املتتالية مل�شاعدة واإغاثة ال�شعوب.
م��ن ج��ان��ب��ه حت���دث ال��دك��ت��ور ع��م��ر ال���درع���ي ع��ن قيمة 
متنح  اإلهية  نفحة  يعد  ال��ذي  الف�شيل  ال�شهر  واأهمية 

الإن�شان فر�شا متنوعة للعطاء وت�شفية القلوب.

•• عجمان-وام:

رئي�ش  النعيمي  حميد  بن  را�شد  ال�شيخ  جمل�ش  وا�شل 
دائ�����رة ال��ب��ل��دي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط ب��ع��ج��م��ان رئ��ي�����ش احتاد 
العلماء واخلراء  كبار  ا�شتقبال  القدم،  لكرة  الإم��ارات 

واملخت�شني، يف �شهر رم�شان الف�شيل.
فقد نظم املجل�ش حما�شرة “اأبواب اخلر يف رم�شان” 
و األقاها الدكتور عمر حبتور الدرعي مدير عام جمل�ش 

و�شهدت  ال�شرعي  لالإفتاء  الإم���ارات 
ح�شوراً كبرا.

وا���ش��ت��ه��ل ال�����ش��ي��خ را����ش���د ب���ن حميد 
النعيمي املجل�ش الرتحيب باحل�شور 
م��وؤك��داً اأن اخل��ر يف دول���ة الإم���ارات 
حياتنا  واأ���ش��ل��وب  ومنهجنا  ع��ن��وان��ن��ا 
فقد  بالعطاء  م��ب��ادرٌة  الإم����ارات  واأن 
و�شلت اأياديها البي�شاء اإىل كل مكان 
واأعانت  و�شاندت  ف�شاعدت  العامل  يف 

بال حدود.
فينا  م��ت��اأ���ش��ل  اخل����ر  اأن  واأو�����ش����ح 
بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  فوالدانا 

»�أبو�ب �خلري يف رم�سان« مو�سوع 
حما�سرة مبجل�س ر��سد بن حميد �لرم�ساين 

�إبر�م �تفاقية بني م�سروع �لإمار�ت ل�ستك�ساف �ملريخ ومهمة »مافن« �لتابعة لـ »نا�سا«

تعاون �إمار�تي �أمريكي لتحليل �لبيانات �لعلمية �خلا�سة با�ستك�ساف �ملريخ
�جلانبان ي�ستكمالن خططًا لت�سهيل تبادل �لبيانات بهدف جني �أق�سى �لعو�ئد �لعلمية �ملمكنة من مهمات ��ستك�ساف �ملريخ

خمتلف �شرائح وفئات املجتمع، موؤكداً حر�ش �شموه والقيادة الر�شيدة 
وموروثاً  تقليداً  لتظل  املجتمع  اأو���ش��اط  ب��ني  ال���روح  ه��ذه  تر�شيخ  على 

اأ�شياًل تتوارثه الأجيال.
دبي  هيئة  رئي�ش  مكتوم،  اآل  �شعيد  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  اللقاء  ح�شر 
للطران املدين الرئي�ش الأعلى ملجموعة طران الإمارات، و�شمو ال�شيخ 

اأحمد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، رئي�ش جمل�ش دبي.

•• دبي -وام:

رئي�ش  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  ا�شتقبل �شاحب 
اأب��راج الإمارات،  الدولة رئي�ش جمل�ش ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل ، يف 
امل�شوؤولني  وال��وزراء احلاليني وال�شابقني وكبار  البالد  اأعيان  عدداً من 
يف الدول������ة واملتقاعدين من ع�ش������كريني ومدنيني، اإىل جانب الفعاليات 

•• دبي -وام: 

اأول  الأمل”،  “م�شبار  امل��ري��خ  ل�شتك�شاف  الإم����ارات  م�شروع  اأب���رم 
مهمة ل�شتك�شاف الكواكب تقودها دولة عربية، اتفاقية تعاون مع 
تتمحور  مهمة “مافن” ل�شتك�شاف املريخ التابعة لوكالة “نا�شا”، 
حول حتليل البيانات العلمية، و�شتمهد الطريق نحو تعاون علمي 

اأو�شع وتبادل اأكر للبيانات بني الطرفني.
كما تتيح ال�شراكة التعاون حول حتليل وتبادل البيانات واملالحظات 
وم�شروع  امل��ري��خ،  ل�شتك�شاف  الإم���ارات  م�شروع  اإليها  تو�شل  التي 
لنا�شا.  التابع  “مافن”  املتقلب  وت��ط��وره  للمريخ  اجل��وي  الغالف 
جتمعهما  التي  البيانات  من  العلمية  العوائد  ال�شراكة  �شتعزز  كما 
وتراقبان  املريخ  تدوران حالياً حول  اللتني  الف�شائيتني  املركبتني 
الغالف اجلوي للكوكب الأحمر. كما ُيتوقع اأن ي�شيف التعاون قيمة 
والأو�شاط  و”مافن”  املريخ  ل�شتك�شاف  الإم���ارات  مل�شروع  كبرة 
ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي حت��ل��ل ال��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي جت��م��ع��ه��ا املهمتان 
عام  املريخ  دخ��ول  اأكملت عملية  قد  “مافن”  وكانت  الف�شائيتان. 
العلوي  اجل���وي  ال��غ��الف  ا�شتك�شاف  يف  مهمتها  وتتمثل   .2014
والغالف الأيوين للمريخ، وتقدمي نظرة �شاملة حول كيفية تغر 
مناخ الكوكب مبرور الوقت. و بينما يدير مركز غ��ودارد لرحالت 
الف�شاء التابع لوكالة نا�شا م�شروع “مافن” للمحقق الرئي�شي يف 
جامعة كاليفورنيا يف بركلي. وتنفذ �شركة لوكهيد مارتن عمليات 
لفيزياء  كولورادو  جامعة  خمتر  يتوىل  بينما  الف�شائية،  املركبة 

الغالف اجلوي والف�شاء م�شوؤولية العمليات العلمية.
ل�شتك�شاف  الإم���ارات  م�شروع  مدير  �شرف،  عمران  املهند�ش  وق��ال 
التعاون  اإىل  بدايته  منذ  امل�شروع  ا�شتند  الأمل”:  “م�شبار  املريخ 
مهمات  م��ع  العمل  فر�شة  وت�شعدنا  املتينة،  ال��دول��ي��ة  وال�����ش��راك��ات 
م�شاركة  عر  اأو���ش��ع  روؤى  وا�شتخال�ش  الأخ���رى  املريخ  ا�شتك�شاف 
م�شاهداتنا والتعاون حلل األغاز الف�شاء معاً، ويعني تكامل م�شروع 

الإمارات ل�شتك�شاف املريخ مع “مافن” اأننا ميكننا فعاًل التو�شل 
اإىل �شورة �شاملة معاً حول مناخ الكوكب الأحمر وغالفه اجلوي.

تابع : ي�شيف كل من م�شروع الإمارات ل�شتك�شاف املريخ وم�شروع 
مم  �شُ حيث   ، الأحمر  الكوكب  عن  فريدة  علمية  بيانات  “مافن” 
م�����ش��ب��ار الأم����ل ل��الإج��اب��ة ع��ل��ى اأه�����داف علمية م��ت��واف��ق��ة لأه����داف 
وطورت   ،MEPAG املريخ  ا�شتك�شاف  برنامج  حتليل  جمموعة 
عمليات امل�شبار الأمل العلمية يف املدار لتقدمي مالحظات جديدة 
اجلمع  ع��ر  والآن،  ال�شابقة.  امل��ري��خ  مهمات  م��ن  ممكنة  تكن  مل 
بني جمموعتي البيانات من املهمتني وحتليل النتائج معاً، ميكننا 
املريخ  ح��ول  لدينا  اأ�شا�شية  اأ�شئلة  ل��ع��دة  اأف�����ش��ل  اإج��اب��ات  �شياغة 

وتطورات وديناميكيات غالفه اجلوي.
وبدورها، قالت �شانون كاري، عاملة الأبحاث يف علوم الكواكب لدى 
جامعة كاليفورنيا بركلي يف الوليات املتحدة واملحققة الرئي�شية 
يف م�شروع “مافن”: ت�شتك�شف مافن وم�شروع الإمارات ل�شتك�شاف 
ونظام غالفه  للمريخ  اجل��وي  الغالف  املريخ جوانباً خمتلفة من 
اجلوي العلوي ، وبدمج البيانات من امل�شروعني معاً، �شنح�شل على 
اجلوي  الغالف  وتاأثر  الثنني  بني  لالقرتان  بكثر  اأف�شل  فهم 

ال�شفلي على خروج الغاز من الغالف اجلوي العلوي اإىل الف�شاء.
ويدر�ش م�شبار الأمل الذي دخل مدار املريخ يوم 9 فراير 2021، 
اجلوي  الغالف  من  ال�شفلى  واملناطق  العليا  الطبقة  بني  العالقة 
للمريخ، مما يتيح للمجتمع العلمي الدويل الو�شول الكامل لروؤية 
اليوم، عر  اأوق��ات خمتلفة من  �شاملة للغالف اجلوي للكوكب يف 

املوا�شم املختلفة.
مم م�شروع الإمارات ل�شتك�شاف املريخ “م�شبار الأمل” لتحقيق  و�شُ
اأهداف عديدة و�شعتها جمموعة حتليل برنامج ا�شتك�شاف املريخ، 
من م�شرة  وانطالقاً  املريخ.  وباحثي  لعلماء  العاملي  التجمع  وهو 
لقيا�ش  الأم���ل  م�شبار  ي��ه��دف  اأخ����رى،  �شابقة  وم��ه��م��ات  “مافن” 
للتاأثرات  واملو�شمية  اليومية  للمريخ  اجل��وي  الغالف  ا�شتجابة 

تال�شي  املتعلقة مب��ع��دل  اجل��وي��ة  ال��ظ��روف  ذل��ك  ال�شم�شية مب��ا يف 
وال�شلوك  والأوك�شجني  الهيدروجني  خ�شو�شاً  اجل���وي،  ال��غ��الف 
املبكرة  النتائج  وتظهر  اخلارجي.  املريخ  لغالف  واملكاين  الزماين 
م�شاهدات مثرة حول ال�شفق املنف�شل للمريخ مع تخ�شي�ش نطاق 
اأو�شع و موارد لتحقيق مالحظات علمية جديدة لل�شفق املنف�شل، 

مما جعل م�شبار الأمل يتجاوز اأهدافه العلمية املخطط لها.
 EXI ويحمل م�شبار الأمل ثالثة اأجهزة: هي كامرا ال�شتك�شاف
وهي كامرا رقمية تلتقط �شوراً للمريخ بدقة ترتاوح ما بني 2 و 4 
كيلومرتات، كما تقي�ش كميات اجلليد والأوزون يف الطبقة ال�شفلى 

من الغالف اجلوي با�شتخدام حزم الأ�شعة فوق البنف�شجية.
فيقي�ش   EMIRS احلمراء  حتت  بالأ�شعة  الطيفي  املقيا�ش  اأم��ا 
ي�شتخل�ش  ثم  اجل��وي،  وغالفه  املريخ  �شطح  من  املنبعثة  الطاقة 
من ذلك التوزع العام للغبار و�شحب اجلليد وبخار املاء يف الطبقة 

ال�شفلى من الغالف اجلوي املريخي بالإ�شافة لدرجات احلرارة.
 EMUS وبالن�شبة اإىل املقيا�ش الطيفي بالأ�شعة فوق البنف�شجية
فهو يقي�ش الأوك�شجني واأول اأك�شيد الكربون يف الطبقة احلرارية 
من الغالف اجلوي، وتغرات الهيدروجني والأوك�شجني يف الطبقة 

العليا من الغالف اجلوي للكوكب الأحمر.
تتويجاً  “م�شبار الأمل”  ويعد م�شروع الإمارات ل�شتك�شاف املريخ 
جلهود نقل املعرفة والتطوير يف قطاع الف�شاء والتي بداأت يف دولة 
�شركاء  م��ع  اإم��ارات��ي��ة  ك���وادر  2006، و�شهدت عمل  ع��ام  الإم����ارات 
اأنحاء العامل لتطوير القدرات اخلا�شة بت�شميم وهند�شة  من كل 

وت�شنيع املركبات الف�شائية يف الدولة.
1،350 كيلوغراماً، وهو تقريباً بحجم  ويبلغ وزن امل�شبار حوايل 
�شيارة دفع رباعي �شغرة، و�شممه وطّوره مهند�شو مركز حممد 
بن را�شد للف�شاء بالتعاون مع �شركاء اأكادمييني يف خمتر فيزياء 
الغالف اجلوي والف�شاء يف جامعة كولورادو بولدر، وجامعة ولية 

اأريزونا، وجامعة كاليفورنيا بركلي.

وامل�شتثمرين  العاملية،  ال�شركات  روؤ�ش��������اء  م��ن  وع���دد  القت�شادي��������ة 
رم�شان  ب�شهر  وتهنئته  �شموه،  على  لل�شالم  ق��دم��وا  ال��ذي��ن  الأج��ان��ب، 

املبارك.
بح�شور  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  تبادل �شاحب  وقد 
�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، و�شمو 
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئي�ش 

الذين  والتريكات مع احل�شور،  التهاين  املالية،  وزير  ال��وزراء  جمل�ش 
اآل مكتوم، دوام ال�شحة  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  متنوا ل�شاحب 
والعافية واأن يعيد ال�شهر الف�شيل على دولة الإمارات وقيادتها و�شعبها 

باخلر والتقدم والزدهار.
ال�شهر  اأط���راف احل��دي��ث ح��ول روح��ان��ي��ة  وجت���اذب �شموه م��ع احل�شور 
الكرمي، وروح الت�شامح والتوا�شل والتكافل الإن�شاين والجتماعي بني 

حممد بن ر��سد ي�ستقبل �أعيان �لبالد و�مل�ستثمرين �لأجانب و�ملهنئني ب�سهر رم�سان �ملبارك
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�سر�كة بني مركز حممد بن ر��سد ل�ست�سار�ت �لوقف و�ل�سكوك �لوطنية 

دبي تطلق �سكوك �لوقف �خلريية وتخ�س�س عو�ئدها لل�سرف 
على �مل�ساريع �لإن�سانية مع �حلفاظ على �أ�سولها و�لبد�ية بـ100 مليون درهم
حمد�ن بن حممد: دبي �سباقة باإطالق �ملبادر�ت �لنوعية لي�س فقط يف �ملجالت �لقت�سادية 

و�لتطويرية  و�إمنا يف �ملجالت �خلريية و�لن�سانية
- �ل�سكوك ترتجم �لروؤية �لعاملية للوقف �لتي �أطلقها حممد بن ر��سد لإعادة �إحياء �لوقف كاأد�ة تنموية للمجتمعات

وتر�شيًخا لقيم املعرفة يف املجالت 
جل�شات  اأن  اإىل  لف��ت��ة  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
ال���ن�������ش���خ���ة احل�����ادي�����ة ع�������ش���رة من 
13 و20  اأيام  ُتعقد  التي  املجل�ش 
م�شرح  يف  اجل�����اري  اأب���ري���ل  و22، 
ت�شتقطب  خورفكان  ومدرج  املجاز 
اأهمية  ي���وؤك���د  ب�����ارزة مب���ا  ك���ف���اءات 
ال���ت���ي باتت  ال�����ش��ن��وي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ة 

حتظى باهتمام جماهري وا�شع.

•• ال�سارقة -وام:

لالت�شال  ال�������دويل  امل����رك����ز  اأع����ل����ن 
للمكتب  ال�����ت�����اب�����ع   - احل�����ك�����وم�����ي 
الإعالمي حلكومة ال�شارقة عن فتح 
باب الت�شجيل يف الدورة التا�شعة من 
ال�شارقة لالت�شال احلكومي  جائزة 
بدءا من 12 اأبريل اجلاري وي�شتمر 

حتى 14 يوليو املقبل.
ا�شتعرا�ش  اجل����ائ����زة  وت�����ش��ت��ه��دف 
اأف�شل اإجنازات وممار�شات الت�شال 
املحلي  امل�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  احل���ك���وم���ي 
اأ�شحاب  وتكرمي  والعاملي  والعربي 
ال����ت����ج����ارب ال�����رائ�����دة م����ن الأف��������راد 
واملوؤ�ش�شات  وال��ه��ي��ئ��ات  وال��������وزارات 
احلكومية و�شبه احلكومية والقطاع 
من�شة  بناء  اإىل  بالإ�شافة  اخلا�ش 
اأف�شل  ل��ت��ب��ادل  فر�شة  تتيح  عاملية 

املمار�شات يف الت�شال احلكومي.
اإ�شتحداث فئة  وك�شفت اجلائزة عن 
العام تت�شمن  اإ�شتثنائية لدورة هذا 
ف��ئ��ت��ني ف��رع��ي��ت��ني ل��ي�����ش��ب��ح جمموع 
ت��ت��وزع على  فئة   16 اجل��ائ��زة  فئات 
4 نطاقات جغرافية حيث ت�شم فئة 
خم�ش�شة لإمارة ال�شارقة و3 فئات 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  ل��دول��ة 
ال��ع��رب��ي��ة و6  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة  و6 ف���ئ���ات 
فئات عاملّية وتتوزع الفئات الفرعية 
للجائزة على 4 فئات هي “التقدمي 
املبا�شر” و”فئة الت�شويت” و”فئات 
خمتارة مع ال�شريك” و”فئة جلنة 
التحكيم” و”اجلائزة ال�شتثنائية«.

ويقام حفل توزيع اجلوائز بالتزامن 
املنتدى  م����ن  ال�11  ال���������دورة  م����ع 
الدويل لالت�شال احلكومي 2022 
دعماً  الفائزين  اجلائزة  متنح  حيث 

والوطن  الإم����ارات  لفئات  فئة  لكل 
للفئات  الإجنليزية  واللغة  العربي 

العاملية.
التي  ال�شتثنائية  اجل��ائ��زة  وج���اءت 
خ�ش�شها املركز للدورة التا�شعة من 
اجلائزة موزعة على فئتني فرعيتني 
هما “اأف�شل مبادرة جامعية لتاأهيل 
التوا�شل  يف  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  م���وظ���ف���ي 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  وج�����اءت  العمومي” 

ال��رتف��ي��ه وال���ت���اأث���ر« وت��ب��ح��ث اأثر 
املحتوى  ع���ر  ال��ي��وت��ي��وب  م��ن�����ش��ة 
ب��ني عن�شري  ال��ذي يجمع  امل��رئ��ي 
ال��رتف��ي��ه وال���ت���اأث���ر الإي���ج���اب���ي يف 
التي  والعوامل  املختلفة  املجالت 
وت�شهم  امل�شمون  جن��اح  م��ن  ت��ع��زز 
عر�ش  م����ع  امل���ج���ت���م���ع  خ����دم����ة  يف 
ال��ت��ي تراعي  ال��ت��ج��ارب والأف����ك����ار 
اأ�شماء  اأك���دت  و  وال��ث��واب��ت.  القيم 
ال�شارقة  ن�����ادي  م���دي���ر  اجل��وي��ع��د 
ل��ل�����ش��ح��اف��ة ح���ر����ش ال���ن���ادي على 
ومتجددة  متنوعة  اأج��ن��دة  و���ش��ع 
للمجل�ش الرم�شاين ب�شكل �شنوي 
حول  املجتمعي  الإه��ت��م��ام  مل��واك��ب��ة 
متا�شًيا  احليوية  املو�شوعات  اأب��رز 
واملجتمعي  املهني  ال��ن��ادي  دور  مع 

•• ال�سارقة-وام:

احلادية  ال��ن�����ش��خ��ة  ال���ي���وم  ت��ن��ط��ل��ق 
الرم�شاين  امل��ج��ل�����ش  م���ن  ع�����ش��رة 
ال�������ش���ن���وي ال�������ذي ي���ن���ظ���م���ه ن�����ادي 
ال�شارقة لل�شحافة التابع للمكتب 
حتت  ال�شارقة  حلكومة  الإعالمي 
رعاية �شمو ال�شيخ �شلطان بن اأحمد 
ال�شارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  ال��ق��ا���ش��م��ي 
لالإعالم  ال�شارقة  جمل�ش  رئي�ش 
حتى 22 اأبريل اجلاري مب�شاركة 
م��ت��ح��دث��ني ع��امل��ي��ني وب����ارزي����ن يف 
الريا�شة والفن و�شناعة املحتوى. 
ُتعقد  التي  اجلل�شات  اأوىل  حتمل 
بال�شارقة  امل��ج��از  م�شرح  يف  ال��ي��وم 
ع�����ن�����وان »ال����ي����وت����ي����وب وم���ع���ادل���ة 

�ملجل�س �لرم�ساين بال�سارقة ينطلق �ليوم 
تعاونية �لحتاد تدعم �ملبادر�ت بجل�سة �ليوتيوب ومعادلة �لرتفيه و�لتاأثري

�ملجتمعية ملوؤ�س�سة حممد بن ر��سد لالإ�سكان

ال�شامية التي تربى عليها جمتمع 
مبادئ  على  وحر�شهم  الإم����ارات، 
ال��ت��ك��اف��ل الج��ت��م��اع��ي م���ن خالل 
 ، الجتماعية  امل��ب��ادرات  ه��ذه  مثل 
اإطار  يف  الت��ف��اق��ي��ة  توقيع  وي��اأت��ي 
ال�شراكة  ت��ف��ع��ي��ل  ع��ل��ى  احل���ر����ش 
بني املوؤ�ش�شات احلكومية والقطاع 
خلدمة  اجلهود  وتوحيد  اخلا�ش، 

املواطنني .

بدوره نوه املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة 
حممد بن را�شد لالإ�شكان، بالدور 
ال����ري����ادي ال���ه���ام ال�����ذي ت���ق���وم به 
تعاونية الحتاد يف املجال املجتمعي 
ودعم املجتمع، والرتقاء بالقت�شاد 
التجزئة،  ق��ط��اع  وجت���ارة  الوطني 
مو�شحا اأن دعم التعاونية للفئات 
له  �شيكون  املوؤ�ش�شة  امل�شتفيدة من 
القيم  تعك�ش  كثرة  اإيجابية  اآث��ار 

للن�شاء  القت�شادّية  احلقوق  لإب��راز 
الجتماعّية  ف���ر����ش���ه���ن  وت���ع���زي���ز 
ومبادرات  ب��رام��ج  ع��ر  وال�شيا�شية 
املختلفة  ع��م��ل��ه��ن  اأ�����ش����ك����ال  حت���ف���ز 
القيادي  دوره��ن  تفعيل  وتعمل على 
“التقدمي  فئات  وت�شم  واملجتمعي. 
باإمارة  خا�شة  واح��دة  فئة  املبا�شر” 
ال�شارقة وهي “ اأف�شل جهة حكومّية 
وفئتني  العمومي”  ال��ت��وا���ش��ل  يف 
املثايل  “املوظف  وه��م��ا  ل���الإم���ارات 
و”اأف�شل  احلكومي”  ل��الت�����ش��ال 
الوطن  اأم����ا  لالأزمات”  ا���ش��ت��ج��اب��ة 
العربي فقد خ�ش�شت له ثالث فئات 
هي: “اأف�شل املنظومات يف الت�شال 
ات�شال  و”اأف�شل  احلكومي” 
حكومي يف جمال الإعالم الرقمي” 
واملمار�شات  ال�شيا�شات  اأف�����ش��ل  و” 
البيئية” اأما الفئة الفرعية العاملية 
“اأف�شل  فئة  فهي  املبا�شر  للتقدمي 
الت�شال  يف  تطبيقي  ع��ل��م��ي  ب��ح��ث 

احلكومي«. 

ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  ج��ام��ع��ة الإم�����ارات 
ح����ي����ث ي����ق����ي����م امل�����ن�����ت�����دى ال��������دويل 
ل��الت�����ش��ال احل��ك��وم��ي حت���دي���اً على 
مدى يومني �شمن فعاليات املنتدى 
يف  واملبدعني  املبتكرين  وي�شتقطب 
للم�شاركة  الإم����ارات  دول��ة  جامعات 
اجلامعات  ط���الب  ب��ني  مناف�شة  يف 
لت�شميم م�شاريع ومبادرات وبرامج 
املهارات  متعددي  خلريجني  توؤ�ش�ش 
بامتالك  ال��ع��م��ل  ل�����ش��وق  وم��وؤه��ل��ني 
معارف خمتلفة متكنهم من تقنيات 
ومتطلبات  احل���ك���وم���ي  الت�������ش���ال 

امل�شتقبل.
فهي  الثانية  ال�شتثنائية  الفئة  اأم��ا 
احلكومي  لالت�شال  اآلية  اأف�شل   “
جهات  وت�شتهدف  املراأة”  لتمكني 
و���ش��ب��ه ح��ك��وم��ي��ة وخا�شة  ح��ك��وم��ّي��ة 
واأه�����داف  واأ���ش��ال��ي��ب  اأدوات  ت��وظ��ف 
الأدوار  فهم  يف  احلكومي  الت�شال 
احل��ي��وّي��ة وغ���ر امل��رئ��ي��ة ال��ت��ي تقوم 
وت�شعى  الأعمال  بيئة  الن�شاء يف  بها 

مالياً واإعالمياً من خالل تخ�شي�ش 
مكافاأة جمزية وتوفر فر�شة البحث 
اإىل جانب  مل��ب��ادرات��ه��م  ع��ن داع��م��ني 
الرتويج الإعالمي لها وتوثيقها يف 
كتاب اأكادميي بالإ�شافة اإىل فتح باب 
اأمام الفائزين للم�شاركة يف فعاليات 

املركز الدويل لالت�شال احلكومي.
الرت�شح  طلبات  اجل��ائ��زة  وت�شتقبل 
م�����ن خ������الل امل�����وق�����ع الإل�����ك�����رتوين 
وت�شرتط   www.igcc.ae
على  ال���ت���ق���دمي  م���ل���ف  ي�����ش��ت��م��ل  اأن 
تتجاوز  ل  باملبادرة  تعريفي  فيديو 
باملبادرة  للتعريف  دق��ائ��ق   5 م��دت��ه 
الفكرة  يو�شح  ملف  اإىل  بالإ�شافة 
ل��ل��م��ب��ادرة وي��ت�����ش��م��ن ا�شم  ال��ع��ام��ة 
التقرير  وعنوان  و�شعارها  املوؤ�ش�شة 
اإىل �شفحة  اإ�شافة  التقدمي  وتاريخ 
امل��ح��ت��وي��ات وم��ل��خ�����ش امل����ب����ادرة مع 
�شرح حول ال�شرتاتيجيات والنتائج 
والأه����������داف وخ���ط���ط ال���ع���م���ل وفق 
حتديدها  مت  التي  الرئي�شة  املحاور 

•• دبي-وام:

ت��ع��اون��ي��ة الحت�����اد مذكرة  وق���ع���ت 
ت��ف��اه��م م���ع م��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د بن 
ت��ق��دم مبوجبها  را���ش��د ل��الإ���ش��ك��ان، 
مبادراتها  ل���دع���م  م����ادي����اً  دع����م����اً 
حت�شني  يف  ي�شاهم  مبا  املجتمعية، 

حياة اأفراد املجتمع.
بو�شهاب  حمد  عمر  امل��ذك��رة  وق��ع 
املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة حممد بن 
بن  حميد  وخالد  لالإ�شكان،  را�شد 
ذيبان الفال�شي الرئي�ش التنفيذي 
لتعاونية الحتاد بح�شور عدد من 

مل�شوؤولني من اجلانبني .
اإط�����ار برامج  امل���ذك���رة يف  وت���ن���درج 

املجتمعية  امل�شوؤولية  معاير  من 
رم�شان  ���ش��ه��ر  خ���الل  ل��ل��ت��ع��اون��ي��ة 
امل�������ب�������ارك و�����ش����م����ن م����ب����ادرات����ه����ا 
وم�شاهماتها املجتمعية لتنمية روح 
اأفراد  ودع���م  الجتماعي  التكافل 
املجتمع، مبيناً باأن العمل التعاوين 
احلقيقية  ال��ق��وة  يعتر  اجلماعي 
التغير يف  اإح���داث  ت�شهم يف  التي 
املجتمع من خالل تكاتف اجلهود 
والتقدم  والتطور  الإن��ت��اج  ل��زي��ادة 
مبا  املجتمع،  اح��ت��ي��اج��ات  وت��وف��ر 
وتطلعات  وروؤي����ة  توجيهات  يلبي 
القيادة احلكيمة، لتعزيز منظومة 
النجاح يف العمل وتقوية العالقات 

الثنائية بني القطاعني.

اأوا�شر  لتعزيز  الحت����اد  ت��ع��اون��ي��ة 
احلكومي  ال��ق��ط��اع  م���ع  ال���ت���ع���اون 
املوجهة  امل���ب���ادرات  وال����ش���رتاك يف 
لأف�����راد امل��ج��ت��م��ع وت��و���ش��ي��ع دوره���ا 
ومبوجب  املجتمعية.  التنمية  يف 
امل����ذك����رة ت���وف���ر ت��ع��اون��ي��ة الحت����اد 
الدخل  ل����ذوي  ���ش��رائ��ي��ة  ب��ط��اق��ات 
املحدود والفئات الأخرى امل�شتفيدة 
بن  حممد  موؤ�ش�شة  م��ب��ادرات  م��ن 
را�شد لالإ�شكان املجتمعية لتوزيعها 

عليهم.
لتعاونية  التنفيذي  الرئي�ش  وقال 
التعاونية  م�����ش��اه��م��ة  اإن  الحت�����اد 
حممد  موؤ�ش�شة  م��ب��ادرات  دع��م  يف 
انطالقاً  ياأتي  لالإ�شكان  را�شد  بن 

يقدم خدماته لالأفراد واملوؤ�ش�شات 
والعاملية،  والإق��ل��ي��م��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة 
ا�شت�شارية  وق���ف���ي���ة  م���وؤ����ش�������ش���ة 
خل���دم���ة الإن�������ش���ان���ي���ة م����ن خالل 
والهبات  الأوق��اف  حتفيز ومتكني 
الجتماعية  احل����اج����ات  ل��ت��ل��ب��ي��ة 
ت�شريعية  ب��ي��ئ��ة  وخ��ل��ق  ل��ل�����ش��ع��وب، 
والبيئات،  ل�����الأوق�����اف  وا����ش���ح���ة 
اأن  يف  املركز  ا�شرتاتيجية  وتتمثل 
ت��ك��ون دب��ي م��رك��زاً ع��امل��ي��اً لتحفيز 
ومتكني الأوقاف والهبات خلدمة 
روؤية  وذلك من خالل  الإن�شانية، 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  ت��ب��ّن��ي  ت��ع��ت��م��د 
موؤ�ش�شات  واإدارة  اإن�شاء  يف  العاملية 
والهبات، ور�شد احلاجة  الأوقاف 
ة لالأوقاف والهبات، ومتكني  املُلحَّ
ال���ت���م���وي���ل اجل���م���اع���ي ل����الأوق����اف 

والهبات.

ال�شحة”،  و”م�شرف  ال���ه���م���م، 
ال����ذي ي�����ش��م��ن وق���ف الأم������وال يف 
العوائد  وحتويل  ادخ��اري،  ح�شاب 
الأبحاث،  ودع���م  امل��ر���ش��ى،  ل��ع��الج 
وه����ذا  التعليم”،  و”م�شرف 
امل�����ش��رف ي�����ش��م��ن وق���ف الأم�����وال 
وال�شتفادة  ادخ������اري،  ح�����ش��اب  يف 
اأما  التعليم.  ل��دع��م  ال��ع��وائ��د  م��ن 
“م�شرف عموم اخلر”، في�شمن 
حت��وي��ل ع��وائ��د الأم����وال املوقوفة 
وقف  ل�شالح  ادخ����اري  ح�����ش��اب  يف 
الطعام و�ُشقيا املاء وعموم اخلر.

را�شد  ب��ن  م��رك��ز حممد  اأن  ُي��ذك��ر 
والهبة  الوقف  العاملي ل�شت�شارات 
ه��و م��ب��ادرة عاملية لإح��ي��اء الوقف 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأط��ل��ق��ه��ا 
حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل م��ك��ت��وم يف 
الذي  املركز،  وُيعّد   ،2016 العام 

1000 درهم،  اب��ت��داء م��ن  وذل��ك 
ال�شركات  مل��خ��ت��ل��ف  مي��ك��ن  ف��ي��م��ا 
ب�شراء  اأي�شاً  امل�شاركة  واملوؤ�ش�شات 
من  اب���ت���داء  الوقف”،  “�شكوك 

10 اآلف درهم.

- م�سارف متعددة
 لأعمال �خلري.

“�شكوك  اأم��وال  ��ه م�شارف  وُت��وجَّ
ح�شب  اخل���ر،  لأع��م��ال  الوقف” 
اختيار ورغبة الواقف، حيث تتيح 
من  العديد  للم�شاهمني  امل��ب��ادرة 
اأوجه امل�شارف، التي ت�شب جميعها 
ومنها:  اخل����ر،  اأع���م���ال  اإط�����ار  يف 
الجتماعية”،  ال�شوؤون  “م�شرف 
ال����ذي ي�����ش��م��ن وق���ف الأم������وال يف 
العوائد  وحت��وي��ل  ادخ���اري  ح�شاب 
واأ�شحاب  والأرام���ل  الأيتام  لدعم 

 3 وي��ت�����ش��م��ن  موؤقت”،  و”وقف 
ف���ئ���ات، ح�����ش��ب م���دة ال���وق���ف التي 
يحددها الواقف، ما بني عام، اأو 3 

اأعوام، اأو 5 اأعوام.
من  املبتكر  النوع  ه��ذا  يتميز  كما 
اإ�شداره  ميكن  وال���ذي  ال�شكوك، 
با�شم الأفراد اأو املوؤ�ش�شات، بعوائد 
ع���ال���ي���ة م��ت��وق��ع��ة ق����د ت�����ش��ل اإىل 
%3.5، مع التمتع بحماية تامة 
لراأ�ش املال الأ�شلي، �شواء بالن�شبة 
الذي ل زكاة عليه  الدائم  للوقف 
مطلقاُ، اأو الوقف املوؤقت، الذي ل 
زكاة عليه اأثناء مدة الوقف، فيما 
�شتتمكن ال�شركات امل�شاركة بقيمة 
مليون درهم اأو اأكرث من احل�شول 

على عالمة دبي للوقف.
وميكن جلميع الأفراد امل�شاركة يف 
الوقف”،  “�شكوك  ب�شراء  املبادرة 

العاملي ل�شت�شارات الوقف والهبة، 
الإي������رادات  ت���وزي���ع  اإدارة  ل��ي��ت��وىل 
املختارة  امل�����ش��اري��ع اخل��ري��ة  ع��ل��ى 
ُت��دار من  الواقف، والتي  من قبل 
ر  الُق�شَّ و�شوؤون  الأوق��اف  موؤ�ش�شة 
اأحكام  مع  بالتوافق  وذل��ك  بدبي، 
وتخ�شي�ش  الإ�شالمية،  ال�شريعة 
اأعمال اخلر على  الأم��وال لدعم 

م�شتوى الدولة.

- �متياز�ت عديدة.
ال���وق���ف، بتوفر  وت��ت��م��ي��ز ���ش��ك��وك 
اإ���ش��داري��ن م��ن ه��ذه النوعية من 
منهما  ك����ل  ي��ح��ظ��ى  ال�������ش���ك���وك، 
عديدة  وم��وا���ش��ف��ات  ب��ام��ت��ي��ازات 
يتم  ح��ي��ث  دائم”،  “وقف  ه��م��ا: 
وقف املال الذي يخ�ش�شه الواقف 
دائم،  ب�شكل  املبادرة،  للم�شاركة يف 

املجتمعية  امل�������ش���وؤول���ي���ة  م����ب����ادئ 
لل�شركات«.

�شّباقة  “دبي  ����ش���م���وه:  وت����اب����ع 
لي�ش  النوعية  امل��ب��ادرات  ب��اإط��الق 
القت�شادية  امل����ج����الت  يف  ف��ق��ط 
املجالت  يف  واإمن����ا  وال��ت��ط��وي��ري��ة 

اخلرية والإن�شانية ».
وت��ع��ت��م��د امل���ب���ادرة، ال��ت��ي ���ش��ت��ب��داأ ب� 
م�شاهمة  دره������م  م���ل���ي���ون   100
وال�شكوك،  ال���وق���ف  اأم������وال  م���ن 
الدائم  اأو  امل����وؤق����ت  ال���وق���ف  ع��ل��ى 
للواقفني  تتيح  اآل��ي��ة  وف��ق  للمال، 
اإن�شانية،  اأو  خ��ري��ة  اأه���داف  دع��م 
م���ع ���ش��م��ان احل���ف���اظ ال���ت���ام على 

الأ�شول.
و���ش��ي��ت��م حت��وي��ل ع���ائ���دات الأرب����اح 
على �شكوك الوقف دورياً كل �شتة 
اأ�شهر، اإىل مركز حممد بن را�شد 

لإعادة اإحياء الوقف كاأداة تنموية 
من  امل��ب��ادرة  تتيح  اإذ  للمجتمعات، 
خالل وقف مبتكر وفريد ومرن، 
ي�شبحوا  اأن  املجتمع،  فئات  لكافة 
تعزيز  يف  وم��وؤث��راً  ف��اع��اًل  عن�شراً 
وامل�����ش��ارك��ة يف حلقة من  ال��ع��ط��اء، 
اخلر امل�شتمر. و اأ�شاد �شمو ال�شيخ 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
رئي�ش  دب�����ي  ع���ه���د  ويل  م���ك���ت���وم، 
املجل�ش التنفيذي مببادرة �شكوك 
الوقف التي اأطلقها مركز حممد 
ل�شت�شارات  ال���ع���امل���ي  را����ش���د  ب���ن 
الوقف والهبة، موؤكداً اأن “مبادرة 
دبي  مكانة  تر�ّشخ  الوقف  �شكوك 
العمل  جمال  يف  وريادتها  العاملية 
اأنها  ك��م��ا  اخل����ري والإن�������ش���اين.. 
بني  والرتاحم  التكافل  قيم  تعزز 
تعزيز  وت���دع���م  امل��ج��ت��م��ع،  اأف�������راد 

•• دبي-وام:

را�شد  ب����ن  م���رك���ز حم���م���د  اأع����ل����ن 
والهبة  الوقف  العاملي ل�شت�شارات 
الوقف”  “�شكوك  اإط������الق  ع���ن 
الوقف  نوعية يف جم��ال  ك��م��ب��ادرة 
موؤ�ش�شة  م���ع  ب��ال�����ش��راك��ة  وذل�����ك 
الأوق�����اف و����ش���وؤون ال��ق�����ش��ر بدبي 

و�شركة “ال�شكوك الوطنية«.
ياأتي اإط��الق امل��ب��ادرة اجل��دي��دة يف 
جم����ال ال���وق���ف، وال���ت���ي ت��ع��د اأول 
وقف خري من نوعه يف املنطقة 
تطبيقاً  وال�شركات،  لالأفراد  يتاح 
التي  ل���ل���وق���ف  ال���ع���امل���ي���ة  ل���ل���روؤي���ة 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأط��ل��ق��ه��ا 
نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد 
رئ���ي�������ش جمل�ش  ال����دول����ة  رئ���ي�������ش 
ال�������وزراء ح���اك���م دب�����ي، رع�����اه اهلل، 

قدمت 7,232 جرعة من لقاح كوفيد-19 خالل �لـ 24 �ساعة �ملا�سية

�ل�سحة جتري 296,483 فح�سا ك�سفت عن 216 �إ�سابة جديدة بفريو�س كورونا �مل�ستجد و 509 حالت �سفاء 
خمتلف������ة يف املجتمع با�ش����تخدام اأف�ش����ل واأح�������دث تقني����ات الفح�ش 

الطبي.
  و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�ش يف الدولة وتو�شيع نطاق 
اإ�شابة  216 حالة  الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  امل�شتجد  كورونا  بفرو�ش  جديدة 
يبلغ  وبذلك  ال��الزم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح��الت 
جمموع احلالت امل�شجلة 894،286 حالة. كما اأعلنت وزارة ال�شحة 

 24 ال���  ال�شاعات  خ��الل  “كوفيد-19”  لقاح  م��ن  جرعة   7،232
املا�شية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�ش 
24،615،097 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 248.88 جرعة لكل 

100 �شخ�ش.
ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفر لقاح كوفيد-19 و�شعياً 
اإىل الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد 

يف تقليل اأعداد احلالت وال�شيطرة على فرو�ش كوفيد-19.

•• اأبوظبي -وام:

وزيادة  لتو�شيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�شيا 
وح�شر  املبكر  الكت�ش�������اف  بهدف  الدول�������ة  يف  الفحو�شات  نطاق 
 ”19  - “كوفي�����د  امل�شتجد  كورون����������ا  بفرو�ش  امل�شاب����������ة  احل��الت 
واملخالطني لهم وعزله�����م اأعلنت ال������وزارة عن اإج�������راء 296،483 
فح�ش�ا جدي����������دا خ��������الل ال�ش������اع�����������ات ال� 24 املا�شي������ة على فئ�������ات 

ووقاية املجتمع عدم ت�شجيل اأي حالة وفاة يف الأربع والع�شرين �شاعة 
املا�شية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،302 حالة.

  كما اأعلنت الوزارة عن �شفاء 509 حالت جديدة مل�شابني بفرو�ش 
كورونا امل�شتجد “كوفيد - 19” وتعافيها التام من اأعرا�ش املر�ش 
بعد تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك 

يكون جمموع حالت ال�شفاء 875،116 حالة. 
تقدمي  املجتمع عن  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  اأعلنت  اأخ���رى   من جهة 

•• اأبوظبي -وام: 

نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  رعاية  حتت 
وزي����ر ال��ت�����ش��ام��ح وال��ت��ع��اي�����ش رئ��ي�����ش جمعية الإم�����ارات 
لالأمرا�ش اجلينية ، نظم اأ�شدقاء باركن�شون الإمارات 
اأ����ش���ح���اب الهمم  يف اجل��م��ع��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع جم��ل�����ش 
ب�شرطة دبي جل�شة تفاعلية مع طيف وا�شع من خراء 
الباركن�شون املعروفني عاملًيا من اأربع قارات و عدد من 
ال�شيوف الفخريني وجلنة اخلراء يف العالج الطبيعي 
11 جن�شية بح�شور �شعادة  وجلنة خراء املر�شى من 
اإدارة  جمل�ش  ورئي�ش  موؤ�ش�ش  مطر  م��رمي  ال��دك��ت��ورة 

جمعية الإمارات لالأمرا�ش اجلينية.
ت���اأت���ي اجل��ل�����ش��ة ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة ت��زام��ن��اً م���ع ال���ي���وم العاملي 
للباركن�شون الذي يحتفى به يف 11 اأبريل من كل عام 
مكت�شف  باركن�شون  جيم�ش  ال��دك��ت��ور  مولد  وي�����ش��ادف 
الوعي  لتعزيز  مهمة  فر�شة  ويعد   ،1817 يف  املر�ش 
 6.5 ال��ذي يعاين منه  املر�ش  املعرفة حول هذا  ون�شر 

اإىل تزويد  الفعالية  العامل. تهدف  اإن�شان حول  مليون 
املجتمع امل�شتهدف بامل�شتجدات العلمية املب�شرة بالطرق 
املر�ش  ط��ف��رات  ع��ن  املبكر  بالك�شف  الفاعلة  الوقائية 
والعوامل املحفزة للجينات واأحدث العالجات الدوائية 

واجلينية ودوراملايكروبيوم واخلاليا اجلذعية.
وج����رى ع��ر���ش اأح�����دث درا����ش���ة اإم���ارات���ي���ة ت���ق���ارن بني 
وال�شتجابة  واجلينية  واللكلينيكية  املر�شية  احلالة 
من  باملر�شى  مقارنة  املحليني  املر�شى  بني  العالجية 
الأولية  نتائجها  ومناق�شة  الأخ���رى  اجلن�شيات  جميع 
املعيار  ذات  العلمية  املجالت  واح��دة من  الن�شر يف  قبل 
الأعلى . و قال حذيفة ابراهيم قائد جمموعة اأ�شدقاء 
الباركن�شون يف جمعية الإمارات لالأمرا�ش اجلينية اإن 
دعم املجتمع امل�شتمر و الرعاية الطبية الأحدث عامليا 
لنا واحدة  اأوج��دت  للجميع  واملتوفرة  الو�شول  ال�شهلة 
الباركن�شون  كمر�شى  لنا  املعي�شة  بيئات  اأف�����ش��ل  م��ن 
اأن ن�شبح  لنمار�ش حياتنا بجودة عالية ما ميكننا من 

اأفرادا م�شاركني بهمة يف املجتمع.

جمعية �لإمار�ت لالأمر��س �جلينية تنظم فعالية يف �ليوم �لعاملى للباركن�سون 

فتح باب �لت�سجيل يف �لدورة �لتا�سعة من جائزة �ل�سارقة لالت�سال �حلكومي
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان -الفجر:

-عجمان  ال���ن���ق���ل  ه��ي��ئ��ة  ع���ق���دت 
اجتماع تن�شيقي مع هيئة الطرق 
ال�شارقة  ب��ح��ك��وم��ة  وامل���وا����ش���الت 
اأحمد  �����ش����ارة  م����ن  ك����ل  ب��ح�����ش��ور 
ت�شاريح  اإدارة  م��دي��ر  احل��و���ش��ن��ي 
وال�شيد  الهيئة  يف  النقل  واأنظمة 
اإدارة  مدير  النعيمي  خالد  را�شد 
املوا�شالت يف هيئة  اأن�شطة  رقابة 
ال�شارقة  وامل����وا�����ش����الت  ال���ط���رق 
وع�������دد م����ن امل���وظ���ف���ني م����ن كال 
التعاون  لتعزيز  وذل��ك  اجلهتني، 
والتن�شيق امل�شرتك واملتعلق باآلية 
ال���رق���اب���ة وم���ن���ظ���وم���ة ال����ع����دادات 
مل��رك��ب��ات الأج�����رة ونظام  ال��ذك��ي��ة 

.Route
واأكدت �شاره اأحمد احلو�شني على 
اأهمية هذه الجتماعات التن�شيقية 
باعتبارها و�شيلة توا�شل مبا�شرة 
مل��ن��اق�����ش��ة م�����ش��ت��ج��دات ال��ع��م��ل بني 
اجل��ان��ب��ني ورف���ع م�����ش��ت��وى المن 

وال��رق��اب��ة وال���وق���وف ع��ل��ى اأحدث 
ال��ت��ط��ورات والب��ت��ك��ارات يف جمال 
التنقل، امياًنا من الهيئة باأهمية 

تطوير اخلدمات ب�شكل م�شتمر.
وا�شار ال�شيد را�شد خالد النعيمي 
اأن�شطة  رق�����اب�����ة  اإدارة  م����دي����ر 
ال���ط���رق  ه���ي���ئ���ة  امل�����وا������ش�����الت يف 
واملوا�شالت ال�شارقة: ان العالقة 

ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ت��ع��زز وت�����ش��ه��م يف 
وحتقق  النقل  مبنظومة  الرتقاء 
الرامية وال�شتفادة من  الأهداف 
ك��اف��ة اخل�����رات ل��ت��ح��ق��ي��ق المن 

والتنقل ال�شهل لإ�شعاد املجتمع.
ا�شتعرا�ش  الج��ت��م��اع  خ��الل  ومت 
النقل  ع���دة مم��ار���ش��ات يف جم���ال 
ب��ي��ن��ه��ا منظومة  وم���ن  وال���رق���اب���ة 

حجز  ت��ط��ب��ي��ق  وه����و   Route
م��رك��ب��ات م��ت��ن��وع��ه م��ع��ت��م��د لدى 
بالإ�شافة  – عجمان  النقل  هيئة 
تتميز  التي  الذكية  العدادات  اإىل 
للبيانات  ال��ل��ح��ظ��ي  ب��ال��ت��ح��دي��ث 
العمليات  ت��ع��زي��ز  يف  ي�����ش��ه��م  م���ا 
خالل  م��ن  والرقابية  الت�شغيلية 
ال�شطناعي  ال���ذك���اء  ا���ش��ت��خ��دام 

اأف�شل  تطبيق  فيها  روع��ي  والتي 
ال��ع��امل��ي��ة،  ومت عر�ش  امل��م��ار���ش��ات 
املراقبة  وك��ام��رات  التتبع  ن��ظ��ام 
خللق بيئة اآمنة والتي تعتر من 
اأهم اأولويات الهيئة وذلك بتزويد 
الأج�����رة مبراقبة  ك��اف��ة م��رك��ب��ات 
داخ��ل��ي��ة وخ���ارج���ي���ة،  ك��م��ا تطرق 
الجتماع لتاحة خيارات متنوعة 
للدفع يف مركبات الجرة لت�شمل 
بالبطاقة  الل����ك����رتوين  ال���دف���ع 
الدفع  اىل  بال�شافة  الئتمانية 

النقدي.
مت  امل��در���ش��ي  بالنقل  يتعلق  ومب���ا 
وال�شرتاطات  املوا�شفات  عر�ش 
م�������ش���وؤول���ي���ات  اإىل  ب����الإ�����ش����اف����ة 
ومناق�شة  وامل�����ش��رف��ني  ال�شائقني 
الرقابة واحلمالت التوعوية التي 
تقوم بها الهيئة، وعر�ش الطرفان 
الأم�����������ور امل�������ش���رتك���ة ل���الرت���ق���اء 
التعاون  ه��ذا  وتعزيز  ب��اخل��دم��ات 
الإمكانيات  كافة  توفر  اأج��ل  من 

لقطاع النقل.

•• دبي:الفجر

اأ����ش���رف���ت ال����دوري����ات امل����روري����ة فجر 
ع���ل���ى تنظيم  امل���ا����ش���ي  ال�����ش��ب��ت  ي�����وم 
حركة  وتوزيع  وامل���رور،  ال�شر  حركة 
امل��رك��ب��ات، خ��الل احل��ري��ق ال���ذي �شب 
يف اإحدى ال�شاحنات على �شارع ال�شيخ 

حممد بن زايد.
املزروعي،  مهر  �شيف  العميد  وق��ال 
اإنه  ل��ل��م��رور،  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��دي��ر 
فور تلقي البالغ من غرفة العمليات 
ع��ن��د ال�����ش��اع��ة ال��راب��ع��ة وال���رب���ع فجر 
يوم ال�شبت املا�شي، انتقلت الدوريات 
املرورية اإىل املوقع، وتبني اأن احلريق 
اإح��دى ال�شاحنات على �شارع  ن�شب يف 
اإىل  بالجتاه  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ 
اخل�شار،  ���ش��وق  ج�شر  ب��ع��د  اأب��وظ��ب��ي 
اأن  اإىل  الأول����ي����ة  امل��ع��ل��وم��ات  وت�����ش��ر 
احل���ري���ق ن�����ش��ب ب�����ش��ب��ب وج�����ود خلل 
الدوريات  واأغ��ل��ق��ت  ال��ت��و���ش��ي��الت،  يف 
احلريق  اإىل  امل���وؤدي  ال�شارع  امل��روري��ة 
ل�شتخدامه من قبل دوريات ال�شرطة 
امل���دين، ومركبات  ال��دف��اع  وم��رك��ب��ات 
حركة  توزيع  اإىل  بالإ�شافة  الإن��ق��اذ، 

املركبات للتخفيف من حدة الزدحام 
باتخاذ  قامت  كما  املركبات،  وتكد�ش 
ب��ع�����ش الإج���������راءات ال��وق��ائ��ي��ة حول 
اإخ����الء ال�شارع  امل��وق��ع، وع��م��ل��ت ع��ل��ى 

اجلمهور  ومنع  وامل���ارة،  املركبات  من 
ال�شالمة  على  حفاًظا  الق��رتاب  من 
الإطفاء  لأع���م���ال  وت��ع��زي��ًزا  ال��ع��ام��ة، 

وخطوط الإمداد والدعم.

•• اأبوظبي-الفجر:

املناطق  ع���ي���ادة ط���ب  اأط���ب���اء  ي�����ش��ع��ى 
املُعدية يف مدينة  احلارة والأمرا�ش 
ال�شيخ �شخبوط الطبية، اإحدى اأكر 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  م�شت�شفيات 
الرعاية  خ��دم��ات  تقدمي  يف  املتحدة 
ال�شحية للحالت احلرجة واملعقدة، 
وامل�شروع امل�شرتك بني �شركة اأبوظبي 
للخدمات ال�شحية "�شحة" و"مايو 
على  ال�������ش���وء  ل��ت�����ش��ل��ي��ط  كلينك"، 
املُعدية،  بالأمرا�ش  التوعية  اأهمية 
امل�شاعدة  ط���ل���ب  ع���ل���ى  واحل�����ر������ش 

الطبية يف وقت مبكر.
ن�شوتبو،  اإمي��ان��وي��ل  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
رئ��ي�����ش ق�����ش��م ط���ب امل��ن��اط��ق احل����ارة 
العديد  "هناك  املُعدية:  والأم��را���ش 
من املفاهيم اخلاطئة حول ما نقوم 

وميكن  نقدمها،  التي  واخلدمات  به 
النا�ش من احل�شول  اأن مينع  لذلك 
يحتاجون  ال����ت����ي  ال����رع����اي����ة  ع���ل���ى 
اأ�شخا�شاً  بانتظام  جند  حيث  اإليها، 
م�����ش��اع��ف��ات خطرة  م����ن  ي���ع���ان���ون 
املتعلقة  خم��اوف��ه��م  نتيجة  ل��ل��ع��دوى 
عيادات  يف  ال�شحية  الرعاية  بطلب 

الأمرا�ش املُعدية".
املناطق احلارة  اأطباء طب  ويحر�ش 
ال�شيخ  مدينة  يف  املُعدية  والأمرا�ش 
���ش��خ��ب��وط ال��ط��ب��ي��ة ع��ل��ى رع���اي���ة اأي 
ب���ال���ع���دوى، بغ�ش  ���ش��خ�����ش م�����ش��اب 
ال��ن��ظ��ر ع���ن اإم��ك��ان��ي��ة ان��ت��ق��ال��ه��ا اإىل 
�شخ�ش اآخر. وغالباً ما تكون العدوى 
ال�شائعة التي يتم عالجها من النوع 
الذي ينت�شر داخل املجتمعات املحلية، 
والتهابات  امل��ال��ط��ي��ة  احل���م���ى  م��ث��ل 
اجللد.  والتهابات  البولية  امل�شالك 

كما ت�شتقبل مدينة ال�شيخ �شخبوط 
اإىل  �شافروا  الذين  املر�شى  الطبية 
بعد  باملر�ش  اأ�شيبوا  ورمب��ا  اخل��ارج، 
�شفرهم، مثل حمى التيفود واملالريا 

اأو غرها من اللتهابات الطفيلية.
وي�����ش��رح ال��دك��ت��ور ن�����ش��وت��ب��و: "نحن 

بالعدوى  امل�����ش��اب��ني  امل��ر���ش��ى  ن��ع��ال��ج 
مثل  ال�شحية،  ال��رع��اي��ة  تلقي  ب��ع��د 
اللتهابات التي حتدث بعد اجلراحة. 
كما نعالج املر�شى الذين يعانون من 
اللتهابات الناجمة عن �شعف جهاز 
العالج  اأو  الأع�شاء  زرع  مثل  املناعة 

الكيميائي".
وي�شيف الدكتور ن�شوتبو: "يف الآونة 
الأخرة، ك�شف لنا اأحد مر�شانا عن 
ت������ردده يف زي������ارة ع���ي���ادة الأم���را����ش 
اأح�ش  ول��ك��ن��ه  ال���ب���داي���ة،  املُ���ع���دي���ة يف 
بالطمئنان بعد ح�شوره، و�شعر باأنه 
جزء من عائلتنا. وعلى عك�ش عيادات 
الأمرا�ش املُعدية الأخرى التي زارها، 
�شيء  ك��ل  ملناق�شة  م��رت��اح  ب��اأن��ه  �شعر 
معنا، وهو واثق باأننا منتلك القدرات 
التخ�ش�شية الالزمة لرعايته، واأكد 
بطريقة  ل��الأ���ش��ي��اء  تو�شيحنا  ع��ل��ى 

وهو  فيها.  وامل�شاركة  فهمها  ميكنه 
ممنت الآن لعودته اإىل العمل ب�شكل 
جيد، وممار�شة حياته الطبيعية مع 

اأ�شرته".
واأو����ش���ح ال��دك��ت��ور ن�����ش��وت��ب��و: "نحن 
يكونون  ل  ق���د  ال���ن���ا����ش  اأن  ن���راع���ي 
املتخ�ش�شني  لروؤية  دائماً  مرتاحني 
ب���ال���رع���اي���ة ال�����ش��ح��ي��ة ل���الأم���را����ش 
مواجهة  يخ�شون  لكونهم  املُ��ع��دي��ة، 
الإح������راج م��ن امل��ج��ت��م��ع، وخ��ا���ش��ة يف 
يرغبون  ل  مب��ر���ش  اإ�شابتهم  ح��ال 
نويل  ال�شبب،  ولهذا  عنه.  بالتحدث 
خ�شو�شية  حلماية  ك��ب��راً  اهتماماً 
اإىل جانب  املر�شى و�شرية ملفاتهم، 
املخ�ش�شة  الرعاية  خ��دم��ات  تقدمي 

لهم".
وي��ح��ذر الأط���ب���اء م��ن وج����ود تبعات 
العالج.  يف  للتاأخر  مكلفة  حقيقية 

ويعانى املر�شى غالباً من م�شاعفات 
والتي قد جتعل معاجلتها  العدوى، 
اأي�شاً  امل���ه���م  وم����ن  ���ش��ع��وب��ة.  اأك�����رث 
مالحظة اأن العالج قد يحمي اأفراداً 
وهناك  واملجتمع.  الأ�شرة  يف  اآخرين 
تركيز دائم على الوقاية من العدوى 
مثل  املنا�شبة،  التدخالت  خالل  من 

العالج املبكر والتطعيم وتغير منط 
احلياة.

املجتمع على  اأف��راد  الأطباء  وي�شجع 
زي������ارة ق�����ش��م ط���ب امل���ن���اط���ق احل����ارة 
مدينة  يف  املُ����ع����دي����ة  والأم�������را��������ش 
ال�����ش��ي��خ ���ش��خ��ب��وط ال��ط��ب��ي��ة، يف حال 
ال��ق��ل��ق م���ن وج�����ود اأع����را�����ش ت�شر 

تعر�شهم  اأو  ب��ع��دوى  اإ�شابتهم  اإىل 
اأو  ل�شفرهم  نتيجة  ال��ع��دوى  خلطر 
اأو نتيجة ل�شعف  اليومية،  اأن�شطهم 
ج��ه��از امل��ن��اع��ة ل��دي��ه��م، ح��ي��ث يتوفر 
لرعاية  املتخ�ش�شون  اخل��راء  فيها 
املر�شى والإجابة على ت�شاوؤلتهم مع 

احلفاظ على خ�شو�شيتهم.

•• اأبوظبي-وام:

اإىل  اأبوظبي  ان�شمت دائرة ال�شحة - 
لت�شريع  "التعاون  العاملي  الئ��ت��الف 
ال�شرطان"  م��ك��اف��ح��ة  يف  ال��ت��غ��ي��ر 
ن��وع��ي��ة يف  اإح����داث نقلة  اإىل  ال��ه��ادف 
منهجيات ت�شخي�ش مر�ش ال�شرطان 
وع����الج����ه وذل�������ك ����ش���ع���ي���اً ل���الرت���ق���اء 
باملخرجات ال�شحية للمر�شى وتعزيز 

مرونة الأنظمة ال�شحية.
نخبة  ج��ان��ب  اإىل  ال����دائ����رة  وت��ت��ط��ل��ع 
و�شركة  الإم���������ارة  يف  ال�������ش���رك���اء  م����ن 
جهود  ت�����ش��ري��ع  اإىل  "اأ�شرتازينيكا" 
الرعاية  يف  وال��ك��ف��اءة  امل�����ش��اواة  تعزيز 
على  ال�����ش��رط��ان  للمر�شى  ال�شحية 

م�شتوى العامل.
لرت�شيخ  اأبوظبي  جهود  مع  ومتا�شياً 
مكانتها العاملية كوجهة رائدة للرعاية 
ح�شد  اإىل  الئ��ت��الف  يهدف  ال�شحية 

ال��دويل لإح��داث نقلة  جهود املجتمع 
نوعية يف عالج ال�شرطان وقيادة اأطر 
الأورام  ع��ل��م  يف  والب���ت���ك���ارات  ال��ع��م��ل 
كل  يف  املر�شى  على  بالنفع  يعود  مب��ا 

مكان.
يف  التغير  ���ش��ّن��اع  الئ��ت��الف  ويجمع 
ال�����ش��ح��ي��ة ورواد  ال���رع���اي���ة  ق��ط��اع��ات 
ال�شحة  جم��ال  يف  والبتكار  البحوث 
امل��ع��ن��ي��ة يف علوم  اجل��ه��ات  ج��ان��ب  اإىل 
على  ل��ل��ت�����ش��ج��ي��ع  وغ����ره����م  الأورام 
تعزيز ال�شتثمارات يف و�شائل الك�شف 

والت�شخي�ش.
عن  املبكر  الك�شف  تعزيز  �شبيل  ويف 
دعم  اإىل  الئ��ت��الف  يتطلع  ال�شرطان 
جهود الت�شخي�ش من خالل ا�شتخدام 
الأدوات الأكرث تطوراً وابتكاراً املتاحة 
الذين  ل��ل��م��ر���ش��ى  امل���ب���ك���ر  وال���ك�������ش���ف 
وتعزيز  الأع�����را������ش  ع��ل��ي��ه��م  ت��ظ��ه��ر 
ت�شتهدف  ال����ت����ي  ال���ف���ح�������ش  ب����رام����ج 

امل�شابني  لتحديد  الأ���ش��ح��اء  الأف���راد 
بال�شرطان قبل ظهور اأي اأعرا�ش.

اإىل تعزيز  اأي�����ش��اً  الئ��ت��الف  وي��ه��دف 
الدقيق  ال��ط��ب  اب���ت���ك���ارات  ا���ش��ت��خ��دام 
القطاع  ال��وع��ي يف  رف��ع  وال��ع��م��ل على 
ال�����ش��ح��ي ب��امل��ن��اف��ع ال�����ش��ري��ري��ة ذات 

ال�شلة.
اأع�شاء  ���ش��رك��ز  الإم������ارات  دول����ة  ويف 
الئ���ت���الف ع��ل��ى دع���م ج��ه��ود الك�شف 
امل���ب���ك���ر ع����ن ال�������ش���رط���ان م����ن خ���الل 
ا�شتخدام و�شائل الت�شخي�ش املتقدمة 
جهود  وتعزيز  املبكر  الك�شف  وبرامج 
التعليم حول الطب الدقيق والو�شول 

اإليها.
تعاون  ات���ف���اق���ي���ة  ���ش��م��ن  ذل�����ك  ج�����اء 
معايل  بح�شور  توقيعها  مت  م�شرتك 
حامد  اآل  حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ 
رئي�ش دائرة ال�شحة اأبوظبي وال�شر 
الرئي�ش  ن���ائ���ب  ب���اجن���ال���و����ش  م��ي��ن��ي��ه 

احليوية  الأدوي���ة  لأب��ح��اث  التنفيذي 
وتطويرها يف اأ�شرتازينيكا .

الدكتورة  م���ن  ك���ل  الت��ف��اق��ي��ة  ووق����ع 
ملركز  التنفيذي  املدير  املناعي  اأ�شماء 
الأب��ح��اث والب��ت��ك��ار يف دائ���رة ال�شحة 
اإن�ش�شو  ب��ي��ل��ني  وال���دك���ت���ورة  اأب��وظ��ب��ي 
ملنطقة  الإق���ل���ي���م���ي  ال���رئ���ي�������ش  ن���ائ���ب 
�شركة  يف  واأف��ري��ق��ي��ا  الأو���ش��ط  ال�شرق 

اأ�شرتازينيكا.
وق���ال ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور ج��م��ال حممد 
اأبوظبي:  الكعبي وكيل دائرة ال�شحة 
يف  الئ��ت��الف  اإىل  ان�شمامنا  ياأتي   "
اإطار جهودنا الرامية لرت�شيخ مكانة 
علوم  يف  لالبتكار  كحا�شنة  اأبوظبي 
احلياة واإث��راء دوره��ا يف تعزيز �شحة 
ورفاه الأفراد يف كل مكان حول العامل 

."
ال�شرطان  م��ر���ش  " ُي��ع��د   : واأ����ش���اف 
حت�����دي�����اً م����ع����ق����داً وم���ت���ف���اق���م���اً ل���دى 

الذي  الأم���ر  م��ك��ان  ك��ل  يف  املجتمعات 
يجعلنا حري�شني على تعزيز احللول 
التي من �شاأنها حت�شني حياة املر�شى 
ووق����اي����ة امل��ج��ت��م��ع م���ن امل���ر����ش حيث 
جنباً  الئ���ت���الف  خ���الل  م���ن  �شنعمل 
اإىل جنب مع �شركائنا لتحديد اأف�شل 
م�شتداماً  تقدم منوذجاً  التي  احللول 
والرتقاء  ال�شرطان  مر�شى  لرعاية 
وقال  لهم."  ال��ع��الج��ي��ة  ب��امل��خ��رج��ات 
اأبوظبي  ال�شحة  دائ����رة  ت��وا���ش��ل   "  :
املتقدمة  التحتية  البنية  اإىل  ا�شتناداً 
الإم�����ارة،  ب��ه��ا  ال��ت��ي تتمتع  وال���رائ���دة 
ح�شد اجلهود مع نخبة من الرواد يف 
الرعاية ال�شحية لتبني حلول مبتكرة 
ت�شخي�ش  عملية  ت�شريع  �شاأنها  م��ن 
العالجات  وتطوير  املزمنة  الأمرا�ش 
اخل��ا���ش��ة ب��ه��ا ون���ح���ن ع��ل��ى ث��ق��ة لأن 
جهودنا امل�شرتكة مع خمتلف ال�شركاء 
�شت�شاهم يف اإحداث نقلة هامة ونوعية 

وت��وف��ر عالجات  امل��ر���ش  يف مواجهة 
على  اإيجاباً  تنكع�ش  ومبتكرة  جديدة 

�شحة و�شالمة اأفراد املجتمع".
نائب  دي��ف فريدريك�شون  ق��ال  ب��دوره 
اأعمال  ل���وح���دة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ش 
الأورام يف "اأ�شرتازينيكا" : " اأظهرت 
مبكافحة  امل��ع��ن��ي��ة  الأط�������راف  ج��م��ي��ع 
ال�������ش���رط���ان م�������ش���ت���وي���ات ت��ب��ع��ث على 

ال�شتجابة  �شرعة  حيث  من  التفاوؤل 
ثقة  ع��ل��ى  ون��ح��ن  للجائحة  وامل���رون���ة 
متكيننا  يف  والبتكار  ال�شراكات  ب��دور 
اأزم�������ات ���ش��ح��ي��ة جديدة  م���ن جت��ن��ب 
كوفيد19-  ت��داع��ي��ات  ع��ن  تنجم  ق��د 
رعاية  مبعاير  الرت��ق��اء  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
مر�ش  مع  يتعاي�شون  الذين  املر�شى 

ال�شرطان اأينما كانوا حول العامل".

منطقة  رئي�ش  الفنجري  �شامح  وقال 
اخلليجي  ال����ت����ع����اون  جم���ل�������ش  دول 
"اأ�شرتازينيكا":  ل����دى  وب��اك�����ش��ت��ان 
ت�شريع  على  "اأ�شرتازينيكا"  "تعمل 
ال�شرطان  م��ر���ش  ت�شخي�ش  وت����رة 
والك�شف عنه وتطوير وطرح عالجات 
جديدة ومبتكرة للت�شدي لهذا املر�ش 

اخلطر ".

•• اأبوظبي-وام:

جنحت الإمارات يف حجز مقعد لها على قائمة كبار �شناع قطاع الف�شاء العاملي 
وكالة  اإن�شاء  تاريخ   2014 ع��ام  من  �شنوات   8 يتجاوز  ل  قيا�شي  زم��ن  خ��الل 

الإمارات للف�شاء.
اأب��رز ق�ش�ش  الف�شاء واح��دة من  ا�شتك�شاف  الإم���ارات يف جمال  و�شكلت جتربة 
التاريخية  الإجن��ازات  بالنظر حلجم  العربي والإقليمي  امل�شتويني  النجاح على 
التي حققتها وامل�شاريع ال�شتثنائية التي اأطلقتها خالل فرتة وجيزة من الزمن 
والفنية  الإداري���ة  والطواقم  الف�شاء  رواد  من  جيل  �شناعة  على  الرتكيز  مع 

الإماراتية القادرة على موا�شلة النجاح يف هذا القطاع.
الف�شاء  اإىل  الأوىل  الب�شرية  الرحلة  اإط���الق  ب��ذك��رى  ال��ي��وم  ال��ع��امل  ويحتفي 
 1961 اأبريل   12 ي��وري غاغرين يف  ال�شوفيتي  املواطن  انطلق  وذل��ك عندما 
اأمام ا�شتك�شاف الف�شاء ملا فيه نفع  اإىل الف�شاء اخلارجي ليفتح بذلك ال�شبيل 

الإن�شانية. وتاأتي املنا�شبة هذا العام ولتزال الإمارات ت�شطر الإجناز تلو الآخر 
يف جمال علوم و�شناعة الف�شاء ومن اأحدثها اإطالق اجلمعية العاملية ل�شتدامة 
القمة  را�شد للف�شاء �شمن فعاليات  اأعلن عنها مركز حممد بن  التي  الف�شاء 
العاملية للحكومات 2022 يف مبادرة ت�شتهدف تعزيز اجلهود وتن�شيق املبادرات 
الكفيلة  احل��ل��ول  اأف�شل  وابتكار  الف�شاء،  قطاع  حت��دي��ات  ا�شتك�شاف  جم��ال  يف 
بتطوير القطاع. و يعتزم املركز و�شركاوؤه العمل على تو�شيع نطاق املبادرة من 
خالل ا�شتقطاب مزيد من اجلهات الفاعلة يف القطاع وتركز املبادرة على عدد من 
التحديات القائمة، مثل اإدارة احلطام يف الف�شاء، والتنمية امل�شتدامة لالبتكار 
والتكنولوجيا الف�شائية، بالتعاون مع العديد من املهتمني واجلهات ذات ال�شلة. 
ويف يناير املا�شي اأعلنت كل من وكالة الإمارات للف�شاء و�شركة اأبوظبي لطاقة 
امل�شتقبل "م�شدر" اإن�شاء اأول منطقة ف�شاء اقت�شادية يف الإمارات لبناء منظومة 
 " اأعمال متكاملة لدعم ال�شركات النا�شئة وامل�شاريع ال�شغرة واملتو�شطة. تعد 
باأبوظبي  م�شدر  مدينة  يف  �شتقام  " التي  الأوىل  القت�شادية  الف�شاء  منطقة 

واحدة من بني مناطق اقت�شادية و مراكز عديدة لتكنولوجيا الف�شاء �شتطلقها 
وكالة الإمارات للف�شاء لدعم بناء قطاع خا�ش تناف�شي وبناء القدرات الوطنية 

يف جمال الف�شاء وامل�شاهمة يف النمو القت�شادي للدولة.
ر�شد  الأمل"  "م�شبار  امل��ري��خ  ل�شتك�شاف  الإم�����ارات  م�����ش��روع  ي��وا���ش��ل  ب����دوره 
احلديثة  الدفعة  ت�شمنت  مالحظات جديدة عن مناخ "الكوكب الأحمر" وقد 
 57 م��ن  اأك���رث  مهمته  �شمن  جمعها  ال��ت��ي  العلمية  ال��ب��ي��ان��ات  م��ن  /ال��ث��ال��ث��ة/ 
التي  و  املريخ  مناخ  ح��ول  الهامة  والبيانات  وال�شور  املعلومات  من  جيجابايت 
جرى ر�شدها عر جمموعة من الأجهزة العلمية التي يحملها امل�شبار، لي�شل 

اإجمايل حجم البيانات التي �شّجلها امل�شبار اإىل ما يقارب 827.7 جيجابايت.
1" التي دخلت منذ  "املهمة رقم  الف�شاء  الإم��ارات ملحاكاة  وبالن�شبة لرنامج 
�شالح  اأن  للف�شاء  را���ش��د  ب��ن  م��رك��ز حممد  اأع��ل��ن  فقد  ال�����ش��اد���ش،  �شهرها  اأي���ام 
العامري، رائد حماكاة الف�شاء، اأجرى فح�شاً للعينات التي جمعها مع زمالئه 
خالل قيامهم بتجربة حماكاة للهبوط على �شطح القمر، �شمن برنامج البحث 

العلمي الدويل يف املحطة الأر�شية الفريدة "�شريو�ش 21 ".
و تعد هذه التجربة ال�شاد�شة التي ينفذها رائد حماكاة الف�شاء الإماراتي �شالح 
العامري �شمن املهمة التي تنفذ يف املجمع التجريبي الأر�شي مبعهد الأبحاث 
الطبية واحليوية باأكادميية العلوم الرو�شية يف مو�شكو، مب�شاركة رواد حماكاة 
 8 اأكمل  اأن يكون قد  بعد  املقبل  يوليو   4 تنتهي يف  والتي  اأمريكا ورو�شيا،  من 

اأ�شهر يف بيئة منعزلة كلياً عن العامل اخلارجي.
اأجنز نهاية ال�شهر املا�شي جتربة حماكاة ت�شغيل روبوت  " قد  " العامري  كان 
منت�شف  القمر  �شطح  على  للهبوط  حم��اك��اة  جتربة  ذل��ك  و�شبق  الف�شاء،  يف 
فراير املا�شي. ومت�شي الإمارات قدما يف الإعداد والتح�شر لتنفيذ م�شاريعها 
الزهرة  كوكب  ا�شتك�شاف  مهمة  ومنها  الف�شاء  جمال  يف  الطموحة  امل�شتقبلية 
وحزام الكويكبات التي �شتمتد من عام 2028 حتى عام 2033، ومهمة تطوير 
وبناوؤه  ت�شميمه  يتم  واإطالق اأول م�شتك�شف اإماراتي للقمر حتت ا�شم "را�شد"، 

بجهود اإماراتية 100 باملائة.

�لعامل يحتفي بالرحلة �لأوىل �إىل �لف�ساء.. و �لإمار�ت تو��سل �سناعة �لفارق

مدينة �ل�سيخ �سخبوط �لطبية ت�سلط �ل�سوء على �أهمية �لتوعية بالأمر��س �ملُعدية

»�سحة �أبوظبي« تن�سم �إىل �ئتالف عاملي ملكافحة �ل�سرطان

هيئة �لنقل عجمان - تعزز �لتعاون مع هيئة �لطرق و�ملو��سالت �ل�سارقة

•• دبي-وام:

التي  امل��ب��ادرة  لالبتكار  را���ش��د  ب��ن  حممد  �شندوق  ا�شت�شاف 
للمرة  ال���دول���ة،  يف  الب��ت��ك��ار  ل��دع��م  امل��ال��ي��ة  وزارة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا 
خ�ش�شت  للم�شتثمرين" والتي  العر�ش  "يوم  فعالية  الأوىل 
الذي  البتكار  م�شرع  برنامج  من  الرابعة  الدفعة  خلريجي 
اأكرث  ح�شور  الفعالية  �شهدت  ال�شندوق.  مبادرات  اأب��رز  يعد 
من 90 م�شاركاً، مبا يف ذلك امل�شتثمرون وال�شركاء واأع�شاء 
مناذج  ع�����ش��واً   16 وع��ر���ش  لل�شندوق  ال�شت�شارية  اللجنة 
ابتكاراتهم  على  ال�شوء  ت�شليط  اأج��ل  من  الفريدة  اأعمالهم 
وحلولهم وتاأثرها على ال�شوق الإماراتية، متا�شياً مع التزام 
ال�شركات  منظومة  ودع��م  البتكار  ثقافة  بتعزيز  ال�شندوق 

املبتكرة يف دولة الإمارات. يوفر "يوم العر�ش للم�شتثمرين" 
الأولوية  ذات  القطاعات  ميثلون  الذين  ال�شندوق  لأع�شاء 
الدولة من  تكون  اأن  اإىل  الهادفة  الوطنية  ال�شرتاتيجية  يف 
اأف�����ش��ل دول ال��ع��امل يف جم��ال الب��ت��ك��ار مب��ا يف ذل��ك ال�شحة 
والنقل..  والتعليم  النظيفة  والطاقة  وامل��ي��اه  والتكنولوجيا 
من�شة لت�شليط ال�شوء على ابتكاراتهم وقدراتهم يف خمتلف 
املجالت احليوية، ف�شاًل عن العديد من اجلل�شات النقا�شية 
التي اأتاحت للم�شتثمرين املهتمني فر�شة التفاعل مع الأع�شاء 
الرئي�ش  النقبي،  فاطمة  قالت  و  اأعمالهم.  املزيد عن  ملعرفة 
التنفيذي لالبتكار ممثل وزارة املالية يف �شندوق حممد بن 
را�شد لالبتكار: "اأ�شبحت دولة الإمارات مركزاً رئي�شياً تلتقي 
فيه الأعمال املبتكرة مع رواد الأعمال القادمني من جمالت 

وخلفيات حيوية متنوعة .. ونحن نقدم يف هذا ال�شياق جميع 
فر�ش التعاون مع �شركائنا لتعزيز البتكار وريادة الأعمال يف 
املنطقة ودفع عجلة القت�شاد القائم على املعرفة يف الدولة". 
تنوعت جمالت عمل اأع�شاء �شندوق حممد بن را�شد ال� 16 
حددتها  رئي�شية  قطاعات  لت�شمل  ابتكاراتهم  ق��دم��وا  مم��ن 
والرعاية  التعليم،  منها  لالبتكار  الوطنية  ال�شرتاتيجية 

ال�شحية، والطاقة املتجددة، والتكنولوجيا، واملياه، والنقل .
القطاعات  م���ن خم��ت��ل��ف  م��ب��ت��ك��ري��ن  ال��رن��ام��ج  وا���ش��ت��ق��ط��ب 
القت�شادية مثل التكنولوجيا، والرعاية ال�شحية، والتعليم، 
وال��ف�����ش��اء.. فيما يركز  وامل��ي��اه،  النظيفة،  وال��ط��اق��ة  وال��ن��ق��ل، 
الرنامج على رعاية رواد الأعمال املحليني وتطويرهم بهدف 

تر�شيخ منظومة البتكار يف الدولة.

�أع�ساء )ب�سندوق حممد بن ر��سد لالبتكار( يعر�سون حلولهم �ملبتكرة يف يوم �مل�ستثمرين
•• دبي – د.حممود علياء

مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان املبارك ، نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث 
بدبي ، جل�شة علمية افرتا�شية بعنوان " قراءة يف كتاب ف�شائل رم�شان لالإمام 
ابن اأبي الدنيا)ت:281("، قدمها ف�شيلة ال�شيخ الدكتور عبداحلكيم الأني�ش 
الإ�شالمية  ال�شوؤون  دائ��رة  يف  العلماء  كبار  هيئة  وع�شو  اأول  باحثني  كبر   ،
والعمل اخلري بدبي .    وقد عقد هذا العام املجل�ش العلمي باأ�شلوب جديد، 
اأحيا تقليًدا علميًّا من الرتاث الإ�شالمي، وذلك بقراءة كتاٍب تراثي لأحد  اإذ 
ثني، هو )ف�شائل �شهر رم�شان( لبن اأبي الدنيا الذي عرف  كبار املوؤلفني املحدِّ
بغزارة اإنتاجه العلمي وتنوعه وثرائه، وهو من علماء القرن الثالث الهجري. 

م املركز يف نهاية اجلل�شة    ح�شر اجلل�شة العلمية عدد كبر من املهتمني ، وقدَّ
�شهادة فيها اإجازٌة بحق رواية الكتاب ممهورة بالإ�شناد اإىل املوؤلف.

مركز جمعة �ملاجد يقدم جل�سة علمية يف ف�سائل �سهر رم�سان �ملبارك

مرور دبي توؤمن حركة �ل�سري خالل حريق ن�سب يف 
�إحدى �ل�ساحنات على �سارع �ل�سيخ حممد بن ز�يد
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة-الفجر:

التابع  مغيدر  �شاحية  جمل�ش  اأطلق 
والقرى  ال�����ش��واح��ي  ����ش���وؤون  ل���دائ���رة 
ومع بداية �شهر رم�شان الكرمي �شتة 
ف��ع��ال��ي��ات ل��الأ���ش��ر  ب��ب��اق��ة وا���ش��ع��ة من 
التي  الرتفيهية  والأن�شطة  العرو�ش 

جذبت اإليها الأ�شر واأطفالها .
ال��ف��ع��ال��ي��ات يف مقر  ت��ن��ظ��ي��م  وج����رى 

ال�شارقة  مبدينة  ال�شاحية  جمل�ش 
ل��ي��ف��ت��ح امل��ج��ل�����ش اأب���واب���ه م�����ش��اء اأم���ام 
الأ������ش�����ر ل���ل���ح�������ش���ور وامل���������ش����ارك����ة يف 
امل�شابقات والفعاليات املتنوعة وق�شاء 
وق���ت اج��ت��م��اع��ي اأ����ش���ري يف اإط�����ار ما 
من  لتحقيقه  امل��ج��ل�����ش  اإل���ي���ه  ي�����ش��ع��ى 
غايات خالل اأيام ال�شهر الف�شيل ويف 

لياليه .
اأطلق  ال������ذي  ال���رن���ام���ج  وخ�����ش�����ش 

)اأهال  مغيدر  �شاحية  جمل�ش  عليه 
رم�������ش���ان( جم���م���وع���ة م��ت��م��ي��زة من 
ال����رام����ج ال���ت���ي ت�����ش��ت��ق��ط��ب الأ����ش���ر 
وال�شغار  الكبار  من  اأف��راده��ا  بجميع 
وحتى التا�شع ع�شر من �شهر رم�شان 
خيام  ع�������ش���رة  جم���م���وع���ة  و����ش���م���ل���ت 
األعاب  وجم��م��وع��ة  امل��ن��ت��ج��ة  ل��الأ���ش��ر 
خم�ش�شة  منطقة  بجانب  لالأطفال 
للدارجات وخيمة تراثية لال�شرتاحة 

والت�شوير.
باجلانب  اه��ت��م��ام��ا  امل��ج��ل�����ش  واأوىل 
ال����رتاث����ي م���ن خ����الل ت���وف���ر رك���وب 
ال�شقر  م����ع  وال���ت�������ش���وي���ر  اجل����م����ال 

وتقدمي معلومات عنه .
���ش��ع��ادة نبيل  اأف�����اد  ال�����ش��دد  ويف ه���ذا 
عا�شور رئي�ش جمل�ش �شاحية مغيدر 
ال��ت��ي يطرحها  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ب��اأه��م��ي��ة 
الأ�شري  الن�����ش��ج��ام  وحت��ق��ق  املجل�ش 

والتقارب بني اأفراد الأ�شرة من خالل 
امل�شوقة  ال��ي��وم��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأج����واء 

املقدمة يف ال�شاحية.
واأو����ش���ح ع��ا���ش��ور ب���اأن ان��ع��ق��اد ) اأهال 
املدار�ش  اإج��ازة  مع  يتزامن  رم�شان( 
رم�شان  اأج���واء  مع  الطق�ش  وحت�شن 
اجل���م���ي���ل���ة الأم��������ر ال������ذي ي���زي���د من 
الذين  الأط��ف��ال  ال���زوار ل�شيما  ع��دد 
للرتفيه  خم��ت��ل��ف��ة  اأوج����ه����ا  ي���ج���دون 

اأ�شرية مع العرو�ش  اأج��واء  وامل��رح يف 
الأخ�����رى واخل��ي��م ال��ت��ي ت��ق��دم تنوعا 

جميال للزوار . ودعا الأ�شر اإىل زيارة 
رم�شان  ب��اأج��واء  وال�شتمتاع  املجل�ش 

الألفة  التي حتقق  الفعاليات  يف تلك 
وال�شعادة لكافة الزوار .

•• اأبوظبي-وام:

فيلمية  م��ادة  خالل  من  للدولة  العامة  النيابة  اأو�شحت 
الجتماعي  التوا�شل  مبواقع  ح�شاباتها  على  اأم�ش  بثتها 

جرمية الخرتاق الإلكرتوين.
2 من  ل��ل��م��ادة  اأن���ه طبقا  اإىل  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة  اأ����ش���ارت  و 
ب�شاأن   2021 ل�شنة   34 رق��م  احت���ادي  بقانون  امل��ر���ش��وم 
م��ك��اف��ح��ة ال�����ش��ائ��ع��ات واجل���رائ���م الل��ك��رتون��ي��ة " يعاقب 
"100،000" مائة  باحلب�ش والغرامة التي ل تقل عن 
األف  "300،000" ثالثمائة  تزيد على  دره��م ول  األ��ف 
درهم، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل من اخرتق موقعا 

اإلكرتونيا اأو نظام معلومات اإلكرتونيا اأو �شبكة معلومات 
اأو و�شيلة تقنية معلومات".

اأ�شهر  "6" �شتة  العقوبة احلب�ش مدة ل تقل عن  وتكون 
والغرامة التي ل تقل عن "150،000" مائة وخم�شني 
خم�شمائة   "500،000" ع��ل��ى  ت��زي��د  ل  و  دره����م  األ����ف 
على  ترتب  اإذا  العقوبتني،  هاتني  باإحدى  اأو  دره��م،  األ��ف 
العمل  اإيقاف عن  اأو  اأو تدمر  اأ�شرار  اإح��داث  الخ��رتاق 
اإلكرتوين  معلومات  نظام  اأو  اإلكرتوين  موقع  تعطيل  اأو 
اأو  اإلغاء  اأو  املعلومات،  اأو و�شيلة تقنية  اأو �شبكة معلومات 
اأو  ن�شخ  اأو  تغير  اأو  اإت��الف  اأو  اإف�شاء  اأو  اأو تدمر  حذف 
ن�شر اأو اإعادة ن�شر اأو احل�شول على اأي بيانات اأو معلومات 

اأو خ�شارة �شريتها.
الغرامة  �شنة و  العقوبة احلب�ش مدة ل تقل عن  و تكون 
ول  دره���م  األ���ف  "200،000" مائتي  ع��ن  تقل  ال��ت��ي ل 
تزيد على "500،000" خم�شمائة األف درهم، اأو باإحدى 
هاتني العقوبتني، اإذا كان الخرتاق بغر�ش احل�شول على 

البيانات اأو املعلومات لتحقيق غر�ش غر م�شروع.
العامة  النيابة  حملة  اإط��ار  يف  املعلومات  ه��ذه  ن�شر  ياأتي 
اأفراد  ب��ني  القانونية  الثقافة  لتعزيز  امل�شتمرة  للدولة 
واملحدثة  امل�شتحدثة  الت�شريعات  جميع  ون�شر  املجتمع 
وذلك  بالقانون،  وعي اجلمهور  م�شتوى  ورف��ع   ، بالدولة 

بهدف ن�شر ثقافة القانون كاأ�شلوب حياة.

�لنيابة �لعامة للدولة تو�سح جرمية �لخرت�ق �لإلكرتوين وعقوبتها 

•• اأبوظبي-الفجر:

للبحوث  "تريندز  م����رك����ز  وّق�������ع 
مع  ت��ع��اون  اتفاقية  وال�شت�شارات" 
التابع  الأو�شط"  ال�����ش��رق  )"مركز 
جامعة  يف  وال���ع���ل���وم  الآداب  ل��ك��ل��ي��ة 
بن�شلفانيا الأمريكية(، متكنهما من 
تبادل اخل��رات يف خمتلف جمالت 
يخدم  وال����ت����دري����ب مب����ا  ال���ب���ح���وث 
اإ�شرتاتيجيتهما واأهدافهما امل�شرتكة 
ال�شت�شرافية  امل���ع���رف���ة  وي���ن�������ش���ر 

املوثقة.
"مركز  �����ع الت���ف���اق���ي���ة ع���ن  وق����د وقَّ
عبداهلل  حم��م��د  ال��دك��ت��ور  تريندز" 
ال��ع��ل��ي، ال��رئ��ي�����ش ال��ت��ن��ف��ي��ذي، فيما 
الأو�شط"  ال�شرق  "مركز  وقعها عن 

الروفي�شور �شتيفن جيه فلوهارتي، 
عميد كلية الآداب والعلوم يف جامعة 
بن�شلفانيا. وت�شمنت بنود التفاقية 
تعاون اجلانبني يف املجالت املعرفية 
اأهدافهما  ي��ح��ق��ق  مب���ا  وال��ب��ح��ث��ي��ة 
البحث  دع��م  يف  واملتمثلة  امل�شرتكة 
وتطوير  وال��ر���ش��ني،  اجل���اد  العلمي 
وحتليل  ب����الأزم����ات،  ال��ت��ن��ب��وؤ  اأدوات 
امل�شتقبل،  وا����ش���ت�������ش���راف  امل���خ���اط���ر 
التي  البحثية  باملخرجات  والرتقاء 
ت�شتهدف دعم �شناع القرار وتطوير 
ال�شيا�شات العامة التي تخدم التنمية 

ال�شاملة وامل�شتدامة.
جمالت  اأن  اإىل  التفاقية  واأ���ش��ارت 
اإجراء  ت�شمل  التعاون بني اجلانبني 
ال��ب��ح��وث وال���درا����ش���ات امل�����ش��رتك��ة يف 

والقت�شادية،  ال�شيا�شية،  امل��ج��الت 
وال�شتفادة  وامل�شتقبلية  والأم��ن��ي��ة، 
امل��ت��ب��ادل��ة م���ن اخل������رات وال����ك����وادر 
البحثية لديهما، وتنظيم الفعاليات 
والتدريب،  امل�����ش��رتك��ة  وامل����وؤمت����رات 

وتبادل الإ�شدارات.
و"مركز  تريندز"  "مركز  وك�����ان 
على  ات��ف��ق��ا  ق���د  الأو�شط"  ال�����ش��رق 
ي�شتهدف  ت��دري��ب��ي  ب��رن��ام��ج  تنفيذ 
"تريندز"،  يف  ال�����ش��ب��اب  ال��ب��اح��ث��ني 
ل��ي��ك�����ش��ب��ه��م امل����زي����د م����ن اخل������رات 
اأي���دي خ���راء املركز  وامل���ه���ارات على 
يتم يف مقر "مركز ال�شرق الأو�شط" 
�شهرين،  مل���دة  بن�شلفانيا  ب��ج��ام��ع��ة 
توا�شل  ق���ن���وات  ف��ت��ح  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
م�شتمرة بني الباحثني يف اجلهتني، 

بن�شلفانيا  ج��ام��ع��ة  مكتبة  واإت���اح���ة 
لباحثي "تريندز".

ورحب الدكتور حممد عبداهلل العلي 
اجل���ان���ب���ني، م�شرا  ب���ني  ب��ال��ت��ع��اون 
ال�شراكات  ت��ع��زي��ز  يف  ال��رغ��ب��ة  اإىل 
الأكادميية الإ�شرتاتيجية خا�شة مع 
بن�شلفانيا؛  كجامعة  عريقة  جامعة 
هذه  ال���ت���ع���اون  ات���ف���اق���ي���ة  اإن  وق������ال 
وغرها من التفاقيات التي يوقعها 
"تريندز" تاأتي �شمن ا�شرتاتيجيته 
�شراكاته  تنويع  اإىل  و�شعيه  العاملية، 
والنفتاح على مراكز البحث والفكر 
التعاون  وت��ع��زي��ز  امل��رم��وق��ة  العاملية 
معها، خا�شة اأن التطورات الإقليمية 
امل��ت��الح��ق��ة وم����ا تثره  وال���دول���ي���ة 
م���ن حت���دي���ات ت��ق��ت�����ش��ي امل���زي���د من 

امل�شرتكة  البحثية  والدرا�شة  العمل 
م�شاراتها  وا���ش��ت�����ش��راف  لتحليلها 
علمية  ت�����ش��ورات  وب��ن��اء  امل�شتقبلية 
ي���خ���دم �شناع  ب�����ش��اأن��ه��ا مب���ا  دق��ي��ق��ة 
ال����ق����رار وامل��ه��ت��م��ني والأك���ادمي���ي���ني 
وطالب اجلامعات.  واأعرب الدكتور 
تفتح هذه  اأن  اإىل  تطلعه  العلي عن 
اآف���اق���اً ج��دي��دة ت�شهم يف  الت��ف��اق��ي��ة 
اإثراء م�شرة البحث العلمي واملعريف 
والفكر  البحوث  مراكز  دور  وتعزيز 
الإقليمية  ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة  يف 
املنطقة  ت��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  وال��ع��امل��ي��ة 
"مركز  اأن  اإىل  م�����ش��راً  وال����ع����امل، 
يوما  �شجّله،  اإىل  ُي�شيف  تريندز" 
جديدة،  وجن��اح��ات  �شبقا  ي���وم،  بعد 
املُهتمني مبخرجاته،  دائرة  وتتو�شع 

و�شلت  التي  �ُشركائه  قائمة  وكذلك 
مذكرات  ع���ر  ���ش��ري��ك��اً   135 ن��ح��و 
تفاهم واتفاقيات، ما مكَّن املركز من 
ي��ك��ون يف ���ش��دارة م��راك��ز البحث  اأن 
ال���ت���ي حت��ظ��ى مب��ك��ان��ة م���رم���وق���ة يف 
وال��ع��امل. وم��ن جانبه، عر  املنطقة 
اإب��راه��ي��م ب��ك��ري، امل��دي��ر امل�����ش��اع��د يف 
لكلية  التابع  الأو�شط  ال�شرق  مركز 
بن�شلفانيا،  بجامعة  والعلوم  الآداب 
عن �شعادته بتعاون املركز مع تريندز 
اأن  م��وؤك��دا  وال���ش��ت�����ش��ارات،  للبحوث 
على  اإيجاباً  �شتنعك�ش  ال�شراكة  هذه 
واملخرجات  اخل���رات  ت��ب��ادل  �شعيد 
يرفد  ومب��ا  اجلانبني  ب��ني  املعرفية 
مبحتوى  القرار  و�شناع  املجتمعات 
بحثي ر�شني موثق. كما اأ�شار بكري 

بحثية  من�شة  ب��ات  ت��ري��ن��دز  اأن  اإىل 
مثل  واأن  بالبنان،  اإليها  ي�شار  عاملية 
هذه التفاقية معه �شت�شهم يف اإثراء 
وتعزيز  امل�����ش��رتك  ال��ب��ح��ث��ي  ال��ع��م��ل 
العلمي  والبحث  الفكر  م��راك��ز  دور 
الإن�شان  ت��خ��دم  م��ع��رف��ي��ة  ك��ج�����ش��ور 
ال�شدد،  والأوط�����ان. وي�����ش��ار يف ه��ذا 
الأو�شط"  ال�����ش��رق  "مركز  اأن  اإىل 
وال���ع���ل���وم  الآداب  ل���ك���ل���ي���ة  ال����ت����اب����ع 
الأمريكية مركز  بن�شلفانيا  بجامعة 
وتقدير  والتدري�ش  البحث  لرعاية 
ي�شكل  كما  اأو�شطية.  ال�شرق  الأم��ور 
التخ�ش�شات  ملختلف  التقاء  نقطة 
وتتمثل مهمته  واملكونات،  والإدارات 
بدرا�شات  ي��ه��ت��م  اأك����ادمي����ي  ���ش��ق  يف 
وزمالت  احلديثة؛  الأو�شط  ال�شرق 

املنطقة،  ودرا���ش��ات  الأجنبية  اللغة 
ت��دري��ب��ي، وك��ذل��ك �شق  و���ش��ق بحثي 
يف  اأ�شاتذته  ي�شارك  حيث  اإع��الم��ي، 
وتاريخ  ال�شيا�شي،  الإ���ش��الم  حتليل 
كما  و�شيا�شتها.  واقت�شادها  املنطقة 
ي�شار اأي�شا اإىل اأن جامعة بن�شلفانيا 
درا�شة  دع��م  يف  طويل  بتاريخ  تتمتع 
ال���ث���ق���اف���ات وال���ل���غ���ات وال����ت����اري����خ يف 
اأول جامعة  وكانت  الأو�شط،  ال�شرق 
تعليم  ت��ق��دم  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  يف 

اللغة العربية.

•• اأبوظبي -وام:

للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
ال�شحية "�شحة عن ا�شتخدام عالج 
يبلغ  اإم���ارات���ي  لطفل  ج��دي��د  جيني 
يعاين من  �شنوات  ث��الث  العمر  من 

مر�ش احلثل الع�شلي الدو�شيني.
ف���ق���د واج������ه ال���ط���ف���ل ����ش���ع���وب���ات يف 
�شل�شلة من  وب��ع��د  وامل�����ش��ي  ال��وق��وف 
الأطباء  ح��دد  ال�شاملة  الفحو�شات 
الطبية  �شخبوط  ال�شيخ  مدينة  يف 
جني  يف  بطفرات  احل��ال��ة  ت�شخي�ش 
احل���ث���ل ال��ع�����ش��ل��ي ال��دو���ش��ي��ن��ي ومت 
ت�����ش��خ��ي�����ش��ه ب���ع���ده���ا ب���امل���ر����ش وهو 
ن����وع ���ش��دي��د اخل����ط����ورة م���ن احلثل 

الت�شخي�ش  ا�شتكمال  وبعد  الع�شلي 
ع���ي���ادة  اإىل  ال���ط���ف���ل  اإح�����ال�����ة  مت����ت 
خليفة  ال�شيخ  م��دي��ن��ة  يف  الأط���ف���ال 
منقذ  ع��الج  على  للح�شول  الطبية 
وقال  الأف�شل.  نحو  حياته  �شيغر 
ا�شت�شاري  اإ�شماعيل  عمر  ال��دك��ت��ور 
ال�شيخ  الأط��ف��ال يف مدينة  اأع�����ش��اب 
العالجات  "بف�شل  الطبية:  خليفة 
اجل���دي���دة امل��ت��وف��رة يف امل��دي��ن��ة مثل 
جنحنا   "45 "اأمونديز  ع������الج 
يف اإع���ط���اء ال��ط��ف��ل ووال����دي����ه اأم����اًل 
العالج  اأن هذا  اإىل  جديداً.. م�شرا 
اأه���م الب��ت��ك��ارات احليوية  ي��ع��د م��ن 
الكثر من  �شتعزز ج��ودة حياة  التي 
الأط���ف���ال ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون م���ن هذا 

املر�ش الع�شبي." واأ�شاف : " لدينا 
الطبية  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ  م��دي��ن��ة  يف 
اأن����واع م��ن العالجات  اأرب��ع��ة  ح��ال��ي��اً 

اجلينية املتاحة لعالج حالت احلثل 
الع�شلي الدو�شيني لذلك يجب على 
واختبارات  فحو�شات  اإج���راء  الأه��ل 
يف  خلل  اأي  مالحظة  عند  منتظمة 
الطفل  ل����دى  ال���وظ���ائ���ف احل��رك��ي��ة 
و�شي�شاعد ذلك الأطباء على حتديد 
امل���ن���ا����ش���ب حلالة  اجل���ي���ن���ي  ال����ع����الج 
ال�شيخ  مدينة  يف  وتتوفر  الطفل." 
العالجات  اأح�����دث  ال��ط��ب��ي��ة  خ��ل��ي��ف��ة 
للمر�شى الأطفال امل�شابني باحلثل 
ال��ع�����ش��ل��ي ال��دو���ش��ي��ن��ي وغ���ره���ا من 
الأخرى  الع�شلي  ال�شمور  ح���الت 
وي�شم املركز ال�شحي املتطور التابع 
ل�شركة "�شحة" نخبة من املوظفني 
جانب  اإىل  وامل��وؤه��ل��ني  املتخ�ش�شني 

توفر اأحدث املعدات الطبية. بدورها 
امل�شطفى  ���ش��ف��اء  ال���دك���ت���ورة  ق��ال��ت 
ب���الإن���اب���ة ملدينة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
"توا�شل   : الطبية  خليفة  ال�شيخ 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية توفر 
املبتكرة  ال����ع����الج  خ����ي����ارات  اأح�������دث 
يعانون من حالت  الذين  لالأطفال 
وبف�شل  وخ���ط���رة.  م��ع��ق��دة  ط��ب��ي��ة 
دعم فريقنا املتمر�ش واملزود باأف�شل 
املوؤهالت العاملية ومن خالل توفر 
العالجات  يف  ال����ت����ط����ورات  اأح�������دث 
ع��ل��ى اجل��ي��ن��ات نعمل على  ال��ق��ائ��م��ة 
للرعاية  ج����دي����دة  م���ع���اي���ر  و����ش���ع 
ال�����ش��ح��ي��ة امل���ق���دم���ة ل����الأط����ف����ال يف 
الدولة " . ُيذكر اأن احلثل الع�شلي 

ال��دو���ش��ي��ن��ي ه���و ا����ش���ط���راب وراث����ي 
ي�شبب �شعفاً تدريجياً يف الع�شالت 
ُترك  واإذا  الأط���ف���ال  ع��ن��د  البنيوية 
يتم توفر  ع��الج ومل  ب��دون  املر�ش 
تتطور  اأن  مي��ك��ن  امل��ن��ا���ش��ب  ال���ع���الج 

القلب  ع�شالت  على  لتوؤثر  احلالة 
مم���ا ي��ت�����ش��ب��ب يف ف���ق���دان الأط���ف���ال 
لقدرتهم على امل�شي وظهور عالمات 
ي��ت�����ش��ب��ب ه����ذا املر�ش  اجل���ن���ف وق����د 
املتوقع  ال���ع���م���ر  ب��ق�����ش��ر  ال��ع�����ش��ب��ي 

"اأمونديز  للطفل ومت تقدمي عالج 
على  الأوىل  للمرة  احل��دي��ث   "45
الإط���������الق يف دول�������ة الإم������������ارات يف 
الطبية لعالج  ال�شيخ خليفة  مدينة 

الطفل بعد ت�شخي�شه باملر�ش.

••  ال�سارقة-وام:

اأ�ش"  "كيو  ت�شنيف  ن��ت��ائ��ج  اأظ���ه���رت 
لعام  ل���ل���رام���ج اجل���ام���ع���ي���ة  ال���ع���امل���ي 
الأمركية  اجل��ام��ع��ة  ت��ق��دم   2022
العاملي  ت�����ش��ن��ي��ف��ه��ا  يف  ال�������ش���ارق���ة  يف 
ال���ه���ن���د����ش���ة وال����ع����م����ارة  يف جم�������الت 

والت�شميم.
مركزها  على  اجلامعة  حافظت  فقد 
الأول يف جمال الت�شميم يف الإمارات 
وارتفع ت�شنيفها يف  املتحدة،  العربية 
جمال العمارة لت�شبح من بني اأف�شل 
خلف  لتحل  العامل  يف  جامعة   150

جامعة ييل العريقة.
مركزها  ع��ل��ى  اجل���ام���ع���ة  وح���اف���ظ���ت 
املدنية والإن�شائية  الهند�شة  الأول يف 
يف الإمارات العربية املتحدة، وتقدمت 
 150 اأف�����ش��ل  ع��امل��ًي��ا لتكون م��ن ب��ني 
جنًبا  ال��ع��امل،  م�شتوى  ع��ل��ى  ج��ام��ع��ة 
اإىل جنب مع جامعة برين�شتون. كما 
نفت اجلامعة من بني اأف�شل 300  �شُ
الهند�شة  ب���رام���ج  يف  ع��امل��ي��ة  ج��ام��ع��ة 
بني  وم���ن  وامليكانيكية،  الكهربائية 
اأف�����ش��ل ث���الث ج��ام��ع��ات يف الإم�����ارات 
ت�شنيفها  جانب  اإىل  املتحدة  العربية 
من بني اأف�شل 350 جامعة عاملًيا يف 

جمال الهند�شة الكيميائية.
وتعد اجلامعة الأمركية يف ال�شارقة 
ا يف درا�شات الأعمال  جامعة رائدة اأي�شً
والإدارة يف دولة الإمارات، فهي واحدة 
ال�شرق  يف  جامعات  اأرب���ع  اأف�شل  م��ن 
والإدارة،  الأعمال  لدرا�شات  الأو�شط 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  والأوىل يف 
يف جمال املحا�شبة واملالية "تعادل".. 
اجلامعة  ت�شنيف  مت  فقد  عاملًيا،  اأم��ا 
اأمريكية  اإىل جنب مع جامعات  جنًبا 
ما�شات�شو�شت�ش،  جامعة  مثل  ك��رى 
ولية  وجامعة  اأم��ه��ر���ش��ت،  وجامعة 

فلوريدا.

يعتر  ال��ت�����ش��ن��ي��ف  ه�����ذا  ����ش���وء  ويف 
خ���ري���ج���و اجل���ام���ع���ة الأم����رك����ي����ة يف 
للجهات  الأول  اخل����ي����ار  ال�������ش���ارق���ة 
العربية  الم�����ارات  دول���ة  امل��وظ��ف��ة يف 
الأعمال  واإدارة  الهند�شة  جم��الت  يف 
والعمارة والت�شميم بناًء على ت�شنيف 
"كيو اأ�ش" العاملي للرامج اجلامعية 

موؤخًرا. ال�شادر  لعام 2022 
و يعد تقرير "كيو اأ�ش" اجلديد لهذا 
ال��ع��ام الأك����رث ت��ن��وًع��ا ب��ع��دم��ا ت�شمن 
جمموعة وا�شعة وكبرة من املوؤ�ش�شات 
العامل،  اأن��ح��اء  جميع  م��ن  التعليمية 
برنامج   4،000 ن��ح��و  ع���ن  ف�����ش��اًل 

على  ت�شنيفاته  وت��ع��ت��م��د  ج��ام��ع��ي.. 
وال�شمعة  البحوث والإجن���ازات  ج��ودة 

الأكادميية وتوظيف اخلريجني.
على  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  الت�شنيف  واع��ت��م��د 
امل�شغلني  ال���ع���م���ل  اأ�����ش����ح����اب  ردود 
اأنحاء  جميع  يف  اجلامعات  خلريجي 
ال��ع��امل ع��ل��ى ا���ش��ت��ب��ي��ان خ��ا���ش والتي 

بلغت 75،000 رد.
خريجي  ت�شنيف  النتائج  اأظ��ه��رت  و 
من  ال�شارقة  يف  الأمركية  اجلامعة 
والدرا�شات  البكالوريو�ش  مرحلتي 
ناحية  م���ن  الأول  امل���رك���ز  يف  ال��ع��ل��ي��ا 
الأعمال  لأ�شحاب  الوظيفي  اخل��ي��ار 
����ش���ي���م���ا يف  ل  الم��������������ارات،  دول��������ة  يف 
واإدارة  والت�شميم  ال��ع��م��ارة  جم���الت 
الأعمال واملحا�شبة والتمويل وجميع 
التخ�ش�شات الهند�شية التي تطرحها 

اجلامعة.
وكيل  �شان�شيز،  خ��وان  الدكتور  قال  و 
ال�شارقة  يف  الأم���رك���ي���ة  اجل���ام���ع���ة 
م�شوؤول ال�شوؤون الأكادميية اإن تقرير 
جمددا  ي���وؤك���د  الأخ�����ر  اأ�ش"  "كيو 
ي�شعها خريجو  اأن  التي ميكن  الثقة 
اجل���ام���ع���ة و ط��ل��ب��ت��ه��ا احل���ال���ي���ون يف 
�شوق  اإىل  الن��ط��الق  ع��ن��د  �شهادتهم 

العمل.

•• اأبوظبي-وام:

"وام"  الإم��ارات  اأنباء  الذي نفذته وكالة  امل�شرتك  التدريبي  الرنامج  حقق 
بالتعاون مع مركز ال�شباب العربي التابع للموؤ�ش�شة الحتادية لل�شباب خالل 
اإك�شبو 2020 دبي جناحا كبرا، و�شم الرنامج كوكبة من ال�شباب العربي 
اأنتجوا جمموعة من  املبدع �شمن برنامج القيادات الإعالمية ال�شابة حيث 
املواد الإعالمية النوعية من قلب احلدث العاملي الذي نظمته دولة الإمارات 

خالل الفرتة من 1 اأكتوبر 2021 وحتى 31 مار�ش 2022.
ال��دويل لالت�شال احلكومي  املنتدى  اأعمال  27 مار�ش2021، و�شمن  ويف 
باإك�شبو ال�شارقة، وقعت وكالة اأنباء الإمارات "وام" مذكرة تفاهم مع مركز 
ال�شباب العربي التابع للموؤ�ش�شة الحتادية لل�شباب لتمكني املواهب والكفاءات 
الإعالمية العربية ال�شابة يف اإك�شبو 2020 دبي �شمن جناح ال�شباب باإك�شبو 
قلب احلدث  من  اإبداعية  اإعالمية  ق�ش�ش  �شناعة  على  والعمل   ،2020

العاملي.
واأجرت جلنة التقييم يف وكالة اأنباء الإمارات "وام" مقابالت للمر�شحني ومت 
اختيار جمموعة منهم خلو�ش غمار هذا الرنامج التدريبي والقيام باملواد 

الإعالمية النوعية من قلب اإك�شبو 2020 دبي.
60 تقريرا  اأك��رث من  دب��ي، مت بث   2020 اإك�شبو  انعقاد  وعلى م��دار ف��رتة 
م�شورا من اأعمال املر�شحني بعدة لغات منها ال�شينية والأملانية على من�شات 
وذل���ك خ��الل تغطيتهم  املختلفة،  "وام" الإع��الم��ي��ة  الإم����ارات  اأن��ب��اء  وك��ال��ة 
لفعاليات احلدث العاملي ومبتابعة وتن�شيق مبا�شر من فريق عمل وكالة اأنباء 

الإمارات "وام".
"وام"  الإم���ارات  اأن��ب��اء  وكالة  ع��ام  الري�شي مدير  �شعادة حممد ج��الل  واأك��د 
وقد  دب��ي،   2020 اإك�شبو  قلب  يف  ال�شباب  جعلت  الر�شيدة  الدولة  قيادة  اأن 
حر�شنا من خالل هذه ال�شراكة مع مركز ال�شباب العربي التابع للموؤ�ش�شة 
متكني  على  ال�شابة،  الإعالمية  القيادات  برنامج  و�شمن  لل�شباب  الحتادية 

كوكبة من ال�شباب العربي من اإطالق العنان لإبداعاتهم وتوفر كافة �شبل 
الدعم لهم من اأجل اإبراز قدراتهم ومهاراتهم وامل�شاركة يف اإداء دور اإعالمي 

بارز يف هذا احلدث العاملي.
وقال اإن هذه الكوكبة من ال�شباب اأع�شاء برنامج القيادات الإعالمية ال�شابة 
كانوا على مدار اإك�شبو 2020 دبي جزءا ل يتجزاأ من فريق عمل وكالة اأنباء 
املكتوبة  الإعالمية  امل��واد  من  جمموعة  اإنتاج  من  ومتكنوا  "وام"،  الإم���ارات 
نهج  وج�شدت  العاملي،  احل��دث  لهذا  ال�شامية  الر�شائل  عك�شت  التي  واملرئية 
التميز  ال�شباب وحتفيزهم على  الر�شيدة يف متكني  الإم��ارات وقيادتها  دولة 

والبداع يف املجالت كافة.
وتوجه �شعادته بال�شكر اإىل مركز ال�شباب العربي واملوؤ�ش�شة الحتادية لل�شباب 
على هذا التعاون الوثيق مع وكالة اأنباء الإمارات، والذي اأثمر عن جمموعة 
من ق�ش�ش النجاح لل�شباب العربي خالل م�شاركتهم يف التغطية الإعالمية 
لهذا احلدث العاملي البارز، موؤكدا اأن وكالة اأنباء الإمارات تتطلع اإىل موا�شلة 

تعاونها امل�شرتك مع مركز ال�شباب العربي على خمتلف الأ�شعدة.
من جانبه، اأ�شاد �شعادة �شعيد النظري مدير عام املوؤ�ش�شة الحتادية لل�شباب 
الرئي�ش التنفيذي لال�شرتاتيجية مبركز ال�شباب العربي يف ت�شريح لوكالة 
اأع�����ش��اء ب��رن��ام��ج القيادات  " وام" ، ب��اجل��ه��ود ال��ت��ي ق��ام بها  اأن��ب��اء الإم�����ارات 
اإك�شبو  اأن  اإىل  م�شرا  التدريبي،  ال��رن��ام��ج  ه��ذا  خ��الل  ال�شابة  الإع��الم��ي��ة 
اأجمع من اأجل  العامل  على  مفتوحة  اإعالمية  نافذة  لهم  وفر  دبي   2020
التعبر عن قدراتهم ومهارات وحتويل اأفكارهم اخلالقة اإىل واقع ملمو�ش.

توؤمن  الر�شيدة  القيادة  ورع��اي��ة من  بدعم  الإم���ارات  دول��ة  اأن  �شعادته  واأك��د 
باأهمية متكني ال�شباب انطالقا من دورهم املهم يف �شياغة م�شتقبل مزدهر 
وم�شتدام بكافة جمتمعاتنا العربية، م�شيدا بالدعم الذي قدمته وكالة اأنباء 
اإك�شبو  انعقاد  فرتة  م��دار  على  العربي  ال�شباب  من  الكوكبة  لهذه  الإم���ارات 
2020 دبي وحر�شها على اإبراز اأعمالهم بال�شكل الأمثل عر كافة من�شاتها 

الإعالمية وبعدة لغات.

بهدف تعزيز �لتعاون �لبحثي و�لتدريب

»تريندز« و »مركز �ل�سرق �لأو�سط« يف جامعة بن�سلفانيا يوّقعان مذكرة تعاون

»�سحة« ت�ستخدم عالجا جديد� لطفل م�ساب مبر�س ع�سبي نادر

تقدم �جلامعة �لأمريكية يف �ل�سارقة مبجالت �لهند�سة 
و �لعمارة و �لت�سميم وفق ت�سنيف )كيو �أ�س( �لعاملي

»�ل�سباب �لعربي« ... طاقات �إعالمية خالقة 
عانقت �لإبد�ع يف »�إك�سبو 2020«

جمل�س �ساحية مغيدر ينظم فعاليات متنوعة لالأ�سر �سمن 
برناجمه ) �أهال رم�سان(  بباقة و��سعة من �لعرو�س

•• اأبوظبي – الفجر:

البلديات  لدائرة  التابعة  اأبوظبي،  بلدية مدينة  نظمت 
ب��ل��دي��ة م�����ش��ف��ح، فعالية  وال���ن���ق���ل، م���ن خ����الل م���رك���ز 
افرتا�شية بعنوان "معاً ملجتمع ريا�شي"، �شمن مبادرة 
املجتمع  اأف���راد  كافة  ا�شتهدفت  حدود"،  ب��ال  "ريا�شة 
للمركز،  اجل��غ��رايف  النطاق  �شمن  ال��واق��ع��ة  املناطق  يف 
بالتعاون مع م�شت�شفى فينيك�ش، بهدف التوعية باأهمية 
ممار�شة الريا�شة. وت�شمنت الفعالية حما�شرة توعوية 
فينك�ش  املتخ�ش�شني من م�شت�شفى  اأحد  تناول خاللها 

العديد من املحاور، من بينها: التوعية باأهمية الريا�شة 
ممار�شة  على  اجل��م��ه��ور  وت�شجيع  اليومية،  حياتنا  يف 
اإىل العديد من الفوائد ال�شحية  الريا�شة، كما تطرق 
وكذلك  الريا�شة،  ممار�شة  عند  الفرد  على  تعود  التي 
العامة  ال�شحة  الريا�شة على  الإيجابية ملمار�شة  الآثار 
للفرد. كما ت�شمنت الفعالية ن�شر العديد من املن�شورات 
التوعوية عر احل�شابات الر�شمية للبلدية على و�شائل 
وتوعية  اأه��داف��ه��ا  تعزيز  بهدف  الجتماعي،  التوا�شل 
وفوائدها  ال��ري��ا���ش��ة  مم��ار���ش��ة  ب��اأه��م��ي��ة  املجتمع  اأف����راد 

الإيجابية.

بلدية مدينة �أبوظبي تنظم فعالية �فرت��سية لتوعية 
�أفر�د �ملجتمع يف م�سفح باأهمية ممار�سة �لريا�سة
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

اأعلنت �شركة "ميتا" دعمها ملبادرة 
املنطقة  يف  وجبة" الأكر  " املليار 
اإطالقها  ع��ر  املحتاجني  لإغ��اث��ة 
 MealsForReels# حملة 
باعتباره  امل��ب��ارك  رم�شان  �شهر  يف 
املوؤثرين  لتمكني  #�شهر_اخلر 
املتخ�ش�ش  املحتوى  �شناعة  ورواد 
يف املنطقة من دعم العمل اخلري 
مب�شاندة  وامل��ج��ت��م��ع��ي  والإن�����ش��اين 
اإىل توفر  الرامية  املبادرة  اأهداف 
العون الغذائي لالأقل حظاً يف 50 

دولة حول العامل.
ح���������م���������ل���������ة  ت���������������������دع���������������������م  و 
من   MealsForReels#
ال�شامل  اخلري  احل��راك  "ميتا" 
"املليار  م����ب����ادرة  اأح���دث���ت���ه  ال�����ذي 
"مبادرات  تنظمها  ال��ت��ي  وجبة" 
مكتوم  اآل  را������ش�����د  ب�����ن  حم����م����د 

للجميع  الفر�ش  وتوفر  العاملية"، 
والأفراد  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  من 
ال���ع���م���ل اخل����ري  ل���ل���م�������ش���ارك���ة يف 
والت�شدي  واملجتمعي  والإن�����ش��اين 
لتحدي اجلوع و�شوء التغذية الذي 
مليون   800 م��ن  اأك����رث  ي��واج��ه��ه 

اإن�شان اليوم.
من  ج���زًءا  "ميتا"  حملة  ت�شكل  و 
"املليار  مل���ب���ادرة  ال��داع��م��ة  اجل��ه��ود 
يف  ن���وع���ه���ا  م�����ن  الأك���������ر  وجبة" 
اأعلن عنها �شاحب  والتي  املنطقة، 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����ش  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ش  رئي�ش 
"رعاه اهلل" وبداأت مع حلول �شهر 
رم�������ش���ان وت�����ش��ت��م��ر ح��ت��ى حتقيق 
ه��دف��ه��ا ب��ال��و���ش��ول اإىل ت��وف��ر ما 
للمحتاجني  وج��ب��ة  م��ل��ي��ار  ي���ع���ادل 

والفقراء.
�شيتم  ال���ت���ي  ال���ت���رع���ات  وت�������ش���ب 

ج��م��ع��ه��ا يف امل��ن��ط��ق��ة ل�����ش��ال��ح دعم 
وجبة"  "املليار  م����ب����ادرة  ج���ه���ود 
ال��ه��ادف��ة مل�����ش��اع��دة امل��ح��ت��اج��ني من 
الأفراد والأ�شر املتعففة يف اأكرث من 
العامل.. و�شت�شهد  حول  دولة   50
 100 م��ن  اأك���رث  م�شاركة  احلملة 
من  املحتوى  و�شّناع  املبدعني  من 
اململكة  م��ن  وك��ٍل  العربية  املنطقة 

املتحدة واإ�شبانيا.
"املليار  م���ب���ادرة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  و 
الدعوة  "ميتا"  ت���وّج���ه  وجبة"، 
�شناعة  ورّواد  امل��وؤث��ري��ن  مل�شاهر 
امل��ح��ت��وى م��ن ك��ب��ار ال��ط��ه��اة وهواة 
وع�������ش���اق ف���ن���ون ال��ط��ب��خ وم�����دّوين 
التغذية،  يف  واملتخ�ش�شني  الطعام 
لإنتاج مقاطع فيديو خا�شة لدعم 
مبادرة "املليار وجبة" على من�شتي 
�شهر  خ��الل  وان�شتجرام  في�شبوك 
املجتمع  وح���ث  امل���ب���ارك،  رم�����ش��ان 
واجل��م��ه��ور ل��ل��ت��رع وامل�����ش��ارك��ة يف 

العمل اخلري.
و�شّناع  امل���وؤث���ري���ن  ق��ائ��م��ة  ت�����ش��م 
حملة  يف  امل���������ش����ارك����ني  امل����ح����ت����وى 
 M e a l s F o r R e a l s #
وجبة"  "املليار  ملبادرة  والداعمني 
اأ�شماء معروفة و�شخ�شيات موؤثرة 
امل����ح����ت����وى الإب�����داع�����ي  ف�������ش���اء  يف 
املنطقة،  م�شتوى  ع��ل��ى  وال��رق��م��ي 
وكبار  هنيدي،  حممد  الفنان  مثل 
وال�شيف  ال���ع���امل،  م���ن���ال  ال��ط��ه��اة 
�شاهني، واملوؤثرين خالد العامري، 

وكارين وازن.
فريق  رئي�ش  ال�شحي،  خالد  وق��ال 
املليار  حملة  يف  اجل��دي��د  الإع����الم 
وجبة"  "املليار  "مبادرة  وج��ب��ة: 
املنطقة  نوعها يف  م��ن  الأك���ر  ه��ي 
للفقراء  ال��غ��ذائ��ي  ال��دع��م  لتقدمي 
ال��ع��امل وتعاون  وامل��ح��ت��اج��ني ح��ول 
م�����ب�����ادرات حم���م���د ب����ن را�����ش����د اآل 
دوليني  �شركاء  مع  العاملية  مكتوم 

ي�شهم  وحم����ل����ي����ني  واإق����ل����ي����م����ي����ني 
الإن�شانية  الأه��������داف  حت��ق��ي��ق  يف 
العطاء  ق��ي��م  ب��ت��ح��ف��ي��ز  ل���ل���م���ب���ادرة 
�شامل  خ�����ري  ح������راك  واإح����������داث 
ومت����ك����ني الأف�����������راد وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
م���ن دول����ة الإم�������ارات وال���ع���امل من 
ومد  اخل���ري  العمل  يف  امل�شاهمة 
مفهوم  م��ن  انطالقاً  امل�شاعدة  ي��د 
التمويل املجتمعي امل�شتدام لتوفر 
للفئات  ال��غ��ذائ��ي  والأم�����ن  ال��دع��م 
امل�شاركة  واإت��اح��ة  احتياجاً،  الأك��رث 
عر  اأو  بالترعات  ���ش��واء  للجميع 
اأو  واللوج�شتي  الإع��الم��ي  ال��دع��م 
توفر املحتوى الرقمي املِلهم الذي 
ي�شعوا  اأن  على  اجل��م��ه��ور  ي�شجع 
ب�شمتهم يف هذه املبادرة الإن�شانية 
املنطقة..  م�شتوى  على  الأ���ش��خ��م 
على  ال��ع��امل��ي��ة  ميتا  ���ش��رك��ة  ون�شكر 
ال���ذي تلعبه يف دعم  ال��ب��ّن��اء  ال���دور 
ومتكني  وجبة"  "املليار  م���ب���ادرة 

�شناعة  ورواد  امل����وؤث����ري����ن  م���ئ���ات 
دور  لعب  م��ن  املنطقة  يف  املحتوى 

حموري يف جهودها الإن�شانية".
بدورها قالت، جوانا جميل، مدير 
ال�شراكات ال�شرتاتيجية و�شراكات 
ال�شرق  منطقة  يف  املحتوى  �شّناع 
وتركيا  اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط 
مبنا�شبة  "ي�شعدنا  "ميتا":  ل��دى 
ح����ل����ول ����ش���ه���ر رم���������ش����ان امل����ب����ارك 
بالن�شبة  #�شهر_اخلر  باعتباره 
من�شات  على  وكذلك  للمجتمعات 
اإط�����الق  ع����ن  الإع��������الن  "ميتا"، 
 MealsForReels#حملة
"مبادرات  موؤ�ش�شة  م��ع  بال�شراكة 
حممد بن را�شد اآل مكتوم العاملية" 

املحتوى على  �شّناع  وبالتعاون مع 
من�شتي في�شبوك وان�شتجرام والتي 
�شتقدم للجميع الفر�شة لي�ش فقط 
للتعبر عن اأعمال اخلر املجتمعي 
اإلهام  م�شادر  تقدمي  ا  اأي�شً ولكن 
ل��ل��م��ج��ت��م��ع ل��ل��ت��ف��ك��ر وال���ت���اأم���ل يف 
موؤثرة  خر  باأعمال  القيام  كيفية 
اإن�����ش��اء مقاطع  وذل����ك م���ن خ���الل 
ف��ي��دي��و م��ل��ه��م��ة وال����ش���ت���ف���ادة من 
لتحفيز  من�شاتنا  على  ح�شورهم 
يف  وامل�شاركة  الترع  على  املجتمع 
اجلهود اخلرية ب�شكل اأكر والتي 
النطاق".  وا�شع  تاأثر  لها  �شيكون 
و قال الفنان حممد هنيدي: "قبل 
اخرتاع الإنرتنت، كان اخلر الذي 

ن��ق��در على عمله حم���دودا ج���داً يف 
الآن  اأم���ا  وامل��ع��ارف  املنطقة  ن��ط��اق 
اأن  م��ن  التكنولوجيا  مكنتنا  فقد 
اأ�شرة  م�شاعدة  على  ق��ادري��ن  نكون 
ب�شيطة غر  اأ�شرة  العامل،  اآخ��ر  يف 
احتياجاتها  ت���وف���ر  ع��ل��ى  ق������ادرة 
امل���ل���ي���ار وجبة  ال���ي���وم���ي���ة.. ح��م��ل��ة 
ع���اب���رة للحدود  اأن���ه���ا  م���ا مي��ي��زه��ا 
وفيما  م����رة  ك���ل  ويف  ول����ل����ق����ارات.. 
مع  الإفطار  الإن�شان طعام  يتناول 
الأ�شرة  باجتماع  �شعيد  وه��و  اأه��ل��ه 
يدخل  اأن  ا���ش��ت��ط��اع  اأن����ه  ���ش��ي��ت��ذك��ر 
ال��ف��رح��ة ع��ل��ى ق��ل��ب اأ���ش��رة يف قارة 
ثانية و اأن يوفر لهم نف�ش اإح�شا�ش 

ال�شعادة".

•• دبي-الفجر:

ر بدبي بالتعاون مع  وزعت موؤ�ش�شة الأوق��اف و�شوؤون الق�شّ
عدد من اجلمعيات اخلرية، املر الرم�شاين على 1800 
درهم،  األ��ف  �شبعمئة  نحو  املر  قيمة  وبلغت  متعففة،  اأ�شرة 
وذل����ك ���ش��م��ن م��ب��ادرات��ه��ا اخل���ري���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة خ���الل �شهر 

رم�شان الكرمي.
و����ش���ارك م��وظ��ف��و امل��وؤ���ش�����ش��ة ه����ذا ال���ع���ام يف حت�����ش��ر املر 

املر  ت�شمن  وق��د  بالقرهود،  املوؤ�ش�شة  مقر  يف  الرم�شاين 
�شلعاً غذائية و متوينية وبطاقات �شراء، وعر املوظفون عن 
�شعادتهم بامل�شاركة يف جتهيز ال�شالل الغذائية التي �شت�شهم 

يف اإدخال الفرحة اإىل بيوت الأ�شر املتعففة .
ال��ع��ام ملوؤ�ش�شة الأوق���اف  امل��ط��وع الأم���ني  ���ش��ع��ادة علي  وق���ال 

ر بدبي: و�شوؤون الق�شّ
 تلتزم املوؤ�ش�شة منذ تاأ�شي�شها بامل�شاركة يف خمتلف املبادرات 
الكرمي،  رم�شان  �شهر  خ��الل  اإطالقها  يتم  التي  اخل��ري��ة 

الأ�شر  على  الرم�شاين  امل��ر  ت��وزي��ع  على  �شنويا  وحت��ر���ش 
وتلبية  الأ�شا�شية  متطلباتهم  توفر  يف  مل�شاندتهم  املتعففة 
املادية عن هذه  الأعباء  احتياجاتهم، مبا ي�شهم يف تخفيف 

الأ�شر، واإدخال ال�شعادة اإىل قلوبهم يف ال�شهر الف�شيل.
واأكد املطوع حر�ش املوؤ�ش�شة على تعزيز قيم العطاء والبذل 
والأمان  الجتماعي  التكافل  حتقيق  بغية  اخل��ر،  �شهر  يف 
املجتمعي عر تلبية متطلبات الفئات املجتمعية غر القادرة، 

على النحو الذي ي�شهم يف رفع جودة م�شتواهم املعي�شي.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأكد معايل اللواء ركن طيار فار�ش خلف املزروعي  قائد عام �شرطة اأبوظبي اأن 
الكوادر الب�شرية ال�شرطية ُت�شكل الدعامة الأ�شا�شية  يف تعزيز الأمن والأمان 
مثمًنا جهودها وحر�شها  على اأداء الواجب باحرتافية م�شيداً بتوجيهات القيادة 
يف  اأبوظبي  جعلت  والتي  الأمنية  ال��ري��ادة   لتعزيز  امل�شتمر  ودعمها   ، الر�شيدة 

�شدارة اأف�شل  املدن العاملية واأكرثها اأماًناً.
املتميزة  والأم��ن��ي��ة   ال�شرطية  ال��ك��وادر  م��ن  ع��دد  ودع���ا معاليه  خ��الل تكرميه 

وتبادل  العمل  جم��الت   يف  امل�شتجدات   متابعة  �شرورة  اإىل   اأبوظبي  ب�شرطة 
اخلرات مع  املنظمات والفرق الأمنية  العاملية ومواكبة التطورات  الدولية يف 
مكافحة اجلرمية .   ومن جانبه هناأ �شعادة اللواء مكتوم علي ال�شريفي  مدير 
العمل  الريادية  يف  املتميزة  الأمنية على جهودها  الفرق  اأبوظبي   �شرطة  عام 
لالرتقاء مب�شرة  والتطوير  التح�شني  موا�شلة جهود  اأهمية   موؤكًدا  الأمني، 
العمل  ال�شرطي والأمني وفق اأف�شل املمار�شات  وتقدمي اخلدمات املتميزة، جاء 
ذلك خالل التكرمي بح�شور اللواء حممد �شهيل الرا�شدي مدير قطاع  الأمن 

اجلنائي وعدد من ال�شباط  .

قائد عام �سرطة �أبوظبي: �لكو�در �لب�سرية ُت�سكل 
�لدعامة �لأ�سا�سية يف »تعزيز �لأمن و�لأمان«

 MealsForReels# ميتا« تدعم مبادرة »�ملليار وجبة« باإطالق حملة«
مب�ساركة �ملوؤثرين و�سناع �ملحتوى �لإبد�عي

ت�سمن  �سلعًا غذ�ئية و متوينية وبطاقات �سر�ء بقيمة 700 �ألف درهم

»�أوقاف دبي« توّزع �ملري �لرم�ساين على 1800 �أ�سرة

•• دبي -وام: 

التطوير  جم��ال  يف  املتنوعة  التجارية  الأن�شطة  ذات  ماج"  "جمموعة  اأعلنت 
ال��ع��ق��اري وال��ه��ن��د���ش��ة وامل���ق���اولت وال�����ش��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة وال�����ش��ح��ن واخلدمات 
وال�شيافة، ترعها مبليون درهم دعماً ملبادرة "مليار وجبة"، الأكر من نوعها 
الفئات  من  خا�شة  والفقراء،  للمحتاجني  الغذائي  الدعم  لتوفر  املنطقة  يف 
ال�شعيفة مبن فيهم الأطفال والالجئون والنازحون واملت�شررون من الأزمات 

والكوارث الطبيعية يف 50 دولة حول العامل.
وقطاعات  والأف����راد  املوؤ�ش�شات  م��ن  وغ��ره��ا  ماج"  "جمموعة  م�شاهمة  تدعم 
الأعمال و�شول "مبادرة املليار وجبة" بالدعم الغذائي املبا�شر ملن هم يف اأم�ّش 

احلاجة اإليه.

واملوؤ�ش�شات  الأف��راد  من  اجلميع  اأم��ام  امل�شاركة  باب  تفتح  التي  املبادرة  ت�شكل  و 
و�شائل  كافة  بتوفرها  وذل��ك  احتياجاً،  الأك��رث  الفئات  لدعم  م�شتداماً  خياراً 
امل�شاركة والترع املفتوحة حتى حتقيق اأهدافها وتدعم حتقيق اأهداف التنمية 
امل�شتدامة التي و�شعتها الأمم املتحدة لعام 2030 ومن �شمنها هدف الق�شاء 
مليون  مكونات  املجموعة  قدمته  ال��ذي  الترع  ويعادل  العامل.  يف  اجل��وع  على 
وجبة، من خالل توفر املواد الغذائية الأ�شا�شية املطلوبة لإعداد وجبات طعام 

ت�شد رمق املحتاجني يف املجتمعات الأقل دخاًل التي ت�شتهدفها املبادرة.
وقال طالل موفق القداح، الرئي�ش التنفيذي ل�شركة /ماج اأوف ليف/ : "العطاء 
ثقافة را�شخة يف دولة الإمارات جت�شدها قيادة الدولة مببادرات اإن�شانية حملية 
واإقليمية وعاملية".. مو�شحا اأن مبادرة املليار وجبة التي اأطلقها �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم 

دبي "رعاه اهلل" ، مثال رائد على احلمالت اخلرية التي ت�شرك اجلميع وحتدث 
والفعاليات  املجتمع  فئات  فيه خمتلف  ت�شاهم  �شاماًل  اإن�شانياً  حراكاً جمتمعياً 

القت�شادية وموؤ�ش�شات القطاعني احلكومي واخلا�ش وقطاعات الأعمال.
و اأ�شاف القداح : " نحن يف جمموعة ماج وانطالقاً من م�شوؤوليتنا املجتمعية 
تنطلق من  التي  الهادفة  املبادرات  كافة  امل�شاهمة يف  على  املوؤ�ش�شية، حري�شون 

دولة الإمارات لإغاثة املحتاجني يف خمتلف اأنحاء العامل".
معتمدة  ق���ن���وات  اأرب������ع  ع���ر  ال���ت���رع���ات  وجبة"  "املليار  م����ب����ادرة  وت�����ش��ت��ق��ب��ل 
والتحويل   www.1billionmeals.ae الإل����ك����رتوين  امل���وق���ع  ه���ي 
املعتمد:  احل�������ش���اب  رق�����م  ع���ل���ى  وجبة"  "املليار  م����ب����ادرة  حل�������ش���اب  امل�������ش���ريف 
الوطني  دبي  الإمارات  بنك  يف   AE300260001015333439802
للمبادرة  بالترع بدرهم واحد يومياً  الرغبة  اأما يف حال  الإماراتي..  بالدرهم 

"وجبة" اأو  بكلمة  ن�شية  ر���ش��ال��ة  اإر����ش���ال  ���ش��ه��ري، مي��ك��ن  ا���ش��رتاك  خ���الل  م��ن 
 1110 الرقم  "دو" اأو على  1020 مل�شتخدمي �شبكة  الرقم  على   "Meal"
ات�شال  مركز  مع  بالتوا�شل  الترع  ميكن  كما  "ات�شالت"..  �شبكة  مل�شتخدمي 
مبادرة "مليار وجبة" على الرقم 8009999. و تعتر جمموعة ماج واحدة 
احتياجات  لتلبية  م�شتمر  ب�شكل  ت�شعى  التي  املنطقة  يف  ال�شركات  كريات  من 
عمالئها و�شمان جودة خدماتها.. وبداأت جمموعة ماج اأوىل خطواتها يف عامل 
الأعمال قبل ثالثة عقود، وتطورت منذ بدايتها عام 1978 لت�شبح جمموعة 
متميزة ت�شم اأكرث من 50 �شركة ناجحة على امتداد ال�شرق الأو�شط و اأكرث من 
2،000 موظف.. ومتتد ن�شاطات املجموعة لتغطي عددا كبرا من القطاعات 
واأهمها التطوير العقاري، والهند�شة واملقاولت، وال�شناعة والتجارة، وال�شحن، 

واخلدمات وال�شيافة.

»جمموعة ماج« ت�ساهم مبليون درهم يف مبادرة »�ملليار وجبة« 

الد�شوقي   / امل����دع����و  ف���ق���د 
ا�شماعيل  ا�شماعيل  رم�شان 
اجلن�شية  م�����ش��ر   ، ال����ش���م���ر 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )29125998A(
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  0523602488    

فقد�ن جو�ز �سفر
فقد املدعو / �شعيد عي�شى 
اليمن     ، الزبيدي  حمفوظ 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )09938564( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0502132772

فقد�ن جو�ز �سفر
امل��دع��و / م��دث��ر �شعيد  ف��ق��د 
باك�شتان     ، �شعيد  حممد  ب��ت 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)3499132DY(  رق���م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0524408803

فقد�ن جو�ز �سفر

متدربا من 10 دول ��ستفادو� من بر�مج ودور�ت مركز �لنقل �ملتميز  جمارك دبي توزع �ملري �لرم�ساين على 3000 �أ�سرة متعففة251 
منها التنقل احل�شري يف منطقة 
اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق 
ما بعد جائحة Covid-19 حيث 
ت�شمن ا�شتطالع راأي م�شتخدمي 
يف  العام  النقل  و�شائط  وم�شغلي 
و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة 
التطرق  اىل  ب��الإ���ش��اف��ة  اأف��ري��ق��ي��ا 
عليها  تداعيات اجلائحة  اأث��ر  اإىل 
وامل����ايل،  الت�شغيلي  اجل��ان��ب  م��ن 
وتقرير املوا�شالت ملنطقة ال�شرق 
الدوري  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط 
العامة  املوا�شالت  و�شعية  ح  و�شّ
يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال 

افريقيا..
التي  ال����ت����اأث����رات  ت���ن���اول   ح��ي��ث 
 Covid-19 ج��ائ��ح��ة  ���ش��ب��ب��ت��ه��ا 
العامة  امل���وا����ش���الت  ق���ط���اع  ع��ل��ى 
 ،2020 و   2019 عامي  خ��الل 
امل�شاريع  اأهم  اإىل ر�شد  بالإ�شافة 
ب�  ال�شلة  ذات  اجلديدة  التنموية 
بالإ�شافة   ،  micro mobility
اىل اع�����داد درا����ش���ة حت��ل��ي��ل��ي��ة عن 
منطقة  يف  الكهربائية  احلافالت 
ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا ، 
من خالل ح�شر ومتابعة تطورات 
للحافالت  التجريبية  امل�����ش��اري��ع 
امل�شادر  م��ن  وب��دع��م  الكهربائية 
العاملي  الحت������اد  ل����دى  امل���ت���وف���رة 

للموا�شالت العامة.

الرئي�شية للدائرة خالل �شهر رم�شان 
وتاأتي �شمن جهودها الإن�شانية التي 
ت�شطلع بها الدائرة لتح�شني احلياة 
ورفع املعاناة وتخفيف الأعباء املادية 
وتلبية  امل��ت��ع��ف��ف��ة  الأ�����ش����ر  ت��ل��ك  ع���ن 
الغذائية  ال�����ش��ل��ع  م���ن  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 

التموينية.

الوطنية  امل�شاريع  ال��دائ��رة  و���ش��رك��اء 
للتجارة والإمناء �ش.ذ.م.م، جمموعة 
الراري، م�شنع احلريز للتغليف كما 
من  �شرائية  ق�شائم  توفر  مت  اأي�شا 

متاجر كارفور للفئات امل�شتحقة.
اأن مبادرة املر  وذك��رت جمارك دب��ي، 
ال���رم�������ش���اين ه���ي اإح������دى امل����ب����ادرات  من خمتلف دول العامل.

ومن �شمن خطط تفعيل ال�شراكة 
التدريبي  ال���رن���ام���ج  ت��ن��ف��ي��ذ  مت 
ال���ق���درات اخلا�ش  اإع������داد  دب���ل���وم 
باأمن املوا�شالت العامة يف �شرطة 
دبي، والذي بلغ عدد املتدربني فيه 
�شمن  دول   10 من  �شخ�ش   50
و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة 
اأفريقيا، حيث اأ�شرف على تدريب 
امل�شاركني 15 حما�شر متخ�ش�ش 
يف جم����ال اأم�����ن امل���وا����ش���الت من 
خمتلف اجلن�شيات. ويعمل املركز 
والدرا�شات،  البحوث  اإع���داد  على 

�شرطة  يف  امل��وا���ش��الت  اأم���ن  اإدارة 
العاملي  والحت������اد  وال��ه��ي��ئ��ة  دب����ي 

للموا�شالت العامة..
 حيث مت تنظيم جل�شة افرتا�شية 
ال��ن��ق��ل العام  اأم�����ن  حت���ت ع���ن���وان 
ال���������ش����رق الأو������ش�����ط  يف م���ن���ط���ق���ة 
 422 بح�شور  افريقيا  و���ش��م��ال 
اجلهات  خم��ت��ل��ف  م����ن  م�������ش���ارك���اً 
قطاع  �شمن  العاملة  والقطاعات 
اأم��ن امل��وا���ش��الت العامة م��ن 15 
هيئة  م���ن  م���وظ���ف  و25  دول������ة، 
�شارك  كما  وامل��وا���ش��الت،  ال��ط��رق 
يف اجلل�شة الفرتا�شية 7 خراء 

ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا. ك��م��ا مت ت��ن��ظ��ي��م 4 
الفرن�شية  باللغة  تدريبية  برامج 
يف اململكة املغربية مب�شاركة 128 
اجلهات  خم��ت��ل��ف  م����ن  م����ت����درب����اً 
قطاع  يف  ال��ع��ام��ل��ة  وال���ق���ط���اع���ات 
حول  العامة  وامل��وا���ش��الت  النقل 
العامل، و�شارك يف تقدمي الرامج 
الت�شال  تقنية  ع��ر  ال��ت��دري��ب��ي��ة 

عن بعد 31 متخ�ش�شاً..
 كما بلغ معدل الر�شا عن الرامج 
الفرتا�شية  وال��ور���ش  التدريبية 
املركز،  ع��م��ل  ك��م��ا   .90% ن�شبة 
ال�شراكة بني  اتفاقية  على تفعيل 

•• دبي-وام: 

ق���ام���ت ج����م����ارك دب�����ي ب���ت���وزي���ع املر 
اأ�����ش����رة   3000 ع���ل���ى  ال���رم�������ش���اين 
حملتها  ����ش���م���ن  وذل�������ك  م���ت���ع���ف���ف���ة، 
الأيام”  “خُر  ال�شنوية  الرم�شانية 
والتي تنفذ للعام الثاين على التوايل، 
الرتابط  ق��ي��م  ت��ع��زي��ز  اإىل  وال��ه��ادف��ة 

املجتمعي والتوا�شل الإن�شاين.
ا���ش��ت��ه��دف��ت امل���ب���ادرة امل�����ش��ت��ح��ق��ني من 
توفر  مت  ح���ي���ث  امل��ت��ع��ف��ف��ة،  الأ�����ش����ر 
الح��ت�����ي��اج��ات ال��رئ��ي�����ش��ي��ة م���ن امل����واد 
ال��غ��ذائ��ي��ة وال�����ش��ل��ع الأ���ش��ا���ش��ي��ة خالل 
اإدخال  ب��ه��دف  امل��ب��ارك  رم�شان  �شهر 
تلك  ن��ف��و���ش  ع��ل��ى  وال�����ش��رور  البهجة 
الأ�شر، حيث �شارك يف توفر �شال�شل 
امل���ر ال��رم�����ش��اين ال��ت��ي اح��ت��وت على 
ومت��وي��ن��ي��ة موظفي  غ���ذائ���ي���ة  م�����واد 
التطوعي،  غ���ّي���اث  ف���ري���ق  ال����دائ����رة، 

•• دبي - وام: 

ن���ظ���م م���رك���ز ال�������ش���رق الأو�����ش����ط 
 ، املتميز،  للنقل  افريقيا  و�شمال 
ال��ع��دي��د م��ن ال��رام��ج وال����دورات 
 251 ال���ت���دري���ب���ي���ة لأك�������رث م����ن 
خالل  دول،   10 م����ن  م���ت���درب���ا 
املا�شي  العام  من  الثاين  الن�شف 
هيئة  ب���ني  ب��ال�����ش��راك��ة   ،2021
ال���ط���رق وامل����وا�����ش����الت والحت�����اد 
العاملي للموا�شالت العامة. وقدم 
املركز برامج تدريبية عر تقنية 
 62 مب�شاركة  بعد،  عن  الت�شال 
قطاع  يف  م��ت��خ�����ش�����ش��اً  حم���ا����ش���راً 
امل����وا�����ش����الت ال���ع���ام���ة م����ن حول 
العامل، تناولت موا�شيع مرتبطة 
واملدن  الذكية،  املركبات  ب�اأنظمة 
التحتية  البنية  واإدارة  الرقمية، 
القيادة  ذات��ي��ة  وامل��رك��ب��ات  الذكية، 
التحتية  البنية  واإدارة  واأنظمتها 
التغرات  من  وال�شتفادة  الذكية 
احل�شري؛  التنقل  يف  ال�����ش��ري��ع��ة 
وال�شراكة  اأف�����ش��ل  م���دن  لإن�����ش��اء 
ال��ع��ام واخلا�ش،  ال��ق��ط��اع��ني  ب��ني 
وهند�شة اأ�شطول املركبات واإدارته، 
ك���م���ا ت�����ش��م��ن��ت ه������ذه ال���������دورات 
هيئة  من  موظفاً   185 م�شاركة 
ميثلون  وامل�����وا������ش�����الت  ال����ط����رق 
والقطاعات  امل��وؤ���ش�����ش��ات  خم��ت��ل��ف 
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•• ال�سارقة -الفجر:

امللتقى  �شل�شلة  ال�شارقة  يف  اختتم 
"جوامع  عنوان  حتت  الرم�شاين 
افرتا�شياً  نظمها  والتي  الدعاء"، 
�شل�شلة  �شمن  الإ�شالمي  املنتدى 
لل�شهر  الإ�شالمية  الثقافة  برامج 
لفيف  مب�شاركة  وعقدت  الف�شيل، 
م���ن امل��ه��ت��م��ني ب��ت��ن��ظ��ي��م الأوق������ات 
املنتدى  لها  وا�شت�شاف  للعبادات، 
ثلة من العلماء وامل�شايخ الأفا�شل 
على مدار ثالثة اأي��ام؛ بهدف حث 
الدعاء،  ف�شائل  لغتنام  املجتمع 
ال�شيام  ث������واب  ب��ع��ظ��ي��م  والأخ��������ذ 
وتو�شيحاً  ال��ف�����ش��ي��ل،  ب��ال�����ش��ه��ل 
ال�شتجابة  واآداب  الدعاء  ل�شروط 
م�شدقاً لقوله عز وجل " ادعوين 

اأ�شتجيب لكم ".
الأوىل  ال�شل�شلة باجلل�شة  ا�شتهلت 
بعنوان : رم�شان �شهر الدعاء مع 
اأ�شتاذ  اجل��ن��اح��ي  ق��ي�����ش  د.م���ه���دي 
بكلية  ال����ق����راآن  وع���ل���وم  ال��ت��ف�����ش��ر 
ال�����ش��ري��ع��ة – ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة -، 
وف�شله،  ال����دع����اء  م���اه���ي���ة  وب�����ني 

واأحب �شاعات ال�شتجابة يف ال�شهر 
امل��ب��ارك، واأه��م��ي��ت��ه يف ح��ي��اة الفرد 
اآيات  من  ع��دداً  م�شتعر�شاً  امل�شلم، 
الدعاء،  ف�شل  يف  ال��ع��ط��رة  ال��ذك��ر 
العبادة،  هو  ال��دع��اء  اأن  على  واأك��د 
اأحوال  الأث��ر يف �شالح  وله عظيم 
امل�����ش��ل��م، ب��الل��ت��ج��اء اإىل امل���وىل عز 
وج���ل، ول��الإج��اب��ة ج��وان��ب متعددة 
على  ب��ال��ث��ن��اء  ال���دع���اء  اآداب  م��ن��ه��ا 
لالإقبال  ال��ن��ف�����ش  وت��ه��ي��ئ��ة  امل����وىل، 

وتخر  ال��دع��اء،  وترتيب  بخ�شوع، 
الت�شرع  ال��ط��ي��ب م��ن��ه، م��ع  امل��ب��اح 
والإحل�����اح ف��ي��ه، و����ش���رورة اليقني 
تعميم  وي�������ش���ت���ح���ب  ب�����الإج�����اب�����ة، 
والأوقات  الأماكن  الدعاء، وحتني 
ل��ه��ذه العبادة  والأح����وال الأف�����ش��ل 
لل�شائم  ال���دع���اء  م��ث��ل  اجل��ل��ي��ل��ة، 
وامل�شافر، واملري�ش واملت�شدق، ويف 

امل�شاجد، ودور العبادة.
وع���ق���دت اجل��ل�����ش��ة ال��ث��ان��ي��ة حتت 

ال��ن��ب��ي -�شلى  " ي����وم م���ع  ع���ن���وان 
"، على  اهلل عليه و�شلم- يف دعائه 
اأ�شتاذ  الأني�ش  عبدال�شميع  اأ.د  يد 
ال��ن��ب��وي وع��ل��وم��ه بكلية  احل��دي��ث 
ال�����ش��ري��ع��ة – ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة -، 
واملوظبة  الأل����ت����زام  ب����اأن  واأو����ش���ح 
وقبل  وامل�����ش��اء  ال�شباح  اأذك���ار  على 
ال��ن��وم وب��ع��ده، واج��ب��ة واأن���ه ينبغي 
الأدعية  على  التعرف  امل�شلم  على 
ال�شحيحة،  واأذك����������اره  ال���ن���ب���وي���ة 

للنفحات  للتعر�ش  يحر�ش  واأن 
ال��رب��ان��ي��ة، وال���دع���اء ه���و احل�شن 
احل�������ش���ني ل��ل��م�����ش��ل��م ب���ك���ل ح���ني، 
التي  العظيمة  امل�����ش��ائ��ل  م��ن  وه���و 
بها  ال��ت��ف��ري��ط  للم�شلم  ينبغي  ل 
يف اأم�����ور ال��دن��ي��ا والآخ��������رة، واأن����ه 
���ش��ب��ب ي��ج��ري م���ع اأق������دار اهلل عز 
الأه���م والأعم  وج��ل،وي��ج��ب تخر 
بها  وال��ت��ي   ، النبوية  الأدع��ي��ة  م��ن 
الكثر،  اخل���ر  امل�شلم  ب��ه��ا  ي���درك 

اأ.د الأني�ش على من��اذج من  ووق��ف 
النبوية  ال�����ش��ن��ة  يف  واردة  الأذك�����ار 
ال�شريفة، ذكر �شيغ ماأثور الدعاء 
وال���ذك���ر ال��ن��ب��وي ال�����ش��ري��ف، وهي 
عديدة ال�شيغ، بع�شها ورد بالن�ش 
وبع�شها �شح  ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن  يف 
عليه  اهلل  �شلى  النبي  اأدع��ي��ة  م��ن 
و�شلم، وهي اأف�شل الأدعية املاأثورة 

والواردة.
بجل�شة  ال�����ش��ل�����ش��ل��ة  اخ��ت��ت��م  ب��ي��ن��م��ا 

 ،" لكم  اأ�شتجب  " اأدع��وين  بعنوان 
ونفذها د.حممود بطل اأ�شتاذ كلية 
الإ�شالمية  وال��درا���ش��ات  ال�شريعة 
فيها  وب��ني   ،- ال�����ش��ارق��ة  جامعة   -
ح��واف��ز ال��دع��اء والرت��ب��اط بالرب 
امل���ع���دودات، واأن���ه و�شيلة  يف الأي����ام 
�شرورة  مع  بالرب،  العبد  ارتباط 
حتري ليلة القدر، والأخ��ذ مبنهج 
ال��دع��اء مفتاح  ب���اأن  ال��ظ��ن،  ح�شن 
لأبواب الرحمة،وباب لرفع البالء، 

ومن اأعظم من اأبواب الرحمة.
�شعادة  اأك����د  ال�����ش��ل�����ش��ل��ة  خ��ت��ام  ويف 
د.ماجد بو�شليبي اأمني عام املنتدى 
متثل  ال�شل�شلة  اأن  على  الإ�شالمي 
دع���وة ���ش��ادق��ة ل��الل��ت��ج��اء اإىل اهلل 
عز وجل، و�شرورة الأخذ بف�شائل 
وبركة  الف�شيل  ال�شهر  يف  الدعاء 
ال�شيام، واأثنى على اإمارة ال�شارقة 
اإر�شاء  يف  ت��ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي  اجل���ه���ود 
واجلهود  الإ����ش���الم���ي���ة،  ال��ث��ق��اف��ة 
ال�شعائر  لإحياء  تكر�شها،  املباركة 
املبادئ  وتعزيز  الف�شيلة  الربانية 
حيث  ال��غ��راء،  لل�شريعة  ال�شمحة 
امل���ن���ت���دى الإ�����ش����الم����ي هذه  ق�����دم 
النفحات  مل��وا���ش��م  اأه��م��ي��ة  ال�شل�شة 
التكليف  ع���ن  ون������زوًل  ال��رب��ان��ي��ة، 
ال���رب���اين ق��ول��ه ع���ز وج���ل " وذكر 
م�شوؤولية  يتوىل  املنتدى  ف��اإن   "
باملجتمع،  الإ����ش���الم���ي���ة  ال��ث��ق��اف��ة 
التخطيط  ثقافة  بتاأ�شيل  ويعنى 
الثقافية  الهوية  وتعزيز  الإمي��اين 
الأ�شيلة يف ح�شن توظيف الأوقاف 
وعظيم  ال��ع��ب��ادات  جليل  ت��اأدي��ة  يف 

الطاعات.

•• دبي-وام:

الثقافة  هيئة  اأجرتها  درا���ش��ة  اأك��دت 
للثقافة"  "دبي  دب����ي  يف  وال���ف���ن���ون 
لالإح�شاء،  دبي  مركز  مع  بال�شراكة 
ال�شاحة  ع��ل��ى  دب���ي  تناف�شية  ت��ن��ام��ي 
لالقت�شاد  ع��امل��ي��ة  عا�شمة  ال��ع��امل��ي��ة 
الإبداعي مع تر�شيخ موقعها موطنا 
ل��ل��ط��اق��ات الإب��داع��ي��ة وحم���ور جذب 
لها من جميع اأنحاء العامل يف �شوء 
ما تتمتع به من مقومات توؤهلها عن 

جدارة لتبووؤ هذه املكانة.
لطيفة  ال�شيخة  �شمو  ا�شتعر�شت  و 
مكتوم،  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د  ب��ن��ت 
رئي�شة هيئة الثقافة والفنون يف دبي 
م�شاركتها  خالل  دبي  جمل�ش  ع�شو 
للحكومات  العاملية  القمة  اأعمال  يف 
التي اختتمت اأعمالها موؤخرا يف دبي 
اأبرز نتائج الدرا�شة الإح�شائية التي 
اأداء قطاعات  ا�شتملت على موؤ�شرات 
يف  والإب��داع��ي��ة  الثقافية  ال�شناعات 
اإىل   2018 ال��ع��ام  دب���ي م��ن  اإم�����ارة 
دبي  "اإطار  اإىل  ا���ش��ت��ن��ادا   ،2020
جاء  الثقافية" ال���ذي  ل��الإح�����ش��اءات 
املتكاملة  الإح�شائية  املنهجية  وف��ق 
الهيئة يف  ال��ت��ي ط��ورت��ه��ا واأط��ل��ق��ت��ه��ا 
فريق  مع  بالتعاون  املا�شي  دي�شمر 
لدى  القت�شادية  الإح�شاءات  اإدارة 
يت�شمن  اإذ  ل��الإح�����ش��اء،  دب���ي  م��رك��ز 
اإح�شائيا  وت�شنيفا  تو�شيفا  الإط��ار 
واأن�شطة  لقطاعات وجمالت  حمليا 
القت�شاد الإب��داع��ي يف الإم���ارة على 
�شوء املرجعيات واملعاير الدولية يف 

هذا املجال.
اأداء  ر���ش��د  اإىل  ال���درا����ش���ة  وه���دف���ت 
ال��ق��ط��اع ال��ث��ق��ايف والإب���داع���ي يف دبي 
وتكوين  م��ك��ون��ات��ه  ع��ل��ى  وال���ت���ع���رف 
ق����اع����دة ب���ي���ان���ات ل���ل���ق���ط���اع م����ا عزز 
ع��م��ل��ي��ة ���ش��ي��اغ��ة و���ش��ن��ع ال����ق����رارات 
اخلطط  وو�����ش����ع  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
انطالقا  امل�شتقبلية  وامل�����ش��ت��ه��دف��ات 
م���ن حت��ل��ي��ل ال���ب���ي���ان���ات وامل���وؤ����ش���رات 

الح�شائية.
ال�شيخة  �شمو  قالت  املنا�شبة،  وبهذه 
ل��ط��ي��ف��ة ب��ن��ت حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
مكتوم اإن العمل جار بوترة مت�شارعة 
دبي  ا�شرتاتيجية  اأه����داف  لتحقيق 
اأطلقها  ال��ت��ي  الإب���داع���ي  لالقت�شاد 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�ش  نائب  اآل مكتوم  را�شد 
رئ��ي�����ش جم��ل�����ش ال������وزراء ح��اك��م دبي 

ويف  امل���ا����ش���ي،  ال���ع���ام   ، اهلل"  "رعاه 
مركز  اإىل  دب����ي  حت���وي���ل  م��ق��دم��ت��ه��ا 
وموطن  للت�شميم  م�شتقبلي  عاملي 
رئي�شي لالقت�شاد الإبداعي، م�شرة 
عام  يف  ت�شنيفها  م��ن��ذ  دب���ي  اأن  اإىل 
يف  م��ب��دع��ة  م��دي��ن��ة  ك�����اأول   2017
الت�شميم يف ال�شرق الأو�شط و�شمال 
الأمم  منظمة  �شبكة  �شمن  اأفريقيا 
والثقافة  وال��ع��ل��وم  للرتبية  املتحدة 
املبدعة،  العاملية  "اليون�شكو" للمدن 
اأط����ل����ق����ت ال����ع����دي����د م�����ن امل������ب������ادرات 
بني  التعاون  اإط��ار  �شمن  الطموحة 

املدن، �شعيا لتبوء هذه املكانة.
وتهدف ا�شرتاتيجية دبي لالقت�شاد 
ال�شركات  ع��دد  زي���ادة  اإىل  الإب��داع��ي 
والثقافية  الإب���داع���ي���ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
 140 ت��وف��ر  ���ش��رك��ة،   15000 اإىل 
القت�شاد  ق��ط��اع��ات  يف  وظيفة  األ���ف 
الإب���داع���ي امل��خ��ت��ل��ف��ة، وذل���ك بحلول 
القت�شاد  وم�شاهمة   ،2026 ع��ام 
الإب��داع��ي يف 5 يف امل��ائ��ة م��ن الناجت 

املحلي الإجمايل لالإمارة.
لطيفة  ال�����ش��ي��خ��ة  ���ش��م��و  ن���وه���ت  و 
وفقا  دب�������ي،  اأن  اإىل  حم���م���د  ب���ن���ت 
املدينة  ت���ع���د  ال���ي���ون�������ش���ك���و  مل�������ش���ادر 
"�شبكة  ���ش��م��ن  وال���وح���ي���دة  الأوىل 
لها  ان�����ش��م��ت  ال��ت��ي  املبدعة"،  امل����دن 
منطقة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى   ،2017 يف 
اأفريقيا،  و���ش��م��ال  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق 
متكامال  اإط����������ارا  اأ�������ش������درت  ال����ت����ي 
عن  ف�شال  الثقافية،  ل��الإح�����ش��اءات 
"مدينة  ل���ق���ب  ع���ل���ى  دب�����ي  ح�������ش���ول 
لتكون  الت�شميم"،  مبدعة يف جمال 
الأوىل التي حت�شل على هذا اللقب 
على م�شتوى املنطقة ذاتها �شمن ال� 
180 مدينة من 72 دولة الأع�شاء 
ن�شر  اأننا  يثبت  ما  وهو  ال�شبكة،  يف 
اإحداث  نحو  ال�شحيح  الطريق  على 
الإبداعي  القطاع  يف  حقيقية  طفرة 

على م�شتوى املنطقة والعامل.
اإط����ار  "يعك�ش  ���ش��م��وه��ا:  واأ����ش���اف���ت 
حر�ش  الثقافية  ل��الإح�����ش��اءات  دب��ي 
اإيجاد  على  وال��ف��ن��ون  الثقافة  هيئة 
متكاملة  اق���ت�������ش���ادي���ة  م���ن���ظ���وم���ة 
تدعم  الثقافية  لل�شناعات  وحمفزة 
امل��ج��ت��م��ع الإب������داع������ي، ومت���ك���ن���ه من 
الإ�شهام ب�شكل اإيجابي يف خلق فر�ش 
وا�شتقطاب  املحلية  للمواهب  عمل 
ب�شكل  والإ�شهام  الأجنبي  ال�شتثمار 

اأكر يف الناجت املحلي لالإمارة".
بنت  لطيفة  ال�شيخة  �شمو  نوهت  و 
ال���ذي  ال���ن���وع���ي  ال��ث��ق��ل  اإىل  حم��م��د 
يحمله القت�شاد الإبداعي يف الناجت 
حول  لالقت�شادات  الإجمايل  املحلي 
ال��ع��امل، وال����ذي اأدرك���ت���ه دب���ي مبكرا 
اإبداعية  ث��ق��اف��ة  ب��ن��اء  ع��ل��ى  وع��م��ل��ت 
امل�شتوى  على  مناف�شة  قوية  وري���ادة 
الدرا�شات  "اأثبتت  وق��ال��ت:  العاملي، 
والتقارير العاملية اأنه رغم ما �شهده 
الواقع القت�شادي العاملي والإقليمي 
من �شعوبات يف العامني الأخرين، 
�شهدت  ال�����ش��اب��ق��ة  ال�����ش��ن��وات  اأن  اإل 
القائمة  ال�شناعات  يف  ك��ب��رة  ق��ف��زة 
على املعرفة عامليا، ومنها ال�شناعات 
اأ���ش��ب��ح��ت عن�شرا  ال��ت��ي  الإب���داع���ي���ة 
للدول  القت�شادية  للتناف�شية  مهما 
مل�شاهمتها يف الناجت املحلي الإجمايل 
وخ��ل��ق ال��وظ��ائ��ف اجل���دي���دة؛ ف�شال 
عن الدور الذي ت�شهم به يف التجارة 

العاملية".
منظمة  اأ�شدرته  تقرير  على  بناء  و 
اإي  وك��ال��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اليون�شكو 
القت�شاد  اإي��رادات  واي، فقد و�شلت 
قبل  العامل  م�شتوى  على  الإب��داع��ي 
دولر  مليار   2،250 اإىل  اجلائحة 
من   3% ي���ع���ادل  م���ا  اأي  اأم���ري���ك���ي، 
العاملي،  الإج����م����ايل  امل��ح��ل��ي  ال���ن���اجت 
املائة  يف   13 اإىل  ي�شل  م��ا  ومنحت 

العاملة يف مدن  من جمموع القوى 
العامل الرئي�شية حيث و�شل اإجمايل 
ع���دد ال��ع��ام��ل��ني يف ه���ذا ال��ق��ط��اع اإىل 

عامليا. وظيفة  مليون   29.5
بتاأثر  الإب���داع���ي  ال��ق��ط��اع  يتمتع  و 
مثل  رئي�شية  ق��ط��اع��ات  ع��ل��ى  وا���ش��ح 
ال�����ش��ن��اع��ة و ال��ت�����ش��ي��ي��د و ال��ع��ق��ار و 
تركز  ل�����ذا  ال�������ش���ي���اح���ة  و  ال����ت����ج����ارة 
الإبداعي  الق��ت�����ش��اد  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
على جذب ال�شتثمارات التي تتجاوز 
الأن�شطة القت�شادية التقليدية، كما 
ت��ه��دف جل��ع��ل دب���ي ال��وج��ه��ة الأوىل 
ل��ل��م��واه��ب ال��ث��ق��اف��ي��ة والإب���داع���ي���ة 
والفنية حمليا وعربيا وعامليا، ولدعم 
منو ال�شناعات الإبداعية يف الإمارة 
القت�شادي  ال���ع���ائ���د  ت��ع��زي��ز  ب��غ��ي��ة 
الثقايف الأمر الذي من �شاأنه تعزيز 
مكانة دبي كعا�شمة عاملية لالقت�شاد 
الإب����داع����ي، يف ���ش��وء م���ا مت��ل��ك��ه من 
جدارة  عن  توؤهلها  عديدة  مقومات 

لتبووؤ هذه املكانة.
بدورها، اأكدت هالة بدري، مدير عام 
كمركز  دب��ي  مكانة  للثقافة"  "دبي 
ال�شركات  م����ن  ال���ع���دي���د  لن����ط����الق 
ب��داأت طريق جناحها  التي  ال��واع��دة 

من دبي و�شول اإىل العاملية.
مقرا  دب���ي  ك��ان��ت  "لطاملا  ق���ال���ت:  و 
ال�شركات  م����ن  ال���ع���دي���د  لن����ط����الق 
اإىل  طريقها  وج���دت  ال��ت��ي  النا�شئة 
"كرمي" التي  ���ش��رك��ة  م��ث��ل  ال��ع��امل��ي��ة 
�شفقة  �شمن  ال��ع��امل��ي��ة  اإىل  حت��ول��ت 
مليار   11 نحو  اإىل  قيمتها  و�شلت 
التي  نت"  "ميديا  و���ش��رك��ة  دره����م، 
ان���ط���ل���ق���ت م�����ن دب�������ي يف ق���ط���اع���ات 
والدفع  والت���������ش����الت  الإع�����الن�����ات 
عليها  ال�شتحواذ  ومت  الإل��ك��رتوين، 
����ش���رك���ات ���ش��ي��ن��ي��ة بقيمة  ق��ب��ل  م���ن 
 3.3 "حوايل  دولر  مليون   900
"�شوق. �شركة  كذلك  درهم"،  مليار 

�شركة  عليها  ا�شتحوذت  التي  كوم" 
اأمازون العاملية، وهناك اأمثلة عديدة 
املماثلة  النجاح  ق�ش�ش  من  للعديد 

التي اكتملت ف�شولها يف دبي".
ال����درا�����ش����ة  "تبني   : اأ������ش�����اف�����ت  و 
الهيئة  اأج��رت��ه��ا  ال��ت��ي  الإح�����ش��ائ��ي��ة 
لالإح�شاء  دب��ي  م��رك��ز  م��ع  بالتعاون 
والإبداعي  الثقايف  القطاع  اأداء  اأن 
اإي��ج��اب��ي��ا اإىل ح��د كبر  يف دب���ي ك���ان 
خالل الفرتة املا�شية، حيث حافظت 
الثقافية  ال�������ش���ن���اع���ات  م�����ش��اه��م��ة 
الناجت  يف  ح�شتها  على  والإب��داع��ي��ة 
يف   4.02 بن�شبة  ل���الإم���ارة  امل��ح��ل��ي 
امل���ائ���ة، وه����ي ال��ن�����ش��ب��ة ن��ف�����ش��ه��ا التي 
يف  وذل���ك   ،2019 ع���ام  يف  حققتها 
القيادة  م��ن  املتوا�شل  ال��دع��م  ���ش��وء 
القطاع  ب��ه��ذا  ل��ل��ن��ه��و���ش  ال��ر���ش��ي��دة 

احليوي و�شمان ا�شتدامته وقوته".
القت�شاد  اأن  ب������دري  اأو����ش���ح���ت  و 
قطاعات  ���ش��ت��ة  ت���غ���ذي���ه  الإب�����داع�����ي 
ت�شمل  رئ��ي�����ش��ي��ة  اإب���داع���ي���ة  ث��ق��اف��ي��ة 
ال������������رتاث ال����ط����ب����ي����ع����ي وال�����ث�����ق�����ايف، 
وال��ك��ت��ب وال�����ش��ح��اف��ة، وف��ن��ون الأداء 
امل�شموع  والإع�������الم  والح����ت����ف����الت، 
واملرئي والتفاعلي، والفنون الب�شرية 
الت�شميمية  واخل���دم���ات  واحل�����رف، 
والإب�����داع�����ي�����ة وي���ن���ب���ث���ق م���ن���ه���ا 27 
الثقايف،  التعليم  مثل  فرعيا  قطاعا 
والت�شوير  الأداء،  وفنون  واملو�شيقى 
والفنون اجلميلة واحلرف، والكتابة، 
والفيديو  الأف����الم  ب�شناعة  م����رورا 
وت�شميم  الإل���ك���رتون���ي���ة،  والأل����ع����اب 
امل��ن��ت��ج، وغرها  وت�����ش��م��ي��م  الأزي������اء 
واملجالت  الفرعية  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن 

املتقاطعة معها.
و ت��ظ��ه��ر ال���ب���ي���ان���ات الإح�����ش��ائ��ي��ة و 
جناح  الدرا�شة  اأوردتها  التي  النتائج 
قطاعات  دع��م  يف  دب��ي  ا�شرتاتيجية 
والإبداعية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال�����ش��ن��اع��ات 

وا�شتقطاب روؤو�ش الأموال الإبداعية 
واملهارات ورواد الأعمال املبدعني، اإذ 
�شهدت الفرتة املا�شية منوا م�شطردا 
العاملة  الربحية  املوؤ�ش�شات  ع��دد  يف 
والإبداعي..  ال��ث��ق��ايف  امل��ج��ال  �شمن 
فكانت ن�شبة النمو يف عدد ال�شركات 
الإبداعية يف عام 2019 حوايل 27 
يف  موؤ�ش�شة  "من10،351  املائة  يف 
عام 2018 اإىل 13،144 موؤ�ش�شة 
يف عام 2019" و 12يف املائة يف عام 
موؤ�ش�شة يف عام   14،771"  2020
2020" وفق البيانات الأولية لعام 
املوؤ�ش�شات  تلك  اأ�شهمت  و   .2020
بدورها يف توفر فر�ش عمل واعدة 
القطاع  �شمن  العمالة  بلغت  حيث 
مع   ،2018 ع���ام  يف   100،486
عام  يف  امل��ائ��ة  يف   7.5 بن�شبة  زي����ادة 
2019 لتبلغ العمالة 108،019، 
ال��ع��امل��ي��ة، �شهدت  وب���رغ���م اجل��ائ��ح��ة 
 0.4 ح���وايل  بن�شبة  زي���ادة  العمالة 
لتبلغ   2020 ع������ام  يف  امل����ائ����ة  يف 

وظيفة.  108،444
و �شهد معدل العمالة �شمن قطاعات 
ملجموع  بالن�شبة  الإبداعي  القت�شاد 
القت�شادية  الأن�����ش��ط��ة  يف  ال��ع��م��ال��ة 
ب�����ش��ك��ل ع���ام من���وا واع�����دا ف��ق��د زادت 
م�����ش��اه��م��ة ال���ق���ط���اع الإب������داع������ي يف 
اأ�شهمت  حيث  دب��ي،  ب��اإم��ارة  العمالة 
بن�شبة 3.4 يف املائة يف عام 2018، 
وبن�شبة 3.6 يف املائة يف عام 2019 
لت�شل اإىل ن�شبة 4.1 يف املائة يف عام 

.2020
وي��ع��د ال��ق��ط��اع الإب����داع����ي م���ن اأهم 
العمل  فر�ش  توفر  التي  القطاعات 
لفئة ال�شباب ب�شكل خا�ش، فمن اأهم 
لعبيه  اأن  ال��ق��ط��اع  ه���ذا  خ�شائ�ش 
يتمتعون بروح ريادة الأعمال، فت�شكل 
املوؤ�ش�شات ال�شغرة ومتناهية ال�شغر 
الن�شبة العظمى "%98" من العدد 

الإجمايل للموؤ�ش�شات الإبداعية.
ال�شغرة  ال�������ش���رك���ات  ع������دد  وب����ل����غ 
ومتناهية ال�شغر العاملة يف جمالت 
 10،112 الإب���داع���ي���ة  ال�����ش��ن��اع��ات 
بن�شبة  زادت   ،2018 ع��ام  يف  �شركة 
يف عام 2019 لت�شل  املائة  يف   27
عام  و���ش��ه��د  ���ش��رك��ة   12،884 اإىل 
زيادة بن�شبة 12.5 يف املائة   2020
 14،500 يقرب من  ما  اإىل  لت�شل 
���ش��رك��ة.. وه����ذا م��وؤ���ش��ر ع��ل��ى �شحة 
للثقافة" ال�شرتاتيجي  "دبي  توجه 
وال�شركات  الأع��م��ال  رواد  دع��م  جت��اه 

ال�شغرة واملتو�شطة وت�شهيل عملية 
بباقة من  الأعمال مدعوما  تاأ�شي�ش 
ت��دخ��ل م���ن �شمنها  ال��ت��ي  احل���واف���ز 
فتح الباب للمبدعني للح�شول على 
الإقامة الإبداعية طويلة املدى، كما 
لأن  ت�شعى  التي  دب��ي  جاذبية  ت�شهم 
والعمل  للحياة  مدينة  اأف�شل  تكون 
التحتية  بنيتها  وت��ط��ور  ال��ع��امل،  يف 
ذكية،  كمدينة  احلياة  جودة  وارتفاع 
للقطاع  الأ�شا�ش  حجر  ا�شتقطاب  يف 
وهو  األ  عليه،  واحل��ف��اظ  الإب���داع���ي 
راأ�ش املال الب�شري املتمثل يف املواهب 
املبدعة. و �شيكون لإ�شرتاتيجية دبي 
اإىل  بالإ�شافة  الإب��داع��ي  لالقت�شاد 
ال�شرتاتيجية  امل�����ش��اري��ع  م���ن  ع���دد 
الداعمة من �شمنها م�شروع تطوير 
اأكر الأثر  منطقة القوز الإبداعية، 
ال�شركات  م��ن  امل��زي��د  ا���ش��ت��ق��ط��اب  يف 
الأع��م��ال وروؤو����ش  الإب��داع��ي��ة ورواد 
وبالتايل  امل���ج���ال،  ه���ذا  يف  الأم������وال 
ال�شرتاتيجية  اأه���������داف  حت���ق���ي���ق 
عا�شمة  الإم����ارة  جعل  اإىل  ال��رام��ي��ة 
بحلول  الإب��داع��ي  لالقت�شاد  عاملية 
يف  امل�شاهمة  حيث  م��ن  و   .2026
اأ�شهم  فقد  الإم���ارة،  اقت�شاد  جممل 
خالل  الإب��داع��ي��ة  ال�شناعات  ق��ط��اع 
املائة  يف   4 ب��ن�����ش��ب��ة   2019 ال���ع���ام 
وبقيمة  املحلي  ال��ن��اجت  اإج��م��ايل  م��ن 
درهم  م��ل��ي��ار   17.6 بلغت  م�شافة 
مقابل ما يقارب 17 مليار درهم يف 

العام 2018.
اأنه  الإح�شائية،  الدرا�شة  اأظهرت  و 
وفقا للتقديرات الأولية لعام 2020 
فقد �شهد قطاع ال�شناعات الإبداعية 
انخفا�شا بن�شبة 11.0 يف املائة عن 
انخفا�شا  ي��ع��د  وه����و   2019 ع����ام 
لظروف  ن��ظ��را  يف2020،  طبيعيا 
اأث�������رت ع���ل���ى كافة  ال���ت���ي  اجل���ائ���ح���ة 
والقت�شادية  والأن�شطة  القطاعات 
حول العامل، وتراجع الطلب خا�شة 
الرتفيهية..  واخلدمات  ال�شلع  على 
الت�شميمة  اخل��دم��ات  قطاع  واح��ت��ل 
والإبداعية احل�شة الأكر من حيث 
امل�شاهمة يف القيمة امل�شافة، اإذ بلغت 
يف  املائة  يف   48.8 م�شاهمته  ن�شبة 
يف  امل���ائ���ة  يف   50.1 و   2018 ع���ام 
يف  امل��ائ��ة  يف   47.6 و   ،2019 ع���ام 
�شعادة  قال  جانبه  من   .2020 عام 

عارف عبيد املهري، املدير التنفيذي 
ه���ذه  اإن  ل����الإح���������ش����اء،  دب������ي  مل����رك����ز 
لالإح�شاء  دب��ي  مركز  ب��ني  ال�شراكة 
اإطار  يف  ت��اأت��ي  للثقافة  دب���ي  وه��ي��ئ��ة 
ال�شيا�شات  لدعم  احلكومي  التكامل 
وال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ات احل���ك���وم���ي���ة، 
اأت����ت  اخل����ط����وه  ه�����ذه  اأن  م���و����ش���ح���ا 
لالقت�شاد  دب��ي  ل�شرتاتيجية  دعما 
الإب���داع���ي وال��ت��ي ت��ع��د اإح����دى اأذرع 
الق���ت�������ش���اد اجل����دي����د ال���ق���ائ���م على 
م�شاهمته  وتعزيز  والإب���داع  املعرفة 
يف الناجت املحلي الإجمايل لالإمارة. 
جانبا  تك�شف  الدرا�شة  اأن  اإىل  ولفت 
املعريف يف  التطور  مهما من جوانب 
دبي يف اإطار علمي ووفقا للمنهجيات 
اأن ما  ال��دول��ي��ة واأ����ش���اف  وامل��ع��اي��ر 
ن��ل��م�����ش��ه م���ن اه��ت��م��ام ودع����م لقطاع 
الثقافة والقت�شاد الإبداعي �شيمثل 
عامال مهما لتعزيز ريادة وتناف�شية 
الإم��ارة. و يف اإطار ا�شرتاتيجية دبي 
الق��ت�����ش��اد الإب����داع����ي، ت��ع��م��ل "دبي 
ال�شركاء  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  للثقافة" 
بدعم  امل��ع��ن��ي��ني  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ني 
وهم  ال�شرتاتيجية  اأه���داف  حتقيق 
دائ�����رة الق��ت�����ش��اد وال�����ش��ي��اح��ة بدبي 
دبي  و�شلطة  للتطوير  دب��ي  و�شلطة 
املتكاملة  الق���ت�������ش���ادي���ة  ل��ل��م��ن��اط��ق 
احلفاظ  على  الرقمية،  دب��ي  وهيئة 
والنموذجي  ال�����ش��ح��ي  الأداء  ع��ل��ى 
ب��دع��م م���ن القطاع  ل��ل��ق��ط��اع وذل����ك 
املرحلة  خ�����الل  خ���ا����ش���ة  اخل�����ا������ش، 
منو  حت��ق��ي��ق  يف  لي�شتمر  ال���ق���ادم���ة، 
ال�شنوات  م�������دار  ع���ل���ى  م���ت���وا����ش���ل 
الهيئة  و���ش��رتت��ك��ز ج��ه��ود  ال��ق��ادم��ة، 
و�شركائها ال�شرتاتيجيني على عدة 
حماور رئي�شية منها تقوية املنظومة 
التعليمية، وال�شتثمار يف بيئة ممكنة 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ع��زي��ز  م��ن خ���الل 
للتفاعل  من�شات  وخلق  الإب��داع��ي��ة، 
ال�شناعات  وت��ع��زي��ز  اجل���م���اه���ري، 
الإب��داع��ي��ة م��ن خ���الل اإن�����ش��اء �شبكة 
للمبدعني يف الإمارة والرتكيز على 
من  واحل��وك��م��ي  الت�شريعي  اجل��ان��ب 
الداعمة  ال�شيا�شات  تطوير  خ��الل 
على  والعمل  الإب��داع��ي��ة  للقطاعات 
الفكرية  للملكية  ع���ام  اإط����ار  اإع����داد 
الإبداعية وتو�شعة الأ�شواق امل�شتهلكة 

للمنتج املحلي الإبداعي.

در��سة توؤكد جناح ��سرت�تيجية دبي يف دعم �ل�سناعات �لثقافية و�لإبد�عية و��ستقطاب روؤو�س �لأمو�ل و�ملهار�ت ورو�د �لأعمال

لطيفة بنت حممد: �لعمل جار بوترية مت�سارعة لتحويل دبي �إىل مركز 
عاملي م�ستقبلي للت�سميم وموطن رئي�سي لالقت�ساد �لإبد�عي

منتدى �ل�سارقة �لإ�سالمي يختتم �سل�سلة �مللتقى �لرم�ساين
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان : الفجر 

ال�شهر  اأج������واء  ع����ادت م���ن ج��دي��د   
جائحة  ف��ر���ش��ت  اأن  ب��ع��د  ال��ف�����ش��ي��ل 
الفعاليات  اإق����ام����ة  ع�����دم  ك����ورون����ا 
فعاليات  ك��ان��ت  ح��ي��ث   ، وامل����ب����ادرات 
رم�������ش���ان ع���ج���م���ان احل������دث ال����ذي 
ك���ل ع���ام لإقامة  ي��ن��ت��ظ��ره اجل��م��ي��ع 
ال�������ش���ع���ائ���ر ال���دي���ن���ي���ة والل����ت����ف����اف 
وال�شالة  ال��رم�����ش��ان��ي��ة  ب����الأج����واء 
الإ�شالمي  العامل  قراء  اأ�شهر  خلف 
وبعد طول غياب يعود الينا رم�شان 
حلته  يف  وامي������ان  ت���ق���وى  ع��ج��م��ان 
اجل���دي���دة ل��ي�����ش��م��ن جم��م��وع��ة من 
ال�شيخ  م�شجد  م��ن  ك��ل  يف  ال���ق���راء 
اأرحمه  م�����ش��ج��د  اهلل  رح���م���ه  زاي�����د 
وم�شجد  اهلل  رح����م����ه  ال�������ش���وي���ه���ي 
– رح��م��ه اهلل حيث   ال��غ��ري��ر  اآم���ن���ة 
يف  الغرير  اآم��ن��ة  م�شجد  ي�شت�شيف 
ال�شيخ  ف�شيلة   ، العام  ه��ذا  عجمان 
م�شاري العفا�شي يف الع�شر الأواخر 
ليوؤم  الف�شيل،   رم�شان  �شهر  م��ن 
امل�شلني يف �شالة القيام يومي 20 
و21  م��ن رم�����ش��ان، وذل����ك �شمن 
يقيمها  ال���ت���ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ج�����دول 
املبارك.  ال�شهر  مبنا�شبة  امل�شجد 

رم�شان  ف���ع���ال���ي���ات  ���ش��م��ن  وذل������ك 
عجمان »تقوى واإميان" يف دورته ال� 
16 والتي تقام حتت رعاية كرمية 
حميد  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  م��ن 
املجل�ش  ع�شو  النعيمي،  را���ش��د  ب��ن 

وبتوجيهات  عجمان،  حاكم  الأعلى 
�شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي 
املجل�ش  رئي�ش  ع��ج��م��ان،  عهد  ويل 
التنفيذي، مبنا�شبة ال�شهر املبارك، 
ثمانية  امل�����ش��ج��د  ي�شت�شيف  ح��ي��ث 

قراء من العامل الإ�شالمي، لإحياء 
ل��ي��ايل �شهر رم�����ش��ان ال��ف�����ش��ي��ل، يف 

�شالة الرتاويح والقيام. 
م�شاري  ال�شيخ  ف�شيلة  يعتر  كما 
ال��ع��ف��ا���ش��ي م���ن اأه�����م ال����ق����راء على 
ل�شعبيتة  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن  م�شتوى 
نظراً  امل�شلمني  جموع  عند  الكبرة 
القراآن  ت����الوة  يف  ال���ع���ذب  ل�����ش��وت��ه 

الكرمي. 
���ش��ه��ر رم�شان  ق����راء  ق��ائ��م��ة  ت�����ش��م 
نخبة  وال��ق��ي��ام  ال��رتاوي��ح  ل�شالتي 
من م�شاهر قراء العامل الإ�شالمي 
اإ�شالم  ال�����ش��ي��خ  ف�شيلة  بينهم  م��ن 
�شعيد عبد اهلل اخلطيب،   ، �شبحي 
املطري  وا�شل  قهد  اليمني،  ودي��ع 
كما  ن��ائ��ب،  يا�شني  البلو�شي،  ه���زاع 
ي��ه��دف م�����ش��ج��د اآم���ن���ة ال��غ��ري��ر من 
القراء  من  النخبة  ه��ذه  ا�شت�شافة 
ل��ي��ايل رم�شان  اإح���ي���اء  امل��ت��م��ي��زي��ن، 
ال�شنن  ت��ع��م��ي��ق  اإىل  ب����الإ�����ش����اف����ة 
و�شط  الف�شيل،  ال�شهر  يف  النبوية 
اإمي���ان���ي���ة وخ�����ش��وع منقطع  اأج������واء 
كبار  م��ن  ع��دد  اىل  اإ�شافة  النظر، 
�شيلقون  ال��ذي��ن  وال��ع��ل��م��اء  ال���دع���اة 
من  العديد  ال��رتاوي��ح  �شالة  عقب 

املحا�شرات الدينية .

بقيمة �إجمالية بلغت 300 �ألف درهم ..

»تكافل �ل�سحفيني« يدعم �أع�ساءه باإعفائهم من �سد�د �أق�ساط �لقرو�س �مل�ستحقة عن �ل�سنو�ت �لثالث �ملا�سية 
•• دبي-الفجر:

ال�شحفيني  جمعية  لأع�����ش��اء  الجتماعي  التكافل  ���ش��ن��دوق  اإدارة  جمل�ش  ق��رر 
الإماراتية اإعفاء اأع�شائه احلا�شلني على قرو�ش مالية من �شداد باقي الأق�شاط 
عملية  خ��ط��وة  يف  املا�شية  ال��ث��الث��ة  ال�شنوات  خ��الل  املقرت�شني  على  امل�شتحقة 
وفق  ال��ذي��ن مت حتديدهم  الإع��ف��اء  امل�شتحقني  الأع�����ش��اء  ع��ن  الأع��ب��اء  لتخفيف 
لالأع�شاء  دره��م  األ��ف   35 ال��  دون  ال��روات��ب  اأ�شحاب  من  هم  ملن  عادلة  معاير 
العاملني و15 األف درهم لالأع�شاء املنت�شبني، من املكرمة التي ترعت بها فاعلة 

خر من اإمارة ال�شارقة. 

هذا  من  امل�شتفيدين  اأن  اإىل  ال�شاأن  بهذا  �شدر  بيان  يف  ال�شندوق  اإدارة  واأ���ش��ارت 
الإعفاء هم الأع�شاء املقرت�شني من ال�شندوق خالل ال�شنوات من 2019 حتى 
الذي  الأم��ر  وهو  منتظم  ب�شكل  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  وامللتزمني   2021
ي�شكل دعًما لالإدارة يف ت�شير الأمور مبا يحقق ا�شتفادة اأكر عدد من الأع�شاء 

اأ�شحاب الحتياجات ذات الأولوية يف متكني احتياجاتهم.
وذكرت ف�شيلة املعيني رئي�ش جمل�ش اإدارة �شندوق التكافل الجتماعي، اإن عدد 
الأع�شاء املواطنني الذين �شملتهم املكرمة 18 باجمايل نحو 167 األف درهم يف 
24 باجمايل بلغ  حني بلغ عدد الأع�شاء املنت�شبني الذين ا�شتفادوا من املكرمة 
2019 و12 ع�شواً  21 ع�شواً من املقرت�شني خالل  األف دره��م، منهم   133

خالل عام 2020 و9 من الأع�شاء احلا�شلني على قرو�ش 2021.
موؤكدة على اأن ال�شندوق ل يدخر جهدا يف دعم اأع�شائه بكافة الطرق والو�شائل 
من خالل احلر�ش على دميومة منح القرو�ش �شهرياً للزمالء اأع�شاء ال�شندوق 
الأ�شا�شي وفق ما ت�شمح به موارد  ال�شروط طبقا للنظام  والذين تنطبق عليهم 

ال�شندوق. 
وبرامج  اأه����داف  حتقيق  يف  ي�شاهمون  ال��ذي��ن  ال��زم��الء  م��وق��ف  املعيني  وثمنت 
توؤدي  والتي  عليهم  امل�شتحقة  الق�شاط  ب�شداد  التزامهم  خ��الل  من  ال�شندوق 
با�شم  اإليهم  وتقدمت  اآخ��ري��ن  زم��الء  على  القرو�ش  منح  عجلة  دوران  ل�شرعة 

املجل�ش بال�شكر اجلزيل.

•• دبي-الفجر:

اأكد معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري، القائد العام ل�شرطة دبي، اأن القيادة 
ال�شرطة،  م��راك��ز  ل��دى  متميزين  ق���ادة  ب��وج��ود  تفخر  دب���ي،  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة 
ا�شتطاعوا باأدائهم اإثبات متتعهم مب�شتوى عاٍل من الكفاءة والقتدار يف تعزيز 
الأمن والأمان يف مناطق اخت�شا�شهم، عر تطبيق اخلطط الأمنية بحرفية 
عالية، وتوا�شلهم وقربهم الدائم من املجتمع، وحتقيق الأهداف والتوجهات 

اهلل  عبد  الفريق  معايل  لقاء  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  دب��ي.  ل�شرطة  ال�شرتاتيجية 
بهدف  ال�شباط،  ن��ادي  يف  ال�شرطة  مراكز  جمل�ش  مديري  مع  امل��ري،  خليفة 
الطالع على �شر العمل يف املجل�ش، بح�شور اللواء �شعيد حمد بن �شليمان اآل 
مالك، مدير مركز �شرطة الرا�شدية، واللواء علي غامن، مدير مركز �شرطة 
املرقبات، واللواء اأحمد بن غليطة، مدير مركز �شرطة الرفاعة، والعميد عبد 
دب��ي، رئي�ش جمل�ش مديري مراكز  املع�شم، مدير مركز �شرطة بر  اهلل خ��ادم 
ال�شرطة،  م��راك��ز  م��دي��ري  جمل�ش  اإن  امل���ري،  الفريق  م��ع��ايل  وق���ال  ال�شرطة. 
ا�شتطاع منذ تاأ�شي�شه يف العام 2017م، وحتى اليوم اأن يخلق منوذجاً للعمل 
ب�شكل كبر يف تقدمي خدمات  �شاهم  الذي  الأم��ر  واملتناغم،  املوحد  اجلماعي 
اأمنية ذات جودة عالية، انعك�شت نتائجها على ر�شا اجلمهور عن م�شتوى اأداء 
دبي،  �شرطة  العامة يف  والإدارات  املراكز  كافة  اأن  اإىل  ال�شرطة، م�شراً  مراكز 
تعمل ب�شكل متكامل ودوؤوب، وحتر�ش على ا�شتدامة الأمن والأمان الذي يعد 
للمواطنني  وال�شعادة  احلياة  ويحقق جودة  اأي جمتمع،  ركيزة مهمة يف حياة 
من  ع��دد  ا�شتعرا�ش  ال��ل��ق��اء،  خ��الل  ومت  دب���ي.  اإم���ارة  و�شياح  وزوار  واملقيمني 
املوا�شيع املدرجة يف جدول الأعمال، ومنها حتديث قاعات الديلي بريف، كما 
تطرق اللقاء اإىل نتائج جلنة درا�شة اقرتاحات جمل�ش مديري مراكز ال�شرطة، 
وا�شتعر�ش مبادرة تكاتف التي تهدف لدعم حملة املليار وجبة، بالإ�شافة اىل 
املوا�شيع الأخرى املقدمة من الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية وعلم اجلرمية، 

ومركز �شرطة نايف، ومركز �شرطة املرقبات.

عبد �هلل �ملري يطلع على �سري �لعمل يف جمل�س مديري مر�كز �ل�سرطة

مدير عام حماكم دبي ي�ستقبل رئي�س جالية �لبهرة يف دبي

م�سجد �آمنة �لغرير يف عجمان ي�ست�سيف م�ساري �لعفا�سي بالع�سر �لأو�خر من رم�سان 

•• دبي –الفجر:

�����ش����ع����ادة ط�����ار������ش عيد  ا����ش���ت���ق���ب���ل 
دبي  ع��ام حم��اك��م  م��دي��ر  املن�شوري 
رئي�ش  نائب  طاهري  �شابر  ال�شيد 
له،  املرافق  والوفد  البهرة،  جالية 
مبنا�شبة  للتهنئة  زي���ارت���ه  ���ش��م��ن 
���ش��ه��ر رم�������ش���ان امل�����ب�����ارك  واأ�����ش����ار 
دبي  حماكم  اهتمام  اإىل  املن�شوري 
اأر����ش الإم���ارة  بكل اجل��ال��ي��ات على 
وت��وف��ر اخل���دم���ات ال���الزم���ة لهم، 
ال��ث��اب��ت��ة التي  ب��ال��ق��ي��م  وال��ت��م�����ش��ك 

حتث على ح�شن التعامل والت�شامح 
الأجنبية  اجل��ال��ي��ات  م��ع  وال��ت��ع��اون 

املقيمة على اأر�ش الدولة، موؤكداَ ان 
دولة الإمارات العربية املتحدة تعزز 

وجتعلها  والتعاي�ش  الت�شامح  قيم 
من اأهم الركائز التي تقوم عليها.

قطع عالقة
براكا�ش  م��وؤ���ش�����ش��ة  ت��ع��ل��ن 
الوجن  ف���رع  للم�شخات 
العني عن قطع  - مدينة 
)هادومان  م��ع  ع��الق��ت��ه��ا 
ه����رارام(  ���ش��وده��رى  رام 
بطاقة   ، اجلن�شية  هندي 

والذي   ، رقم:784-1969-73580540  هوية 
كان يعمل لدى ال�شركة املذكورة اعاله ومت الغاء اقامته 
ال�شركة  تعلن  الع��الن  وبهذا  بتاريخ:2022/4/5 
ال�شخ�ش  م��ع  ت��ع��ام��الت  اي���ة  ع��ن  م�شئولة  غ��ر  ان��ه��ا 
املذكور اعاله.        ن�شر الإعالن على م�شوؤولية املعلن
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اربع جنوم للمالب�ش الن�شائية

CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�شة رقم:436136 

تعديل راأ�ش املال / من null  اإىل ٠

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة null* null اىل ١*١

 تعديل اإ�شم جتاري من/ اربع جنوم للمالب�ش الن�شائية 

ARBAE NUJOOM LADIES GARMENTS 

اإىل / اربع جنوم لالك�ش�شوارات 

ARBAE NUJOOM ACCESSORIES

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ا�شماكي لتجارة ال�شماك

CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�شة رقم:2898841 

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ اأ�شماكي لتجارة ال�شماك 

ASMAKY FOR FISH TRADING 

اإىل /اأ�شماكي لتجارة ال�شماك - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م 

ASMAKY FOR FISH TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط / اإ�شافة املتاجرة الإلكرتونية من خالل املواقع الإلكرتونية ٤79١٠١8

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

اليا�ش  حم��م��د   / امل���دع���و  ف��ق��د 
بنغالدي�ش   ، ازي���������د  حم����م����د 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج������واز ����ش���ف���ره رقم 
يرجى     )EF0633660(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����رث  مم�����ن 
بال�شفارة البنغالدي�شية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان �شهادة اأ�شهم تفقد�ن جو�ز �سفر
با�شم  ا����ش���ه���م  �����ش����ه����ادة  ف����ق����دت 
خلفان  م��ب��ارك  خربا�ش  ال�شيد/ 
م�شرف  م���ن  �����ش����ادرة  خ���رب���ا����ش 
ال�شهادة  رقم  ال�شالمي  ابوظبي 
10139414 بعدد 150 �شهم 
الرجاء على من يجدها ارجاعها 
اىل ال�شركة املذكورة او الإت�شال 

على الرقم 0559222519
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اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف الدعوى رقم  284/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

باإيقاع احلجز  والم��ر  التنفيذية  بال�شيغة  اأع��اله  املذكور  العقار  رهن  ا�شل عقد  بتذييل  القرار  اإ�شدار  الدعوى  مو�شوع 
التنفيذي على العقار رقم 1502 بالطابق رقم 15 مببنى ذا�شيجنات�شر1 البالغ م�شاحته 886.62 قدم مربع واملواقف 
248 مبنطقة برج خليفة باإمارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �شدها  1 على قطعة الر�ش رقم  رقم 
وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�شيل حقوق الطالب قبل املطلوب �شدها املقدره 1،700،000.00 درهم ) فقط مليون 
و�شبعمائة الف درهم لغر( من ح�شيلة البيع طبقا لحكام القانون واملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن 

التاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي.
طالب التنفيذ : م�شرف الهالل )�شابقا( - بنك ابوظبي التجاري )حاليا(

عنوانه : الإمارات-اإمارة دبي-بور�شعيد - ديره - بناية عبد اهلل حممد امل�شعود - مكتب رقم 802 & 804
املطلوب اإعالنه : مرمي حم�شن احمد حممد بن طوق

 - ب��رج خليفة  1502 -منطقة ب  رق��م  ال��ع��ق��ار  �شقة   - �شيجنات�شر  ذا  - مبنى  دب��ي  ب��ر  دب��ي  اإم����ارة   - الإم����ارات  ع��ن��وان��ه: 
mmambintook@gmail.com  -  0500000000

مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/4/20 ال�شاعة 01:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ش غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش 

وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
وحدة عقارية - رقم الر�ش )248( - املنطقة : )برج خليفة( - ا�شم املبنى )ذا �شيجنات�شر( رقم العقار : )1502( رقم 

الطابق )15( امل�شاحة : )82.37 مرت مربع( - التقييم : 866241.84 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف الدعوى رقم  5/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

باإيقاع احلجز  والم��ر  التنفيذية  بال�شيغة  اأع��اله  املذكور  العقار  رهن  ا�شل عقد  بتذييل  القرار  اإ�شدار  الدعوى  مو�شوع 
التنفيذي على رهن العقار رقم 2303 بالطابق رقم 23 مببنى مزايا بزن�ش افينيو ايه ايه 1 البالغ م�شاحته 1،199.31 
ب��اإم��ارة دب��ي املرهون للبنك  846 مبنطقة الثنية اخلام�شة  B2-95 على قطعة الر���ش رق��م  ق��دم مربع وامل��واق��ف رق��م 
الطالب واململوك للمطلوب �شده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�شيل حقوق الطالب قبل املطلوب �شده املقدره مببلغ 
333،123.56 درهم ) ثالثمائة وثالثة وثالثني الف ومائة وثالثة وع�شرين درهم و�شتة وخم�شني فل�شا ( من ح�شيلة 
 البيع طبقا لحكام القانون واملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي.

طالب التنفيذ : بنك امل�شرق �ش م ع
عنوانه : الإمارات-اإمارة دبي-بور�شعيد - ديره - بناية عبد اهلل حممد امل�شعود - مكتب رقم 802 & 804

املطلوب اإعالنه : جاوراف دهاوان
الثنية  منطقة   -  2303 رقم  العقار  �شقة   - عنوانه : الإمارات-اإمارة دبي-بر دبي - مبنى مزايا بزن�ش افينيو ايه ايه 1 

Gaurav-dhawan@gmail.com - 0559779441 - اخلام�شة
مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/4/20 ال�شاعة 01:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ش غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش 

وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
وحدة عقارية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�ش 846 - امل�شاحة : 111.42 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�شم 

املبنى : مزايا بزن�ش افينيوا ايه ايه 1 - رقم الوحدة : 2303 - التقييم : 505.779.66 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف الدعوى رقم  133/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

اأعاله  املذكور  العقار  ا�شل عقد رهن  بتذييل  القرار  اإ�شدار  وبيع عقار مرهون عبارة عن  الدعوى طلب احلجز  مو�شوع 
 1 بليفيديري  مببنى   4 رق��م  بالطابق   407 رق��م  ال��ع��ق��ار  على  التنفيذي  احل��ج��ز  ب��اإي��ق��اع  والم���ر  التنفيذية  بال�شيغة 
للبنك  املرهون  دبي  باإمارة  دبي  154 مبنطقة مر�شى  رقم  الر���ش  1،023.00 قدم مربع على قطعة  م�شاحته  البالغ 
الطالب واململوك للمطلوب �شده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�شيل حقوق الطالب قبل املطلوب �شده املقدره مببلغ 
الف واربعمائة وع�شرين درهم وواحد و�شتني فل�شا( من ح�شيلة البيع  و�شتني  وثمانية  )�شتمائة  درهم   668،420.61

طبقا لحكام القانون واملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي.
طالب التنفيذ : بنك امل�شرق �ش م ع - عنوانه : الإمارات-اإمارة دبي-بور�شعيد - ديره - دبي-مبنى بناية عبد اهلل - حممد 

امل�شعود -�شقة مكتب رقم 802 & 804
املطلوب اإعالنه : كارولينا باجنيتو

 - دبى  مر�شى  -منطقة   407 رقم  العقار  �شقة   - بليفيديري  مبنى  دبي-مبنى   - دبي  دبي-بر  الإم��ارات-اإم��ارة   : عنوانه 
Karolina_panagiotou@gmail.com  -  0501226505

مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/4/20 ال�شاعة 01:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ش غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش 

وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
وحدة عقارية - املنطقة : مر�شى دبي - رقم الر�ش 154 ا�شم املبنى : بيليفيديري - رقم املبنى 1 - رقم العقار : 407 

امل�شاحة : 95،04 مرت مربع - املقدرة ب��� )644،964/97( درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 70021

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف الدعوى رقم  284/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
باإيقاع احلجز  والم��ر  التنفيذية  بال�شيغة  اأع��اله  املذكور  العقار  رهن  ا�شل عقد  بتذييل  القرار  اإ�شدار  الدعوى  مو�شوع 
التنفيذي على العقار رقم 1502 بالطابق رقم 15 مببنى ذا�شيجنات�شر1 البالغ م�شاحته 886.62 قدم مربع واملواقف 
248 مبنطقة برج خليفة باإمارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �شدها  1 على قطعة الر�ش رقم  رقم 
وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�شيل حقوق الطالب قبل املطلوب �شدها املقدره 1،700،000.00 درهم ) فقط مليون 
و�شبعمائة الف درهم لغر( من ح�شيلة البيع طبقا لحكام القانون واملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن 

التاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي.
طالب التنفيذ : م�شرف الهالل )�شابقا( - بنك ابوظبي التجاري )حاليا(

عنوانه : الإمارات-اإمارة دبي-بور�شعيد - ديره - بناية عبد اهلل حممد امل�شعود - مكتب رقم 802 & 804
املطلوب اإعالنه : مرمي حم�شن احمد حممد بن طوق

 - ب��رج خليفة  1502 -منطقة ب  رق��م  ال��ع��ق��ار  �شقة   - �شيجنات�شر  ذا  - مبنى  دب��ي  ب��ر  دب��ي  اإم����ارة   - الإم����ارات  ع��ن��وان��ه: 
mmambintook@gmail.com  -  0500000000

مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/4/20 ال�شاعة 01:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ش غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش 

وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
وحدة عقارية - رقم الر�ش )248( - املنطقة : )برج خليفة( - ا�شم املبنى )ذا �شيجنات�شر( رقم العقار : )1502( رقم 

الطابق )15( امل�شاحة : )82.37 مرت مربع( - التقييم : 866241.84 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  5/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

باإيقاع احلجز  والم��ر  التنفيذية  بال�شيغة  اأع��اله  املذكور  العقار  رهن  ا�شل عقد  بتذييل  القرار  اإ�شدار  الدعوى  مو�شوع 
التنفيذي على رهن العقار رقم 2303 بالطابق رقم 23 مببنى مزايا بزن�ش افينيو ايه ايه 1 البالغ م�شاحته 1،199.31 
ب��اإم��ارة دب��ي املرهون للبنك  846 مبنطقة الثنية اخلام�شة  B2-95 على قطعة الر���ش رق��م  ق��دم مربع وامل��واق��ف رق��م 
الطالب واململوك للمطلوب �شده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�شيل حقوق الطالب قبل املطلوب �شده املقدره مببلغ 
333،123.56 درهم ) ثالثمائة وثالثة وثالثني الف ومائة وثالثة وع�شرين درهم و�شتة وخم�شني فل�شا ( من ح�شيلة 
 البيع طبقا لحكام القانون واملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي.

طالب التنفيذ : بنك امل�شرق �ش م ع
عنوانه : الإمارات-اإمارة دبي-بور�شعيد - ديره - بناية عبد اهلل حممد امل�شعود - مكتب رقم 802 & 804

املطلوب اإعالنه : جاوراف دهاوان
الثنية  منطقة   -  2303 رقم  العقار  �شقة   - عنوانه : الإمارات-اإمارة دبي-بر دبي - مبنى مزايا بزن�ش افينيو ايه ايه 1 

Gaurav-dhawan@gmail.com - 0559779441 - اخلام�شة
مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/4/20 ال�شاعة 01:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ش غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش 

وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
وحدة عقارية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�ش 846 - امل�شاحة : 111.42 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�شم 

املبنى : مزايا بزن�ش افينيوا ايه ايه 1 - رقم الوحدة : 2303 - التقييم : 505.779.66 درهم م
لحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،
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العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 
 اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم 133/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

اأعاله  املذكور  العقار  ا�شل عقد رهن  بتذييل  القرار  اإ�شدار  وبيع عقار مرهون عبارة عن  الدعوى طلب احلجز  مو�شوع 
 1 بليفيديري  مببنى   4 رق��م  بالطابق   407 رق��م  ال��ع��ق��ار  على  التنفيذي  احل��ج��ز  ب��اإي��ق��اع  والم���ر  التنفيذية  بال�شيغة 
للبنك  املرهون  دبي  باإمارة  دبي  154 مبنطقة مر�شى  رقم  الر���ش  1،023.00 قدم مربع على قطعة  م�شاحته  البالغ 
الطالب واململوك للمطلوب �شده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�شيل حقوق الطالب قبل املطلوب �شده املقدره مببلغ 
الف واربعمائة وع�شرين درهم وواحد و�شتني فل�شا( من ح�شيلة البيع  و�شتني  وثمانية  )�شتمائة  درهم   668،420.61

طبقا لحكام القانون واملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي.
طالب التنفيذ : بنك امل�شرق �ش م ع - عنوانه : الإمارات-اإمارة دبي-بور�شعيد - ديره - دبي-مبنى بناية عبد اهلل - حممد 

امل�شعود -�شقة مكتب رقم 802 & 804
املطلوب اإعالنه : كارولينا باجنيتو

 - دبى  مر�شى  -منطقة   407 رقم  العقار  �شقة   - بليفيديري  مبنى  دبي-مبنى   - دبي  دبي-بر  الإم��ارات-اإم��ارة   : عنوانه 
Karolina_panagiotou@gmail.com  -  0501226505

مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/4/20 ال�شاعة 01:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ش غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش 

وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
وحدة عقارية - املنطقة : مر�شى دبي - رقم الر�ش 154 ا�شم املبنى : بيليفيديري - رقم املبنى 1 - رقم العقار : 407 

امل�شاحة : 95،04 مرت مربع - املقدرة ب��� )644،964/97( درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،
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لقي 28 �شخ�شاً على الأقل م�شرعهم يف و�شط وجنوب الفلبني حيث 
ت�شببت العا�شفة ال�شتوائية ميجي بفي�شانات وانزلقات تربة، وفق 

ما اأعلنت ال�شلطات اأم�ش الثالثاء.
اإذ قتل  ت�شّرًرا،  الأكرث  البالد،  و�شط  الواقعة  ليتي  وُتعتر منطقة 
وفق  اآخرون،   27 وفقد  تربة  انزلقات  يف  الأقل  على  �شخ�شاً   22

ال�شلطات املحلية.
ق�شوا  اأ�شخا�ش  ثالثة  اأن  الكوارث  لإدارة  الوطنية  الوكالة  واأك��دت 
اأي�شاً يف اإقليم نيغرو�ش اأورينتال وثالثة اآخرين يف جزيرة مينداناو 

بجنوب البالد.
املياه  غمرتها  التي  منازلهم  م��ن  �شخ�ش  األ��ف   17 م��ن  اأك��رث  وف��ر 

وقطعت عنها الكهرباء.
اأول  هي  "اأغاتون"  املحلي  با�شمها  الفلبني  يف  املعروفة  و"ميجي" 
عا�شفة ا�شتوائية كرى ت�شرب البالد هذا العام. وغالباً ما ت�شرب 

الفلبني كوارث طبيعية.
وبعد التظاهرة، طلبت وزارة اخلارجية الإيرانية من حركة طالبان 
عر موقعها الإلكرتوين توفر "ال�شمانات الالزمة لعمل بعثاتها 

بحاملة  اخل��ا���ش��ة  الهجومية  املجموعة  اإن  اأم��ري��ك��ي  م�����ش��وؤول  ق��ال 
اجلزيرة  �شبه  قبالة  امل��ي��اه  يف  تن�شط  لينكولن  اأب��راه��ام  ال��ط��ائ��رات 
باإر�شال  اإع��الم كورية جنوبية  اأف��ادت و�شائل  اأن  الكورية، وذلك بعد 

ال�شفن و�شط توتر ب�شاأن جتارب ال�شواريخ الكورية ال�شمالية.
وقال امل�شوؤول اإن املجموعة يف بحر اليابان، واملعروف اأي�شا بالبحر 
احللفاء  لطماأنة  اليابانية  ال��ق��وات  مع  تدريبات  لإج���راء  ال�شرقي، 

وال�شركاء يف املنطقة.
اأمريكيني  م�شوؤولني  قلق  فيه  يتنامى  وق��ت  يف  اخلطوة  ه��ذه  تاأتي 
من اأن جتري كوريا ال�شمالية جتربة نووية حتت الأر���ش يف الأيام 

املقبلة.
وهذه هي املرة الأوىل منذ 2017 التي تر�َشل فيها جمموعة حاملة 
الطائرات اإىل املياه بني كوريا اجلنوبية واليابان. ففي ذلك العام، مت 
اإر�شال حامالت الطائرات الأمريكية رونالد ريجان وتيودور روزفلت 
ونيميتز وجمموعاتها الهجومية متعددة ال�شفن يف ا�شتعرا�ش للقوة 

على خلفية جتارب كوريا ال�شمالية ل�شواريخ واأ�شلحة نووية.
ونقلت وكالة اأنباء يونهاب الكورية اجلنوبية عن م�شادر مطلعة مل 
ملا  املنطقة  �شتعمل يف  لينكولن  اأبراهام  الطائرات  اأن حاملة  ت�شمها 

يرتاوح بني ثالثة وخم�شة اأيام.

توقع وزير الإعالم اللبناين زياد املكاري اأن ت�شهد البالد ا�شتقطابا 
املرتقبة  الرملانية  الن��ت��خ��اب��ات  تغطية  خ�شم  يف  ك��ب��را،  اإع��الم��ي��ا 
املقررة يف 15 مايو املقبل، التي �شت�شكل حدثا مف�شليا على ال�شعيد 

ال�شيا�شي يف لبنان.
اإنه  عربية"،  نيوز  "�شكاي  موقع  م��ع  خا�ش  لقاء  يف  امل��ك��اري  وق��ال 
يتوقع م�شاركة اإعالمية "عاملية"، على �شوء طلبات و�شائل الإعالم 
تغطية  يف  للم�شاركة  الآن  حتى  تقدمت  التي  الأجنبية  وال��وك��الت 

النتخابات.
وك�شف الوزير اأن ما يقارب 300 طلبا لإعالميني يف و�شائل اإعالم 
خارجية �ُشجلت يف دوائر ال��وزارة، م�شرا اإىل اإمكانية ارتفاع الرقم 

اإىل ال�شعف مع اقرتاب موعد النتخاب اأكرث.
املحلي يف  الإع��الم  دور  اأهمية  املكاري على  �شدد  اأخ��رى،  وم��ن جهة 
تغطية هذا ال�شتحقاق مبو�شوعية وحرية، ل �شيما مع تعدد و�شائل 
احلماية  �شتوؤّمن  الإع���الم  وزارة  اأن  اإىل  م�شرا  اخل��ا���ش،  الإع���الم 

لالإعالميني خالل ممار�شتهم ملهنتهم بحرية وم�شوؤولية.
واأ�شاف: "نعمل بالتعاون مع فريق عمل على درا�شة م�شروع قانون 
الإعالم اجلديد لإقراره بن�شخته املعدلة قبيل النتخابات النيابية. 
لبنان  يف  الإع���الم  دور  تعزيز  م�شار  على  خ��ط��وة  ي�شكل  الأم���ر  ه��ذا 

وحماية احلريات العامة".

عوا�سم

مانيال

وا�سنطن

بريوت

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

التي  العنف  اأع��م��ال  يف  التحقيق  اإىل  امل��ّت��ح��دة  الأمم  يف  م�شوؤولون  دع��ا 
اأي�شاً  مطالبني  لأوك��ران��ي��ا،  ال��رو���ش��ي  ال��غ��زو  خ��الل  الن�شاء  ا�شتهدفت 

بحماية الأطفال يف هذا النزاع،.
وخالل اجتماع عقده جمل�ش الأمن الدويل بدعوة من الوليات املّتحدة 

واألبانيا، طالب هوؤلء امل�شوؤولون بوقف الغزو الرو�شي لأوكرانيا.
وقالت �شيما بحوث، املديرة التنفيذية لهيئة الأمم املتحدة للمراأة، خالل 

الجتماع اإّن "هذه احلرب يجب اأن تتوقف، الآن".

الأمم  منظمة  يف  ال��ط��وارئ  ب��رام��ج  مدير  فونتني،  مانويل  ق��ال  ب���دوره 
احلرب،  ه��ذه  لإنهاء  الوقت  ح��ان  "لقد  )اليوني�شف(  للطفولة  املتحدة 

واأطفال اأوكرانيا ل ي�شتطيعون النتظار".
اأك����رث ف��اأك��رث ع��ن ع��م��ل��ي��ات اغ��ت�����ش��اب وعنف  "ن�شمع  واأ���ش��اف��ت ب��ح��وث 

جن�شي".
العدالة  ب�شكل م�شتقّل ل�شمان  املزاعم  التحقيق يف هذه  "يجب  وتابعت 
اإىل  زي��ارة  لتّوها من  ع��ادت  التي  الأممية  امل�شوؤولة  وامل�شاءلة". وح��ّذرت 
للمجّندين  الكبر  وال��وج��ود  اجلماعي  ال��ن��زوح  "مزيج  اأّن  من  املنطقة 
واملرتزقة والوح�شية �شّد املدنيني الأوكرانيني، كّل ذلك اأّدى اإىل رفع كّل 

الأعالم احلمراء". اأما فونتني الذي عاد من زيارة اإىل اأوكرانيا، فحّذر 
من خطر ح�شول جماعة يف اأوكرانيا.

وقال "من اأ�شل 3.2 مليون طفل ظّلوا وفق التقديرات يف ديارهم، فاإّن 
ما يقرب من ن�شفهم معّر�شون خلطر عدم احل�شول على ما يكفي من 
اأ�شواأ يف مدن مثل ماريوبول وخر�شون،  "الو�شع  اأّن  الطعام". واأ�شاف 
حيث اأم�شى الأطفال وعائالتهم حتى اليوم اأ�شابيع من دون مياه جارية 

اأو خدمات �شرف �شّحي اأو اإمدادات غذائية منتظمة اأو رعاية طبية".
املتحدة،  الأمم  لدى  ال��روج  �شفرة  ي��ول،  مونا  �شّددت  الجتماع،  وقبل 

على تداعيات احلرب يف اأوكرانيا على درا�شة الأطفال يف هذا البلد.

وي���ول ال��ت��ي ت�شغل ب��الده��ا ح��ال��ي��اً م��ق��ع��داً غ��ر دائ���م يف امل��ج��ل�����ش، قالت 
طفل  مليون   5.7 ت��اأّث��ر  فقد  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  "وفقاً  اإّن���ه  لل�شحافيني 

باإغالق املدار�ش على م�شتوى" اأوكرانيا.
اإليها  يذهبون  مدر�شة  يجدوا  مل  طفل  مليون   5.7 "هوؤلء  واأ�شافت 
�شباح اليوم. املدار�ش مهمة لي�ش فقط للتعليم بل اأي�شاً حلماية الأطفال 

من العنف والعتداءات اجلن�شية وحتى الجتار بالب�شر".
وتوّجهت ال�شفرة الروجية اإىل رو�شيا بالقول اإّن "الأطفال اأبرياء. هم 
دائماً كذلك. توّقفوا عن قتلهم. توّقفوا عن تدمر م�شتقبلهم. اأوقفوا 

احلرب!".

دعوة �أممية للتحقيق باأعمال �لعنف �سّد �لن�ساء يف �أوكر�نيا

قد ت�سطر يف نهاية �ملطاف �إىل �ل�ستعانة بقو�ت �لحتياط   

رغم �لعقوبات.. رو�سيا ت�ستطيع حتمل خو�س حرب طويلة يف �أوكر�نيا

كييف ترتّقب هجوًما كبرًي� قريًبا جًد�             

ماريوبول ودونبا�س يف مرمى نري�ن �لقو�ت �لرو�سية 

•• لندن-رويرتز

يقول خراء يف جمال الدفاع والقت�شاد اإن باإمكان رو�شيا 
حتمل خو�ش حرب طويلة يف اأوكرانيا رغم العقوبات التي 
موا�شلة  على  قدرتها  �شل  بهدف  عليها  الغرب  يفر�شها 

احلرب.
والغاز  النفط  اأ���ش��ع��ار  ارت��ف��اع  اإىل  ال��رو���ش��ي  ال��غ��زو  واأدى 
واحلبوب التي ت�شدرها مما وفر لها مكا�شب كبرة غر 
متوقعة لتمويل "عمليتها الع�شكرية اخلا�شة" التي بداأت 
تدخل الآن مرحلة جديدة مع تركيز مو�شكو على منطقة 
دونبا�ش ال�شرقية بعد اإخفاقها يف اخرتاق دفاع اأوكرانيا 

عن العا�شمة كييف.
ت��زاي��د اخل�شائر  اأن  ي��ث��ب��ت  ا���ش��ت��م��رار احل����رب ف��ق��د  وم���ع 
ال��ب�����ش��ري��ة و����ش���رورة ت��ن��اوب ال���ق���وات يف امل��ع��رك��ة ميثالن 

حتديني اأكرث اإحلاحا من التكلفة املالية.
معهد  يف  القت�شادي  اخلبر  كركيجارد  جاكوب  وق��ال 
بيرت�شون لالقت�شادات الدولية بوا�شنطن "ميكن متويل 
�شبه  ب�شكل  التقنية  منخف�شة  احل���رب  م��ن  ال��ن��وع  ه���ذا 
كامل بالروبل مما يعني اأنه ميكنهم ال�شتمرار يف اإر�شال 
حتى  الأق��ل  على  اأوكرانيا  اإىل  الثقيلة  واملدفعية  القوات 

يحدث انهيار عام ب�شكل اأكر لالقت�شاد".
اأبحاث  وك��ال��ة  املحللني يف  كبر  ن��ورب��رج  ي��وه��ان  وق���ال 
الدفاع ال�شويدية اإن "العقوبات لن توؤثر على هذه احلرب 
على املدى الق�شر لأن اجلي�ش الرو�شي يقاتل بالدبابات 

التي بناها بالفعل واجلنود الذين دربهم بالفعل".
العقوبات  توؤدي  اأن  املتوقع  اإن من  الدويل  البنك  ويقول 
العام  ه��ذا  املئة  يف   11 من  اأك��رث  القت�شاد  تقلي�ش  اإىل 
ول��ك��ن اإي������رادات رو���ش��ي��ا م��ن ����ش���ادرات ال��ط��اق��ة اآخ����ذة يف 

الزدياد ب�شكل فعلي.
وقالت وزارة املالية الرو�شية يف اخلام�ش من اأبريل ني�شان 
اإن مو�شكو تتوقع حتقيق 9.6 مليار دولر من العائدات 
وحده  ني�شان  اأب��ري��ل  يف  الطاقة  مبيعات  م��ن  الإ�شافية 
بف�شل ارتفاع اأ�شعار النفط التي ل تزال عند نحو 100 

دولر للرميل.
ولكن ما من �شك يف اأن الآلة الع�شكرية التي تتباهي بها 

رو�شيا تلقت �شربة قوية ومكلفة.

املتحدة  الوليات  اإن  اأمريكي كبر  دفاعي  م�شوؤول  وقال 
تقدر اأن رو�شيا فقدت ما يرتاوح بني 15 يف املئة و20 يف 

املئة من قوتها القتالية خالل غزوها لأوكرانيا.
وقال امل�شوؤول الذي طلب عدم الك�شف عن ا�شمه اإن ذلك 
دب��اب��ات وع��رب��ات م��درع��ة واأنظمة  ���ش��يء م��ن  ك��ل  ي�شمل 
م��دف��ع��ي��ة وط����ائ����رات م��ق��ات��ل��ة وق���اذف���ة وم���روح���ي���ات اإىل 

�شواريخ اأر�ش جو و�شواريخ بالي�شتية.

* دبابات مفقودة
حت�شي  ع�شكرية  م��دون��ة  وه���ي  اأوري��ك�����ش،  م��دون��ة  تفيد 
التحقق  ميكن  مرئية  اأدل��ة  على  بناء  الطرفني  خ�شائر 
املعدات  ق��ط��ع��ة م���ن   2770 ف��ق��دت  ب����اأن رو���ش��ي��ا  م��ن��ه��ا، 
 476 منها  الثالثاء  اليوم  حتى  الأق��ل  على  الع�شكرية 
دبابة على الأقل مت تدمرها اأو اأحلقت بها اأ�شرار اأو مت 

التخلي عنها اأو ال�شتيالء عليها.
ال�����دويل للدرا�شات  امل��ع��ه��د  ي���وه���ان م��اي��ك��ل م���ن  وي���ق���ول 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة اإن ه���ذا ال��ع��دد م��ن ال��دب��اب��ات اأك���ر من 
جمموع ما لدى فرن�شا )222 دبابة( وبريطانيا )227 

دبابة( الع�شوين بحلف �شمال الأطل�شي.
ول تو�شك دبابات رو�شيا على النفاد اإذ تفيد بيانات املعهد 
باأنها كانت متلك نحو  الدويل للدرا�شات ال�شرتاتيجية 
ثالثة اآلف دبابة قبل احلرب. لكن اخلراء يقولون اإن 
بع�ش دباباتها قد تكون متقادمة اأو يف حالة متهالكة اأو 
للدبابات  الفعلي  العدد  ف��اإن  لذلك  غيار  قطع  تنق�شها 

ال�شاحلة للقتال اأقل من ذلك.
وقال ماثيو بوليج املتخ�ش�ش يف �شوؤون اجلي�ش الرو�شي 
لدى مركز درا�شات ت�شاثام هاو�ش اإن مو�شكو مل ت�شتخدم 
بعد ما لديها من اأ�شلحة حديثة تخ�شى فقدها واعتمدت 
بكثافة على معدات ثقيلة موجودة لديها بوفرة وترجع 

للعهد ال�شوفيتي.
واأ�شاف اأن الأم��ر قد ي�شتغرق من ع�شرة اأع��وام اإىل 20 
كانت  التي  امل��ع��دات  مل�شتويات  جديد  من  للو�شول  عاما 
م��ت��وف��رة ق��ب��ل احل����رب وه���ي م��ه��م��ة م��ع��ق��دة ب�شبب عدة 
والف�شاد  وال��ت��ح��دي��ث  الت�شميم  حت��دي��ات  منها  ع��وام��ل 
احل�شول  على  القدرة  وعدم  الدفاع  �شركات  ومديونيات 
ب�شبب  ال��غ��رب  يف  املنتجة  الدقيقة  الإل��ك��رتون��ي��ات  على 

العقوبات.

* عبء ع�سكري
ق���ال ري��ت�����ش��ارد ك���ون���ويل ال��زم��ي��ل ب��امل��ع��ه��د امل��ل��ك��ي املتحد 
للخدمات يف لندن ومدير جمموعة اإي�شرتن لال�شت�شارات 
ب�شبب  لالرتفاع  بحاجة  الرو�شي  الع�شكري  الإن��ف��اق  اإن 
احل��رب يف اأوكرانيا وما نتج عن ذلك من زي��ادة ح��ادة يف 

التوتر مع حلف �شمال الأطل�شي.
املحلي  الناجت  الدفاعي كح�شة من  الإن��ف��اق  اأن  واأ���ش��اف 
الإجمايل ميكن اأن يرتفع ب�شكل كبر عن م�شتواه احلايل 
البالغ حوايل اأربعة يف املئة، ومن املحتمل اأن يت�شاعف يف 

ال�شنوات القليلة املقبلة.
�شي�شعرون  العاديني  الرو�ش  املواطنني  اإن  كونويل  وقال 
بالتاأثر لكن الدولة ميكن اأن تدفع ثمن املجهود احلربي 
بدون عناء، حتى لو دخل اقت�شادها يف حالة رك��ود. واإذا 
م���وارد مثل  ال���ش��ت��ي��الء على  لرو�شيا  الأم����ر، ميكن  ل��زم 

الوقود من ال�شركات اململوكة للدولة.
واأ�شار اإىل اأن ال�شوؤال الأكرث اإحلاحا هو م�شتوى اخل�شائر 

ي�شل  ما  فيها  ي�شارك  حرب  ا�شتمرار  و�شعوبة  الب�شرية 
اإىل 150 األف جندي يف وقت واحد.

1351 جنديا فقط  الآن مبقتل  واعرتفت رو�شيا حتى 
اأوكرانيا  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على  اآخ��ري��ن،   3825 واإ���ش��اب��ة 
مرات.  بعدة  اأك��ر  العدد  اأن  تعتقد  الغربية  واحلكومات 
 325 املحمولة جوا حوايل  ويبلغ قوام جي�شها وقواتها 
األفا. وقال كونويل اإن رو�شيا قد ت�شطر يف نهاية املطاف 
اإىل اتخاذ قرار ل يحظى ب�شعبية من الناحية ال�شيا�شية 
بال�شتعانة بقوات الحتياط، والتي يقدرها املعهد الدويل 
للدرا�شات ال�شرتاتيجية مبليوين رجل تقل اأعمارهم عن 
50 عاما يف اخلدمة الع�شكرية خالل ال�شنوات اخلم�ش 

املا�شية.
اأوكرانيا،  األفا يف   150 كان لديك  "اإذا  واأ�شاف كونويل 
قتالية،  عمليات  يف  بالفعل  م�شرتك  جي�شك  ن�شف  ف��اإن 

وتعر�ش الكثر منهم خل�شائر كبرة.
ت�شتخدم  وامل��ن��اوب��ة.  ل��ال���ش��ت��ب��دال  ب��ح��اج��ة  ه��م  "لذلك 
اإذا  ك��ذل��ك  الأم����ر  �شي�شبح  اأو  ب��ال��ك��ام��ل  جي�شها  رو���ش��ي��ا 

ا�شتمرت احلرب لفرتة اأطول".

•• كراماتور�سك-اأ ف ب

توا�شل القوات الرو�شية ممار�شة ال�شغط على مدينة 
م��اري��وب��ول ال�����ش��اح��ل��ي��ة ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي يحاول 
اجلنود الأوكرانيون الدفاع عنها ب�شدة كما يفعلون يف 
�شرق بالدهم حيث ترتّقب كييف هجوًما كبًرا قريًبا 

جًدا.
وي��ب��دو ال��و���ش��ع يف م��اري��وب��ول امل���دّم���رة ك��ث��ًرا والتي 
يوًما،   40 اأكرث من  منذ  الرو�شي  يحا�شرها اجلي�ش 

ماأ�شاوًيا.
وكتب م�شت�شار الرئي�ش الأوكراين ميخايلو بودولياك 
يف تغريدة اأن "ع�شرات اآلف" الأ�شخا�ش ُقتلوا يف هذه 
املدينة وُدّمر "%90 من املنازل"، م�شيًفا اأن "اجلنود 

الأوكرانيني حما�شرون وعالقون".
من جانبه، �شّرح م�شاعد رئي�ش بلدية املدينة �شرغي 
اأجل  م��ن  "املعارك  �شي" اأن  ب��ي  "بي  ل�شبكة  اأورل����وف 

ماريوبول م�شتمّرة".
املدينة.  من  ج��زًءا  موقًتا  احتّلوا  "الرو�ش  اأن  واأو�شح 
اجلنود الأوكرانيون يوا�شلون الدفاع عن و�شط املدينة 

وجنوبها، وكذلك عن املناطق ال�شناعية".
وك��ت��ب��ت ال���ق���وات ال��ري��ة الأوك���ران���ي���ة ع��ر ت��ل��غ��رام اأن 
اأن  الثنني  موؤكدًة  م�شتمر"،  ماريوبول  عن  "الدفاع 
تتم�شك  التي  ال��دف��اع  ق��وات  وح���دات  م��ع  "التوا�شل 

باملدينة ببطولة، م�شتقّر وم�شتمر".
زيلينك�شي  ف��ول��ودمي��ر  الأوك�����راين  الرئي�ش  وط��ال��ب 
الفيديو  م��رة ج��دي��دة يف ت�شريح ع��ر  الث��ن��ني  م�شاء 
ا لتعزيز الدفاع  حلفاءه مبزيد من الأ�شلحة، خ�شو�شً
اإليه  ال��ذي نحتاج  القدر  نتلقى  "ل  املدينة. وق��ال  عن 
لإن���ه���اء ه���ذه احل����رب ب�����ش��ك��ل اأ����ش���رع، ل��ت��دم��ر العدو 
ح�شار  لفّك"  ا،  وخ�شو�شً اأرا�شينا،  على  كامل  ب�شكل 

ماريوبول.
التي  ماريوبول  مدينة  الرو�ش  يحا�شر  اأ�شابيع،  منذ 
�شتتيح ال�شيطرة عليها تعزيز مكا�شبهم امليدانية على 
دونبا�ش  مناطق  رب��ط  ع��ر  اآزوف،  بحر  �شاحل  ط��ول 
ب�شبه جزيرة القرم التي �شّمتها مو�شكو عام 2014.

اأّنها تتحّقق من �شّحة معلومات عن  اأعلنت بريطانيا 
اأ�شلحة كيميائية يف هجوم  الرو�شية  القوات  ا�شتخدام 
اآزوف  اإعالن كتيبة  �شّنته على ماريوبول، وذلك بعيد 
"ماّدة  األ��ق��ت  اأّن ط��ائ��رة م�����ش��ّرة رو���ش��ي��ة  الأوك��ران��ي��ة 

�شاّمة" على ع�شكريني ومدنيني اأوكرانيني.
وكتبت وزيرة اخلارجية الريطانية ليز ترا�ش م�شاء 
"هناك تقارير مفادها  الثنني يف تغريدة على تويرت 
ا���ش��ت��خ��دم��ت عوامل  ت��ك��ون  ق��د  ال��رو���ش��ي��ة  ال���ق���وات  اأّن 
كيميائية يف هجوم على �شّكان ماريوبول. نعمل ب�شكل 

عاجل مع ال�شركاء للتحّقق من التفا�شيل".
بيرتو  م��اري��وب��ول  ب��ل��دي��ة  ل��رئ��ي�����ش  م�����ش��ت�����ش��اًرا  اأن  اإل 
اأن��دري��و���ش��ت�����ش��ي��ن��ك��و اأع���ل���ن ع���ر ت��ط��ب��ي��ق ت���ل���غ���رام اأن 
"املعلومات ب�شاأن الهجوم الكيميائي لي�ش موؤكدة بعد 
با�شم  للمتحدث  بالن�شبة  كذلك  احلايل".  الوقت  يف 
اأن  الثنني  م�شاء  �شّرح  ال��ذي  كربي  جون  الكرملني 
هجوم  عن  تفيد  التي  باملعلومات  علم  على  وا�شنطن 
كيميائي على هذه املدينة، لكّنها ل ت�شتطيع تاأكيدها.

فيما جتعل مو�شكو من ال�شيطرة الكاملة على منطقة 
ترتقب  اأنها  كييف  اأعلنت  الأ�شا�شي،  هدفها  دونبا�ش 
املحاذية  املنطقة  هذه  على  كبًرا  هجوًما  ج��ًدا  قريًبا 
ملو�شكو  املوالون  النف�شاليون  ي�شيطر  والتي  لرو�شيا 

على جزء منها منذ 2014.
واأكدت رئا�شة اأركان اجلي�ش الأوك��راين عر في�شبوك 
�شباح الثالثاء اأنه "من املرجح يف امل�شتقبل اأن يحاول 
ال��ع��دو ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى م��اري��وب��ول وال���ش��ت��ي��الء على 
بوبا�شنا )الواقعة بني دونيت�شك ولوغان�شك( واإطالق 

دونيت�شك( بهدف  ك��وراخ��وف )غ��رب  هجوم يف اجت��اه 
بلوغ احلدود الإدارية ملنطقة دونيت�شك".

اأولك�شندر  ال����دف����اع  وزارة  ب���ا����ش���م  امل���ت���ح���دث  وق������ال 
على  ال��ع��دو  ب���ات  معلوماتنا،  "بح�شب  م��وت��وزي��ان��ي��ك 
�شيقع  ال�شرق.  على  لهجوم  ال�شتعدادات  اإمت��ام  و�شك 
الهجوم قريبا جدا". يف وا�شنطن، اأعلن م�شوؤول كبر 
حول  قّوتها  تعزز  الرو�شية  ال��ق��وات  اأن  البنتاغون  يف 
ال�شرتاتيجية،  اإزيوم  ا قرب مدينة  دونبا�ش، خ�شو�شً
لكنها مل تبداأ بعد هجومها لب�شط �شيطرتها الكاملة 

على هذه املنطقة الواقعة يف �شرق اأوكرانيا.
ال���ذي ا�شطدم  اأن ال��رئ��ي�����ش ال��رو���ش��ي  ي���رى حم��ل��ل��ون 
هجومه على اأوكرانيا مبقاومة �شر�شة، يريد اأن يحقق 
ال�شخم  الع�شكري  العر�ش  قبل  دونبا�ش  يف  انت�شارا 
ذكرى  مبنا�شبة  اأيار/مايو   9 يف  احلمراء  ال�شاحة  يف 

انت�شار ال�شوفيات على اأملانيا النازية.
اأن��دري يرماك  وقال مدير مكتب الرئي�ش الأوك��راين 
دونيت�شك  اأجل منطقَتي  "املعركة من  اإن  تلغرام  عر 

ولوغان�شك هي حلظة حا�شمة يف احلرب".
حلرمان  فر�شة  اإن��ه��ا  لأوك��ران��ي��ا،  "بالن�شبة  اأن  واأك���د 
رو���ش��ي��ا م��ن اإم��ك��ان��ي��ة م��وا���ش��ل��ة ع��دوان��ه��ا ع��ر هزمية 
ا  اأي�شً اإن��ه��ا  ل��ل��غ��رب،  "بالن�شبة  اأن  م�شيًفا  جي�شها"، 
�شرعة  على  يعتمد  انت�شارنا  لأن  ج��وه��ري��ة،  معركة 

اتخاذ القرارات ب�شاأن الت�شليح".
من جانبه، توقع حاكم منطقة لوغان�شك يف دونبا�ش 
املعركة  "ت�شتمر  اأن  في�شبوك  ع��ر  غ��اي��داي  �شرغي 
الأيام  تلك  اأياما عدة وخالل  دونبا�ش  لل�شيطرة على 
اإىل  املدنيني  داعًيا  كامل"،  لدمار  مدننا  تتعر�ش  قد 
اإخالء املدينة عر املمرات الإن�شانية اخلم�شة املحددة 
م��اري��وب��ول يف  �شيناريو  "يتكرر  اأن  م��ن  ل��ذل��ك. وح��ذر 

منطقة لوغان�شك".
ُق��ت��ل ثمانية  ال��ب��الد،  يف خاركيف )���ش��رق( ث��اين م��دن 
اأع��ل��ن حاكم  م��ا  وف��ق  اأ���ش��خ��ا���ش ج���راء عملية ق�شف، 

املنطقة اأوليغ �شينيغوبوف.
بالتحقيق  الإثنني  املّتحدة  الأمم  طالب م�شوؤولون يف 
اأوكرانيا  يف  الن�شاء  ا�شتهدفت  التي  العنف  اأع��م��ال  يف 
وذلك  النزاع،  ب�شبب  نزحوا  الذين  الأطفال  وبحماية 
خالل اجتماع عقده جمل�ش الأمن الدويل بدعوة من 

الوليات املّتحدة واألبانيا.
الأمم  لهيئة  التنفيذية  امل��دي��رة  بحوث،  �شيما  وقالت 
املتحدة للمراأة، خالل الجتماع اإّن "هذه احلرب يجب 
هذه  يف  التحقيق  "يجب  وتابعت  الآن".  تتوقف،  اأن 

املزاعم ب�شكل م�شتقّل ل�شمان العدالة وامل�شاءلة".
وفّر اأكرث من 4،5 مليون لجئ اأوكراين من بالدهم 
منذ بدء الغزو يف 24 �شباط/فراير، بح�شب املفو�شية 

ال�شامية لالأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئني.
النم�شوي  امل�شت�شار  التقى  الدبلوما�شي،  ال�شعيد  على 
ك����ارل ن��ي��ه��ام��ر ال��رئ��ي�����ش ال��رو���ش��ي ف��الدمي��ر بوتني، 
دول��ة غربية يقدم على هذه  اأول زعيم  لي�شبح بذلك 
اإنه  وق��ال  لأوكرانيا  الرو�شي  الغزو  بدء  منذ  اخلطوة 
"مت�شائم" ب�شاأن "منطق احلرب" الذي يتبّناه بوتني.

دخل  لقد  اأوه���ام.  لدينا  تكون  اأن  ينبغي  "ل  واأ���ش��اف 
ال��رئ��ي�����ش ب��وت��ني ب�����ش��ك��ل ك��ب��ر يف م��ن��ط��ق ح����رب وهو 
يت�شّرف وفقاً لذلك" على اأمل حتقيق "جناح ع�شكري 
�شريع". يف لوك�شمبورغ، بداأ وزراء خارجية دول الحتاد 
العقوبات  �شاد�شة من  الأوروب��ي الثنني درا�شة حزمة 

�شد مو�شكو، لكنها لن ت�شمل واردات النفط والغاز.
الأوروبيني  مطالبة  عن  الأوك���راين  الرئي�ش  يكّف  ل 
بوقف  ا  خ�شو�شً وي��ط��ال��ب  قوية".  ع��ق��وب��ات  ب�"تبني 
�شراء النفط والغاز الرو�شيني وبتزويد بالده باأ�شلحة 
على  الو�شيك  الهجوم  مواجهة  يف  للمقاومة  ثقيلة 

منطقة دونبا�ش.

و��سنطن تاأمر �ملوظفني بقن�سليتها يف �سنغهاي باملغادرة 
•• �سنغهاي-اأ ف ب

اأمرت الوليات املّتحدة املوظفني غر الأ�شا�شيني يف قن�شليتها يف �شنغهاي 
فيها  بكوفيد19-  الإ�شابات  اأع��داد  ارتفاع  ب�شبب  ال�شينية  املدينة  مبغادرة 
وتدابر الإغالق ال�شارم التي فر�شتها ال�شلطات لوقف تف�ّشي اجلائحة، كما 
اأعلنت ال�شفارة الأمركية يف بكني  اأم�ش الثالثاء. وقالت ال�شفارة اإّن وزارة 
اخلارجية الأمركية اأمرت هوؤلء املوظفني "باملغادرة ب�شبب جائحة كوفيد-
ال�شلطات  اأبلغوا  الأمركيني  الدبلوما�شيني  اأّن  اإىل  م�شرة  الراهنة"،   19
ظّل  يف  ورخائهم"  الأم��رك��ي��ني  املواطنني  �شالمة  اإزاء  "بقلقهم  ال�شينية 

التدابر ال�شارمة املّتخذة يف العا�شمة القت�شادية لل�شني.
وتعّر�شت ا�شرتاتيجية "�شفر اإ�شابات كوفيد" التي تّتبعها بكني اإىل �شغوط 
على مرحلتني على  اإغالقاً  ال�شينية  ال�شلطات  اإذ فر�شت  اآذار/م��ار���ش  منذ 
�شّكان �شنغهاي، املدينة البالغ عدد قاطنيها 25 مليون ن�شمة والتي �شّجلت 
�شكاوى من نق�ش  اإىل  اأّدى  بالفرو�ش، ما  اإ�شابة  األ��ف  اأك��رث من مئة  فيها 
الأمركية  ال�شفارة  وك��ان��ت  �شحيني.  موظفني  م��ع  و���ش��دام��ات  ال��غ��ذاء  يف 
القن�شلية  مبغادرة  الأ�شا�شيني  غر  للموظفني  �شت�شمح  اإّنها  ال�شبت  قالت 
حمّذرة  املدينة،  يف  بالفرو�ش  الإ�شابات  اأع���داد  لرت��ف��اع  نظراً  �شنغهاي  يف 
مواطنيها يف ال�شني من اأّنهم قد يواجهون "تطبيقاً تع�شفياً" لقيود مكافحة 
الفرو�ش. ورّدت بكني على قرار وا�شنطن يومها بالتعبر عن "عدم ر�شاها 
لها  اأ�شا�ش  ل  التي  املتحدة  الوليات  لتهامات  احلازمة  ومعار�شتها  القوي 

ب�شاأن �شيا�شة ال�شني لل�شيطرة على الوباء".
وتلتزم ال�شني �شيا�شة تقوم على فر�ش تدابر اإغالق �شريعة واإجراء فحو�ش 
وا�شعة النطاق وقيود على ال�شفر لوقف تف�ّشي الفرو�ش بينما يرتفع عدد 

الإ�شابات اليومية يف �شنغهاي جراء تف�شي املتحورة اأوميكرون يف املدينة.
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عربي ودويل

•• نيودلهي-اأ ف ب

تاأمل الهند اأن يتخذ رئي�ش الوزراء الباك�شتاين 
���ش��ري��ف خ���ط���وات لتح�شني  ���ش��ه��ب��از  اجل���دي���د 
العالقات بني اخل�شمني النوويني بعد �شنوات 

من التوتر، وفق ما يرى حمللون.
املعروف  �شريف  يواجه  الإثنني،  انتخابه  بعد 
التجاري،  ل��ل��ت��ع��اون  ب��راغ��م��ات��ي وم��وؤي��د  ب��اأن��ه 
ال��ع��دي��د م���ن ال��ت��ح��دي��ات ال���ك���رى م���ن بينها 
التي  امل��ج��اورة  الهند  م��ع  ال�شائكة  ال��ع��الق��ات 
قامت مثل بلده نتيجة تق�شيم الإمراطورية 
والتي   ،1947 ع���ام  ال��ه��ن��د  يف  ال��ري��ط��ان��ي��ة 

خا�شت باك�شتان ثالث حروب �شدها مذاك.
اأباد  اإ�شالم  يف  اجلديد  القوي  الرجل  ينحدر 
يف  اإل��ي��ه��ا  ُينظر  نخبوية  �شيا�شية  عائلة  م��ن 
لت�شوية  وم�شتعدة  ت�شاحلية  اأنها  على  الهند 
اخلالفات من خالل احلوار بدل من املواجهة 

- على عك�ش �شلفه عمران خان.
وق��ال اأ���ش��ت��اذ ال��درا���ش��ات ال��دول��ي��ة يف اجلامعة 
دار�شان  اأج�����اي  دل��ه��ي  الإ���ش��الم��ي��ة يف  امل��ل��ّي��ة 
بيهرا لوكالة فران�ش بر�ش "اإنه لي�ش �شخ�شا 

�شيذهب اإىل حد معاداة الهند".
يف بادرة غر معتادة ل�شيا�شي باك�شتاين رفيع 
امل�شتوى، زار �شريف الهند عام 2003 عندما 
كان رئي�شا لوزراء ولية البنجاب التي انق�شمت 

بني البلدين خالل تق�شيم العام 1947.
من  الهندي  اجلانب  على  اأ�شالفه  قرية  وزار 
اآنذاك  ال����وزراء  برئي�ش  التقى  كما  احل����دود، 
م���امن���وه���ان ���ش��ي��ن��غ وم�������ش���وؤول���ني اآخ����ري����ن يف 

نيودلهي.
ناريندرا  ال��ه��ن��دي  ن��ظ��ره  ح�شر  جهته،  م��ن 

مودي حفل زفاف اأحد اأع�شاء عائلة �شريف.
اأج�����رى ال��زع��ي��م ال��ق��وم��ي ال��ه��ن��دو���ش��ي رحلة 
عام  بعد   ،2015 ع��ام  باك�شتان  اإىل  مفاجئة 
م���ن ت��ول��ي��ه م��ن�����ش��ب��ه، ح��ي��ث ا���ش��ت��ق��ب��ل��ه �شقيق 
ال��ذي كان رئي�شا للوزراء  ن��واز  �شريف الأك��ر 

حينها.
وي�شر الباحث يف مركز اإ�شالم اأباد للدرا�شات 
اأن  اإىل  غ�����ول  ام���ت���ي���از  الأم���ن���ي���ة  وال���ب���ح���وث 
ودية"  "عالقات  ع��ام  ب�شكل  اأقاما  ال�شقيقني 

مع قادة الهند.
للهند  ج��ي��دة  ان��ط��الق  نقطة  "هذه  واأ����ش���اف 

ل�شتئناف احلوار".
واأع����ق����ب����ت زي��������ارة م�������ودي ع�����دة ج�������ولت من 

الثقة  ا���ش��ت��ع��ادة  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  امل��ح��ادث��ات 
التي و�شلت اإىل اأدنى م�شتوياتها بعد هجمات 
اتهمت  والتي   2008 عام  الإرهابية  بومباي 

الهند باك�شتان برعايتها.
لكن ان��ف��ت��اح ال��ع��الق��ات ت��وق��ف ف��ج��اأة يف العام 
التايل مع ا�شتئناف ال�شراع يف منطقة ك�شمر 
�شبب  والتي كانت  البلدين  املتنازع عليها بني 

اثنني من حروبهما الثالثة.
املنطقة  ج���وي���ة يف  غ������ارات  ���ش��ل�����ش��ل��ة  واأث�������ارت 
ال�شديد  وال���ت���وت���ر   2019 ع����ام  احل����دودي����ة 
وال�������ش���م���ت ب����ني احل���ك���وم���ت���ني خم������اوف من 
العالقات  ت����ده����ورت  ج���دي���د.  م��ف��ت��وح  ن�����زاع 
الدبلوما�شية ب�شكل اأكر يف ظل حكومة رئي�ش 
بقربها من  ُعرفت  التي  ال���وزراء عمران خ��ان 
اجلي�ش الباك�شتاين حيث ل يزال العداء للهند 
حا�شرا بقوة. ومت تعليق التجارة الثنائية بعد 
�شلطتها يف  لتعزيز  الهند  حماولة من جانب 

اجلزء الذي ت�شيطر عليه من ك�شمر.
ناريندرا  الهندي  نظره  ب�شدة  خ��ان  وانتقد 
مودي، ودعا اإىل حترك دويل لإنهاء ما اأ�شماه 

عليها. املتنازع  املنطقة  جماعية" يف  "اإبادة 
ال�شيا�شي  امل��ح��ل��ل  ي��ع��ت��ق��د  خ����ان،  رح��ي��ل  ب��ع��د 
اأن �شريف لديه فر�شة لتجاوز  دوتا  �شوجيت 
ال�شنوات الأخرة،  التي تراكمت يف  ال�شغائن 
م�شيفا اأن اأي انفتاح �شوف "ينظر اإليه ب�شكل 

اإيجابي للغاية" يف الهند.
بر�ش  فران�ش  لوكالة  ت�شريح  يف  دوت��ا  وت��اب��ع 
"نحتاج اإىل عالقة جديدة مع باك�شتان" تقوم 
اخلالفات  و"حل  ال�شلمي"  "التعاي�ش  على 

بالتاأكيد  ذل��ك  "�شي�شاعد  واأردف  باحلوار". 
باك�شتان، والهند اأي�شا بال �شّك".

�شهباز  اأظهر  انتخابه،  بعد  الأول  خطابه  يف 
�شريف انفتاحا يف هذا الجتاه، معلنا اأن بالده 

تريد "عالقة اأف�شل مع الهند".
لكنه حّذر اأي�شا من اأنه لن يكون هناك �شالم 

دائم من دون ت�شوية و�شع ك�شمر.
ال�شماح  م��ودي  ال���وزراء  رئي�ش  "على  واق���رتح 
لنا بحل ق�شية ك�شمر وتكري�ش كل طاقاتنا 

لزدهار بلدينا".
الو�شع  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  ���ش��ري��ف  ع��ل��ى  �شيتعني 
القت�شادي ال�شعب يف باك�شتان يف ظل ت�شارع 
الروبية  قيمة  انخفا�ش  وا�شتمرار  الت�شخم 

وتزايد الديون.
الإ�شالمية،  امللّية  اجلامعة  من  بيهرا  ووفق 
قد تدفع هذه الأو�شاع املالية القامتة �شريف 
موؤكدا  الهند،  التجارية مع  العالقات  لإع��ادة 
اأن "باك�شتان متر بوقت ع�شيب للغاية، لي�ش 

لديها خيار حقا".
ل��ك��ن احل��ك��وم��ة ال��ه��ن��دي��ة ل ت���زال ح���ذرة بعد 

عقود من عدم الثقة والعداء الرا�شخني.
نقال  اك�شر�ش"  "انديان  �شحيفة  اأ����ش���ارت 
"على  اأن��ه  ا�شمه  تك�شف  عن م�شوؤول كبر مل 
عام،  ب�شكل  اإيجابية  الإ���ش��ارات  اأن  من  الرغم 
اأن العالقات مع باك�شتان متقلبة اإىل حد  اإل 
كبر ول يتطلب الأمر �شوى هجوما اإرهابيا 

واحدا... ليتغّر اخلطاب".
واأ�شاف امل�شوؤول "�شننتظر ونراقب كل خطوة 

عن كثب".

�لعر�ق.. �سر�ع �ل�سرخيني و�ل�سدريني يعود �إىل �لو�جهة
•• بغداد-وكاالت

الأئمة  قبور  بهدم  ال�شرخي،  اأتباع مرجعية حممود  اأح��د  دع��وة  اأ�شعلت 
القوات  ب��داأت  فيما  بغداد،  بابل جنوبي  التوترات يف حمافظة  ال�شيعية، 
العراقية حملة وا�شعة، لعتقال اأن�شار ال�شرخي وفقاً لتقرير �شكاي نيوز 
عربية. وبداأ التوتر عندما طالب ممثل ال�شرخي يف حمافظة بابل، بهدم 
قبور الأئمة ال�شيعة، باعتبار وجودها خمالفة للدين الإ�شالمي، وهو ما 

اأثار غ�شب جهات دينية، واأو�شاط �شعبية، هناك.
و�شريعاً اقتحم زعيم التيار ال�شدري مقتدى ال�شدر هذا ال�شجال، حيث 
اأمهل ال�شرخي، ثالثة اأيام للتروؤ من ممثله يف �شالة اجلمعة مبحافظة 
اأنه يف حال مل يتراأ ال�شرخي من ممثله،  بابل، علي امل�شعودي، وتوعد 

فاإنه �شيلجاأ اإىل الطرق القانونية وال�شرعية والعرفية.

لل�شرخي،  بالتقليد  ينتمون  م��ن  "بع�ش  اإن  ر�شالته:  يف  ال�شدر  وق��ال 
يحاولون اإدخال بع�ش العقائد املنحرفة للمذهب، واآخرها ما �شدر من 

اإمام حجة لهم يف حمافظة بابل، الذي طالب بهدم القبور".
وعقب تلك الر�شالة، اعتقلت قوات الأمن العراقية، رجل الدين امل�شعودي، 
وهو اإمام ح�شينية الفتح املبني، فيما تظاهر ع�شرات من اأن�شار ال�شدر، 

م�شاء الثنني، اأمام احل�شينية، احتجاجاً على خطبة امل�شعودي.
ب��اإغ��الق جميع مقرات  ق���راراً  ب��اب��ل،  اأ���ش��درت �شرطة حمافظة  ب��دوره��ا، 

ال�شرخي، يف املدينة، حت�شباً من "انفالت اأمني".
ومل ت��ق��ف الأم�����ور ع��ن��د ه���ذا احل����د، ب��ل ان��ف��ج��رت ع��ب��وة ���ش��وت��ي��ة، كانت 
مدينة  يف  لل�شرخيني  التابعة  املجتبى  ح�شينية  من  بالقرب  مو�شوعة 
امل�شيب باملحافظة ذاتها، دون وقوع اإ�شابات، وهو ما اأثار القلق من حدوث 

ا�شتباكات بني الطرفني، اأو نزاع م�شلح.

مدينة  يف  ال�����ش��در،  مقتدى  اأن�����ش��ار  م��ن  غا�شبون  حمتجون  اأق���دم  كما 
القا�شم ببابل، على حرق اإحدى احل�شينيات التابعة لل�شرخي.

احل�شينية،  ال�شدر،  اأن�شار  من  الع�شرات  اقتحام  مرئي،  مقطع  واأظهر 
فيما ا�شتعلت النران بداخلها وباحتها.

التي حت�شل فيها مناو�شات، ومالحقات �شد  الأوىل،  املرة  ولي�شت هذه 
مرجعية ال�شرخي، واأن�شاره، اإذ ح�شلت حوادث مماثلة خالل ال�شنوات 

املا�شية، و�شلت كثراً اإىل ال�شتباكات امل�شلحة.
وتاأتي تلك التطورات يف ظل اأو�شاع �شيا�شية مرتبكة، ب�شبب تاأخر ت�شكيل 
الكبرة،  الكتل  بني  ال�شيا�شية،  اخلالفات  واحتدام  العراقية،  احلكومة 
ف�شاًل عن التحديات الأمنية التي يواجهها العراق، مثل خماطر داع�ش، 
حملة  العراقية،  الأمن  قوات  اأطلقت  وبالتزامن،  امل�شلحة.  واملجموعات 

وا�شعة، لتعقب اأتباع ال�شرخي يف عدة حمافظات بالبالد.

"وكالة ال�شتخبارات �شرعت بحملة  اإن  بيان:  الداخلية يف  وقالت وزارة 
وا�شعة ملالحقة عنا�شر اإحدى احلركات الدينية املتطرفة والتي حتاول 
الإ����ش���اءة اىل ال���رم���وز ال��دي��ن��ي��ة وال��ط��ق��و���ش الإ���ش��الم��ي��ة وه���دم املراقد 

املطهرة".
وكالة  رج���ال  متكن  دقيقة  ا�شتخبارية  ملعلومات  "وفقاً  اأن���ه  واأ���ش��اف��ت، 
6 متهمني م��ن ه���ذه احلركة  ال���ش��ت��خ��ب��ارات م��ن ال��ق��اء ال��ق��ب�����ش ع��ل��ى 
يف  ال��واح��د  العراقي  �شعبنا  ابناء  بني  الفتنة  بث  حت��اول  التي  املتطرفة 

حمافظات الب�شرة وكربالء املقد�شة ومي�شان".
ولدى ال�شرخي تاريخ من املواجهات مع قوات الأمن العراقية، واأع�شاء 
املجموعات امل�شلحة، ففي عام 2014، �شهدت حمافظة كربالء مواجهات 
دامية، ب�شبب موقف ال�شرخي من ت�شكيل احل�شد ال�شعبي ملواجهة تنظيم 

داع�ش، اإذ اعتره ميلي�شيات اإيرانية.

نافذة 
م�سرعة

   �آر�ء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة �كت�ساف كيف يفكر �لآخر

بير مارتن* 
قريبة؟  النهاية  ح��ًق��ا  ه��ل  اخ���را؟  ممكن  ه��ذا   هل 
تكرث عالمات الإرهاق ال�شيا�شي لرتامب، لكنه  مل 

يقل كلمته الأخرة . 
 ل�شت معتاًدا على عناوين تاأخذ �شكل الأ�شئلة، لكن 

مع ترامب، من الأف�شل عدم الحتفال  مبكًرا . 
 ت�شتمر معارك الرئي�ش ال�شابق مع الق�شاء، ولديه 
م�شاكل جدية على اجلبهتني ال�شيا�شية  والإعالمية، 

لكن ل تزال يف جعبته بع�ش الوراق . 

جر�ئم يف و�سح �لنهار
 لقد كان اأ�شبوعا �شعبا بالن�شبة ملتقاعد مار اأ لغو. 
عّر  يناير   2021،   6 ب��اأح��داث  يتعلق  حكم  يف   ،
قا�ش عن اعتقاده اأنه من املحتمل اأن ترامب ارتكب 

جرمية يف ذلك اليوم . 
 وبعد يوم ، علمنا اأن اأكرث من �شبع �شاعات مفقودة 
 6 للرئي�ش  ال�شابق يف  الهاتفية  املكاملات  من تقرير 

يناير . 
املتظاهرين على غزو  راآه اجلميع وهو ي�شجع   لقد 
ع��ل��ى  الطبيعة  الأدل����ة  وت��ت��زاي��د  ال��ك��اب��ي��ت��ول،  مبنى 
امل��ت��ع��م��دة ل��ه��ذا ال��ه��ج��وم ال��ع��ن��ي��ف؛ وي��ن��ط��ب��ق نف�ش 

ال�شيء على اأدلة اإعاقة العدالة وعمل  الكونغر�ش . 
العام مريك  املدعي  اأن  اأدل��ة على  ن��راه، هي   ما ل 
�شد  امل�شوؤولني  ر�شمية  اتهامات  �شيوجه  ج��ارلن��د 

عن هذه الأحداث، مبا يف ذلك ترامب . 
ال���ذي ه��و م��و���ش��وع �شل�شلة من  ت���رام���ب،   يف ح��ال��ة 
املزاعم املوثوقة ب�شوء ال�شلوك اجلن�شي  اأو املخالفات 
املالية، يبدو اأن م�شوؤويل وزارة العدل يخافون ب�شدة 

من و�شعه يف قف�ش  التهام . 

ف�سل �سيا�سي
  ومع احتدام مو�شم النتخابات التمهيدية ا�شتعدادا 
تاأييد  ترامب  ف��ائ��دة  ان  يبدو  نوفمر،  لت�شريعية 

للمر�شحني اجلمهوريني تتقّل�ش . 
 ان ت�شريحاته حول فالدمير بوتني ل ت�شاعد. مل 

باأنه  عبقري يف  بوتني  الذي و�شف  ترامب،  ي�شدر 
اأعقاب املرحلة الأوىل من غزو اأوكرانيا، بياًنا ينتقده 
اأك��رث من �شهر من  احلرب حيث متكن بوتني  بعد 

من تنفر الراأي العام الأمريكي كله تقريًبا . 
ترامب  باإمكان  كان  اإذا  عما  ا  اأي�شً الت�شاوؤل   وميكن 
تكرار براعته لعام 2016. لقد �شئم  اجلمهور من 
ال�شاحات  متالأ  جتمعاته  تعد  ومل  الفارغة،  خطبه 
تثر  ت��ع��د  ت�شريحاته  ومل  ق��ل��ي��اًل،  اإل  بثها  وي��ت��م 
اأن  التوا�شل الجتماعي، كما  احلما�ش على مواقع 

موقعه اجلديد ف�شل . 

ومع ذلك ... 
وحتى  امل��ن��ال.  بعيدة   2024 انتخابات  ت���زال  ل      
ال�شاعات  تدور،  ذلك احلني، ا�شرتاتيجيته يف ترك 
وتتال�شي من الذاكرة حمطات �شوء �شلوكه، ميكن 

اأن ت�شتمر يف خدمته . 
  لي�ش امام ترامب حتى الآن معار�ش جاد لرت�شيح 
احل���زب اجل��م��ه��وري، ول اأح���د ي��ج��روؤ ع��ل��ى  حتديه 

خوًفا من فقدان اأن�شاره املت�شددين . 
بالن�شبة  ب��امل��خ��اط��ر  ���ش��ي��ك��ون حم��ف��وًف��ا  اأن�����ه  ك��م��ا    
اأنه  علما  ترامب،  ط��رد  اجلمهوري  لال�شتبل�شمنت 
 لن يرتدد يف جر احلزب معه وهو ي�شقط. وحتى مع 
ترامب  ح�شابه،  يظل  على  املرتاكمة  ال�شلبيات  كل 
للفوز برت�شيح احلزب اجلمهوري  هو الوفر حظا 

عام 2024  . 
ب�شدة  م��ره��ون��ون  ال��دمي��ق��راط��ي��ني  اإن   وخ�شو�شا، 
للناخبني،  والذي  ال�شاغل  ال�شغل  وه��و  للت�شخم، 
من غر املرجح اأن يختفي يف وقت قريب. لذا فاإن 
حقيقية،  عام   2024  اجلمهوريني  فوز  احتمالت 

حتى لو اأن ترامب ي�شحب احلزب نحو القاع . 
لدونالد  بالن�شبة  ي���رام  م��ا  ع��ل��ى  ت�شر  ل   الأم����ور 
ت��زداد  الأمور  اأن  الوقت احل��ايل، وميكن  ترامب يف 
الإعالن  لأوان��ه  ال�شابق  لكن من  له،  بالن�شبة  �شوًء 

عن �شقوطه النهائي. 
ترجمة خرية �ل�سيباين

هل هذه بد�ية �لنهاية لرت�مب...؟

 *اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية / مركز الدرا�شات والبحوث الدولية يف جامعة مونريال لتنمية املعرفة 
حول  الرهانات الدولية

بعد �نتخاب �سهباز �سريف  

�آمال يف �لهند بتح�سن �لعالقات مع باك�ستان 

�إير�ن �أطلقت طائر�ت م�سرية �إىل مقاتلني فل�سطينيني 

معلومات جديدة عن حرب �لظل بني �إ�سر�ئيل و�إير�ن
•• وا�سنطن-وكاالت

اأفادت �شحيفة "وول �شرتيت جورنال" اأن القوات الإ�شرائيلية 
نفذت على ما يبدو مئات ال�شربات �شد قوات اإيرانية يف �شوريا 

وغرها منذ 2017.
فقد اأكد م�شوؤولون اإ�شرائيليون اأن قواتهم �شنت 400 هجوم 
 300 ملقتل  واأدت  �شوريا،  يف  اأغلبيتها  املنطقة  يف  اإي���ران  على 
كما   .2017 منذ  اإقليميون  ع�شكريون  ق��ادة  بينهم  �شخ�ش 
واأذرعها  ط��ه��ران  ردع  اإىل  تهدف  احلملة  تلك  اأن  اإىل  اأ���ش��اروا 
واإ���ش��ع��اف ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ���ش��رب اإ���ش��رائ��ي��ل يف ح��ال��ة ان����دلع اأي 

حرب مفتوحة بني اخل�شمني الإقليمييني.

لولها لكان �لو�سع �أ�سو�أ
نوركني،  اأميكام  الإ�شرائيلي  اجل��و  �شالح  قائد  ق��ال  ذل��ك،  اإىل 
ال���ذي ت��ق��اع��د الأ���ش��ب��وع امل��ا���ش��ي، ب��ع��دم��ا ت���وىل ه��ن��د���ش��ة لتلك 
لولها  لكن   ،100٪ بن�شبة  جناًحا  حتقق  مل  "اإنها  احلملة: 

لكان الو�شع اأ�شواأ بكثر".
يف �شل�شلة من املقابالت مع �شحيفة "وول �شرتيت جورنال"، 
الإ�شرائيليني  الع�شكريني  امل�����ش��وؤول��ني  م��ن  وغ���ره  م��ع  ق���دم 
تفا�شيل هي الأو�شع حتى الآن عن ا�شرتاتيجيتهم �شد اإيران.

اجلرال  اأظهر  اأب��ي��ب،  تل  يف  الإ�شرائيلي  الع�شكري  املقر  ويف 
الرتقالية  الرموز  من  مئات  عليها  ل�شوريا  خريطة  نوركني 
ال�شغرة، كل واحدة، على حد قوله، ت�شر اإىل �شربة اإ�شرائيلية 
اأجزاًء  الرتقالية  الرموز  حجبت  وقد  وحلفائها.  اإي��ران  �شد 

من �شوريا.

غارة  400
تركيز حول  م��ع  ال��ب��الد،  اأن��ح��اء  ال�شربات يف جميع  وام��ت��دت 
دم�شق وبالقرب من احلدود ال�شورية مع اإ�شرائيل. ويف املجمل 
نفذ اجلي�ش الإ�شرائيلي اأكرث من 400 غارة جوية كجزء من 
حملته "بني احلربني"، حيث اأ�شاب معظمها اأهداًفا يف �شوريا. 
اأقل من الأه��داف يف  اأي�شا عدداً  اإنها ق�شفت  اإ�شرائيل  وتقول 
"عندما ح�شلت على  نوركني:  والعراق. وقال اجلرال  لبنان 

هذا املن�شب، مل اأحلم اأبًدا اأننا �شنت�شرف على هذا النحو".

�سر مك�سوف
واأ�شبحت حملة اإ�شرائيل �شد اإيران يف �شوريا والتي ظلت �شًرا 
و�شط  اإ�شرائيل  يف  ع��ام  نقا�ش  حم��ور  طويلة  لفرتة  مك�شوفاً 

الغزو الرو�شي لأوكرانيا.
الرئي�شي الآخر  الداعم  اإ�شرائيل تفاهماً مع مو�شكو،  وعقدت 
للحكومة ال�شورية، ين�ش على اأن رو�شيا لن تتدخل يف ال�شربات 
يف  الدينامية  ه��ذه  و�شاهمت  �شوريا.  يف  الإ�شرائيلية  اجلوية 
التزم اإ�شرائيل دعماً حمدوداً جداً لأوكرانيا يف اأعقاب العملية 

الرو�شية يف اأوكرانيا.
اإ�شرائيل  زيلين�شكي  فولودمير  الأوك����راين  الرئي�ش  وانتقد 
علماً  الرو�شية،  القوات  ملحاربة  بالأ�شلحة  كييف  تزويد  لعدم 
اأن القادة الإ�شرائيليني قلقون من اأن القيام بذلك قد يغ�شب 
الإيرانية  الأ���ش��ول  ا���ش��ت��ه��داف  على  ق��درت��ه��م  وي��ه��دد  مو�شكو 

ب�شهولة يف �شوريا.

خماطر لإ�سر�ئيل
وقال اجلرال املتقاعد ع�شاف اأوريون الذي اأ�شرف يف ال�شابق 
الإ�شرائيلية  احلملة  اإن  الإ�شرائيلي  للجي�ش  التخطيط  على 
اأع��اق��ت ق���درة اإي����ران ع��ل��ى الن��ت��ق��ام م��ن اإ���ش��رائ��ي��ل. ل��ك��ن هذه 

ال�شرتاتيجية اأوجدت خماطر اأخرى للدولة العرية.
واإيران  اإ�شرائيل  ال�شربات بني  العديد من  تبادل  "مع  وقال: 

والتي اأ�شبحت مبا�شرة ومفتوحة، يف البحر وهجمات الطائرات 
ا خطر الت�شعيد". بدون طيار وال�شواريخ، يتزايد اأي�شً

�لطائر�ت �مل�سرية
اإيران واإ�شرائيل اإىل مرحلة جديدة  وتتحول حرب الظل بني 
ب��دون طيار. وق��ال اجلي�ش  مع زي��ادة العتماد على الطائرات 
م�شرة  ط��ائ��رات  املا�شي  ال��ع��ام  اأطلقت  اإي���ران  اإن  الإ�شرائيلي 
مقاتلني  اإىل  �شغرة  اأ�شلحة  حتمل  الع�شكرية  قواعدها  من 
غ�����زة، متجنبة  وق���ط���اع  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����ش��ف��ة  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني يف 
الدول  يف  وك��الء  ا�شتهداف  يف  املتمثلة  املعتادة  ا�شرتاتيجيتها 
املجاورة لإ�شرائيل. واأبقت اإ�شرائيل التفا�شيل طي الكتمان ملدة 
14 �شهراً، يف موؤ�شر على مدى ح�شا�شية حرب الظل بالن�شبة 
ا طائرات �شغرة  اأي�شً اإ�شرائيل  وا�شتخدمت  املنطقة.  لزعماء 
بدون طيار رباعية املروحيات لتنفيذ �شربات داخل اإيران، وفًقا 

لأ�شخا�ش مطلعني على احلملة ال�شرية.
و�شمح اجلي�ش الإ�شرائيلي لل�شحيفة بالو�شول اإىل حطام ما 
اأ�شقطتها  اإيرانية  م�شرة  طائرات  ثالث  اإنها  م�شوؤولون  قال 

اإ�شرائيل.

�سهادة �أيزيدية تك�سف �غت�ساب �لبغد�دي للرهينة �لأمريكية كايال مولر
•• وا�سنطن- ا ف ب

اأك�����دت ���ش��اب��ة اأي���زي���دي���ة يف ���ش��ه��ادت��ه��ا اأم�����ام حم��ك��م��ة يف 
كايال  الأمريكية  الإغ��اث��ة  عاملة  اأن  املتحدة،  ال��ولي��ات 
الزعيم  من  لالغت�شاب  تعر�شت  اإنها  لها  قالت  مولر 
ال�شابق لتنظيم داع�ش اأبو بكر البغدادي، وُهددت بالقتل 

اإذا حاولت الهرب.
اأدل�����ت ال�����ش��اب��ة ل��ي��ا م���ال، ال��ت��ي اح��ت��ج��زه��ا ال��ت��ن��ظ��ي��م يف 
اأغ�شط�ش )اآب( 2014 لدى حماولتها الهرب من جبل 
حماكمة  يف  ب�شهادتها  اأ�شرتها،  م��ع  ال��ع��راق  يف  �شنجار 
�شجاين  اأح���د  ك���ان  اأن���ه  ُيعتقد  ال���ذي  ال�شيخ  ال�شافعي 

مولر.
والرهائن  الأوروب��ي��ني  ال�شحافيني  من  الكثر  واأدىل 
ال�شابقني يف �شوريا ب�شهاداتهم يف الأيام القليلة املا�شية 
يف اإط����ار حم��اك��م��ة ال�����ش��اف��ع��ي ال�����ش��ي��خ ال��ع�����ش��و يف خلية 
اأفرادها  لكنة  ب�شبب  "البيتلز"  با�شم  املعروفة  داع�ش 

الريطانية.
وُي���ت���ه���م ال�����ش��ي��خ ب��ق��ت��ل اأرب����ع����ة اأم���ري���ك���ي���ني ه���م مولر، 
و�شتيفن  ف�����ويل،  ج��ي��م�����ش  امل�����ش��ت��ق��ل��ني  وال�����ش��ح��اف��ي��ني 

�شوتلوف، وعامل الإغاثة الآخر، بيرت كا�شيغ.
وهي  مولر  الإغاثة  عاملة  املتطرف  التنظيم  واحتجز 
بينما   ،2013 )اآب(  اأغ�شط�ش  يف  اأري��زون��ا،  ولي��ة  من 
كانت ترافق �شديقها ال�شوري يف زيارة اإىل م�شت�شفى يف 
حلب. يف البداية احتجزتها خلية "البيتلز" لكن ُيعتقد 
الذي  التنظيم  زعيم  البغدادي،  اإىل  لحقاً  �ُشلمت  اأنها 

قتل يف عملية لقوات خا�شة اأمريكية يف 2019.
وق��ال��ت م���اّل يف ���ش��ه��ادت��ه��ا اإن��ه��ا ُن��ق��ل��ت اإىل م��واق��ع عدة 
للتنظيم مع �شابات اأخريات اخُتطفن، وانتهى بها الأمر 

يف �شجن كانت حتتجز فيه كايال مولر.
واأو�شحت اأنهما كانتا تتوا�شالن ب� "اإ�شارات اليدين يف 

الغالب" وببع�ش الكلمات بالعربية.
اأعادوها  ومل��ا  اأخ��ذوا مولر  ي��وم  "ذات  للمحكمة:  وقالت 
كانت خائفة جداً"، مو�شحة "قالوا لها اإن تنظيم داع�ش 

يريد تزويجنا واإذا حاولنا الهرب �شيقتلوننا".
بعد يومني اُخذت مع مولر واأيزيدية اأخرى اإىل منزل 
"عاملونا  التنظيم حيث  الكبر يف  القيادي  �شياف،  اأبو 

مثل عبيد"، وفق مال.

"املنزل الو�شخ،  اإىل  اإنهن نقلن  اأ�شبوع هناك قالت  بعد 
املكان الذي ياأخذون اإليه �شابات ويغت�شبونهم".

وجاء البغدادي ذات ليلة واأخذ معه مولر، بح�شب مال.
وتابعت اأنه ملا عادت مولر يف �شباح اليوم التايل "كانت 
وقالت:  تبكي"،  وك��ان��ت  ج���داً  وم��ت��وت��رة  ج����داً،  ح��زي��ن��ة 
الهرب  حاولت  اإذا  باأنها  وُهددت  لالغت�شاب  "تعر�شت 

�شيقتلها".
تن�شم  اأن  و�شاألت مولر  الهرب  اأن حت��اول  وق��ررت ماّل 
اإليها لكنها رف�شت، وقالت: "كانت خائفة اأنه اإذا ُقب�ش 

عليها �شُتقطع راأ�شها".
غر اأن مولر طلبت من مال اأن "تخر العامل" بق�شتها 

اإذا جنحت يف الهرب.
نافذة و�شعدت على مولد  ت�شللت من  اإنها  وقالت ماّل 

كهرباء لتت�شلق جداراً ثم راحت ترك�ش ملدة طويلة.
كان  ب�شديق  لالت�شال  �شقيقها  �شاعدها  هروبها  بعد 
باملعلومات  واأبلغتهم  الأمريكيني  لدى  مرتجماً  يعمل 

عن مولر.
 2015 التنظيم وفاة مولر يف فراير )�شباط(  اأعلن 
وقال اإنها ق�شت يف �شربة جوية اأردنية، وهو ما �شككت 

فيه ال�شلطات الأمريكية.
وق��ت��ل ف���ويل و���ش��وت��ل��وف وك��ا���ش��ي��غ ع��ل��ى اأي����دي عنا�شر 
ال��ت��ن��ظ��ي��م امل���ت���ط���رف ال�����ذي ن�����ش��ر ت�����ش��ج��ي��الت مروعة 

لإعدامهم لأغرا�ش الدعاية.
وقب�شت القوات الكردية يف �شوريا على ال�شيخ وبريطاين 
اآمون كوتي، يف يناير )كانون  األيك�شاندا  اآخر هو  �شابق 

الثاين( 2018 خالل حماولتهما الفرار اإىل تركيا.
2020، �شلما اإىل القوات  اأكتوبر )ت�شرين الأول(  ويف 
اإىل فرجينيا حيث  ن��ق��ال  ث��م  ال���ع���راق،  الأم��ري��ك��ي��ة يف 
وجهت لهما تهم احتجاز رهائن والتاآمر لقتل اأمريكيني 

ودعم منظمة اإرهابية اأجنبية.
واأقر كوتي امللقب ب�"رينغو" بالذنب يف �شبتمر )اأيلول( 
املحكمة  مع  اأبرمه  ال��ذي  التفاق  ومبوجب   ،2021
�شيم�شي 15 عاماً يف �شجن يف الوليات املتحدة قبل اأن 

ي�شّلم جمدداً اإىل بريطانيا ملحاكمته هناك.
التبا�ش  اإىل  حم��ام��وه  وي�شر  الت��ه��ام��ات  ال�شيخ  ينفي 
الإدان����ة حكماً  عند  وي��واج��ه  اعتقاله،  ل��دى  ال��ه��وي��ة  يف 

بال�شجن مدى احلياة.

•• كييف-رويرتز

اإن  الثالثاء  الأوك��راين  الدفاع  نائبة وزي��ر  قالت هانا ماليار 
اأوكرانيا تتحرى عن �شحة املعلومات التي ت�شر اإىل اأن رو�شيا 
حما�شرة  اأث��ن��اء  كيماوية  اأ�شلحة  ا�شتخدمت  قد  تكون  رمب��ا 
مدينة ماريوبول ال�شاحلية بجنوب اأوكرانيا. وقالت ماليار يف 
ت�شريحات تلفزيونية "هناك نظرية تقول اإن هذه قد تكون 

ذخائر ف�شفورية ..املعلومات الر�شمية �شتاأتي لحقا".
ع��ل��ى طلب  ال���ف���ور  ع��ل��ى  ال��رو���ش��ي��ة  ال���دف���اع  وزارة  ت����رد  ومل 

للتعليق.
نا�شونال  زيلين�شك  ف��ول��ودمي��ر  الأوك�����راين  الرئي�ش  وك���ان 

اإنرت�شت: هل يتفكك الحتاد الرو�شي؟
اأ�شلحة  ت�شتخدم  قد  رو�شيا  اأن  من  الثنني  ي��وم  ح��ذر  قد  ي 

كيماوية يف اأوكرانيا.

ونفت القوات النف�شالية التي تدعمها رو�شيا والتي حتاول 
اأ�شلحة  ا�شتخدام  م��اري��وب��ول  على  الكاملة  ال�شيطرة  ان��ت��زاع 
الرو�شية  انرتفاك�ش  وكالة  ن�شرتها  ت�شريحات  يف  كيماوية 

لالأنباء.
اإنه مل يت�شن  اإن�شتجرام  وقال جمل�ش مدينة ماريوبول على 
بعد تفقد املنطقة التي ُيزعم اأن املادة ال�شامة قد ا�شتخدمت 

فيها ب�شبب نران العدو.

�أوكر�نيا تتحرى عن ��ستخد�م �أ�سلحة كيماوية يف ماريوبول 
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عربي ودويل

من �لأ�سعد �إىل �لأكرث تعا�سة.. ماذ� فعلت �لأزمات باللبنانيني؟
•• بريوت-وكاالت

اأدت الأزمات املرتاكمة يف لبنان على مر ال�شنني، و�شط حروب وتفجرات 
وغياب الأمن وال�شتقرار، اإىل تغير جوهري يف نف�شية ومزاج اللبنانيني 
حجز  بعد  خ�شو�شاً  �شعادة،  الأك���رث  ك��ان��وا  بعدما  ب��الده��م،  يف  املقيمني 

اأموالهم يف امل�شارف وتدهور قيمة الرواتب.
واإزاء هذه الأزمات، �شنفت منظمة الأمم املتحدة ال�شعب اللبناين الأقل 
�شعادة عاملياً بعد اأفغان�شتان والأتع�ش عربياً، ا�شتناداً اىل اإح�شاءات معهد 
�شليطا يف  رندة  والأ�شتاذة اجلامعية  النف�شية  املحللة  وتقول  "غالوب". 
حديث ملوقع "�شكاي نيوز عربية"، "ل نحتاج اإىل درا�شة معمقة للتاأكد 
ال�شوارع  يف  ال�����ش��ر  مب��ج��رد  ذل���ك  يظهر  ح��ي��ث  اللبنانيني،  تعا�شة  م��ن 

والطرقات، و�شماع اأحاديث النا�ش".

واأو�شحت �شليطا، اأن ال�شقوط كان مرّوعاً ويعود اإىل عدة عوامل نف�شية، 
اأو  امل�شوؤولني  من  املواطنون  عليها  يح�شل  كان  التي  التطمينات  "مثل 
الذريع  املروع والف�شل  ال�شبب القت�شادي  من م�شرف لبنان، وهذا هو 
الذي حّل بالبلد، فاملرء يف لبنان لي�ش منهوب الأموال فقط، بل منهوب 
اإىل  ذوي��ه��م  دف��ع  على  اأُج���روا  النا�ش  اأن  واأ���ش��اف��ت  وامل�شتقبل".  احل��ي��اة 
ير�شلوها  كي  اأموالهم  اىل  الو�شول  ول ميكنهم  عنهم،  والبعد  الهجرة 
اإىل اأولدهم، كما مل يتمكنوا من معاقبة اأحد من امل�شوؤولني عن انفجار 
الرابع من اأغ�شط�ش 2020، حتى ي�شعروا بالعدالة، "مل ُيعاَقب اأحد من 
امل�شوؤولني عن خراب البلد منذ 30 �شنة، وها هم يرت�شحون لالنتخابات 

النيابية القادمة. فاأين التعا�شة واأين ال�شعادة؟".
وتختم �شليطا، اأن الن�شان عندما يتعر�ش لأذى، ينتف�ش كاأول رّدة فعل 
اإذا  اأما  الأم��ر جيداً،  وا�شرتداد بع�ش حقوقه، ويكون  �شيء  له، لإ�شالح 

الأم��ر اىل  ف�شيتحول  اأج��ل حت�شيل حقوقه  النتفا�شة، من  زم��ن  ط��ال 
ياأ�ش و�شعور بالف�شل، "وهذا الأمر اخلطر جدا ن�شهده يف لبنان".

ملوقع  حديث  يف  ب��رو،  زه��ر  امل�شتهلك،  جمعّية  رئي�ش  يقول  جهته،  من 
"�شكاي نيوز عربية"، اإن ت�شنيف الأمم املتحدة يف تقريرها، لبنان على 
غر  دول��ة  فلبنان  مفاجئاً،  يكن  مل  اأفغان�شتان،  بعد  �شعادة  الأق���ل  اأن��ه 

م�شتقّرة على الإطالق ولديها حروب م�شتمرة.
�شيغري  الذي  "فما  لبنان،  اأنه مل يعد هناك �شيٌء متوفر يف  وراأى برو 
ر  يتح�شّ ال��ل��ب��ن��اين  ال�����ش��ب��اب  �شيما  ل  ���ش��ع��ي��داً،  ي��ك��ون  ك��ي  و�شعبه  ل��ب��ن��ان 
ودون  م��اء،  ول  كهرباء  بال  يعي�ش  منهم  بقي  وم��ن  والهجرة،  للرتحيل 

احلد الأدنى من مقومات احلياة وبو�شع ي�شبح اأكرث فقراً".
ع�شرين  ال�شرائية  القدرة  انهيار  عن  نتحدث  عندما  اإننا  ب��رو  واأ���ش��اف 
على  ال�شتيالء  ومت  اأفل�ش  قد  لبنان  اأن  ذل��ك  يعني  ال���وراء،  اإىل  �شعفاً، 

ال�شعب  من  �شئيلة  ن�شبة  هناك  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  "مع  املواطنني،  ودائ��ع 
اللبناين متّكنت من تخزين الأموال كما ترى وهناك من يتقا�شى راتبه 
اأم��وال من ذويهم يف اخل��ارج، لكن ن�شبة  ب��ال��دولر، ومن يح�شلون على 
اأي  15 يف املئة من ال�شعب، يف املقابل ل يوجد هناك  ه��وؤلء ل تتعّدى 

تطور يف الإنتاج اللبناين ول حتى 1 يف املئة".
ويختم برو اأن بع�ش النا�ش يتمكنون من الو�شول اىل جزء من ودائعهم 
اأو تذويب 15 يف املئة منهم باللرة و�شط هبوط القدرة ال�شرائية، مما 
يتعر�شوا  اأن  انتظار  يف  موؤقت،  ب�شكل  ال�شتمرار  على  قادرين  يجعلهم 

لالإفال�ش اأي�شاً. 
�شيعانون  اللبنانيني  م��ن  وم��زي��د  الف��ال���ش،  اإىل  يتجه  "لبنان  وت��اب��ع 
وي�شابون بالبوؤ�ش اأكرث فاأكرث، وبالتايل ال�شعادة �شوف تندثر با�شتثناء 

ن�شب حمددة من الأ�شخا�ش الذين لديهم قدرات كبرة".

بني حري�س على �لإ�سالح وحري�س على م�ساحله �حلزبية

عودة �ل�سفر�ء �إىل بريوت...رهان على �إنقاذ لبنان بالنتخابات

�أ�سلحة م�سكوك يف فعاليتها

دول �لناتو حتدث جيو�سها... على ح�ساب �أوكر�نيا

•• عوا�سم-وكاالت

دول  �شفراء  عودة  بعد  اللبنانيني،  بني  التفاوؤل  بع�ش  ظهر 
النيابية  النتخابات  ب��روت، قبل  اإىل  تباعاً  العربي  اخلليج 
امل��ن��ت��ظ��رة، ال��ت��ي ت��راف��ق��ت م��ع ن�����ش��اط دب��ل��وم��ا���ش��ي خليجي، 
الرئي�ش  الأط��راف ويف مقدمتها �شهر  رغم حماولة بع�ش 
اللبناين وزعيم التيار الوطني احلر جران با�شيل الت�شوي�ش 

عليها، بالتحالف مع حزب اهلل.
ووفق �شحف عربية �شادرة اأم�ش الثالثاء، فاإن لبنان الذي 
ي�شتعد لالنتخابات الرملانية، مل يح�شم طريقه الر�شمي يف 
اإىل متتني اجل�شور مع دول  املقبلة، بني من يدعو  املرحلة 
الذي  ميقاتي  جنيب  اللبناين  ال���وزراء  رئي�ش  مثل  اخلليج 
الأزمة،  انتهاء  بوادر  اإثر  قريباً،  ال�شعودية  زيارة  نيته  اأعلن 
التيار الوطني احلر  وبني من يتحالف مع حزب اهلل، مثل 
بقيادة جران با�شيل، لاللتفاف على اأي تقدم يحرزه لبنان 

مع حميطه العربي. 

عودة �سفر�ء
عودة  اإن  اللبنانية،  الأن��ب��اء  �شحيفة  قالت  ال�شياق  ه��ذا  يف 
ت��راف��ق��ت مع  ب���روت  اإىل  وال��ك��وي��ت��ي  ال�����ش��ع��ودي  ال�شفرين 
حراك دبلوما�شي بارز، خا�شة من جانب ال�شفر ال�شعودي 
العودة بلقاءات مع كل املرجعيات  ا�شتهل ن�شاطه بعد  الذي 
بالتوازي  ودرزي��ة،  �شنية،و�شيعية،  من  الإ�شالمية،  الدينية 

مع ماأدبة اإفطار اأقامها ال�شفر ال�شعودي لرئي�ش احلكومة 
جنيب ميقاتي ولروؤ�شاء اجلمهورية واحلكومات ال�شابقني" 

اأم�ش الأول الثنني.
ال�شعودي،  الدبلوما�شي  الن�شاط  اأن  ال�شحيفة،  واأو�شحت 
الكويتي  ال�شفر  اأقامها  مماثلة  وم��اآدب  زي��ارات  مع  تزامن 
ال�شفر  انتظار  يف  القناعي،  �شليمان  عبدالعال  ب��روت  يف 
اأيام  منذ  اللبنانية  العا�شمة  و�شل  الذي  اجلديد  القطري 
تنظيم  ع��ل��ى  اخلليجية  ال����دول  ح��ر���ش  يك�شف  م��ا  ق��ل��ي��ل��ة، 
الن��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة يف ل��ب��ن��ان يف م��وع��ده��ا، ح��ر���ش��اً على 

التزامات بروت الدولية، ودعماً من دول اخلليج للبنان.
زعيم  فرجنية  �شليمان  لقاء  ال�شحيفة  ك�شفت  املقابل،  ويف 
ت��ي��ار امل����ردة، وج����ران با�شيل زع��ي��م ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي احلر، 
ح�شن  اللبناين  اهلل  حلزب  العام  الأم��ني  اإفطار  مائدة  على 
ن�شر اهلل، يف ما نقلت ال�شحيفة اأنه "غ�شل القلوب" جلمع 
رداً  اللبناين،  اهلل  حزب  حول  الكبرين  امل�شيحني  احلزبني 
على التوجه العربي اجلديد والقوي من احلكومة لإ�شالح 

ذات البني مع العامل العربي.

دبلوما�سية �لإفطار
التحركات  اإن  ال��وط��ن،  ن���داء  �شحيفة  ق��ال��ت  جهتها،  وم��ن 
اهلل  ح���زب  اأزع��ج��ت  واخل��ل��ي��ج��ي��ة،  ال�����ش��ع��ودي��ة  الدبلوما�شية 
اللبناين ب�شكل وا�شح ونقلت عن اأو�شاط لبنانية اأن "الإفطار 
الذي اأقامه ال�شفر ال�شعودي وليد بخاري يف دارة ال�شفارة 

الث��ن��ني، وجمع فيه قيادات  الأول  اأم�����ش  غ��روب  ال���رزة  يف 
و�شخ�شيات من القوى الوطنية وال�شيادية اأتى ل�ُينغ�ش على 
على  "التنغي�ش"  اإىل  املقابل  يف  ف�شعى  ن�شراهلل،  يبدو  ما 
اأجوائه الإيجابية، عر تخ�شي�ش اجلزء الأخر من خطابه 

لفتح النار مبا�شرَة على ال�شعودية".
الطوائف  رم��وز  �شملت  التي  املو�شعة  ال�شفر  لقاءات  وبعد 
الإ�شالمية وامل�شيحية يف لبنان، �شدد ال�شفر على اأن "اململكة 
العربية ال�شعودية لطاملا اأبدت حر�شها على ا�شتقرار لبنان 
ووحدته الوطنية واحلفاظ على النتماء العربي، وانطالقا 
اأن  على  م�شدداً  لبنان"،  اإىل  العودة  كانت  ال��روؤي��ة  ه��ذه  من 
"ال�شعودية مل تقطع عالقتها بلبنان بل كان الأمر مبثابة 
كان  م��وق��ف  ب�����ش��اأن  وال��ت�����ش��اور  للتعبر  ديبلوما�شي  اإج����راء 

م�شيئاً".

ميقاتي يف �ل�سعودية
بني  اللبنانيني،  ال�شا�شة  بني  الأدوار  وتناق�ش  ت�شارب  عن 
وحري�ش  اخلليج  دول  م��ع  العالقات  اإ���ش��الح  على  حري�ش 
على م�شاحله احلزبية، قال موقع "ميدل اإي�شت اأونالين"، 
زيارة  ي��ع��ت��زم  ميقاتي  ال��ل��ب��ن��اين جن��ي��ب  ال�����وزراء  رئ��ي�����ش  اإن 
ال�شعودية قريباً خالل �شهر رم�شان بعد بوادر على انتهاء 
لوزير  ت�شريحات  ب�شبب  اأ�شهراً،  ا�شتمرت  دبلوما�شية  اأزم��ة 

الإعالم ال�شابق جورج قرداحي.
وقال ميقاتي اأم�ش الأول بعد لقائه بال�شفر ال�شعودي وليد 

البخاري العائد لتوه اإىل لبنان: "اأنا باإذن اهلل �شاأقوم بزيارة 
معرفة  اأردمت  واإذا  ج��داً،  قريباً  ال�شعودية  العربية  للمملكة 
اأ�شعر  "مل  م�شيفاً  املبارك"،  رم�شان  �شهر  خ��الل  التاريخ 
يوماً باأن ال�شعودية اأغلقت اأبوابها اأمامي واأمام اأي لبناين، 
فنحن نعلم متاماً اأن اللبنانيني املوجودين يف اململكة العربية 

ال�شعودية حماطون بكل رعاية واهتمام من قبل القيادة".
م��ع اخلليج متجنباً  الأخ���رة  الأزم���ة  ع��ن  وحت��دث ميقاتي 
و�شفها باأزمة، وقال: "مل نتحدث عن الغيمة التي مرت يف 
اأحياناً مبطبات ونحن  ال�شابقة، لأن العالقات متر  املرحلة 
التاريخية  العالقة  �شوية  ذك��رن��ا  ب��ل  ن��ذك��ره��ا،  اأن  ن��ري��د  ل 

وامل�شتقبلية بني اململكة ولبنان".
واأننا ملتزمون  الثوابت  بياين  اأك��دت يف  "لقد  قائاًل  واأردف 
بكل ما يحمي �شيادة لبنان، ويف الوقت ذاته األ يكون لبنان 
اإزع��اج لأي دولة من دول جمل�ش التعاون  اأو م�شدر  من�شة 

اخلليجي، فهذا هو الأ�شا�ش".

رهان با�سيل على حزب �هلل
ويف مقابل التزام ميقاتي، يبدو زعيم التيار احلر، على طرف 
نقي�ش، ويف ال�شياق قالت �شحيفة العرب اللندنية، اإن رئي�ش 
ملغازلة �شالح حزب  با�شيل عاد  الوطني احلر جران  التيار 
اهلل اللبناين، غداة م�شاحلة قادها الأخر بينه وبني رئي�ش 

تيار املردة �شليمان فرجنية، اأنهت �شنوات من القطيعة.
اأن با�شيل يوظف �شالح حزب اهلل وفق  اإىل  ولفت مراقبون 

م�شاحله النتخابية وم�شالح حزبه،  مع اقرتاب النتخابات 
النيابية املقررة يف 15 مايو )اأيار( املقبل.

ويقول متابعون اإنه "اإذا فقد با�شيل دعم حزب اهلل ف�شيخ�شر 
ال��ت��ح��ال��ف ميلك  اأن  خ��ا���ش��ًة  ال��ن��ي��اب��ي��ة،  كتلته  م��ن  ال��ك��ث��ر 
يعلمه  م��ا  وه��و  امل��ا���ش��ي��ة،  الن��ت��خ��اب��ات  نيابية يف  كتلة  اأك���ر 
اأجل  م��ن  لي�ش  حظوظه،  تعزيز  اإىل  ويدفعه  ج��ي��داً  با�شيل 
من�شب  اأج��ل  من  اأي�شاً  واإمن��ا  فقط  الرملانية  النتخابات 
اأن  اإليه". ويتوقع مراقبون  رئي�ش اجلمهورية الذي ي�شبو 
النتخابات  يف  با�شيل  بقيادة  احل��ر  الوطني  التيار  يخ�شر 
يف  �شعبيته  خ�شارة  بعد  امل��ق��اع��د،  م��ن  ك��ب��راً  ع���دداً  النيابية 
ال�شارع امل�شيحي ل�شالح حزب القوات اللبنانية بقيادة �شمر 
جعجع، وهو ما يدفع با�شيل اإىل ت�شعيد ال�شغط على حزب 
اأم��اًل يف احل�شول على تعهد م�شبق منه خلالفة عون،  اهلل 

حتى لو تراجعت كتلته النيابية يف الرملان املقبل.
ويف هذا الإطار قال ع�شو كتلة اللقاء الدميقراطي النائب 
النائب  احل���ر  ال��وط��ن��ي  ال��ت��ي��ار  "رئي�ش  اإن  اأب��وف��اع��ور  وائ���ل 
جران با�شيل �شيكون مر�شح قوى 8 )مار�ش( اآذار لرئا�شة 
فرجنية"  �شليمان  امل���ردة  ت��ي��ار  رئي�ش  ولي�ش  اجل��م��ه��وري��ة، 
وك�شف اأن "كل هم رئي�ش اجلمهورية مي�شال عون هو كيفية 

تاأمني م�شتقبل جران با�شيل ال�شيا�شي.
وجاءت ت�شريحات اأبوفاعور عقب اللقاء الذي جمع ن�شراهلل، 
ببا�شيل وفرجنية م�شاء الثنني، اإذ يقود اأمني عام حزب اهلل 

م�شاحلة بينهما لرتتيب حتالفات ما بعد النتخابات.

•• عوا�سم-وكاالت

ودميرتي  ���ش��وك��رك��و،  فيكتور  ال��رو���ش��ي��ان  ال��ك��ات��ب��ان  اع��ت��ر 
"ناتو" وج��دت يف  الأطل�شي  �شمال  اأن دول حلف  م��اي��وروف 

احلرب الرو�شية على اأوكرانيا فر�شة لتحديث جيو�شها.
اأن  ال��رو���ش��ي��ة،  رو"  "غازيتا  �شحيفة  يف  ال��ب��اح��ث��ان،  وك�شف 
جديدة  باأنواع  اأوكرانيا  تزويد  موا�شلة  عن  حتدث  احللف 

من الأ�شلحة، لكن الت�شليم �شتمل اأي�شاً معدات قدمية.
واأو�شح خراء ع�شكريون حتدثوا لل�شحيفة اأن ناتو �شيزود 
اأملانيا ال�شرقية ال�شابقة، عمرها اأكرث  اأوكرانيا باأ�شلحة من 
من ن�شف قرن، م�شيفني اأن "دول ناتو ت�شعى للتخل�ش من 
ال�شرورية، مبا يف ذلك  الأ�شلحة والذخائر القدمية وغر 
الأ�شلحة والذخائر �شوفييتية ال�شنع، للح�شول على اأ�شلحة 

اأكرث حداثة".
الع�شكريني  اخل���راء  جمعية  ع�شو  ق��ال  الإط����ار،  ه��ذا  ويف 
يف  حتى  ف�شل  "ناتو  اإن  لل�شحيفة،  ب��ي��ل��واأو���ش��وف  �شرغي 
ت�شليح الدول الأع�شاء يف اأوروبا ال�شرقية بالكامل"، م�شيفاً 
اأن "املجر، وبولندا، والت�شيك، وهي اأول الدول التي ان�شمت 
ُجندت  التي  وال��دول   ،1999 )اآذار(  مار�ش  يف  احللف  اإىل 
2004، مثل بلغاريا، ورومانيا، و�شلوفاكيا، و�شلوفينيا،  يف 
ودول ال��ب��ل��ط��ي��ق، ل ت����زال غ���ر ق�����ادرة ع��ل��ى ال��ت��خ��ل�����ش من  

الأ�شلحة التي ح�شلت عليها من الحتاد ال�شوفييتي".

�أ�سلحة م�سكوك يف فعاليتها
من جهته، قال اللواء املتقاعد ليونيد اأرتيمييف لل�شحيفة 
اإن حجب ناتو اإعالن نوع الأ�شلحة التي �شيقّدمها لأوكرانيا 

يرجح اأنها "قدمية".
اأمل��ان��ي��ا ق���ررت ت��زوي��د اأوك��ران��ي��ا ب��� 2700 من  واأ����ش���اف اأن 

 ،"Strela-2" منظومات الدفاع اجلوي املحمولة من طراز
وهي من اإنتاج الحتاد ال�شوفيتتي وموجودة يف امل�شتودعات 
منذ  30 اأو 40 عاماً. وبالتايل، فاإن فعاليتها م�شكوك فيها 

للغاية.
واعتر اأن برلني "وجدت احلل للتخل�ش منها باإر�شالها اإىل 

اأوكرانيا بدل اإعادة تدويرها".
قنابل  ق��اذف��ات  اإر���ش��ال  و�شلوفاكيا  اليونان،  اأعلنت  ب��دوره��ا، 
يف  ا�شتخدمت  اأ�شلحة  وه��ي   ،RPG-7 ط��راز  م��ن  ي��دوي��ة 

املخازن. يف  بقيت  وقتاً  كم  يعرف  ول   ،1961

اأوكرانيا  اإىل  �شرت�شلها  التي  الأ�شلحة  اأن  فاأعلنت  كندا،  اأما 
 ،C8 ط���راز  م��ن  هجومية  وب��ن��ادق   ،C6 ر���ش��ا���ش��ات  ت�شمل 
"كارل  ط��راز  من  للدبابات  م�شادة  يدوية،  قنابل  وق��اذف��ات 

غو�شتاف" �شويدية ال�شنع.
األك�شندر  ال��ع�����ش��ك��ري��ني  اخل�����راء  جم��ل�����ش  ع�����ش��و  واأو�����ش����ح 
عن  البعد  ك��ل  بعيد  غو�شتاف  "كارل  �شالح  اأن  نيكول�شكي 

احلداثة عدا اأنه لي�ش النموذج الواعد".
يف  تطور  هذه  القنابل  لقاذفة  الأ�شا�شي  النموذج  اأن  و�شرح 
اأن الزمن  1948، ثّم عدل ثالث مرات، لكن من الوا�شح 

املوديالت،  باأحدث  ا�شتبداله  اأرادت كندا  عفا عليه. واأ�شاف 
فقرروا الآن اإر�شالها اإىل اأوكرانيا".

�لت�سليم لن يتّم
ليتوفكني  فيكتور  الع�شكري  قال اخلبر  نف�شه،  الوقت  ويف 
الأ�شلحة  لإم���دادات  اللوج�شتية  "اخلدمات  اإن  لل�شحيفة، 
�شتكون �شعبة، لأن كييف ل تتحكم يف املجال اجلوي للبالد، 
ما يعني اأن مثل هذا الت�شليم ل ميكن اأن يتم اإل عن طريق 
ال�شاحنات، اأو ال�شكك احلديدية. ومبا اأن رو�شيا ت�شيطر على 
جزء كبر من اأرا�شي اأوكرانيا، ف�شتدمر كل هذه الأ�شلحة 
مبجرد تفريغها من ال�شيارات اأو القطارات اإىل امل�شتودعات.

وتوقع اأنه يف اأف�شل الأحوال، �شتخزن يف مدينة لفيف دون 
اإمكانية نقلها".

اأن  اأ���ش��ار ال��ل��واء الحتياطي ف��الدمي��ر ب��وب��وف اإىل  ب���دوره، 
اإ�شالح  على  ال��ق��درة  الأوك��ران��ي��ة ل متلك  امل�شلحة  ال��ق��وات 
املعدات، اإذ دمرت ال�شواريخ الرو�شية عدداً كبراً من امل�شانع 

ومراكز الت�شليح الع�شكرية.

�أ�سلحة م�ساومة
ت�شمل  باأ�شلحة  اأوك��ران��ي��ا  اإم����داد  ع��ن  الت�شيك  اأب��ل��غ��ت  ك��م��ا 

."T-72" و "BMP-1" املدرعات الت�شيكية
اأنتجت  ق��دمي��ة  من����اذج  "هذه  اإن  ق����ال  ب��ي��ل��واأو���ش��وف  ل��ك��ن 
 .1992 ح��ت��ى  ت�شيكو�شلوفاكيا  يف  �شوفييتي  برتخي�ش 
م�شاومة  مو�شوع  ال�شحنات  ه��ذه  كانت  نف�شه،  ال��وق��ت  ويف 
�شمال  حلف  اإط���ار  يف  بروك�شل  يف  احللفاء  ب��ني  وات��ف��اق��ي��ات 

الأطل�شي".
بع�ش  م��ن  تخل�شت  اأن  بعد  الآن،  تتوقع  ب���راغ  اأن  واأ���ش��اف 
مثل  ج��دي��دة،  اأ�شلحة  على  حت�شل  اأن  الع�شكرية،  معداتها 

دبابات اأبرامز الأمريكية اأو تايغر الأملانية.
من  التخل�ش  اأي�شا  وار���ش��و  حت��اول  نف�شه،  للمخطط  وفقا 
طائرات MiG-29 القدمية ل�شتقبال مقاتالت اأمريكية 

اإ�شافية.
على ح�شاب  ناتو حتدث جيو�شها  "دول  اأن  بيلو�شوف  واأك��د 

اأوكرانيا".

خطوة ماكرة
وجهة  مع  �شوريغني  فالدي�شالف  الع�شكري  اخلبر  ويتفق 
اإمداد  ن��ات��و،  "هذه خ��ط��وة م��اك��رة م��ن  النظر ه���ذه، وق���ال: 
اأوكرانيا باأ�شلحة متقادمة. فهي من ناحية، توحي مب�شاعدة 
اخلا�شة،  الع�شكرية  العملية  نتيجة  على  توؤثر  ل  ع�شكرية 
وجت��ع��ل امل��واج��ه��ة اأك���رث دم��وي��ة، وم���ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى، هذه 

فر�شة لتجديد اأ�شلحة عدد من دول احللف".
"هاوتزر"  م��داف��ع  م��ن  بنقل جم��م��وع��ة  اإ���ش��ت��ون��ي��ا  وت��ع��ه��دت 

."D-30" ال�شوفييتية 122 ملم من طراز
 .1960 امل��داف��ع اخل��دم��ة يف  "دخلت ه��ذه  ب��وب��وف:  وق���ال 
ويف 2013، تخلت رو�شيا عنها وا�شتبدلها مبدافع هاوتزر 

."Msta-B"
ي���زال جي�شاهما  ال��ل��ت��ان ل  اأن روم��ان��ي��ا، وب��ل��غ��اري��ا،  واأ���ش��اف 
اإىل  اإر���ش��ال��ه��ا  اأع��ل��ن��ت��ا   ،T-55AM ب��دب��اب��ات  م�����ش��ّل��ح��ني 

اأوكرانيا بعد اأن حاولتا طوياًل دون جدوى ا�شتبدالها.
اأن الوليات  اأعلن الرئي�ش الأمريكي جو بايدن  اأي��ام،  وقبل 
املتحدة �شتقدم م�شاعدة ع�شكرية اإ�شافية لأوكرانيا ب� 100 
وخدمات  �شلع  ثمن  دف��ع  امل�شاعدة  �شت�شمل  دولر،  مليون 

الدفاع، والتدريب الع�شكري والتعليم.
وخل�ش بولو�شوف: "�شتكون دول اأوروبا ال�شرقية هي املورد 

لهذه ال�شلع، وبالتايل �شتطالب بالأموال الأمريكية".

بعد لقاء بوتن.. هل يفلح م�ست�سار �لنم�سا فيما عجز عنه �لآخرون؟
•• عوا�سم-وكاالت

بالحتاد  دول��ة ع�شو  لزعيم  نوعها  الأوىل من  زي��ارة هي  يف 
الأوروبي اإىل العا�شمة الرو�شية منذ بدء العملية الع�شكرية 
الرو�شية يف اأوكرانيا يف 24 فراير املن�شرم، التقى امل�شت�شار 

النم�شاوي، كارل نيهامر، بنظره الرو�شي، فالدمير بوتن.
ويف بيان بعد الجتماع، قال نيهامر، اإن املحادثات مع الرئي�ش 

الرو�شي كانت "مبا�شرة للغاية ومنفتحة و�شعبة".
اأوكرانيا  اأن احل��رب يف  اإىل بوتن هي  ر�شالة  اأه��م  اأن  واأ�شاف 
يجب اأن تنتهي لأنه "يف احلرب ل يوجد �شوى خا�شرين من 

اجلانبني".
الك�شف عن  ي��ت��م  اأن  ب��ال�����ش��رورة  لي�ش  اأن���ه  م��راق��ب��ون  وي���رى 
الرو�شي،  والرئي�ش  النم�شاوي  امل�شت�شار  بني  دار  ما  جممل 
واأن اللقاء بغ�ش النظر عما متخ�ش عنه، هو خطوة ايجابية 
اأوروبي  اأول لقاء مبا�شر بني بوتن وزعيم  نحو الأم��ام، كونه 
رغم  املن�شرم،  فراير   24 يف  باأوكرانيا  احل��رب  بداية  منذ 
الأملاين،  اإميانويل ماكرون، وامل�شت�شار  الفرن�شي،  الرئي�ش  اأن 
نظرهما  م��ع  ه��ات��ف��ي��ا  م�شتمر  ت��وا���ش��ل  يف  ���ش��ول��ت��ز،  اأولف 

الرو�شي منذ بداية احلرب.
اأن حتدثه من  ال��زي��ارة، وم��ا ميكن  اأهمية ه��ذه  وتعليقا على 
ال��رو���ش��ي يف قطاع  امل�شت�شار  دوي����دار،  تيمور  ي��ق��ول  اخ���رتاق، 
الأعمال والعالقات الدولية، يف حوار مع �شكاي نيوز عربية: 

الف�شاح عن  يتم  وغالبا مل  لوجه  مغلقا وجها  كان  "اللقاء 
ول  الكوالي�ش،  وراء  املحادثات  تتواىل  حيث  فيه،  دار  ما  كل 
يتم  ول  الأوروب��ي��ة،  العوا�شم  وخمتلف  الكرملني  بني  �شك، 
بال�شرورة الإعالن عنها كلها، لكن اأهمية هذه الزيارة تكمن 
يف كونها اأول زيارة لزعيم دولة ع�شو يف الحتاد الأوروبي اإىل 
مو�شكو بعد اإطالق العملية الع�شكرية الرو�شية يف اأوكرانيا".
امل�شت�شار  ي�شرح  كما  حمايد،  بلد  وهي  النم�شا،  اإىل  بالن�شبة 
طيلة  ج��دا  متطورة  عالقات  "لديها  الدولية:  العالقات  يف 
ال�����ش��ن��وات الأخ����رة م��ع رو���ش��ي��ا، ل��درج��ة اأن��ه��ا ك��ان��ت تتعر�ش 
املت�شاعد  الزائدة وتعاونها  الأطل�شية ل�شداقتها  لالنتقادات 
م���ع م��و���ش��ك��و، م���ع الأخ�����ذ يف الع���ت���ب���ار اأن���ه���ا دول����ة حمايدة 
على م��دى ع��ق��ود ب��ني ال�����ش��رق وال��غ��رب وم��ن��ذ زم���ان الحتاد 
ال�شوفياتي ال�شابق، وهذا ي�شفي حظوظا اأكر لنجاح مهمة 

امل�شت�شار النم�شاوي".
وي�شيف دويدار: "نحن على و�شك بدء عملية ع�شكرية رو�شية 
كبرة يف جنوب و�شرق اأوكرانيا، ورمبا هذه الزيارة هي اأي�شا 
ذل��ك ولبناء مناخ  الأوروب����ي ل�شتباق  ال��ط��رف  م��ن  حم��اول��ة 
النم�شاوي  امل�شت�شار  والغرب عن طريق  رو�شيا  بني  تفاو�شي 

الذي يعتر زعيما حمايدا نوعا ما بني اجلانبني".
عامليا،  ال��ت��وت��ر  بالغة  اأج����واء  نعي�ش  نحن  تهويل  دون  حيث 
يردف دوي��دار، متابعا: "وقد تنزلق الأح��داث حتى نحو نذر 
حرب عاملية ثالثة، �شيما يف ظل تداعيات احلرب القت�شادية 

وتهديدها  الغربية،  ال��دول  فيها  مبا  اجلميع  على  الكارثية 
ال���دول���ي���ني، وزع���زع���ة الأم�����ن الغذائي  الأم�����ن وال���ش��ت��ق��رار 

والطاقي ملختلف البلدان يف قارات العامل املختلفة".
التحرك  ه��ذا  خلفيات  �شرح  يف  القت�شادي  اخلبر  وي�شهب 
النم�شا تعتمد على رو�شيا  اأن  نن�شى  "ل  بالقول:  النم�شاوي، 
يف تزويدها بالغاز بن�شبة %80 من احتياجاتها، وهي تتميز 
والقت�شادية  امل�شرفية  القطاعات  يف  العميق  بانخراطها 
الرو�شية، على اأمل اأن ت�شع هذه الزيارة لبنة لبناء مناخ من 
الأوروبية  والكتلة  رو�شيا  بني  اليجابي  والتفاعل  التفاهم 

ككل".
ال�شرتاتيجي  اخل��ب��ر  ال�شبايلة،  ع��ام��ر  ي��ق��ول  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
والزميل غر املقيم يف معهد �شتي�شمون لالأبحاث، يف لقاء مع 
"هذه الزيارة هي فر�شة مهمة للرئي�ش  �شكاي نيوز عربية: 
الرو�شي لفتح خط فعال مع الحت��اد الأوروب��ي خا�شة واأنها 
تاأتي بعد توايل زيارتي جون�شون وقادة الحتاد الأوروبي اإىل 
ملو�شكو  امل�شتوى  بهذا  اأوروب��ي  لزعيم  زي��ارة  اأول  وهي  كييف، 
وبهذا  اأوك��ران��ي��ا،  يف  الرو�شية  الع�شكرية  العمليات  ب��دء  منذ 
املعنى متثل فر�شة لإعادة العتبار لفكرة احلوار والتفاو�ش 
وتفعيل اخلطوط الدبلوما�شية بني الغرب ورو�شيا، خا�شة واأن 

النم�شا ميكن اعتبارها نقطة و�شل بني ال�شرق والغرب".
اعتباره  ميكن  ما  ي�شكل  ل  ه��ذا  "لكن  ال�شبايلة:  وي�شتدرك 
ان��ق��الب��ا من�����ش��اوي��ا ع��ل��ى ال�����ش��ي��ا���ش��ة الأوروب����ي����ة، ح��ي��ث اأو�شح 

قادة  م��ع  بالت�شاور  يتم  ه��ذا  حتركه  اأن  النم�شاوي  امل�شت�شار 
خ�شو�شا  خاللها  �شيكون  وال��رتك��ي��ز  الأوروب���ي���ة،  املنظومة 
ووقف  الآمنة،  الإن�شانية  املمرات  كتفعيل  مهمة  ملفات  على 

الت�شعيد".
اأه��م ما قد تتمخ�ش عنه  اأب��رز ما ميكن قراءته ح��ول  ولعل 
ت�شكل  اأن��ه��ا  "هو  ال�شرتاتيجي:  اخلبر  وف��ق  ال��زي��ارة،  ه��ذه 
و�شيلة لبوتن كي ير�شل عرها ر�شائل تهدئة والبدء بتفكيك 
بو�شطيتها  املعروفة  كالنم�شا  اأوروبية،  قناة  الأزمة عر  هذه 
وحيادها". هذا وقال متحدث با�شم امل�شت�شار النم�شاوي الذي 

برلني  اأبلغ  بعدما  ملو�شكو  �شيتوجه  اإن��ه  ال�شبت،  اأوكرانيا  زار 
وبروك�شل والرئي�ش الأوكراين فولودمير زيلين�شكي بهدف 

ت�شجيع احلوار.
واأ�شاف اأن نيهامر هو من بادر ورتب لالجتماع خالل زيارته 
لأوكرانيا، راغبا يف "بذل كل ما يف و�شعه لتحقيق تقدم نحو 
ال�شالم" حتى لو كانت الفر�ش �شئيلة. وكان املتحدث با�شم 
اللقاء،  ب���دء  ق��ب��ل  ���ش��رح  ق��د  بي�شكوف،  ال��ك��رم��ل��ني، دمي���رتي 
لن  كما  الجتماع،  لبداية  �شور  ن�شر  يتم  لن  باأنه  الث��ن��ني، 

يقدم الكرملني اإفادة اإعالمية ب�شاأنه بعد اختتامه.
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عربي ودويل
رو�سيا ت�سجل 10910 �إ�سابات بـكورونا 

و281 حالة وفاة
•• مو�سكو-وام:

اأعلنت رو�شيا الحتادية ت�شجيل 10910 اإ�شابات جديدة بفرو�ش كورونا امل�شتجد خالل ال�شاعات 
ال�24 املا�شية مقارنة ب� 11855 اإ�شابة اأم�ش الأول ما ميثل انخفا�شا يف الإ�شابات لي�شبح اإجمايل 

عددها 18 مليونا و18 األف اإ�شابة.
و ك�شفت ال�شلطات ال�شحية الرو�شية يف بيان لها ام�ش عن ارتفاع يف الوفيات خالل ال�شاعات ال�24 
املا�شية بت�شجيل281 حالة وفاة مقابل 248 حالة اأم�ش الول ليبلغ اإجمايل عدد الوفيات الناجمة 
لي�شبح  لل�شفاء  مري�شا   31271 متاثل  مع  وف��اة  حالة   245 و  األفا   372 البالد  يف  ال��وب��اء  عن 

جمموع املتعافني 17 مليونا و 233 األفا و724 �شخ�شا.

يوم �آخر من �لت�سعيد يف �إ�سر�ئيل و�ل�سفة �لغربية 
•• جنني-اأ ف ب

اندلعت مواجهات جديدة �شباح  اأم�ش الثالثاء يف �شمال ال�شفة الغربية املحتلة بني القوات الإ�شرائيلية و�شكان 
فل�شطينيني يف جنني بينما قتل فل�شطيني بالر�شا�ش يف اإ�شرائيل بعدما طعن طعن �شرطيا.

لليوم الرابع على التوايل ، ح�شد اجلي�ش الإ�شرائيلي قواته يف منطقة جنني التي ينحدر منها فل�شطينيان قاما 
موؤخرا بتنفيذ هجمات يف اإ�شرائيل.

و افاد �شكان من جنني لوكالة فران�ش بر�ش ان ال�شتباكات اندلعت يف �شاعة مبكرة من �شباح الثالثاء بني القوات 
ال�شرائيلية وال�شكان.

اليامون القريبة  اأربعة فل�شطينيني اعتقلوا يف جنني وبلدة  اإن  وقالت وكالة الأنباء الفل�شطينية الر�شمية )وفا( 
حيث اأطلق جنود الحتالل الذخرة احلية والقنابل ال�شوتية والغاز امل�شيل للدموع.

وقتلت ال�شرطة الإ�شرائيلية �شباح الثالثاء فل�شطينيا طعن �شرطيا ا�شرائيليا يف مدينة ع�شقالن ال�شاحلية الواقعة 
يف جنوب الدولة العرية، ح�شب قوات الأمن الإ�شرائيلية.

فرن�سا تطرد 6 عمالء �سريني رو�س
•• باري�س-وكاالت

عمالء  �شتة  طردت  باري�ش  اأن  الثالثاء  الفرن�شية  اخلارجية  وزارة  اأعلنت 
اأن�شطتهم  اأن  كما  دبلوما�شي،  غطاء  حت��ت  يعملون  ك��ان��وا  رو����ش،  �شريني 

تتعار�ش مع امل�شالح الوطنية.
ك�شف  الفرن�شية متكنت من  الأمنية  ال�شلطات  اإن  الإثنني  ال��وزارة  وقالت 
عملية �شرية لال�شتخبارات الرو�شية بعد حتقيق مطول. ومل تقدم مزيد  

من املعلومات عن اأن�شطة العمالء.
واأفادت �شبكة فران�ش اإنفو باأن التحقيقات جارية منذ عدة اأ�شهر.

وو�شفها  باخلطوة،  تغريدة  يف  دارم��ون��ان،  ج��رار  الداخلية  وزي��ر  واأ���ش��اد 
التج�ش�ش". ملكافحة  البارزة  "بالعملية 

�لرئي�س �لأمريكي حذر نظريه �لهندي من �سر�ء �سادر�ت �لطاقة �لرو�سية 

حمادثات »�سريحة« بني بايدن ومودي.. ول تقارب يف ملف �أوكر�نيا 
•• وا�سنطن-اأ ف ب

اأجرى الرئي�ش الأمركي جو بايدن ورئي�ش الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي حمادثات "�شريحة" عر الفيديو، مل تنجح 
يف  احل��رب  ب�شاأن  البلدين  مواقف  تقريب  يف  يبدو  ما  على 

اأوكرانيا والتي تزعزع ا�شتقرار العالقة بينهما.
وقال وزير اخلارجية الأمركي اأنتوين بلينكن لل�شحفيني 
اإثر اجتماع يف وا�شنطن ح�شره نظره الهندي ووزيرا دفاع 
اإّنه  بايدن وم��ودي  القمة الفرتا�شية بني  واأعقب  البلدين 
تتمّتع  التي  تلك  وبخا�شة  الدول،  كّل  اأن حت�ّش  املهّم  "من 
بتاأثر" على الرئي�ش الرو�شي فالدمير بوتني، "على اإنهاء 

احلرب".
واأ�شاف "من املهّم اأي�شاً اأن تتحّدث الدميوقراطيات ب�شوت 

واحد للدفاع عن القيم التي نت�شاركها".
الفرتا�شي  الجتماع  بداية  يف  الأم��رك��ي  الرئي�ش  واأ���ش��اد 
يف  رغبته  ع��ن  واأع���رب  البلدين  ب��ني  العميقة"  ب"العالقة 

اأوكرانيا. يف  احلرب  ظل  الوثيقة" يف  امل�شاورات  "موا�شلة 
من جانبه، و�شف رئي�ش الوزراء الهندي الو�شع يف اأوكرانيا 
باأنه "مقلق للغاية"، م�شرا اإىل اأن الهند تدعم املفاو�شات 
من  بكثر  وا�شنطن  لها  تنظر  التي  ورو�شيا  اأوك��ران��ي��ا  بني 

الت�شاوؤم.
وع��ق��ب الج��ت��م��اع ال�����وزاري ع��ق��د وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الهندي 
رّد  بلينكن  مع  م�شرتكاً  �شحافياً  م��وؤمت��راً  جاي�شانكار  اإ���ش. 
عدم  �شبب  ع��ن  �شاألته  �شحافية  على  وا���ش��ح  ب��ان��زع��اج  فيه 
"�شكراً لك  ق��ائ��اًل  ال��رو���ش��ي لأوك��ران��ي��ا،  ب���الده للغزو  اإدان���ة 

اأفعل ذلك على  اأن  ل  اأف�شّ على ن�شيحتك واقرتاحك، لكّني 
طريقتي".

وبعد اأن قال البيت الأبي�ش اإّن بايدن حّذر مودي من اأّنه لن 
ت�شريع" وت��رة م�شرتياتها من  الهند  "من م�شلحة  يكون 
يعّو�ش  اأن  �شاأنه  اأم��ر من  وهو   - الرو�شية  الطاقة  �شادرات 
جزئياً النخفا�ش يف امل�شرتيات الغربية من هذه ال�شادرات- 

اّت�شم رّد وزير اخلارجية الهندي بنرة حاّدة للغاية.
وقال الوزير لل�شحافيني اإّن "م�شرتياتنا خالل �شهر باأكمله 

رمّبا تكون اأقّل مما ت�شرتيه اأوروبا ع�شر يوم واحد".
بايدن  اإّن  قالت  الأبي�ش  البيت  يف  كبرة  م�شوؤولة  وك��ان��ت 
ومودي اأجريا حمادثة "دافئة" و"�شريحة" ا�شتمرت حوايل 
مّرات  امل�شوؤولة  ا�شتخدمتها  التي  الأخ��رة  والعبارة  �شاعة، 

عدة تعك�ش يف الُعرف الدبلوما�شي قدراً من التوتر.
جني  الأمركية  الرئا�شة  با�شم  املتحدثة  قالت  جهتها،  من 
اأن  يعتقد  اأن��ه ل  اأو���ش��ح  "الرئي�ش  اإّن  وق��ت لح��ق  �شاكي يف 
الطاقة  م��ن  واردات��ه��ا  زي���ادة  اأو  ت�شريع  الهند  م�شلحة  م��ن 
���ش��غ��را ج���دا من  الآن ج���زءا  الرو�شية" ال��ت��ي مت��ّث��ل ح��ت��ى 

م�شرتياتها، "اأو مواد خام اأخرى".
واأّكدت �شاكي اأن وا�شنطن م�شتعدة ل"م�شاعدة" الهند على 

الطاقة. "تنويع" م�شادر 
ويخ�شى الأمركيون من اأن ت�شاعد الهند رو�شيا من خالل 
الغربية  العقوبات  ع��ن  الناجتة  خ�شائرها  بع�ش  تعوي�ش 
املفرو�شة على خلفية غزوها اأوكرانيا والتي �شملت اإنهاء اأو 

تقلي�ش واردات الغاز والنفط والفحم الرو�شي.
الأمركية يف منطقة  التحالفات  تعزيز  بايدن  اإدارة  وتريد 

اآ�شيا واملحيط الهادي ملواجهة ال�شني، ل�شيما اإعادة اإطالق 
ما ي�شمى حتالف كواد الرباعي بني الوليات املتحدة والهند 
نيودلهي  موقف  ب�شبب  حمرجة  وهي  واليابان،  واأ�شرتاليا 

منذ بداية احلرب يف اأوكرانيا.
املوروثة من فرتة  الوثيقة  الثنائية  العالقات  وعلى خلفية 
احلرب الباردة، ت�شف حكومة ناريندرا مودي مو�شكو باأنها 
"ال�شراكة  ب�شبب  اخلارجية  ل�شيا�شتها  اأ�شا�شية"  "ركيزة 

ال�شرتاتيجية" بينها ل�شمان اأمنها القومي.
لكّن  للهند،  ل��الأ���ش��ل��ح��ة  ال��رئ��ي�����ش��ي  امل����ورد  رو���ش��ي��ا  ت���زال  ول 
ال��ن��ف��ط والأ���ش��م��دة واملا�ش  اأي�����ش��ا  ت�����ش��ت��ورد منها  ن��ي��ودل��ه��ي 
اخلام. يف املقابل، ت�شّدر الهند اإىل ال�شوق الرو�شية منتجات 

�شيدلنية وال�شاي والقهوة.
وتدرك الإدارة الأمركية جيدا اعتماد الهند على رو�شيا يف 
امليدان الع�شكري، لذلك تعلم وا�شنطن اأنه ل ميكنها توجيه 

انتقادات علنّية حادة حلليفها الآ�شيوي املهم.
على  احل���رب  ب��داي��ة  يف  التاأكيد  بعد  ف��اإّن��ه��ا  ل��ذل��ك،  ونتيجة 
�شرورة اأن تّتخذ كّل الدول موقفاً وا�شحاً من النزاع، اأبدت 
رفعت  اأن��ه��ا  رغ��م  للهند،  ح��ذرا  تفهما  الأم��رك��ي��ة  احلكومة 

نرتها بو�شوح جتاه ال�شني.
اأن  الهند  "على  اإّن��ه  امل�شاألة  ه��ذه  على  تعليقاً  بلينكن  وق��ال 
تّتخذ قراراتها اخلا�شة يف مواجهة هذا التحّدي"، من دون 

اأن ينتقد نيودلهي ب�شكل مبا�شر.
ل بل اإّن الوزير الأمركي ذّكر باأّن احلكومة الهندية "اأدانت 
اإن�شانية  م�����ش��اع��دات  و"قّدمت  اأوك��ران��ي��ا  يف  املدنيني"  قتل 

كبرة".

اإىل  ت��ه��دف  الأم��رك��ي��ة  الإ�شرتاتيجية  اأّن  ي��ب��دو  هنا  وم��ن 
ت��ع��زي��ز اإب����راز ع��الم��ات ال�����ش��داق��ة مل��ن��ع ال��ه��ن��د م��ن الن���زلق 
تدريجيا اإىل املع�شكر املقابل. ويف موؤ�شرات تعك�ش التناف�ش 
تزامنت  نيودلهي،  دع��م  على  للح�شول  الرو�شي  الأم��رك��ي 
كبار  لأح��د  الهندية  العا�شمة  اإىل  الأخ���رة  ال��زي��ارة  عمليا 
م�شت�شاري جو بايدن الأمنيني داليب �شينغ، مع زيارة وزير 

اخلارجية الرو�شي �شرغي لفروف الذي اأ�شاد مبا اعتره 
مقاربة الهند املتوازنة اإزاء احلرب يف اأوكرانيا.

الرهان  ب��اأن  الهند  لإق��ن��اع  جهودا  املتحدة  ال��ولي��ات  وتبذل 
على رو�شيا �شيوؤدي يف النهاية اإىل اإ�شعافها �شد ال�شني التي 
قلق  الهادئ  واملحيط  اآ�شيا  املتزايد يف منطقة  نفوذها  يثر 

وا�شنطن ونيودلهي.

فاينن�سال تاميز: ماكرون يخو�س �أ�سعب �سر�ع للفوز بالرئا�سة
•• لندن-وكاالت

باربر  ط���وين  تاميز"  "فاينن�شال  �شحيفة  يف  ال��ك��ات��ب  ع���اد 
الفرن�شي  ال��رئ��ي�����ش  ن�����ش��ر  ح��ني   2016 ���ش��ن��ة  اإىل  ب��ال��ذاك��رة 
من  اأ�شهر  �شتة  قبل  "ثورة"  بعنوان  كتاباً  م��اك��رون  اإميانويل 

الفوز بالنتخابات الرئا�شية.
ماكرون �شيحتاج اإىل اأكر عدد ممكن من الأ�شوات من الي�شار 
تهديد  �شد  اجلمهورية"  "اجلبهة  حل�شد  واليمني  والو�شط 
اليمني املتطرف، اإذا اأراد ك�شب املعركة يف الأ�شبوعني املقبلني.

ف�شل  م��ن  الفرن�شي  ال�شعب  م��اك��رون  ح���ذر  ال��ك��ت��اب،  ذل���ك  يف 
اإىل ال�شلطة بعد  الحت��اد الأوروب��ي �شيو�شل اليمني املتطرف 
خم�شة اأو ع�شرة اأعوام. ح�شب باربر، يبدو هذا الحتمال املثر 
اأق��رب ليكون  الأك��رث ترجيحاً،  النتيجة  لي�ش  اأن��ه  للقلق، رغم 
اأكرث من اأي وقت م�شى يف تاريخ اجلمهورية اخلام�شة  واقعاً 

املمتد على مدى 64 عاماً.

�سربة قا�سمة
بعد اجلولة الأوىل من النتخابات الرئا�شية يوم الأحد، انتقل 
ماكرون واليمينية املتطرفة مارين لوبان للمواجهة النهائية 
هذه  نف�شه  الثنائي  خا�ش  اجل���اري.  )ني�شان(  اأب��ري��ل   24 يف 
املواجهة يف 2017. لكن جميع ا�شتطالعات الراأي ت�شر اإىل 
تناف�ش اأكر مما كان عليه الأمر منذ خم�شة اأعوام حني حقق 
ماكرون انت�شاراً �شاحقاً على مناف�شته ب�66 مقابل %34 من 

الأ�شوات.
�شيرتك انت�شار لوبان تداعيات اأبعد بكثر من فرن�شا. �شتكون 
الغربي  العامل  يف  الليبرالية  للدميوقراطية  قا�شمة  �شربة 
و�شتغرق 27 دولة ع�شواً يف الحتاد الأوروبي يف ال�شطرابات 
يف  �شراعاً  وحلفائها  املتحدة  ال��ولي��ات  خو�ش  م��ع  بالتزامن 

اأوكرانيا �شد رو�شيا القومية واملت�شلطة.

�رتياح موؤقت
تقدماً  الأوىل  لتحقيقه يف اجلولة  بالرتياح  �شي�شعر ماكرون 
على لوبان اأكر من الذي حققه يف 2017. عالوة على ذلك، 
م��اك��رون يف  ف��وز لوبن على  اإىل  ل��ل��راأي  ا�شتطالع  اأي  ي�شر  مل 

اجلولة الثانية.
ومع ذلك، �شاقت الفجوة بني الثنني ب�شكل حاد يف الأ�شابيع 
الأخرة. منذ �شهر، بدا ماكرون قريباً من ح�شد ما بني 57 
 40 %61 م��ن الأ���ش��وات يف اجل��ول��ة الثانية، ول��وب��ن ب��ني  و 
و%43. ويف الأ�شبوع املا�شي، قدرت ثالثة ا�شتطالعات للراأي 
اأن يح�شل ماكرون على ما بني 50 و%51.5 من الأ�شوات، 
من  بهام�ش  ال�شماح  م��ع  منها.  و49%   48.5 ب��ني  ول��وب��ان 
انت�شار  من  ج��داً  قريبة  م�شافة  على  لوبن  تكون  قد  اخل��ط��اأ، 

مفاجئ.

حاجة �إىل نهج خمتلف
الكثر  اأن  اإىل  يعود  ذل��ك  اأ�شباب  من  ج��زءاً  اأن  الكاتب  اأ�شاف 
م���ن ال��ن��اخ��ب��ني مل ي��ع��د ي����رى ف��ي��ه��ا م��ت��ط��رف��ة خ���ط���رة ذات 
�شيا�شات غريبة ومعرفة �شطحية مب�شاكل فرن�شا القت�شادية 

والجتماعية.
خل�ش تقرير ملوؤ�ش�شة جان جوري�ش الي�شارية اإىل اأن "تذرعها 
وقت  يف  ج��دي��ة  تعد  مل  للمعرفة  اف��ت��ق��اره��ا  اأو  كفاءتها  بقلة 
تعترها اأجزاء من فرن�شا رئا�شية بالكامل وقريبة من ال�شعب 
يف  عليها  التغلب  امل�شتقبل  يف  خ�شمها  على  �شيتعني  ل��ذل��ك، 

اجلولة الثانية على اأر�شية خمتلفة متاماً".

حلة جديدة
ل��ل��وب��ان يف  2017 ب�شربة م��دم��رة  ف���وزه يف  م��اك��رون  ح��ق��ق 
باتت  ب��ارب��ر،  ت��اب��ع  الآن،  اجل��ول��ت��ني.  ب��ني  تلفزيونية  م��ن��اظ��رة 
تخلت  احتماًل.  اأق��ل  ماكرون  لإف��ادة  اأداء مماثل  عاى  القدرة 

مثل  �شعفها،  نقاط  �شكلت  التي  ال�شيا�شات  بع�ش  ع��ن  لوبن 
الوعد ب�شحب فرن�شا من منطقة اليورو.

وعو�ش ذلك، طورت حملتها برتكيزها بال هوادة على ق�شايا 
الناخبني  اأذه��ان  يف  ر�شوخاً  اأك��رث  اأ�شبحت  التي  املعي�شة  كلفة 

الفرن�شيني منذ حرب اأوكرانيا يف فراير)�شباط( املا�شي.
الزرقاء  ال��ي��اق��ات  ذوي  ال��ع��م��ال  ب��ني  جاذبيتها  على  وح��اف��ظ��ت 
املهجورة  ال�شناعية  املناطق  يف  للي�شار  �شابقاً  �شوتوا  الذين 
موقع  �شكلت  ال��ت��ي  الريفية  وامل��ن��اط��ق  امل��ق��اط��ع��ات  ب��ل��دات  ويف 

احتجاجات ال�شرتات ال�شفراء يف 2018.

ماكرون تغري
على النقي�ش، مل يعد ماكرون ال�شخ�ش الدينامي اجلديد من 
اأ�شبح رئي�شاً من �شلب  2017، لكنه  املوؤ�ش�شات كما يف  خارج 
ح�شب  الفرن�شي  املجتمع  طبقات  واأغ��ن��ى  الباري�شية،  النخب 
قبل  امل�شنية  الديبلوما�شية  ج��ه��وده  اأدت  ك��ث��ري��ن.  ناخبني 
الراأي  ا�شتطالعات  اإعطائه دفعاً يف  اإىل  اأوكرانيا  واأثناء حرب 
اأ�شابيع، لكن ذلك تبدد اليوم. وقراره برف�ش ال�شباق  لب�شعة 
الرئا�شي ر�شمياً حتى اآخر دقيقة تقريباً مكن لوبان من �شبط 

الوترة اإىل حد كبر.

هل يتكرر �لتاريخ؟
اأك��ر عدد ممكن من  اإىل  اأن ماكرون �شيحتاج  بابر على  �شدد 
الأ����ش���وات م��ن ال��ي�����ش��ار وال��و���ش��ط وال��ي��م��ني حل�����ش��د "اجلبهة 
اجلمهورية" �شد تهديد اليمني املتطرف، اإذا اأراد ك�شب املعركة 
يف الأ�شبوعني املقبلني. جنح ذلك مع جاك �شراك حني اأطاح 
جان ماري لوبان، والد املر�شحة احلالية، ب�82 مقابل 18% 
اأقل يف  اأي�شاً مع ماكرون حتى ولو بح�شم  2018. وجنح  يف 
�شينجح  اجلهد  هذا  كان  اإذا  باأ�شره  العامل  �شراقب   .2017

جمدداً يف 24 اأبريل )ني�شان(.

 مقتل 30 مدنيًا يف �لكونغو
 بهجمات ملتمردين 

•• بونيا-اأ ف ب

�شمال  اإي��ت��وري يف  باإقليم  يف قريتني  30 مدنياً  ُقتل 
هجمات  يف  الدميوقراطية  الكونغو  جمهورية  �شرق 
الدميوقراطية  "القوات  حركة  من  م�شّلحون  �شّنها 
م�شادر  اأف����ادت  م��ا  بح�شب  املت����مّردة،  املتح������الفة" 

حملّية .
اإيرومو  وقال ديفيد بيزا، رئي�ش ال�شليب الأحمر يف 
يومي  وقعت  الهجمات  اإّن  اإي��ت��وري(،  اإقليم  )ج��ن��وب 
الأح����د والث���ن���ني يف ق��ري��ت��ني ق���رب م��دي��ن��ة كوماندا 
ت�شعة  مقتل  عن  مويا  �شاوري  قرية  يف  اأّولها  واأ�شفر 
عن  مانغو�شو  قرية  يف  ال��ث��اين  اأ�شفر  بينما  مدنيني 
مقتل 17 مدنياً، يف حني قتل اأربعة مدنيني اآخرين 
نهر  فوق  ج�شراً  عبورهم  اأثناء  ا�شتهدفهم  هجوم  يف 

اإيتوري.
لكيفو"  الأمني  "املر�شد  الهجمات  ه��ذه  وق��وع  واأّك��د 
امل��وؤل��ف م��ن باحثني م��وج��ودي��ن يف مناطق ال��ن��زاع يف 

�شرق جمهورية الكونغو الدميوقراطية.
وقال املر�شد يف تغريدة على تويرت م�شاء الثنني اإّن 
"18 مدنياً على الأقّل ُقتلوا يف قرية مانغو�شو )...( 

اليوم الثنني".
الدميوقراطية  ال���ق���وات  ب��وق��وف  "ُي�شتبه  واأ����ش���اف 
يديل  اأن  دون  م��ن  الهجوم"،  ه���ذا  خ��ل��ف  امل��ت��ح��ال��ف��ة 
امل�شادر  اأفادت  اللذين  الآخرين  بح�شيلة للهجومني 

املحلية بوقوعهما.
من جهته اأو�شح رئي�ش ال�شليب الأحمر اأّن معلوماته 
اإىل  ت�شر  املنطقة  يف  العاملة  طواقمه  اإىل  امل�شتندة 
فرار  حالة  يف  املتحالفة  الدميوقراطية  "القوات  اأّن 
فو�شوية بعد ا�شتباكات مع القوات امل�شّلحة جلمهورية 

الكونغو الدميوقراطية".
بدوره قال دانيال هرابو، امل�شوؤول املحّلي يف با�شيلي 
اإّنه "منذ الأم�ش، �شمعنا نران اأ�شلحة خفيفة وثقيلة 

باجتاه مانغو�شو و�شاوري مويا".
واأ�شاف اأّن املتمّردين هاجموا اأوًل �شاوري مويا الأحد 

قبل اأن يهاجموا مانغو�شو �شباح الثنني.
ونقل هرابو عن �شهود عيان قولهم اإّن "جثث بع�ش 
ُقتلوا  الآخ��ر  والبع�ش  مقّيدة،  كانت  ال�17  ال�شحايا 

ذبحاً، واآخرين قتلوا بالر�شا�ش".
واأّكد امل�شوؤول املحّلي اأّن القتال توا�شل ع�شر الثنني 

بني املتمردين واجلي�ش.
ويخ�شع اإقليما �شمال كيفو واإيتوري ل�"حالة ح�شار" 
مينح  ا�شتثنائي  اإج���راء  وه��و  اأي��ار-م��اي��و،  مطلع  منذ 
يف  الآن  حتى  ف�شل  ال��ذي  للجي�ش  كاملة  �شالحيات 

وقف النتهاكات التي ترتكبها اجلماعات امل�شلحة.
وي�����ش��ّن اجل��ي�����ش��ان ال��ك��ون��غ��ويل والأوغ����ن����دي عملية 
م�����ش��رتك��ة م��ن��ذ 30 ت�����ش��ري��ن ال��ث��اين-ن��وف��م��ر �شد 
بيني  منطقة  يف  املتحالفة  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  ال��ق��وات 

باإقليم �شمال كيفو.

قالت �إنه فر�سة �أخرى للفا�سلني

عبري مو�سي: �حلو�ر �لوطني م�سيعة للوقت!
�لد�ستوري �حلر يوّجه حم�سر تنبيه �إىل رئا�سة �حلكومة

احلكومة  رئي�شة  التنبيه  حم�شر 
خمتلف  اإىل  تعليمات  توجيه  اإىل 
ب��ع��دم توريط  ت��ق�����ش��ي  ال��������وزارات 
اتفاقيات  او  نفقات  اي  يف  تون�ش 
اأوام��ر غر  تلزم الدولة بناء على 
غر  دول���ة  اإدارة  وم�����ش��ار  قانونية 

قانوين، ح�شب مو�شي.

وطالب احلزب اي�شا بعدم �شرف 
انتخابي  م�����ش��ار  ع��ل��ى  م��ل��ي��م  اي 
قانونية  غر  ن�شو�ش  على  مبني 
خم����ال����ف����ة لأب������ج������دي������ات امل�������ش���ار 
اأفادت  ما  وفق  النزيه،  النتخابي 
به رئي�شة احلزب الد�شتوري احلر 
ع��ب��ر م���و����ش���ي. ودع�����ا احل�����زب يف 

عدل  ط��ري��ق  ع��ن  تنبيه  مبح�شر 
اإىل رئا�شة احلكومة ووزارة  منفذ 
امل��ال��ي��ة ط��ل��ب ف��ي��ه الم���ت���ن���اع عن 
�شرف اأي مليم من املال العام بناء 
اأو قرارات  اأوام��ر  اأو  على مرا�شيم 
الد�شتور  من   80 للف�شل  ت�شتند 

والأمر 117.

ال���ذي يتحدث عن  ال��د���ش��ت��ور  م��ن 
حل الرملان.

الد�شتور  من   70 الف�شل  وين�ش 
حّل  حالة  “يف  اأن��ه  على  التون�شي 
ال�������ش���ع���ب، ميكن  ن�������واب  جم���ل�������ش 
ل���رئ���ي�������ش اجل����م����ه����ورّي����ة ا�����ش����دار 
رئي�ش  م���ع  ب���ال���ت���واف���ق  م��را���ش��ي��م 
ع��ل��ى م�شادقة  ت��ع��ر���ش  احل��ك��وم��ة 
املجل�ش يف الّدورة العادّية الّتالية.

ال�ّشعب  ن�������ّواب  مل��ج��ل�����ش  ومي���ك���ن 
بثالثة اأخما�ش اأع�شائه اأن يفو�ش 
مل���ّدة حم����دودة ل تتجاوز  ب��ق��ان��ون 
ال�����ّش��ه��ري��ن ول���غ���ر����ش م���ع���نّي اإىل 
مرا�شيم  اإ���ش��دار  احلكومة  رئي�ش 
ال��ق��ان��ون تعر�ش  تدخل يف جم��ال 
امل��ذك��ورة على  امل���ّدة  انق�شاء  ح��ال 

م�شادقة املجل�ش«.
وت��وج��ه احل���زب ال��د���ش��ت��وري احلر 

�شعيد اإىل تفعيل الف�شل 70 من 
الد�شتور بعد قرار حل الرملان. 

يف  ال����ب����ق����اء  اأن  م���و����ش���ي  وب���ي���ن���ت 
الذي  ال��د���ش��ت��ور  م��ن   80 الف�شل 
التدابر  لتخاذ  الرئي�ش  اعتمده 
ال�شتثنائية يف 25 يوليو 2021 

يعني اآليا عدم حل الرملان. 
واأ�شافت رئي�شة احلزب الد�شتوري 
الرملان  م�����ش��األ��ة  ح�����ش��م  اأن  احل���ر 
رئي�ش  اأم���������ام  ال����ط����ري����ق  وق����ط����ع 
الغنو�شي  را���ش��د  امل��ن��ح��ل  ال��رمل��ان 
وال����ن����واب ال���ذي���ن ي��ت��ح��دث��ون عن 
اأخ��رى بهدف تنفيذ  عقد جل�شات 
تنازع  خ���ل���ق  اأج������ل  م����ن  اج����ن����دات 
من  اخلروج  ي�شتدعي  ال�شرعيات، 
والغاء  الد�شتور  من   80 الف�شل 
بالتدابر  اخل��ا���ش   117 الأم����ر 
 70 الف�شل  واعتماد  ال�شتثنائية 

باأخف  ال�شتثنائية  الفرتة  “انهاء 
ال�شرار«.

املناخ  “تنقية  اإىل  م��و���ش��ي  ودع���ت 
“تغير  اأن  ُمعترة  النتخابي”، 
تركيبة هيئة النتخابات �شيجعلها 
التنفيذية  ب��ال�����ش��ل��ط��ة  م��رت��ب��ط��ة 
هيئة  م������ن  ب�����ذل�����ك  و����ش���ت���ن���ت���ق���ل 
التوافقات و”الخوان” اإىل هيئة 

ح�شب تعبرها. قي�ش �شعيد”، 
الد�شتوري  احل��زب  اأّن  اأعلنت  كما 
اأبريل   16 ي����وم  ���ش��ي��ن��ظ��م  احل����ر 
اجل�����اري وق��ف��ة اح��ت��ج��اج��ي��ة اأم���ام 
هيئة النتخابات تنديدا بالتدخل 
لتغّير  �شعيد  قي�ش  به  ق��ام  ال��ذي 
باتت متار�ش  التي  الهيئة  تركيبة 

�شيا�شة النبطاح لل�شلطة. 
الد�شتوري  احل��زب  رئي�شة  ودع��ت 
قي�ش  الرئي�ش  مو�شي  عبر  احلر 

حمل  للوثيقة  احلالية  احلكومة 
النقد  ����ش���ن���دوق  م����ع  ال���ت���ف���او����ش 
الدويل، معترة يف ذلك �شوء اإدارة 
�شفافية  وع���دم  وغمو�ش  للدولة 

ي�شتجوب املحا�شبة، وفق قولها.
الد�شتوري  احل���زب  رئي�شة  ق��ال��ت 
القت�شادية  “ ال�شيا�شة  ان  احلر، 
�شعيد  قي�ش  الرئي�ش  يتبعها  التي 
وال�����ت�����ي ت����ق����وم ع���ل���ى امل����داه����م����ات 
القت�شاديني  الفاعلني  و�شيطنة 
وال����زج����ر وال����ع����ق����وب����ات، ق����د ادت 
الأ�شعار  وارت���ف���اع  امل����واد  ���ش��ح  اىل 
ينبئ  ما  وهو  اقت�شادي  وانكما�ش 

وفق قولها. بكل خطر”، 
ت�شريحات  ان  م��و���ش��ي  وا���ش��اف��ت 
و�شفتها  التي  اجلمهورية  رئي�ش 
تدهور  اىل  اأدت  ق���د  ب��امل��ت�����ش��ن��ج��ة 
ال��و���ش��ع الق��ت�����ش��ادي، داع��ي��ة اىل 

•• الفجر - تون�س:
الد�شتوري  احل���زب  رئي�شة  ق��ال��ت 
احلر عبر مو�شي يف ندوة �شحفية 
ان  ال��ث��الث��اء  اأم�����ش  حزبها  نظمها 
“احلوار الوطني لي�ش اإل م�شيعة 
اأخ��رى للفا�شلني  للوقت و فر�شة 
و مف�شدي الوطن اىل العودة اىل 
ال�شاحة و اىل مربع التوافق الذي 
 ،”2019 و   2014 ب��ني  ح�شل 

على حد تعبرها.
ال�شيا�شة  مو�شي  عبر  وا�شتنكرت 
جنالء  حكومة  ط��رف  من  املتبعة 
بالفاقدة  و���ش��ف��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ب�����ودن 
ل��ل�����ش��ن��د ال�����ش��ع��ب��ي والن���ت���خ���اب���ي 
يتعلق  فيما  وخا�شة  وال��ق��ان��وين، 

بتجاهلها ملكونات املجتمع املدين
عر�ش  عدم  مو�شي  ا�شتنكرت  كما 

عبر مو�شي خالل الندوة ال�شحفية
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•• الفجر - خرية ال�سيباين

�جل  مــن  "ت�سعيد  رو�يــــة:  عــنــو�ن  ــه  ــاأن وك يــبــدو 
�لطريقة  هــي  ــذه  ه ــع,  ــو�ق �ل يف  لــكــن,  �لتهدئة". 
يف  رعبا  �لأكرث  �ل�سيناريو  �خلرب�ء  بها  ي�سف  �لتي 
قبل  من  �جلد  حممل  على  ياأخذ  و�لــذي  �أوكر�نيا, 

�لع�سكريني �لغربيني: ��ستخد�م �ل�سالح �لنووي.
�لن�سر  �أن  ر�أت  �إذ�  خا�سة  كييف,  تركيع  �أجــل  من 
يبتعد عنها, ميكن لرو�سيا �أن تلجاأ �إليه. حينها �سيتم 
ك�سر حمّرم, لأنه منذ نهاية �حلرب �لعاملية �لثانية 
 200 من  )�أكــرث  وناغاز�كي  هريو�سيما  وتفجري�ت 
�إلقاء  على  قوة  �أي  جتــروؤ  مل  �إجــمــاًل(,  قتيل  �ألــف 

اجلي�ش الرو�شي يرفع احلجاب عن �شاروخه اجلديدقنابل نووية على عدو. توقيع معاهدة القوات النووية الو�شيطة

�لنووية �لنري�ن  �إطالق  �إىل  جي�س  �أي  يلجاأ  مل  وناغاز�كي,  هريو�سيما  • منذ 
تكتيكي نووي  ر�أ�س   1900 حو�يل  رو�سيا  لدى  �أن  �لر�سمية  �لأمريكيني  �لعلماء  �حتاد  ن�سرة  • تقدر 

متاًما م�ستحيلة  غري  �لتكتيكية  �لأ�سلحة  ��ستخد�م  �إمكانية  جتعل  بوتني  • ت�سريحات 
�ل�سرت�تيجي �لنووي  �ل�سالح  قوة  من  �أدنى  بال�سرورة  لي�ست  �لتكتيكي  �ل�سالح  • قوة 

يلقي بظالله على �أوكر�نيا

مـا هــو �ل�ســالح �لنــووي �لتكتيكـي...؟

هذا  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ون  وي�������ش���ع���ر 
خ��ا���ش من  ب�شكل  ب��ال��ق��ل��ق  الأم����ر 
ي�شمى  ما  اإىل  �شتلجاأ  مو�شكو  اأن 
"التكتيكية"  ال��ن��ووي��ة  بالأ�شلحة 
-وهو م�شطلح مرتبط منذ فرتة 
طويلة ب��ف��رتة احل���رب ال��ب��اردة يف 
القارة الأوروبية. "اإنه يختلف عن 
'ال�شرتاتيجي'  ال��ن��ووي  ال�شالح 
م������ن خ��������الل م����������داه الأ������ش�����غ�����ر، 
يف  ا�شتخدامه  ميكن  اأن���ه  وبفكرة 
بينوا  يو�شح  العمليات"،  م�شرح 
برنامج  م��وؤ���ش�����ش  ب��ي��ل��وب��ي��دا���ش، 
)معهد  ال��ن��ووي��ة  املعرفة  درا���ش��ات 
مركز  بباري�ش،  ال�شيا�شية  العلوم 
كتاب  وم��وؤل��ف  ال��دول��ي��ة(  البحوث 
اخل���ي���ارات  يف  ال��ت��ف��ك��ر  "اإعادة 
معهد  )م���ط���ب���وع���ات  النووية" 

العلوم ال�شيا�شية بباري�ش(.

 15 ح����وايل   ،1945 اأغ�����ش��ط�����ش 
ق���راًط���ا. وغ��ال��ًب��ا م��ا ي��ت��م تقدمي 
بي 61 كاآخر �شالح نووي تكتيكي 
ت�شتوعب  اأن  ومي���ك���ن  اأم���ري���ك���ي، 
 0.3 اأحمال متغرة احلجم، من 
طن.  ك��ي��ل��و   100 م��ن  اأك����رث  اإىل 
حوايل  املتحدة  الوليات  ومتتلك 
200 �شاروخ من هذا النوع، منها 

مائة يف القارة الأوروبية.
العلماء  احت��������اد  ن���������ش����رة  ت����ق����در 
اأن لدى  ال��ر���ش��م��ي��ة،  الأم��ري��ك��ي��ني 
رو�شيا حوايل 1900 راأ�ش نووي 
"تكتيكي". وبع�ش هذه ال�شحنات 
التي  ال�شواريخ  ميكن تركيبها يف 
حتملها �شاحنات الإطالق التابعة 
ملنظومة اإ�شكندر، التي ا�شتخدمت 
ال��رو���ش��ي ل�شن  ال��غ��زو  ب��داي��ة  منذ 
اأهداف  على  "تقليدية"  �شربات 

ي��غ��رق ال��ع��امل يف امل��ج��ه��ول. و"من 
الأ�شلحة  ع���ن  ال��ت��ح��دث  احل��ك��م��ة 
غ����ر ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة ب������دًل من 
اأي  لأن  ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة،  الأ����ش���ل���ح���ة 
�شالح نووي له اآثار تتجاوز �شاحة 
املعركة، ولهذا ال�شبب، رف�ش وزير 
ترامب،  لدونالد  ال�شابق  ال��دف��اع 
ر�شم  م��ات��ي�����ش،  جيم�ش  اجل����رال 
التكتيكية  الأ�شلحة  ب��ني  التمييز 
الباحث  يحدد   ،" وال�شرتاتيجية 
ب���ن���ي���ام���ني ه����وت����ك����وف����رت����ور، من 

موؤ�ش�شة البحوث ال�شرتاتيجية.

�شباق الت�شلح ي�شتعل من جديد
"غر  النووي  الت�شلح  �شباق  لكن 
بني  ا����ش���ت���وؤن���ف  ال�شرتاتيجي" 
مو�شكو ووا�شنطن اللتني ان�شحبتا 
2019، من  التوايل، �شيف  على 

قد   ،)SSC-8 ال���ن���ات���و  )رم������ز 
النووية  ال��ق��وات  معاهدة  انتهكوا 
اإدارة  و"قررت  امل����دى.  متو�شطة 
اإليه  ُي��ن��ظ��ر  م��ا  ع��ل��ى  رًدا  ت��رام��ب، 
اأنه تهديد نووي رو�شي غر  على 
ال�شروع  م���ت���زاي���د،  ا���ش��رتات��ي��ج��ي 
جديد  ح���رب���ي  راأ�������ش  ت��ط��وي��ر  يف 
لل�شواريخ  ال���ط���اق���ة  م��ن��خ��ف�����ش 
اإطالقها  ي��ت��م  ال��ت��ي  البالي�شتية 
م���ن ال���غ���وا����ش���ات و�����ش����اروخ ك���روز 
بنيامني  ي�����ش��ر  ج���دي���د،  ب���ح���ري 
ه��وت��ك��وف��رت��ور، وم����ن امل���ق���رر اأن 
املوقف  ع���ن  ب���اي���دن  ي��ك�����ش��ف ج���و 
ال����ن����ووي الأم���ري���ك���ي اجل���دي���د يف 
الأ�شابيع املقبلة. ويف �شياق احلرب 
كان  اإذا  م��ا  ���ش��رى  اأوك���ران���ي���ا،  يف 
�شيحافظ على هذه الرامج الذي 
النتخابية  حملته  خ��الل  انتقده 

ن���ق���ط���ة م����ه����م����ة: ق�������وة ال�������ش���الح 
بال�شرورة  لي�شت  "التكتيكي" 
النووي  ال�����ش��الح  ق����وة  م���ن  اأدن�����ى 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي، واأ���ش��ه��ر ن��اق��ل له 
العابر  البالي�شتي  ال�����ش��اروخ  ه��و 

للقارات. 
ي���ت���م اإط��������الق ال�������ش���الح ال����ن����ووي 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي م���ن ���ش��وم��ع��ة اأو 
البالي�شتية،  لل�شواريخ  غ��وا���ش��ة 
اأب���ع���د من  اإىل  ب��ب�����ش��اط��ة  وي���ذه���ب 
وتاأثراته  ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي،  ال�������ش���الح 
فرن�شي  ح���رب���ي  راأ�������ش  م����دم����رة: 
ي��ت��واف��ق، على  ام51-  ط���راز  م��ن 
األ��ف طن   100 �شبيل امل��ث��ال، م��ع 
اإن ت��ي )100 كيلو  م��ن م��ادة ت��ي 
كانت  املقارنة،  �شبيل  وعلى  طن(. 
ا�شتخدمها  ال���ت���ي  ال��ق��ن��اب��ل  ق����وة 
اجلي�ش الأم��ري��ك��ي يف ال��ي��اب��ان، يف 

اأوكرانية.
ا�شتبدال  ع��ل��ى  ب��وت��ني  ي��ج��روؤ  ه��ل 
التقليدية  احل���رب���ي���ة  ال�����روؤو������ش 
نووية؟  ب��روؤو���ش  ال�شواريخ  لهذه 
الرو�شي -وهذه  الع�شكري  املوقف 
اأك�����رث م���ن ك��ون��ه��ا عقيدة  وث���ائ���ق 
ميكن  اأن����ه  ع��ل��ى  -ت��ن�����ش  حقيقية 
ا���ش��ت��خ��دام الأ���ش��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة يف 
حال "اأن يوؤدي العدوان بالأ�شلحة 
وجود  ت��ع��ري�����ش  اإىل  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
ذلك،  للخطر". ومع  ذاته  الدولة 
بيلوبيدا�ش،  ب��ي��ن��وا  ي�����ش��ر  ك��م��ا 
الدخول  عند  بوتني  "ت�شريحات 
اإمكانية  على  حت��اف��ظ  احل���رب  يف 
التكتيكية،  الأ���ش��ل��ح��ة  ا���ش��ت��خ��دام 
ذلك  اأن  نعتقد  األ  ي��ج��ب  ل��ذل��ك 

م�شتحيل متاًما".
مثل هذا ال�شتخدام، من �شاأنه اأن 

معاهدة القوات النووية الو�شيطة 
ب�����ش��اأن ال�����ش��واري��خ الأر���ش��ي��ة ذات 
و5500   500 ب������ني  امل����������دى 

كيلومرت.
ل����ق����د ����ش���م���ح���ت ه�������ذه امل����ع����اه����دة 
الثنائية، التي وقعها زعيم الحتاد 
ال�شوفياتي ميخائيل جوربات�شوف 
والرئي�ش الأمريكي رونالد ريغان 
جميع  ب��ت��ف��ك��ي��ك   ،1987 ع�����ام 
ومتو�شطة  امل��ت��و���ش��ط��ة  الأ���ش��ل��ح��ة 
راأ�ًشا   2692( اأر�ش-اأر�ش  املدى 
تكون قد و�شعت  حربًيا(. وبذلك 
الأوروبية،  ال�شواريخ  لأزم��ة  ح��داً 
عملية  يف  حا�شماً  ف�شاًل  و�شكلت 
بني  ال��ن��ووي��ة  الأ���ش��ل��ح��ة  تخفي�ش 

القوتني العظميني.
الرو�ش،  اأن  الأم��ري��ك��ي��ون  ويعتر 
 729 ام   9 اجل��دي��د  ب�شاروخهم 

اأم ل ".
م����ن ن���اح���ي���ة اأخ���������رى، ي���ب���دو من 
فرن�شا  ن�����رى  اأن  امل��ح��ت��م��ل  غ����ر 
ت��ع��ود ق��ري��ًب��ا اإىل ه���ذا ال��ن��وع من 
الحتاد  انهيار  اأزال  لقد  الت�شلح. 
الغزو  م���ن  اخل�����وف  ال�����ش��وف��ي��ات��ي 
الأ�شلحة  اأن  وف��ك��رة  ال�����ش��وف��ي��ات��ي 
التي  التكتيكية فقط هي  النووية 
اللجوء  -دون  ت��وق��ف��ه  اأن  مي��ك��ن 
ال�شرتاتيجية.  الأ���ش��ل��ح��ة  اإىل 
على  بلوتون  �شواريخ  تركيب  مت 
�شحبها  ومت  وال��ق��اذف��ات،  اجل����رار 
خلفاوؤها،  ول���ق���ي   .1993 ع����ام 
480 كم،  اأق�شاه  الهايدز، مبدى 
�شنوات.  اأرب����ع  ب��ع��د  امل�����ش��ر  نف�ش 

مقاربة مل تتبّناها رو�شيا قط.
------------

عن لك�سربي�س

يف عهد �ل�ستعمار �لفرن�سي  

�لأمل �ل�سامت للجز�ئريني �ملنفيني �إىل كاليدونيا �جلديدة 
نا�سونال �إنرت�ست: هل يتفكك �لحتاد �لرو�سي؟

•• نوميا-اأ ف ب

يروى   ،"1962-1954" ال�شتقالل  ح��رب  لنتهاء  ال�شتني  الذكرى  يف 
اأحفاد جزائريني مت نفيهم اإىل كاليدونيا اجلديدة خالل مرحلة ال�شتعمار 
الفرن�شي يف القرن التا�شع ع�شر "الأمل ال�شامت" لأجدادهم يف ف�شل من�شي 

اإىل حد كبر من هذه الق�شية.
التي  الفرن�شية  ال�شتعمارية  ال��ق��وات  تقدم  وم��ع  و1897   1864 وب��ني 
دخلت اجلزائر عام 1830، مت ترحيل اأكرث من 2100 جزائري حوكموا 
اأمام حماكم خا�شة اأو ع�شكرية، اإىل م�شتعمرة العقاب ال�شتعمارية نوميا يف 

هذه الأر�ش الفرن�شية الواقعة يف املحيط الهادئ.
ويروي اأحفاد "قبعات الق�ّش" التي خ�ش�شت للمدانني، بتاأثر ق�شة كان ل 

بد من "البحث عنها وحتى انتزاعها" منهم.
رحلة  بعد  "و�شلوا  بر�ش  فران�ش  لوكالة  عاما(   83( عيفة  الطيب  وق��ال 
ا�شتغرقت خم�شة اأ�شهر مكبلني ب�شال�شل. عدد املوتى الذين األقيت جثثهم 

يف البحر خالل العبور ما زال جمهول".
كان والده جزءا من اآخر قافلة من املحكومني عام 1898 ووالدته هي ابنة 

اأحد اأوائل املرحلني اإىل "لوكايو"، اأحد الألقاب التي تعرف بها كاليدونيا.
واأو�شح الرجل الثمانيني الذي يعد من اأعمدة "اجلالية العربية" اأي اأحفاد 
اجلزائريني، اأن "ق�شة اأجدادنا كانت مو�شوعا حمرما. قانون ال�شمت هو 

الذي �شاد يف عائالت املرّحلني".
يتذكر الطيب عيفة الذي ُحكم على والده بال�شجن 25 عاما لدفاعه عن 
اأر�شه يف �شطيف )�شرق اجلزائر( �شد اجلي�ش الفرن�شي "نحن اأبناء + قبعات 

الق�ش+ و�شفنا ب+القذرين+".
اجلزائر  يف  م�شتعَمرين  "من  حتولوا  اأنهم  قوله  حد  على  املفارقات  وم��ن 
اإىل م�شتعِمرين على الرغم منهم... لأرا�ش متت م�شادرتها من الكاناك"، 

ال�شكان الأ�شليون.
وقال كري�شتوف �شاند عامل الآثار يف معهد اأبحاث التنمية يف نوميا وحفيد 
اأحد الذين مت ترحيلهم "يف كاليدونيا اجلديدة �شعت الدولة الفرن�شية، كما 
هو احلال يف اجلزائر، اإىل اإن�شاء م�شتعمرة ا�شتيطانية. ومت حتويل املرَحلني 

اإىل م�شتِعمرين".
لكن  زوجاتهم،  الفرن�شيني جلب  املحكومني  باإمكان  اأ�شبح  ويف وقت لحق 

اجلزائريني منعوا من ذلك وا�شطروا للزواج يف كاليدونيا اجلديدة.
واأو�شح �شاند اأن الذين حكم عليهم بهذا النفي لأكرث من ثماين �شنوات مل 

يكونوا يتمتعون بحق العودة اإىل اجلزائر بعد انتهاء عقوباتهم.

وقال الباحث نف�شه "ح�شب ح�شاباتنا هذه العملية اأف�شت كما يفرت�ش اإىل 
ترك بني ثالثة اآلف وخم�شة اآلف +يتيم+ يف اجلزائر".

من  نفيهم  مت  ال��ذي��ن  املحكومني  اأح���د  حفيد  �شوتريو  م��وري�����ش  واأو���ش��ح 
منطقة ق�شنطينة )�شمال �شرق( "ترك جدي طفلني يف اجلزائر مل يرهما 

بعد ذلك".
وقال �شاند اإن املحكومني "كانوا يف كاليدونيا مواطنني من الدرجة الثانية" 
الأمازيغية  اأو  العربية  الفرن�شية، بل  اأنهم مل يكونوا يتحدثون  وخ�شو�شا 

فقط.
قليل من  �شوى عدد  يهتم  التمييز ومل  ب�شدة من هذا  اأبناوؤهم  عانى  وقد 

العائالت بحماية اأ�شولهم بفخر.
"العرب  راب��ط��ة  اأح��ف��اده��م يف  اج��ت��م��ع  امل��ا���ش��ي  ال��ق��رن  �شتينيات  ن��ه��اي��ة  ويف 

واأ�شدقاء عرب كاليدونيا اجلديدة".
ب�"اخلليفة" عندما كان رئي�شا لبلدية  وقال الطيب عيفة الذي كان يلقب 
النقابي.  العمل  ال�شابعة ع�شر من عمري ومار�شت  "كنت عاماًل يف  ب��وراي 
كنت رئي�ش بلدية لثالثني عاما ووقعت وثائق ر�شمية ب�شفتي الطيب عيفة 

انتقاما من التاريخ"، م�شددا على "انتمائه اإىل اجلزائر".
"يعيد  اأنه  2006 عندما �شعر  يتذكر عيفة رحلته الأوىل اإىل اجلزائر يف 
ب�شكل رمزي والده الذي عانى مثل غره من العرب من عدم قدرته على 

العودة واملوت يف بلده الأ�شلي".
وقال "اأوؤكد انتمائي لكاليدونيا لكنني جزائري اأي�شا ولدي �شلة باجلزائر 
اأوراقي  "من احل�شول على  اأنه متكن  بالأ�شرة والأر�ش"، مو�شحا باعتزاز 

اجلزائرية قبل ع�شرين عاما".
اأح��ف��اد مدانني  م��ن  اثنني  م��ع  اجل��زائ��ر  اإىل  �شاند  كري�شتوف  ذه��ب  عندما 
كتفي".  على  اأحمل جدي  اأنني  اأ�شعر  كنت  باأكملها  الرحلة  "طوال  اآخرين 
واأ�شاف "عندما راأيت من نافذة الطائرة ميناء اجلزائر حيث مت اإلقاء جدي 

ورفاقه يف ال�شفينة، �شعرت باأمل �شديد".
عند و�شوله اإىل قرية اأقرراج يف منطقة القبائل )�شرق( يف منزله الأ�شلي، 
مل�ش الأر�ش. وقال "كان لدي �شعور باأن الثقل الرمزي الذي كان على كتفي 
ولد  ال��ذي  امل��ك��ان  اإىل  املنفية  روح��ه  اأح�شرت  زال.  ق��د  الرحلة  ب��داي��ة  منذ 

فيه".
ويوؤكد �شاند اأنه يجب "املرور بعملية التعايف هذه واإغالق الباب" من اأجل 

اجلديدة". كاليدونيا  يف  م�شتقبل  "بناء 
الذين نحن  املنفى ي�شمح لأهل كاليدونيا  "ال�شفاء من �شدمة  اأن  واأ�شاف 

منهم اليوم بانتقال اإىل امل�شتقبل من دون اأن نبقى اأ�شرى املا�شي".

•• وا�سنطن-وكاالت

يف مقال مبجلة "نا�شيونال اإنرت�شت" الأمريكية، تناول الزميل الأول يف مركز 
�شكوكرفت لل�شوؤون الإ�شرتاتيجية والأمن يف املجل�ش الأطل�شي دان نيغري، 
احتمال تفكك رو�شيا بعد حرب اأوكرانيا على غرار الحتاد ال�شوفييتي عقب 
اإن الغزو الرو�شي املتعرث لأوكرانيا، يذكر باحلملة  اأفغان�شتان، قائاًل  حرب 

الريطانية والفرن�شية على ال�شوي�ش يف 1956.
من  عظميني  دولتني  نهايتهما،  وفرن�شا  لريطانيا  املذل  الن�شحاب  و�شكل 
وخ�شارة  ال�شيا�شية،  ال�شطرابات  من  مرحلة  بداية  وك��ان  الأول،  ال��ط��راز 

امل�شتعمرات ون�شوء احلركات ال�شتقاللية.

�لتاريخ يعيد نف�سه
اأخ��ف��ق��ت يف حماولة  ف��رو���ش��ي��ا  نف�شه،  يعيد  ق��د  ال��ت��اري��خ  اأن  ال��ك��ات��ب  وي���رى 
احتالل اأوكرانيا، وتعاين خ�شائر يف قدراتها الع�شكرية، ومنوها الإقت�شادي، 
ومكانتها الدولية. ومن الوا�شح الآن اأن رو�شيا مل تعد قوة عظمى على قدم 
امل�شاواة مع الوليات املتحدة، وال�شني. وهي تدخل مرحلة من ال�شطراب 
التي  بال�شتقالل من قبل اجلمهوريات  ال�شيا�شي قد تثر جمدداً مطالب 
تتاألف منها، يف ا�شتعادة لتفكك الحتاد ال�شوفييتي. وراأى الكاتب اأن احلرب 
اأوكرانيا �شرتغم رو�شيا على الإقرار مبحدوديتها وو�شعها املرتاجع. اإن  يف 
ت�شكل  التي  قوة جارتها  اأم��ام  الرو�شي  ي�شهد على عجز اجلي�ش  كله  العامل 
احلرب  وط��اأة  حتت  ينهار  الرو�شي  والقت�شاد  الرو�شية.  القوة  حجم  ثلث 
والعقوبات، والت�شخم يتجه نحو %200 والقت�شاد �شينكم�ش %10 هذا 
العام، والبور�شة الرو�شية متوقفة عن العمل، والأ�شهم الرو�شية املتداولة يف 
لندن تدنت ب� %90. اإن تاأثر العقوبات القا�شية جداً وال�شاملة على رو�شيا، 

�شيزداد مع مرور الوقت.

خطاأ يف �حل�سابات
على  �شيكون  اأن��ه  بوتني  احل�شابات. ظن  يف  كبراً  اأوك��ران��ي��ا خطاأ  غ��زو  ك��ان 
طريقة غزو املجر يف 1956 وت�شيكو�شلوفاكيا يف 1968، ما جعل الحتاد 
 1979 بني  اأفغان�شتان  غ��زو  ي�شبه  ما  اإىل  حت��ول  لكنه  اأق��وى.  ال�شوفييتي 

و1989، الذي تفكك بعد الحتاد ال�شوفييتي اإىل جمهوريات م�شتقلة.
و�شكلت ثورة 1917 حلظة مماثلة. اإذ اأعلنت جمهوريات عدة ا�شتقاللها عن 
رو�شيا وبقي بع�شها م�شتقاًل �شنوات عدة. ومن هذه اجلمهوريات، ليتوانيا، 

ولتفيا، واإ�شتونيا، وترتا�شتان، وجمهوريات �شمال القوقاز.

تفكك �لحتاد �ل�سوفييتي
عدة  ج��م��ه��وري��ات  ا�شتقلت   ،1991 يف  ال�شوفييتي  الحت���اد  تفكك  وع��ق��ب 
واأذربيجان،  واأرم��ي��ن��ي��ا،  وج��ورج��ي��ا،  واأوك���ران���ي���ا،  وب��ي��الرو���ش��ي��ا،  م��ول��دوف��ا، 
وطاجيك�شتان،  وتركمان�شتان،  واأوزبك�شتان،  وقرغيز�شتان،  وكازاخ�شتان، 

وليتوانيا، ولتفيا، واإ�شتونيا. وميكن للتفكك اأن يذهب اإىل ما هو اأبعد خا�شًة 
اأخرى، مبا فيها �شيبريا، والأورال، وكارليا، وتتار�شتان،  اأن مناطق رو�شية 
"�شيادتها" وقتها. للحيلولة دون خ�شارة املزيد من الأرا�شي، اقرتح  اأعلنت 
الرئي�ش الرو�شي يومها بوري�ش يلت�شني اإقامة احتاٍد فيديرايل، ووعد هذه 
مع  ات��ف��اق��ات  واأب���رم  ت�شتطيع"،  م��ا  بقدر  �شيادية  "تكون  ب��اأن  اجلمهوريات 
اأو  فيديرالياً"  "كياناً   85 من  الرو�شي  الإحت���اد  ويتاألف  متمردة.  مناطق 
مكوناً، بينها 22 جمهورية باأ�شماء عرقيات غر رو�شية. ويف رو�شيا اأكرث من 

والقوقاز. �شيبريا  مثل  نائية  مناطق  يف  يعي�ش  بع�شها  عرقية،   190
وهناك حافزان رئي�شيان لالنف�شال، الإقت�شاد والثقافة.

اإن رو�شيا اليوم هي مثل الإحتاد ال�شوفييي �شابقاً، اإذ اأنها تفتقر اإىل النجاح 
القت�شادي. فرو�شيا قوة اقت�شادية متو�شطة مع اإجمايل ناجت حملي بحجم 
اإ�شبانيا اأو تك�شا�ش. و الناجت الإجمايل املحلي متوا�شع. ويف 2020 احتلت 

رو�شيا املرتبة 85 على �شلم موؤ�شر البنك الدويل، بني بلغاريا، وماليزيا.
اأملانية، و�شع  ذاتي،  بن�شف حكم  تتمتع  التي  الرو�شية  كالينينغراد  اإن جيب 
الثانية،  العاملية  احل��رب  عقب   1946 يف  عليها  اليد  ال�شوفياتي  الإحت���اد 
الأوروبي،  الإحت��اد  يف  الع�شوين  الدولتني  وليتوانيا،  بولندا  بني  تقع  وهي 
ول متلكان حدوداً مع رو�شيا. وجمهورية كاراليا، 600 األف ن�شمة، حتاذي 

فنلندا وا�شتوىل عليها �شتالني بعد حربه على فنلندا يف 1940.

جمهوريات �لقوقاز
وثمة جمهوريات اأخرى حاولت الإ�شتقالل من قبل. فجمهوريات القوقاز، 
التي احتلت يف القرن التا�شع ع�شر، ذات غالبيات م�شلمة، وهي خمتلفة عرقياً 
 1.2 عن الرو�ش، ولها حدود مع دول اأخرى. وخا�شت جمهورية ال�شي�شان 

مليون ن�شمة، حرباً دامية لال�شتقالل يف الت�شعينيات.
قوقازية  جمهوريات  ال�شتقالل  طلب  يف  ال�شي�شان  اإىل  تن�شم  اأن  وميكن 
جماورة مبا فيها داغ�شتان، 2.5 مليون ن�شمة، واإنغو�شيا 300 األف ن�شمة، 
األف   250 توفا  جمهورية  وهناك  ن�شمة.  األ��ف   900 وكابرادينو-بالكاريا 
اأ�شل  م��ن  ي��ت��ح��درون  و�شكانها  وال�شني  مونغوليا  م��ع  احل���دود  على  ن�شمة 
هناك  ت��وف��ا،  ج��وار  واإىل   .1944 يف  ال�شوفييتي  الإحت���اد  و�شمها  منغويل 

جمهورية خاكا�شيا 500 األف ن�شمة ومعظمهم من اأ�شول قرغيزية.
2 مليون تتار و1.5 مليون  ويف منطقة الفولغا هناك جمهورية تتار�شتان 
رو�ش. و�شيبريا فتحها القيا�شرة يف القرن ال�شابع ع�شر، وميكن اأن حتيي 
ه��وي��ت��ه��ا، واأه����م م��دن��ه��ا ك��را���ش��ن��وي��ار���ش��ك واإي��رك��وت�����ش��ك، وه���ي غنية باملوارد 
الطبيعية التي ميكن اأن تبيعها لل�شني. ويف 1919، تبنت احلكومة املوؤقتة 

يف اأوم�شك اإعالن ا�شتقالل �شيبريا.
ومن املمكن اأن تكون هناك جمهورية يف الأورال.

فاإنه  واأوروب����ا،  املتحدة  للوليات  ���ش��اراً  نباأ  الرو�شي  الإحت���اد  تفتت  ك��ان  واإذا 
من  ال�شني  و�شت�شتفيد  الرو�شية.  النووية  الأ�شلحة  ب�شبب  القلق  ُيخلف 

التفتت الرو�شي بحيث �شيجتذب اقت�شادها الدول امل�شتقلة حديثاً.

بلينكن: �أمريكا تر�سد تز�يد� يف �نتهاكات حقوق �لإن�سان بالهند 
•• وا�سنطن-رويرتز

قال وزير اخلارجية الأمريكي اأنتوين بلينكن اإن الوليات املتحدة تر�شد ما و�شفه 
بتزايد يف انتهاكات من بع�ش امل�شوؤولني بالهند حلقوق الإن�شان، يف انتقاد مبا�شر 

نادر من وا�شنطن ل�شجل حقوق الإن�شان يف الدولة الآ�شيوية.
اأو���ش��نت ووزير  ل��وي��د  الأم��ري��ك��ي  ال��دف��اع  وزي���ر  م��ع  اإف����ادة �شحفية م�شرتكة  ويف 
�شينغ  راجناث  الهندي  الدفاع  ووزير  جاي�شانكار  �شوبرامانيام  الهندي  اخلارجية 
"نتوا�شل بانتظام مع �شركائنا الهنود ب�شاأن هذه القيم  يوم الثنني، قال بلينكن 
للقلق  املثرة  التطورات  بع�ش  نر�شد  فاإننا  ولهذا،  الإن�شان(،  )حلقوق  امل�شرتكة 
يف الهند موؤخرا، ومنها زيادة انتهاكات حقوق الإن�شان من جانب بع�ش م�شوؤويل 

احلكومة وال�شرطة وال�شجون".
بعد  اللذان حتدثا  �شينغ وجاي�شانكار،  يعلق  تفا�شيل. ومل  بلينكن يف  ومل يخ�ش 

ت�شريحات  ج��اءت  الإن�شان.  حقوق  م�شاألة  على  ال�شحفية،  الإف��ادة  خالل  بلينكن 
بلينكن بعد اأيام من ت�شاوؤل النائبة الأمريكية اإلهان عمر حول ما تعده ترددا من 
احلكومة الأمريكية يف انتقاد حكومة رئي�ش الوزراء الهندي ناريندرا مودي فيما 
الذي  الدميقراطي  اإىل احلزب  تنتمي  التي  الإن�شان. وقالت عمر،  يتعلق بحقوق 
ينتمي له الرئي�ش جو بايدن، الأ�شبوع املا�شي "ما الذي يحتاج مودي اأن يفعله �شد 

ال�شكان امل�شلمني يف الهند حتى نتوقف عن اعتباره �شريكا يف ال�شالم؟"
هندو�شية  قومية  �شيا�شات  يتبنى  ال��ذي  احلاكم  حزبه  اإن  مل��ودي  معار�شون  يقول 

يزيد ال�شتقطاب الديني منذ توليه ال�شلطة يف 2014.
على  هجمات  ميينية  هندو�شية  جماعات  �شنت  ال�شلطة،  اإىل  م��ودي  و�شول  منذ 
اأقليات بدعوى اأنها حتاول منع التحول الديني. واأقرت عدة وليات هندية، وتعمل 

اأخرى على درا�شة، قوانني مناه�شة حلق حرية العتقاد الذي يحميه الد�شتور.
اإنه  2019، وافقت احلكومة على قانون يخ�ش اجلن�شية قال معار�شون له  ويف 

تقوي�ش لد�شتور الهند العلماين باإق�شاء امل�شلمني املهاجرين من دول جماورة.
والهندو�ش  وامل�شيحيني  للبوذيني  الهندية  اجلن�شية  منح  �شاأنه  م��ن  وال��ق��ان��ون 
واجلاينيني والبار�شيني وال�شيخ الذين فروا من اأفغان�شتان وبنجالد�ش وباك�شتان 
 ،2019 يف  انتخابه  اإع��ادة  وقت ق�شر من  وبعد  نف�شه،  العام  ويف   .2015 قبل 
األغت حكومة مودي الو�شع اخلا�ش لإقليم ك�شمر يف م�شعى لدمج املنطقة ذات 
الأغلبية امل�شلمة ب�شكل كامل مع بقية اأجزاء البالد. ولل�شيطرة على الحتجاجات، 
اعتقلت الإدارة الكثر من القيادات ال�شيا�شية يف ك�شمر واأر�شلت جمموعات �شبه 
جبال  مبنطقة  الواقع  الإقليم  اإىل  واجلنود  ال�شرطة  من  اأخ��رى  كثرة  ع�شكرية 

الهيماليا، والذي تطالب باك�شتان اأي�شا بال�شيادة عليه.
ارت���داء احل��ج��اب يف  ل��ه م��ودي م��وؤخ��را  ال��ذي ينتمي  وحظر ح��زب بهاراتيا جاناتا 
الف�شول الدرا�شية بولية كارناتاكا. وطالبت جماعات هندو�شية مت�شددة فيما بعد 

مبثل هذه القيود يف وليات هندية اأخرى.
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�لقاب�سة و�سيمري� لال�ستثمار تطلقان �سركة ADC لأغر��س �ل�ستحو�ذ و�لندماج يف �لإمار�ت
•• اأبوظبي-وام:

 ADC اإط����الق  ام�����ش  لال�شتثمار"  و"�شيمرا  "القاب�شة"  اأع��ل��ن��ت 
اأول �شركة   Acquisition Corporation PJSC -ADC

موؤ�ّش�شة لأغرا�ش ال�شتحواذ والندماج SPAC يف دولة الإمارات .
دره��م من  367 مليون  ق��دره  م��ال  راأ����ش  ADC جمع  �شركة  وتعتزم 
يبلغ  ب�شعر عر�ش  �شهم  36.7 مليون  اأويل لإجمايل  ع��ام  خ��الل ط��رح 
10.00 دراهم لل�شهم. و�شتباع هذه الأ�شهم للم�شتثمرين الأفراد وكبار 
امل�شتثمرين املوؤهلني عر عملية اكتتاب عام يف دولة الإمارات، مع اإدراجها 

.ADX يف �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية
مت تاأ�شي�ش  ADC  مبقت�شى �ش راكة بني "القاب�شة" ADQ، عر 
�شركة األفا اأوريك�ش التابعة لها، و�شركة �شيمرا لال�شتثمار، وذلك بهدف 

ودجمها.  املختلفة  والأع��م��ال  ال�شركات  على  ال���ش��ت��ح��واذ  ف��ر���ش  ر���ش��د 
و�شتقوم ADC با�شتهداف �شركات تتمتع باإمكانيات منو واعدة وفرق 

اإدارية قوية وعلى درجة عالية من الكفاءة.
من  لل�شركات  تكّلفة  واأق��ل  اأ���ش��رع  اآلية   ADC �شركة  اإط��الق  و�شيتيح 
اآلية الكتتابات العامة التقليدية ليتم اإدراجها يف �شوق اأبوظبي لالأوراق 
املالية. و �شت�شتفيد تلك ال�شركات من اخلرات الوا�شعة واملتنوعة التي 
اإىل  اإ�شافة  "القاب�شة"  ADQ و�شيمرا لال�شتثمار  متتلكها كّل من 

العالقات ال�شرتاتيجية التي توفرانها.
اإدارة وفريق عمل  ADC جمل�ش  �شركة   اإدارة  يتوىل  اأن  املقرر  و من 
اإداري متمّكن يتمتعان بال�ّشمعة الكبرة وباخلرات واملهارات الوا�شعة يف 
هذا القطاع حيث يتوىل �شعادة حممد ح�شن ال�شويدي، الع�شو املنتدب 
جمل�ش  رئي�ش  من�شب   /ADQ/ "القاب�شة"  ِل���  التنفيذي  والرئي�ش 

اإدارة �شركة /ADC/، يف حني يتوىل �شّيد ب�شر �شعيب، رئي�ش جمل�ش 
اإدارة "�شيمرا لال�شتثمار"، من�شب نائب رئي�ش جمل�ش الإدارة.

وقال �شعادة حممد ح�شن ال�شويدي، الع�شو املنتدب والرئي�ش التنفيذي 
ِل�"القاب�شة" /ADQ/ رئي�ش جمل�ش اإدارة �شركة /ADC/ :"تطلق 
"القاب�شة" /ADQ/ بالتعاون مع �شركة "�شيمرا لال�شتثمار"، اليوم، 
�شركة /ADC/، اأول �شركة ا�شتحواذ ذات اأ�شول خا�شة والتي تاأ�ّش�شت 
ال�����ش��رق الأو���ش��ط و�شمال  لأغ��را���ش ال���ش��ت��ح��واذ والن���دم���اج يف منطقة 
اأفريقيا، وذلك عر ا�شتهداف �شركات تتميز ب�شرعة منو اأعمالها القائمة 
بتقييمات  ومتّتعها  الإداري��ة  املعاير  باأعلى  وتطبيقها  التكنولوجيا  على 
م�شجعة.. ومن خالل ADC �شن�شاهم باإن�شاء هيكل ا�شتثماري جذاب 
يف دولة الإمارات يتميز بقدرته على حتديد ال�شركات امل�شتهدفة ودجمها 
باتباع منهج خمتلف يوفر اأ�شلوًبا جديًدا يف جذب التمويل من الأ�شواق 

العامة وامل�شتثمرين، وفر�شة ايجاد منَتج مبتكر لال�شتثمار".
�شيمرا  �شركة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  �شعيب  ب�شر  �شّيد  ق��ال  جانبه،  من 
�شركة  اإط��الق  " اإن   :/ADC/ اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  نائب  لال�شتثمار 
اأهداف  �شمن  ياأتي  املالية  لالأوراق  اأبوظبي  ب�شوق  واإدراجها   ADC
ال�شتحواذ  ب�شركات  اخلا�ش  التنظيمي  الإط��ار  من  لال�شتفادة  �شيمرا 
ذات الأغرا�ش اخلا�شة الذي اأقره �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية موؤخًرا، 
درجة  ظل  يف  اأ�شرع  ب�شكل  التمويل  على  احل�شول  للم�شتثمرين  لتتيح 
اأن ه��ذه اخل��ط��وة �شت�شهم  واأ���ش��اف  اأق���ل.  ال�شفافية وب��ر���ش��وم  اأك���ر م��ن 
ال�شرق  مبنطقة  العاملة  ال�شركات  ل��دى  ال�شيولة  م�شتويات  تعزيز  يف 
التمويل،  على  احل�شول  على  قدرتها  وزي��ادة  اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط 
وهو ما �شيعزز من دور �شيمرا الريادي يف تنمية الأ�شواق املالية يف دولة 

الإمارات".

�ملالحة �جلوية جتدد �تفاقية �لتعاون �مل�سرتك مع �سريكو �ل�سرق �لأو�سط 

�أحمد بن �سعيد: نو��سل جهودنا لتقدمي خدمات ل ت�ساهى ل�سركات �لطري�ن و�أ�سحاب �مل�سلحة

غرفة جتارة دبي تطلق تقرير �مل�سوؤولية �لجتماعية للعام 2021

وز�رة �لقت�ساد تقر �آلية ت�سعري جديدة لل�سلع ل�سمان مرونة �ل�سوق وتعزيز �ملناف�سة �لإيجابية
دورية ب�سورة  فيها  �سعرية  تغري�ت  �أي  ومتابعة  �لأرفف  على  �سلعة   300 �أ�سعار  لر�سد  بيع  منفذ   40 مع  �أ�سبوعيًا  تو��سلها  توؤكد  �لقت�ساد  • وز�رة 

�لعاملية �لأ�سعار  موؤ�سر�ت  مع  و�ملطابقة  �جلو�ر  دول  يف  و�لأ�سعار  �ملحلية  �لبيانات  قاعدة  مع  و�ملقارنة  �لأ�سعار  يف  مربرة  غري  �رتفاعات  �أي  • مر�قبة 

حر�سًا على تطبيق �ل�سرت�تيجية �لوطنية لالأمن �لغذ�ئي 

�لعجبان للدو�جن توقع مذكرة تفاهم مع جمعية �لإمار�ت �لبيطرية لتح�سني �لإنتاج �ملحلي ورفع م�ستوى مهار�ت �ملوظفني

•• دبي- الفجر:

ج����ددت م��وؤ���ش�����ش��ة دب���ي خل���دم���ات امل���الح���ة اجلوية 
)دانز( املوؤ�ش�شة الرائدة امل�شوؤولة عن اإدارة احلركة 
ال�شمالية،  والم������ارات  دب���ي  م���ط���ارات  يف  اجل��وي��ة 
ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك م��ع ���ش��رك��ة اخلدمات 
العامة العاملية �شركو ال�شرق الو�شط ملدة عامني 

اإ�شافيني تنتهي يف يناير 2024.
اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو  الت��ف��اق��ي��ة  وق��ع 
رئي�ش  امل���دين،  للطران  دب��ي  هيئة  رئي�ش  مكتوم 
الرئي�ش  اجل��وي��ة،  امل��الح��ة  دب��ي خل��دم��ات  موؤ�ش�شة 
الأع���ل���ى ال��رئ��ي�����ش ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���ط���ران الم�����ارات 
واملجموعة، وفيل مامل، الرئي�ش التنفيذي ل�شركة 

�شركو ال�شرق الأو�شط.

�لرتقاء �لد�ئم بالأد�ء
ال�شيخ  �شمو  ق��ال  التفاقية  جتديد  على  وتعليقا 
لتقدمي  دان��ز جهودها  " توا�شل  �شعيد:  بن  اأحمد 
مع  يتما�شى  مب��ا  لعمالئها،  ت�شاهى  ل  خ��دم��ات 
التقنية  قدراتها  لتعزيز  ال�شرتاتيجية  خططها 
والرتقاء الدائم باأداء مواردها الب�شرية وفق اعلى 
نوعية  ت��ف��وق  ل�شمان  وال�����ش��الم��ة،  الأم���ن  معاير 
النقل اجلوي عر  التي تقدمها حلركة  اخلدمات 

مطارات دبي ودولة الإمارات ".
امل��ب��ادرات اخلالقة  �شاهمت  �شموه:" لقد  واأ���ش��اف 
قطاع  تعايف  مرحلة  ت�شريع  يف  دب��ي  اتخذتها  التي 

الطران املدين الدويل، وهذا يحتم على موؤ�ش�شة 
يف  اجل��وي��ة  للحركة  ال�شا�شي  امل�شغل  كونها  دان���ز 
اأكر مطار يف العامل باأعداد امل�شافرين الدوليني، 
موا�شلة دورها الحرتايف للبقاء يف املقدمة و�شمان 
باأعداد  امل��ت��وق��ع  الكبر  النمو  مل��واك��ب��ة  جهوزيتها 
امل�شافرين يف الفرتة املقبلة". واأ�شاد �شموه بتجديد 
اتفاقية التعاون امل�شرتك مع �شركة �شركو، م�شرا 
اىل انها �شت�شاهم يف تعزيز م�شتويات اخلدمة التي 
اجلوية  امل��الح��ة  خل��دم��ات  دب���ي  موؤ�ش�شة  ت��وف��ره��ا 
يف ك��ل م��ن م��ط��ار دب���ي ال����دويل وم��ط��ار اآل مكتوم 
وفق  املتفوقة  الت�شغيلية  الكفاءة  و�شمان  ال��دويل، 

وا�شت�شراف  ال��دول��ي��ة،  وامل��ع��اي��ر  التقنيات  اأح���دث 
م�شتقبل قطاع اإدارة احلركة اجلوية حول العامل. 
وتعتر موؤ�ش�شة دبي خلدمات املالحة اجلوية اأحد 
الأع���م���ال يف  دع���م من��و  الرئي�شيني يف  امل�����ش��اه��م��ني 
ال��ط��ران عامة، من خالل  دب��ي خا�شة ويف قطاع 
دول��ي��ة يف  ناقلة جوية   92 م��ن  اأك��رث  م��ع  تعاملها 
ال��وق��ت ال���راه���ن، وذل���ك ب��رب��ط ال��ع��امل ب��اأك��رث من 
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�إجناز�ت م�سرتكة
ومن جانبه قال حممد عبد اهلل اأهلي، مدير عام 

التنفيذي  الرئي�ش  امل���دين  ل��ل��ط��ران  دب��ي  هيئة 
املنتدب ملوؤ�ش�شة دبي خلدمات املالحة اجلوية: " 
التفاقية  �شركو وجتديد  تاريخية مع  عالقتنا 
ال�شركة  ب����ق����درات  ال���ك���ب���رة  ث��ق��ت��ن��ا  ع��ل��ى  م��ب��ن��ي 
���ش��وي��اً على  ال��ت��ي حققناها  امل��ت��ع��ددة  والإجن�����ازات 
عبد  حممد  واأ���ش��اف  املا�شية".  ال�شنوات  م��دى 
اهلل اهلي:" تت�شم عمليات اإدارة الرحالت اجلوية 
اأرقى  بالكثر من التعقيد، لذلك فاإن ا�شتقطاب 
التقنيات وانظمة املالحة اجلوية وتعزيز قدراتنا 
ا�شرتاتيجيتنا  م��ن  اأ���ش��ا���ش��ي  ج��زء  ه��و  الب�شرية، 
ملواكبة التطور املذهل الذي ي�شهده قطاع النقل 

موؤ�ش�شة  ان  يذكر  الطائرات".  و�شناعة  اجل��وي 
دبي خلدمات املالحة اجلوية، لعبت دورا اأ�شا�شيا 
يف احلفاظ على �شل�شلة التوريد لل�شلع الأ�شا�شية 
العامل  انحاء  الأ�شا�شية ما بني دبي وبقية  وغر 
خالل فرتة اجلائحة من خالل عملها على مدار 
ل��ل��ن��اق��الت الوطنية  ل��ت��وف��ر خ��دم��ات��ه��ا  ال�����ش��اع��ة 
وال��دول��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ت�����ش��ر رح��الت��ه��ا خلدمة 

ماليني الأ�شخا�ش حول العامل. 

�سمان جودة �خلدمات وتعزيز �لقدر�ت 
الرئي�ش  ن��ائ��ب  اأه��ل��ي  اإب��راه��ي��م  ق��ال  وم��ن جانبه 

التنفيذي ملوؤ�ش�شة دبي خلدمات املالحة اجلوية:" 
لنا  �شيتيح  �شركو  �شركة  م��ع  التفاقية  جتديد 
على  �شوياً  بداأناها  التي  التفوق  رحلة  موا�شلة 
اإدارةالرحالت اجلوية  املا�شية يف  ال�شنوات  مدى 
التي ي�شل عددها اىل نحو 1500 حركة يوميا 

يف الوقت الراهن عر خمتلف مطارات دبي ".
وا�شاف اإبراهيم اهلي:" كفاءاتنا الب�شرية املوؤهلة 
تعمل على مدار ال�شاعة لتوفر اأف�شل اخلدمات 

واكرثها امناً و�شالمة لعمالئنا". 

دعم منو �حلركة �جلوية
وبهذه املنا�شبة قال فيل مامل، الرئي�ش التنفيذي 
ل�شركة �شركو ال�شرق الأو�شط: " نقدم جمموعة 
املالحة اجلوية على م�شتوى  مهمة من خدمات 
1947 بهدف دعم منو  العام  املنطقة منذ  دول 
احلركة اجلوية، وذلك بال�شراكة مع عمالئنا يف 
قطاع الطران. لقد كانت �شركو �شريكة ملوؤ�ش�شة 
دبي خلدمات املالحة اجلوية منذ العام 2009، 
�شهادة  ه��و  امل�����ش��رتك،  ال��ت��ع��اون  اتفاقية  وجت��دي��د 
وتقديرهم  عمالئنا  م��ع  ال��ق��وي��ة  عالقتنا  ع��ل��ى 
رولز،  �شمانثا  ق��ال��ت  جانبها  وم���ن  خلدماتنا." 
من  "نقوم  ال�����ش��رك��ة:  يف  ال��ن��ق��ل  عمليات  م��دي��رة 
خ���الل م���واردن���ا وخ��رت��ن��ا وب��ال��ت��ع��اون م��ع دان���ز، 
بتطوير فريق عاملي امل�شتوى من مراقبي احلركة 
اجلوية، ملواكبة اأحدث التقنيات واملعاير الدولية 

املعتمدة يف جمال خدمات املالحة اجلوية.

•• دبي-الفجر: 

اأ����ش���در م��رك��ز اأخ��الق��ي��ات الأع���م���ال، ال��ت��اب��ع ل��غ��رف��ة جتارة 
 ،2021 لعام  للغرفة  الجتماعية  امل�شوؤولية  تقرير  دب��ي، 
والذي ي�شتعر�ش اأهم اإجنازات الغرفة يف جمال امل�شوؤولية 

الجتماعية للموؤ�ش�شات وال�شتدامة واملمار�شات امل�شوؤولة.
يف  للغرفة  حتققت  ال��ت��ي  الإجن����ازات  على  التقرير  وي��رك��ز 
وهي  للموؤ�ش�شات  الجتماعية  للم�شوؤولية  الأربعة  املجالت 
جمال  ويف  العمل.  و���ش��وق  العمل  وم��ك��ان  والبيئة  املجتمع 
 92 و�شهل  جمتمعية،  م��ب��ادرة   37 امل��رك��ز  نظم  املجتمع، 

70،000 �شاعة  م�شروعاً موؤ�ش�شياً تطوعياً وفر اأكرث من 
كما  م�شتفيداً.   60،000 من  اأكرث  منها  ا�شتفاد  تطوعية 
نظمت الغرفة اأ�شبوع ال�شتدامة الذي �شارك فيه 50،000 

م�شارك ميثلون اأكرث من 50 �شركة.
املمار�شات  اأف�شل  باتباع  الغرفة  قامت  البيئة،  جم��ال  ويف 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة امل��ع��ت��م��دة يف م��ق��ر ال��غ��رف��ة الأخ�����ش��ر، ون��ظ��م��ت 9 
العمل،  اأما يف جمال مكان  الغرفة.  بيئية ملوظفي  حمالت 
فنظمت 24 حملة توعوية وتدريبية ملوظفي الغرفة حول 
الرفاهية وال�شحة وال�شالمة وال�شتدامة يف مكان العمل، 

وقامت بتوفر فحو�شات �شحية جمانية ملوظفي الغرفة.

املتعاملني  جتربة  الغرفة  ع��ززت  العمل،  �شوق  جم��ال  ويف 
و�شعادتهم، من خالل التحول الرقمي للخدمات الأ�شا�شية 
نتج عنه  ال��ذي  الأم��ر  واإث���راء جتربة ممار�شتهم لالأعمال، 
موؤ�شر  يف  املتعاملني  �شعادة  يف  الأول  باملركز  الغرفة  ف��وز 

�شعادة املتعاملني حلكومة دبي للعام 2021.
القطاع  ممثلي  م��ن  اق��ت��ب��ا���ش��ات  ك��ذل��ك  ال��ت��ق��ري��ر  وت�شمن 
اإجن���ازات �شركاتهم  اأب��رز  دب��ي حتدثوا فيها عن  اخلا�ش يف 
�شركاتهم،  يف  املطبقة  وامل�����ش��وؤول��ة  امل�شتدامة  وامل��م��ار���ش��ات 
بالإ�شافة اإىل الإجنازات اخل�شراء التي حققوها خالل العام 
املا�شي.   و�شهدت �شبكة غرفة دبي لال�شتدامة منواً ثابتاً يف 

عدد اأع�شائها خالل العام لي�شل اإىل 69 ع�شواً. وا�شتقبلت 
للموؤ�ش�شات؛  الجتماعية  للم�شوؤولية  دب��ي  غرفة  عالمة 
التي تكرم وتقدر املمار�شات امل�شوؤولة وامل�شتدامة لل�شركات؛ 
اأكرث من 100 طلب بعد اإطالق العالمة الرقمية الذكية 
اجل���دي���دة ال��ت��ي  ت��غ��ط��ي م��ك��ان ال��ع��م��ل وال�����ش��وق واملجتمع 
برنامج  العام  بداية  يف  دب��ي  جت��ارة  غرفة  اأطلقت  والبيئة. 
�شركة   20 �شاعد حوايل  والذي  والإر�شاد لالأعمال  الدعم 
�شركات  تقدم  حيث  الآن،  حتى  دب��ي  يف  ومتو�شطة  �شغرة 
رائدة من جمتمع الأعمال الن�شح والإر�شاد لهذه ال�شركات 

�شمن اآلية متطورة �شممت لتعزيز النمو والتناف�شية.

غرفة  يف  تاأ�ش�ش  الأع��م��ال  اأخ��الق��ي��ات  مركز  اأن  اإىل  وي�شار 
2004، وب���رز ك��اأه��م م��رك��ز ي�شاهم يف  جت���ارة دب��ي يف ع��ام 
الرتويج لأهمية م�شوؤولية املوؤ�ش�شات جتاه املجتمع يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة. وي�شم  املركز عدداً من اخلراء 
تطبيق  على  دب��ي  يف  العاملة  ال�شركات  ي�شاعدون  ال��ذي��ن 
ال�شركات  اأداء  تعزز  اأن  �شاأنها  التي من  امل�شوؤولة  املمار�شات 
والتدريب  ال��ب��ح��وث  امل��رك��ز  وي��وف��ر  التناف�شية.  وق��درت��ه��ا 
الهامة  الفعاليات  بع�ش  تنظيم  اإىل   بالإ�شافة  والتقييم 
مفهوم  بتعزيز  تعنى  التي  ال�شت�شارية  اخل��دم��ات  وتوفر 

امل�شوؤولية الجتماعية للموؤ�ش�شات.

•• اأبوظبي - وام:

ل�  دوري��ة  مراقبة  بعمليات  تقوم  اأنها  القت�شاد  وزارة  اأك��دت 
وطلباً  ا�شتهالكاً  الأكرث  الأ�شا�شية  ال�شلع  من  �شلعة   300
اإمارات  يف  الأ���ش��واق  يف  مبيعاً  والأك���رث  امل�شتهلكني  قبل  من 
من  وع��دد  القت�شادية  الدوائر  مع  بال�شراكة  كافة  الدولة 
وذلك  والحت��ادي،  املحلي  امل�شتويني  على  الرقابية  اجلهات 
هذه  يف  املعنية  العمل  ل��ف��رق  اأ�شبوعية  متابعة  خ��الل  م��ن 
اجلهات مع اأكرث من 40 منفذ بيع وجمعية تعاونية بجميع 
اأ�شواق الدولة لر�شد اأ�شعار هذه ال�شلع املعرو�شة للم�شتهلك 
 300 ال���  ال�شلع  اأن ه��ذه  ال���وزارة  اأو�شحت  و  الأرف���ف.  على 
فئات  معظم  تغطي  رئي�شية  جمموعة   11 �شمن  ت��ن��درج 
واللحوم  البحرية،  وامل��اأك��ولت  الأ�شماك  اأهمها  من  ال�شلع 
واجلنب  والألبان  ومنتجاتها،  واحلبوب  واخلبز  والدواجن، 
والبي�ش، والزيوت، واخل�شروات والفواكه، املياه والع�شائر، 
من  ال��ن��وع  ه��ذا  توا�شل  اأن��ه��ا  اإىل  م�شرة  التنظيف،  وم���واد 
عمليات الرقابة ملتابعة و�شع هذه ال�شلع واأ�شعارها بال�شوق، 
ومدى تاأثرها بالأ�شعار العاملية والرتفاعات ال�شعرية يف دول 
توافر  الأ�شعار، و�شمان  ح��ادة يف  تغرات  اأي��ة  ور�شد  املن�شاأ، 

هذه ال�شلع بكميات وفرة تلبي حاجة امل�شتهلكني يف الدولة، 
واحلفاظ على امل�شتويات املطلوبة من املخزون ال�شرتاتيجي 
من ال�شلع الأ�شا�شية. ونوهت وزارة القت�شاد اإىل اأنها تقوم 
اأ�شعارها  ال�شلع مع  بعمليات مقارنة دائمة لأ�شعار بيع تلك 
امل�شجلة لديها، ومقارنتها كذلك  البيانات  املثبتة يف قاعدة 
مع الأ�شعار يف دول اجلوار، م�شرة اإىل اأنها تعمل على تطوير 
امل�شتوى  على  ال�شلع  لأ�شعار  م�شرتكة  رقمية  بيانات  قاعدة 
و�شريع  مرن  ب�شكل  الأ�شعار  مقارنة  ي�شمن  مبا  اخلليجي، 
اأي�شا  ال�شلع  اأ�شعار هذه  اأنها تطابق  اإىل  وم�شتمر.. م�شرة 
على  ت��داوًل  الأك��رث  ال�شلع  لأ�شعار  العاملي  الفاو  موؤ�شر  مع 
ال�شاملة  العمليات  هذه  اإن  ال��وزارة  وقالت  العامل.  م�شتوى 
من الرقابة واملتابعة تر�شم لديها �شورة وا�شحة عن حركة 
اأ�شعار ال�شلع على م�شتوى اإقليمي وعاملي اإىل جانب امل�شتوى 
حيوية  ت�شمن  ا�شتباقية  حلول  و�شع  من  ومتكنها  املحلي، 
وزخم اأ�شواق الدولة، وتتيح لها التثبت من مدى اأحقية اأي 
اأ�شعار يف الدولة ون�شب الزيادة املرتبطة بها يف  حالت رفع 
غر  �شعرية  ارتفاعات  تطبيق  عدم  و�شمان  وجودها،  حال 
اآليات مواجهة ممار�شات  وتعزيز  املزودين،  قبل  مررة من 
ال�شليمة، مبا ير�شخ  التجارية  املمار�شات  الحتكار، ومتكني 

عالقة متوازنة وعادلة بني املزود وامل�شتهلك وي�شمن حقوق 
جميع الأط��راف، ويعزز ا�شتقرار ال�شوق وا�شتمرارية توافر 

ال�شلع وعدم ان�شحابها اأو اختفائها من منافذ البيع.
اأنها انطالقاً من هذه اجلهود الرقابية  ال��وزارة  اأو�شحت  و 
�شيا�شة  اأق���ّرت  ال�����ش��وق،  حلركة  ق��رب  ع��ن  واملتابعة  املو�شعة 
ال�شتهالكية  لل�شلع  الت�شعر  اآل��ي��ة  يخ�ش  فيما  ج��دي��دة 
الأ����ش���ا����ش���ي���ة، ي��ت��م م���ن خ��الل��ه��ا ت��ق�����ش��ي��م ت��ل��ك ال�����ش��ل��ع اإىل 
املوافقة  ل�����ش��رط  تخ�شع  الأوىل  رئي�شيتني  جم��م��وع��ت��ني 
ارتفاع  نتيجة  �شعرها  رف��ع  يف  امل���زود  رغبة  ح��ال  يف  امل�شبقة 
ال�شعر عر  زيادة  بالتقدم بطلب  وذلك  ال�شتراد،  تكاليف 
املوقع  اخل��دم��ة على  ل��ه��ذه  املخ�ش�ش  الإل��ك��رتوين  ال��ن��ظ��ام 
الإلكرتوين لوزارة القت�شاد، وتقدمي كافة الأدلة والبيانات 
اخلا�شة بارتفاع التكاليف واأ�شبابها املبا�شرة، ليت�شنى للوزارة 
م�شتوفية  مراجعة  واإج���راء  �شاملة  ب�شورة  الطلب  درا���ش��ة 
للمررات ومن ثم البت يف الطلب، مع حتديد ن�شبة الزيادة 
املقرتحة يف حال متت املوافقة عليه، وت�شمل هذه املجموعة 
اأكرث من 11 األف �شلعة تغطي معظم املنتجات ومن اأبرزها 
احلليب الطازج واجلاف، والدجاج الطازج والبي�ش، واخلبز 
الطبخ،  وزي��ت  والبقوليات،  والأرز  وامللح،  وال�شكر  والدقيق 

واملياه املعدنية وغرها.
اأما املجموعة الثانية من ال�شلع واملنتجات، فاأ�شارت الوزارة 
واأنها  امل�شبقة،  امل��واف��ق��ة  ���ش��رط  م��ن  ا�شتثناوؤها  مت  اأن���ه  اإىل 
اختيار  مت  اأن��ه  مو�شحة  والطلب،  العر�ش  ملعادلة  تخ�شع 
هذه ال�شلع بناء على ما تتميز به من وفرة وتناف�شية �شعرية 
عالية ووجود جمموعة متنوعة من املزودين لهذه ال�شلع مبا 
اأ�شواق الدولة،  ي�شمن وجود بدائل متعددة لها يف خمتلف 
وفق  طبيعية  بطريقة  اأ�شعارها  ا�شتقرار  بالتايل  وي�شمن 
اآليات ال�شوق، وت�شمل هذه املجموعة فئة حمدودة من ال�شلع 
باأنواعها،  واحللويات  وال�شوكولتة  الب�شكويت  اأبرزها  ومن 
ب��ع�����ش م��ن��ت��ج��ات الأج���ب���ان، وامل��ن��ت��ج��ات ال��غ��ذائ��ي��ة املجمدة، 
ومنتجاته،  والكاكاو  وال��نب  وال�شاي  واملثلجات،  والع�شائر 
ومواد  البطاطا،  رقائق  ومنتجات  وال�شوفان  القمح  ورقائق 
اأ�شارت الوزارة اإىل اأن  واأدوات التنظيف املنزلية باأنواعها. و 
هذه ال�شيا�شة اجلديدة يف الت�شعر تهدف اإىل �شمان مرونة 
الدولة  يف  التجزئة  بقطاع  الثقة  وتعزيز  ال�شوق  يف  اأك���ر 
وتوفر بيئة ا�شتهالكية �شليمة وحتفيز ثقافة واعية لدى 
يف  للت�شوق  م�شافة  قيمة  حتقيق  ع��ن  ف�شاًل  امل�شتهلكني، 
لالأعمال  جاذبة  كوجهة  الإم���ارات  مكانة  يعزز  مبا  الدولة، 

وال�شتثمار يف قطاع التجزئة.
و ث��ّم��ن��ت ال������وزارة ال��ت��ع��اون امل��ث��م��ر م���ع اجل���ه���ات وال���دوائ���ر 
اأهمية  احلكومية على امل�شتويني املحلي والحتادي، موؤكدة 
ال�شراكة مع املوردين ومنافذ البيع، من اأجل حتقيق اأف�شل 
يف  امل�شتهلك  حماية  لقانون  طبقاً  ال�شتهالكية  املمار�شات 
دولة الإمارات وقالت اإن مراقبة الأ�شعار عملية م�شتمرة واأن 
اأي رفع غر مرر لالأ�شعار يعد خمالفة للقانون ويعر�ش 
�شاحبها للتبعات القانونية. و اأ�شارت اإىل اأن اجلهود الوطنية 
15 ل�شنة  مت�شافرة لتطبيق اأحكام القانون الحتادي رقم 
الدولة،  اأ�شواق  جميع  يف  امل�شتهلك  حماية  �شاأن  يف   2020
للم�شتهلك  احل��ق��وق  م��ن  وا�شعة  منظومة  تت�شمن  وال��ت��ي 
اأهمها  وم��ن  ب��الأ���ش��ع��ار،  املتعلقة  اجل��وان��ب  على  تقت�شر  ل 
تلقي  اأو  ال�شلعة  �شراء  عند  والآمنة  املالئمة  البيئة  توفر 
ال�شلع  عن  ال�شحيحة  املعلومات  على  واحل�شول  اخلدمة، 
التي  اأو اخلدمة  اأو ي�شتهلكها  اأو ي�شتخدمها  التي ي�شرتيها 
والتزاماته،  بحقوقه  وتوعيته  تثقيفه  اإىل  اإ�شافة  يتلقاها، 
و���ش��م��ان مم��ار���ش��ت��ه حل��ق��وق��ه يف الخ��ت��ي��ار الأن�����ش��ب للمنتج 
واخلدمة وفقاً لرغبته، عالوة على حماية خ�شو�شية واأمن 

بياناته وعدم ا�شتخدامها يف اأغرا�ش الرتويج والت�شويق.

•• اأبوظبي-الفجر:

لالأمن  الوطنية  ال�شرتاتيجية  تطبيق  على  منها  حر�شاً   
والتي  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  لدولة   2051 الغذائي 
باملائة،  ن�شبته �شفر  اإىل ما  ن�شب اجل��وع  تقليل  اإىل  تهدف 
وتوفر غذاء اآمن ومتكامل وكايف ل�شد حاجة اأفراد املجتمع 
للدواجن"  العجبان  "�شركة  وقعت  العام،  م��دار  على  كافة 
بهدف  البيطرية"  الإم����ارات  "جمعية  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة 
املوظفني  م��ه��ارات  م�شتوى  ورف��ع  املحلي،  الإن��ت��اج  حت�شني 
العاملني من املواطنني واملقيمني والعاملني يف هذا املجال 

احليوي. 
اجلمعية  "كوجنر�ش  هام�ش  على  امل��ذك��رة  توقيع  وج���رى 
العاملية البيطرية" ال�37 الذي ُعقد اأواخر مار�ش املا�شي يف 

مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ش ولأول مرة على م�شتوى 
للدواجن   العجبان  �شركة  ك��ان��ت  حيث  الأو����ش���ط؛  ال�����ش��رق 

الراعي الرئي�شي للموؤمتر. 
الدكتور حممد عزت  كاًل من  املذكرة عن اجلانبني  ووق��ع 
العجمي، املدير العام ل�شركة العجبان للدواجن والدكتورة 

رول �شعبان اإبراهيم، رئي�شة جمعية الإمارات البيطرية.
اإحداث  الوطنية  �شيت�شنى للمواهب  املذكرة  ومبوجب هذه 
تغير �شامل يف جمال رعاية احليوانات، والإنتاج احليواين 
والأم����ن ال��غ��ذائ��ي ع��ن��د ال��ت��خ��رج م��ن اأول ب��رن��ام��ج بيطري 
الدوليني  اخل���راء  اإىل  والن�����ش��م��ام  الإم�����ارات،  يف  جامعي 
لدعم ال�شرتاتيجية الرامية اإىل الق�شاء على اجلوع عر 
ال��غ��ذاء الآم���ن وال��ك��ايف على م���دار ال�شنة يف جميع  ت��وف��ر 

اأنحاء العامل.

والتن�شيق  التخطيط  الطرفان على  �شيعمل  املذكرة،  ووفق 
ل��ت��ع��زي��ز ال���ش��ت��ف��ادة م��ن راأ�����ش امل����ال ال��ب�����ش��ري ب��ه��دف دعم 
اآفاق  وفتح  امل�شرتكة  والعملية  البحثية  الرامج  وتطوير 

جديدة للتعاون. 
وت�شتمل املذكرة على توفر برامج تدريبية عملية وميدانية 
املتقدمة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح�����دث  ال��ب��ي��ط��ري��ني وف����ق  ل���الأط���ب���اء 
امل�شتخدمة يف اإنتاج الدواجن واإقامة جمموعة متكاملة من 

ور�ش العمل وجل�شات التدريب بني الطرفني.
املعرفة  املزيد من  واكت�شاب  الوعي  رفع  بهدف  ذلك  وياأتي 
ب�شاأن الأمن احليوي والبتكارات التي ت�شهم يف اإنتاج حملي 
ع��ايل اجل���ودة م��ن ال��دواج��ن، مم��ا �شي�شهم يف تطبيق بنود 

ال�شرتاتيجية الوطنية لالأمن الغذائي 2051 للدولة.
الدكتور حممد  اأك��د  امل��ذك��رة،  ه��ذه  اأهمية  ع��ن  ويف حديثه 

عزت العجمي اأهمية معرفة اأن الطب البيطري يعتر خط 
دفاع واأمان اأمامي حلماية امل�شتهلك من الأمرا�ش التي قد 

منتجات  خ��الل  م��ن  لالإن�شان  وتنتقل  احل��ي��وان��ات  حتملها 
الدواجن والأغذية حيوانية املن�شاأ. 
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املال والأعمال

غرفة �أبوظبي تبحث تعزيز �لتعاون مع قطاع �لأعمال يف رو�ند�
••اأبوظبي-وام:

لدى  روان��دا  �شفارة جمهورية  و  اأبوظبي  و �شناعة  بحثت غرفة جت��ارة 
الدولة التعاون التجاري و ال�شراكات القت�شادية بني جمتمعي الأعمال 
�شعادة حممد هالل  ذل��ك خ��الل لقاء  اأبوظبي وروان����دا. ج��اء  اإم���ارة  يف 
اإمي��ان��وي��ل هاتيجيكا �شفر  �شعادة  اأب��وظ��ب��ي  ع��ام غ��رف��ة  م��دي��ر  امل��ه��ري 
جمهورية رواندا لدى الدولة والوفد املرافق له. و ا�شتعر�ش اجلانبان 
اأهمية العمل امل�شرتك وا�شتثمار الفر�ش املتاحة من اأجل تعزيز العالقات 
على  باخلر  تعود  وا�شتثنائية  قوية  جتارية  �شراكة  وبناء  القت�شادية 
العالقات القت�شادية بني دولة  اأن  اأكد املهري  و  ال�شديقني.  البلدين 
الإمارات ورواندا �شهدت تقدماً كبراً خالل ال�شنوات املا�شية ما انعك�ش 

على حركة التبادل التجاري بني البلدين ل�شيما يف جمالت ا�شتثمارية 
حيوية منها قطاع التجارة العامة والقطاعات التكنولوجية وال�شياحية 
اجلانبني  بني  تعاون  اتفاقيات  وجود  اإىل  م�شراً  وغرها..  والتعليمية 
نحو  على  ال�شتثمارات  وحماية  وت�شجيع  ال�شريبي،  الزدواج  لتجنب 
متبادل، وكل ما يعزز ثقة امل�شتثمرين. ونوه اإىل �شعي بيئة الأعمال يف 
الأفريقية  الأ�شواق  ا�شتك�شاف  اإىل  اخل�شو�ش  وجه  على  اأبوظبي  اإم��ارة 
الواعدة التي تدعم فر�ش النمو و التو�شع لرجال الأعمال الإماراتيني 
الروانديني  نظرائهم  م��ع  ال��ت��ع��اون  وت��ع��زي��ز  ال�����ش��راك��ة  لبناء  ال��ت��وج��ه  و 
والتجارة بني  الت�شدير  املتنّوعة يف جمال  الفر�ش  ودعم عملية ترويج 
الزائر  ال�شيف  املهري  واأطلع  اأبوظبي.  يف  العاملة  وال�شركات  روان��دا 
اأبوظبي بداية من  على املزايا الن�شبية التي تتمتع بها بيئة الأعمال يف 

التي  املي�شرة  الت�شريعية  والنظم  الأعمال  تاأ�شي�ش  يف  واملرونة  ال�شهولة 
اخلدمات  بتوفر  م��روراً  ا�شتثماراتهم،  وحماية  امل�شتثمرون  بها  يحظى 
اللوج�شتية والبنى التحتية املتطورة واملحفزات القت�شادية التي تدفع 
منو الأعمال وكفاءتها.. موؤكداً ا�شتعداد غرفة اأبوظبي التام لدعم كل ما 
من �شاأنه تعزيز العالقات القت�شادية بني اجلانبني، وتن�شيق اللقاءات 
بناء  و  املتاحة  ال�شتثمارية  الفر�ش  ل�شتك�شاف  الأعمال  جمتمعي  بني 

ال�شراكات و العالقات التجارية.
القت�شادية  العالقات  اأن  ال��دول��ة،  ل��دى  روان���دا  �شفر  اأك��د  جانبه  م��ن 
اإىل  م�شراً  ومتنامياً،  متقدماً  من���واً  ت�شهد  ال�شديقني  البلدين  ب��ني 
ال�شتثمارات  تدفق  على  انعك�ش  الذي  الأمر  ال�شيا�شية،  الروابط  متانة 
الإماراتية اإىل رواندا. و نّوه اإىل جناح جمهورية رواندا يف حتقيق الكثر 

و�شهدت  املتعددة،  ال�شتثمارات  ا�شتقطاب  اأ�شهمت يف  التي  املنجزات  من 
متتعها  جانب  اإىل  ال�شياحة  مبجال  رائ��دة  جعلتها  التغرات  من  جملة 
مبواقع متقدمة يف اأفريقيا من حيث �شهولة ال�شتثمار، وفقاً للت�شنيف 
ال�شتثمارية  امل�شروعات  اإق��ام��ة  و�شهولة  الق��ت�����ش��ادي،  للتطور  العاملي 

والأعمال التجارية، وهو ما وّفر لرواندا مناخاً ا�شتثمارياً متكاماًل.
ا�شتقبالها  اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى ح�����ش��ن  اإمي���ان���وي���ل ه��ات��ي��ج��ي��ك��ا غ��رف��ة  و���ش��ك��ر 
وا�شتعدادها لدعم العالقات التجارية بني جمتمعي الأعمال يف اأبوظبي 
وروندا، لفتاً اإىل وجود ا�شتثمارات متاحة يف قطاعات الأعمال والطاقة 
والت�شنيع، وتكنولوجيا املعلومات والت�شالت والتعدين، والبنية التحتية 
وال�شياحة، الأمر الذي يخدم امل�شتثمرين لدى اجلانبني ويحقق امل�شالح 

امل�شرتكة واملنافع املتبادلة.

هو �لأعلى منذ �لعام 2018 بن�سبة زيادة و�سلت �إىل 8 %

غرفة �ل�سارقة ُت�سجل منوً� كبريً� يف عدد ع�سوياتها خالل �لربع �لأول بان�سمام 1996 �سركة جديدة

وز�رة �لطاقة وهيئة �ملالحة و�مليناء يف بروناي تتعاونان ب�ساأن تعزيز حت�سني �لدور�ت �لتدريبّية �ملُعّدة للبحارة وتقييم �أد�ئهم

•• ال�سارقة-الفجر:

يف  كبرا  من��وا  ال�شارقة،  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  حققت 
حركة الع�شويات واملعامالت امل�شجلة خالل الربع الأول 
من العام اجلاري، تعد الأعلى منذ العام 2018، وذلك 
مع ان�شمام 1996 �شركة جديدة اإىل ع�شوية الغرفة 
وجتديد ع�شوية 15572 ع�شو، لي�شل عدد الأع�شاء 
امل�شجلني لديها خالل الربع الأول اإىل 17568 ع�شو 
بزيادة %8 عن نف�ش الفرتة خالل العام 2021، مما 
يرفع العدد الإجمايل لالأع�شاء واملنت�شبني للغرفة اإىل 
61 األف و212 ع�شو، وذلك يف موؤ�شر وا�شح على متانة 
ارتكاز  نقطة  كونها  ال�شارقة،  لإم��ارة  املحلي  القت�شاد 
رئي�شية يف دولة الإمارات، لإقامة امل�شاريع ال�شتثمارية 

الناجحة وتاأ�شي�ش عالقات اقت�شادية اإقليمية ودولية.
وبلغت ن�شبة الزيادة يف عدد الع�شويات اجلديدة امل�شجلة 
الفرتة  نف�ش  عن   ،2022 عام  من  الأول  الربع  خالل 
ال��زي��ادة يف  ن�شبة  بلغت  فيما   ،6% املا�شي  العام  خ��الل 
كما   ،2021 العام  عن   8% امل��ج��ددة  الع�شويات  ع��دد 
و�شل عدد �شهادات املن�شاأ ال�شادرة اإىل 18454 �شهادة 
و 557 �شهادة عن املناطق احلرة، لتعزز غرفة ال�شارقة 

ال��ت��ج��ارة يف منطقة  غ���رف  اأه���م  ك��اإح��دى  م��ن مكانتها 
ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا.

جناح ��سرت�تيجية �لغرفة
عام  م��دي��ر  العو�شي،  اأم���ني  اأح��م��د  حممد  �شعادة  واأك���د 
غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة، اأن النمو املحقق يف عدد 
الربع  خ��الل  وامل��ع��ام��الت  املن�شاأ  و���ش��ه��ادات  الع�شويات 
الأول من العام اجلاري، هو دليل على جناح ا�شرتاتيجية 
الغرفة اجلديدة وحتقيق اأهدافها يف الإ�شهام الفاعل يف 
دفع عجلة النمو امل�شتدام يف ال�شارقة، مبوازاة تركيزها 
ال�شنوات  يف  اإل��ي��ه��ا  تتطلع  ال��ت��ي  ر�شالتها  حتقيق  على 
)التجارية  الأع��م��ال  قطاعات  دع��م  يف  القادمة  الثالث 
خالل  من  والرقمية(  وال��زراع��ي��ة  واملهنية  وال�شناعية 
قدراتها  لتعزيز  ع��امل��ي،  م�شتوى  ذات  خ��دم��ات  ت��ق��دمي 
اق��ت�����ش��ادي��ة وجمتمعية  ت��ن��م��ي��ة  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة، وحت��ق��ي��ق 
بت�شخر  ال�شارقة  غرفة  ال��ت��زام  طريق  عن  م�شتدامة، 
كافة اإمكاناتها لتحفيز القطاع اخلا�ش، ودعمه ملواكبة 
التغيرات العاملية يف بيئة الأعمال، والبتكار يف خدماته 

ومبادراته.
املناخ  ت��ع��ك�����ش  الأرق������ام  ه���ذه  اأن  اإىل  ال��ع��و���ش��ي،  ول��ف��ت 

وجاذبيتها  ال�شارقة  اإم��ارة  به  متتاز  ال��ذي  ال�شتثماري 
لرجال الأعمال وامل�شتثمرين، من خالل ما تتمتع به من 
مقومات ومزايا حتفيزية، اإىل جانب ا�شتمرارية جهود 
احلكومية  اجلهات  من  �شركائها  مع  بالتعاون  الغرفة 
واملحفزة ملجتمع  امل�شجعة  ال�شتثمارية  البيئة  تهيئة  يف 
الأع���م���ال ع���ر ت��ق��دمي خ���دم���ات م��ت��م��ي��زة ت��خ��دم قطاع 
املزيد  الأعمال، وتبتكر و�شائل وطرق تعمل على جذب 

من امل�شتثمرين اإىل الإمارة.

تطوير وحتديث
من جانبه اأ�شار عبد العزيز �شطاف م�شاعد املدير العام 
اأن  اإىل  ال�شارقة،  غرفة  يف  والأع��م��ال  الت�شال  لقطاع 
الأرقام املحققة خالل الربع الأول من العام اجلاري، هي 
دليل قاطع على حجم التطور والتحديث الذي ت�شهده 
حيث  املنت�شبني،  الغرفة  اأع�شاء  اإىل  املقدمة  اخلدمات 
الأ�شا�شية  الركيزة  واملعامالت  الع�شوية  خدمات  متثل 
حجم  واإن  الأع����م����ال،  جم��ت��م��ع  جت����اه  ال��غ��رف��ة  دور  يف 
ال�شارقة يف  لأه��داف غرفة  ج��اء حتقيقا  امل�شجل  النمو 
املحافظة على ثقة الأع�شاء عر تقدمي خدمات نوعية 
حمليا  الأعمال  قطاع  ملنتجات  املبتكر  والرتويج  وذكية 

ودوليا، م�شرا اإىل اأن الغرفة متتلك منظومة متكاملة 
م���ن اخل���دم���ات ال��ذك��ي��ة والإل���ك���رتون���ي���ة، وال���ت���ي تغطي 
ومتكن  الأع��م��ال،  جمتمع  ومتطلبات  احتياجات  كافة 
امل�شتثمرين من اإجناز جميع معامالتهم عن بعد بي�شر 
و�شهولة ووفق اأرقى املعاير واملمار�شات العاملية، موؤكدا 
اأن هذه اخلدمات النوعية اأ�شهمت ب�شكل كبر يف ارتفاع 
عدد الع�شويات وا�شتقطاب �شركات جديدة اإىل الإمارة.

دعم وم�ساندة
وحت��ر���ش غ��رف��ة ال�����ش��ارق��ة م��ن خ��الل اإدارات���ه���ا املعنية، 
للمن�شاآت  امل���ي���دان���ي���ة  وال�����زي�����ارات  ال����دائ����م  ب����الط����الع 
على  ل��ل��ت��ع��رف  املنت�شبني،  الأع�����ش��اء  م��ن  الق��ت�����ش��ادي��ة 
التي  وال��ت��ح��دي��ات  احتياجاتهم  ور���ش��د  الأع��م��ال  واق���ع 
اأ�شكال  كافة  وت��وف��ر  تذليلها،  على  والعمل  تواجههم 
امل��ن�����ش��اآت، انطالقا م��ن حر�ش  لتلك  وامل�����ش��ان��دة  ال��دع��م 
م�شار  لو�شع  اأع�شائها  مع  التعاون  تعزيز  على  الغرفة 
العمل امل�شتقبلي والتعرف على مرئياتهم ومقرتحاتهم 
املقدمة  بخدماتها  الرتقاء  يف  ت�شهم  والتي  اليجابية 
الت�شويقية  ل��ل��رام��ج  امل��ن��ا���ش��ب  ال��ت�����ش��ور  اإل��ي��ه��م وو���ش��ع 

والرتويجية لأعمالهم ومنتجاتهم.

•• دبي-الفجر: 

التحتية  والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة  وق��ع��ت 
مع  �شنوات  خم�ش  مّدتها  تفاهم  مذكرة 
ب��رون��اي )دار  وامل��ي��ن��اء يف  امل��الح��ة  هيئة 
ال�شالم(، من اأجل �شمان تعزيز الدورات 
والع���رتاف  للبحارة  املُ��ع��ّدة  ال��ت��دري��ب��ّي��ة 
تهدف  كما  ل��ه��م.  املمنوحة  ب��ال�����ش��ه��ادات 
الالزمة  ال��ت��داب��ر  و�شع  اإىل  التفاقية 
بالت�شريعات  ال��ب��ح��ارة  دراي�����ة  ل�����ش��م��ان 
بالتدريب  وت��زوي��ده��م  املعنّية  البحرّية 
والت�شريعات  ال��ق��وان��ني  ب�����ش��اأن  ال�����الزم 
البحرية مبا ي�شمن اكت�شابهم للقدرات 
لهم  امل�شموح  الوظائف  لتاأدية  املطلوبة 
والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة  و�شت�شدر  ب��ه��ا.  
التحتية وهيئة املالحة وامليناء يف بروناي 
مبوجب  تقدير"  "�شهادة  ال�شالم(  )دار 
الطرفني  ب��ني  املوقعة  التفاهم  م��ذك��رة 
بال�شهادات  اع���رتاف���ه���م���ا  ع��ل��ى  ك��دل��ي��ل 

الوطنّية ال�شادرة عن الدولتني. 

و�إجر�ء�ت  �ملُعّززة  �لتدريب  مر�فق 
�لتقييم �ملُّتبعة

يتعنّي على كّل من وزارة الطاقة والبنية 
املالحة  وه��ي��ئ��ة  الإم����ارات����ي����ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
�شمان  ال�شالم(  )دار  بروناي  يف  وامليناء 
وتقييم  البحارة  تدريب  عملّية  امتثال 
عليها  امل��ن�����ش��و���ش  ل���الأح���ك���ام  اأدائ�����ه�����م 

ملعاير  ال���دول���ي���ة  الت���ف���اق���ي���ة  مب���وج���ب 
للمالحني  واخلفارة  والإج��ازة  التدريب 
والإ�شراف عليها ومراقبتها وفًقا لأحكام 
ق��ان��ون الت��ف��اق��ي��ة ، وذل����ك مت��ا���ش��ًي��ا مع 
لأّي  وي��ج��وز  بينهما.  امل��رم��ة  التفاقية 
من الطرفني طلب الّط��الع على نتائج 
من  املُ��ع��ّدة  والتقييم  ال��ت��دري��ب  عملّيات 
التفاقية   مبوجب  الآخ���ر  ال��ط��رف  قبل 
املعاير  لأعلى  امتثالهما  �شمان  بهدف 
املُ��ح��ّددة يف ه��ذا امل��ج��ال. ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
املعنّية  املعلومات  ت�شجيل  �شيتّم  ذل���ك، 
ب�شاأن ال�شهادات املمنوحة اإىل البحارة يف 
ال�شجاّلت عند اإمتامهم لعملّية التدريب 
و�شيتّم اإتاحتها للتحقق منها على النحو 
الدولية  الت��ف��اق��ي��ة  يف  عليه  املن�شو�ش 
واخلفارة  والإج�������ازة  ال��ت��دري��ب  مل��ع��اي��ر 

للمالحني.
العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  و���ش��ت�����ش��م��ن   
امل��ت��ح��دة وب��رون��اي مت��ّت��ع اجل��ه��ات املُعّدة 
املطلوبة  باملوؤهالت  والتقييم  للتدريب 
وفًقا لالأحكام املن�شو�ش عليها يف قانون 
التدريب  مل��ع��اي��ر  ال���دول���ي���ة  الت��ف��اق��ي��ة 
والإجازة واخلفارة للمالحني ب�شاأن نوع 
وم�شتواه.  املعني  التقييم  اأو  ال��ت��دري��ب 
التفاقية  جت��ي��ز  ذل����ك،  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
ب����اإج����راء عمليات  ال���ط���رف���ني  م���ن  ل���ك���ّل 
ومعاينة  التدريب  ملرافق  دورّي��ة  تفتي�ش 
الإجراءات املُ�شتخدمة من قبل كّل منهما 

التدريب  عمليات  امتثال  �شمان  بهدف 
والتقييم لأعلى معاير اجلودة.

والبنية  ال��ط��اق��ة  وزي����ر  م��ع��ايل  األ��ق��ى  و 
العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  يف  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
توقيع  خ��الل  امل��زروع��ي،  �شهيل  املتحدة، 
مذكرة التفاهم، كلمة قال فيها: "لطاملا 
ت�شّدرت دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
�شمان  اإىل  ت�شعى  اّلتي  اجلهات  �شفوف 
امل�شتوى  ع��ل��ى  ال��ب��ح��ري  ال��ق��ط��اع  ت��ق��ّدم 

البحارة  رفاهية  اإىل  بالإ�شافة  العاملي 
ال��ت��اب��ع��ني ل��دول��ت��ن��ا اأي��ن��م��ا ت����واج����دوا يف 
العامل. ون�شعى بف�شل تعاوننا مع هيئة 
بروناي  يف  وامل��ي��ن��اء  ال��ب��ح��ري��ة  امل���الح���ة 
دورات  ت����ق����دمي  اإىل  ال���������ش����الم(   )دار 
ل�شالح  ُم��ع��ّززة  مرافق  واإق��ام��ة  تدريبّية 
�شهادات  منحهم  اإىل  بالإ�شافة  البحارة 
تقديًرا  اأو���ش��ع  ن��ط��اق  على  بها  ُم��ع��رتف 
ل��ط��ب��ي��ع��ة ع��م��ل��ه��م. ت��ط��ب��ي��ًق��ا جل����زء من 

مع  �شنتوا�شل  بيننا،  املرمة  التفاقية 
دائم  اط��الع  على  لنبقى  البع�ش  بع�شنا 
باإجراءات التدريب ومنح ال�شهادات، كما 
بع�شنا  خ���رات  م��ن  التعلم  اإىل  نتطّلع 
الف�شلى  ال���ط���رق  وم��ن��اق�����ش��ة  ال��ب��ع�����ش 
لدى  والعملية  النظرية  املعرفة  لتعزيز 

البحارة".
ومن جهته ، قال وزير املالية والقت�شاد 
الثاين يف بروناي )دار ال�شالم(، الدكتور 

"ي�شّكل البحارة نواة  اأمني ليو عبداهلل: 
ا يف  القطاع البحري ويوؤّدون دوًرا جوهريًّ
جمال �شمان ا�شتمرارّية �شل�شلة التوريد 
العاملية. ومع تغا�شي ال�شلطات عن جميع 
امل�شائل التي حتدث يف القطاع البحري، 
رفاهية  حتقيق  ���ش��م��ان  م�����ش��وؤول��ي��ة  ت��ق��ع 
اأعمالنا على عاتقنا.  البحارة من خالل 
الفنية  الإج���راءات  تعزيز  على  و�شنعمل 
والإدارية املُّتبعة يف عملية منح ال�شهادات 

للبحارة من خالل تقييم معاير جودة 
املُنظمة،  التقييم  وعمليات  ال��ت��دري��ب��ات 
الطاقة  وزارة  م����ع  ب����الت����ف����اق  وذل������ك 
والعرتاف  الإماراتية  التحتية  والبنية 
ال�شادرة  للبحارة  الوطنية  بال�شهادات 
البلدين. بذلك، �شنكون قد  اأّي من  عن 
متكّنا من حت�شني مهارات البحارة ب�شكل 
ملحوظ بعد تلقيهم لتدريٍب يلّبي اأعلى 
معاير اجلودة وُمدّعم مبرافق التدريب 

املتطورة ومعاير التقييم العالية".

تو�سيع نطاق �لدعم �ملُقّدم للبحارة
املتحدة  العربية  الإم��ارات  احتّلت  لطاملا 
ال�شدارة يف جمال دعم جمتمع البحارة، 
املبادرات  م��ن  جمموعة  اأطلقت  اأّن��ه��ا  اإذ 
اأطلقت  اأو�شاعهم.  حت�شني  اإىل  الهادفة 
الإمارات مبادرة دعم جي�شنا الأزرق التي 
اأو�شاع  حت�شني  اإىل  خاللها  م��ن  ت�شعى 
حقوقهم  وح��م��اي��ة  امل��ع��ي�����ش��ي��ة  ال���ب���ح���ارة 
وال�شركات  ال�����ش��ف��ن  م��ال��ك��ي  ال��ع��ام��ل��ني 
ت�شعى  ذل��ك،  اإىل  بالإ�شافة  لها.  امل�شّغلة 
التفاقيات  خ���الل  م��ن  الإم������ارات  دول���ة 
ال��دول الأخ��رى، كتلك التي  املرمة مع 
اأب��رم��ت��ه��ا م��ع ه��ي��ئ��ة امل��الح��ة وامل��ي��ن��اء يف 
العرتاف  اإىل  ال�����ش��الم(،  )دار  ب��رون��اي 
بالفرق البحرية وتقدير جهودها والرفع 
من �شاأنها لت�شبح على قدم امل�شاواة مع 

الفئات ذات الأولوية يف جمتمعها.

�أدنوك لالإمد�د و�خلدمات تو�سع �أ�سطولها وت�ستحوذ على �سفينتني جديدتني ل�سحن �لغاز �لطبيعي �مل�سال
عاماًل  تعد  و�لتي  للنمو,  ��سرت�تيجيتها  تنفيذ  �ملنطقة  يف  متكاملة  لوج�ستية  وخدمات  �سحن  �سركة  �أكرب  و�خلدمات  لالإمد�د  �أدنوك  • تو��سل 

�أ�سا�سيًا يف خطط �لتنويع �لأكرب ل�سركة �أدنوك
2025 عام  يف  �حلديثتني  �جلديدتني  �ل�سفينتني  ت�سليم  �ملقرر  • من 

لتحقيق  �لتقنيات  باأحدث  �مل�سال,  �لطبيعي  للغاز  �أدنوك  �أ�سطول  �سمن  حالًيا  �ملوجودة  �ل�سفن  من  �أكرب  وهما  �ل�سفينتني,  تزويد  • مت 
كفاءة �أكرب وتقليل �لنبعاثات

•• اأبوظبي-وام:

اأع���ل���ن���ت اأم���������ش ����ش���رك���ة اأدن���������وك ل����الإم����داد 
واللوج�شتيات  ال�����ش��ح��ن  ذراع  واخل���دم���ات، 
اأبوظبي  ب��رتول  ل�شركة  املتكاملة  البحرية 
خدمات  �شركة  واأك���ر  /اأدن�����وك/  الوطنية 
توقيع  عن  املنطقة،  يف  متكاملة  لوج�شتية 
عقد بناء �شفينتني جديدتني للغاز الطبيعي 
األ��ف مرت مكعب، على   175 امل�شال بحجم 
 ،2025 ع��ام  يف  اأ�شطولها  اإىل  تن�شما  اأن 
حيث ياأتي عقد �شراء ال�شفينتني كجزء من 
واخلدمات  ل��الإم��داد  اأدن����وك  ا�شرتاتيجية 
ك�شركة  مكانتها  وت��ع��زي��ز  وال��ت��و���ش��ع  للنمو 

�شحن بحري رائدة يف الدولة.
يف  اأ�شا�شيني  عاملني  ال�شفينتان  و�شتكون 
 ،2030 لعام  اأدن���وك  ا�شرتاتيجية  حتقيق 
احلالية  ال�شركة  اأعمال  �شتدعمان منو  كما 
يف جمال الغاز الطبيعي امل�شال وطموحاتها 
و�شيتم  م��ن��ه،  الإن��ت��اج��ي��ة  ط��اق��ت��ه��ا  لتنمية 
لبناء  نان  ال�شفينتني يف حو�ش جيانغ  بناء 

ال�شفن يف ال�شني.
�شركة  ت����د�����ش����ني   2020 ع�������ام  و�����ش����ه����د 
اأدن����وك ل��الإم��داد واخل��دم��ات ب��رام��ج النمو 
وتنويع  �شفنها  ع��دد  ل��زي��ادة  الإ�شرتاتيجي 
نطاق  وتو�شيع  ال��ب��ح��ري  ال�شحن  اأ���ش��ط��ول 
لدعم  ل���ع���م���الئ���ه���ا،  امل����ق����دم����ة  اخل�����دم�����ات 
ومت��ك��ني من��و ال��ط��اق��ة الإن��ت��اج��ي��ة لأدن����وك 
التكرير  جم�����ال  يف  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا  وت���و����ش���ي���ع 
والبرتوكيماويات. ومتتلك اأدنوك لالإمداد 
�شفن  من  اأ�شطول  اأك��ر  وت�شغل  واخلدمات 
ال�شحن والقوارب واأكرثها تنوًعا يف منطقة 
التجاري  اأ�شطولها  ويقوم  الأو�شط،  ال�شرق 
ب��ن��ق��ل ال���ن���ف���ط اخل������ام وامل���ن���ت���ج���ات امل���ك���ررة 
والب�شائع ال�شائبة اجلافة واحلاويات وغاز 
اإىل  امل�شال  الطبيعي  والغاز  امل�شال  البرتول 
الأ�شواق العاملية من خالل ال�شفن اململوكة 

لها واملوؤجرة.
امل�شعبي،  ال���ك���رمي  ع��ب��د  ال��ق��ب��ط��ان  ق����ال  و 
ال���رئ���ي�������ش ال���ت���ن���ف���ي���ذي اأدن���������وك ل����الإم����داد 
"�شيكون   :  - املنا�شبة  ب��ه��ذه   - واخل���دم���ات 

ت��و���ش��ي��ع اأ���ش��ط��ول��ن��ا ع���ام���اًل رئ��ي�����ش��ي��اً لنمو 
اأدن���وك ل��الإم��داد واخل��دم��ات. كما نقوم من 
لتلبية  بال�شتعداد  ال�شتحواذ  ه��ذا  خ��الل 
�شفن  خ���الل  م��ن  امل�شتقبلية  الح��ت��ي��اج��ات 
م��ت��ط��ورة وم�����ش��ت��دام��ة، وق����ادرة ع��ل��ى خدمة 
عمالئنا على مدار اخلم�شة وع�شرين عاًما 
ال���ق���ادم���ة، ك��م��ا ي��ع��زز ه���ذا ال���ش��ت��ح��واذ من 
�شراكتنا املتنامية مع حو�ش بناء ال�شفن يف 

جيانغ نان".
جمل�ش  رئ���ي�������ش  اأو،  ل����ني  ق�����ال  ج��ه��ت��ه  م����ن 
 " ن��ان:  جيانغ  يف  ال�شفن  بناء  حو�ش  اإدارة 
فخورون بتوطيد عالقتنا مع �شركة اأدنوك 
ل���الإم���داد واخل���دم���ات. وي��ع��د ال��ت��ع��اق��د على 
فارقة  عالمة  اجلديدتني  ال�شفينتني  بناء 
حلو�ش  الإ�شرتاتيجية  املحفظة  يف  جديدة 
بناء ال�شفن يف جيانغ نان، ونحن ملتزمون 
املحدد،  امل���وع���د  ال�����ش��ف��ن يف  ه����ذه  ب��ت�����ش��ل��ي��م 
م�شتوى  اأع��ل��ى  و���ش��م��ان  عالية  ومبقايي�ش 

ممكن من ر�شا العمالء".
امل�شال  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال����غ����از  ���ش��ف��ي��ن��ت��ا  وت���ع���د 

اجلديدتان، التي تبلغ �شعة كل منها 175 
األف مرت مكعب، اأكر بكثر من �شفن الغاز 
اأدن��وك احلايل،  اأ�شطول  امل�شال يف  الطبيعي 
137األف  فيه  �شفينة  ك��ل  �شعة  تبلغ  حيث 
م���رت م��ك��ع��ب. و���ش��ت��ح��م��ل ك���ل ���ش��ف��ي��ن��ة من 
الغاز  من  يكفي  ما  اجلديدتني  ال�شفينتني 
منزل  األ���ف   45 لت�شغيل  امل�����ش��ال  الطبيعي 
�شفن  على  ال�شتحواذ  ي�شمح  عام حيث  ملدة 
الطاقة  ا���ش��ت��خ��دام  ك���ف���اءة يف  واأك�����رث  اأك����ر 
ل��الإم��داد واخل��دم��ات بتلبية  اأدن���وك  ل�شركة 
الب�شمة  املتزايد مع حت�شني  العمالء  طلب 

البيئية لأ�شطولها.
وتعمل التقنية احلديثة ملحركي ال�شفينتني 
/ثاين  النبعاثات  خف�ش  على  اجلديدتني 
النيرتوجني  واأك��ا���ش��ي��د  ال��ك��رب��ون  اأك�����ش��ي��د 
اح����ت����واء  اأن  ك���م���ا  ال����ك����ري����ت/،  واأك�������ش���ي���د 
املبتكر  الهواء  تزييت  نظام  ال�شفينتني على 
 10% بن�شبة  ال��وق��ود  ا�شتهالك  من  يقلل 
ك���ح���د اأدن���������ى.  ع������الوة ع���ل���ى ذل������ك؛ تتميز 
اجلزئي  التاأهيل  اإع��ادة  باأنظمة  ال�شفينتان 

النبعاثات  تقليل  م��ن  مب��زي��د  ت�شمح  ال��ت��ي 
واحلفاظ على احلمولة.

بتكليف  لالإمداد واخلدمات  اأدن��وك  وقامت 
ح��و���ش ج��ي��ان��غ ن����ان ل��ب��ن��اء ال�����ش��ف��ن يف عام 
عمالقة  غاز  ناقالت  خم�ش  ببناء   2020
ل�����ش��رك��ة اإي�����ه دب��ل��ي��و ل��ل��م��الح��ة، وال���ت���ي مت 
بني  ال�����ش��راك��ة  ات��ف��اق��ي��ة  مب��وج��ب  تاأ�شي�شها 
�شركة اأدنوك لالإمداد واخلدمات وجمموعة 

الكيميائية. لل�شناعات  "وانهوا" ال�شينية 
وقد �شهدت ال� 24 �شهًرا املا�شية، ا�شتحواذ 
اأدنوك لالإمداد واخلدمات على 16 �شفينة 
للمياه العميقة، مبا يف ذلك ثماين ناقالت 
�شعة  اأ�شافت   ،2021 ع��ام  غ��از عمالقة يف 
لل�شركة،  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون   16 تبلغ  �شحن 
لتو�شع  اأدى  م��ن��ت��ج��ات، مم��ا  ن��اق��الت  و���ش��ت 
املنتجات  ن��اق��الت  لأ���ش��ط��ول  ال�شحن  �شعة 
التابع لأدنوك لالإمداد واخلدمات اإىل اأكرث 
اإىل  بالإ�شافة  ه��ذا  من مليون طن م��رتي، 
خم�ش ناقالت غاز عمالقة ل�شركة اإيه دبليو 

للمالحة.
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اعالن بيع  عقار بالن�شر

يف الدعوى رقم 5610/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ، اداء  امر   2021/3641 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 
)5900176 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب التنفيذ : تريد مك�ش للتجارة العامة - �ش ذ م م
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - �شارع بني يا�ش - مبنى توين تاورز - �شقة طابق  21 مكتب 2104 بعد 

فندق ريدي�شون بلو - وميثله / مع�شومةى ح�شن نا�شر ال�شايغ 
املطلوب اإعالنه : هاكان اأقرو م.د.م.�ش 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة ابراج بحرات جمرا - مبنى برج مزايا بزن�ش افينيوا BB2 �شقة 
مكتب 3404 - 0504503239 - 0430000000 

01:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان  2022/4/20 ال�شاعة  اأنه يف يوم الربعاء املوافق  مو�شوع الإعالن : 
اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات 
وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل 
عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا 
يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ش غر ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على 

اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
- نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�ش 845 - امل�شاحة : 157.14 مرت مربع - رقم 

املبنى 1 - ا�شم املبنى : مزايا بزن�ش افنينيوا بي بي 2 - رقم الوحدة 3405 - التقييم : 768189.92  درهم 
- نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�ش 845 - امل�شاحة : 163.74 مرت مربع - رقم 

املبنى 1 - ا�شم املبنى : مزايا بزن�ش افنينيوا بي بي 2 - رقم الوحدة 3406 - التقييم : 796338.51  درهم 
- نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�ش 845 - امل�شاحة : 156.93 مرت مربع - رقم 

املبنى 1 - ا�شم املبنى : مزايا بزن�ش افنينيوا بي بي 2 - رقم الوحدة 3407 - التقييم : 767301.37  درهم 
- نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�ش 845 - امل�شاحة : 117.76 مرت مربع - رقم 

املبنى 1 - ا�شم املبنى : مزايا بزن�ش افنينيوا بي بي 2 - رقم الوحدة 3408 - التقييم : 579301.29  درهم 
- نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�ش 845 - امل�شاحة : 110.96 مرت مربع - رقم 

املبنى 1 - ا�شم املبنى : مزايا بزن�ش افنينيوا بي بي 2 - رقم الوحدة 3401 - التقييم : 547921.37  درهم 
- نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�ش 845 - امل�شاحة : 193.88 مرت مربع - رقم 

املبنى 1 - ا�شم املبنى : مزايا بزن�ش افنينيوا بي بي 2 - رقم الوحدة 3402 - التقييم : 947221.85  درهم 
- نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�ش 845 - امل�شاحة : 110.96 مرت مربع - رقم 

املبنى 1 - ا�شم املبنى : مزايا بزن�ش افنينيوا بي بي 2 - رقم الوحدة 3403 - التقييم : 547921.37  درهم 
- نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�ش 845 - امل�شاحة : 117.06 مرت مربع - رقم 

املبنى 1 - ا�شم املبنى : مزايا بزن�ش افنينيوا بي بي 2 - رقم الوحدة 3404 - التقييم : 575913.14  درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70197



األربعاء   13  إبريل    2022  م   -    العـدد   13518  
 Wednesday     13   April   2022   -  Issue No   1351816
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيارل للعقارات

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1184085 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

ا�شافة ناديه احمد ندى ١٠٠٪
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف عبيد حممد عبيد ابراهيم الزعابي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
اجلمال  لوؤلوؤة  ال�ش�����ادة/مركز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب لل�شيدات  رخ�شة رقم:1149038 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

ا�شافة هدى خلفان �شيف بن بدر النعيمي ١٠٠٪
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف منى نا�شر عبداهلل
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم كران�شي كريب  

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1107581 
تعديل وكيل خدمات 

حذف مبارك علي مليفى العزيزي
تعديل �شكل قانوين 

من موؤ�ش�شة فردية اىل موؤ�ش�شة مهنية
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
ومعجنات  ال�ش�����ادة/كافيتريا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب غندور   رخ�شة رقم:1120228 
تعديل وكيل خدمات 

حذف مبارك علي مليفى العزيزي
تعديل �شكل قانوين 

من موؤ�ش�شة فردية اىل موؤ�ش�شة مهنية
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون في�ش وا�ش للرجال ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:3676964 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد �شابر احمد منر ال�شالم من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد �شابر احمد منر ال�شالم من ٢٤.5 ٪ اإىل ١٠٠٪
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف مع�شم احمد ت�شاودهورى مونرول ا�شالم ت�شاودهورى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شقر على ح�شني احمد امل�شعبى
تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 5٠٠٠٠

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شالون في�ش وا�ش للرجال ذ.م.م

FACE WASH GENTS SALON L.L.C
اإىل/ �شالون في�ش وا�ش للرجال - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م

FACE WASH GENTS SALON SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حرمل خلدمات الطباعة ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:4399477 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / خلفان عبدالعزيز حممد جان البلو�شى من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / خلفان عبدالعزيز حممد جان البلو�شى من 5١ ٪ اإىل ١٠٠٪

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف معاويه خان افتخار احمد خان

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ حرمل خلدمات الطباعة ذ.م.م

HARMAL TYPING SERVICES L.L.C

اإىل/ حرمل خلدمات الطباعة - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م

HARMAL TYPING SERVICES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الطاقة العالية لتجارة مواد البناء ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1100172 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد مرزوق باراكوت ١٠٠٪

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف خالد حممد �شيف خالد الظاهرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد مرزوق باراكوت

تعديل راأ�ش املال / من ١5٠٠٠٠ اإىل ٢٠٠٠٠
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 7.65*١ اىل ١*١

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ الطاقة العالية لتجارة مواد البناء ذ.م.م 

HIGH POWER BUILDING MATERIALS TRADING CO.LLC 

اإىل /الطاقة العالية لتجارة مواد البناء - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م
HIGH POWER BUILDING MATERIALS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اوريانتل ديويلوب لل�شيانة العامة ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2798527 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عمران على نعمت على ١٠٠٪

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عمران على نعمت على
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبر حممد عباد القميحه

تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 5٠٠٠٠
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة null * null اىل ١*١

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م
 تعديل اإ�شم جتاري من/ اوريانتل ديويلوب لل�شيانة العامة ذ.م.م 

 ORIENTAL DEVELOP GENERAL MAINTENANCE L.L.C
اإىل/اوريانتل ديويلوب لل�شيانة العامة �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م

ORIENTAL DEVELOP GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 

�إعــــــــــالن
العامه  وال�شيانة  للمقاولت  احلر  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م -فرع اأبوظبي  رخ�شة رقم:1114282-1 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / - مبارك �شامل م�شلم بن حم العامرى من �شريك اإىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء / - مبارك �شامل م�شلم بن حم العامرى من 5٠ ٪ اإىل ١٠٠٪
تعديل مدير / اإ�شافة عباد �شقفه

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شعيد �شامل م�شلم بن حم العامرى
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 5*٢ اىل ١*١

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شركة احلر للمقاولت وال�شيانة العامه ذ.م.م -فرع اأبوظبي
 AL HUR GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE  

 L.L.C -ABUDHABI BRANCH
اإىل /�شركة احلر للمقاولت وال�شيانة العامة - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م - فرع 

 AL HUR GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE -
SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - BRANCH

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 

�إعــــــــــالن
النقل  خلدمات  ثرتني  ال�ش�����ادة/دي�شرتيكت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب باحلافالت  رخ�شة رقم:2489795 
تعديل مدير / اإ�شافة وليد ا�شماعيل ال�شعدى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ايه ام دي جي القاب�شة - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م
A M D G HOLDING - Sole Proprietorship L.L.C.

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف م�شبح غامن حممد ثوينى الزحمى
تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 5٠٠٠٠

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة ٠.٢٠*٠.5٠ اىل ١*١
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ دي�شرتيكت ثرتني خلدمات النقل باحلافالت
DISTRICT THIRTEEN BUSES TRANSPORT SERVICES

اإىل / دي�شرتيكت ثرتني خلدمات النقل باحلافالت - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م
DISTRICT THIRTEEN BUSES TRANSPORT SERVICES   SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيمن�ش جاز اأند باور جي 

ام بي ات�ش اأند كو كي جي
CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�شة رقم:3789011 

اأند كو كي  اأند باور جي ام بي ات�ش  اإ�شم جتاري من/ �شيمن�ش جاز  تعديل 
جي

SIEMENS GAS AND POWER GMBH & CO. KG

اإىل/ �شيمن�ش اإنرجي جلوبال جي ام بي ات�ش اأند كو كيه جي
SIEMENS ENERGY GLOBAL GMBH & CO. KG 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مار�شال 

CN لالأملنيوم والزجاج  رخ�شة رقم:4335577 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/حممد  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بن �شعيد الغامدي للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2500620 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/رهج  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�شيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1941336 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بوليفارد 

لتنظيم املزادات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3723900 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافتريا 

هنجر رومنق
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2461763 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 

�إعــــــــــالن
املوؤجرة   باحلافالت  الركاب  لنقل  ال�ش�����ادة/الاليف  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2067049 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة فيا�ش رحمن اح�شان زى ١٠٠٪

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شليمان را�شد �شالم النعيمى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م

 تعديل اإ�شم جتاري من/ الاليف لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة 

AL LAFI PASSENGERS TRANSPORTATION VIA RENTED BUSES 

اإىل/الاليف لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م

 AL LAFI PASSENGERS TRANSPORTATION VIA RENTED

BUSES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فكرة خلدمات رجال العمال ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�شة رقم:4249526 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عمرو خليل على عبدالنبى خليل ١٠٠٪

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد �شعد حممد ال�شاعر
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف منزر عبداحلكيم ال�شيد حممد

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م
 تعديل اإ�شم جتاري من/ فكرة خلدمات رجال الأعمال ذ.م.م 

FEKRA BUSINESSMEN SERVICES L.L.C 

اإىل /فكرة خلدمات رجال الأعمال - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م 
FEKRA BUSINESSMEN SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط / اإ�شافة و�شيط خدمات  7٤9٠٠٠7
تعديل ن�شاط / حذف اخلدمات الأدارية لرجال العمال  8٢99٠٠٤

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم زهور ال�شام ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�شة رقم:1025828-2 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / انور حممداجللم من �شريك اإىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء / انور حممداجللم من ٤9 ٪ اإىل ١٠٠٪
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ح�شني حممد ح�شني احلمادى

تعديل راأ�ش املال / من null  اإىل 5٠٠٠٠
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم زهور ال�شام ذ.م.م 
SHAM FLOWERS RESTAURANT L.L.C

اإىل / مطعم زهور ال�شام - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م 
SHAM FLOWERS RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م

ال�شم التجاري:كفو للخدمات- �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:رخ�شة فورية

CN 290464 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
1 - حل وت�شفية ال�شركة

لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، قانونيون  حما�شبون  ال�شادة/القمة  تعيني   -  2
غر  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/4/6 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:22085014489
تاريخ التعديل:2022/4/12

املعني  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر:

يف  والإع���الم  والريا�شة  وال�شباب  والثقافة  التعليم  ���ش��وؤون  جلنة  وا�شلت 
العامة  الأم��ان��ة  مقر  يف  عقدته  اجتماع  خ��الل  الحت���ادي  الوطني  املجل�ش 
للمجل�ش بدبي، برئا�شة �شعادة عدنان حمد احلمادي رئي�ش اللجنة، مناق�شة 
مو�شوع �شيا�شة الهيئة العامة للريا�شة يف �شاأن دعم قطاع الريا�شة بالدولة، 

بح�شور ممثلي الهيئة.
ح�شر الجتماع اأع�شاء اللجنة �شعادة كل من: �شذى �شعيد النقبي مقررة 
وعائ�شة  الطنيجي،  عبيد  �شيخة  والدكتورة  فلكناز،  حممد  و�شارة  اللجنة، 
اأع�شاء  اليماحي،  حممد  ونا�شر  العليلي،  بخيت  وع��ف��راء  ال��ب��رق،  ر���ش��ا 

املجل�ش الوطني الحتادي.
وج���رى خ��الل الج��ت��م��اع ت��ب��ادل الآراء ح��ول امل��الح��ظ��ات ال��ت��ي خ��رج��ت بها 
ونتائج  الدولة،  الريا�شي يف  القطاع  اجتماعاتها مع ممثلي  اللجنة خالل 

احللقة النقا�شية التي عقدتها اللجنة بهذا اخل�شو�ش، ومت اأي�شا الرد على 
ا�شتف�شارات اللجنة ب�شاأن ا�شرتاتيجيات دعم القطاع الريا�شي يف الدولة.

وتناق�ش اللجنة مو�شوع �شيا�شة الهيئة العامة للريا�شة يف �شاأن دعم قطاع 
لدعم  التكاملية  والت�شريعات  ال�شيا�شات  حم��اور:  وفق  بالدولة،  الريا�شة 
الريا�شات  الهيئة يف تطوير وتعزيز  بالدولة، ومبادرات  الريا�شة  وتطوير 
ورعاية  الريا�شي  القطاع  املواطنة يف  الكوادر  الدولة، ومتكني  املختلفة يف 
البنى  تطوير  ���ش��اأن  يف  الهيئة  وب��رام��ج  وم��ب��ادرات  الريا�شيني،  امل��وه��وب��ني 
اخلارجية  ال�����ش��راك��ات  ب��ن��اء  يف  الهيئة  ودور  الريا�شية،  ل��الأن��دي��ة  التحتية 

وتعزيز القدرات املالية التمويلية لالحتادات الريا�شية.
ب�شاأن  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�ش  تو�شيات  تقرير  اللجنة  اع��ت��م��دت  كما 
مو�شوع �شيا�شة وزارة الثقافة وال�شباب، حيث قرر املجل�ش اإعادة التو�شيات 
يف  للمو�شوع  املجل�ش  مناق�شات  �شوء  على  �شياغتها  لإع���ادة  اللجنة  اإىل 

جل�شته الثامنة التي عقدت بتاريخ 5 اأبريل 2022م.

•• دبي-الفجر:

انطلقت م�شاء اأم�ش الأول الثنني البطولة الرم�شانية 
ال�شحفيني  ج��م��ع��ي��ة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ط���اول���ة  ل���ك���رة 
الإماراتية برعاية ات�شالت يف مقرها باأبوظبي وت�شتمر 

حتى 18 اأبريل اجلاري.  
اأع�شاء  م���ن  لع���ب���اً   16 ع����دد  ال��ب��ط��ول��ة  يف  وي�������ش���ارك 
والإعالمية  ال�شحفية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  مي��ث��ل��ون  اجلمعية 
نائب  الع�شم  اإب��راه��ي��م  الإف��ت��ت��اح  حفل  و�شهد  ب��ال��دول��ة، 

رئي�ش الإحتاد الإماراتي لكرة الطاولة وعدد من اأع�شاء 
جمل�ش الإدارة وعدد من ال�شحفيني والإعالميني. 

ورحب ح�شني املناعي نائب رئي�ش جمل�ش اإدارة جمعية 
بالزمالء  البطولة  افتتاح  يف  الإم��ارات��ي��ة  ال�شحفيني 

امل�شاركني. 
واأكد املناعي على اأن هذه البطولة هي اأم�شية رم�شانية 
للم�شاركني  متمنياً  امل�����ش��ارك��ني،  ب��ني  مناف�شة  ت�شهد 

والبطولة التوفيق والنجاح.  
ور�شدت اللجنة املنظمة جوائز قيمة لالأربعة الأوائل. 

•• دبي -وام:

اق���������رتب ف�����ري�����ق ف���������زاع م�����ن لقب 
التي  القدم"  ك����رة  ���ش��ب��اع��ي��ات   "
ت���ق���ام ���ش��م��ن م���ه���رج���ان ن�����ادي دبي 
لأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م ال��رم�����ش��اين بعد 
 /  4 " " ال�شعادة  فريق  على  ف��وزه 
 9  " الكاملة  ال��ع��الم��ة  حمققا   1
التي  ال��ث��الث  " يف مبارياته   9 م��ن 
"�شركاء  مناف�شيه  متخطيا  لعبها 

التحدي" و" وال�شعادة".
ودخلت الفعاليات الريا�شية اأدوارها 
كرة  �شباعيات  األ��ع��اب  يف  احل��ا���ش��م��ة 
والطائرة،  الطاولة،  وتن�ش  القدم، 
والبوت�شي،  ال���ط���ائ���رة،  وال��ري�����ش��ة 
والبولينج  وال�شطرجن،  وال��رم��اي��ة، 
على  ال�شلة  كرة  بطولة  اإىل  اإ�شافة 

الكرا�شي املتحركة التي ي�شت�شيفها 
النادي �شمن فعاليات دورة ند ال�شبا 

الريا�شية.
الفعاليات  اأي�شا  بنجاح  وتتوا�شل 
جذب  ح��ي��ث  واملجتمعية  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
الأمور  اأول��ي��اء  الرم�شاين  املجل�ش 
الفعاليات  م��ن  العديد  ي�شم  حيث 
اأ�شحاب  م��واه��ب  اك��ت�����ش��اف  اأب���رزه���ا 
ال��ه��م��م ب���ت���واج���د اأك�����رث م���ن 400 

متابع.
مدير  البلو�شي  ف��وزي��ة  واأو���ش��ح��ت 
اإدارة الأن�شطة الثقافية واملجتمعية 
يف ن���ادي دب���ي لأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م اأن 
حقق  ل��ل��م��ه��رج��ان  الأول  الأ����ش���ب���وع 
اأه��داف��ه، وك��ان حمل اإ���ش��ادة اجلميع 
اأب�����دت ال��ع��دي��د م���ن اجلهات  ح��ي��ث 
به  امل�����ش��ارك��ة  يف  رغبتها  احل��ك��وم��ي��ة 

امل�شوؤولية  م��ب��داأ  ي��ع��زز  اأن���ه  خ��ا���ش��ة 
املجتمعية.

ال�������ش���ك���ر اإىل  ال���ب���ل���و����ش���ي  ووج����ه����ت 
ال�شيخة رو�شة بنت اأحمد بن جمعة 
ال�شنوية  رع��اي��ت��ه��ا  ع��ل��ى  م��ك��ت��وم  اآل 
مل�����ش��اب��ق��ة ال�����ق�����راآن ال����ك����رمي خالل 
ت�شجيع  اأج���ل  م��ن  الف�شيل  ال�شهر 

اأ�شحاب الهمم على حفظ كتاب اهلل 
وتدبر معانيه.

اليوم   ���ش��ي��ت��م  لأن������ه  اإىل  واأ������ش�����ارت 
الأرب���ع���اء ت��ك��رمي ف��رق ال��ن��ادي التي 
خالل  التتويج  من�شات  اإىل  و�شلت 
هذا املو�شم .. مبينة اأنه �شيتم اأي�شا 
اإقامة حفل اإفطار جماعي لأ�شحاب 

الهمم يوم اجلمعة.
من جانبها اأثنت نرا�ش �شعيد والدة 
���ش��اح��ب��ة ال��ه��م��ة غ���ال ح�����ش��ني التي 
الكرمي  ال��ق��راآن  م�شابقة  يف  �شاركت 
املهرجان  ع��ل��ى  ال��ب��وت�����ش��ي  ول��ع��ب��ة 
الرم�شاين  واملجل�ش  ع��ام��ة  ب�شفة 

على وجه اخل�شو�ش.

ذكرى  اإح��ي��اء  يف  الريا�شي  الثقايف  الإم���ارات  ن��ادي  اإدارة  لنهج  ا�شتمراراً 
موؤ�ش�شي واأقطاب النادي واأحد اأعالمها ومن اأقطاب احلركة املجتمعية 
والعلمية يف الدولة وال�شاحة الريا�شية املغفور له باإذن اهلل تعاىل حممد 
علي اأبو ليله انطلقت اأم�ش بنادي الإمارات ملعب رقم 2  بطولة املغفور 
ملواليد  املخ�ش�شة  الرم�شانية  ليله  اأب��و  علي  حممد  تعاىل  اهلل  ب��اإذن  له 
الدولة  معامل  اأب��رز  اأ�شماء  الفرق  وتت�شمن   2014-2013-2012

ومب�شاركة 6 فرق تت�شمن 60 نا�شئ.
اجلاري  اإب��ري��ل   18 حتى  ت�شتمر  والتي  البطولة  فعاليات  افتتاح  �شهد 
حاكم  ال�شمو  ل�شاحب  اخل��ا���ش  امل�شت�شار  الكيت  اأح��م��د  حممد  ���ش��ع��ادة 

راأ�ش اخليمة و�شعادة يو�شف عبد اهلل البطران رئي�ش جمل�ش اإدارة نادي 
ب��اإذن اهلل حممد علي  اأب��و ليله �شقيق املغفور له  الإم��ارات و�شلطان علي 
اأبو ليله ووليد حممد عبد الكرمي النائب الثاين لرئي�ش جمل�ش الإدارة 
وعدد من اأع�شاء جمل�ش اإدارة نادي الإمارات وممثلي عدد من الفعاليات 

الريا�شية واملجتمعية.
بداأ الحتفال بال�شالم الوطني ودخول الفرق امل�شاركة ثم القراآن الكرمي 
كما رحبت عريفة احلفل حور امليل باحل�شور وامل�شاركني ثم كانت كلمة 
البطولة التي رحب من خاللها �شعادة يو�شف البطران باإقامة البطولة 

التي ينظمها النادي اإحياء للرمز حممد علي اأبو ليله.

الريا�شية  الأن�شطة  اأ�شبحت من  القدم  كرة  اأن بطولت  البطران  واأك��د 
اإىل جت�شيد  الأب��ن��اء يف رم�شان مما دع��ا  اأع���دادا كبرة من  التي جت��ذب 
ال��ب��ط��ولت لإ���ش��ب��اع رغباتهم  اه��ت��م��ام��ه��م م��ن خ���الل تنظيم م��ث��ل ه���ذه 
وحاجاتهم الريا�شية والتي تعود عليهم بالفائدة الكبرة وا�شتثمار هذه 
الدورات بتخليد اأ�شماء الذين قدموا اإ�شهامات جليلة لهذا الوطن ب�شكل 

عام ونادي الإمارات على وجه اخل�شو�ش.
اإدارة  التي �شكر من خاللها  الفقيد  األقى �شلطان بو ليله كلمة ذوي  ثم 
النادي على اإقامة هذه البطولة واإحياء ا�شم �شقيقهم املغفور له حممد بو 
ليله كذلك �شكر جميع اأع�شاء اللجنة املنظمة والفرق امل�شاركة واحل�شور 

على دعمهم وتواجدهم يف البطولة.
وم�شبار  برج خليفة  فريقا  للبطولة بني  الفتتاحية  املباراة  انطلقت  ثم 
املباراة  ، ثم  ال�شاجي  الأم��ل وانتهت بنتيجة هدف نظيف �شجله حمدان 
الثانية التي جمعت فريقا جبل جي�ش واك�شبو 2020 وانتهت بالتعادل 
احلمام  ب��و  ح��م��دان  جي�ش  جبل  ه��ديف  و�شجل  ملثلهما  هدفني  الإي��ج��اب��ي 
ال�شريف ويو�شف  2020 علي  وعي�شى �شنقور فيما �شجل هديف اك�شبو 
دكاك، اأما املباراة الثالثة جمعت فريقا اللوفر اأبوظبي ومتحف امل�شتقبل 
وانتهت بفوز متحف امل�شتقبل بهدفني مقابل هدف �شجل هديف املتحف 

يون�ش �شيد فيما �شجل �شعيد اخلابوري هدف اللوفر.

جلنة يف »�لوطني �لحتادي« تو��سل مناق�سة �سيا�سة دعم 
قطاع �لريا�سة بح�سور ممثلي �لهيئة �لعامة للريا�سة

�نطالق مناف�سات بطولة جمعية 
�ل�سحفيني �لإمار�تية لكرة �لطاولة   

فريق »فز�ع« يقرتب من لقب مهرجان دبي �لرم�ساين لأ�سحاب �لهمم

نادي �لإمار�ت يفتتح دورة �ملغفور له حممد علي �أبو ليله
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•• اأبوظبي –الفجر:

 و�شل حتدي يا�ش �شوبر �شرتيت 
ملو�شم  اخل��ت��ام��ي��ة  م��رح��ل��ت��ه  اإىل 
2022 بعد مو�شم حافل بالإثارة 
مناف�شاته  األ���ه���ب���ت  وال��ت�����ش��وي��ق 
املحركات  ريا�شة  الع�شاق  حما�ش 
اإىل م��رك��ز يا�ش  ت��واف��دوا  ال��ذي��ن 
يا�ش  م��ر���ش��ى  ح��ل��ب��ة  يف  ل����ل����دراج 

ملتابعة �شباقات مراحله الأربعة.
ووا�������ش������ل ف��������ادي ت���وف���ي���ق مت���ور 
�شيطرته على مناف�شة فئة الدفع 
الأول  امل���رك���ز  ال���رب���اع���ي حم���ت���اًل 
ومنتزًعا  اخل���ت���ام���ي���ة،  ج���ول���ة  يف 
الثالث  للعام  الفئة  ه��ذه  بطولة 
اأح���رز جا�شم  فيما  ال��ت��وايل،  على 
اجلا�شم لقب فئة اآوت لو لل�شياردا 
ظفر  كما  الأ�شطوانات/  �شدا�شية 
اآوت  بلقب  الفال�شي  علي  �شعيد 

الأ�شطوانات  لل�شيارات ثمانية  لو 
بالنجاح  مكلاًل  مو�شًما  خمتتًمت 
والن��ت�����ش��ارات امل��ت��ع��دددة يف هذه 

جولت هذه الفئة.
اإحراز   9.0 موؤ�شر   فئة  و�شهدت 
ال�����ش��ائ��ق ن��ا���ش��ر ع���ادل ع��ل��ي غامن 

للفئة،  اخلتامية  باجلولة  الفوز 
خليلي  اأك���رم  ال�شائق  متكن  فيما 
را���ش��دي م��ن ان��ت��زاع ال��ف��وز يف فئة 

موؤ�شر  ف��ئ��ة  ويف   .10.0 م��وؤ���ش��ر 
11.0 حقق حاجي حميد الكعبي 
انت�شارين  با�شمه  م�شجاًل  الفوز 

يف هذه الفئة خالل هذا املو�شم.
ح�شني  غ������ي������داء  ����ش���ج���ل���ت  ك����م����ا 
�شاحة  اإىل  قوية  ع��ودة  اإ�شماعيل 

البطلة  ���ش��ج��ل��ت  ف��ق��د  امل��ن��اف�����ش��ة، 
املتوجة بلقب فئة الدفع الرباعي 
الأ�شرع،  الزمن  املا�شي  للمو�شم 

فيما �شجل �شعيد �شلطان النيادي 
الدفع  ف��ئ��ة  الأع���ل���ى يف  ال�����ش��رع��ة 

الرباعي.

•• الريا�س-وام:

حقق فريق ال�شارقة فوزه الأول يف بطولة دوري اأبطال اآ�شيا لكرة القدم، 
وتغلب على فريق ال�شتقالل الطاجيكي 2 - 1 يف املباراة التي جمعت 
الريا�ش،  ال�شعودية  العا�شمة  الدويل يف  امللك فهد  ا�شتاد  بينهما على 

�شمن مناف�شات اجلولة الثانية للمجموعة الأوىل يف البطولة.
فوز  اإىل  الأول،  ال�����ش��وط  ب��ه��دف يف  ت��اأخ��ره  ال�شارقة يف حت��وي��ل  وجن��ح 
لوكا�ش  كايو  لعبيه  طريق  عن  الثاين  ال�شوط  يف  اأحرزهما  بهدفني 

وبرنارد.
وبهذه النتيجة رفع ال�شارقة ر�شيده اإىل ثالث نقاط يف املركز الثاين 
برتتيب املجموعة خلف الهالل ال�شعودي املت�شدر ب� 6 نقاط، ومت�شاوياً 
مع الريان القطري يف عدد النقاط ومتفوقاً بفارق الأه��داف، يف حني 

ياأتي ال�شتقالل يف املركز الرابع دون نقاط.
و�شمن مناف�شات البطولة اأي�شا فاز ال�شباب ال�شعودي على اجلزيرة 3 
- �شفر، يف املباراة التي جمعت بينهما على ا�شتاد الأمر في�شل بن فهد 

يف الريا�ش، �شمن مناف�شات اجلولة الثانية للمجموعة الثانية.

•• دبي-الفجر:

اأهداف  لبنان بخم�شة  اأمام منتخب  ال�شاطئية  للكرة  الوطني  خ�شر منتخبنا 
الأول على  اأم�ش  التي جمعتهما م�شاء  الثانية  الودية  املباراة  اأربعة يف  مقابل 
للبطولت  منتخبنا  حت�شرات  �شمن  الأه��ل��ي  �شباب  ب��ن��ادي  الرملي  امللعب 

املقبلة.
�شجل اأهداف منتخبنا عبداهلل عبا�ش "هدفني"، ووليد ب�شر، وعلي املحمدي.

وكانت املباراة الودية الأوىل التي جمعت املنتخبني اأول اأول اأم�ش، قد ح�شمها 
منتخبنا باأربعة اأهداف مقابل ثالثة، و�شجل اأهداف املنتخب، وليد املحمدي 

عبا�ش. وعبداهلل  حممد،  وجمال  "هدفني"، 
ويلتقي املنتخبان م�شاء اأم�ش الثالثاء يف التجربة الودية الثالثة على امللعب 

ذاته.
وي�شعى اجلهاز الفني ملنتخبنا اإىل جتربة جميع الالعبني املتواجدين يف قائمة 
املنتخب وخا�شة الالعبني اجلدد الذين مت اكت�شافهم خالل مباريات دوري 
الكرة ال�شاطئية، ومت �شمهم ل�شفوف اأبي�ش ال�شاطئية خالل الفرتة احلالية، 
بهدف الوقوف على م�شتوياتهم الفنية والبدنية خالل تلك التجارب الودية، 
بالإ�شافة لزيادة حالة الن�شجام والتناغم بني خطوط املنتخب وطريقة اأداء 

املنتخب ب�شكل عام.

�ختتام مناف�سات حتدي يا�س �سوبر �سرتيت

�ل�سارقة يفوز على 
�ل�ستقالل �لطاجيكي 

يف دوري �أبطال �آ�سيا

منتخبنا للكرة �ل�ساطئية يخ�سر وديته �لثانية �أمام منتخب لبنان

•• اأبوظبي-الفجر:

اك��ت��م��ال ال���ش��ت��ع��دادات لنطالق  الإم�����ارات للجوجيت�شو ع��ن  اأع��ل��ن احت���اد   
اجلمعة  يومي  للجوجيت�شو  الدولة  رئي�ش  ال�شمو  �شاحب  كاأ�ش  مناف�شات 
بنظام  الريا�شية  زاي��د  مدينة  يف  اأرينا  جوجيت�شو  ب�شالة  املقبلني  وال�شبت 
احل���زام امل��ف��ت��وح، مب�شاركة لع��ب��ي ولع��ب��ات اأن��دي��ة واأك��ادمي��ي��ات ال��دول��ة يف 

مواجهات من العيار الثقيل حل�شم اللقب واملراكز الأوىل. 
وجترى مرحلة امليزان خالل الفرتة من 4 – 6 م�شاء يوم اجلمعة، على اأن 
تنطلق املناف�شات يف متام التا�شعة م�شاء، و�شتقام مرا�شم التتويج م�شاء يوم 

ال�شبت املقبل. 
وكان نادي بني يا�ش قد فاز بلقب الن�شخة املا�شية عن فئة ال�شباب حتت 18 

عاما، وفئة الكبار فوق 18 عاما اأي�شا، وبذلك �شيكون على راأ�ش املناف�شني 
يف  اجلهد  ق�شارى  تبذل  التي  الأندية  باق  مواجهة  يف  باللقب  لالحتفاظ 

ال�شتعداد لت�شجيل ح�شور قوي و�شعود من�شة التتويج.
اإدارة احتاد الإمارات  ويقول �شعادة يو�شف عبد اهلل البطران ع�شو جمل�ش 
للجوجيت�شو:" �شهدنا الأ�شبوع املا�شي انطالقة قوية لبطولة كاأ�ش �شاحب 
ال�شمو رئي�ش الدولة للجوجيت�شو من خالل مناف�شات النا�شئني التي متيزت 
اأثبتت  التي  املواهب  وب��روز عدد من  العالية  الفنية  وامل�شتويات  الأداء  بقوة 
البطولة  لهذه  الفنية  القيمة  يعك�ش  ال��ذي  الأم���ر  الب�شاط،  على  تفوقها 

والتطور الذي و�شلت اإليه ريا�شة اجلوجيت�شو يف الدولة."
ويتابع البطران:" يعتر كاأ�ش رئي�ش الدولة للجوجيت�شو من اأبرز املحطات 
ال��ت��ي ت��رتج��م ج��ه��ود الأن��دي��ة والأك��ادمي��ي��ات يف اله��ت��م��ام بفئات النا�شئني 

من  والأن��دي��ة  الحت��اد  بني  البناء  التعاون  مدى  ويعك�ش  والكبار،  وال�شباب 
املنتخبات  يف  ال��دول��ة  لتمثيل  وتاأهيلها  وتطويرها  امل��واه��ب  اكت�شاف  اأج��ل 
الأندية  املناف�شة بني  اإذك��اء روح  ا�شرتاتيجية الحتاد على  الوطنية، وتركز 
والأكادمييات املحلية لإتاحة الفر�شة اأمام الالعبني والالعبات يف الحتكاك 

القوي وتطوير القدرات بكافة املراحل ال�شنية.
الف�شل  على  يعتمد  وال��ذي  للبطولة  اجلديد  النظام  اأن  البطران  وي��وؤك��د 
و  عاما،   16 حتت  لالعبني  منف�شلة  ج��ولت  وتنظيم  ال�شنية  املراحل  بني 
18 عاما يتيح لالأندية والأكادمييات فر�شة الرتكيز على  18 عاما وفوق 
النتائج  حتقيق  وبالتايل  ح��دة،  على  فئة  لكل  والإع��دادي��ة  الفنية  اجلوانب 

املرجوة. 
بالندية  حافلة  البطولة  يف  ال�شباب  مناف�شات  تكون  اأن  نتوقع  واأ�شاف:" 

والقوة يف ظل رغبة كل الأندية امل�شاركة لعتالء من�شة التتويج، وقد اعتاد 
اأبطال وبطالت الإمارات من لعبي الأندية والأكادمييات على تقدمي اأداء 
قوي والتحلي بالإرادة وال�شجاعة والت�شميم يف خو�شهم التحديات، لذلك 
امل�شتويات  ن��زالت ممتعة وتناف�ش �شّيق يف ظل تقارب  فاإننا على موعد مع 
بني الأندية". ويقول فّراج العولقي لعب نادي بني يا�ش )حزام بنف�شجي( 
لها  للجوجيت�شو  الدولة  رئي�ش  ال�شمو  كاأ�ش �شاحب  امل�شاركة يف بطولة  اأن 
طعم خا�ش نظرا لقيمتها الكبرة، واأن هدف ناديه هذا املو�شم هو الحتفاظ 
باللقب الغايل، م�شرا اإىل اأن املهمة لن تكون �شهلة يف ظل التطور الكبر 
لأداء لعبي الأندية والأكادمييات امل�شاركة، واأن هذه املعطيات ت�شاعف من 
دوافعه هو وزمالءه على تقدمي اأف�شل ما لديهم لتكرار اإجناز املو�شم املا�شي 

واحلفاظ على اللقب. 

�لبطر�ن: جناح مناف�سات �لنا�سئني �أثبتت كفاءة نظام �لبطولة �جلديد 

�كتمال �ل�ستعد�د�ت لنطالق مناف�سات كاأ�س رئي�س �لدولة للجوجيت�سو لفئة �ل�سباب يوم �جلمعة �ملقبل

مد�ر�س �لإمار�ت �لوطنية �أول 
�ملتاأهلني �إىل ن�سف نهائي بطولة كاأ�س 

من�سور بن ز�يد �لرم�سانية 
•• اأبوظبي- وام:

حجز فريق "مدار�ش الإمارات الوطنية" اأول مقعد يف ن�شف نهائي بطولة كاأ�ش 
من�شور بن زايد لكرة القدم، بعد تفوقه على فريق "وكالة اأنباء الإمارات" ) وام( 
اأم�ش الأول، على ملعب فندق  اأقيم م�شاء  بهدفني نظيفني، خالل اللقاء الذي 
ق�شر الإمارات بالعا�شمة اأبوظبي، �شمن اجلولة الثانية للمجموعة الثانية، يف 
اآل نهيان نائب رئي�ش  ال�شيخ من�شور بن زايد  التي تقام برعاية �شمو  البطولة 
"مكتب  اأنع�ش فريق  ال��وزراء وزير �شوؤون الرئا�شة . ويف املباراة الثانية،  جمل�ش 
البعثات الدرا�شية" حظوظه يف التاأهل بعد فوزه بهدفني دون مقابل على فريق 
"الأر�شيف واملكتبة الوطنية". و �شمن فريق "مدار�ش الإمارات الوطنية" �شدارة 
ن�شف  يف  مقعده  وحجز  ال�شاد�شة،  النقطة  اإىل  و�شل  بعدما  الأوىل  املجموعة 
النهائي، وذلك بعد تفوقه يف املباراتني على مكتب "البعثات الدرا�شية" و"وكالة 
الدرا�شية"  البعثات  "مكتب  فريق  ثانيا  ت��واج��د  بينما   ، )وام(  الإم����ارات  اأن��ب��اء 
وفريق  )وام(  الإمارات"  اأن��ب��اء  "وكالة  ف��ري��ق  وخلفهما  نقاط"،   3" بر�شيد 
"الأر�شيف واملكتبة الوطنية" بنقطة لكل منهما. وتقام اجلولة الثالثة والأخرة 
للمجموعة الثانية اليوم الأربعاء حيث تتناف�ش ثالثة فرق على بطاقة التاأهل 
الوطنية"  الإم���ارات  "مدار�ش  فريق  �شمن  بعدما  النهائي،  ن�شف  اإىل  الثانية 
ال�شدارة، باعتبار تفوقه على فريق "مكتب البعثات الدرا�شية" الذي من املمكن 
الوطنية" يف  الإم���ارات  "مدار�ش  مع  يتعادل  اأو  ال�شاد�شة  النقطة  اإىل  ي�شل  اأن 

النقاط، لكن الأخر يتفوق يف اأف�شلية املواجهات املبا�شرة.
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الفجر الريا�ضي

القلب  ليكون  بروين  دي  كيفن  البلجيكي  عاد  املو�شم،  بعد فرتة �شعبة مطلع 
مدريد  اأتلتيكو  دف��اع  قلعة  لهدم  امل��دع��و  الإنكليزي  �شيتي  ملان�ش�شرت  الناب�ش 
اأوروب��ا يف كرة القدم،  اأبطال  اإياب ربع نهائي دوري  الإ�شباين اليوم الأربعاء يف 

وذلك بعد تخطيه ذهاباً بهدف الالعب الأ�شقر.
مع  الهجومي  �شيتي  اأ�شلوَبي  بني  الرهيب  التناق�ش  ال��ذه��اب  م��ب��اراة  ج�ّشدت 
لأتلتيكو  امللل  ح��ّد  اإىل  الدفاعية  وال�شالبة  غ��واردي��ول  بيب  الإ�شباين  مدربه 

ومدربه الأرجنتيني دييغو �شيميوين.
واإذا كان فوز "�شيتيزن�ش" بفارق هدف وحيد لن ي�شمح لالعبي اأتلتيكو 

عن  بحثاً  مرماهم  اأم��ام  م��رتاً  الثالثني  منطقة  يف  جم��دداً  بالتكتل 
هدف، اإل اأن هذا ل يعني اأن الفريق الإ�شباين �شيتخلى عن اأ�شلوبه 

التقليدي وي�شّرع الهجوم اأمام �شيتي.
يف ملعب الحتاد، اأنقذ دي بروين بطل الدوري الإنكليزي بعد متريرة 

جميلة م��ن ال����دويل ف��ي��ل ف���ودن ال���ذي ج���ذب اأرب��ع��ة م��داف��ع��ني نحوه. 
الو�شط الدويل الهجمة بت�شديدة قوية يف �شباك احلار�ش  ختم لعب 

ال�شلوفيني املميز يان اأوبالك قبل ثلث �شاعة من نهاية املباراة.
يقّدم "كاي دي بي" م�شتويات جميلة راهناً، اأكان يف مركز خط الو�شط 
اأو املهاجم الرقم 9 الزائف. افتتح الت�شجيل اأي�شاً الأحد يف مباراة القمة 

انتهت  والتي  الإنكليزي  ال���دوري  ���ش��دارة  على  ليفربول  مع  النارية 
بالتعادل 2-2، بت�شديدة مبكرة ارتدت من الدفاع.

اإلغاء  ل��ول  حا�شمتني،  مت��ري��رت��ني  حتقيق  مب��ق��دوره  ك��ان 
حكم الفيديو امل�شاعد "يف ايه اآر" هدف رحيم �شرتلينغ 

واإه�����دار اجل���زائ���ري ري��ا���ش حم���رز ف��ر���ش��ة �شانحة يف 
ال�شاد�ش يف  اللحظات الأخ��رة )90+3(، لكن هدفه 

�شت مباريات اأعاد و�شعه بني جنوم الكرة الأوروبية 
هذا املو�شم.

مع ت�شجيله 11 هدفاً يف الدوري و15 يف خمتلف 
امل�شابقات، يبدو قريباً من رقمه القيا�شي يف مو�شم 

واحد )13 و16(.
�شبع مباريات على ختام الرميرليغ،  بقاء  ومع 

واح����دة ع��ل��ى الأق����ل يف دوري الأب���ط���ال واأخ���رى 
�شد  ال��ك��اأ���ش  نهائي  ن�شف  يف  ال�شبت  منتظرة 
ليفربول، مبقدوره تقدمي اأف�شل موا�شمه على 

اإم��ارات��ي��اً، حتت  اململوك  الفريق  الط��الق مع 
باأن  الراغب  غ��واردي��وًل  الفّذ  امل��درب  اإ�شراف 

تكون موهبته اأكرث "اأنانية".
الأخرة  املباراة  بعد  الكاتالوين  املدرب  قال 
بفارق  م��ت�����ش��دراً  بقي  حيث  ليفربول  �شد 

اأكرث  جتعله  احلا�شمة  "التمريرات  نقطة 
���ش��ع��ادة، وُت��ف��رح زم����الءه، لكني اأق���ول له 

امل�شتوى  لبلوغ  اأك��رث  ت�شّجل  اأن  +يجب 
الأعلى+، والآن بات ي�شجل املزيد من 

الأهداف".
ميونيخ  وب��اي��رن  بر�شلونة  م��درب  تابع 
التمريرة  حيال  روؤيته  "كانت  ال�شابق 

املباراة"،  ه���ذه  يف  ث��اق��ب��ة  الأخ�����رة 
بروين  دي  م�شاركة  ك��ان��ت  فيما 

ال�شعيد  ع��ل��ى  اأي�����ش��اً  ن��اج��ع��ة 
كرات   6 منتزعاً  الدفاعي 

من ليفربول.
لكن بداية هذا املو�شم مل 
تكن موفقة لدي بروين 

البالغ 30 عاماً.
اأ�شيب بك�شر مزدوج يف وجهه 

اأوروبا  اأب��ط��ال  دوري  نهائي  خ��الل 

املو�شم املا�شي �شد ت�شل�شي الإنكليزي )خ�شر �شفر1-(، ثم عاد باإ�شابة م�شاعفة 
النهائي  ربع  يف  بلجيكا  خ�شرت  حيث  املا�شي  ال�شيف  اأوروب��ا  كاأ�ش  من  بكاحله 
اأمام اإيطاليا )1-2( التي اأحرزت اللقب لحقاً. مل ي�شركه غوارديول �شوى مرة 
يتيمة يف اأول �شت مباريات، لكن ما يقّدمه راهناً كفيل مبناف�شة امل�شري حممد 
الالعبني  راب��ط��ة  م��ن  املقدمة  ال��ع��ام  ج��ائ��زة لع��ب  ليفربول على  �شالح جن��م 
املحرتفني، علماً اأنه احرزها يف عامي 2020 و2021 وياأمل 
املرموق.  ال��ه��ات��ري��ك  ي��ن��ال  لع���ب  اأول  ي�شبح  اأن  يف 
ل��ك��ن ه���ذا الأم����ر ي��ت��وق��ف ع��ل��ى م�����ش��وار ف��ري��ق��ه يف 
اأبطال  دوري  وم�����ش��اب��ق��ة  الإن��ك��ل��ي��زي  ال�����دوري 
�شيتي.  مان�ش�شرت  على  دوم��اً  العا�شية  اأوروب��ا 
حزيران/ يف  والثالثني  احل��ادي��ة  بلوغه  وم��ع 
م��ن عقده،  اأع���وام  ث��الث��ة  وب��ق��اء  املقبل  يونيو 
ل يزال دي بروين بعيداً عن التفكر يف نهاية 
"ل  "مرتو":  اأيام ل�شحيفة  م�شرته. قال قبل 
اأعرف اإذا كنت اأعي�ش اأف�شل اأيام م�شرتي. هناك 
فكرة خاطئة اأن اأف�شل اأيامك ت�شبح وراءك عند 
ب��ل��وغ��ك احل���ادي���ة وال���ث���الث���ني. اأ���ش��ع��ر بحال 
األ��ع��ب ج��ي��داً، ل��ذا فلناأمل اأن  ج��ي��دة، 
فرتة  اأط���ول  اأ�شتمر 

ممكنة".

اأملح قلب الدفاع الدويل الإيطايل جورجو كييليني اىل اإمكانية رحيله عن 
يوفنتو�ش يف نهاية املو�شم، اأي قبل انتهاء عقده املمتد حتى 2023، لكنه 

�شي�شتمع يف الوقت احلايل باملباريات املتبقية له مع "ال�شيدة العجوز".
وبعد انتهاء حلم الفوز بدوري اأبطال اأوروبا لأول مرة منذ 1996 بخروج 
مذل من ثمن النهائي على يد فياريال الإ�شباين باخل�شارة اإياباً يف تورينو 
وغياب  اإن��رت،  من  املحلي  ال��دوري  لقب  با�شتعادة  الأم��ل  ت�شاوؤل  �شفر3-، 
اإيطاليا عن كاأ�ش العامل للمرة الثانية توالياً بعد خ�شارتها يف امللحق القاري، 
بلقب  يوفنتو�ش اىل الحتفاظ  بقيادة  املو�شم  كييليني هذا  انح�شر طموح 

الكاأ�ش املحلية.
ومبا اأنه يحتفل يف اآب/اأغ�شط�ش املقبل مبيالده الثامن والثالثني، 

اأمام  كييليني  ي�شع  املقبل  ال�شيف  يوفنتو�ش  الرحيل عن  فقرار 
اعتزال  اأ�ش" اأو  األ  "اأم  الأم��رك��ي  ال��دوري  اىل  النتقال  خيار 

اللعب نهائياً.
"ري�شيت  اإط���الق وك��ال��ة  ل��ه الث��ن��ني خ��الل حفل  ويف مقابلة 
اأعماله دافيدي ليبي،  غروب" الخبارية التي ميلكها مدير 
قاد  ال���ذي  ليبي  مارت�شيلو  ال�شابق  يوفنتو�ش  م���درب  جن��ل 

على  رداً  كييليني  ق��ال   ،2006 م��ون��دي��ال  لقب  اىل  اإيطاليا 
"يتوجب  ال�شيف  ه��ذا  العجوز"  "ال�شيدة  عن  رحيله  اإمكانية 

علّي تقييم العديد من الأ�شياء".
وت���اب���ع ق��ل��ب ال���دف���اع امل��ق��ات��ل ال����ذي ي���داف���ع ع���ن األ����وان 

اأ�شتمتع  "اأنا   ،2004 منذ  يوفنتو�ش 
اأنا �شعيد وم�شرتٍخ.  باأيامي. 

واأنا  الأث��ن��اء  ه��ذه  باملباريات يف  اأف��ك��ر  ك��ث��رة.  اأ�شياء  واأق��ّي��م  اأف��ه��م  اأن  يجب 
اأ�شتمتع بها".

وتبقى لكييليني ويوفنتو�ش �شت مباريات يف الدوري املحلي الذي يحتل فيه 
فريق ما�شيميليانو األيغري املركز الرابع الأخر املوؤهل اىل دوري الأبطال 
بفارق �شت نقاط عن ميالن املت�شدر وخم�ش عن روما اخلام�ش، اإ�شافة اىل 
مباراة اإياب ن�شف نهائي الكاأ�ش �شد فيورنتينا يف تورينو يف 20 احلايل بعد 
الفوز ذهاباً -1�شفر، ما يزيد من اإمكانية خو�ش مباراة اإ�شافية يف النهائي 
ورمبا الحتفاظ باللقب. وكان دافيدي ليبي الوكيل الوحيد الذي 
توىل اإدارة م�شرة كييليني منذ احرتافه مع ليفورنو 
قلب  رحيل  اأي�شاً  ي�شتبعد  مل  وهو   ،2000 عام 
الدفاع عن يوفنتو�ش ال�شيف املقبل والنتقال 
اأن  ال���دوري الأم��رك��ي، م�شراً اىل  رمب��ا اىل 
الالعب �شيقّرر م�شتقبله يف الأ�شابيع القليلة 
املقبلة. اأم�شى كييليني 17 مو�شماً بقمي�ش 
يوفنتو�ش، وهو الالعب الوحيد من الع�شر 
الدوري  األ��ق��اب  بجميع  ف��از  ال��ذي  الذهبي 
و2020،   2012 ب��ني  املتتالية  الت�شعة 
بقمي�ش  ل��ق��ب��اً   19 جم��م��وع��ه  م���ا  حم��ق��ق��اً 
"بيانكونري" الذي خا�ش معه 554 مباراة يف 
املركز الثالث على لئحة اأكرث الالعبني م�شاركة 
مع عمالق تورينو، بعد األي�شاندرو دل بيرو 
بوفون  جانلويجي  واحل��ار���ش   )705(

.)685(

توما  الفرن�شي  الو�شط  لع��ب  اأق��ّر 
ل��ع��ب فريقه  ب�����اأن ط��ري��ق��ة  ل��ي��م��ار 
اأت��ل��ت��ي��ك��و م���دري���د الإ����ش���ب���اين "قد 
ل��ك��ن��ه��ا حتقق  ج���م���ي���ل���ة،  ت����ك����ون  ل 
املطلوب"، وذلك يف مقابلة اأجرتها 
م���ع���ه وك����ال����ة ف���ران�������ش ب���ر����ش قبل 
امل���واج���ه���ة امل��رت��ق��ب��ة ب���ني ب��ط��ل "ل 
�شيتي  م��ان�����ش�����ش��رت  و���ش��ي��ف��ه  ليغا" 
الإن��ك��ل��ي��زي الأرب���ع���اء يف اإي����اب ربع 
لكرة  اأوروب�����ا  اأب��ط��ال  دوري  ن��ه��ائ��ي 
اأف�����ش��ل من  ال��ق��دم. وي��ع��رف ليمار 
امل�����درب  ح��ن��ك��ة  اآخ������ر  ���ش��خ�����ش  اأي 
اإذ  �شيميوين،  دي��ي��غ��و  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
مدريد  لأتلتيكو  ان�شمامه  وب��ع��د 
مقابل 60 مليون يورو من موناكو 
الو�شط  لع���ب  ع��ان��ى   ،2018 يف 
ا�شراف  حت��ت  الأم���ري���ن  الفرن�شي 
بت�شجيل  اكتفى  ت�شولو" حيث  "اإل 
له،  اأول مو�شمني  اأه��داف يف  اأربعة 
البع�ش يتوقع رحيله عن  ما جعل 

الفريق.
لعباً  بليمار  راأى  �شيميوين  اأن  اإل 
ي��ح��ت��اج اىل م�����ش��اع��دة ول��ي�����ش اىل 
من  الفرن�شي  فنقل  عنه،  التخلي 
الأي�����ش��ر اىل و�شط  م��رك��ز اجل��ن��اح 

امل��ل��ع��ب، وب��ال��ع��م��ل م��ع��اً، اأث��م��ر هذا 
اأتلتيكو  دوراً يف فوز  التغير ولعب 
املو�شم  الإ����ش���ب���اين  ال�����دوري  ب��ل��ق��ب 

املا�شي لأول مرة منذ 2014.
كان ليمار حا�شراً دائماً بني ثالثي 
اأ�شا�شية يف  رك��ي��زة  و���ش��ّك��ل  ال��و���ش��ط 
روخيبالنكو�ش"  "لو�ش  م�����ش��وار 

نحو لقب "ل ليغا".
يقول ابن ال�26 عاماً يف مقابلة مع 
فران�ش بر�ش "اأجريت مناق�شة مع 
عن  وحتدثنا  املا�شي  ال��ع��ام  امل���درب 
الفريق.  يف  و�شعي  حت�شني  كيفية 
لقد ا�شتمع يل، ووجد دوراً ينا�شب 
ن��ق��اط ق��وت��ي. ك��ن��ت م��رت��اح��اً اأكرث 
اأ�شلوب  م���ع  ال��ت��ك��ي��ف  ع��ل��ّي  و���ش��ه��ل 
هو  هديف  "الآن،  م�شيفاً  اأتلتيكو"، 
رد اجلميل قدر امل�شتطاع على اأر�ش 

امللعب".
موناكو  م���ن  ل��ي��م��ار  ج����اء  ع��ن��دم��ا 
وهدافاً  األ��ع��اب  و�شانع  جناحاً  ك��ان 
املهاجمني  اأك�������رث  م�����ن  وواح�����������داً 
ال�����ش��ب��اب ال��واع��دي��ن يف ال��ع��امل، ما 
ا�شتقطب اهتمام ليفربول واأر�شنال 

الإنكليزيني.
ترجمة  يف  ف�������ش���ل  ع���ن���دم���ا  ل���ك���ن 

اأتلتيكو،  مع  املركز  ه��ذا  ق��درات��ه يف 
كا�شفاً  التكيف،  اىل  ليمار  ا�شطر 
نقاطي  ع��ل��ى  ب��ج��د  ع��م��ل��ت  "لقد 
نقاط  اىل  وح���ول���ت���ه���ا  ال�����ش��ل��ب��ي��ة 
قدم  كرة  لعب  واأ�شبحت  اإيجابية 

اأف�شل واأكرث تنوعاً".
"ب�شكل  ك��ان  التح�ّشن  اأن  واأو���ش��ح 
خ��ا���ش يف ال��ن��اح��ي��ة ال��دف��اع��ي��ة، يف 
ا���ش��ت��ع��ادة ال���ك���رة، يف ال��و���ش��ول اىل 

امل���وق���ع ال���دف���اع���ي ال�����ش��ح��ي��ح. لقد 
الآن  وب����ات  ذلك..."  ع��ل��ى  ع��م��ل��ت 
كان  مم��ا  اأكرث"  مكتماًل  "لعباً 

عليه.
�شارك ليمار مع منتخب فرن�شا يف 
اأقيمت  التي  الأخ���رة  اأوروب���ا  كاأ�ش 
لعام  اإرجائها  بعد  املا�شي  ال�شيف 
ب�شبب فرو�ش كورونا، وهو م�شمم 
على اأن يكون يف ت�شكيلة "الديوك" 

العام  نهاية  امل��ق��رر  قطر  مل��ون��دي��ال 
ه��دف كبر  "اإنه  احل��ايل، مو�شحاً 
اإظهار  علّي  ويتوجب  يل  بالن�شبة 

اأين ا�شتحق ذلك".
اأن ي�����ش��ب��ح ل��ي��م��ار اأك����رث م��ي��اًل اىل 
بالأمر  لي�ش  ال��ه��ج��وم  م��ن  ال��دف��اع 
�شيميوين  وج����ود  ظ���ل  يف  امل��ف��اج��ئ 
املدرب  اأن���ه  على  ال��ي��ه  ُينظر  ال���ذي 
الأكرث اعتماداً على الدفاع واإقفال 

كيفية  خ����رة يف  والأك������رث  امل��ن��اف��ذ 
اللعب بدون الكرة.

ب���ه���ذا الأ����ش���ل���وب ال�����ذي ا���ش��ت��ه��ر به 
اأتلتيكو  اىل  عودته  منذ  �شيميوين 
لال�شراف عليه عام 2011 بعدما 
و�شط  ك���الع���ب  ���ش��ف��وف��ه  ت���األ���ق يف 
 1997 1994 حتى  م��ن  دف��اع��ي 
ثم من 2003 حتى 2005، �شّق 
طريقه  الإ�شبانية  العا�شمة  ن��ادي 
م��ن ف��ري��ق م��ت��و���ش��ط امل�����ش��ت��وى اىل 
العجوز  ال����ق����ارة  يف  ال��ن��خ��ب��ة  ف����رق 
ل���ي�������ش لإح������������رازه ل���ق���ب ال��������دوري 
و2021   2014 عامي  الإ�شباين 
نهائي  اىل  ل��و���ش��ول��ه  ب��ل  وح�����ش��ب، 
 2014 اأوروب��ا عامي  اأبطال  دوري 
بطاًل  اأي�����ش��اً  وت��ت��وي��ج��ه  و2016 
عامي  ليغ"  "يوروبا  مل�������ش���اب���ق���ة 
اأحرز  ال��ل��ذي��ن  و2018   2012
ال�شوبر  ال���ك���اأ����ش  ل��ق��ب  خ��الل��ه��م��ا 

الأوروبية اأي�شاً.
ل��ك��ن م���ن ال��ن��اح��ي��ة اجل��م��ال��ي��ة، ل 
ميكن القول اأن اأتلتيكو فريق يعر 
اأنه  اأهمية لدرجة  اأي  هذه الناحية 
م�شتعد للجلو�ش يف منطقته طيلة 
ي�شب  الأم����ر  ك���ان  اإذا  دق��ي��ق��ة   90

الثالثاء  ح�����ش��ل  ك��م��ا  ���ش��احل��ه،  يف 
دوري  نهائي  رب��ع  ذه��اب  يف  املا�شي 
الأب����ط����ال ح���ني خ�����ش��ر ع��ل��ى اأر�����ش 
مان�ش�شرت �شيتي �شفر1- يف نتيجة 
املباراة  جم���ري���ات  اأب������داً  ت��ع��ك�����ش  ل 
متاماً  الإنكليز  عليها  �شيطر  التي 
 15 امل��رم��ى  و���ش��ّددوا خاللها على 
لل�شيف  اأي حماولة  دون  م��رة من 

الإ�شباين.
الإ�شباين  باملدرب  الأم��ر  ودفع هذا 
ل�����ش��ي��ت��ي ج���وزي���ب غ����واردي����ول اىل 
م��ا قبل  ك��ان يف ع�شور  "اإن  ال��ق��ول 
التاريخ، اليوم اأو بعد مئة األف عام، 
)بت�شكيل(  يلعب  فريقاً  ُتهاِجم  اأن 
مهاجم(،  دون  م��ن  )اأي   5-5-0

فهذا اأمر �شعب للغاية".
على  ك���وك���ي  اأت���ل���ت���ي���ك���و  ق���ائ���د  ورّد 
ان�شتغرام ب�شورة ل�شعار النادي مع 
ع�شور  عن  ق�شتك  "اأحببت  تعليق 
ف��خ��ور لنتمائي  ال��ت��اري��خ.  قبل  م��ا 

اىل اأتليتي".
و�ُشئل ليمار عن رده على منتقدي 
ما  ل��دي  "لي�ش  ف��اأج��اب  �شيميوين، 
ينظروا  اأن  با�شتثناء  ل��ه��م  اأق���ول���ه 
على  ال���ت���ي حت��ق��ق��ت  ال��ن��ت��ائ��ج  اىل 

النتائج  اىل  ان��ظ��روا  الأع�����وام.  م��ّر 
اأتلتيكو  اىل  امل�����درب  و����ش���ول  م��ن��ذ 

مدريد".
واأقّر اأن طريقة اللعب "قد ل تكون 
املطلوب.  حت��ق��ق  ل��ك��ن��ه��ا  ج��م��ي��ل��ة، 
ال�شيء  ه���و  ه����ذا  ي���ف���وز.  اأت��ل��ت��ي��ك��و 

الأكرث اأهمية".
ورغ���م ح�����ش��ول حت���ول ه���ذا املو�شم 
ال�شتحواذ  ع��ل��ى  اأك����ر  ت��رك��ي��ز  م��ع 
اأج����ل ال���ش��ت��ف��ادة م��ن املواهب  م��ن 
مبادئ  اإن  ليمار  يقول  الهجومية، 
مو�شحاً  ت���ت���زع���زع،  ل  ���ش��ي��م��ي��وين 
"اإذا كنت تعرف �شيميوين كالعب، 
اأتلتيكو حتى  ه��وي��ة  ت���زال  ف��ه��ذه ل 
ن�شل  م�شاك�ش.  فريق  نحن  الآن. 
اأبداً  اىل كل كرة. ل نقبل الهزمية 

يف املباريات والتدريبات".
وتابع "على اجلميع اأن يقاتلوا من 
اأجل مكانهم. املدرب يخرنا دائماً 
به.  م�شلم  ك��اأم��ر  مكاننا  ن��اأخ��ذ  األ 
هما  واخل�شومة  املناف�شة  اإن  يقول 
مييل  واأتلتيكو  ننمو".  يجعلنا  ما 
وقد  اأي�����ش��اً  ال�شدائد  يف  النمو  اىل 
اأثبت رجال �شيميوين اأنهم يتاألقون 
عندما يكون ظهرهم اىل احلائط.

ليمار: طريقة لعب �أتلتيكو حتقق �ملطلوب

دي بروين �لقلب �لناب�س ل�سيتي  كييليني ُيلمح �إىل مغادرة يوفنتو�س 
قبل �نتهاء عقده 

باري�ش  دف��اع  قلب  رام��و���ش،  �شرخيو  الإ�شباين  يرغب 
اأربعة  البقاء  عاماً،   36 البالغ  الفرن�شي  جرمان  �شان 
اإ�شافية يف املالعب بح�شب ما ك�شف  اأو خم�شة موا�شم 

ملن�شة "برامي فيديو".
متوز/ يف  قطرياً  اململوك  الفريق  اإىل  رامو�ش  وان�شم 
يوليو املا�شي حتى حزيران/يونيو 2023، بعد احرازه 
لقب دوري اأبطال اأوروب��ا اأرب��ع م��رات مع ري��ال مدريد، 
منتخب  مع  مرتني  اأوروبا  وكاأ�ش  كاأ�ش العامل 2010 

بالده.
باللعب  "اأرغب  الفرن�شي  ال���دوري  لناقل  رام��و���ش  ق��ال 

لأربع اأو خم�ش �شنوات يف امل�شتوى الأول، قبل النتقال 
اإىل جتربة جديدة".

جرمان،  ���ش��ان  ب��اري�����ش  م��ع  ه��ن��ا  ل�شنتني  "وّقعت  ت��اب��ع 
و�شنحاول اأن جنعلها ثالثة، ثم �شرى".

اأ���ش��اف رام��و���ش ال���ذي حمل ال���وان ري���ال م��دري��د فرتة 
على  ق����ادر  اأن����ا  "طاملا  و2021   2005 ب���ني  ط��وي��ل��ة 

ال�شمود بدنياً، اأعتقد انه مبقدوري البقاء مرّكزاً".
متاعب  رامو�ش  واج��ه  جرمان،  �شان  اإىل  قدومه  ومنذ 
وا���ش��اب��ات يف رب��ل��ة ���ش��اق��ه، م��ا اج���ره على الب��ت��ع��اد عن 

فريقه اأول خم�شة اأ�شهر من املو�شم.

قال الفريق املعاون لالعب التن�ش الإ�شباين رفائيل نادال لرويرتز اإن موعد عودة 
نادال للمناف�شات الر�شمية مل يتحدد بعد يف اأعقاب ان�شحابه من بطولة بر�شلونة 

املفتوحة هذا ال�شهر حيث ل يزال يتعافى من اإ�شابة يف ال�شلوع.
اأح��د �شلوعه  اإجهادي يف  بك�شر  اإ�شابته  ن��ادال عن  ك�شف فريق  املا�شي  ال�شهر  ويف 

و�شيغيب لفرتة ت�شل اإىل �شتة اأ�شابيع.
هذا  املفتوحة  بر�شلونة  بطولة  م��ن  ع��ام��ا   35 ع��م��ره  ال��ب��ال��غ  ال��الع��ب  وان�شحب 

ال�شهر.
وقال فريق نادال يف بيان اأر�شل لرويرتز "ان�شحب رفائيل للتو من قائمة امل�شاركني 

يف بر�شلونة.

املالعب  على  ال��ع��ام  ه��ذا  ل��ه  بطولة  اأول  يف  �شي�شارك  متى  الآن  حتى  ن��ع��رف  "ل 
الرملية. نتمنى اأن يحدث هذا قريبا".

وا�شتكى نادال من م�شكلة يف ال�شدر خالل م�شرته لنهائي بطولة اإنديان ويلز يف 
كاليفورنيا ال�شهر املا�شي.

الأي�شر  ال�شلع  يف  اإج��ه��ادي  "ك�شر  عن  بر�شلونة  يف  لها  خ�شع  فحو�شات  وك�شفت 
الثالث".

وت�شت�شيف مدريد وروما بطولتني لالأ�شاتذة ال�شهر املقبل وياأمل نادال يف امل�شاركة 
للتح�شر لفرن�شا املفتوحة املقررة بني 22 مايو ايار واخلام�ش من يونيو حزيران 

والتي فاز بلقبها 13 مرة وهو رقم قيا�شي.

ناد�ل ين�سحب من بر�سلونة �ملفتوحة للتن�س ر�مو�س يريد �ل�ستمر�ر 4 �أعو�م �إ�سافية 



در�جة كهربائية �سد 
�ل�سرقة.. كم �سعرها ؟!

 Unu اإط��الق اجليل الثاين من ال�شكوتر  اأون��و عن  اأعلنت �شركة 
الكهربائي.

ال�شكوتر  من  الثاين  اجليل  �شعر  اأن  الأملانية  ال�شركة  واأو�شحت 
�شيبداأ من 3000 يورو تقريبا )3270 دولرا(.

واأ�شافت اأن الن�شخة الثانية من دراجتها الكهربائية تتمتع بات�شال 
الوظائف  من  العديد  الدراجة  لقائد  يتوفر  حيث  كامل؛  �شبكي 

العمالنية عر تطبيق خا�ش على الهاتف الذكي.
واأ�شارت اأن هذا يعني على �شبيل املثال ميكن عر التطبيق حتديد 
البطارية  حالة  على  التعرف  مع  اخلريطة،  على  ال�شكوتر  مكان 
احلالية عن بعد، بالإ�شافة اإىل نظام احلماية من ال�شرقة، والذي 

يبعث بتحذيراته عندما يتحرك ال�شكوتر دون ال�شماح بذلك.
وتوفر بطارية ال�شكوتر الطاقة لبلوغ مدى ال�شر 50 كلم، وعلى 
�شاعات.   7 �شحنها  ي�شتغرق  بينما  ك��ل��م/���ش،   45 ق�شوى  �شرعة 

وتتوفر الدراجة الكهربائية بقوة 3 اأو 4 كيلووات.
الكهربائية  البخارية  للدراجات  اأملانية  ت�شنيع  �شركة  هي  واأون��و 
ومقرها يف برلني. ويف عام 2014 ، بداأت ال�شركة بتقدمي ثالثة 
اأحجام حمركات. يتم جتميع املركبات يف ال�شني وتوزيعها يف اأملانيا 

والنم�شا و�شوي�شرا وفرن�شا وهولندا.

ماعز يتحّول �إىل عامل جذب 
�سياحي

اإىل عامل جذب �شياحي للقرية بعد  حتول ماعز يف قرية تركية 
ولدته بال �شعر، ليطلق ال�شكان املحليون على ولدته "املعجزة".

اأ�شيب ح�شني واأي�شل طو�شون، اللذان يعمالن يف الزراعة وتربية 
مع  القامت  الأ�شود  باللون  املاعز  ولدة  عند  بالذهول  احليوانات، 
جلد جمعد. حتى اإنهما األب�شوه مالب�ش الأطفال يف املزرعة التي 

يعي�شان فيها يف مر�شني برتكيا.
انت�شرت اأخبار املاعز ببطء، وعندما كان عمره خم�شة اأيام فقط، 
بداأ يف ا�شتقبال زوار ف�شوليني بكامراتهم، وقال قريب الزوجني 
التي  الأوىل  امل���رة  ه��ي  وه���ذه  �شنة،   67 "عمري  دم���ر:  �شليمان 
لقد  هنا.  املعجزة  ه��ذه  تعاىل  اهلل  اأر�شل  كهذا.  �شيًئا  فيها  اأواج��ه 

راأينا حيواًنا براأ�شني، لكننا مل نر �شيًئا مثله".
ال�شغر"،  "املولود  تدلل  ت��زال  ل  اإنها  اأي�شل،  بالتبني  الأم  قالت 
اأحفادي.  م��الب�����ش  األ��ب�����ش��ه  ل��ر���ش��ع.  وال��دت��ه  اإىل  "اآخذه  ق��ائ��ل��ة: 
اأح�شره اإىل املنزل واأطعمه اإذا لزم الأمر. لي�ش لديه �شعر، وهذه 
لو  به كما  اأعتني  اأن��ا  �شيئا كهذا.  اأرى فيها  التي  الأوىل  امل��رة  هي 

كان طفال".
وتابعت: "اأحياًنا ي�شاب ال�شغر باحلمى، ثم اأعطيه �شراًبا وحقنة 
اأحفادي. عندما ولد اأحدهما ميتا وات�شح اأن هذا املولود )املعجزة( 
يحدث"،  مل  ذل��ك  لكن  ا،  اأي�شً �شيموت  اأن��ه  اعتقدت  طبيعي  غر 

بح�شب ما نقلت �شحيفة "مرور".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

مفاجاأة.. 100 نيزك ي�سرب �لقمر يوميا
بينما ت�شتعد وكالة نا�شا لإعادة الب�شر اإىل القمر بحلول عام 2025، كما اأن هناك خمططات لتاأ�شي�ش قاعدة اإما 
تدور حول القمر اأو على �شطحه، كان من املهم الآن، اأكرث من اأي وقت م�شى، فهم طبيعة الأج�شام التي ت�شرب 

القمر يوميا.
النيازك، وهي ال�شخور  التابع لنا�شا، بيئة الف�شاء حول الأر�ش والقمر لفهم تدفق  النيزك  ويدر�ش مكتب بيئة 
اأق��دام، اأو مرت  الف�شائية التي ترتاوح يف احلجم من الغبار اإىل الكويكبات ال�شغرة التي يبلغ عر�شها حوايل 3 

واحد، لذلك توجد لديهم اإح�شائيات عن حجم ما يتعر�ش له القمر يوميا من �شربات النيازك.
عن  حجمها  يقل  التي  للنيازك  "بالن�شبة  �شاين�ش":  "ليف  ملوقع  ت�شريحات  يف  املكتب  رئي�ش  ك��وك،  بيل  ويقول 
ملليمرت، ل ميكن حتديد العدد بدقة، لكن يقدر اأن كتلة حوايل اأكرث من 5 �شيارات من الغبار ت�شطدم بالقمر 
يوميا، ولكن بالن�شبة لل�شخور الكبرة فالتقديرات اأو�شح، حيث ي�شرب القمر حوايل 100 نيزك بحجم كرة بينج 

بوجن يوميا، وهذا يعادل ما يقرب من 33 األف نيزك �شنويا".
وي�شيف كوك، اأنه "على الرغم من اأن ال�شخور بحجم كرة بينج بوجن تبدو �شغرة، اإل اأنها توؤثر على ال�شطح بقوة 

7 اأرطال )3.2 كجم( من الديناميت".
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تعاين من حالة خطرية بعد عملية �سد بطن 
اإ�شابتها  اإىل  اأدى  اأ�شرتالية لعملية �شد بطن روتينية، مما  خ�شعت امراأة 

بعدوى نادرة ودخولها يف غيبوبة بعد ثمانية اأيام من العملية.
خ�شعت برينا ماكنتو�ش، التي ن�شاأت يف ت�شمانيا، لعملية �شد البطن بعدما 
امل��رته��ل من  م��ن وزن��ه��ا واحتاجت لإزال���ة اجللد  50 كيلو غ��رام��اً  خ�شرت 
ج�شمها، يف 23 مار�ش )اآذار(. وبعد ثمانية اأيام من اجلراحة اأخذت الأمور 
اإنتانات  اإىل  حتولت  بطنها  اأ�شفل  يف  بعدوى  واأ�شيبت  خ��ط��راً،  منعطفاً 
خطرة �شكلت خطراً على حياتها. واكت�شف الأطباء باأن برينا كانت تعاين 
من حالة نادرة للغاية ي�شار اإليها اأحياناً با�شم “مر�ش تاآكل اللحم”، الذي 
ينجم عن جرثومة ت�شبب انتانات �شديدة. وحل�شن احلظ، ا�شتيقظت برينا 
من غيبوبتها التي دامت عدة اأيام. منذ و�شولها اإىل م�شت�شفى األفريد ليلة 
اجلمعة، تلقت برينا العالج بالأك�شجني عايل ال�شغط مرتني يف اليوم حيث 
بداأت اللتهابات بالتباطوؤ ب�شبب الأك�شجني. كما اأنها خ�شعت لعدة عمليات 
و�شتواجه  والعدوى.  امليتة  الأن�شجة  اأكر قدر ممكن من  جراحية لإزال��ة 
للتوقف عن عملها لعدة  التعايف، مما �شي�شطرها  برينا فرتة طويلة من 
التكاليف للعالج،  الكثر من  اإىل  اأنها حتتاج  اأ�شهر، وفقدان دخلها. ومبا 
اأن�شاأت �شديقتها لوري �شفحة على موقع "غو فاند مي" جلمع الترعات 
الالزمة لتكاليف العالج. واإىل جانب �شفحة "غو فاند مي" نظم الأ�شدقاء 
اأي�شاً �شحباً خرياً مل�شاعدة برينا على حتمل نفقات العالج ريثما تتح�شن 

حالتها وتعود اإىل عملها.

هل �أنت �سعيد؟ خدعة ب�سرية جتيب
ب�شرية  خل��دع��ة  ���ش��ورة  الجتماعي  التوا�شل  م��واق��ع  م�شتخدمو  ت���داول 
عن  لل�شورة  روؤيتك  طريقة  وتعر  خمتلفتني،  بطريقتني  روؤيتها  ميكن 
مدى �شعادتك يف الوقت احلايل. اخلدعة الب�شرية الدمناركية التي متت 
م�شاركتها على تيك توك بوا�شطة Bright Side تركت الكثرين يف حرة 

من اأمرهم، حيث ير�ش النا�ش �شيئني خمتلفني يف ال�شورة.
واإذا راأيت تفاحة ناق�شة، فهذا على ما يبدو خر �شار. ومع ذلك، اإذا راأيت 
يف  التفكر  اإع��ادة  اإىل  حتتاج  فقد  البع�ش،  بع�شهما  اإىل  ينظران  وجهني 

بع�ش الأ�شياء، بح�شب �شحيفة مرور الريطانية.
ويقول التعليق ال�شوتي املرافق لل�شورة "اإذا راأيت تفاحة يف ال�شورة، فاأنت 
ت��اأخ��ذ الأ���ش��ي��اء كما ه��ي واأن���ت �شعيد ج��ًدا مب��ا ت��راه يف احل��ي��اة. واأن���ت تعلم 
و�شيدعمونك  منك  املقربني  الأ�شخا�ش  على  العتماد  دائًما  ميكنك  اأن��ه 
اإىل  دائًما يف حالة مزاجية جيدة ومتررها  اأنت  ال�شبب.  النظر عن  بغ�ش 
الآخرين". ويتابع التعليق "واإذا راأيت �شخ�شيني ينظران اإىل بع�شهما اأوًل، 
فاإن العالقات هي اأولويتك الكرى يف احلياة، ورمبا متر بفرتة من عدم 
اليقني مع �شخ�ش يهمك اأمره. تذكر اأن اأف�شل ما ميكنك فعله هو مناق�شة 

الأمور معه وعدم الحتفاظ بها يف قلبك . �شتتح�شن الأمور بالتاأكيد".

كارينا كابور تخطف 
�لأنظار باأحدث �إطاللتها

العاملية  كارينا  النجمة  ���ش��ارك��ت 
ك�����اب�����ور  م�����ع م���ت���اب���ع���ي���ه���ا ����ش���ورة 
ال�شتوريز  خا�شية  ع��ر  ج��دي��دة 
يف �شفحتها اخلا�شة على موقع 

التوا�شل الجتماعي.
باأناقتها  الأنظار  كارينا  وخطفت 
وجمالها اإذ اأطلت بلوك كال�شيكي 
ب��ال��ل��ون الأ���ش��ود م��رت��دي��ة ف�شتان 
اأ���ش��������������ود ق�����ش��ر وم��ك�����ش��وف عن 
ظهره كما بدت بنحافة ملحوظة 
م��ا اأث����ار اإع���ج���اب ع���دد ك��ب��ر من 

املتابعني.
وكانت كابور ن�شرت فيديو موؤخراً 
بالطبخ  م��ه��ارت��ه��ا  ف��ي��ه  اأظ���ه���رت 
الذين  عائلتها  م��ن  اأف���راد  و�شط 

ده�شوا مبهارتها وبطعم اأكلها.
وظ��ه��رت ك��اري��ن��ا ب��اإط��الل��ة لفتت 
ف��ي��ه��ا الأن����ظ����ار، وت����رك ل��ه��ا عدد 
كبر من املتابعني تعليقات حمبة 

وداعمة لها.

»ميتا« تخترب بيع �سلع 
�فرت��سية يف عامل ميتافري�س 

"ميتا"  جم�����م�����وع�����ة  ����ش���ت���م���ن���ح 
من�شئي  واإن�����ش��ت��غ��رام(  )ف��ي�����ش��ب��وك 
ل��ب��ي��ع عنا�شر  ال��ف��ر���ش��ة  امل��ح��ت��وى 
"هورايزون  افرتا�شية مل�شتخدمي 
يف  الرئي�شية  من�شتها  وورلد�ش"، 

عامل ميتافر�ش.
واأو����ش���ح���ت امل��ج��م��وع��ة ال��ت��ي يقع 
مقرها يف كاليفورنيا اأن "يف اإمكان 
�شخ�ش ما، على �شبيل املثال، �شنع 
وبيع اإك�ش�شوارات ل� " عامل " يتعلق 
باملو�شة اأو توفر ولوج مدفوع اإىل 

جزء اآخر من " عامل " ما".
وي��ت��ك��ون ع���امل م��ي��ت��اف��ر���ش الذي 
اأخ���رى  "ميتا" و���ش��رك��ات  ت�����ش��ف��ه 
ب����اأن����ه م�����ش��ت��ق��ب��ل الإن�����رتن�����ت، من 
املتوازية،  الأك����وان  م��ن  جمموعة 
اأ�شا�شي  ب�شكل  اإليها  الو�شول  يتم 
املعزز  ال��واق��ع  خ��الل من�شات  م��ن 

والفرتا�شية.
بطريقة  ح���ال���ي���اً  م����وج����ود  وه������و 
م���ب�������ش���ط���ة ع����ل����ى �����ش����ك����ل األ�����ع�����اب 
"روبلوك�ش"  م��ث��ل  )م����ن  ف��ي��دي��و 
و"ماينكرافت"(  و"فورتنايت" 
)"هورايزون  اجتماعية  ومن�شات 
ت�شات"(، حيث  اآر  وورلد�ش" و"يف 
للعب،  فقط  لي�ش  النا�ش  يجتمع 
يف  وامل�شاركة  للتفاعل  ا  اأي�شً ولكن 

اأن�شطة.
على  ج���ه���وده���ا  "ميتا"  وت�����رّك�����ز 
ع�����امل  ت�����ع�����زي�����ز  يف  امل���������ش����اه����م����ة 
ميتافر�ش، وبذلك ت�شعى ال�شركة 
ال��ت��ي ي��ع��ت��م��د دخ��ل��ه��ا ب�����ش��ك��ل كبر 
على الإعالنات امل�شتهدفة الوا�شعة 
ال��ن��ط��اق، اإىل اح��ت��الل م��وق��ع بارز 
ل�شتقطاب  امل��ق��ب��ل��ة  امل���ع���رك���ة  يف 

امل�شتخدمني.

�لعر�ق ينعى طائر �جلنوب عن 80 عامًا
العراق  يف  الر�شمية  وال��دوائ��ر  الثقافية  الأو���ش��اط  نعت 
ناهز  تويف عن عمر  ال��ذي  ال�شيخ جعفر  ال�شاعر ح�شب 

80 عاما بعد �شراع مع املر�ش.
على  ح�شابه  يف  �شالح  ب��ره��م  ال��ع��راق��ي  الرئي�ش  وك��ت��ب 
العربي  ال�شعر  يف  ح��ل��ق  ال���ذي  اجل��ن��وب  "طائر  ت��وت��ر 

لعقود، �شاعرا ومرتجما وجمددا رحل عن عاملنا".
وقالت وزارة الثقافة العراقية اإن "ال�شاعر ح�شب ال�شيخ 
والعراقي  ع��م��وم��ا  ال��ع��رب��ي  ال�شعر  جت��رب��ة  اأم���د  جعفر 
ورغم  والتجديد،  التطور  �شمات  من  بالكثر  خ�شو�شا 
اجلهد الأدب���ي ال��ذي در���ش ج��وان��ب ع��دي��دة م��ن اأ�شعاره 
التاأمل  ت�شتحق  زال���ت  م��ا  ك��ث��رة  ج��وان��ب  ه��ن��اك  اأن  اإل 
والدرا�شة". ولد جعفر عام 1942 يف ناحية هور ال�شالم 
حمافظة  يف  امل��در���ش��ي  تعليمه  وتلقى  ال��ع��م��ارة  مبدينة 
مو�شكو  اإىل  تعليمية  بعثة  يف  ي�شافر  اأن  قبل  مي�شان 

لدرا�شة الأدب.
1965 ثم عاد اإىل  ح�شل على ماج�شتر يف الآداب عام 
العراق ليعمل يف ال�شحافة والرامج الثقافية بالإذاعة، 
كما كان ع�شوا يف الهيئة الإدارية لحتاد الأدباء بالعراق 

من 1969 وحتى مطلع الت�شعينات.

�سرقة يف و�سح �لنهار بحيلة �لطعام �ملنّوم
تداول رواد مواقع التوا�شل الجتماعي يف الهند فيديو 
ل�����ش��رق��ة ���ش��ي��دة، ب��ع��دم��ا مت ت��ن��ومي��ه��ا م���ن ق��ب��ل ع�شابة 

با�شتخدام طعام يحتوي على منّوم.
للحافالت  موقف  يف  جال�شة  �شيدة  الفيديو  يف  وتظهر 
قال  طعاما  لها  تقدمان  �شيدتني  مع  حمادثة  يف  تدخل 

رواد مواقع التوا�شل اإنه نوع خا�ش باحتفال ديني.
تبداأ  م��ن��ّوم،  على  يحتوي  ال���ذي  للطعام  تناولها  وب��ع��د 
كما  ال��ن��وم،  يف  وت��غ��ط لح��ق��ا  ب��ال��دوار،  بال�شعور  ال�شيدة 
ظهرت يف الفيديو الذي ن�شرته �شحيفة "اإنديا توداي".

ال�شيدة،  ب�شرقة  الع�شابة  اأف��راد  يقوم  نائمة،  وبينما هي 
واأخذ كل ما معها من جموهرات وهاتف ونقود، ومن ثم 

مغادرة املكان ب�شرعة.
البع�ش  اع��ت��ره  حيث  الفيديو  ب�شاأن  الآراء  وانق�شمت 
حتذيرا من خطورة تناول الطعام من الغرباء، بينما قال 

اآخرون اإنه جمرد فيديو للتوعية ولي�ش حقيقيا.

ظاهرة نفوق �لأ�سماك تعود مليناء �سيد�
ميناء �شيدا جنوبي  الأ���ش��م��اك يف  ن��ف��وق  ظ��اه��رة  ع���ادت 
اأن ط��ف��ت ع��ل��ى وجه  ل��ب��ن��ان اإىل ال��واج��ه��ة جم����ددا، ب��ع��د 
املياه يف ميناء ال�شيادين التاريخي املحاذي لقلعة �شيدا 
التاريخية، كمية تقدر ب�200 كلغ من الأ�شماك ال�شغرة 
النافقة، مما يعزز املخاوف من تلوث مياه البحر مبياه 
نفوق  وب��ال��ت��ايل  وج���واره���ا،  للمدينة  ال�شحي  ال�����ش��رف 

الأ�شماك.
نيوز  "�شكاي  ملوقع  �شنبل،  نزيه  ال�شيادين،  نقيب  وق��ال 
وهذه  ال��ت��ل��وث،  م�شدر  حت��دي��د  ن�شتطيع  "ل  عربية": 
لي�شت املرة الأوىل التي حت�شل فيها هذه احلالة، لكنها 

كانت حمدودة بالوقت وبالكمية".
ورجح �شنبل اأن "�شبب نفوق الأ�شماك جاء نتيجة لرمي 
الكيماوية  امل����واد  بع�ش  وامل��واط��ن��ني  ال�����ش��غ��رة  امل��ع��ام��ل 
واملنظفات يف مياه ال�شرف ال�شحي، التي ت�شب يف البحر 

دون معاجلة فعالة، مما يوؤدي اإىل نفوق الأ�شماك".
وتابع: "هناك احتمال باأن بع�ش �شيادي الأ�شماك الذين 
ت�شطاد  ال��ت��ي  القانونية  غ��ر  ال�شيد  �شباك  ين�شبون 
يقومون  ال�شمك،  �شوق  يف  تباع  ول  ال�شغرة  الأ�شماك 
جمددا،  �شيدها  بعد  امليناء  يف  برميها  منها  بالتخل�ش 
يبعد  م��وؤذي��ا  م�شهدا  وت�شكل  امل��ي��اه  �شفحة  على  فتطفو 

زبائن �شوق ال�شمك عن ال�شراء خوفا من التلوث".

دعوى يف م�سر لوقف عر�س �لكبري �أوي 6
ت��ق��دم��ت ال��ن��ق��ي��ب��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ت��م��ري�����ش امل�����ش��ري، كوثر 
الق�شاء  اأمام حمكمة  حممود، موؤخرا، بدعوى ق�شائية 
"الكبر  الإداري مبجل�ش الدولة، لوقف عر�ش م�شل�شل 

اأوي 6".
اأع�شاء  النقابة تدافع عن  اأن  واأك��دت حممود يف دعواها 
الهيئة العامة للتمري�ش من اأي جرم اأو ت�شهر اأو اإ�شاءة 
اإ�شاءة  ت�شمن  امل�شل�شل  اإن  قائلة  الكبر،  قبل  لل�شغر 
يف  حممود  كوثر  وتابعت  امل�شرية.  للممر�شة  وا�شحة 
حديثها ملوقع "�شكاي نيوز عربية" اأنه"يف انتظار احلكم 
اأن  اأو���ش��ح  ال��زف��اف  ليلة  فم�شهد  املقبلة،  الأي����ام  خ��الل 
الزوجة عليها ارتداء زي املمر�شة لإثارة غريزتها، وهو 

ما يعطي اإيحاًء من �شاأنه اأن ي�شر ب�شمعتها".

هل ينبغي خلع �حلذ�ء قبل دخول �ملنزل؟ 
احلذاء  خلع  على  الأ�شخا�ش  بع�ش  يحر�ش 
امل��ن��زل، فيما يقول خراء  اإىل  ال��دخ��ول  قبل 
من  حتمي  اأن  بو�شعها  العادة  ه��ذه  اإن  �شحة 

متاعب �شحية خطرة.
الذي  احل����ذاء  ف���اإن  اإن"،  اإن  "�شي  وبح�شب 
من�شي به يف اخلارج، تعلق به جزيئات �شارة اأو 
حتى جراثيم ومواد م�شببة لأمرا�ش خطرة 
امل�����ش��در ع��ن برنامج  ال�����ش��رط��ان. ون��ق��ل  مثل 
النا�ش  اأن  بروغرام"،  ب�"دا�شت  يعرف  �شحي 
قلما ينتبهون اإىل ما يلت�شق باأ�شفل احلذاء، 

فال يعرونه اأي اأهمية.
التي  اأن بع�ش اجل��زي��ئ��ات  وي��و���ش��ح اخل���راء 
باأمرا�ش  ترتبط  رمب��ا  احل��ذاء  باأ�شفل  تعلق 
بالغة  م���ث���ل ج���راث���ي���م  ل�����الأدوي�����ة،  م���ق���اوم���ة 

اخلطورة ت�شتع�شي عن العالج.
اأي�شا يف مواد �شامة ت�شبب  وتكمن اخلطورة 
ال�شرطان موجودة يف الإ�شفلت الذي تعبد به 

ال�شوارع، ف�شال عن مواد كيماوية.
ال�شامة  امل��واد  الأحيان، تكون هذه  ويف بع�ش 

امل��ن��ت��ق��ل��ة ع����ر احل��������ذاء، ب������دون رائ����ح����ة ول 
�شعبا  اأم��را  اإليها  النتباه  ي�شبح  وهنا  ل��ون، 
ومتعذرا. ويقول البع�ش اإن املكونات ال�شارة 
البيت، حتى  اإىل  احل��الت  �شتدخل يف جميع 
واإن ج��رى خلع احل���ذاء يف اخل���ارج، وال�شبب 
هو الت�شلل عر الهواء، لكن من الأف�شل اأن 
يقلل النا�ش اخلطر عن طريق اإبعاد احلذاء.

اإىل جانب  اأي  اخل���ارج،  احل���ذاء يف  لكن خلع 
ال�شحي  اخل��ط��ر  اإب��ق��اء  اأي�����ش��ا  يعني  ال��ب��اب، 

املحتمل على مقربة من البيت.
اإزاء  مهمة  قاعدة  بالتزام  اخل��راء  ويو�شي 
الأح��ذي��ة، وه��ي ارت��داء بع�ش الأح��ذي��ة داخل 
البيت فقط، مقابل تخ�شي�ش اأخرى للخروج. 
يف املقابل، ثمة من يقول اإن املبالغة يف تعقيم 
البيوت واإغالق الباب اأمام دخول اأي جزيئات 
الإ�شابة  احتمال  يزيدان  قد  عامالن  �شارة، 
باحل�شا�شية وغرها، يف حني ي�شتطيع النا�ش 
اأن يكت�شبوا املناعة عندما يتعر�شون ملخاطر 

اأكر.

�ملخرجة ريبيكا فريكنال, �حلائزة على جائزة �أف�سل خمرج عن فيلم »ملهى« , تقف خالل حفل توزيع جو�ئز 
�أوليفييه يف د�ر �لأوبر� �مللكية يف لندن.  رويرتز

كاتي بريي ب�سور طريفة يف هاو�ي
ن�شرت النجمة العاملية  كاتي بري  جمموعة �شور جديدة يف �شفحتها اخلا�شة 

على موقع التوا�شل الجتماعي.
اأعمالها،  اأح��د  لت�شوير  ه��اواي  تواجدها يف  اأث��ن��اء  ب�شور طريفة  ب��ري  واأط��ل��ت 
برفقة  ال�شعادة  بقمة  فيها  وب��دت  جولتها  من  ال�شور  بع�ش  متابعيها  و�شاركت 

بع�ش الأ�شداء والزمالء.
املقابالت  باإحدى  فيها  ظهرت  طريفة  �شور  ن�شرت  بري  كاتي  وكانت 

التلفزيونية.
اأثار  ما  بتعابر وجه بدت م�شحكة وطريفة  ال�شور  كاتي يف  وبدت 

اإعجاب عدد كبر من املتابعني الذين عروا عن حبهم واإعجابهم 
وماكياج  لفتة  كال�شيكية  اإطاللة  اعتمدت  اأنها  خ�شو�شاً  بها 

قوي اأبرز جمال مالحمها.


