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حتت اإ�سراف م�ست�س�رة الأمم املتحدة وبرع�ية م�سرية
م�ساورات ليبية بالقاهرة حلّل 
خالفات القاعدة الد�ستورية

•• القاهرة-وكاالت:

بداأت اأم�س الأربعاء ، بالعا�صمة امل�صرية القاهرة، جولة حوارية بني 
الليبي واملجل�س الأعلى للدولة، للت�صاور ب�صاأن  وفدين من الربملان 
�صمن  القانونية،  اخل��اف��ات  وح��ل  توافقية  د�صتورية  قاعدة  اإي��ج��اد 

حماولة جديدة لتي�صري اإجراء انتخابات يف اأقرب وقت ممكن.
الأمم  م�صت�صارة  اإ�صراف  حتت  كاما  اأ�صبوعا  امل�صاورات  هذه  ومتتد 
حيث  م�صرية،  وبرعاية  ويليامز  �صتيفاين  الليبي  امللف  يف  املتحدة 
�صتتوىل جلنة م�صرتكة ت�صّم 24 ع�صوا من الربملان واملجل�س الأعلى 
للدولة مّت اختيارها لهذا الغر�س، التفاو�س حلّل املواد اخلافية يف 

م�صروع الد�صتور.
امللفات  اأك��ر  من  النتخابات  وقانون  الد�صتورية  القاعدة  وم�صاألة 
ت��ع��ق��ي��دا يف ل��ي��ب��ي��ا، ح��ي��ث ل ي���زال حم��ل خ���اف دائ���م وم�صتمر بني 
التي كانت  العملية النتخابية  انهيار  ال�صيا�صية، نتج عنه  الأط��راف 
مقررة يف �صهر دي�صمرب من العام املا�صي، كما قادت هذه اخلافات 
حكومة  ال��ربمل��ان  كلف  اأن  منذ  ج��دي��د،  �صيا�صي  انق�صام  اإىل  ال��ب��اد 
اإىل  ال��دخ��ول  ع��ن  الآن  حتى  عجزت  با�صاغا،  فتحي  بقيادة  ج��دي��دة 
العا�صمة طرابل�س ملبا�صرة مهامها، ب�صبب رف�س احلكومة احلالية 

برئا�صة عبد احلميد الدبيبة ت�صليم ال�صلطة قبل اإجراء انتخابات.
وبالإ�صافة اإىل ذلك، ل تزال اإجراءات الربملان، التي تّن�س على تغيري 
احلكومة والتفاق على امل�صار الد�صتوري مع املجل�س الأعلى للدولة، 
ثم اإجراء انتخابات خال 14 �صهرا، حمل خاف بينه وبني جمل�س 
وتعديل  الدبيبة  عبد احلميد  تغيري حكومة  يرف�س  الذي  الدولة، 
الإعان الد�صتوري، ويطالب باإجناز امل�صار الد�صتوري اأّول للو�صول 

اإىل النتخابات الربملانية يف اأقرب الآجال.

خالل ات�س�ل ه�تفي

حممد بن زايد يطمئن على �سحة 
ملك الأردن بعد العملية اجلراحية

ت�سليم املتهمني واملواد امل�سبوطة اإىل اجله�ت ذات الخت�س��ض

عمليات بغداد حتبط حماولة ل�ستهداف من�ساآت حيوية   
•• بغداد-وكاالت:

اأعلنت قيادة عمليات بغداد، اأم�س الأربعاء، عن اإحباط حماولة ل�صتهداف 
من�صاآت حيوية ب�صواريخ كاتيو�صا. واأو�صحت اأن القوات الأمنية يف بغداد 
ر�صد  اأث��ن��اء  ب��الإره��اب  متهمني  ثاثة  على  القب�س  اإل��ق��اء  م��ن  متكنت 

حتركاتهم �صمن قواطع امل�صوؤولية بجانبي الكرخ والر�صافة.
ال�صاد�صة  امل�صاة  59 فرقة  اللواء  اإن قوة من  وقال بيان لعمليات بغداد 
وبعد ورود معلومات دقيقة عن نوايا العدو ل�صتهداف املن�صاآت احليوية 
واأثناء عملية البحث والتفتي�س مت �صبط �صاروخي كاتيو�صا، و�صمامي 

�صاروخ، و�صتة �صواعق تفجري، وموؤقت تفجري اإطاق.
واأ�صاف اأنه مت رفعها من قبل مفرزة اجلهد الهند�صي بدون اأي حادث 

يذكر يف ق�صاء الطارمية �صمال بغداد.
واأو�صح مت ت�صليم املتهمني واملواد امل�صبوطة اإىل اجلهات ذات الخت�صا�س 

لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
على  القب�س  اإلقاء  العراقية،  الأمني  الإع��ام  خلية  اأعلنت  والثاثاء، 
ثاثة ممن قالت اإنهم مطلوبون يف ق�صايا اإرهابية يف حمافظة كركوك. 
وقالت اخللية يف بيان: وفقاً ملعلومات ا�صتخبارية وبعملية نوعية، متكنت 
قوة من اللواء احلادي ع�صر الفرقة الثالثة �صرطة احتادية بال�صرتاك 
والتحقيقات  ال�صتخبارات  لوكالة  التابعة  اللواء  ا�صتخبارات  مع مفارز 
الحتادية من اإلقاء القب�س على اثنني من املطلوبني وفق اأحكام املادة 
اإرهاب يف منطقة احلي الع�صكري بناحية الريا�س يف حمافظة كركوك.

الها�صمية  الأردن����ي����ة  امل��م��ل��ك��ة 
على  خ��ال��ه  اط��م��اأن  ال�صقيقة 
العملية  بنجاح  وه��ن��اأه  �صحته 
اجل��راح��ي��ة ال��ت��ي اأج��ري��ت له.. 
ال�صفاء  جل��ال��ت��ه  م��ت��م��ن��ي��������������اً 
يف  وطنه  اإىل  وال��ع��ودة  العاجل 
مل��وا���ص��ل��ة م�صرية  اأق�����رب وق���ت 
ال�صقيق  الأردن  لأج��ل  التنمية 

و�صعبه.

•• اأبوظبي-وام:

ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأج���رى 
اآل نهيان ويل  زاي��د  حممد بن 
القائد  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د 
امل�صلح�������ة  ل���ل���ق���وات  الأع����ل����ى 
م���ع �صاحب  ه��ات��ف��ي��اً  ات�������ص���اًل 
عب����داهلل  امل�����ل�����ك  اجل�����ال�����ة 
عاهل  احل�������ص���ني  ب����ن  ال����ث����اين 

م��ن ج��ان��ب��ه ع��رب ج��ال��ة امللك 
�صكره  ع����ن  ال����ث����اين  ع����ب����داهلل 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب 
ملا  نهيان وتقديره  اآل  زاي��د  بن 
اأبداه من م�صاعر اأخوية طيبة 
و�صعبه  الأردن  وجت���اه  جت��اه��ه 
ال�صحة  دوام  ل�صموه  متمنياً 
ول��دول��ة الإم�����ارات م��زي��داً من 

التقدم والزدهار.

اأفراد قوات موالية لرو�صيا يركبون عربة مدرعة اأثناء القتال يف مدينة ماريوبول.    )رويرتز(
من  م�صتقل  ب�صكل  ال��ت��ح��ق��ق  م��ن 

مزاعمه.
اإيجاد  يجب  اأن��ه  زيلين�صكي  وذك��ر 
لوقف  رو�صيا  على  لل�صغط  اأدوات 
لاأوكرانيني،  الق�صري  الرتحيل 
ودعا اإىل ا�صتمرار العقوبات عليها، 
الوحيدة  ال��ط��ري��ق��ة  اإن���ه���ا  ق���ائ���ا 
حلمل مو�صكو على قبول ال�صام.

املدينة املحا�صرة.
ال�صاعات  يف  األ����ق����اه  خ���ط���اب  ويف 
الأوىل من ال�صباح، قال زيلين�صكي 
اإن ما و�صفها بالتهديدات املتكررة 
با�صتخدام  رو�صيا  يف  البع�س  من 
الغرب  اأن  تعني  كيمياوية  اأ�صلحة 
بحاجة اإىل التحرك الآن للحيلولة 

دون ن�صر مثل هذه الأ�صلحة.
رو�صيا،  ق���ال���ت  ف��ي��م��ا  ذل����ك  ي���اأت���ي 
ال���ولي���ات  م���زاع���م  اإن  الأرب�����ع�����اء، 
امل���ت���ح���دة واأوك�����ران�����ي�����ا ب���اأن���ه���ا قد 
ت�����ص��ت��خ��دم اأ���ص��ل��ح��ة ك��ي��م��ي��اوي��ة يف 
معلومات  اإل  ه���ي  م���ا  اأوك���ران���ي���ا 
اآخر  دم��رت  مو�صكو  لأن  م�صللة، 
ال��ك��ي��م��ي��اوي��ة يف عام  خم��زون��ات��ه��ا 

.2017
وا����ص���ت���خ���دم ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي 
الأوىل  للمرة  الثاثاء  بايدن  جو 
اجلماعية«  »الإب����������ادة  م�����ص��ط��ل��ح 
لتو�صيف ما يح�صل يف اأوكرانيا يف 
الرو�صي،  للجي�س  اّتهاماً  يبدو  ما 
الذي يوا�صل عمليته الع�صكرية يف 

اأوكرانيا.
و�صدد الكرملني على اأن ت�صريحات 
اأمريكا  متهما  مرفو�صة،  ب��اي��دن 
التاريخ  يف  كبرية  جرائم  بارتكاب 

املعا�صر.

•• عوا�صم-وكاالت:

اأعلنت وزارة الدفاع الرو�صية اأم�س  
األف  اأك��ر من  الأرب��ع��اء، ا�صت�صام 
الرو�صية  للقوات  اأوك���راين  جندي 
املحا�صرة  م���اري���وب���ول  م��دي��ن��ة  يف 

منذ اأ�صابيع.
وقالت ال��وزارة يف بيان: يف مدينة 
م�صنع  م��ن��ط��ق��ة  يف  م����اري����وب����ول 
 1026 �صّلم  للتعدين،  اإيليت�س 
ع�������ص���ك���ري���اً اأوك������ران������ي������اً م�����ن ف���وج 
طوعاً  اأ�صلحتهم  ال�36،  البحرية 

وا�صت�صلموا.
ب����دوره، ق���ال ال��رئ��ي�����س الأوك����راين 
يريد  اإن��ه  زيلين�صكي،  فولودميري 
م��ب��ادل��ة زع��ي��م امل��ع��ار���ص��ة امل����وايل 
ل���رو����ص���ي���ا واحل���ل���ي���ف امل����ق����رب من 
ال���رئ���ي�������س ال����رو�����ص����ي ف���ادمي���ري 
ميدفيد�صوك  ف��ي��ك��ت��ور  ب����وت����ني، 

باأ�صرى حرب اأوكرانيني.
وتنكر ميدفيد�صوك يف زي ر�صمي، 
لذلك يجب معاملته وفقاً لذلك، 
خطابه  يف  زيلين�صكي  قال  ح�صبما 

الليلي عرب الفيديو.
واأكد زيلين�صكي اأقرتح على الحتاد 
باأولدنا  فتاهم  ا�صتبدال  الرو�صي 

وبناتنا يف الأ�صر الرو�صي.

زيلين�صكي،  ق��ال  مت�صل  �صياق  يف 
الأرب����ع����اء، يف خ��ط��اب األ���ق���اه اأم���ام 
برملان اإ�صتونيا، اإن رو�صيا ت�صتخدم 
قنابل ف�صفورية يف اأوكرانيا، واتهم 
مو�صكو با�صتخدام اأ�صاليب لرتويع 

املدنيني.
ومل يقدم الرئي�س الأوكراين اأدلة 
رويرتز  تتمكن  ومل  ك��ام��ه،  على 

الرئي�س  اأو���ص��ح  ���ص��اب��ق،  وق���ت  ويف 
الأربعاء،  زيلين�صكي،  الأوك����راين، 
اإىل  التو�صل  املمكن  غري  من  اأن��ه 
 100% م����وؤك����دة  ا����ص���ت���ن���ت���اج���ات 
ب�صاأن ما اإذا كانت القوات الرو�صية 
يف  كيمياوية  اأ�صلحة  ا�صتخدمت 
اأن�����ه ل  اإىل  م����اري����وب����ول، م�����ص��ريا 
يف  منا�صب  حتقيق  اإج���راء  يت�صنى 

•• باري�س-اأ ف ب:

اليمينية  امل���ر����ص���ح���ة  ط���ال���ب���ت 
الرئا�صة  لن��ت��خ��اب��ات  امل��ت��ط��رف��ة 
الأربعاء  لوبن  مارين  الفرن�صية 
ا�����ص����رتات����ي����ج����ي بني  ب�����ت�����ق�����ارب 
الأط��ل�����ص��ي ورو�صيا  ���ص��م��ال  ح��ل��ف 
الرو�صية  احل��رب  انتهاء  مبجرد 
مبوجب  وت�صويتها  الأوك��ران��ي��ة 

معاهدة �صام.
وق����ال����ت ل����وب����ن خ������ال م���وؤمت���ر 
�صحايف حول ال�صيا�صة اخلارجية 
يف  ي�����ص��ب  ذل�����ك  اإن  ب���اري�������س  يف 
لكن  واأوروب������ا،  ف��رن�����ص��ا  م�صلحة 
اأع��ت��ق��د، يف م�صلحة  اأي�����ص��ا، ك��م��ا 
 )...( ال���ت���ي  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات 
لي�صت لديها اأي م�صلحة يف روؤية 

حتالف �صيني-رو�صي وثيق.
ت��ري��د اخل�صوع  اأن��ه��ا ل  واأك�����دت 
لإدارة  ال���ت���ب���ع���ي���ة  ول  مل���و����ص���ك���و 

ماكرون يخالف بايدن جمددا.. 
بوتن اإغ�����س��اب  ع��ن  ويبتعد 

•• باري�س-وكاالت:

الفرن�صي  الرئي�س  ي�صتخدم  مل 
اإمي���ان���وي���ل م����اك����رون، الأرب����ع����اء، 
ع�����ب�����ارة اإب����������ادة ج���م���اع���ي���ة ال�����ذي 
و�����ص����ف ب�����ه ن����ظ����ريه الأم�����ريك�����ي 
القوات  ت��رت��ك��ب��ه  م���ا  ب���اي���دن  ج���و 
يف  م�صككاً  اأوك��ران��ي��ا،  يف  الرو�صية 
لإنهاء  الكامي  الت�صعيد  فائدة 

احلرب.
ورداً على �صوؤال عرب قناة فران�س 
ب���اي���دن،  ت�����ص��ري��ح��ات  ب�������ص���اأن   2
باأنه  م���اك���رون  اأج�����اب  ال���ث���اث���اء، 
با�صتخدام  احل����ذر  ت��وخ��ي  ي��ري��د 

امل�صطلحات.
اإن رو���ص��ي��ا �صنت  اأق����ول  واأ����ص���اف: 
حرباً عنيفة من جانب واحد، واإنه 
الرو�صي  اجلي�س  اأن  ح��ال��ي��اً  ثبت 
ارتكب جرائم حرب، وعلينا حالياً 

العثور على امل�صوؤولني.
اإنها  ج��ن��ون،  يح�صل  م��ا  وت���اب���ع: 
وح�����ص��ي��ة ل ُت���������ص����دق... ل���ك���ن يف 
الوقائع  اإىل  اأن��ظ��ر  عينه  ال��وق��ت 
واأريد بذل اأق�صى ما ميكن ليبقى 
بالإمكان وقف احلرب واإعادة بناء 
من  متاأكدا  ل�صت  لذلك  ال�صام، 
اأن ت�صعيد الكام يخدم الق�صية. 
ماكرون  ن�����اأى  ���ص��اب��ق،  وق����ت  ويف 
بنف�صه عن ت�صريحات بايدن باأن 
بوتن ل ميكنه البقاء يف ال�صلطة، 
ب����ذل ج��ه��ود لتهدئة  ع��ل��ى  وح����ث 
ال���ت���وت���رات. واأو����ص���ح ح��ي��ن��ه��ا: لن 
ما  العبارات، لأنني  اأ�صتخدم هذه 
بوتن،  الرئي�س  اإىل  اأحت���دث  زل��ت 
ب�صكل  ب��ه  ال��ق��ي��ام  ن��ري��د  م��ا  ولأن 
ج��م��اع��ي ه���و وق����ف احل����رب التي 
دون  اأوك��ران��ي��ا،  يف  رو���ص��ي��ا  �صنتها 

�صن حرب وبدون ت�صعيد.

بايدن  جو(  المريكي  )الرئي�س 
اآ�صيا  م���ن���ط���ق���ة  يف  خ�������ص���و����ص���ا 

واأوقيانيا.
وتابعت املر�صحة الرئا�صية اأكرر، 
�صاأترك  رئ��ي�����ص��ة،  ان��ت��خ��ب��ت  اإذا 

املتكاملة  ال��ع�����ص��ك��ري��ة  ال���ق���ي���ادة 
لكنني  الأطل�صي(  �صمال  )حللف 
ل����ن اأت���خ���ل���ى ع����ن ت��ط��ب��ي��ق امل�����ادة 
الناتو  م��ع��اه��دة  م���ن  اخل��ام�����ص��ة 

ب�صاأن احلماية املتبادلة.

مواقــيت ال�صالة
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ال�سفري ال�سعودي يوؤكد حر�ص 
الريا�ص على تخفيف معاناة اللبنانيني

•• بريوت-وكاالت:

اأّكد �صفري ال�صعودية يف لبنان وليد البخاري، اأم�س الأربعاء، دعم باده 
لل�صعب اللبناين يف الظروف ال�صعبة التي مير بها.

اأم�س يف ق�صر  جاء ذلك خال ا�صتقبال الرئي�س اللبناين مي�صال عون 
بعبدا ال�صفري البخاري، ح�صب بيان  للرئا�صة  اللبنانية.

ال�صندوق  عمل  اآلية  على  اجلمهورية  رئي�س  ال�صعودي  ال�صفري  واأطلع 
وحتقيق  الن�����ص��اين  للدعم  املخ�ص�س  امل�����ص��رتك  ال�صعودي-الفرن�صي 
ال�صتقرار والتنمية يف لبنان. ووفق البيان، ا�صتعر�س اللقاء العاقات 

اللبنانية ال�صعودية و�صرورة تطويرها وتفعيلها يف املجالت كافة.
اأبريل )ني�صان( احل��ايل، بعد   8 اإىل ب��ريوت، يف  وع��اد ال�صفري البخاري 
لبنان  �صيا�صية بني  اأزم��ة  اأ�صهر على خلفية  اأك��ر من خم�صة  دام  غياب 

وال�صعودية وعدد من دول اخلليج.
وكان الرئي�س الفرن�صي اإميانويل ماكرون وويل العهد ال�صعودي حممد 
بن �صلمان، اأكدا يف بيان م�صرتك خال زيارة ماكرون اإىل ال�صعودية يف 
يناير)كانون الأول( املا�صي، عزمهما على اإيجاد الآليات املنا�صبة بالتعاون 

مع الدول ال�صديقة واحلليفة لتخفيف معاناة ال�صعب اللبناين.

وا�سنطن تر�سد املاليني مقابل معلومات عن رجل حزب اهلل
•• وا�صنطن-وكاالت:

اأعلنت وزارة اخلارجية الأمريكية، مكافاأة ت�صل اإىل 10 مايني دولر 

اأع��م��ال يعمل حل�صاب ح��زب اهلل، يف  اإىل رج��ل  ال��و���ص��ول  ي�صاعد يف  مل��ن 
غامبيا.

وقال برنامج مكافاآت من اأجل العدالة لوزارة اخلارجية الأمريكية، اإن 
حممد اإبراهيم بزي، ي�صتخدم الأعمال التجارية يف غامبيا لك�صب املال 

ل�صالح تنظيم حزب اهلل الإرهابي.

مارين لوبن خال موؤمتر �صحفي حول ال�صيا�صة اخلارجية يف باري�س. )ا ف ب(

�صابط �صرطة يقف يف موقع حتطم طائرة بدون طيار يف زغرب. )رويرتز(

لوبن تدعم تقاربا ا�سرتاتيجيا بني 
احللف الأطل�سي ورو�سيا بعد حرب اأوكرانيا

حملة »مليون وجبة من فائ�ص الطعام« 
تن�سم جلهود مبادرة املليار وجبة

•• دبي-وام:

الطعام«،  فائ�س  »مليون وجبة من  اإط��اق حملة  للطعام عن  الإم���ارات  بنك  اأعلن 
التي تهدف اإىل توفري الدعم الغذائي ملن هم بحاجة، كما اأعلن عن ان�صمام احلملة 
اآل  اأطلقه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد  مل�صروع مبادرة املليار وجبة الذي 
مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، لتوفري الدعم 

الغذائي للفقراء واملحتاجني يف 50 دولة.
وقالت حرم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، �صمو ال�صيخة هند بنت 
مكتوم بن جمعة اآل مكتوم، الرئي�صة الأعلى ملوؤ�ص�صة بنك الإمارات للطعام: اأكر من 
وعاملياً، ونهدف لتو�صيع  حملياً  اإن�صائه  منذ  الطعام  بنك  من  م�صتفيد  مليون   37
اأعمال البنك. واأ�صافت �صموها: بنك الطعام هو اإحدى مبادارات حممد بن را�صد اآل 
مكتوم الإن�صانية الكثرية ودور البنك تر�صيخ قيمة اإطعام الطعام وحفظ النعمة يف 
بادنا. واأكدت �صموها اأن فوائ�س الطعام تكفي لإطعام الكثريين ومبادرة رم�صان 

جزء من حملة املليار التي اأطلقها حممد بن را�صد اآل مكتوم.   )التفا�صيل �س2(

�ص 09

�ص 09

�ص 19

�رشطة �أبوظبي و “�أب�رش يا وطن” توزعان
 30 �ألف وجبة �إفطار �سائم على �ل�سائقني

�أخبار �لإمار�ت

قمح و�إرهاب ووقود.. ثالثية 
حوثية تفاقم معاناة �ليمنيني

عربي ودويل

بنزمية يحبط رميونتاد� ت�سل�سي 
وفياريال يطيح ببايرن 

�لفجر �لريا�سي
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                 رّجة جديدة يف بيت املح�فظني:

�سعود و�سقوط ري�سي �سوناك، وريث بوري�ص جون�سون!
•• الفجر –خرية ال�صيباين

ال���وزراء  لرئي�س  امل��ث��ايل  اخلليفة  ليكون  تعيينه  بعد 
اأ�صهر فقط، يرى وزير  الربيطاين احلايل قبل ب�صعة 

املالية الآن حلمه يف املجد يتحطم.
من �صيكون امل�صتاأجر القادم يف 10 داونينغ �صرتيت؟ اإذا 
ذلك،  معرفة  قبل  اآخرين  عامني  النتظار  من  بد  ل  ك��ان 
فاإن املناق�صات الداخلية حول النتخابات العامة الربيطانية 
املقبلة قد انطلقت. كل الأنظار اليوم تتجه نحو حزب املحافظني 
الأ�صطوري، الذي �صيتعني على اأع�صائه اتخاذ قرار ل�صالح زعيم 

للحزب وخليفة رئي�س الوزراء احلايل، بوري�س جون�صون.
)التفا�صيل �س10(

توؤ�س�ص  الأمريكية  البحرية 
اليمن  قبالة  مهام جديدة  قوة 

•• عوا�صم-اأ ف ب:

اأعلنت البحرية الأمريكية الأربعاء 
مع  جديدة  مهام  ق��وة  تاأ�صي�س  عن 
دول ح��ل��ي��ف��ة ���ص��ت��ق��وم ب���دوري���ات يف 
اليمن، حيث  قبالة  الأحمر  البحر 
���ص��ن امل���ت���م���ردون احل���وث���ي���ون عدة 

هجمات بقوارب مفخخة.
ب��راد كوبر قائد  واأعلن الدم���ريال 
الأ����ص���ط���ول اخل���ام�������س الأم���ريك���ي 
ومقره البحرين، لل�صحافيني عن 
القوة اجلديدة التي �صيتم تاأ�صي�صها 
ر�صميا الأحد 17 من ابريل املقبل. 
و�صتقوم قوة املهام امل�صرتكة 153 
ال�صركاء  ب��ني  التعاون  تعزيز  على 
لتعزيز  الإق��ل��ي��م��ي��ني  ال��ب��ح��ري��ني 
الأح��م��ر وم�صيق  البحر  الأم��ن يف 

باب املندب وخليج عدن.
وجت�����ن�����ب ك�����وب�����ر م����ب����ا�����ص����رة ذك����ر 
اليمن  يف  احل���وث���ي���ني  امل���ت���م���ردي���ن 

املدعومني من قبل اإيران.
وبح�صب كوبر، فاإّن املنطقة �صا�صعة 
للغاية لدرجة اأنه ل ميكننا القيام 

بذلك مبفردنا.
وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال امل��ت��ح��دث با�صم 
هوكينز  تيم  الأم��ريك��ي��ة  البحرية 
امل���ه���ام اجلديدة  ق����وة  ب����اأن  ن��ع��ت��ق��د 
���ص��ت��ع��زز الأم�������ن وال�����ص����ت����ق����رار يف 
مع  التن�صيق  حت�صني  عرب  املنطقة 

�صركائنا الإقليميني.

طائرة م�سرّية حتطمت يف زغرب كانت حتمل قنبلة 
•• زغرب-اأ ف ب:

اأعلن حمققون الأربعاء اأن الطائرة امل�صرّية الع�صكرية ال�صوفياتية ال�صنع التي 
حتّطمت يف زغرب يف اآذار مار�س كانت حتمل قنبلة جوّية حتوي مادة متفجرة 
جمهولة. حلقت الطائرة وهي من طراز توبوليف تو141- التي من املرجح 
اأنها اأطلقت من اأوكرانيا، فوق ثاث دول اأع�صاء يف حلف ال�صمال الأطل�صي، 
رومانيا واملجر وجزء كبري من كرواتيا، قبل اأن تتحطم يف حديقة يف العا�صمة 
زغرب، قرب جممع جامعي ي�صّم 4500 طالب. �صنعت هذه الطائرة امل�صرية 
14 م��رًتا، يف �صبعينات وثمانينات  اأطنان وطولها  التي يزيد وزنها عن �صتة 
القرن املا�صي لتلبية حاجات اجلي�س ال�صوفياتي الذي كان ي�صتخدمها ملهمات 
ا�صتطاعية. ومل يت�صبب احلادث ب�صقوط �صحايا لكن ت�صررت حواىل اأربعني 

�صيارة كانت متوقفة يف مراأب يبعد نحو 200 مرت من حّي �صكني.

احتاد ال�سغل التون�سي يعار�ص 
�سروط الرئي�ص لإجراء حوار وطني 

•• تون�س-رويرتز:

قال الحتاد العام التون�صي لل�صغل اأم�س الأربعاء اإن اأي حوار وطني ب�صاأن 
تعديات مقرتحة للد�صتور يجب اأن يكون با �صروط م�صبقة، ولي�س 
ا�صتنادا اإىل نتائج امل�صاورات الإلكرتونية مثلما اعلن رئي�س اجلمهورية 
وهو طرف  لل�صغل،  التون�صي  العام  الحت��اد  يو�صع موقف  �صعيد.  قي�س 
رئي�صي يف الباد ي�صم اأكر من مليون ع�صو وميكنه اإغاق القت�صاد، 
ب�صكل  اأ�صا�صية  اإ�صاحات  يف  قدًما  للم�صي  الرئي�س  خلطط  املعار�صة 

اأحادي ودون حوار حقيقي.
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اأخبـار الإمـارات

ينظمه� بنك الإم�رات للطع�م ب�لتع�ون مع م� يق�رب 200 من املن�س�آت الفندقية والغذائية ومب�درات حممد بن را�سد الع�ملية

حملة مليون وجبة من فائ�ص الطعام تن�سم جلهود مبادرة املليار وجبة 

�سرطة ال�سارقة بالتعاون مع الهالل الأحمر توزع وجبات اإفطار �سائم يف مدن الإمارة

مطار ال�سارقة يوزع وجبات اإفطار على امل�سافرين يف �سهر رم�سان الكرمي

بهذه  نفخر  ال���ص��ط��ن��اع��ي.  ال��ذك��اء 
ال��ع��اق��ة ال��وث��ي��ق��ة وامل�����ص��ت��م��رة مع 
�صاأنها  م��ن  وال��ت��ي  واي���زم���ان،  معهد 
واملعريف  ال��ف��ك��ري  ال���ت���ب���ادل  ت��ع��زي��ز 
ال���ت���ع���اون، وت��و���ص��ي��ع نطاق  و���ص��ب��ل 
ال�صطناعي  ب���ال���ذك���اء  م���ع���ارف���ن���ا 
واملجالت الأخرى ذات ال�صلة. ونثق 
اإل���ه���ام ثقافة  يف ق��درت��ن��ا م��ع��ا ع��ل��ى 
العلمي  وال��ب��ح��ث  لابتكار  ج��دي��دة 

وتبادل املعارف يف املنطقة«.
األون  الربوفي�صور  ق��ال  جانبه،  من 
جهودنا  خ��ال  م��ن  “نعمل  ت�صني: 
ال��ن��ه��و���س بالبحث  ال��ت��ع��اون��ي��ة ع��ل��ى 
املعرفة  ون��ق��ل  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ع��ل��م��ي 
ال�صطناعي  ال���ذك���اء  وا����ص���ت���خ���دام 
وعافيته  الإن�������ص���ان  ت���ق���دم  ل��ت��ع��زي��ز 
العاقة  ه����ذه  ل��ن��ا  اأت����اح����ت  وق����د   ،
لا�صتفادة  فريدة  من�صة  التعاونية 
اأمل���ع العقول  م��ن خ���ربات نخبة م��ن 
ال�صطناعي  ال���ذك���اء  جم�����الت  يف 
وت�صخري طاقاتهم الإبداعية ملا فيه 

م�صلحة الب�صرية«.

وعلم  الطبيعية  ال��ل��غ��ات  وم��ع��اجل��ة 
الأحياء احلا�صوبي وغريها.

زينغ:  اإري������ك  ال��ربوف��ي�����ص��ور  وق�����ال 
مع  امل����ربم����ة  ال�������ص���راك���ات  “ت�صهم 
على  الرائدة  الأكادميية  املوؤ�ص�صات 
م�صتوى العامل مثل معهد وايزمان 
تاأ�صي�س  جت�����اه  ج���ه���ودن���ا  دع�����م  يف 
منظومة حيوية لابتكار يف جمال 

ال�صطناعي.  ال�����ذك�����اء  ق�����ي�����ادات 
“برنامج  امل���وؤ����ص�������ص���ت���ان  واأط���ل���ق���ت 
امل�صرتك«  ال����ص���ط���ن���اع���ي  ال����ذك����اء 
»MBZUAI-WIS« ر�صميا يف عام 
2021 بهدف تعزيز اأبحاث الذكاء 
ال����ص���ط���ن���اع���ي واإج���������راء الأب����ح����اث 
جمالت  يف  والتطبيقية  الأ�صا�صية 
احلا�صوبية  وال����روؤي����ة  الآل�����ة  ت��ع��ل��م 

•• اأبوظبي-وام: 

بن  حممد  جامعة  م��ن  وف��د  اختتم 
برئا�صة  ال�صطناعي  للذكاء  زاي���د 
رئي�س  زي���ن���غ  اإري������ك  ال��ربوف��ي�����ص��ور 
اإىل  ا�صتمرت يومني  زيارة  اجلامعة 
معهد وايزمان للعلوم يف اإ�صرائيل ، 
بهدف توطيد روابط البحث العلمي 
اإمكانات  من  وال�صتفادة  والبتكار 
املوؤ�ص�صتني  الب�صري لدى  املال  راأ�س 
، وت�����ب�����ادل اخل�������ربات امل��ت��ع��م��ق��ة يف 
ال��ذك��اء ال�صطناعي  اأب��ح��اث  جم��ال 

الأ�صا�صية.
وكان يف ا�صتقبال الوفد األون ت�صني 
رئ��ي�����س امل��ع��ه��د ال��ربوف��ي�����ص��ور وعدد 
يف  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  كبار  من 

املعهد.
وال��ت��ق��ى ال��ربوف��ي�����ص��ور اإري���ك زينغ؛ 
جيزاين،  حم�����ص��ن  وال���ربوف���ي�������ص���ور 
الهيئة  ل�������ص���وؤون  ال��ع��م��ي��د  م�����ص��اع��د 
املوؤ�ص�صي؛  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ت��دري�����ص��ي��ة 
كبار  م����ن  جم���م���وع���ة  ج����ان����ب  اإىل 
مع  اجلامعة،  وف��د  �صمن  الأع�صاء 
ال��ربوف��ي�����ص��ور زي����ف راي���������س، نائب 
رئ��ي�����س امل��ع��ه��د وع�����دد م���ن ممثلي 

اأق�صام املعهد.
وت��خ��ل��ل��ت ال����زي����ارة ن��ق��ا���ص��ات حول 
امل���ع���ارف وال���ت���ع���اون يف عدد  ت���ب���ادل 
اإ�صراف  حتت  البحثية  امل�صاريع  من 
“برنامج  ل������  امل����راج����ع����ة  جم���ل�������س 
امل�صرتك«  ال����ص���ط���ن���اع���ي  ال����ذك����اء 

.»MBZUAI-WIS«
وتركز جهود التعاون بني املوؤ�ص�صتني 
ع���ل���ى ال���ن���ه���و����س ب���اأب���ح���اث ال���ذك���اء 
ال�صطناعي  وال����ذك����اء  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
جديدة  وت��ق��ن��ي��ات  اأدوات  وت��ط��وي��ر 
املجتمع  ع���ل���ى  ب����ال����ف����ائ����دة  ت����ع����ود 
امل�صرتكة  الروؤية  حتقيق  يف  وت�صهم 
ح�����ول ت����دري����ب اجل���ي���ل امل���ق���ب���ل من 

حاكم الفجرية يهنئ ملك الأردن 
بنجاح العملية اجلراحية

•• الفجرية -وام:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حمد بن حممد ال�صرقي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية 
برقية تهنئة اإىل جالة امللك عبداهلل الثاين بن احل�صني ملك اململكة الأردنية الها�صمية 
ال�صقيقة، وذلك مبنا�صبة جناح العملية اجلراحية التي اأجريت جلالته، وتكللت بالنجاح 
ال�صفاء وموفور  ب�صرعة  ينعم على جالته  اأن  امل��وىل عز وجل  �صائا  بف�صل اهلل تعاىل، 
ال�صحة والعافية، ومتنى للمملكة الأردنية الها�صمية و�صعبها ال�صقيق مزيدا من التقدم 
والزدهار والأمن والأمان يف ظل القيادة احلكيمة للملك عبداهلل الثاين. كما بعث �صمو 
اإىل  ال�صيخ حممد بن حمد بن حممد ال�صرقي ويل عهد الفجرية برقية تهنئة مماثلة 

جالة امللك عبداهلل الثاين بن احل�صني ملك اململكة الأردنية الها�صمية ال�صقيقة.

حاكم ال�سارقة يهنئ ملك الأردن 
بنجاح العملية اجلراحية

•• ال�صارقة -وام:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى 
حاكم ال�صارقة برقية تهنئة اإىل جالة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�صني ملك اململكة 
اأجراها جالته  التي  العملية اجلراحية  ال�صقيقة، مبنا�صبة جناح  الها�صمية  الأردنية 

موؤخرا وتكللت بالنجاح بف�صل من اهلل �صبحانه وتعاىل..
�صموه  املديد، متمنياً  والعمر  والعافية،  ال�صحة  عليه  اأن يدمي  املوىل عز وجل  داعياً   
والأمن  والزده���ار  التقدم  من  م��زي��داً  ال�صقيق  و�صعبها  الها�صمية  الأردن��ي��ة  للمملكة 

والأمان يف ظل القيادة احلكيمة للملك عبد اهلل الثاين.

حاكم اأم القيوين يهنئ ملك الأردن 
بنجاح العملية اجلراحية

•• اأم القيوين -وام:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن را�صد املعا ع�صو املجل�س الأعلى حاكم اأم القيوين برقية تهنئة اإىل جالة 
امللك عبداهلل الثاين بن احل�صني ملك اململكة الأردنية الها�صمية ال�صقيقة، وذلك مبنا�صبة جناح العملية اجلراحية 

التى اأجريت جلالتة ،وتكللت بالنجاح بف�صل اهلل تعاىل..
الأردنية  والعافية متمنيا للمملكة  ال�صحة  ال�صفاء وموفور  ب�صرعة  اأن ينعم على جالتة  املوىل عز وجل  �صائا   
الها�صمية و�صعبها ال�صقيق مزيدا من التقدم والزده��ار والأمن والآمان فى ظل القيادة احلكيمة للملك عبداهلل 

الثاين. 
اأم القيوين برقية تهنئة مماثلة اىل جالة امللك  كما بعث �صمو ال�صيخ را�صد بن �صعود بن را�صد املعا ويل عهد 

عبداهلل الثاين بن احل�صني ملك اململكة الردنية الها�صمية ال�صقيقة.

•• ال�صارقة-وام:

توزع �صرطة ال�صارقة بالتعاون مع هيئة الهال الأحمر الإماراتي وجبات 
اإفطار �صائم على التقاطعات املرورية يف مدن الإمارة وامليادين خال فرتة 

الفطور ك�صاحة مدفع الإفطار يف واجهة املجاز املائية.
وتاأتي هذه املبادرة منذ بداية �صهر رم�صان الكرمي تر�صيخاً ملفهوم ال�صراكة 
املجتمعية والقيم الإيجابية يف دعم اأجواء ال�صتقرار والت�صامح والإخاء بني 
كافة فئات املجتمع  وتعزيزاً  للقيادة الآمنة على الطرق حفاظاً على �صامة 

ال�صائقني وم�صتخدمي الطريق خال ال�صهر املبارك.

•• ال�صارقة-وام:

يوا�صل مطار ال�صارقة مبادرة تقدمي وجبات 
اإفطار للم�صافرين القادمني واملغادرين خال 
وق��ت الإف��ط��ار وذل��ك يف اإط��ار �صعيه لتقدمي 
واملتعاملني  للم�صافرين  اخل��دم��ات  اأف�����ص��ل 

والت�صهيل عليهم يف ال�صهر الف�صيل.
تهدف املبادرة اإىل تعزيز روح التكافل والإخاء 
على  الب�صمة  ور���ص��م  الف�صيل  ال�صهر  خ��ال 
ال�����ص��ارق��ة من  م��ط��ار  ع��رب  امل�صافرين  وج���وه 
لت�صهيل  ال��دع��م  اأ���ص��ك��ال  كافة  تقدمي  خ��ال 

اإجراءات �صفرهم.
وي�صعى مطار ال�صارقة من خال هذه املبادرة 
اإىل تر�صيخ القيم والعادات املتاأ�صلة يف عمق 

املجتمع الإماراتي.

وقال املقدم حممد الظهوري رئي�س ق�صم العاقات العامة ب�صرطة ال�صارقة 
اإن توزيع وجبات الإفطار تعد من املبادرات ال�صنوية التي تنظمها القيادة 
للقيم  جت�صيداً  املبارك  رم�صان  �صهر  ق��دوم  مع  ال�صارقة  ل�صرطة  العامة 
امل�صوؤولية  ومبادئ  قيم  وتفعيل  الف�صيل  ال�صهر  عليها  يحث  التي  النبيلة 
املجتمعية وتر�صيخ  ثقافة اخلري التي تت�صم بها الإمارات اإىل جانب حر�س 
بالنتباه  ال��ط��رق  وم�صتخدمني  ال�صائقني  توعية  على  ال�صارقة  �صرطة 
والتاأين وعدم القيادة ب�صرعة طائ�صة بغية اللحاق مبوعد الإفطار ملا ي�صهم 
امل��روري��ة خ��ال �صهر رم�صان  ال�صامة  الإي��ج��اب��ي يف تعزيز  ب��ال��دور  ذل��ك 

املبارك.

جامعة حممد بن زايد للذكاء ال�سطناعي و»معهد وايزمان« يعززان عالقاتهما البحثية

املائية والأرا�صي الزراعية والأيدي 
بالنبعاثات،  املناخ  وتلويث  العاملة 
املهدور  ال��ط��ع��ام  ل��رب��ع  مي��ك��ن  فيما 
�صنوياً اإطعام اأكر من 870 مليون 

اإن�صان.
-مب�درة امللي�ر وجبة.

وجبة”  “املليار  م����ب����ادرة  وت��ن��ظ��م 
بن  حم���م���د  “مبادرات  م��وؤ���ص�����ص��ة 
التي  العاملية”  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د 
واملوؤ�ص�صات  املبادرات  ع�صرات  ت�صم 
اخلريي  العمل  ب��رام��ج  تنفذ  ال��ت��ي 
والإن�صاين يف خمتلف اأنحاء العامل، 
مبا يدعم العمل الإن�صاين املوؤ�ص�صي، 
وي��ح��ق��ق ا���ص��ت��دام��ت��ه وي��و���ص��ع اأث���ره 
الأم��ل يف  ثقافة  ويكّر�س  الإيجابي، 
املنطقة والعامل، وي�صهم يف حتقيق 

التنمية املن�صودة مل�صتقبل اأف�صل.

واخل�صار  ل��ل��ف��واك��ه  ال��رم�����ص��ان��ي��ة 
مكوناتها  ت�صمل  ���ص��ال  اإع�����داد  يف 
اخل�����ص��ار وال��ف��واك��ه ب��ال��ت��ع��اون من 
من  وج��ب��ة  “مليون  حملة  ���ص��رك��اء 
توزيعها  ثم  وم��ن  الطعام”  فائ�س 

على الأفراد والأ�صر املتعففة.

-هدر الطع�م حول الع�مل.
وت�صري الأرقام والإح�صاءات العاملية 
اإىل هدر 1.3 مليار طن من الطعام 
�صنوياً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية 
تريليون   1 امل��ه��دور  ال��ط��ع��ام  ل��ه��ذا 
ال��ت��خ��ل�����س من  ي��ك��ّل��ف  ف��ي��م��ا  دولر، 
 410 ال����ط����ع����ام ح��������وايل  ف���ائ�������س 
ت�صكل  حني  يف  �صنوياً،  دولر  مليار 
امل���ب���ا����ص���رة لهذه  ال���ت���داع���ي���ات غ���ري 
املوارد  من  مزيد  ا�صتنزاف  الأزم���ة 

م�صاحة  الع�صوي  بال�صماد  يغطي 
من  م����رب����ع  ق�����دم  م���ل���ي���ون   1.25
الأرا�صي الزراعية، ويجّنب مطامر 
 625،000 ي���ع���ادل  م���ا  ال��ن��ف��اي��ات 
ويوؤّمن  امل��خ��ل��ف��ات،  م��ن  ك��ي��ل��وج��رام 
ال����وق����ود  م�����ن  ل�����رت   160،000

احليوي.
فيما تعمل مبادرة املري الرم�صاين 
على جمع املواد الغذائية الأ�صا�صية 
واملتاجر  التعاونية  اجلمعيات  م��ن 
ال���ك���ربى وحم�����ات ال��ت��ج��زئ��ة اإىل 
للطعام  الإم���ارات  بنك  م�صتودعات 
�صال  يف  ت���و����ص���ي���ب���ه���ا  ث�����م  وم�������ن 
الأ�صا�صية  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل���واد  حت��ت��وي 
الطعام  وج��ب��ات  لإع�����داد  امل��ط��ل��وب��ة 
امل�صتفيدين،  توزيعها على  ثم  ومن 
ال�صلة  م�������ب�������ادرة  وت���ت���خ�������ص�������س 

القت�صاد  تطبيقات  يف  املتخ�ص�صة 
وحتويل  التدوير  واإع���ادة  ال��دائ��ري 
ع�صوي  �صماد  اإىل  الطعام  فائ�س 

لإنهاء هدر الطعام.

- زخم جديد
 و33 األف وجبة يوميً� .

نائب  الهاجري  داوود  �صعادة  وق��ال 
الإمارات  بنك  اأمناء  جمل�س  رئي�س 
ان�����ص��م��ام ح��م��ل��ة مليون   : ل��ل��ط��ع��ام 
وج���ب���ة م���ن ف��ائ�����س ال���ط���ع���ام التي 
اإىل  الإم��ارات للطعام  ينظمها بنك 
م��ب��ادرة امل��ل��ي��ار وج��ب��ة ال��ت��ي اأطلقها 
ال�������ص���ي���خ حممد  ال�������ص���م���و  ����ص���اح���ب 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم،  ب��ن را���ص��د 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
اأداءه����ا زخماً  دب��ي رع���اه اهلل، متنح 
حرم  من  بتوجيه  للو�صول  جديداً 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
را�صد اآل مكتوم، �صمو ال�صيخة هند 

وج���ب���ات معنية  لإع������داد  امل��ط��ل��وب��ة 
قبل  م��ن  وتو�صيلها  تعبئتها  ب��ع��د 
بنك  م�صتودع  اإىل  امل��ب��ادرة  ���ص��رك��اء 
ير�صلها  ال����ذي  ل��ل��ط��ع��ام  الإم�������ارات 
بدوره اإىل املطبخ املركزي حيث يتم 
اإع����داد ال��وج��ب��ات وم��ن ث��م توزيعها 
من  والأف����راد  املتعففة  الأ���ص��ر  على 

العمال.
اأم����ا م���ب���ادرة ج��م��ع ف��ائ�����س الطعام 
لا�صتهاك  وال�����ص��ال��ح  ��ر  امل��ح�����صّ
مع  فتتعاون  الإفطار  بوفيهات  من 
الفنادق وفق مبداأ “حفظ النعمة” 
الطعام  ه�����در  ع�����دم  ����ص���م���ان  ع���ل���ى 
ال��ط��ازج ال���ذي مت اإع����داده م��ن قبل 
ا�صتخدامه،  يتم  الفنادق ومل  طهاة 
بحيث جتري تعبئته �صمن وجبات 
حم���ف���وظ���ة ب�������ص���ك���ل ����ص���ح���ي اآم�����ن 
الغذائية،  مكوناته  على  ليحافظ 
امل�صتفيدين  اإىل  تو�صيلها  ثم  ومن 
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع دائ���������رة ال���������ص����وؤون 

الإ�صامية والعمل اخلريي.
اأي�����ص��اً حًا  امل��ب��ادرة  كما تقدم ه��ذه 
الطعام  ل��ب��ق��اي��ا  م���ب���ت���ك���راً  ن���وع���ي���اً 
التالفة غري ال�صاحلة لا�صتهاك 
وحت���ول���ه���ا ب���ع���د م��ع��اجل��ت��ه��ا ل���دى 
ل�صناعة  النا�صئة  “ريلوب”  �صركة 
اإىل وقود  التدوير  واإع��ادة  الأ�صمدة 
املعاجلة  الطهي  زي���وت  م��ن  ح��ي��وي 
ت�صميد  يف  ي��ف��ي��د  ع�����ص��وي  و���ص��م��اد 

امل�صاحات اخل�صراء واملزروعات.
وبح�صب اإح�صاءات �صركة “ريلوب” 
مي��ك��ن ل��ف��ائ�����س م��ل��ي��ون وج���ب���ة اأن 

مكتوم،  اآل  جمعة  ب��ن  م��ك��ت��وم  ب��ن��ت 
ال��رئ��ي�����ص��ة الأع���ل���ى مل��وؤ���ص�����ص��ة “بنك 
اإىل توفري اأكر  الإمارات للطعام”، 
األ����ف وج��ب��ة ي��وم��ي��اً طيلة  م��ن 33 

�صهر رم�صان املبارك.
واأ������ص�����اف: ن���ت���ع���اون م����ع م����ب����ادرات 
العاملية  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 
ملبادرة  الإن�صانية  الأهداف  لتحقيق 
املليار وجبة بتوفري الدعم الغذائي 
ننظم  كما  وال��ف��ق��راء.  للمحتاجني 
���ص��ي��اق حملة م��ل��ي��ون وج��ب��ة من  يف 
فائ�س الطعام اأربع مبادرات فرعية 
اآمان  �صبكة  حتقيق  ت��دع��م  ه��ادف��ة 

غذائي مل�صاعدة املحتاجني.

- مب�درات فرعية ه�دفة.
الطعام”  “فائ�س  ح��م��ل��ة  وت�����ص��م 
“مطابخ  ه��ي  ف��رع��ي��ة  م���ب���ادرات   4
الطعام  ف��ائ�����س  وج���م���ع  اخلري”، 
لا�صتهاك  وال�����ص��ال��ح  امل��ح�����ص��ر 
وال�صلة  الإف����ط����ار،  ب��وف��ي��ه��ات  م���ن 
واخل�صار،  ل��ل��ف��واك��ه  ال��رم�����ص��ان��ي��ة 

واملري الرم�صاين .
اأو  “مطابخ اخلري”  وتركز مبادرة 
 The Conscious Kitchens
الطعام  فائ�س  من  ال�صتفادة  على 
واملتاجر  التعاونية  اجلمعيات  لدى 
بالتجزئة.  البيع  الكربى وحمات 
ك��م��ا ت��ت��ع��اون م��ع ع���دد م��ن املطابخ 

املركزية.
املبادرة  ه���ذه  ع��م��ل  وي���ق���وم من����وذج 
املكونات  جت��م��ي��ع  ع���ل���ى  ال���ف���رع���ي���ة 

اأطلقها  التي  املليار  جزء من حملة 
 - مكتوم.”  اآل  را����ص���د  ب���ن  حم��م��د 

تعاون وجهود م�صرتكة.
من  وج��ب��ة  “مليون  حملة  وتن�صم 
التي ينظمها بنك  فائ�س الطعام”، 
الإمارات للطعام، اإىل جهود مبادرة 
املنطقة  الأك��رب يف  “املليار وجبة”، 
للفقراء  ال��غ��ذائ��ي  ال��دع��م  ل��ت��وف��ري 
وتهدف  دول���ة.   50 يف  واملحتاجني 
فائ�س  م��ن  وج��ب��ة  “مليون  حملة 
األ����ف   33 ت���وف���ري  اإىل  الطعام” 
الطعام  فوائ�س  من  يوم  كل  وجبة 
املبارك، وذلك  �صهر رم�صان  خال 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��ا ي��ق��رب م��ن 200 
الفنادق  م��ن  ا���ص��رتات��ي��ج��ي  ���ص��ري��ك 
واملن�صاآت الغذائية واملتاجر الكربى 
واأ�صواق اخل�صار والفواكه واملطابخ 
امل��رك��زي��ة واجل��م��ع��ي��ات اخل��ريي��ة يف 
“مليون  حملة  وت��ت��ع��اون  ال���دول���ة. 
مع  الطعام”  ف��ائ�����س  م���ن  وج���ب���ة 
من�صاأة  و65  فندقاً   55 م��ن  اأك��ر 
الكربى  املتاجر  م��ن  و35  غذائية 
واأ����ص���واق اخل�����ص��ار وال��ف��واك��ه و13 
م����ن اجل���م���ع���ي���ات اخل����ريي����ة، و10 
م��ن املطابخ امل��رك��زي��ة، وي�����ص��ارك يف 
 150 من  اأك��ر  املبا�صرة  عملياتها 
حًا  احلملة  ت��وف��ر  كما  م��ت��ط��وع��اً. 
غري  الطعام  بقايا  لتحويل  مبتكراً 
فرزها  بعد  لا�صتهاك  ال�صاحلة 
ووق����ود حيوي  ع�����ص��وي  ���ص��م��اد  اإىل 
من زيوت الطهي املعاجلة بالتعاون 
“ريلوب”  ال��ن��ا���ص��ئ��ة  ال�����ص��رك��ة  م���ع 

•• دبي-وام:

اأع��ل��ن ب��ن��ك الإم������ارات ل��ل��ط��ع��ام عن 
من  وج��ب��ة  “مليون  حملة  اإط����اق 
اإىل  تهدف  التي  الطعام”،  فائ�س 
ت���وف���ري ال����دع����م ال���غ���ذائ���ي مل����ن هم 
ان�صمام  ع���ن  اأع���ل���ن  ك��م��ا  ب��ح��اج��ة، 
“املليار  م���ب���ادرة  مل�����ص��روع  احل��م��ل��ة 
وجبة” الذي اأطلقه �صاحب ال�صمو 
مكتوم،  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
اهلل”،  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
للفقراء  ال��غ��ذائ��ي  ال��دع��م  ل��ت��وف��ري 

واملحتاجني يف 50 دولة.

- امل�س�همة يف احلد من اجلوع 
حول الع�مل.

ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  حرم  وقالت 
�صمو  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
ال�صيخة هند بنت مكتوم بن جمعة 
اآل مكتوم، الرئي�صة الأعلى ملوؤ�ص�صة 
“اأكر  للطعام”:  الإم���ارات  “بنك 
بنك  م��ن  م�صتفيد  مليون   37 م��ن 
وعاملياً،  حملياً  اإن�صائه  منذ  الطعام 
البنك.”  اأع��م��ال  لتو�صيع  ون��ه��دف 
واأ�صافت �صموها: “بنك الطعام هو 
ب��ن را�صد  اإح���دى م��ب��ادارات حممد 
ودور  الكثرية  الإن�صانية  مكتوم  اآل 
الطعام  اإطعام  قيمة  تر�صيخ  البنك 
بادنا.” واأكدت  يف  النعمة  وحفظ 
تكفي  الطعام  “فوائ�س  اأن  �صموها 
رم�صان  ومبادرة  الكثريين  لإطعام 

هند بنت مكتوم: - اأكرث من 37 مليون م�ستفيد من بنك الطع�م منذ اإن�س�ئه حمليً� وع�مليً�، ونهدف لتو�سيع اأعم�ل البنك.
- بنك الطع�م هو اإحدى مب�دارات حممد بن را�سد اآل مكتوم الإن�س�نية الكثرية ودور البنك تر�سيخ قيمة 

اإطع�م الطع�م وحفظ النعمة يف بالدن�.
- فوائ�ض الطع�م تكفي لإطع�م الكثريين ومب�درة رم�س�ن جزء من حملة امللي�ر التي اأطلقه� حممد بن را�سد اآل مكتوم.

-اآلي�ت معتمدة للتربع�ت.
امل���وق���ع الإل���ك���رتوين  اأرب�����ع ق���ن���وات م��ع��ت��م��دة ه���ي  ال��ت��ربع��ات ع���رب  ا���ص��ت��ق��ب��ال  “املليار وجبة”  وت��وا���ص��ل م���ب���ادرة 
www.1billionmeals.ae والتحويل امل�صريف حل�صاب مبادرة “املليار وجبة” على رقم احل�صاب املعتمد: 
الرغبة  ح��ال  يف  اأم��ا  الإم��ارات��ي.  بالدرهم  الوطني  دب��ي  الإم���ارات  بنك  يف   AE300260001015333439802
اأو  “وجبة”  بكلمة  ن�صية  ر�صالة  اإر�صال  �صهري، ميكن  ا�صرتاك  للمبادرة من خال  يومياً  واح��د  بدرهم  بالتربع 
كما  »Meal« على الرقم 1020 مل�صتخدمي �صبكة “دو” اأو على الرقم 1110 مل�صتخدمي �صبكة “ات�صالت”. 

ميكن التربع بالتوا�صل مع مركز ات�صال مبادرة “مليار وجبة” على الرقم 8009999.
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اأخبـار الإمـارات

�سعيد بن طحنون ي�سارك
 يف حملة »اأطعم توؤجر«

•• العني-وام:

مع  بالتعاون  نهيان  اآل  طحنون  بن  �صعيد  الدكتور  ال�صيخ  معايل  �صارك 
القيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي يف توزيع الوجبات الغذائية على ال�صائمني 
وقائدي املركبات عند تقاطع الإ�صارات املرورية يف املقام مبدينة العني يف 
اإطار مبادرة “حملة اأطعم توؤجر 2022” التي تقام خال �صهر رم�صان 
اإن  معاليه  وق��ال  التطوعي.  وطن”  يا  “اأب�صر  فريق  من  بتنظيم  املبارك 
امللهم  ه��و  ث���راه،  اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي��د  ال�صيخ  ل��ه  املغفور 
الأ���ص��ا���س يف تقدمي  التي �صكلت  امل��ب��ادرات  الإن�����ص��اين م��ن خ��ال  العمل  يف 
امل�صاعدات الإن�صانية لكل اأنحاء العامل يف الظروف الطبيعية والكوارث مبا 
..متوجها  الإن�صاين  العمل  تعزيز قيمة  للدولة يف  الأخاقي  النهج  يوؤكد 
بال�صكر والتقدير جلميع اجلهات القائمة على هذه املبادرة. �صارك يف توزيع 

الوجبات عدد من املتطوعني وممثلي اجلهات امل�صاركة يف تنفيذ املبادرة.

•• دبي -وام:

يف  املعدنية  وال��روة  والطاقة  التقنية  �صوؤون  جلنة  ناق�صت 
اأم�س يف مقر  املجل�س الوطني الحت��ادي ، خال اجتماعها 
الأمانة العامة بدبي برئا�صة �صعادة الدكتورة ن�صال حممد 
الطنيجي رئي�صة اللجنة.. مو�صوع �صيا�صة احلكومة يف �صاأن 
ممثلي  بح�صور  وذل��ك   ، وامل���اء  الكهرباء  خ��دم��ات  ا�صتدامة 

خمتلف اجلهات املعنية باملو�صوع.
بخيت  ع��ف��راء  م��ن:  ك��ل  �صعادة  ع�صويتها  يف  اللجنة  وت�صم 
وعائ�صة  امل��ه��ريي،  اأح��م��د  وجميلة  اللجنة،  م��ق��ررة  العليلي 
بن  م��اج��د  وم���رمي  ال��ك�����ص��ف،  ليتيم، وحم��م��د عي�صى  را���ص��د 
الوطني  املجل�س  اأع�صاء  البطران،  عبداهلل  ويو�صف  ثنية، 

الحتادي.
املعنية  اجل��ه��ات  ممثلي  م��اح��ظ��ات  اإىل  اللجنة  وا�صتمعت 
ح�صب  اللجنة  تعقد  اأن  امل��ق��رر  وم��ن  ال��ع��ام.  امل��و���ص��وع  ب�صاأن 

راأي  ل�صتطاع  افرتا�صية  نقا�صية  حلقة  املو�صوع  ملناق�صة  عملها  خطة 
املخت�صني واجلمهور، ولت�صمني املقرتحات واملاحظات يف تقرير اللجنة 

الذي �صريفع للمجل�س ملناق�صته بح�صور ممثلي 

•• دبي -وام:

يف  وال�صناعية  والقت�صادية  املالية  ال�صوؤون  جلنة  ناق�صت 
عقدته  ال��ذي  اجتماعها  خ��ال  الحت���ادي  الوطني  املجل�س 
اأم�س، يف مقر الأمانة العامة يف دبي، برئا�صة �صعادة الدكتور 
طارق حميد الطاير رئي�س اللجنة، م�صودة تقريرها ب�صاأن 

م�صروع قانون احتادي ب�صاأن تنظيم الوكالت التجارية.

ح�صر الجتماع اأع�صاء اللجنة �صعادة كل من: مرية �صلطان 
وعائ�صة  العابدي،  را�صد  و�صعيد  اللجنة،  مقررة  ال�صويدي 
املهريي،  البريق، ومروان عبيد  را�صد ليتيم، وعائ�صة ر�صا 

اأع�صاء ملجل�س الوطني الحتادي.
م�صودة  على  تعدياتها  الجتماع  خال  اللجنة  واأ�صافت   
التقرير متهيدا لعتماده ورفعه للمجل�س ملناق�صته بح�صور 

ممثلي احلكومة.

اإىل  م��ادة   27 م��ن  يتكون  ال��ذي  القانون  وي��ه��دف م�صروع   
يف  التجارية  ال��وك��الت  لن�صاط  الناظمة  الأح��ك��ام  حتديث 
الدولة، وتعزيز دور هذا الن�صاط احليوي يف دعم القت�صاد 
الوطني ب�صورة م�صتدامة، ومواكبة التوجهات القت�صادية 
ال�صتثمار،  ت�صجيع  �صيما يف جمال  الدولة ل  تتبناها  التي 
ف�صا عن تعزيز ال�صفافية و�صامة وتوازن العاقات بني 

الوكيل واملوكل.

•• دبي-وام:

ال�صحية  ال���������ص����وؤون  جل���ن���ة  ع���ق���دت 
ال���وط���ن���ي  امل���ج���ل�������س  وال���ب���ي���ئ���ي���ة يف 
بعد،  ع�����ن  اج���ت���م���اع���ني  الحت����������ادي 
ب���رئ���ا����ص���ة ����ص���ع���ادة ن���اع���م���ة ع���ب���داهلل 
لرئي�س  ال���ث���اين  ال��ن��ائ��ب  ال�����ص��ره��ان 
ملناق�صة  ال��ل��ج��ن��ة،  رئ��ي�����ص��ة  امل��ج��ل�����س 
بتعديل  احت�������ادي  ق����ان����ون  م�������ص���روع 
رقم  الحت��ادي  القانون  اأحكام  بع�س 
املنتجات  ���ص��اأن  يف   2019 ل�صنة   8
واملن�صاآت  ال�صيدلة  ومهنة  الطبية 
وزارة  ممثلي  بح�صور  ال�صيدلنية، 
ال�����ص��ح��ة ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع، ودائ����رة 
ال�صحة  وهيئة  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال�صحة 
الطبية.  الإم�����ارات  وجمعية  دب��ي  يف 
اأع�������ص���اء  ������ص�����ارك يف الج����ت����م����اع����ني 
اللجنة �صعادة كل من: نا�صر حممد 
اليماحي مقرر اللجنة، واأحمد حمد 
ال�صويدي،  عبداهلل  و�صمية  بو�صهاب، 

ال�����ص��ره��ان رئ��ي�����ص��ة ال��ل��ج��ن��ة اإن����ه بعد 
اطاع على الدرا�صات الفنية املتعلقة 
اللجنة  ع��ق��دت  ال���ق���ان���ون،  مب�����ص��روع 
ل���ق���اءات م��ع اجل��ه��ات ال�صحية  ع���دة 

و�صذى �صعيد النقبي، وع��ذراء ح�صن 
اليماحي  اأحمد  وحممد  ركا�س،  بن 

اأع�صاء املجل�س الوطني الحتادي.
وق�����ال�����ت �����ص����ع����ادة ن����اع����م����ة ع����ب����داهلل 

القانون،  مب�صروع  املعنية  الدولة  يف 
ال�صتف�صارات  م���ن  ال��ع��دي��د  وط����رح 
امل��واد املعدلة يف  وت��ب��ادل الآراء ح��ول 

م�صروع القانون.

»جلنة الوطني الحتادي« تناق�ص م�سروع قانون احتادي

»اللجنة املالية يف املجل�ص الوطني« تناق�ص م�سروع قانون تنظيم الوكالت التجارية

جلنة الوطني الحتادي تناق�ص  �سيا�سة 
احلكومة ب�ساأن ا�ستدامة خدمات الكهرباء واملاء

حاكم عجمان يتبادل التهاين بال�سهر الف�سيل مع رئي�ص واأع�ساء املجل�ص الوطني الحتادي
�صاحب  ممثل  النعيمي  حميد  ب��ن  اأح��م��د  ال�صيخ   .. ال�صتقبالت  ح�صر 
بن  عبدالعزيز  وال�صيخ  واملالية  الإداري���ة  لل�صوؤون  عجمان  حاكم  ال�صمو 
حميد النعيمي رئي�س دائرة التنمية ال�صياحية بعجمان وال�صيخ را�صد بن 
حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ومعايل ال�صيخ 
الدكتور ماجد بن �صعيد النعيمي رئي�س ديوان احلاكم وعدد من ال�صيوخ 

وكبار امل�صوؤولني.

واأعرب رئي�س واأع�صاء املجل�س الوطني الحتادي عن خال�س تهانيهم اإىل 
داعني  املباركة،  الإ�صامية  املنا�صبة  بهذه  عجمان،  حاكم  ال�صمو  �صاحب 
يعيد  واأن  والعافية،  ال�صحة  �صموه موفور  اأن يدمي على  امل��وىل عز وجل 
والزدهار  والتقدم  وبالعزة  �صموه،  على  وال��ربك��ة  باخلري  املنا�صبة  ه��ذه 
لدولة الإمارات العربية املتحدة قيادة و�صعباً، وباخلري واليمن وال�صتقرار 

لاأمتني العربية والإ�صامية.

�صقر  معايل  مع  عهده  ويل  و�صمو  عجمان  حاكم  ال�صمو  �صاحب  وتبادل 
غ��ب��ا���س واأع�������ص���اء امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت�����ادي الأح����ادي����ث ال���ودي���ة حول 
املو�صوعات الوطنية التي تهدف اإىل تعزيز دور املجل�س يف تبني خمتلف 
املواطنني كافة وت�صهم يف تطور  اأبناء الوطن وخدمة  التي تهم  الق�صايا 
الأ�صرة  ا�صتقرار  على  واحل��ف��اظ  الجتماعية  العاقات  وتوطيد  ال��دول��ة 

الإماراتية.

•• عجمان-وام: 

تبادل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي ع�صو املجل�س الأعلى 
عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�صيخ  �صمو  بح�صور  عجمان،  حاكم 
عجمان، م�صاء اأم�س بق�صر الزاهر التهاين مبنا�صبة �صهر رم�صان املبارك 
مع معايل �صقر غبا�س رئي�س املجل�س الوطني الحتادي واأع�صاء املجل�س.

خرباء القطاع امل�سريف: حماية النظام املايل من الهجمات ال�سيربانية اأولوية ق�سوى
100 خ��ب��ري يف  اأك���ر م��ن  ال�����ص��ي��رباين وح��م��اي��ة ال��ث��ورة الرقمية” 
يف  اأول  مدير  فاكايل،  برافني  مثل  والإقليمية،  العاملية  املوؤ�ص�صات 
نواز،  �صدب  و�صيخ  الأو�صط،  ال�صرق  ووتر�س هاو�س كوبرز”  “برايز 
الرئي�س  “، وجاياكاران بول، نائب  اإم جي  “كيه بي  مدير يف �صركة 
واأداره����ا  الأول،  اأب��وظ��ب��ي  بنك  يف  ال�صيرباين  الأم���ن  وم��دي��ر  الأول 

�صاندران اإ�س، مدير حلول Cyberfort Digisec يف الهند.
النا�صئة  التحديات  على  ال�صوء  اجلل�صة  خ��ال  املتحدثون  و�صلط 
ب�صبب الثورة الرقمية امل�صتمرة التي تت�صف بربوز التقنيات احلديثة 
والبلوكت�صني،  الإلكرتونية،  والتجارة  الإلكرتونية  احلكومة  مثل 
واحلو�صبة  الإلكرتونية،  وال�صريفة  املوبايل،  عرب  الدفع  وخدمات 

ال�صحابية وغريها.

مع  يتما�صى  مبا  ال�ص�������يرباين  الأم��ن  لتعزي��������ز  ا�ص�����تباقية  خطوات 
اإن�صاء  اإىل  تهدف  التي  الإم����ارات  حكومة  وم��ب��ادرات  ا�صرتاتيجيات 
يف  وال�صركات  الأف��راد  لتمكني  وقوي������ة  اآمنة  اإلكرتونية  حتتية  بنية 

الدولة.
ال�صيرباين  الأم��ن  حتديات  على  ال�صوء  �صلطت  الندوة  ان  واأ���ص��اف 
عليها.  التغلب  وط��رق  حالياً  املالية  اخل��دم��ات  م��زودي  تواجه  التي 
املعهد  وي�صاهم  م�صرتكة،  م�صوؤولية  ال�صيرباين  الأم���ن  يعترب  واإذ 
بتطوير عدد من الربامج التي تناق�س خماطر الأمن ال�صيرباين يف 
القطاع امل�صريف وترتاوح بني الدورات املتو�صطة اإىل الدورات الأكر 
املعلومات  م��ن  ا�صتفادوا  ق��د  امل�صاركون  يكون  اأن  ون��اأم��ل  تخ�ص�صاً. 

والروؤى الهامة خال اجلل�صة.

•• دبي -وام: 

اأّكد خرباء يف القطاع امل�صريف، اأن اعتماد معايري الأمن ال�صيرباين 
املجتمع  يف  البيانات  مع  الآم��ن  التعامل  ير�صخ  احلكومية  للجهات 
املعايري وال�صتثمار  التماهي مع هذه  القطاع اخلا�س على  وي�صّجع 

يف امل�صاريع التكنولوجية والتحول الرقمي.
جاء ذلك خال جل�صة نقا�صية ا�صت�صافها معهد الإمارات للدرا�صات 
التي  ال�صيرباين  الأم���ن  حت��دي��ات  تقييم  بهدف  وامل��ال��ي��ة،  امل�صرفية 
اتخاذ  واأهمية  الإم���ارات،  يف  املالية  واخلدمات  املوؤ�ص�صات  تواجه  قد 

خطوات ا�صتباقية حلماية ال�صركات من الهجمات ال�صيربانية.
الأمن  “حتديات  بعنوان  اأقيمت  التي  الإلكرتونية  الندوة  يف  �صارك 

ال�صيرباين  الأم��ن  تهديدات  ت�صنيف  اأ�صباب  اخل��رباء  ناق�س  كم������ا 
�صمن اأعلى املخاط�������ر التي تواج���������ه العامل..

الفدية  وب��رام��ج  ال��ب��ي��ان��ات  وخ���رق  التطفل  عمليات  ب���اأن  م��ن��وه��ني   
حيث  باط����راد،  ت���زداد  والح��ت��ي��ال  الح��ت��ي��ايل  والت�صيد  والت�صويه 
يف  يت�صبب  مما  التكنولوجيا  على  اأك��ر  تعتمد  املوؤ�ص�صات  اأ�صبحت 
ال�ص�ركات  اخلرباء  ون�صح  الإلكرتونية.  للهجم��������ات  التعر�س  زيادة 
الإلكرتوني�ة  دفاعاته������ا  تنفيذ  يف  ا�ص������تباقية  اأكث��������ر  ت��ك��ون  ب���اأن 

واختبارها.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى اجل��ل�����ص��ة، ق���ال ج��م��ال اجل�����ص��م��ي، م��دي��ر ع���ام معهد 
الإمارات للدرا�صات امل�صرفية واملالية: نهدف من خال هذه الندوة 
واتخاذ  فهم  يف  املالية  اخلدمات  يف  امل�صاركني  م�صاعدة  اإىل  القّيمة 

حتديث بروتوكول �سفر غري املطعمني املواطنني اعتب�را من 19 اأبريل 

ال�سماح ب�سفر غري املطعمني باجلرعات الرئي�سية اأو اجلرعات الداعمة من املواطنني �سرط اإجراء PCR خالل 48 �ساعة من موعد املغادرة
•• اأبوظبي-وام:

اأعلن الدكتور طاهر الربيك العامري، 
الوطنية  الهيئة  عن  الر�صمي  املتحدث 
والكوارث،  والأزم����ات  ال��ط��وارئ  لإدارة 
خ���ال الإح���اط���ة الإع��ام��ي��ة حلكومة 
م�����ص��ت��ج��دات فريو�س  الإم�������ارات ح����ول 
كورونا امل�صتجد، عن حتديث بروتوكول 
�صفر غري املطعمني من مواطني دولة 
الثاثاء  ي���وم  م���ن  اع��ت��ب��ارا  الإم�������ارات 

املوافق 19 اأبريل اجلاري.
اجلديد  التحديث  اأن  ال��ع��ام��ري  واأك���د 

امل�صتدام وعودة  التعايف  دعم جهود  الإم���ارات يف  دول��ة  �صيا�صة  مع  ياأتي متا�صياً 
احلياة الطبيعية اجلديدة، وين�س على ال�صماح ب�صفر غري املطعمني باجلرعات 
خمربي  فح�س  اإج���راء  �صرط  املواطنني  من  الداعمة  اجل��رع��ات  اأو  الرئي�صية 
خال 48 �صاعة من موعد املغادرة مع �صرورة ا�صتكمال مناذج ال�صفر   PCR

يف تطبيق احل�صن لتحويل حالة التطبيق اإىل اللون الأخ�صر.
وقال: نهيب بجمهورنا �صرورة اتباع الإجراءات الوقائية والحرتازية جلميع 
امل�صافرين اأثناء ال�صفر وقبله، والتحري من الو�صع الوبائي يف وجهات ال�صفر، 
والتوا�صل مع البعثات الدبلوما�صية يف بلدان ال�صفر يف حالة ال�صتباه بالإ�صابة 
مع التاأكد من تفعيل يف خدمة )تواجدي( املقدمة من وزارة اخلارجية والتعاون 
الظروف  ال�صفر جلميع  اأثناء  الدولة  مواطني  �صامة  ل�صمان  وذل��ك  ال��دويل 

الطارئة.
اإىل  القادمني  بروتوكول  العامري عن حتديث  الربيك  الدكتور طاهر  واأعلن 
الدولة اأي�صاً، اإذ اإنه �صيتم ا�صتثناء من هم دون ال� 16 عاماً من غري املطعمني 
من ا�صرتاط الفح�س املخربي PCR عند القدوم، مع �صرورة اللتزام بكافة 

الإجراءات الوقائية والحرتازية املعمول بها يف الدولة.

وال�صبل  املمار�صات  اأف�صل  البحث عن  ت�صتمر يف  الإم���ارات  دول��ة  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
ملكافحة الوباء، واملراجعة امل�صتمرة والفعالة عاملياً وحملياً لكافة املتغريات التي 
قد تطراأ على فريو�س كوفيد-19 لتفعيل ا�صتجابة ا�صتباقية ت�صمن التكيف 

وا�صتعادة منط حياة جديدة مبنية على حر�س �صحي ووعي جمتمعي.
اأعني  حتت  ت��زال  ل  واملتغريات  م�صتمرة،  مازالت  لاأزمة  ال�صتجابة  اأن  وذك��ر 
كافة الأجهزة الوطنية يف الدولة، حيث اأن دولة الإمارات ت�صعى دائماً للحفاظ 
اأوًل على �صحة و�صامة جميع الأفراد، وحماية املكت�صبات الوطنية وال�صتقرار 
املعي�صي، وياأتي الدور علينا جميعاً يف امل�صاهمة باحلفاظ على تلك املكت�صبات من 

خال ا�صتمرار اللتزام املجتمعي.
الوطنية لإدارة الطوارئ  الهيئة  الر�صمي عن  املتحدث  العامري  وك�صف طاهر 
والأزمات والكوارث عن ت�صدر دولة الإمارات دول العامل التي يزيد عدد �صكانها 
اللقاح  متلقي  ن�صبة  �صعيد  على  اجلائحة  م��ع  التعامل  يف  ن�صمة  املليون  ع��ن 
بالكامل، وذلك وفقاً ملوؤ�صر الدول الأف�صل اأداًء عاملياً خال جائحة كوفيد-19 

ال�صادر عن موقع our world in data العلمي العاملي.
وقال : احتلت دولة الإمارات يف نف�س املوؤ�صر املرتبة الثانية عاملياً يف ن�صبة عدد 
لكل  اللقاحات  معدل  يف  عاملياً  الرابع  واملركز  ن�صمة،   1000 لكل  الفحو�صات 

وقال العامري - خال الإحاطة الإعامية - �صهدنا يف الفرتة املا�صية انخفا�صاً 
ملحوظاً يف اأعداد حالت الإ�صابة بفريو�س كوفيد-19، ويعود ذلك اإىل اجلهود 
حققت  حيث  الوطنية،  اجل��ه��ات  وك��اف��ة  ال�صحي  القطاع  بذلها  التي  احلثيثة 
الدولة اإجنازات مثمرة ت�صري اإىل تناغم موؤ�ص�صي وجمتمعي على كافة الأ�صعدة 

للت�صدي لاأزمات.
ال�صتباقية  على  اجلائحة  ب��دء  منذ  حر�صت  املعنية  اجلهات  كافة  اأن  واأو���ص��ح 
ل�صمان  ور�صد  ا�صتجابة  ف��رق  تاأهيل  �صملت  وتاأهب  ا�صتعداد  خطة  تفعيل  يف 
املخزون  وتعزيز  الوطنية،  امل���وارد  ومتكني  للدولة،  التحتية  البنية  ا�صتدامة 
ال�صرتاتيجي، عاوة على بناء نظام اإح�صائي من خال �صبكة معلومات دقيقة 

وفق النظم العاملية ل�صمان �صري عمل متزن ومرن بني كافة الفرق.
اأن  اإذ  اجلمهور،  ال��ت��زام  مب��دى  مرهون  املكت�صبات  ه��ذه  على  احلفاظ  اأن  واأك��د 
والعودة  والتعايف  للتغلب  الأم��ث��ل  الطريق  هو  املجتمعي  احلر�س  يف  التكاتف 
التدريجي يتطلب  اأن النفتاح  اإىل  للدولة، م�صريا  الطبيعية اجلديدة  للحياة 
الأكر  الفئات  خا�صًة  اجلميع،  �صحة  على  للحفاظ  م�صرتكة  م�صوؤولية  منا 
لحتواء  ومكت�صبات  منجزات  من  الدولة  حققته  ما  لتعزيز  لاإ�صابة،  عر�صة 

اجلائحة وحتقيق امل�صتهدفات �صمن اخلطط ال�صتباقية لا�صتجابة.

100 �صخ�س مع ت�صدر املرتبة الأوىل 
يف ن�����ص��ب��ة م��ت��ل��ق��ي ج��رع��ة واح�����دة على 

الأقل من اللقاح عاملياً.
واأ�صاف : احتلت دولة الإم��ارات كذلك 
ن�صبة عدد  يف  ع��امل��ي��اً  ال��ع��ا���ص��رة  امل��رت��ب��ة 
يف  عاملياً  التا�صع  وامل��رك��ز  الفحو�صات، 
ت�صجل  ومل  ال��وف��ي��ات  ع���دد  ق��ل��ة  ن�صبة 
الدولة اأية وفيات لكوفيد-19 منذ 8 

مار�س 2022.
واأكد اأن املقايي�س الأخرية لإح�صائيات 
ات���زان���اً  ت���وؤك���د  ب���ال���دول���ة  كوفيد-19 
التعايف  م���رح���ل���ة  ال�����دول�����ة  دخ�������ول  يف 
وا�صتمرار  احل���الت  ع��دد  انخفا�س  يف  ال�صتقرار  لوحظ  حيث  اجلائحة،  م��ن 
الربيك  الدكتور طاهر  ودعا  لفرتة ملحوظة.  وفيات  اأية  ت�صجيل  وترية عدم 
الكمامات  لب�س  بالإجراءات الحرتازية من  باللتزام  ال�صتمرار  اإىل  العامري 
وتعقيمها  اليدين  وغ�صل  اآمنة،  اجتماعي  تباعد  م�صافات  وترك  الإمكان،  قدر 
با�صتمرار، واملحافظة على اأحبتنا من الفئات الأكر عر�صة لاإ�صابة، وجتنب 
التجمعات، وغريها من خمتلف الإجراءات الحرتازية ال�صرورية، م�صريا اإىل 

اأنه وبف�صلها جتاوزنا مرحلة �صعبة جداً ودخلنا اإىل مرحلة التعايف.
وبني اأن اللتزام بالإجراءات الوقائية وتبني ثقافة احلماية الذاتية وامل�صوؤولية 
املجتمعية واملحافظة على مكت�صبات الدولة تتزايد اأهميتها اليوم اأكر من اأي 
وقت �صابق، اإذ اأن احلفاظ على ما و�صلنا اإليه اليوم من ا�صتقرار يف ظل موجات 
باأن  العامل هو حتٍد جمتمعي علينا جميعاً، و نحن على ثقة تامة  خمتلفة يف 

�صعب دولة الإمارات املثقف والواعي �صيك�صب الرهان كما ك�صبتموه �صابقاً.
التزان  م��ن  ال��رمت  بهذا  ال�صتمرار  اإىل  املجتمع  اأف���راد  بجميع  نهيب   : وق��ال 
بالتزام  كبرية  ثقة  على  ونحن  العامة،  وال�صامة  ال�صحة  على  املحافظة  يف 

اجلمهور بكافة الإجراءات الحرتازية والوقائية.

- الدكتور ط�هر الربيك الع�مري املتحدث الر�سمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزم�ت والكوارث: 
- التحديث اجلديد ي�أتي مت��سيً� مع �سي��سة الدولة يف دعم جهود التع�يف امل�ستدام وعودة احلي�ة الطبيعية اجلديدة

- �سرورة ا�ستكم�ل من�ذج ال�سفر يف تطبيق احل�سن لتحويل ح�لة التطبيق اإىل اللون الأخ�سر
- حتديث بروتوكول الق�دمني اإىل الدولة وا�ستثن�ء من هم دون 16 �سنة من غري املطعمني من فح�ض PCR عند القدوم
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

اأجيال  "اأ�صوات  م�صابقة  ���ص��ه��دت 
الأو�صط،  ال�صرق  امل�صتقبل" ملنطقة 
الإبداعية  ال��ك��ت��اب��ة  م�صابقة  وه���ي 
العاملية املخ�ص�صة لاأطفال، اإقباًل 
امل�صاركات  ع���دد  ب��ل��غ  ح��ي��ث  وا���ص��ع��اً؛ 
العربية  باللغتني  م�صاركة،   108
مرحلة  خ�������ال  والإجن�����ل�����ي�����زي�����ة، 
اإغاقها  مت  وال��ت��ي  املبكر  التقدمي 
2022. ول تزال  اإب��ري��ل   10 ي��وم 
امل�صابقة  يف  الت�صجيل  فر�صة  تتاح 
وتقدمي الق�ص�س جلميع الأطفال، 
الذين ترتاوح اأعمارهم بني 8 و12 

عام، حتى 31 مايو 2022. 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل هي  اأج���ي���ال  اأ����ص���وات  اإن 
مبادرة كتابة فريدة، اأُن�صئت لتعزيز 
املتحدة  الأمم  واتفاقية  ال�صتدامة 
حلقوق الطفل . ومت اإطاق املبادرة 
منظمة  رع����اي����ة  حت����ت  م�����رة  لأول 
فيما  2015؛  ع���ام  يف  ال��ي��ون�����ص��ك��و 
ال�صرق  م��ن��ط��ق��ة  اإىل  ت��ق��دمي��ه��ا  مت 

وتنظم   .2019 ع���ام  يف  الأو����ص���ط 
امل�صابقة   ل��اآداب  الإم��ارات  موؤ�ص�صة 
�صمو   ال�صيخة  عن  نيابًة  الإقليمية 
 ح�����ص��ه   ب��ن��ت ح���م���دان ب���ن را����ص���د اآل 
احل�صنة  ال���ن���واي���ا  ���ص��ف��رية   م��ك��ت��وم، 
اخلليج  م���ن���ط���ق���ة  يف  ل����ل����م����ب����ادرة 

العربي.
وجاء عدد امل�صاركات خال مرحلة 

التقدمي املبكر كموؤ�صر اإيجابي على 
اخلليج  منطقة  ع��ل��ي��ه  ت��ن��ط��وي  م��ا 
ال��ع��رب��ي م��ن م��واه��ب واع����دة وفذة 
با�صتثمار  تهتم  ال��ك��ت��اب��ة  جم���ال  يف 
ع��ل��ى حلول  ال���ع���ث���ور  يف  م��واه��ب��ه��ا 
م�صتدامة، ا�صرت�صاداً باأهداف الأمم 
وحقوق  امل�صتدامة  للتنمية  املتحدة 
م�صتقبل  ب���ن���اء  يف  ���ص��ع��ي��اً  ال��ط��ف��ل، 

اأف�����ص��ل ل��اأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة. جترى 
الثالث  ع��ام��ه��ا  امل�����ص��اب��ق��ة ح��ال��ي��اً يف 
 42 الآن  حتى  امل�صابقة  يف  وف���ازت 
ق�صة مت جتمعيها �صمن جمموعة 
خمتارات بعنوان "اأ�صوات �صابة من 
ون�صرتها  العربية"  اجل��زي��رة  �صبه 
موؤ�ص�صة الإمارات لاآداب، باللغتني 

العربية والإجنليزية. 

�سروط امل�س�بقة
اأجيال  "اأ�صوات  م�صابقة  ت�صتقبل 
باللغتني  امل�������ص���ارك���ات  امل�صتقبل" 
الأطفال  من  والإجنليزية  العربية 
ال���ذي���ن ت�����رتاوح اأع���م���اره���م ب���ني 8 
الق�ص�س  تكون  اأن  على  عاماً  و12 
الفئة  م����ن  ل����اأط����ف����ال  م���ن���ا����ص���ب���ة 
6 وما فوق. ومن �صروط  العمرية 
يرتاوح  اأن  امل�����ص��اب��ق��ة:  يف  امل�����ص��ارك��ة 
 600 الق�صة بني  الكلمات يف  عدد 
اأق�صى،  كحد  و1500  اأدن���ى  كحد 
واأن تت�صمن الق�صة هدف واحد اأو 
اأكر من اأهداف التنمية امل�صتدامة، 
واأن ت�صتعر�س موا�صيع حول حقوق 
مل�صتقبل  ال���ك���ات���ب  وروؤي�������ة  ال��ط��ف��ل 
مفتوح  الت�صجيل  ب��اب  اإن  م�صتدام. 
جميع  م��ن  امل�����ص��ارك��ات  وتقبل  الآن 
جمل�س  دول  يف  املقيمني  الأط��ف��ال 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي وامل�����ص��ج��ل��ني يف 
ذلك  يف  مب��ا  ك��ام��ل  ب����دوام  التعليم 
امل�صابقة  وت��غ��ل��ق  امل���ن���زيل.  التعليم 

اأبوابها يوم 31 مايو 2022. 

•• اأبوظبي-وام:

اأب���وظ���ب���ي وفريق  ���ص��رط��ة  وزع�����ت 
 30 التطوعي  وطن"  يا  "اأب�صر 
األ�����ف وج���ب���ة اإف����ط����ار ���ص��ائ��م على 
املرورية يف  بالتقاطعات  ال�صائقني 
�صهر  بداية  منذ  والعني  اأبوظبي 
"اأطعم  م���ب���ادرة  ���ص��م��ن  رم�����ص��ان 

توؤجر الرم�صانية 2022".
واأو����ص���ح���ت ���ص��رط��ة اأب���وظ���ب���ي اأن 
من  احل�����د  اإىل  ت���ه���دف  امل�����ب�����ادرة 
ال�صامة  ولتعزيز  الطرق  حوادث 
نتيجة  الإف����ط����ار  وق����ت  امل����روري����ة 
للحاق  ال�����ص��ائ��ق��ني  ب��ع�����س  ���ص��ع��ي 
الإف��ط��ار م��وؤك��دة احلر�س  مبوعد 
على وقاية ال�صائقني من خماطر 
ارت����ك����اب  ال������زائ������دة يف  ال�������ص���رع���ة 
احلوادث املرورية وخماطر جتاوز 

الإ�صارة احلمراء.
الكثريي،  م��ب��ارك  �صمية  واأك�����دت 
وطن"  ي���ا  "اأب�صر  ف���ري���ق  رئ��ي�����س 
التكافل  تعزيز  اأهمية  التطوعي 
الج���ت���م���اع���ي خال  وال�����رتاب�����ط 
وتنفيذ  ال����ف���������ص����ي����ل،  ال���������ص����ه����ر 

بالنفع على  ت��ع��ود  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات 
ال�صعادة  مفهوم  وت��ع��زز  املجتمع، 

والتعاون والعطاء لتحقيق املبادئ 
الإن�صاين.

•• ال�صارقة –الفجر:

ال�صاد�س  ال��رم�����ص��اين  املجل�س  �صلط 
ل��ل��ج��ام��ع��ة ال��ق��ا���ص��م��ي��ة ال�������ص���وء على 
تعلمه  وطرق  الذكي  التعلم  م�صتقبل 
خال  وذل��ك  التدري�صية  ومنهجيته 
من�صور  ال��دك��ت��ور  ���ص��ع��ادة  ا�صت�صافة 
حمدان  جامعة  رئي�س  ال��ع��ور  حممد 

بن حممد الذكية .
الرم�صاين  امل��ج��ل�����س  تنظيم  وج���رى 
ح�����ص��وري��ا وم����ن خ����ال م��ن�����ص��ة زوم 
جمال  ���ص��ع��ادة  بح�صور  الإل��ك��رتون��ي��ة 
القا�صمية  اجلامعة  رئي�س  الطريفي 
و�����ص����ع����ادة الأ�����ص����ت����اذ ال����دك����ت����ور ع����واد 
القا�صمية  اجل��ام��ع��ة  م���دي���ر  اخل���ل���ف 
اخلرباء  من  وجمع  الكليات  وع��م��داء 

واملتخ�ص�صني.
واأكد الأ�صتاذ الدكتور من�صور حممد 
العور رئي�س جامعة حمدان بن حممد 
الذكية على اأهمية ا�صت�صراف مامح 
التعليم اجلامعي وربطه  امل�صتقبل يف 
وارتكاز  ال��ع��م��ل  ب�����ص��وق  ب��اح��ت��ي��اج��ات 
وال�صتثمار  الذكي  التعلم  على  ذل��ك 
البتكار  وحتفيز  التحتية  البنية  يف 
الرقمي  اجل��ام��ع��ي  احل�����رم  ل��ت��ك��وي��ن 
واإتاحة فر�س التعليم يف اأي وقت وكل 
مكان وتعلم املهارات وتطوير القدرات 
علمية  اأك���ادمي���ي���ة  روؤى  ع��ل��ي  ت��رت��ك��ز 
ُمبتكرة تواكب املتطلبات ال�صتثنائية 
الدار�صني  ومتكن  الراهنة،  للمرحلة 
م��ن ال���ص��ط��اع ب��دوره��م يف ت�صميم 

وخ����و�����س غمار  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  م���ام���ح 
املناف�صة العاملية بكفاءة ومتيز.

واأ�صار اإىل اأن ال�صرتاتيجيات النوعية 
للتعليم الذكي تركز على تخريج رواد 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل ل ط���اب وظائف  اأع���م���ال 

فاأحدهما  كبري  بينهما  ال��ف��ارق  اإن  اإذ 
فر�صة  لتاأمني  احلكومة  على  يعول 
عمل له فيما يوؤمن الآخر فر�صة عمل 
اأهمية  اإىل  لفتا  ول��اآخ��ري��ن  لنف�صه 
م�صتقبل  هند�صة  اإع����ادة  على  العمل 

التعلم وربطه باأ�صاليب التعلم الذكية 
لتوفري جتربة تعليمية فريدة كفيلة 
بتخريج اأجيال ترتقي اإىل التحديات 
�صوق  ومواجهة  وامل�صتقبلية  الراهنة 
الذكاء  دخ���ول  ظ��ل  يف  املتغري  العمل 

ال�صطناعي والتقدم التكنولوجي يف 
كافة املجالت.

تفاعليا  ح���وارا  ال��ع��ور  ال��دك��ت��ور  واأدار 
اجلامعات  حاجة  ح��ول  احل�صور  م��ع 
متطرقا  ال��ذك��ي  التعلم  تطبيق  اإىل 
التحديات  ع��ن  امل�صتفي�س  ب��ال�����ص��رح 
التي �صتواجهها اجلامعات من تطبيق 
ه���ذا ال��ن��وع م��ن ال��ت��ع��ل��م م���وؤك���دا على 
تتطلب  امل�صتقبل  حت��دي��ات  م��واج��ه��ة 
اإح��داث تغيري جوهري  الرتكيز على 
يف التعلم مبا ي�صمح ملوؤ�ص�صات التعليم 
بامل�صاهمة يف ترجمة الروؤية الوطنية 
لا�صرتاتيجيات وامل�صاريع احلكومية 
بكل  امل�صتقبل  اإىل  ي��ن��ظ��ر  واق����ع  اإىل 
الدكتور  الأ�صتاذ  احتياجاته. وحر�س 
تقدمي  اإىل  ال���ع���ور  حم��م��د  م��ن�����ص��ور 
جت���رب���ة ج��ام��ع��ة ح���م���دان ب���ن حممد 
طرق  واأب����رز  ال��ذك��ي  التعلم  بتطبيق 
املطبقة  التدري�صية  واملنهجية  التعلم 
يف اجلامعة متطرقا اإىل تلك الربامج 
للو�صول  و���ص��ع��ت��ه��ا  ال��ت��ي  وامل��م��ك��ن��ات 
التعليم  مفهوم  بتغري  اأه��داف��ه��ا  اإىل 

التقليدي لدى املعلمني والطلبة.
الرم�صانى  امل���ج���ل�������س  ن���ه���اي���ة  وف�����ى 
ك���رم ���ص��ع��ادة ج��م��ال ال��ط��ري��ف��ي رئي�س 
الأ�صتاذ  ���ص��ع��ادة  القا�صمية  اجل��ام��ع��ة 
درع  مبنحة  ال��ع��ور  من�صور  ال��دك��ت��ور 
ملجهوداته  تقدير  و���ص��ه��ادة  اجل��ام��ع��ة 
امل��ت��م��ي��زة ك��اأح��د ال��رم��وز ال��وط��ن��ي��ة يف 
الإب���داع  ون�صر  ال��ذك��ي  التعلم  جم��ال 

والبتكار.

املجل�ص الرم�ساين للجامعة القا�سمية يلقي ال�سوء على م�ستقبل التعلم الذكي  

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ م�سروعًا ل�سيانة 
واإعادة تاأهيل ج�سر املقطع يف اأبوظبي

�سرطة اأبوظبي و»اأب�سر يا وطن« توزعان 30 األف 
وجبة اإفطار �سائم على ال�سائقني

م�سابقة اأ�سوات اأجيال امل�ستقبل ت�ستقبل عددا مبهرا 
من الق�س�ص يف مرحلة التقدمي املبكر

•• اأبوظبي -الفجر:

بداأت بلدية مدينة اأبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل 
تنفيذ  البلدية  واأ�صول  التحتية  البنية  قطاع  خال  من 
م�صروع ي�صتهدف اإعادة تاأهيل ج�صر املقطع بالجتاهيني، 
اأ�صول  حت�صني  على  البلدية  ح��ر���س  اإط���ار  �صمن  وذل���ك 
البنية التحتية التي تخدم املجتمع، حيث ي�صتمر العمل يف 

امل�صروع اإىل �صهر اأكتوبر من العام اجلاري 2022.
�صمن هذا الإطار تدعو بلدية مدينة اأبوظبي م�صتخدمي 
اجل�صر من ال�صيارات العابرة توخي احليطة واحلذر اأثناء 
املرورية  احلركة  ان�صيابية  �صتتاأثر  حيث  الأعمال،  تنفيذ 
للمركبات التي متر على اجل�صر بالجتاهني اأثناء التنفيذ 
اجل�صر  م�صتخدمي  لتفهم  وت��ق��دي��ره��ا  ثقتها  م��وؤك��دة   ،

تغيري  يف  عنها  ينتج  وم��ا  التاأهيلية  ل��اأع��م��ال  واملجتمع 
مب�صتوى اخلدمات، م�صرية اأن اجل�صر بعد اكتمال اأعمال 
التاأهيل �صيكون يف اأعلى واأف�صل م�صتويات الكفاءة واملنظر 
اجلمايل واحل�صاري امل�صتهدف والذي يتنا�صب مع جمال 
اأب��وظ��ب��ي ورق���ي م��راف��ق��ه��ا، وب��ال��وق��ت ذات���ه يعيد للج�صر 

العريق ذي الرمزية الإن�صائية املميزة رونقه وتاألقه.
الطبقات  ���ص��ي��ان��ة  ال���ت���اأه���ي���ل  اإع�������ادة  م�������ص���روع  وي�����ص��ت��م��ل 
على  امل�صاة  مم��رات  و�صيانة  اجل�صر،  لباطة  الأ�صفلتية 
اجلانبني، �صيانة واإعادة �صبغ الهيكل )القو�س( املعدين، 
اأ�صفل اجل�صر كاحلواجز اخلر�صانية  اأجزاء مهمة  �صيانة 
وت�صمل  التجميلية  العنا�صر  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  وامل��ع��دن��ي��ة، 
هيكل اجل�صر املعدين – عنا�صر اجل�صر العلوية – املداخل 

واملخارج.  

حاكم راأ�ص اخليمة يهنئ ملك الأردن 
بنجاح العملية اجلراحية

•• راأ�س اخليمة-وام:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن �صقر القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة 
الها�صمية  الأردن��ي��ة  اململكة  ملك  احل�صني  بن  الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  اإىل  تهنئة  برقية 
بالنجاح  وتكللت  جلالته،  اأج��ري��ت  التي  اجلراحية  العملية  جن��اح  مبنا�صبة  وذل��ك  ال�صقيقة، 
بف�صل اهلل تعاىل .. �صائًا املوىل عز وجل اأن ينعم على جالته ب�صرعة ال�صفاء وموفور ال�صحة 
والزدهار  التقدم  من  مزيداً  ال�صقيق  و�صعبها  الها�صمية  الأردنية  للمملكة  متمنياً  والعافية.. 
والأمن والأمان يف ظل القيادة احلكيمة للملك عبد اهلل الثاين. كما بعث �صمو ال�صيخ حممد بن 
�صعود بن �صقر القا�صمي ويل عهد راأ�س اخليمة برقية تهنئة مماثلة اإىل جالة امللك عبد اهلل 

الثاين بن احل�صني ملك اململكة الأردنية الها�صمية ال�صقيقة.

�سفارة الدولة لدى نور �سلطان ت�سرف على 
توزيع التمور يف جمهورية كازاخ�ستان

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان  التمور املقدمة من موؤ�ص�صة خليفة بن زايد  اأ�صرفت �صفارة الدولة يف نور �صلطان، على توزيع 
لاأعمال الإن�صانية لل�صعب الكازاخ�صتاين، وذلك مبنا�صبة �صهر رم�صان املبارك، حيث مت توزيع 40 طنا 

من التمور على خمتلف فئات املجتمع بالتن�صيق مع �صوؤون الرئا�صة يف جمهورية كازاخ�صتان.
اأكد �صعادة الدكتور حممد �صعيد العريقي �صفري الدولة لدى كازاخ�صتان التزام دولة  ويف هذه املنا�صبة، 
الإمارات بالنهج الذي ر�صخه موؤ�ص�س الدولة املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه"، 
ت�صع  والتي  الدولة  تنتهجها  التي  الإن�صانية  الأخ��وة  قيم  �صمن  والعطاء  اخلري  بذل  اإىل  يدعو  وال��ذي 

الإن�صان يف قائمة اأولوياتها دون متييز، ودون اأي اعتبارات.
الإم��ارات بعاقات وثيقة مع جمهورية كازاخ�صتان، وحتر�س على تر�صيخ  " ترتبط دولة  �صعادته  وقال 

العاقات وتوطيدها على كافة الأ�صعدة يف خمتلف املجالت مبا يحقق م�صلحة ال�صعبني ال�صديقني".

حاكم عجمان يهنئ ملك الأردن بنجاح 
العملية اجلراحية

•• عجمان-وام:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم عجمان برقية تهنئة اإىل 
جالة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�صني ملك اململكة الأردنية الها�صمية ال�صقيقة، وذلك مبنا�صبة جناح 
العملية اجلراحية التي اأجريت جلالته، وتكللت بالنجاح بف�صل اهلل تعاىل .. �صائا املوىل عز وجل اأن 
ينعم على جالته ب�صرعة ال�صفاء وموفور ال�صحة والعافية .. متمنيا للمملكة الأردنية الها�صمية و�صعبها 

ال�صقيق مزيداً من التقدم والزدهار والأمن والأمان يف ظل القيادة احلكيمة للملك عبد اهلل الثاين.
كما بعث �صمو ال�صيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان و�صمو ال�صيخ نا�صر بن را�صد النعيمي نائب 
حاكم عجمان برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل جالة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�صني ملك اململكة الأردنية 

الها�صمية ال�صقيقة مبنا�صبة جناح العملية اجلراحية التي اأجراها جالته موؤخرا.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ع���ق���د امل����رك����ز ال���وط���ن���ي ل���اأر����ص���اد 
مم��ث��ًا ب��ربن��ام��ج الإم����ارات لبحوث 
الكوري  امل��وؤمت��ر  ال�صتمطار،  علوم 
الإماراتي لتعديل الطق�س 2022، 

وذلك عرب تقنية الت�صال املرئي .
ن���خ���ب���ة من  امل������وؤمت������ر  و�������ص������ارك يف 
املركز  من  واملتخ�ص�صني  الباحثني 
الوطني لاأر�صاد يف دولة الإمارات، 
وامل��ع��ه��د ال��وط��ن��ي ل��ع��ل��وم الأر����ص���اد 
الأر���ص��اد اجلوية يف  واإدارة  اجلوية، 

جمهورية كوريا اجلنوبية.
امل�صتجدات  اأخ����ر  ملناق�صة  وي��ه��دف 
بعمليات  املتعلقة  العلمية  والبحوث 
ال����ص���ت���م���ط���ار يف دول�������ة الإم���������ارات 
ودور  اجلنوبية،  ك��وري��ا  وجمهورية 
الطق�س،  ت��ع��دي��ل  يف  ال���ص��ت��م��ط��ار 
الطبيعية،  امل��ائ��ي��ة  امل�����وارد  وت��ع��زي��ز 
وال���وق���اي���ة م���ن اجل���ف���اف، وحت�صني 

جودة الهواء. 
و����ص���ه���د امل������وؤمت������ر  ع���ق���د ع������دد من 
اجلل�صات النقا�صية التي ركزت على 
الإمارات  برنامج  وخمرجات  نتائج 
وتاأثري  ال�صتمطار،  ع��ل��وم  لبحوث 
ا�صتدامة  يف  ال���ص��ت��م��ط��ار  ع��م��ل��ي��ات 
موارد املياه يف الدولة، ومن �صمنها 
ال�صتمطار  عمليات  لتقييم  درا���ص��ة 
اأجراها  التي  وفيزيائياً،  اح�صائياً 

املركز الوطني لاأر�صاد الإماراتي.
التعاون  اأب��رز جهود  املوؤمتر  وناق�س 
ال���دويل يف ق��ط��اع ال���ص��ت��م��ط��ار، كما 
ما  اأخ��ر  ال��ك��وري  اجلانب  ا�صتعر�س 
ت��و���ص��ل اإل��ي��ه يف ب��ح��وث��ه خ���ال عام 
وعر�س  ال�صتمطار،  حول   2021
ب���ن���اء غرفة  امل��ت��م��ث��ل يف  م�����ص��روع��ه 
فيزياء  مل��ح��اك��ات  ج��دي��دة  جتريبية 

وديناميكية ال�صحب. 
النقا�صية  اجل���ل�������ص���ات  يف  و�����ص����ارك 
م������ن دول���������ة الإم�����������������ارات، ك������ل من 

برنامج  م���دي���رة  امل����زروع����ي  ع��ل��ي��اء 
الإم��ارات لبحوث علوم ال�صتمطار، 
�صابط  وه���ب���ي  ي��و���ص��ف  وال���دك���ت���ور 
لبحوث  الإم�����ارات  ل��ربن��ام��ج  اإداري 
ع��ل��وم ال���ص��ت��م��ط��ار، و���ص��ف��ي��ان فراح 
اأخ�������ص���ائ���ي ا���ص��ت��م��ط��ار ال�����ص��ح��ب يف 
امل���رك���ز ال��وط��ن��ي ل��اأر���ص��اد، ومن 
اجل��ان��ب ال��ك��وري،  ���ص��ارك جمموعة 
الوطني  امل��ع��ه��د  يف  ال��ب��اح��ث��ني  م���ن 
لعلوم الأر�صاد اجلوية الكوري وهم، 
والدكتور  ت�صانغ،  ه��و  ك��ي  ال��دك��ت��ور 
وين�صيون  وال��دك��ت��ور  ت�صا،  وان  ج��و 


الدكتور  �صعادة  قال  املنا�صبة  وبهذه 
امل��ن��دو���س مدير ع��ام املركز  ع��ب��داهلل 
الحتاد  رئي�س  ل��اأر���ص��اد،  الوطني 
الآ�صيوي لاأر�صاد اجلوية: " ن�صعى 
���ص��رك��ائ��ن��ا يف ج��م��ه��وري��ة كوريا  م���ع 
حتديات  م��واج��ه��ة  اإىل  اجل��ن��وب��ي��ة، 
عمليات  وت���ط���وي���ر  امل����ائ����ي،  الأم������ن 

الرتكيز  خ����ال  م���ن  ال���ص��ت��م��ط��ار، 
تو�صلت  التي  العلمية  النتائج  على 
اإليها البحوث احلا�صلة على منحة 
ل��ب��ح��وث علوم  ب���رن���ام���ج الإم��������ارات 
ال�صتمطار بوجه خا�س، وال�صتفادة 
املوؤ�ص�صات  اإليه  تو�صلت  ما  اآخر  من 
جديدة  واآليات  اأدوات  من  والأف���راد 
املائية  م����واردن����ا  ل��ت��ع��زي��ز  م�����ص��خ��رة 

ب�صكل عام".
املوؤمتر   ه��ذا  "يعد  املندو�س:  وتابع 
خالها  م��ن  ن�صيء  ن��اف��ذة   مبثابة 
بيننا،  فيما  املعرفة  تبادل  نهج  على 
التي  وال��ف��ر���س،  احل��ل��ول  ومناق�صة 
تقود عمليات ال�صتمطار اإىل اأف�صل 
�صح  ق�صية  م��ع��اجل��ة  يف  امل�����ص��ت��وي��ات 

املياه العاملية".
بدورها قالت علياء املرزوعي مديرة 
ل��ب��ح��وث علوم  ب���رن���ام���ج الإم��������ارات 
خال  ا�صتعر�صنا   " ال���ص��ت��م��ط��ار: 
الربنامج،  م�صتجدات  اآخ��ر  امل��وؤمت��ر 
وامل���������ص����اري����ع ال���ب���ح���ث���ي���ة اجل����دي����دة 
احلا�صلة على منحة دورته الرابعة، 
اإليه  تو�صلت  م��ا  اآخ���ر  ناق�صنا  ك��م��ا 
ج���م���ه���وري���ة ك����وري����ة اجل���ن���وب���ي���ة يف 
ب���ح���وث ع���ل���وم ال����ص���ت���م���ط���ار، حيث 
الإمارات  برنامج  خ��ال  من  ن�صعى 
لبحوث علوم ال�صتمطار والباحثني 
الكوري  الأر�صاد  معهد  يف  والعلماء 

احلديثة،  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ت��وظ��ي��ف  اإىل 
لتعزيز  املثلى  بالطرق  وا�صتثمارها 

الأمن املائي".
ت�صولكيو يل مدير   اأ�صار  من جانبه 
لاأر�صاد  ال���ت���ق���ارب  اأب���ح���اث  اإدارة 
لعلوم  ال���وط���ن���ي  ب��امل��ع��ه��د  اجل����وي����ة 
الأر�صاد اجلوية يف جمهورية كوريا 
انطاقا  امل��وؤمت��ر  "ياأتي  اجلنوبية: 
م���ن ت��ر���ص��ي��خ اأ����ص�������س ال���ت���ع���اون بني 
ج��م��ه��وري��ة ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة ودولة 
واإ�صفاء  املتحدة،  العربية  الإم��ارات 

الإي��ج��اب��ي��ة على  النتائج  م��ن  م��زي��د 
املتعلقة  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  م�����ص��ارات 
ب��ع��ل��وم ال���ص��ت��م��ط��ار، وال��ت��ع��اون من 
اتفاقية  يف  ج����اء  م���ا  ت��ن��ف��ي��ذ  خ����ال 
البلدين،  ب���ني  امل�����ص��رتك��ة  ال��ت��ع��اون 
التو�صل  مت  م���ا  اأخ����ر  وا���ص��ت��ع��را���س 
اإليه يف عمليات ال�صتمطار، لتن�صيق 
اجلهود يف اإطار عملي يعزز اأحد اأهم 
امل�صتدامة  امل��ائ��ي��ة  وامل�����ص��ادر  امل����وارد 
واملتجددة. وجدير بالذكر اأن املركز 
الإمارات  بدولة  لاأر�صاد  الوطني 

كان قد وقع  مذكرة تفاهم يف وقت 
�صابق مع جمهورية كوريا اجلنوبية، 
لاأر�صاد،  ال��وط��ن��ي  باملعهد  ممثلة 
التعاون  ع����اق����ات  ت���ع���زي���ز  ب���ه���دف 
وال�صراكة وتبادل اخلربات يف جمال 
ال�صتمطار  ع��ل��وم  ب��ح��وث  ت��ط��وي��ر 
املوؤ�ص�صتني  م���ن  ح���ر����ص���اً  وذل�����ك   ،
لدعم  جديدة  م�صارات  توفري  على 
الأن�صطة  وتنفيذ  العلمي،  البحث 
ال���ت���ي تدعم  امل�����ص��رتك��ة  وامل�������ص���اري���ع 

املبادرات البحثية والعلمية. 

ن�ق�ض دور ال�ستمط�ر يف تعزيز املوارد امل�ئية والوق�ية من اجلف�ف 

»الوطني لالأر�ساد« يعقد افرتا�سيًا املوؤمتر الكوري الإماراتي لتعديل الطق�ص 2022
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

املجل�س  رئ��ي�����س  غ��ب��ا���س  م��ع��ايل �صقر  ت��راأ���س 
ال�صوؤون  جلنة  اج��ت��م��اع  الحت����ادي،  ال��وط��ن��ي 
الج��ت��م��اع��ي��ة وال���ع���م���ل وال�������ص���ك���ان وامل������وارد 
الب�صرية يف املجل�س الوطني الحتادي الذي 
عقد م�صاء يوم الثاثاء 12 ابريل 2022م 
يف مقر الأمانة العامة بدبي، ملناق�صة م�صروع 

قانون احتادي يف �صاأن تنظيم دور العبادة.
�صارك يف الجتماع اأع�صاء اللجنة �صعادة كل 
رئي�صة  املن�صوري  عبدالرحمن  ناعمة  م��ن: 
اللجنة، والدكتورة حواء ال�صحاك املن�صوري 
الك�صف،  ع��ي�����ص��ى  ال��ل��ج��ن��ة، وحم��م��د  م���ق���ررة 
العبار  علي  وحميد  ثنيه،  بن  ماجد  وم��رمي 
حمرور  حممد  م��وزة  والدكتورة  ال�صام�صي، 

العامري. 

كما ح�صر الجتماع �صعادة كل من: الدكتور 
العام  الأم����ني  النعيمي  ع��ب��دال��رح��م��ن  ع��م��ر 
املهريي  �صعيد  �صيف  وال��دك��ت��ور  للمجل�س، 

الأمني العام امل�صاعد للت�صريع والرقابة.
يتكون م�صروع قانون احتادي يف �صاأن تنظيم 
دور العبادة من 35 مادة، ويهدف اإىل تنظيم 
قيم  وتر�صيخ  الدولة  يف  العبادة  وغ��رف  دور 

الت�صامح والتعاي�س.

�سقر غبا�ص يرتاأ�ص اجتماع جلنة ال�سوؤون الجتماعية للمجل�ص 
الوطني ملناق�سة م�سروع قانون تنظيم دور العبادة 

•• راأ�س اخليمة-الفجر :

حازت مناطق راأ�س اخليمة القت�صادية )راكز( على املركز الثاين ومت تكرميها 
2021" يف  ملواجهة جائحة كوفيد  اإقليمي لا�صتجابة  "اأف�صل فريق  فئة  يف 

حفل توزيع جوائز ال�صرق الأو�صط للتنظيف والنظافة واملرافق 2022.
مت تقييم ا�صرتاتيجيات ال�صتجابة للجائحة التي طرحها املر�صحني يف الن�صخة 
الرابعة من برنامج اجلوائز من ِقبل جلنة موؤلفة من �صتة اأع�صاء، ت�صم خرباء 

حمليني ودوليني يف جمال ال�صحة وال�صامة.
وبهذه املنا�صبة، قال رامي جّاد، الرئي�س التنفيذي ملجموعة راكز: "لقد متكن 
جهوده  الفريق  كّر�س  حيث  وكفاءة  بفعالية  للتحديات  ال�صتجابة  من  فريقنا 
الق�صوى."  الأول��وي��ة  هي  اجلميع  �صامة  بجعل  الأعمال  ا�صتمرارية  ل�صمان 
الهيئة خال حفل توزيع  ال��ذي حظيت به  بالتكرمي  وع��رّب ج��ّاد عن �صعادته 
جوائز ال�صرق الأو�صط للتنظيف والنظافة واملرافق وباإ�صادة الربنامج بت�صامن 
جمتمع اأعمال راكز، واأ�صاف: "بداأنا العمل منذ بداية تف�صي كوفيد19- على 
قدٍم و�صاق يف ت�صكيل فريق ا�صتجابة ملواجهة اجلائحة والذي كان له دور فّعال 

يف تخطيط وتنفيذ ا�صرتاتيجياتنا للوقاية من املر�س والتعرف على امل�صابني 
وعزلهم وتعقبهم وتعقيم املباين واملن�صاآت".

ال�صتجابة  و�صيا�صة  التعقيم  اإج���راءات  و�صع  ال�صرتاتيجيات  بع�س  ت�صمنت 
وتدريب  للتوا�صل،  خم�ص�صة  وِف��رق  جمموعات  وت�صكيل  للجائحة،  الطارئة 
املنطقة.  م�صتوى  على  ال��ط��وارئ  ح��الت  مع  للتعامل  ا�صتجابة  وِف��رق  الأف���راد 
وا�صتخدام  ت��رك��ي��ب  امل��ر���س  ان��ت�����ص��ار  م��ن  للحد  الأخ����رى  ال��ت��داب��ري  �صملت  ك��م��ا 
معدات متطورة وتوفري خدمات التعقيم ال�صديقة للبيئة ، واإن�صاء غرف عزل 
خم�ص�صة ومرافق موؤقتة لإجراء فح�س كوفيد19- والتخل�س من خملفات 

معدات الوقاية ال�صخ�صية ب�صكل منظم واآمن.
من�صاآت  من  من�صاأة   450 اأحد معايري التقييم للجائزة �صيانة ما يقارب  كان 
راكز اأثناء اجلائحة والتي تتكون مرافق ومراكز خدمات ومباين اأمنية واإدارية 
املناطق  يف  منت�صرة  ومكاتب  وم�صتودعات  والعمال  للموظفني  �صكنية  ومناطق 

املخ�ص�صة ل�صركات املنطقة احلرة واملحلية.
وجدير بالذكر اأن فريق راكز يوا�صل متابعة املمار�صات الوقائية ب�صكٍل روتيني 

من خال عمليات تفتي�س منتظمة للمرافق وتدقيق معايري ال�صامة.

•• ال�صــارقة-الفجر:

من جديد تعود الفر�صة التطوعية 
دار  ينظمها  ال��ت��ي  الدار"  "خطار 
اخلدمات  دائ����رة  يف  امل�صنني  رع��اي��ة 
واقعياً،  ال�����ص��ارق��ة،  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة 
خال �صهر رم�صان الكرمي، لتجمع 
ك���ب���ار امل���واط���ن���ني م���ن امل��ق��ي��م��ني يف 
والأهل  والأ���ص��ح��اب  بالنا�س  ال���دار 
كانت  اأن  بعد  الأف��ط��ار،  طاولة  على 
املا�صيني،  ال��ع��ام��ني  خ���ال  امل���ب���ادرة 
املقيمني  بني  بعد  عن  تنفيذها  يتم 
وم����ن  امل�������ب�������ادرة  وامل���������ص����اه����م����ني يف 
ك��ب��رية، خال  �صا�صة ع��ر���س  خ��ال 
الدار"  "بركة  �صعار  اجلائحة، حتت 
التي مت حتويل م�صماها اإىل "خطار 

الدار".
ال���ق���ط���ري مدير  م�����رمي  وب��ح�����ص��ب 
"خط�ار  ت��ت��ي��ح  امل�����ص��ن��ني،  رع��اي��ة  دار 
الدار" - املبادرة املجتمعية- لاأفراد 
م����ع كبار  ال���ت���وا����ص���ل  وامل���وؤ����ص�������ص���ات 
�صهر  ب��ال��دار يف  املقيمني  امل��واط��ن��ني 
رم�صان املبارك من خال ا�صتقطاب 
واخلا�صة  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
واأف��������راد امل��ج��ت��م��ع مل�����ص��ارك��ة الآب�����اء 
الذي  الإف��ط��ار اجلماعي  والأم��ه��ات 
الدار،  مقر  يف  يوميا  تنظيمه  يتم 
خا�صة واأنها من الفعاليات املف�صلة 
�صنوي،  ب�صكل  وي��ن��ت��ظ��روه��ا  ل��دي��ه��م 
ي��ع��ود تنظيم  ب���ال���ق���ول،  وت�����ص��ت��ط��رد 
مبادرة "خطار الدار" اأي زوار البيت 
من  ا�صتح�صاناً  ولق��ت   2016 اإىل 
كبار املواطنني لكونها تاأتي يف اإطار 
ت��ع��زي��ز ال��ت��اح��م امل��ج��ت��م��ع��ي، لفتة 

الجتماعية  دائرة اخلدمات  اأن  اإىل 
على  تاأكيدا  تنظيمها  على  حتر�س 
وبراجمها  املجتمعية  م�صوؤوليتها 
للنهج  وتر�صيخاً  للمجتمع،  املوجهة 
الذي  والديني  واخل��ريي  التطوعي 
يعزز جوانب الدمج املجتمعي والذي 

يعد اأحد اأهداف الدائرة.
بالإ�صافة  بالقول،  القطري  وتعقب 
الراغبة  والأف����������راد  اجل����ه����ات  اإىل 
بالإن�صمام، تتم اي�صا م�صاركة فروع 
واإداراتها لاإفطار مع كبار  الدائرة 
تنظيمي  برنامج  بح�صب  املواطنني 

بداية  منذ  ب��داأن��ا  كما  للم�صاركات، 
ال�صهر الف�صيل با�صتقبال امل�صاهمني 
يف املبادرة وت�صجيل وحجز الراغبني 
اإنه   ، القطري،  واأ���ص��ارت  بامل�صاركة.  
قاعتني  يف  امل�����ص��ارك��ني  تق�صيم  ي��ت��م 
للن�صاء  واأخ������رى  ل��ل��رج��ال  واح������دة 
يكون  ما  عادة  الإفطارالذي  لتناول 
امل�صاركة، كما مت  مقدما من اجلهة 
املرور  اإب��راز عامة  امل�صاركني  اإل��زام 
احل�صن  ب���رن���ام���ج  م����ن  اخل�������ص���راء 
وعمل فح�س كورونا وان ل تتعدى 
نتيجته 48 �صاعة، كاإجراء اإحرتازي 

كبار  على �صحة  للحفاظ  احتياطي 
املواطنني.  

برامج متنوعة
اإقامة  على  فيحتوي  الربنامج  اأم��ا 
جل�صة  ت��ت�����ص��م��ن  م��ت��ن��وع��ة  ب���رام���ج 
ال�صحية  للتوعية  وف��ق��رة  �صعرية، 
تقدمي  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  وال��وق��ائ��ي��ة 
اأ�صئلة ثقافية وتراثية تفاعلية، كما 
تعلم  مهارات  طرح  املبادرة  تت�صمن 
"�صوالف"  ج��ل�����ص��ة  وت��ت��ن��اول  م��ه��ن، 
من  املوروثة  والتقاليد  العادات  عن 
الآب��اء الأج���داد وامل��ف��ردات القدمية، 
وقراءة ق�ص�س ق�صرية عن املا�صي. 
ال�صوؤون  دائ���رة  م��ع  الت��ف��اق  كما مت 
الإ�صامية والأوقاف لتقدمي درو�س 
الحتاد  جمعية  م��ع  وك��ذل��ك  دينية 
ب��رام��ج وهدايا  ل��ت��ق��دمي  ال��ن�����ص��ائ��ي��ة 

لهم. 
امل�صنني  رع�����اي�����ة  دار  ي���ن���ظ���م  ك���م���ا 
جم���م���وع���ة م����ن ال���ف���ع���ال���ي���ات خال 
"اإفطار  وه�����ي  ال��ف�����ص��ي��ل  ال�����ص��ه��ر 
املواطنني  كبار  يقوم  حيث  �صائم" 
الفئة  على  الإف��ط��ار  وجبات  بتوزيع 
العاملة خال وقت الإفطار. كذلك 
يتم الحتفاء "بيوم زايد الإن�صاين" 
املبارك  رم�صان  �صهر  من  ال�19  يف 
يوم وفاة املغفور له ال�صيخ زايد، كما 
ي��ت��م ت��وزي��ع م��ن�����ص��ورات ع��ن املغفور 
ل���ه  وك��ت��ب دع���اء ، ع��ل��ى امل�����ص��ل��ني يف 

امل�صاجد.
على  الدار"  "خطار  فعالية  وتنظم 
م����دى اأي������ام الأ����ص���ب���وع ط�����وال �صهر 

رم�صان املبارك.

•• دبي-الفجر:

توا�صل القيادة العامة ل�صرطة دبي، 
ال�صرطي  الق�صاء  مبجل�س  ممثلة 
والإدارة العامة للتدريب، وبال�صراكة 
فعاليات  الق�صائي،  دب��ي  معهد  مع 
ال�����ص��رط��ي، والتي  ال��ق�����ص��اء  دب���ل���وم 
امل��ن�����ص��رم بهدف  ال�����ص��ه��ر  ان��ط��ل��ق��ت 
املنت�صبني  ت��اأه��ي��ل  م�����ص��ت��وى  ت��ع��زي��ز 
ال�صرطي  ال���ق�������ص���اء  جم��ل�����س  م����ن 
وف���ق اأرق����ى امل��ع��اي��ري امل��ع��رف��ي��ة، مبا 
يف  الدبلوم  اأه���داف  حتقيق  ي�صمن 
رف���ع ك��ف��اءت��ه��م للنظر وال��ف�����ص��ل يف 

املخالفات امل�صلكية.
واأك���������د ال���ع���م���ي���د اأح�����م�����د ع���ب���داهلل 
الق�صاء  جمل�س  ع��ام  م��دي��ر  �صهيل 
ي�صتمر  الذي  الدبلوم  اأن  ال�صرطي، 
ل��ق��راب��ة ال�����ص��ه��ري��ن، ي��اأت��ي يف اإط���ار 
ل�صرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  ح���ر����س 
الفريق  بتوجيهات من معايل  دبي، 
العام  القائد  عبد اهلل خليفة املري، 

الكفاءات  ب��ت��م��ك��ني  دب�����ي،  ل�����ص��رط��ة 
وم�����ده�����ا ب�������������الأدوات وامل���ع���ل���وم���ات 
امل�صلكية،  ال��ق��ان��ون��ي��ة  والإج�������راءات 
الع�صكرية  املحاكمات  م��ع  للتعامل 

بال�صكل القانوين ال�صحيح.
وال�صراكة  ال��ت��ع��اون  العميد  وث��م��ن 
ل�صرطة  العامة  القيادة  املمتدة بني 

دب�������ي وم����ع����ه����د دب�������ي ال���ق�������ص���ائ���ي، 
اإع������داد منهج  ب���دوره���م يف  م��ن��وه��اً 
الق�صاء  ل��دب��ل��وم  ب��امل��ع��ل��وم��ات  ث���ري 
لكفاءات  واخ���ت���ي���اره���م  ال�����ص��رط��ي، 
ق�صائية تعزز من اكت�صاب املنت�صبني 

املعارف والفنيات الازمة.
حم����اور  اإىل  ال����دب����ل����وم  وي����ت����ط����رق 

امل�صلكية  امل��خ��ال��ف��ات  اأب���رزه���ا  ع����دة، 
وتقاليد  قيم  التاأديبية،  واجل��زاءات 
ظل  يف  الق�صاء  م�صتقبل  الق�صاء، 
ال����ذك����اء ال����ص���ط���ن���اع���ي، وم���ه���ارات 
واملحاكمة  اجل�صد،  ولغة  الت�����ص��ال 
وت�صبيب  و���ص��م��ان��ات��ه��ا  ال��ت��اأدي��ب��ي��ة 

القرار التاأديبي.

راكز الأف�سل  ا�ستجابة ملواجهة جائحة كوفيد

للتوا�سل املجتمعي مع كب�ر املواطنني خالل ال�سهر الف�سيل

»خطار الدار« تنطلق بدار امل�سنني»ب�ال�س��ارقة« 
ل�ستقبال الزوار من املوؤ�س�سات والأفراد

ب�ل�سراكة مع معهد دبي الق�س�ئي

�سرطة دبي توا�سل فعاليات دبلوم الق�ساء ال�سرطي

•• العني-الفجر: 

الوطني  امل��ع��ه��د  اإدارة  جم��ل�����س  ع��ق��د 
للتخ�ص�صات ال�صحية برئا�صة معايل 
ح�صني احلمادي- رئي�س جمل�س اإدارة 
املعهد الوطني للتخ�ص�صات ال�صحية 
اجتماعاً  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رتب��ي��ة  ووزي����ر 
-12 املوافق  الثاثاء  يوم  افرتا�صياً 
اأ�صحاب  بح�صور  وذلك   ،2022-4
 : ال�صحية  الهيئات  ممثلي  ال�صعادة 
الرحمن  عبد  ح�صني  الدكتور  �صعادة 
لقطاع  امل�صاعد  ال��وزارة  -وكيل  الرند 
الدكتور  و���ص��ع��ادة  ال��ع��ام��ة،  ال�����ص��ح��ة 
ال�صحة  دائ���رة  وكيل  الكعبي-  جمال 
ال��دك��ت��ور يو�صف  اأب���وظ���ب���ي، و���ص��ع��ادة 
ال�صركال- مدير عام موؤ�ص�صة  حممد 
ال�صحية،  ل���ل���خ���دم���ات  الإم�������������ارات 
املدير  الدكتور مروان املا -  و�صعادة 
التنفيذي لقطاع التنظيم ال�صحي يف 
هيئة ال�صحة يف دبي، و�صعادة حممد 
وزارة  م�صت�صار   - ي��ا���س  ب��ن��ي  ي��و���ص��ف 
مفو�صية  م��دي��ر  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة 
غامن  والدكتور  الأك��ادمي��ي،  العتماد 
علي احل�صاين- رئي�س اللجنة العلمية 
يف  وال��ب��ح��ث  التعليم  وم��دي��ر  املحلية 
عبد  وج����م����ال  "�صحة"،  جم���م���وع���ة 
ل�صلطة  التنفيذي  امل��دي��ر   - ال�����ص��ام 
مدينة دبي الطبية، والأ�صتاذ الدكتور 
جامعة  -ممثل  القا�صم  ح�صن  حممد 
الإم�������ارات. ون��اق�����س ال��دك��ت��ور حممد 
املعهد  ع������ام  م����دي����ر   – احل�����وق�����اين 

الوطني للتخ�ص�صات ال�صحية، خال 
والإجنازات  الأن�صطة  اأب��رز  الجتماع 
الأول من  ال���رب���ع  ال��ت��ي مت���ت خ���ال 
ه����ذا ال����ع����ام، وال���ت���ي ���ص��م��ل��ت اإط����اق 
موؤ�ص�صات   6 واعتماد  املعهد  خدمات 
���ص��ح��ي��ة لأغ���را����س ال��ت��دري��ب وه���ي : 
م�����ص��ت�����ص��ف��ى ت������وام، وم�����ص��ت�����ص��ف��ى زاي���د 
�صخبوط  ال�صيخ  ومدينة  الع�صكري، 
الطبية، مدينة ال�صيخ خليفة الطبية 
واخلدمات  الكورني�س،  وم�صت�صفى   ،
العاجية اخلارجية. ويعترب العتماد 
اإىل  للتقدم  اأوىل  م��رح��ل��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ي 
ال���رباجم���ي وال�����ذي يوؤهل  الع��ت��م��اد 
املتدربني واخلريجني للح�صول على  
خال  مّت  كما  الإماراتي".   "البورد 

املعهد  اأن�صطة  ا�صتعرا�س  الج��ت��م��اع 
املختلفة وهي  : ت�صكيل جلان علمية 
طب  جم���الت  يف  ج��دي��دة  تخ�ص�صية 
الأ�صنان، لي�صبح عدد اللجان العلمية 
ال�صحية  القطاعات  متثل  جلنة   28
ال�صحية  ل��ل��ت��خ�����ص�����ص��ات  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
امل�صتهدفة خال هذه ال�صنة، كما قام 
املعهد بتنفيذ 25 ور�صة عمل للتوعية 

باملعايري املوؤ�ص�صية والرباجمية.
اجل���ل�������ص���ة  خ��������ال  الإع��������������ان  ومّت 
ك��ج��ه��ة مانحة  امل���ع���ه���د  اع���ت���م���اد  ع����ن 
املركز  قبل  م��ن  ال�صحية  للموؤهات 
الرتبية  ب���وزارة  للموؤهات  الوطني 
برامج  لعتماد  يوؤهله  مما  والتعليم، 
�صحية  م��ه��ن��ي��ة  ����ص���ه���ادات  واإ������ص�����دار 

امل�صتمر  امل��ه��ن��ي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  و����ص���ه���ادات 
املعهد  ف��اإن  وعليه  الدبلوم،  و�صهادات 
تطوير  عن  م�صوؤوًل  �صيكون  الوطني 
مهنية  وط���ن���ي���ة  م���ع���اي���ري  واع����ت����م����اد 
موحدة للموؤهات ال�صحية، ل�صمان 
يف  املعتمدة  ال�صحية  ال��ربام��ج  ج��ودة 
اعتماد  مّت  كما  التعليمية،  املوؤ�ص�صات 
اخلم�صية  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل���ط���ة 
ت�صمل  وال���ت���ي   2026  –  2022
ل�صتكمال  ال�صرتاتيجية  الأه����داف 
املوؤ�ص�صية  احل��وك��م��ة  وت��ع��زي��ز  وب���ن���اء 
وتعزيز الربامج التخ�ص�صية وتقوية 
اعتماد  نظام  وتطبيق  التدريب  بنية 
وتطوير  ال��ت��خ�����ص�����ص��ي  ل���ل���ت���دري���ب 

منظومة التقييم والقيا�س.

املعهد الوطني للتخ�س�سات ال�سحية يعتمد 
ال�سرتاتيجية اخلم�سية 2026-2022

دعوة اإىل اجتم�ع اجلمعّية العمومّية ل�سركة كيو الق�ب�سة �ض.م. خ. 
)�سركة م�س�همة خ��سة( 

يت�سرف جمل�ض اإدارة �سركة كيو الق�ب�سة �ض.م. خ. )"ال�سركة"( بدعوة ال�س�دة امل�س�همني حل�سور اجلمعّية 
www.smartagm. العمومّية عن طريق ا�ستخدام تقنية احل�سور عن ُبعد )الكرتونيً�( من خالل الرابط
ae مع خ��سية التوا�سل املرئي اللحظي والت�سويت اللكرتوين اأثن�ء انعق�د الجتم�ع وتقدمي ا�ستف�س�راتهم 
الجتم�ع  حل�سور  الرابط  ار�س�ل  يتم  )و�سوف  مب��سر  ب�سكل  قرار  كل  على  والت�سويت  البنود  كل  ومن�ق�سة 
 29 املوافق  اجلمعة  يوم  ع�سرا   4:00 ال�س�عة  مت�م  يف  وذلك   ، للم�س�همني  ن�سية  ور�س�ئل  امل�سجل  ب�لربيد 

اأبريل 2022 للنظر يف جدول الأعم�ل الت�يل: 
جدول الجتم�ع:

املو�سوع�ت التي حتت�ج لقرار خ��ض
يومً�.  )21( عن  العمومية  اجلمعية  لنعق�د  الدعوة  مدة  تق�سري  على  املوافقة   .1

2. املوافقة مبوجب قرار خ��ض على ال�ستحواذ على �سركة رمي لالإ�ستثم�ر �ض.م.خ عن طريق ا�سدار ا�سهم 
جديدة يف  ال�سركة بحيث يتم تخ�سي�ض 17.33 من ا�سهم ال�سركة لكل �سهم من ا�سهم م�س�همي �سركة رمي 

لال�ستثم�ر �ض.م.خ يتم ال�ستحواذ عليه ) معدل تب�دل ال�سهم (
3. املوافقة مبوجب قرار خ��ض  على زي�دة راأ�ض م�ل ال�سركة عن طريق ا�سدار ا�سهم جديدة بحد اق�سى 
ويجوز  اليه.  امل�س�ر  التب�دل  ملعدل  طبق�  �ض.م.خ  لال�ستثم�ر  رمي  �سركة  مل�س�همي  �سهم   1،347،407،500
م�س�همي  من  عليه�  ال�ستحواذ  �سيتم  التي  ال�سهم  حدود  يف  ال�سركة  م�ل  را�ض  زي�دة  ال�سركة  ادارة  ملجل�ض 
�سركة رمي لال�ستثم�ر �ض.م.خ الراغبني يف بيع ا�سهمهم اىل ال�سركة يف ح�لة عدم رغبة ك�فة م�س�همي �سركة 
رمي لال�ستثم�ر �ض.م.خ يف بيع ا�سهمهم  لل�سركة، وب�لت�يل يجوز ملجل�ض الإدارة زي�دة را�ض م�ل ال�سركة اىل 
حد اقل من احلد الق�سى ب�سرط موافقة اجلمعية العمومية على ذلك وفقً� لأحك�م مر�سوم بق�نون رقم 32 

لع�م 2021 ب�س�أن ال�سرك�ت التج�رية.
ال�سهم  حدود  يف  امل�ل  را�ض  وزي�دة  لل�سركة  الأ�س��سي  النظ�م  من  ال�س�د�سة  امل�دة  تعديل  على  املوافقة   .4
اىل  ا�سهمهم  بيع  يف  الراغبني  ���ض.م.خ  لال�ستثم�ر  رمي  �سركة  م�س�همي  من  عليه�  ال�ستحواذ  �سيتم  التي 
ا�سهم �سركة رمي لال�ستثم�ر  1،347،407،500 �سهم يف ح�لة ال�ستحواذ على ك�فة  ال�سركة وبحد اق�سى 

�ض.م.خ.
ال�سهم  لإ�سدار  املطلوبة  الق�نونية  الوث�ئق  ك�فة  بتوقيع  يفو�سه  من  اأو  ال�سركة  اإدارة  جمل�ض  تفوي�ض   .5

اجلديدة وتعديل النظ�م ال�س��سي لل�سركة ومتثيل ال�سركة ام�م ك�فة اجله�ت املعنية لتنفيذ م� ج�ء اعاله . 
عالق�ت  مدير   - و�س�ح  ن�ئل  ال�سيد/  مع  التوا�سل  يرجي  ا�ستف�س�رات  اي  او  معلوم�ت  اأية  عن  لال�ستف�س�ر 

امل�ستثمرين- على الرقم :971504414922+ 

اإعالن دعوة اإىل اجتماع اجلمعّية 
العمومّية ل�سركة كيو القاب�سة �ص.م.خ
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

ال�صحية  ف��اي��ن  جمموعة  ك�صفت 
املجموعات  اإح�������دى  ال���ق���اب�������ص���ة، 
ال���رائ���دة ع��امل��ي��اً يف جم���ال ال�صحة 
ال����ورق ال�صحي  ال��ع��ام��ة و���ص��ن��اع��ة 
اجلراثيم،  م��ن  احل��م��اي��ة  وح��ل��ول 
عن اأوىل ثمرات �صراكتها اجلديدة 
م��ع مركز را���ص��د لأ���ص��ح��اب الهمم 
وهي افتتاح �صف درا�صي خم�ص�س 
الطلبة  م���ه���ارات  وت��ن��م��ي��ة  ل���دع���م 

امل�صابني بالتوحد.
وت�������ص���م���ن���ت ال���������ص����راك����ة مت���وي���ل 
لعملية  القاب�صة  فاين  جمموعة 
ال���درا����ص���ي يف مقر  ال�����ص��ف  ب���ن���اء 
بالإ�صافة  ال��رب��ح��ي،  غ���ري  امل���رك���ز 
اإىل امل�صاهمة يف توفري امل�صتلزمات 
الأ�صا�صية  التعليمية  والتجهيزات 

لتطوير مهارات طاب ال�صف.
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  وزار 
جيم�س  القاب�صة،  ال�صحية  فاين 
را�صد  م���رك���ز  لف����ريت����ي،  م���اي���ك���ل 
اجلديد،  الدرا�صي  ال�صف  لفتتاح 
حيث قال تعليقاً على هذه املبادرة: 
ال�صحية  فاين  جمموعة  "ت�صعى 
نوعية  نقلٍة  اإح��داث  اإىل  القاب�صة 
ت��ع��م��ل فيها،  ال��ت��ي  امل��ج��ت��م��ع��ات  يف 
تغيريات  اإح������داث  يف  وامل�����ص��اه��م��ة 
اإيجابية فيها، حيث نوا�صل العمل 
ال�صبل خلدمة  اأف�صل  اختيار  على 
هذا  يف  وي�صعدنا  املجتمعات،  تلك 
تعليم  توفري  يف  امل�صاهمة  الإط���ار 
وتطوير  الهمم  لأ���ص��ح��اب  اأف�صل 

قدراتهم".
ه��ذا وت��اأ���ص�����س م��رك��ز را���ص��د يف عام 
التعليم  ت��وف��ري  ب��ه��دف   1994

وال��ع��اج لأ���ص��ح��اب ال��ه��م��م. وقدم 
27 عاماً م�صت  املركز على مدى 
دعمه لأ�صحاب الهمم يف الإمارات 
واملنتديات  ال���ربام���ج  خ����ال  م���ن 
ال��دوري��ة وور����س العمل وال���دورات 

الأبحاث  على  القائمة  التعليمية 
العلمية واملنهجيات العملية.

الدرا�صي اجلديد  و�صيعمل ال�صف 
الطاب  تعليم  عملية  دع���م  ع��ل��ى 
وتطوير  ب���ال���ت���وح���د  امل�������ص���اب���ني 

مهاراتهم، بالإ�صافة اإىل امل�صاهمة 
يف ت�����ص��خ��ي�����س ح����الت ال��ت��وح��د يف 
ه����ذه اخلطوة  وت��ت��ي��ح  الإم��������ارات. 
ال���ف���ر����ص���ة مل����زي����د م�����ن ال���ط���اب 
الو�صول اإىل �صبكة الدعم والأدوات 

طورها  والتي  الازمة  التعليمية 
مركز را�صد خلدمة طلبته.

عثمان،  قالت مرمي  ومن جانبها، 
امل������دي������رة ال����ع����ام����ة مل����رك����ز را�����ص����د 
لعب  "لطاملا  ال��ه��م��م:  لأ���ص��ح��اب 

القطاع اخلا�س يف دبي والإمارات 
دوراً داعماً لأ�صحاب الهمم وتعزيز 
اندماجهم يف املجتمع. وقد اختارت 
جمموعة فاين ال�صحية القاب�صة 
خم�ص�س  درا�������ص������ي  ����ص���ف  ب����ن����اء 
امل�صابون  الهمم  اأ�صحاب  للطاب 
بالتوحد من اأ�صحاب الأداء العايل، 
امل�صتلزمات  من  جمموعة  ووّف��رت 

ال�صرورية مل�صاعدة طابنا".
واأ�صافت عثمان: "تتيح لنا ال�صراكة 
اأف�صل  تقدمي  فاين  جمموعة  مع 
اخلدمات املمكنة لأ�صحاب الهمم، 
اكت�صاف  ف��ر���ص��ة  ل��ه��م  ي��وف��ر  مم���ا 
اإمكاناتهم وال�صتفادة منها ب�صورة 
كاملة. وي�صّكل دعم اأ�صحاب الهمم 
الأ�صمى  هدفنا  من  اأ�صا�صياً  ج��زءاً 
حتقيقه  على  جميعاً  نعمل  ال���ذي 
مبا يعك�س قيم املجتمع الإماراتي 
عن  عثمان  اأع��رب��ت  كما  بكامله". 
مركز  جتمع  ال��ت��ي  ال�صراكة  عمق 
وفاين  ال��ه��م��م  لأ����ص���ح���اب  را����ص���د 
ال�صحية القاب�صة، قائلًة: "نتطلع 
الأمد  ���ص��راك��ة ط��وي��ل��ة  اإر����ص���اء  اإىل 
اأ�صحاب  دعم  يف  ا�صتثمارها  ميكن 
بغ�س  احتياجاتهم  وتاأمني  الهمم 
اأو  ال��ع��رق  اأو  اجلن�صية  ع��ن  النظر 

الدين".
ال�صحية  ف��اي��ن  جم��م��وع��ة  وُت���ع���د 
ال��ق��اب�����ص��ة جم��م��وع��ًة رائ�����دة على 
الأو�صط  ال�صرق  منطقة  م�صتوى 
ال�صحة  اأفريقيا يف جمال  و�صمال 
ال����ورق ال�صحي  ال��ع��ام��ة و���ص��ن��اع��ة 
وحلول احلماية من اجلراثيم، مع 
واأحدث  ال�صتدامة  على  الرتكيز 
امل�صوؤولية  وبرامج  الإنتاج  عمليات 

املجتمعية الرائدة.

•• دبي -وام: 

كريِكنتز�س  دمي���ي���رتي  م���ع���ايل  اأك�����د 
الأم����������ني ال�����ع�����ام ل���ل���م���ك���ت���ب ال�������دويل 
للمعار�س اأن جناح الإمارات يف اإقامة 
الدويل  اإك�صبو  م��ن  ُتن�صى  ل  ن�صخة 
الر�صيدة  ق��ي��ادت��ه��ا  روؤي�����ة  اإىل  ي���ع���ود 
بذلتها  التي  امل�صرتكة  اجل��ه��ود  واإىل 
امل�صاركني  وج��م��ي��ع  امل��ن��ظ��م��ة  اجل���ه���ة 
تاريخي  حدث  لتقدمي  ثابروا  الذين 

للمنطقة والعامل باأ�صره.
وقال يف حوار مع وكالة اأنباء الإمارات 
اإك�صبو 2020  ختام  "وام" مبنا�صبة 
التعاون  اأن  اأث��ب��ت  اإك�����ص��ب��و  اإن   .. دب���ي 
القائم على الت�صامن ممكن و�صروري 
التي  ال�صخمة  التحديات  يف مواجهة 
ي��ت��ع��ني ع��ل��ى ال��ب�����ص��ري��ة ال��ت�����ص��دي لها 
و  البيئة  حماية  م�صتوى  على  ���ص��واء 
ال�صحة  و  التعليم  و  احل��ي��وي  التنوع 
امل�صاواة  غ���ي���اب  ح�����الت  ج���ان���ب  اإىل 
التي فاقمتها جائحة كورونا  املتعددة 

على م�صتوى العامل.
اأظهر  واأ�صاف : " اإك�صبو 2020 دبي 
توا�صل  يف  امل�صاهمة  ع��رب  اأن��ن��ا  اأي�����ص��ا 
من  ع���امل  ا�صتك�صاف  ميكننا  ال��ع��امل 
ل�صالح  لها  نهاية  ل  التي  الإمكانيات 
الب�صرية واأننا يدا بيد ميكننا اأن نتحلى 
ُقدما.  ومن�صي  نبتكر  لكي  ب��اجل��راأة 
وميثل هذا الحتفال بالتقدم الب�صري 
دليا على اأن لاأمل والتعاون القدرة 
الب�صرية.  اأف�صل ما لدى  اإظهار  على 
دبي   2020 اإك�����ص��ب��و  اأن  ب��ح��ق  واأرى 
�صاهم  وال��ت��ف��اوؤل  لل�صمود  ملهم  رم��ز 
م�صتقبل  �صنع  نحو  الطريق  ر�صم  يف 
اأف�صل". وحول جتربة دولة الإمارات 
 .. دب��ي   2020 اإك�صبو  ا�صت�صافة  يف 
ال���دويل  للمكتب  ال��ع��ام  الأم����ني  ق���ال 
ن�صتذكر  ع��ن��دم��ا  :" اإن��ن��ا  ل��ل��م��ع��ار���س 
امل�����ص��رية ن��ح��و اإق��ام��ة اإك�����ص��ب��و 2020 
املمتدة  فعالياته  ان��ع��ق��اد  وف���رتة  دب��ي 
اأكر من  التي �صجل فيها  اأ�صهر  �صتة 

القول  ن�صتطيع  زي���ارة،  مليون   24
بالفعل  ا�صتثنائية  ن�صخة  كانت  اإن��ه��ا 
ليتوقع  يكن  مل  ال���دويل.  اإك�صبو  م��ن 
اإك�صبو  اأن  غري  اجلائحة  تاأثري  م��دى 
مواجهة  من  وبالرغم  دب��ي   2020
اأ���ص��ب��ح رم����زا للوحدة  ال��ت��ح��دي  ه���ذا 
الت�صامن  باأهمية  والأمل رمزا ذّكرنا 
اأجل  م��ن  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  الب�صري 
امل�صرتكة".  ل��ل��ت��ح��دي��ات  ال��ت�����ص��دي 
وت����اب����ع دمي����ي����رتي ك���ريِك���ن���ت���ز����س : " 
اأن��ه بعد م��رور ف��رتة م��ن ال��زم��ن �صاد 
اإك�صبو  مثَّل  النا�س  بني  التباعد  فيها 
املثلى لتجتمع  الفر�صة  دبي   2020
ويتوا�صل  معا  م�صارِكة  دول��ة   192
بغية توحيد  وذل��ك  بع�س  بع�صها مع 
للتحديات  حلول  عن  بحثا  �صفوفها 
العاملية وامل�صاركة يف حوارات والتعاون 
لقد  اأف�صل.  م�صتقبل  �صنع  اأج��ل  من 
ل��ت��ح��ق��ي��ق املزيد  ي���دع���و  ال���ع���امل  ك����ان 
التفاوؤل  م���ن  وامل����زي����د  ال����وح����دة  م���ن 
 2020 اإك�صبو  وك��ان  امل�صتقبل  ب�صاأن 
حترك  لإط���اق  املثالية  املن�صة  دب��ي 
ج��دي��د، اأت����اح ل��ل��ب��ل��دان ال��ت��ف��ك��ر يف ما 
فعله  علينا  ما  ب�صاأن  والتحاور  م�صى 
وا�صعة  التاأثريات  وح��ول  م�صتقبا". 
امل���دى ال��ت��ي ي��رتك��ه��ا اإك�����ص��ب��و 2020 
ال��ق��ط��اع��ات.. قال  ع��ل��ى خمتلف  دب���ي 

�صُيقا�س  دب��ي   2020 اإك�صبو  اإرث  اإن 
اإذ يطول  ح��ت��ى  وال��ع��ق��ود  ب��ال�����ص��ن��وات 
البعيد املدى طيفا وا�صعا من  تاأثريه 
التعليم  مثل  امللمو�صة  غري  امل��ج��الت 
والتقدم الجتماعي والتفكري امل�صتدام 
املثال.  �صبيل  على  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 
واأن��ن��ي م��ت��اأك��د م��ن اأن ك��ل زائ���ر يرى 
حا�صما  دورا  اأدى   2020 اإك�صبو  اأن 
م�صاعدتهم  ويف  ت�صرفاتهم  تغيري  يف 
ع��ل��ى اإق���ام���ة ���ص��ب��ك��ة ع���اق���ات جديدة 
مامح  ر�صم  ويف  اآفاقهم،  تو�صيع  ويف 
م�صتقبلهم. اإ�صافة اإىل ذلك فقد ترك 
ملمو�صا  اإرث��ا  بالطبع  ال��دويل  اإك�صبو 
ب��الب��ت��ك��ار، مب��ا يف ذلك  مهما ح��اف��ا 
تقدمي  �صيوا�صل  ال��ذي  املبِهر،  املوقع 
اأفكاٍر وحلوٍل جديدة بو�صفه منطقة 

جميلة وجديدة يف مدينة دبي".

وح���ول ج��ه��ود ال�����ص��ب��اب الإم���ارات���ي يف 
العام  .. قال الأمني  اإك�صبو  ا�صت�صافة 
ل��ل��م��ك��ت��ب ال�����دويل ل��ل��م��ع��ار���س اإن����ه ل 
والمتنان  ال�صكر  ع��ن  التعبري  يكفي 
امل�صاعي  ع��ل��ى  الإم�����ارات�����ي  ل��ل�����ص��ب��اب 
ال��ه��ائ��ل��ة ال��ت��ي ب��ذل��ه��ا ل��ل��م�����ص��اه��م��ة يف 
هذا  دب���ي   2020 اإك�����ص��ب��و  يحقق  اأن 
احلار  ترحيبه  وعلى  الكبري  النجاح 
بالعامل. لقد �صارك ال�صباب الإماراتي 
جنحت  التي  الفارقة  امل�صرية  هذه  يف 
يف ج��م��ع ال��ع��امل م��ع��ا يف م��ك��ان واحد 
ب�صرف  بالفوز  والأم��ل  بالتفاوؤل  ب��دءا 
ا�صت�صافة اإك�صبو الدويل وو�صول اإىل 
اإغاق بوابات احلدث الدويل موؤخرا. 
ف��ق��د اأظ���ه���ر ه������وؤلء ال�����ص��ب��اب الأم����ل 
واملرونة والتفاوؤل، اإىل جانب الإ�صرار 
ع��ل��ى حت��ف��ي��ز ال��ت��غ��ي��ري الإي���ج���اب���ي يف 

باأ�صره.  وال��ع��امل  ومنطقتهم،  بلدهم 
ببادهم  واع��ت��زازه��م  ب�صغفهم  اأ�صيد 
اإك�صبو  ج��ع��ل  ع��ل��ى  ���ص��اع��ده��م  ال�����ذي 
جميع  يتخطى  ح��دث��ا  دب��ي   2020
التوقعات، ويدوم اأثره طويا يف دولة 
مقبلة".  ك��ث��رية  ل�����ص��ن��وات  الإم�������ارات 
تنظيم  يف  الإم��ارات��ي  النموذج  وح��ول 
اأنه  اأو����ص���ح   .. دب���ي   2020 اإك�����ص��ب��و 
اإك�صبو  اإرث  امللمو�صة يف  العنا�صر  من 
بالطبع  �صتلهم  ال��ت��ي  دب���ي   2020
امل�صتقبلية  ال��دول��ي��ة  اإك�صبو  معار�س 
دور ال�صباب. لطاملا كان هدف معار�س 
اإك�صبو الدولية تثقيف اجلمهور، لكننا 
�صِهدنا يف دبي م�صتوى جديدا بالكامل 
�صعار  التعامل مع  ال�صباب يف  مل�صاركة 
ويف  ومو�صوعاته  دب��ي   2020 ك�صبو 
تلبي  ج��دي��دة  ح��ل��ول  لإي��ج��اد  ال�صعي 

ال�صباب  اإن  امل�صتقبل.  اأجيال  تطلعات 
ال��ع��امل مبنظور خمتلف، ومن  ي��رون 
ال�صروري ال�صتماع اإىل ماحظاتهم، 
واإ���ص��راك��ه��م يف عملية  اآرائ���ه���م  وف��ه��م 
التي  الطريقة  و�صتوؤثر  القرار.  �صنع 
ر���ص��م��ت ب��ه��ا الأج���ي���ال ال�����ص��اب��ة جتربة 
اإك�����ص��ب��و 2020 دب���ي، ب���دون ���ص��ك يف 
جميع معار�س اإك�صبو الدولية املقبلة، 
ال�صعار  تطوير  على  ذلك  يقت�صر  ول 
اأي�صا  ي�صمل  بل  فح�صب  واملو�صوعات 
طريقة ت�صميم املحتويات والأجنحة، 
بها  �صيمتد  ال��ت��ي  الآل���ي���ة  ج��ان��ب  اإىل 

تاأثري اإك�صبو 2020 خارج موقعه.
دبي   2020 اإك�صبو  م�صاعي  وح���ول 
العمال  رف���اه���ي���ة  دع����م  ���ص��ع��ي��د  ع��ل��ى 
اإن  ك���ريِك���ن���ت���ز����س  دمي����ي����رتي  ق�����ال   ..
ظروف العمل ورفاهية العمال �صكلت 

املنظمة  للجهة  ال��ق�����ص��وى  الأول���وي���ة 
ال���دويل  ول��ل��م��ك��ت��ب   2020 لإك�����ص��ب��و 
للمعار�س وامل�صاركني الدوليني. وقد 
ال�صارمة  ال��ت��داب��ري  يف  ذل���ك  جت�����ص��د 
م�صتوى  حتى  جت��اوزت  التي  ذة،  املتخَّ
امل��ع��اي��ري امل��ع��ت��م��دة يف دول���ة الإم�����ارات 
 2020 اإك�صبو  ونفذ  ككل.  واملنطقة 
البتكار  و�صع  برناجما  ب��اإرادت��ه  دب��ي 
يف احل�صبان، بدءا بالتخطيط للحدث 
الدويل وو�صول اإىل اإدارته با�صتخدام 
ت��ق��ن��ي��ات ح��دي��ث��ة م���ن مل��ت��اب��ع��ة �صحة 
ا�صتخدام  وع��رب  ورفاهيتهم.  العمال 
�صاهم  لارتداء،  قابلة  مبتَكرة  تقنية 
اإك�صبو 2020 دبي يف حت�صني �صامة 
العمال يف املوقع، بل �صاعد اأي�صا على 
تطوير مناذج تنبوؤية قادرة على تغيري 

القطاع باأكمله اإىل الأف�صل.

يف  ُيقام  دويل  اإك�صبو  اأول  تاأثري  وع��ن 
منطقة ال�صرق الأو�صط.. قال اإنه مع 
فتح اإك�صبو 2020 دبي اأبوابه يف عام 
اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات اأعلن 
تاريخها.  يف  جديد  ف�صل  ب��داي��ة  ع��ن 
مثاليا  ك����ان  ال���وق���ت  ه����ذا  اأن  واأرى 
ل�صت�صافة اأول اإك�صبو دويل يف منطقة 
ال�����ص��رق الأو����ص���ط واأف��ري��ق��ي��ا وجنوب 
اآ�صيا. و�صّكل ذلك فر�صة رائعة ملدينة 
دبي ودولة الإمارات واملنطقة باأكملها، 
ك��ي ت��ب��ني ل��ل��ع��امل ام��ت��اك��ه��ا للمبادئ 
م�صتقبل  ل�����ص��ن��ع  وال����روؤي����ة  وال���ق���ي���م 
لقد  واأ�صاف  املنطقة.  هذه  يف  اأف�صل 
ب��ذل��ت دول���ة الإم������ارات ج��ه��ودا هائلة 
الدويل  اإك�����ص��ب��و  م��ن  ن�صخة  ل��ت��ق��دمي 
ج��م��ع��ت اأف�������ص���ل الأف����ك����ار م���ن جميع 
اأن��ح��اء ال��ع��امل واأمل��ع��ه��ا و���ص��ت��رتك اأثرا 
فارقا.. واأكد اأن هذا الزخم �صيكون له 
دور بعيد الأم��د يف اإع��ادة التوازن اإىل 
ب�صكل  �صاما  لي�صبح منوه  القت�صاد 
وا�صتدامة..  اإن�����ص��اف��ا،  واأك�����ر  اأك����رب 
واأعرب عن ثقته يف اأن اإك�صبو 2020 
دب����ي ���ص��ي��م��ّث��ل من���وذج���ا لم���ع���ا يلهم 
العامل  و���ص��ائ��ر  املنطقة  يف  الآخ���ري���ن 
ن��ظ��را اإىل اله��ت��م��ام ال����ذي ح��ظ��ي به 
امللمو�صة  وامل���ن���اف���ع  ال�����دويل  احل����دث 

لتنظيم اإك�صبو دويل.

الأمني الع�م للمكتب الدويل للمع�ر�ض ل� »وام«: 

قيادة الإمارات �سنعت من اإك�سبو 2020 رمزا عامليا لالأمل والت�سامن الإن�ساين

•• اأبوظبي –الفجر:

اإمارة  يف  للقراءة  ال��راأي  ا�صتطاع  نتائج  – اأبوظبي  الإح�صاء  مركز  اأ�صدر 
ميار�صون  الذين  ال�صكان  ن�صبة  ارتفاع  اأظهر  ال��ذي   2022 لعام  اأبوظبي 
لتتجاوز   38% من  املا�صية  �صنوات  الثاث  خ��ال  منتظم  ب�صكل  ال��ق��راءة 
من  ال��ق��راءة  يف�صلون  منهم   79% من  اأك��ر  واأن   2022 ع��ام   55%

الإنرتنت. 
يف  املعنية  املوؤ�ص�صات  اأن  ال�صكان  من   92% اأ�صار  ال�صتطاع،  لنتائج  وفًقا 
اإمارة اأبوظبي قد قامت بدورها يف غر�س ثقافة القراءة لدى اأفراد املجتمع 
مهام  لأداء  املخ�ص�صة  ال��ق��راءة  �صاعات  ع��دد  متو�صط  بلغ  النتائج،  وبح�صب 

20 �صاعة �صهرًيا فيما و�صل متو�صط عدد �صاعات القراءة لأغرا�س  العمل 
�صهرًيا. �صاعة   25 اإىل  غري الدرا�صة والعمل يف 2022 

ويف هذا ال�صياق، اأكد �صعادة اأحمد حممود فكري، املدير العام ملركز الإح�صاء - 
اأبوظبي اأن هذا ال�صتطاع جاء ا�صتجابة ملبادرة "عام 2016.. عام القراءة" 
التي اأطلقها �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، 
ويهدف  وامل��ع��رف��ة.  العلم  حت�صيل  يف  ال��ق��راءة  ثقافة  لرت�صيخ  اهلل،  حفظه 
ال�صتطاع اإىل التعرف على اهتمامات ال�صكان حول القراءة ومواكبة جهود 
اأهم املوا�صيع التي يهتم ال�صكان  الإم��ارة يف الت�صجيع على القراءة وحتديد 
بقراءتها. وقد �صمل ا�صتطاع الراأي عينة متثل اأطياف املجتمع يف اأبوظبي 

والعني والظفرة. 

وقال �صعادته: "يحر�س مركز الإح�صاء - اأبوظبي على دعم املبادرات الوطنية 
عرب موؤ�صرات اإح�صائية توفر معلومات دقيقة تعك�س اآراء املجتمع التي ميكن 
ل�صّناع القرار ال�صرت�صاد بها يف و�صع خطط و�صيا�صات حتقق روؤية وتوجهات 

القيادة الر�صيدة واأهداف التنمية امل�صتدامة يف اأبوظبي."
واأظهرت النتائج اأن اأكر من %61 ممن ل ميار�صون القراءة ب�صكل معتاد 
ومنتظم يرون اأن اأحد اأهم الأ�صباب لعدم النتظام يف القراءة هو عدم وجود 
هو  النتظام  ع��دم  اأ�صباب  اأح��د  اأن   51% ي��رى  بينما  لديهم،  الكايف  الوقت 
املنا�صب للقراءة هو  اأن عدم توفر اجلو  %22 منهم  العمل، وقال  �صغوط 
ال�صبب الرئي�صي لعدم انتظامهم يف القراءة، يف حني، يعترب %19 القراءة 
لي�صت الهواية املف�صلة لديهم، فيما اأ�صار %10 منهم اإىل عدم توفر املادة 

املقروءة دوًما.
الإمارة،  يف  ال�صتطاع  �صملهم  ممن   79% ن�صبة  اأن  ال�صتطاع  واأظ��ه��ر 
يف�صلون الإنرتنت م�صدًرا للقراءة، واأن اأكر من ن�صف ال�صكان يعتربون اأن 

الكتب املطبوعة ما زالت �صمن امل�صادر املف�صلة للقراءة لديهم.
وحول املكان الأن�صب للقراءة، اأفاد ت�صعة من كل ع�صرة اأفراد تقريًبا باأن املكان 

الأف�صل للقراءة هو املنزل بن�صبة بلغت 92%. 
ي�صار اإىل اأن �صهر القراءة هذا العام ُيقام حتت �صعار "الإمارات تقراأ" �صمن 
يف  القراءة  ثقافة  تر�صيخ  يف  الدولة  موؤ�ص�صات  وا�صتمرارية  ا�صتدامة  جهود 
املجتمع واإثراء البيئة الثقافية، وحتث هذه املبادرة على حتفيز جميع اأفراد 

جمتمع الإمارات على ممار�صة القراءة كجزء من اأن�صطتهم اليومية. 

وفًق� لنت�ئج ا�ستطالع راأي للقراءة 2022

اإح�ساء اأبوظبي: اأكرث من ن�سف �سكان اأبوظبي ميار�سون القراءة ب�سكل منتظم

مزدهر  م�ستقبل  ل�سنع  والروؤية  والقيم  للمب�دئ  امتالكه�  للع�مل  اأظهرت  • الإم�رات 
نحو امل�ستقبل جديد  ع�ملي  حترك  لإطالق  مث�لية  من�سة  �سكل  دبي   2020 • اإك�سبو 

جميع التوقع�ت ويدوم اأثره طويال يتخطى  حدث�  دبي   2020 اإك�سبو  جعل  الإم�رات  • �سب�ب 
لل�سمود والتف�وؤل و�سنع امل�ستقبل ملهم  رمز   .. دبي   2020 • اإك�سبو 

ال�سحة جتري 298،981 فح�سا جمموعة فاين ال�سحية القاب�سة تدعم مركز را�سد لأ�سحاب الهمم بدبي
ك�سفت عن 237 اإ�سابة جديدة 

بفريو�ص كورونا و 486 حالة �سفاء 
••   اأبوظبي-وام: 

نطاق  وزي���ادة  لتو�صيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�صيا 
امل�صابة  احل��الت  وح�صر  املبكر  الكت�صاف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�صات 
 .. وعزلهم  لهم  واملخالطني   "19  - "كوفيد  امل�صتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
ال�  ال�صاعات  298،981 فح�صا جديدا خال  اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت 
24 املا�صية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�صتخدام اأف�صل واأحدث تقنيات 

الفح�س الطبي.
نطاق  وتو�صيع  ال��دول��ة  يف  والفح�س  التق�صي  اإج����راءات  تكثيف    و�صاهم 
الفحو�صات على م�صتوى الدولة يف الك�صف عن 237 حالة اإ�صابة جديدة 
بفريو�س كورونا امل�صتجد من جن�صيات خمتلفة، وجميعها حالت م�صتقرة 
وتخ�صع للرعاية ال�صحية الازمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�صجلة 
894،523 حالة. واأعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�صجيل اأي 
حالة وفاة خال الأربع والع�صرين �صاعة املا�صية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 

يف الدولة 2،302 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن �صفاء 486 حالة جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا 
تلقيها  بعد  املر�س  اأع��را���س  من  التام  19" وتعافيها   - "كوفيد  امل�صتجد 
جمموع  يكون  وبذلك  امل�صت�صفى،  دخولها  منذ  الازمة  ال�صحية  الرعاية 

حالت ال�صفاء 875،602 حالة.

»ال�سحة« تعلن تقدمي 6،539 جرعة من لقاح 
»كوفيد-19« خالل ال� 24 �ساعة املا�سية

•• اأبوظبي - وام:

من  ج��رع��ة   6،539 ت��ق��دمي  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�صية   24 ال�  ال�صاعات  "كوفيد19-" خال  لقاح 
ومعدل  جرعة   24،621،636 ام�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 248.94 جرعة لكل 100 �صخ�س.
ياأتي ذلك متا�صيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح " كوفيد19- " و�صعياً اإىل 
الو�صول اإىل املناعة املكت�صبة الناجتة عن التطعيم والتي �صت�صاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�صيطرة على فريو�س "كوفيد19-".
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-وام:

كرم ال�صيخ اأحمد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة التنمية القت�صادية بعجمان 
الذي يهدف اإىل �صقل املهارات  الأعمال  ريادة  دبلوم  على  ح�صلوا  خريجا   61
التنمية  ل��دائ��رة  الرئي�صي  املقر  يف  اأقيم  حفل  يف  وذل��ك  القت�صادي  املجال  يف 

القت�صادية.
قدما  مت�صي  عجمان  اقت�صادية  اأن  النعيمي  حميد  ب��ن  اأح��م��د  ال�صيخ  واأك���د 
لتوفري بيئة حا�صنة للمواهب الريادية وت�صعى اإىل خلق جمتمع واع يف جمال 

تلبي  التي  املتخ�ص�صة  واملهارات  املعارف  من  جمموعة  بتوفري  الأعمال  ري��ادة 
احتياجات املجتمع ومتكنه من تعزيز التنمية القت�صادية امل�صتدامة يف عجمان 

وتعزيز مكانة الإمارة كمركز اأعمال ناب�س باحلياة.
كما اأكد اأن الهدف من م�صاركة موظفي حكومة عجمان والطاب اجلامعيني 
وريادة  بامل�صاريع  باملعلومات وم�صاركتهم  تزويدهم  الأعمال هو  ريادة  دبلوم  يف 
م�صاريعهم  لإط��اق  املطلوبة  املهارات  واكت�صاب  طموحاتهم  لتحقيق  الأعمال 
املتميزة، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لديهم وتطوير قطاع ال�صركات ال�صغرية 
عجمان  اقت�صادية  اأن  النعيمي  حميد  بن  اأحمد  ال�صيخ  واأو���ص��ح  واملتو�صطة. 

مواتية  بيئة  بتوفري  واخلا�صة  الرئي�صية  ا�صرتاتيجياتها  تطبيق  اإىل  ت�صعى 
لدعم وتعزيز ريادة الأعمال وال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة وتاأ�صي�س ال�صركات 

النا�صئة املبتكرة وتهيئة بيئة حمفزة لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة الواعدة.
التنمية  دائ���رة  ع��ام  احل��م��راين مدير  اأح��م��د  اهلل  عبد  �صعادة  تقدم  م��ن جانبه 
القت�صادية بال�صكر اجلزيل اإىل ال�صيخ اأحمد بن حميد النعيمي على ح�صوره 
الكرمي حلفل تخريج موظفي وطلبة دبلوم ريادة الأعمال، الأمر الذي يوؤكد 
الدافع  تعطي  التي  التوجيهات  وتقدمي  املوظفني  دع��م  على  امل�صتمر  حر�صه 

لبذل املزيد من اجلهود يف �صبيل دعم اأهداف الدائرة ال�صرتاتيجية.

املوظفني  م��ن   61 مب�صاركة  عقد  الأع��م��ال  ري���ادة  دب��ل��وم  برنامج  اأن  واأ���ص��اف 
حماور  ع���دة  ت�صمل  ال��دب��ل��وم  يف  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��ربام��ج  اأن  مو�صحا  وال��ط��اب 
اأ�صا�صية وتتناول بالتف�صيل املتغريات العاملية وحتمية البتكار والتميز يف ريادة 
والتنظيمية  ال�صلوكية  واملقومات  الأع��م��ال  �صاحة  على  التحولت  وانعكا�صات 
الأعمال  ريادة  ومفهوم  الأعمال،  بريادة  وعاقتها  امل�صتقبلية  للمهن  الازمة 
البتكاري  والتفكري  امل�صروع  البدء فى م�صروع جديد ومقومات جناح  وكيفية 
ال�صوق  احتياجات  بني  املواءمة  وكيفية  ال�صوق  ودرا�صة  امل�صاريع  يف  والإبداعي 

واملوارد املتاحة للم�صتثمر.

•• دبي-وام:

اآي��زو يف نظام  7 �صهادات  املوانئ واجلمارك واملنطقة احل��رة،  ت�صّلمت موؤ�ص�صة 
قبل  من  اخل��ارج��ي  التدقيق  وعمليات  اإج���راءات  اكتمال  بعد  املتكامل  الإدارة 

جمموعة "لويدز ريج�صرت"، اجلهة املانحة ل�صهادات الآيزو.
واأكد �صعادة �صلطان اأحمد بن �صلّيم، رئي�س موؤ�ص�صة املوانئ واجلمارك واملنطقة 
احلرة، اأن ح�صول املوؤ�ص�صة على 7 �صهادات اآيزو ياأتي تتويجاً جلهود فرق العمل 
وتوحيد  تطبيق  نحو  للموؤ�ص�صة  التابعة  التنظيمية  ال��وح��دات  م�صتوى  على 
معايري اجلودة لتتوافق مع اأف�صل املمار�صات واملعايري العاملية، ومبا يتما�صى 
املوؤ�ص�صة يف  النجاح الذي حققته  مع اخلطة ال�صرتاتيجية للموؤ�ص�صة، مثمناً 
اإدارة اجلودة وفق نظام  ا�صتحقاق العتماد الدويل ل�صهادات الآي��زو يف جمال 
موثوقة  اأنظمة  بناء  نحو  املوؤ�ص�صة  تطلعات  مع  يتوافق  مبا  املتكامل،  الإدارة 

وم�صتدامة ل�صمان ا�صتمرارية الأعمال.
عمليات  اج��ت��ازت  احل���رة  واملنطقة  واجل��م��ارك  امل��وان��ئ  موؤ�ص�صة  اأن   ، واأو���ص��ح 
 ISO" التدقيق الازمة ل�صتحقاق 7 �صهادات اآيزو وهم نظام اإدارة اجلودة
9001" لتلبية توقعات املتعاملني وفقاً للتوجهات ال�صرتاتيجية للموؤ�ص�صة، 
ونظام اإدارة البيئة "ISO 14001" للحد من التلوث، ونظام اإدارة ال�صحة 
الأم��را���س والإ���ص��اب��ات يف  م��ن  ال��وق��اي��ة  "ISO 45001" ع��رب  وال�صامة 
ر�صا  "ISO 10002" ل��ت��ع��زي��ز  ال�����ص��ك��اوى  اإدارة  ون��ظ��ام  ال��ع��م��ل،  م��ن��اط��ق 
ال�صيطرة على  "ISO 28000" من خال  الأم��ن  اإدارة  املتعاملني، ونظام 
"ISO 27001" عرب حماية  اإدارة اأمن املعلومات  املخاطر الأمنية، ونظام 

املعلومات اخلا�صة باملوؤ�ص�صة وجميع ال�صركاء ال�صرتاتيجيني.
وت�صّلم رئي�س موؤ�ص�صة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة �صهادات الآيزو، خال 
حفل اإطاق الهوية املوؤ�ص�صية اجلديدة للموؤ�ص�صة، من مدير عمليات منطقة 

لوي�س  ريجت�صر"،  "لويدز  ملجموعة  واآ�صيا  الأو���ص��ط  وال�صرق  اإفريقيا  �صمال 
كونها، بح�صور �صعادة اأحمد حمبوب، الرئي�س التنفيذي للموؤ�ص�صة مدير عام 

جمارك دبي، واملدراء التنفيذيون ومدراء اإدارات املوؤ�ص�صة.
متطلبات  تطبيق  على  حري�صة  املوؤ�ص�صة  اأن  �صلّيم  ب��ن  اأح��م��د  �صلطان  واأك���د 
الرتقاء  موا�صلة  يف  ج��ه��وده��ا  �صمن  وذل���ك  ال�����ص��ه��ادات  ه��ذه  على  احل�����ص��ول 
مب�صتوى وجودة وكفاءة اخلدمات والأنظمة الإدارية والت�صغيلية املعمول بها، 

م�صرياً اإىل اتباع املوؤ�ص�صة وتطبيقها للمعايري العاملية يف نظام اإدارة اجلودة.
ثقة  ر�صيد  يرتفع  ال�صبع،  ال�صهادات  ه��ذه  على  املوؤ�ص�صة  ح�صول  " مع  وق��ال 
وولء املتعاملني باخلدمات التي تقدمها املوؤ�ص�صة، وبالتوازي املكانة التناف�صية 

وعاقات ال�صراكة والتعاون مع ال�صركاء ال�صرتاتيجيني".
ا�صتمرارية  على  احل���رة  واملنطقة  واجل��م��ارك  امل��وان��ئ  موؤ�ص�صة  ح��ر���س  واأك���د 
ا�صتحقاق  وا�صتمرار  العاملي،  ال�صعيد  على  الريادة  لتحقيق  خدماتها  تطوير 

اأن رفع كفاءة اخلدمات  وجتديد ال�صهادات خال ال�صنوات القادمة، مو�صحاً 
والت�صهيات التي تقدمها املوؤ�ص�صة اأ�صبحت اليوم جزءا ل يتجزاأ من متطلبات 

احلكومة يف �صعيها نحو الريادة والتميز.
الأو�صط  وال�صرق  اإفريقيا  �صمال  منطقة  عمليات  مدير  كونها،  لوي�س  وق��ال 
واآ�صيا ملجموعة "لويدز ريجت�صر"، اإن قدرة موؤ�ص�صة املوانئ واجلمارك واملنطقة 
ومعرفتها  املتكاملة  الإدارة  اأنظمة  من  متما�صكة  جمموعة  بناء  على  احل��رة 
اإجناز  هو  ال�صرتاتيجية  اأهدافها  بتحقيق  وال�صماح  عملياتها  اإدارة  لكيفية 

عظيم.
العمل  اإىل موا�صلة  ونتطلع  الإجن��از،  بتحقيق هذا  ك�صركاء  " نفخر  واأ�صاف 
عن كثب يف ال�صعي الامتناهي نحو التميز، كما نفعل مع الهيئات الحتادية 
وهيئات حكومة دبي التي ت�صاهم ب�صكل حا�صم يف تطوير الإمارة ودولة الإمارات 

العربية املتحدة".

•• اأبوظبي-وام:

جلمارك  ال���ع���ام���ة  الإدارة  ح�����ص��ل��ت 
العمل"  بيئات  "اأف�صل  على  اأبوظبي 
لت�صبح اأول جهة حكومية يف الإمارة 
ال��ت�����ص��ن��ي��ف م���ن منظمة  ت���ن���ال ه����ذا 
 "Great Place To Work"
يف  املتخ�ص�صة  ال��ع��امل��ي��ة  الأم��ريك��ي��ة 

بيئة العمل عالية الثقة.
على  بناًء  الت�صنيف  ه��ذا  منح  وياأتي 
ال���ص��ت��ب��ي��ان اخل���ا����س مب��وؤ���ص��ر الثقة 
الذي يقي�س ويقيم جتربة املوظفني 
اإذ  اأب��وظ��ب��ي،  يف العمل ل��دى ج��م��ارك 
مت ال�صتناد اإىل معايري تقييم رئي�صة 

اأبوظبي"  "جمارك  ف��ي��ه��ا  ح��ق��ق��ت 
وتاأثري  "فاعلية  منها  مرتفعة  ن�صباً 
الت�����ص��ال وال��ت��وا���ص��ل ال��داخ��ل��ي بني 
و�صعور  وامل��وظ��ف��ني،  ال��ق��ي��ادة  ف��ري��ق 
الذي  العمل  جت��اه  بالفخر  امل��وظ��ف 
وحتقيق  الوظيفي،  وال��رف��اه  ي��وؤدي��ه، 
ال�صخ�صية  احل����ي����اة  ب����ني  ال�����ت�����وازن 
احتواء  على  الإدارة  وق��درة  والعمل، 
امل��وظ��ف��ني املبدعني  ك��ف��اءة  وت��ط��وي��ر 
والعمل  ال��ف��ري��ق  وروح  وامل��ب��ت��ك��ري��ن، 
اجلماعي، والهوية والثقافة املوؤ�ص�صية 
وامل�صوؤولية  اأب����وظ����ب����ي،  جل����م����ارك 
املجتمعية". وقال �صعادة را�صد لحج 
املن�صوري املدير العام لاإدارة العامة 

اإن  املنا�صبة  بهذه  اأبوظبي  جل��م��ارك 
الركائز  م��ن  الإي��ج��اب��ي��ة  العمل  بيئة 

الأ���ص��ا���ص��ي��ة ل��ل��ث��ق��اف��ة امل��وؤ���ص�����ص��ي��ة يف 
ج��م��ارك اأب��وظ��ب��ي وال��ت��ي ُب��ن��ي��ت على 

مناخ من الثقة والتحفيز من خال 
تطبيق ون�صر وتر�صيخ مفهوم ال�صعادة 
والتناغم الوظيفي يف الإدارة، موؤكداً 
تطبيق  ع��ل��ى  ح��ري�����ص��ة  الإدارة  اأن 
الرامية  ال��ع��امل��ي��ة  امل��م��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل 
اإىل اإر�صاء بيئة عمل من �صاأنها تعزيز 
وتاأ�صي�س  امل��وظ��ف��ني،  وولء  رف��اه��ي��ة 
على  ق����ادرة  متمكنة  موؤ�ص�صية  بيئة 
للقيادة  الطموحة  التطلعات  مواكبة 
اأن  ال��ع��امل��ي��ة. واأ����ص���اف  ل��ل��و���ص��ول اإىل 
جلمارك  ال���ع���ام���ة  الإدارة  اه���ت���م���ام 
الب�صرية  ك��وادره��ا  بتطوير  اأبوظبي 
توؤكد  ما  اأولوياتها، وهو  ياأتي �صمن 
با�صتمرار  ال��ر���ص��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  ع��ل��ي��ه 

العنا�صر  ال��ب�����ص��ري��ة ه��ي  امل����وارد  ب���اأن 
التنمية،  م��ع��ادل��ة  يف  ت���اأث���رياً  الأك����ر 
واأن الهتمام بتوفري البيئة الداعمة 
ت�صعها  التي  املتطلبات  اأهم  من  لها، 
احلكومة يف مقدمة اأولوياتها؛ وذلك 
مب���ا ي���ت���واف���ق م���ع م��ئ��وي��ة الإم�������ارات 

ت�صعى اإىل ال�صتثمار  والتي   2071
يف �صباب الدولة، وجتهيزهم باملهارات 
واملعارف التي ت�صتجيب مع التغريات 
امل��ت�����ص��ارع��ة، وال��ع��م��ل ك��ي ت��ك��ون دولة 
الإمارات اأف�صل دولة يف العامل بحلول 
وذلك  الدولة  لقيام  املئوية  الذكرى 

منظمة  اأن  ي��ذك��ر   .2071 ال��ع��ام  يف 
 "Great Place To Work"
هي منظمة ا�صت�صارية عاملية م�صوؤولة 
عن تقييم بيئات العمل حول العامل، 
ولها 57 فرعاً حول العامل من بينها 

دولة الإمارات.

•• اأبوظبي-الفجر: 

يف  الأع��م��ال  اإدارة  كلية  عميد  ح�صل 
باري  الربوفي�صور  اأب��وظ��ب��ي،  جامعة 
اأوماهوين، على جائزة "اأف�صل عميد 
"جوائز بيتا جاما  كلية للعام" �صمن 
�صيجما"  جاما  "بيتا  وُتعد  �صيجما". 
ج��م��ع��ي��ة دول���ي���ة م��رم��وق��ة ت��ن��ب��ث��ق عن 
اجلامعية  الأعمال  اإدارة  كليات  احتاد 
وج����اء   ."AACSB" امل���ت���ق���دم���ة 
ت��ر���ص��ي��ح ال���ربوف���ي�������ص���ور اأوم����اه����وين 
ب��ي��ت��ا ج���ام���ا �صيجما  ق�����ص��م  ق��ب��ل  م���ن 
اجلائزة  ع��ل��ى  ليح�صل  اجل��ام��ع��ة،  يف 
615 عميد كلية  اأك��ر م��ن  م��ن ب��ني 
38 بلداً  رائ��دة يف  اأعمال يف جامعات 

الربوفي�صور  وح�صل  ال��ع��امل.   ح��ول 
عميد  "اأف�صل  جائزة  على  اأوماهوين 
بتزويد  لل���ت���زام���ه  ت���ق���دي���راً  للعام"، 
مثالية  اأك���ادمي���ي���ة  ب��ت��ج��رب��ة  ال��ط��ل��ب��ة 
املناهج  ل��ت��ط��وي��ر  امل��ت��وا���ص��ل  ودع���م���ه 
الدرا�صية وفق اأف�صل املعايري العاملية.  
وُتعد جائزة بيتا جاما �صيجما لأف�صل 
مُينح  وت��ك��رمي��اً  ت��ق��دي��راً  للعام  عميد 
اإ�صهامات  ق���دم  واح���د  متميز  لعميد 
كبرية يف جناح ق�صم بيتا جاما �صيجما 
يف جامعته طوال العام الدرا�صي. وقد 
اأف�صل  جائزة  على  احلا�صلون  اأظهر 
ا�صتثنائية  قيادية  كفاءة  للعام  عميد 
م�صتويات  اأع��ل��ى  وق��دم��وا  لأق�صامهم 
ال��ن��زاه��ة والل���ت���زام، مب��ا يتما�صى مع 

قيم ومبادئ بيتا جاما �صيجما. 
الربوفي�صور  ق���ال  ال�����ص��دد،  ه���ذا  ويف 
اأوماهوين: "اأعتز بح�صويل على هذه 
اجلائزة الدولية املرموقة، التي ت�صلط 
جتاه  امل�صتمر  ال��ت��زام��ن��ا  على  ال�����ص��وء 
اإدارة  كلية  مكانة  على  وتوؤكد  طلبتنا 
اأب��وظ��ب��ي كواحدة  ب��ج��ام��ع��ة  الأع���م���ال 
من كليات اإدارة الأعمال الرائد، لي�س 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  ف��ق��ط يف 
العامل.  م�صتوى  ع��ل��ى  ب��ل  وامل��ن��ط��ق��ة، 
اإ�صافة  اجل��ائ��زة  على  احل�����ص��ول  ُي��ع��د 
قيمة للتكرميات والعتمادات الدولية 
مبا  الكلية  بها  حتظى  ال��ت��ي  املتميزة 
 EQUIS الع���ت���م���ادي���ن  ذل�����ك  يف 
اجلودة(  لتطوير  الأوروب����ي  )النظام 

اإدارة  ك��ل��ي��ات  )احت�����اد   AACSBو
الأع�����م�����ال اجل���ام���ع���ي���ة امل���ت���ق���دم���ة يف 
الوليات املتحدة الأمريكية(، ما يجعل 
كليات  م��ن  فقط   1% �صمن  الكلية 
العامل  م�صتوى  ع��ل��ى  الأع���م���ال  اإدارة 
العتمادين.  هذين  ب��ني  جتمع  التي 
�صمان  يف  الع���ت���م���ادات  ه����ذه  ت�����ص��ه��م 
تعمل  متقدمة  درا�صية  مناهج  تقدم 
�صوق  يف  للتميز  الطلبة  اإع����داد  ع��ل��ى 
العمل."  من جهته، هناأ الربوفي�صور 
اأبوظبي  اأح��م��د، م��دي��ر ج��ام��ع��ة  وق���ار 
اإىل  م�صرياً  اأوم��اه��وين،  الربوفي�صور 
اأن اجلائزة خري دليل على الإجنازات 
واأع�صاء  التي حققها الطلبة  الكبرية 
هيئة التدري�س يف اجلامعة. واأ�صاف: 

اأوم����اه����وين  ال���ربوف���ي�������ص���ور  "يتمتع 
حيث  ا�صتثنائية،  ق��ي��ادي��ة  ب�صخ�صية 
اأبرز  واح��دة من  باأ�صلوب خا�س  يقود 

كليات الأعمال يف املنطقة."
جامعة  الأع���م���ال  اإدارة  ك��ل��ي��ة  وت��ق��دم 
برامج  من  كبرية  جمموعة  اأبوظبي 
العليا  وال����درا�����ص����ات  ال��ب��ك��ال��وري��و���س 
مهارات  وتعزيز  بناء  على  تعمل  التي 
القيادية  وامل��ه��ارات  والإدارة  الأع��م��ال 
للطلبة  الكلية  وت��ق��دم  الطلبة.  ل��دى 
التبادل  ب��رام��ج  يف  امل�����ص��ارك��ة  ف��ر���ص��ة 
للتكنولوجيا  ك��وي��ن��زلن��د  معهد  م��ع 
اإ�����ص����رتال����ي����ا،  وج����ام����ع����ة م����ون����ا�����س يف 
املدى  ق�صرية  ب��رام��ج  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
فرن�صا،  من  ك��ٍل  يف  ب��اخل��ارج  للدرا�صة 

وك������وري������ا اجل����ن����وب����ي����ة، وال������ربازي������ل، 
واأيرلندا.  وقبل ان�صمامه اإىل جامعة 
اأبوظبي عام 2020، عمل اأوماهوين 
املدر�صة  يف  اأول  اأك���ادمي���ي  ك��م�����ص��وؤول 
كما  �صوي�صرا،  يف  ل���وزان  يف  الفندقية 
ت����وىل يف ال�����ص��اب��ق م��ه��ام ع��م��ي��د كلية 

اإدارة الأعمال يف جامعة ولونغونغ يف 
دبي. وتوىل اأوماهوين اأي�صاً عدداً من 
املنا�صب القيادية يف جامعة �صوينربن 
فيكتوريا  وج���ام���ع���ة  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
وب�صفته  اأ���ص��رتال��ي��ا.  يف  م��ل��ب��ورن  يف 
يعمل  الأع���م���ال،  اإدارة  لكلية  ع��م��ي��داً 

مع  كثب  ع��ن  اأوم��اه��وين  الربوف�صور 
اأع�صاء الهيئتني التدري�صية والإدارية 
ا�صتحداث  الكلية ل�صمان موا�صلة  يف 
وت��ط��وي��ر ال���ربام���ج وامل���ن���اه���ج وط���رح 
برامج جديدة تلبي احتياجات ال�صوق 

واهتمامات الطلبة.

•• دبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دبي 
دره�����م  م�����اي�����ني  ب�10  ت����ربع����ه����ا 
"املليار  للم�صاهمة يف جهود مبادرة 
يف  ن���وع���ه���ا  م�����ن  الأك���������رب  وجبة" 
م�صاندة  اإىل  تهدف  والتي  املنطقة، 
امل�صتدام  ال��غ��ذائ��ي  ال��دع��م  وت��ق��دمي 
والأك��ر حاجة  الأق��ل حظاً  للفئات 
ال�صرق  دول  م����ن  دول�������ة   50 يف 
والعامل  اأفريقيا  و�صمال  الأو���ص��ط 
ويف مقدمتهم الأطفال والاجئني 
وال����ن����ازح����ني و����ص���ح���اي���ا ال����ك����وارث 

والأزمات.

وياأتي تربع هيئة كهرباء ومياه دبي 
يف �صياق توايل م�صاهمات املوؤ�ص�صات 
والأف������������راد م����ن داخ�������ل الإم���������ارات 
لدعوة  تلبية  امل��ب��ادرة  يف  وخ��ارج��ه��ا 
بن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب 
رئي�س  ن���ائ���ب  م���ك���ت���وم،  اآل  را�����ص����د 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
عند  دع��ا  وال��ذي  "رعاه اهلل"،  دب��ي 
وجبة"  "املليار  م����ب����ادرة  اإط������اق 
لتوفري �صبكة اأمان غذائي للفقراء 
امل�صوؤولية  يج�صد  مب��ا  واجل��ائ��ع��ني، 
الإن�صاين  والل����ت����زام  الأخ���اق���ي���ة 
م���ن الإم�������ارات ل��ل��ع��امل مب���ا يعك�س 
الإم����ارات  ل�صعب  الإن�صانية  القيم 

اإن�صانية من  ولإي�صال مليار ر�صالة 
دولة الإمارات للعامل.

العمل  يف  ا���س��ت�����س��رايف  ن��ه��ج 
اخلريي

الطاير،  �صعيد حممد  معايل  وقال 
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�صو 
"اأتقدم  دب��ي:  ومياه  كهرباء  لهيئة 
والتربيكات  التهاين  اآي���ات  باأ�صمى 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ل�����ص��ي��دي 
نائب  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
دب�����ي، رع�����اه اهلل،  لإط����اق  ح���اك���م 
عرب  وجبة"  "املليار  م��ب��ادرة  �صموه 

مبادرات حممد بن را�صد اآل مكتوم 
اإىل حملة  ت�����ص��اف  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة، 
"100 مليون وجبة"، التي اأطلقها 
النهج  وتعك�س  املا�صي،  العام  �صموه 
ال�صت�صرايف ل�صموه كقائد ا�صتثنائي 
اأي��ادي بي�صاء ورائد عاملي  و�صاحب 
يف اإغاثة امللهوفني واملحرومني حول 
ب��ق��اع الأر������س، ع��رب مبادرات  ك��اف��ة 
�صموه الإن�صانية والجتماعية التي 
تعزز  مكانة دولة الإمارات العربية 
امل��ت��ح��دة يف ال��ع��ط��اء الإن�����ص��اين عرب 
ت��ق��دمي من����وذج ري����ادي ي��ح��ت��ذى به 
التنمية  يف  ال���ع���امل  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
امل�����ص��ت��دام��ة خ�����ص��و���ص��اً يف ظ��ل هذه 

الأوق�������ات ال�����ص��ع��ب��ة ال���ت���ي مي���ر بها 
ال�صيا�صية  الأزم�����ات  ج���راء  ال��ع��امل 

وال�صحية والطبيعية ".
هيئة  "تت�صرف  م��ع��ال��ي��ه:  واأ����ص���اف 
داعماً  تكون  باأن  دبي  كهرباء ومياه 
التي  وج��ب��ة،  املليار  مل��ب��ادرة  رئي�صياً 
انطلقت بالتزامن مع �صهر رم�صان 
امل���ب���ارك، وه����ي  الأك����رب م��ن نوعها 
دعم  ل��ت��وف��ري  وال���ع���امل،  املنطقة  يف 
غذائي مبا�صر ي�صل اإىل مليار وجبة 
للفقراء واجلوعى يف 50 دولة حول 
العامل دون النظر اإىل دين اأو لون اأو 
عرق اأو ثقافة، متخذًة »ما اآمن بي 
من بات �صبعان وجاره جائع« �صعاراً 

اأهداف  حتقيق  يف  ي�صهم  ومب��ا  لها، 
و�صعتها  ال��ت��ي  امل�صتدامة  التنمية 
ومن   ،  2030 لعام  املتحدة  الأمم 
اجلوع  على  الق�صاء  ه��دف  �صمنها 

يف العامل".

عط�ء متوا�سل
تنظمها  ال��ت��ي  امل����ب����ادرة  وان��ط��ل��ق��ت 
مبادرات حممد بن را�صد اآل مكتوم 
العاملية حتت �صعار "ما اآمن بي من 
بات �صبعان وجاره جائع" ابتداًء من 
�صهر رم�صان ل�صناعة الفرق ور�صم 
البت�صامة على وجوه الفئات الأقل 
حظاً يف الدول امل�صتهدفة� ا�صتكمال 

املا�صي بتوزيع  ال��ع��ام  اإجن���ازه  مل��ا مت 
)220 مليون وجبة( �صمن حملة 
خال  م��ن  وج��ب��ة(،  مليون   100(
بالو�صول  املتمثل  اجل��دي��د  ال��ه��دف 

اإىل مليار وجبة.
امل���ب���ادرة يف ح�����ص��د جهود  وت�����ص��اه��م 
اأك���رب ع��دد م��ن الأف����راد وال�صركات 
وامل����وؤ�����ص���������ص����ات ورج���������ال الأع�����م�����ال 
بالعمل  لها  امل�صهود  وال�صخ�صيات 
الإن�����ص��اين م��ن اأج���ل خ��دم��ة ق�صية 
اإن�����ص��ان��ي��ة ودع���م���ا حت��ق��ي��ق اأه�����داف 
للتنمية  امل���ت���ح���دة  الأمم  اأج����ن����دة 
امل�صتدامة التي ت�صعى للق�صاء على 

اجلوع يف العامل بحلول 2030.

امل����ب����ادرة م���ن خ����ال �صبكة  وت��ت��ي��ح 
�صراكاتها الإقليمية والعاملية تقدمي 
�صبح اجلوع عن  تبعد  وجبة يومية 
املحتاجني مقابل تربعات تبداأ من 
درهم واحد فقط ميكن من خاله 
لإعداد  الأ�صا�صية  امل��ك��ون��ات  متويل 
وج��ب��ة ط��ع��ام يف امل��ج��ت��م��ع��ات الأق���ل 

دخًا التي ت�صملها املبادرة.

»رئي�ص اقت�سادية عجمان« يكرم 61 خريجا من موظفي الدائرة

»املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة بدبي« تنال 7 �سهادات اآيزو يف نظام الإدارة املتكامل

جمارك اأبوظبي حت�سل على ت�سنيف اأف�سل بيئة عمل 
»Great Place To Work« من منظمة

عميد كلية اإدارة الأعمال بجامعة اأبوظبي يح�سل على جائزة 
»اأف�سل عميد كلية للعام« من جوائز »بيتا جاما �سيجما« 

�سمن املب�درة الأكرب يف املنطقة لإطع�م الطع�م يف رم�س�ن يف 50 دولة حول الع�مل

»هيئة كهرباء ومياه دبي« تقدم 10 ماليني درهم لدعم مبادرة »املليار وجبة«

•• ال�صارقة-وام:

اجلمعيات  اإح���دى   - الكلى  مر�صى  اأ���ص��دق��اء  جمعية  اأط��ل��ق��ت 
الداعمة لل�صحة يف املجل�س الأعلى ل�صوؤون الأ�صرة بال�صارقة.. 
"�صحتي بني ثقافتي  �صعار  "�صحتي يف رم�صان" حتت  حملة 
حول  التوعية  ون�صر  تعزيز  اإىل  تهدف  والتي  وم�صوؤوليتي"، 
دعم  جانب  اإىل  لل�صائمني  ال�صليمة  التغذية  وج���ودة  نوعية 
مر�صى الكلى وتقدمي الن�صائح التي ت�صمن لهم �صيام �صحياً. 
اخلريية  وامل���ب���ادرات  الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د  احلملة  وت�صهد 
والتوعوية، حيث تقوم اجلمعية بتوزيع وجبات اإفطار يف خيمة 
الهال  بالتعاون مع هيئة  وذلك  النخيات  الإفطار مبنطقة 

الأحمر، بالإ�صافة اإىل ن�صر فيديو توعوي ومن�صورات تثقيفية 
اخلا�صة  الجتماعي  التوا�صل  م��واق��ع  على  تفاعلية  واأ�صئلة 
باجلمعية تت�صمن العديد من املعلومات والإر�صادات ال�صحية 
افرتا�صية  ور���ص��ة  تنظيم  اجل��م��ع��ي��ة  ت��ع��ت��زم  ك��م��ا  وال��ت��غ��ذوي��ة، 
فيديو  ن�صر  جانب  اإىل  ت��وام،  م�صت�صفى  مع  بالتعاون  تثقيفية 
"�صامة" يف امل�صت�صفيات اخلا�صة واحلكومية، ويهدف الفيديو 
والوقاية  عاجها  و�صبل  الكلى  باأمرا�س  املجتمع  توعوية  اإىل 

منها.
اأ�صدقاء  وقالت �صعادة مرمي خلفان بن دخني، رئي�صة جمعية 
مر�صى الكلى اإن اطاق حملة "�صحتي يف رم�صان" تاأتي اأوًل 
التي  والغذائية  ال�صحية  ب��ال��ع��ادات  ال�صائمني  توعية  بهدف 

رم�صان،  �صهر  خ��ال  �صحتهم  تعزيز  �صمان  على  ت�صاعدهم 
على  لتعريفهم  اجلمهور  مع  التوا�صل  تعزيز  اإىل  بالإ�صافة 
اجلمعية ور�صالتها واأهدافها ويف نف�س الوقت تت�صمن العديد 
�صهر  اأج���واء  م��ع  املن�صجمة  اخل��ريي��ة  املجتمعية  امل��ب��ادرات  م��ن 
الإن�صاين  الت�صامن  قيم  م��ن  يت�صمنه  وم��ا  امل��ب��ارك  رم�صان 
مر�صى  اأ�صدقاء  جمعية  اأن  اإىل  م�صرية  بالآخرين،  وال�صعور 
الكلى وبرعاية كرمية من قرينة �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة، 
املجل�س  رئي�صة  القا�صمي  حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�صيخة  �صمو 
الأعلى ل�صوؤون الأ�صرة بال�صارقة، حري�صة على اطاق املبادرات 
والربامج التي تهدف اإىل تعزيز الوعي ال�صحي لأفراد املجتمع 

وحت�صني ال�صحة اجل�صدية والنف�صية ملر�صى الكلى.

جمعية اأ�سدقاء مر�سى الكلى بال�سارقة تطلق حملة »�سحتي يف رم�سان«



اخلميس   14  إبريل    2022  م   -    العـدد   13519  
 Thursday     14   April   2022   -  Issue No   1351908

العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم جنوم خيرب

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1275599 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

ا�صافة ح�صن احمد عبداهلل �صلطان احلمادي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف بطي حممد احمد �صيف املزروعي
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 

اإع����������الن
الكهربائية  لاعمال  ال�ص�����ادة/فرن  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN والتكييف   رخ�صة رقم:2186666 
تعديل وكيل خدمات / حذف حممد غمران ربيع حارب الكويتى

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ فرن لاعمال الكهربائية والتكييف

FENNER ELECTRICAL AND AIR CONDITIONING WORKS

اإىل/ فرن لاعمال الكهربائية والتكييف - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
FENNER  ELECTRICAL AND AIR CONDITIONING WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة املقاولت الكهربائية  4220904
التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/هيلك�س للحلول الطبية ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:4397991 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد ح�صنني جمال احمد عبدالفتاح %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد ح�صنني جمال احمد عبدالفتاح
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل حممد عبداهلل عامر الفا�صى

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ هيلك�س للحلول الطبية ذ.م.م

HELIX MEDICAL SOLUTIONS L.L.C

اإىل/ هيلك�س للحلول الطبية - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
HELIX MEDICAL SOLUTIONS SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم وم�صاوي ب�صت داميوند

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2141661 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة احمد �صالح ي�صلم احمد بن �صميدع %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل احمد على عبداهلل البلو�صى
تعديل اإ�صم جتاري من/ مطعم وم�صاوي ب�صت داميوند

BEST DIAMOND RESTAURANT AND GRILLS

اإىل/ مطعم وم�صاوي اي�صت زون
EAST ZONE  RESTAURANT AND GRILLS

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صيدلية العني اجلديدة - ذ م م - 

قد تقدموا الينا بطلب  CN فرع رخ�صة رقم:3029196 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة زياد امري احمد �صالح %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف زياد امري احمد �صالح
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد خالد حممد مرتف اجلابرى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
ال�صخ�س  �صركة  اإىل  حمدودة  م�صوؤولية  ذات  �صركة  من   / قانوين  �صكل  تعديل 

الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من /�صيدلية العني اجلديدة - ذ م م - فرع

NEW AL AIN PHARMACY - L L C - BRANCH
اإىل/ �صيدلية العني اجلديدة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م - فرع

NEW ALAIN PHARMACY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - BRANCH
التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 

اإع����������الن
لا�صت�صارات  وايز  ال�ص�����ادة/انوفيتيف  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN والتجارة العامة  رخ�صة رقم:3013007 

تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�صاحة 0*0 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل ال�صم التجاري من انوفيتيف وايز لا�صت�صارات والتجارة العامة

اىل/ انوفيتيف وايز لا�صت�صارات والتجارة العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة 

�صت�صتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بقالة ح�صينة اجلديدة - فرع

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:1108578 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صلطان حمد حممد خليفه ال�صام�صى %50

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صالح عتيق را�صد عبيد الكعبى %50
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حمد حممد خليفه م�صعود ال�صام�صى

تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�صاحة 1*5 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من فرع اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ بقالة ح�صينة اجلديدة - فرع
HASINA NEW GROCERY - BRANCH

اإىل/ مطعم النفود للمندي ذ.م.م
AL NAFUD MANDI RESTAURANT  - .L.L.C

م�صعود  خليفة  حممد  حمد   - بناية   - زاخر  منطقة   - العني  العني  من   / عنوان  تعديل 
 202200256684  202200256684   1 نعمة  نعمة  العني  اإىل  العاقة(  )�صاحب  ال�صام�صي 

حمد حممد خليفة م�صعود
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة مطعم )5610001

 تعديل ن�صاط / حذف بقالة  4711003
القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/م�صتودع يف بي ا�س للدواء ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1386918 
تعديل مدير / اإ�صافة �صام�صري فاياليل بارامبات بوكينارى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة برجيل ماجنمنت برايفت ليميتد
 BURJEEL MANAGEMENT PVT. LIMITED

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة برجيل هولدينجز برايفت ليميتد
 BURJEEL HOLDINGS PVT. LIMITED

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حمد را�صد حمد املطوع الظاهرى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صام�صري فاياليل بارامبات بوكينارى

تعديل اإ�صم جتاري من/ م�صتودع يف بي ا�س للدواء ذ.م.م
V P S DRUG STORE L.L.C

اإىل/ م�صتودع برجيل للدواء ذ.م.م
 BURJEEL DRUG STORE L.L.C 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم و كافيه اووي

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:4334530 
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 0

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ مطعم و كافيه اووي

OII CAFE & RESTAURANT

اإىل/ مطعم وكافيه اأووي ذ ذ م - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
OII RESTAURANT & CAFE L L C - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كابيتال 

للخدمات املعمارية والهند�صية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4145581 

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/تاف  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�صيلد لعمال العزل
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4414189 

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/حركات 

خلدمات التو�صيل
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3848794 

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/بوابة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

البتكار للمقاولت العامة والنقليات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2828268 

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ذا بيك�س 

بيكري
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1817086 

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/فك�صجر 

للنجار
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3739585 

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:فويجر لل�صياحة وال�صفر ذ.م.م
0.3 - مبنى ال�صيد ال�صيخ �صعيد بن  اأبوظبي - �صرق  عنوان ال�صركة:جزيرة 

حمدان بن حممد بن خليفة واخرين
CN 3994985 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
1 - حل وت�صفية ال�صركة

2 - تعيني ال�صادة/الهاملي و�صركاه - حما�صبون قانونيون ، كم�صفي قانوين 
لل�صركة بتاريخ:2022/4/4 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250009549
تاريخ التعديل:2022/4/13

املعني  امل�صفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ارت ديزرت للمقاولت العامة

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:2481258 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد �صربى عبداجلواد بيدق %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صالح عمر �صامل �صالح بن عمرو
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ ارت ديزرت للمقاولت العامة 
ART DESERT GENERAL CONTRACTING 

اإىل /ارت ديزرت للمقاولت العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م 
ART DESERT GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

ف��ق��د امل��دع��و / م��ن��ه��اد ح�صن 
بنجادي�س     ، ال����دي����ن  ازاد 
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)EB0126335(  رق����م 

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

    0502291177

فقدان جواز �سفر
انكو�س   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
الهند     ، ���ص��ي��ن��غ  ج��ورج��ي��ت 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )P7602907( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0545604546

فقدان جواز �سفر
ارافيندان    / امل���دع���و  ف��ق��د 
ناتاراجان ناتاراجان ، الهند   
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )n4638099( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0501231732

فقدان جواز �سفر
ح�صني  /زوار  امل����دع����و  ف���ق���د 
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القا�صي ب�صام مولوي اللتزام مبنع  الداخلية والبلديات  اأعلن وزير 
الأذى اللفظي اأو العملي، بحق دول اخلليج. وقال الوزير مولوي بعد 
لقائه ال�صفري ال�صعودي وليد البخاري يف مقره يف الريزة �صرق بريوت 
ودول  ال�صعودية  بحق  عملي  اأو  لفظي  اأذى  اأي  مبنع  ملتزمون  "اإننا 
اخلليج وموقفنا وا�صح يف اإدانة اأي تعر�س اأو تعدي على اأمن الآمنني 
دائماً  "كنت  م�صيفاً  الأح��ب��ة،  بلقاء  اللقاء  وو���ص��ف  ال�صعودية".  يف 
اأقول على اللبنانيني اللتزام مب�صلحة اأ�صقائهم باأمن واأمان اململكة 
العربية ال�صعودية و�صائر دول جمل�س التعاون اخلليجي التي مل تفّرق 
اأن يعطي  لبنان كل ما ميكن  اأعطت  اللبنانيني. ومملكة اخلري  بني 
الأخ الأكرب لاأخ الأ�صغر". واأ�صاف " ما نقوم به ينطلق من قناعاتنا 
يف  وم�صتمرون  واأمتنا  �صعبنا  لنخدم  مواقعنا  يف  بوجودنا  ومرتبط 
لبنان  اللبنانية ول�صتقرار  بالدولة  اإمياننا  انطاًقا من  به  نقوم  ما 
ونحن  اأم��ن م�صرتك  هو  العربي  الأم��ن  اأن  باعتبار  العربية  وال��دول 
اأ�صقاء تربطنا عاقات قربى وم�صلحة". ورداً على �صوؤال عن حلحلة 
يف قرار منع ت�صدير ال�صلع اللبنانية اإىل ال�صعودية، قال الوزير مولوي 
"اإن الأمور �صتتم معاجلتها مبا فيه حفظ الأمن، وهذه املوا�صيع تتم 
ال�صعودية  بني  القانونية  الر�صمية  الأطر  ودرا�صتها �صمن  معاجلتها 

ودول اخلليج من جهة ولبنان من جهة ثانية.

عادة ما تكون ن�صبة بطالة يف اأدنى م�صتوياتها التاريخية اأمرا يحلم 
به الروؤ�صاء الأمريكيون، غري اأن جو بايدن يواجه يف املقابل معدل 

ت�صخم مقلقا قد يكلف حزبه الدميوقراطي ثمنا باهظا.
وتراجعت �صعبية بايدن يف الأ�صهر الأخرية ب�صبب الت�صخم، ولو اأن 
كوك  ت�صاريل  وق��ال  تدريجيا.  الرتاجع  يف  ا�صتمرت  البطالة  ن�صبة 
موؤ�ص�س الن�صرة ال�صيا�صية التي تلقى متابعة وا�صعة "كوك بوليتيكال 
ارتفاع  يهم" �صوى  �صيء  ال�صيا�صي، ل  ال�صعيد  "على  ريبورت" اإن��ه 
اإذ و�صل  عاما  اأربعني  اأعلى م�صتوياته منذ  الت�صخم  وبلغ  الأ�صعار. 
اإىل %8،5 يف اآذار/مار�س مبعدل �صنوي، مقابل %7،9 يف �صباط/

اأن  غري  الثاثاء.  ال�صادر  امل�صتهلك  اأ�صعار  موؤ�صر  بح�صب  فرباير، 
منو العمالة هو من العوامل التقليدية لنجاح ولية رئا�صية، وحاول 
حققه  ال��ذي  التقدم  على  ال��ع��ام  ال���راأي  انتباه  لفت  الأبي�س  البيت 
�صوق العمل. فالطلبات الأ�صبوعية على م�صاعدات البطالة يف اأدنى 
م�صتوياتها منذ خم�صة عقود، ون�صبة العاطلني عن العمل عادت اإىل 
ما يقارب م�صتوى ما قبل وباء كوفيد19-. لكن ت�صاريل كوك اأ�صار 
ال���راأي العام يف وق��ت يطال  اإق��ن��اع  اأن ه��ذه احلجج مل تنجح يف  اإىل 
ارت��ف��اع الأ���ص��ع��ار ال��وق��ود وامل���واد الغذائية والإي���ج���ارات وغ��ريه��ا من 

النفقات، ب�صورة مل ت�صهدها الباد منذ اأربعة عقود.

اأي  عقد  الأرب��ع��اء  اأم�س  ماكرون  اإميانويل  الفرن�صي  الرئي�س  نفى   
نيكول  املحافظ  ال�صابق  الرئي�س  م��ع  نطاقا  اأو���ص��ع  �صيا�صي  ات��ف��اق 
لنتخابات  الثانية  اجلولة  يف  ملاكرون  تاأييده  بخ�صو�س  �صاركوزي 

الرئا�صة التي تعقد يف 24 اأبريل ني�صان.
وتكهنت و�صائل اإعام فرن�صية باأن ماكرون، الذي يحتاج اإىل اأغلبية 
جديدة بعد النتخابات الت�صريعية يف وقت لحق من العام احلايل 
عقب النتخابات الرئا�صية، �صينال دعم �صاركوزي بعدما عر�س عليه 

يف املقابل احل�صول على نفوذ �صيا�صي.
وقال ماكرون للقناة الثانية بالتلفزيون الفرن�صي "ل يوجد اتفاق"، 
وذل���ك بعد ي��وم م��ن اإع���ان ���ص��ارك��وزي دع��م��ه ل��ه. وي��واج��ه ماكرون 

مناف�صة حمتدمة مع مر�صحة اليمني املتطرف مارين لوبان.
و���ص��ي�����ص��اع��د دع����م ����ص���ارك���وزي مل���اك���رون يف ج����ذب ال��ن��اخ��ب��ني الذين 
من  الأوىل  اجلولة  يف  بيكري�س  فالريي  املحافظة  املر�صحة  �صاندوا 
النتخابات، لكنه قد يبعد ناخبي الي�صار الذين �صريون ذلك تاأكيدا 

على اأن ماكرون مييني مثل �صاركوزي.
وقال ماكرون  اأم�س الأربعاء اإنه م�صتعد لت�صكيل حتالفات �صيا�صية 

جديدة من اأجل موا�صلة اإ�صاح فرن�صا.

عوا�صم

بريوت

و��سنطن

باري�ص
•• هل�صنكي-اأ ف ب

الفنلندية  ال�������ص���ل���ط���ات  ُت�������ص���در 
و�صعها  ح����ول  حم���وري���ا  ت���ق���ري���را 
الرو�صي  الغزو  بعد  ال�صرتاتيجي 
الطريق  مي���ّه���د  م���ا  لأوك����ران����ي����ا، 
احتمال  ح�����ول  ب����رمل����اين  ل��ن��ق��ا���س 
�صمال  ح��ل��ف  اإىل  ال��ب��ل��د  ان�����ص��م��ام 

الأطل�صي )ناتو( بحلول ال�صيف.
ف������اإّن احل�����رب التي  ول��ل��م��ف��ارق��ة، 
الت�صّدي  بذريعة  مو�صكو  ت�صّنها 
ل��ت��و���ّص��ع احل���ل���ف ال��ع�����ص��ك��ري اإىل 
تخومها قد تدفع جارة اأخرى لها 
من  لانتفاع  ال��ن��ات��و،  ح�صن  اإىل 
الف�صل  مبوجب  امل��وّف��رة  احلماية 

اخلام�س.
وق��ب��ل ال��ه��ج��وم ال��رو���ص��ي، مل يكن 
تخّلي فنلندا عن نهجها التاريخي 
ب��ع��دم خ��و���س حتالفات  ال��ق��ا���ص��ي 
طواها  ف����ك����رة  �����ص����وى  ع�����ص��ك��ري��ة 
لها.  ال��دع��م  ق��ّل��ة  ب�صبب  الن�صيان 
لكن يف خال ب�صعة اأ�صابيع، انقلب 
وازدادت  عقب.  على  راأ�صا  الو�صع 
م�صتح�صلة  زخ��م��ا،  ال��ف��ك��رة  ه���ذه 
على دعم بن�صبة 60 %، يف مقابل 
 % 20 و30  معّدل راوح ما بني 
لعقود. واأظهر ال�صتطاع الأخري 
اأنها  الثنني  نتائجه  ن�صرت  ال��ذي 

الن�صمام اإىل الناتو، يف ت�صريحات 
اأدلت بها الأ�صبوع املا�صي، اأنه من 
امل�صاألة قبل  البّت يف هذه  املرتقب 
قبل  حت��دي��دا  اأي  ال�صيف،  ب��داي��ة 
يف  مدريد  يف  للناتو  مهّم  اجتماع 

حزيران/يونيو. و30   29
الأ�صغر  ال������وزراء  رئ��ي�����ص��ة  وت�����زور 
الأوروب��������������ي  الحت������������اد  يف  �����ص����ّن����ا 
املرتقب  م���ن  ح��ي��ث  ���ص��ت��وك��ه��ومل 
ال�صويدية  بنظريتها  جتتمع  اأن 
تنتمي  ال��ت��ي  اأن��در���ص��ن  ماغدالينا 
ال���ص��رتاك��ي- ل�صفوف  اأي�صا  ه��ي 
ال��دمي��وق��راط��ي وال��ت��ي ب��ات��ت اأقّل 
اللتحاق  ف���ك���رة  ع���ل���ى  ان���غ���اق���ا 

بالناتو.
دال�������ص���ي���و مدير  روب�������رت  واأ������ص�����ار 
ال�صويدية  ال��وك��ال��ة  يف  الأب���ح���اث 
لاأبحاث الدفاعية اإىل اأن "امل�صار 
يجري يف فنلندا بطريقة حمّددة 
اأن��ه��م �صيم�صون  اأظ����ّن  ل���ذا  ج���دا، 
ق�����رارا بحلول  وي���ّت���خ���ذون  ق���دم���ا 
م��وع��د ق��ّم��ة ال��ن��ات��و يف ح��زي��ران/

يونيو". وهل �صت�صري ال�صويد على 
هذا املنوال؟ هو اأمر حمتمل لكن 

لي�س اأكيدا".
واأع�����������ل�����������ن ال���������ص��������رتاك��������ي��������ون-
ال�صويد  يف  ال����دمي����وق����راط����ي����ون 
م�صاورات  اإط������اق  ع���ن  الث���ن���ني 
ح�����زب  اأن  ح�������ني  يف  داخ������ل������ي������ة، 
ال�صويد" اليميني  "دميوقراطيي 
دعم  الأوىل  للمّرة  ق��ّرر  املتطّرف 
يف  الناتو،  لع�صوية  البلد  تر�صيح 

حال خا�صت فنلندا هذا امل�صار.

الفنلندي  ال���وزراء  رئي�س  واعترب 
"تغيري  اأن  ت���وب  األ��ي��ك�����س  ال�����ص��اب��ق 
اإىل  امل�����وق�����ف )م������ن الن���������ص����م����ام 
ال�����ن�����ات�����و( ه�����و ل���ا����ص���رتاك���ي���ني-

ال��دمي��وق��راط��ي��ني مب��ث��اب��ة تغيري 
الديانة".

وخ���ال الأ���ص��اب��ي��ع الأخ����رية، اأعاد 
الرنوجي  ل��ل��ن��ات��و  ال���ع���ام  الأم�����ني 
اأكر  يف  التاأكيد  �صتولتنربغ  ين�س 
اأن الباب مفتوح  من منا�صبة على 
ال�صمال  م����ن  ال���ب���ل���دي���ن  ل���ه���ذي���ن 
الأوروب��������ي ال���ل���ذي���ن ت���ق���ّرب���ا اأك���ر 
م���ن احل��ل��ف م��ن��ذ ان��ت��ه��اء احلرب 

الباردة.
اأم������ا ب����ل����دان ال�������ص���م���ال الأوروب��������ي 
الأخرى ودول بحر البلطيق، فهي 
كّلها ع�صو يف الناتو الذي ان�صّمت 
واآي�صلندا  والدمنارك  الرنوج  اإليه 
ف�صا   ،1949 يف  تاأ�صي�صه  منذ 
واإ�صتونيا   1999 يف  بولندا  ع��ن 

وليتوانيا ولتفيا يف 2004.
ف���ن���ل���ن���دا،  ان���������ص����م����ام  ح��������ال  ويف 
���ص��ت��ت�����ص��اع��ف احل���������دود ال����رّبي����ة 
ب��ني ب��ل��دان احل��ل��ف ورو���ص��ي��ا دفعة 
واحدة مع ازديادها بواقع 1300 

كيلومرت.
الأمر  يتطّلب  هل�صنكي،  وبح�صب 
�صهرا  و12  اأ����ص���ه���ر   4 ب����ني  م����ا 
لإمتام امل�صار مبقت�صى الإجراءات 
امل��ع��م��ول ب��ه��ا يف احل���ل���ف ق��ب��ل اأن 
ت�����ص��ب��ح ف��ن��ل��ن��دا ال��ع�����ص��و احل����ادي 
الذي  الأم��ر  الناتو،  والثاثني يف 
الع�صو  الدول  ي�صتوجب م�صادقة 

راهنا بالإجماع على القرار.
وم���ا ه��و م��وق��ف رو���ص��ي��ا م��ن هذه 
مو�صكو  ح���������ّذرت  ال������ت������ط������ّورات؟ 
�����ص����ت����وك����ه����ومل وه���ل�������ص���ن���ك���ي من 
والع�صكرية"  ال�صيا�صية  "العواقب 

للتحاقهما باحللف.
ويتوّقع روبرت دال�صيو اأن "حتدث 
رو�صيا �صّجة وتعرب عن ا�صتيائها 
"تنحو  اأن  م�صتبعدا  وتتوّعد"، 
نظرا  ل��ك��ن  عنيفا.  منحا  الأم����ور 
مل���وق���ف ب���وت���ني راه����ن����ا، ك����ّل �صيء 

وارد".

يف   ،%  68 ن�صبته  ب��دع��م  حتظى 
 %  12 �صوى  يعار�صها  مل  ح��ني 

من امل�صتطلعني.
اأغلبية موؤّيدة لهذا الطرح  وباتت 
اأي�صا  ال��ربمل��ان  يف  بو�صوح  تتجّلى 
ح���ي���ث ع����َدل����ت ع������ّدة اأح��������زاب عن 
نحو  وي��وؤّي��د  للفكرة.  معار�صتها 
الذين  ال�����ن�����ّواب  م����ن  ن���ائ���ب  م���ئ���ة 
ك�������ص���ف���وا ع�����ن م���وق���ف���ه���م يف ه���ذا 
امل�������ص���األ���ة يف حال  ه�����ذه  ال�������ص���دد 

الت�صويت، يف مقابل  طرحت على 
مئتني  اأ�صل  من  يعار�صونها   12
اإح�صاءات  وف��ق  املجموع،  يف  نائب 
ويت�صّلم  فنلندية.  اإع���ام  و�صائل 
حول  اأبي�س"  "كتابا  ال����ربمل����ان 
لفنلندا  ال���ص��رتات��ي��ج��ي  ال��و���ص��ع 
ت��ع��م��ل ال�����ص��ل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة على 

اإعداده منذ مطلع اآذار/مار�س.
الربملان  ي���ب���داأ  اأن  امل��رت��ق��ب  وم���ن 
ر�صميا  امل�����ص��األ��ة  ه����ذه  مب��ن��اق�����ص��ة 

الأربعاء املقبل.
هل�صنكي  ك���ّث���ف���ت  امل������������وازاة،  ويف 
الأع�صاء  ب��اأغ��ل��ب��ي��ة  اّت�����ص��الت��ه��ا 
ال��ث��اث��ني يف ال��ن��ات��و، ف�����ص��ا عن 
ال�صويد حيث تبّدل الو�صع بدرجة 
حتت  ان�����ص��واء  نحو  للدفع  كبرية 

لواء احللف الأطل�صي.
واعتربت رئي�صة الوزراء الفنلندية 
عار�س  لطاملا  ال��ت��ي  م��اري��ن  �صانا 
حزبها ال�صرتاكي-الدميوقراطي 

فنلندا ت�ستعّد ملناق�سة احتمال ان�سمامها اإىل احللف الأطل�سي 

قمح واإرهاب ووقود.. ثالثية حوثية تفاقم معاناة اليمنيني
•• اليمن-وكاالت

الع�صكرية  العملية  م��ن��ذ  اأزم����ات   3 م��ن  ال��ي��م��ن  ي��ع��اين 
ميلي�صيات  مم��ار���ص��ات  فاقمتها  اأوك��ران��ي��ا،  يف  الرو�صية 
نحو  �صكانه  تعداد  يبلغ  ال��ذي  العربي  فالبلد  احلوثي، 
وارتفاع  القمح  خم��زون  نق�س  من  يعاين  30مليونا، 
للمرة  الوقود  اأ�صعار  زيادة  اإىل  بالإ�صافة  الغذاء،  اأ�صعار 

الرابعة على التوايل.
املرتبة  يف  ج��اءت  امليلي�صيات  اأن  حقوقي  تقرير  وك�صف 
الهجمات  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  "داع�س"،  ت��ن��ظ��ي��م  ب��ع��د  ال��ث��ان��ي��ة 

الإرهابية خال عام 2021.

تق�رير دولية عن �سبح املج�عة
اإليه،  وي�صتورد اليمن ما يقارب كل القمح الذي يحتاج 
يعتمد  كما  واأوكرانيا،  رو�صيا  ثلثه من  اأكر من  وياأتي 

ب�صكل كبري على اخلبز.
وي�����ص��ت��ورد ك��ذل��ك �صلعا غ��ذائ��ي��ة واأ���ص��ا���ص��ي��ة ع��دي��دة من 
اأو عرب  ع��رب موؤ�ص�صات جت��اري��ة مينية  ���ص��واًء  اأوك��ران��ي��ا، 
املنظمات الإغاثية التي توزعها على النازحني واملتاأثرين 

من احلرب احلوثية.
ا�صتمرار  نتيجة  املجاعة  تهدده  عربي  بلد  اأول  واليمن 
بالإ�صافة  ���ص��ن��وات،   7 م���ن  اأك����ر  م��ن��ذ  دوام�����ة احل����رب 
الغذاء  اأ�صعار  اأزم��ة اجل��وع وارت��ف��اع  اإىل خم��اوف تفاقم 

والت�صخم احلاد، من جراء الأزمة الأوكرانية.
ويف اآخر تقرير له، قال برنامج الغذاء العاملي اإن اأ�صعار 
املواد الغذائية الأ�صا�صية يف اليمن، جراء تداعيات حرب 
اأوكرانيا، ارتفعت ب�صكل غري م�صبوق، مما يدفع مايني 

اليمنيني اإىل اجلوع.
مايني  اأن  م��ن  املتحدة  الأمم  ح��ذرت  اأن  ذل��ك،  و�صبق 
�صهر  يف  ال��ط��ع��ام  م��ن  يكفي  م��ا  مي��ل��ك��ون  "ل  اليمنيني 
الإن�صانية  الأزم���ات  اأ���ص��واأ  واح��دة من  رم�صان"، يف ظل 
يف العامل، ت�صهدها الباد الغارقة يف �صراع مميت منذ 

اأكر من 7 اأعوام.
ومنذ اأ�صهر، ت�صكو الأمم املتحدة من نق�س حاد يف متويل 
العمليات الإن�صانية باليمن، مما اأدى اإىل تخفي�س حجم 

امل�صاعدات ملايني ال�صكان.
ويف تقرير �صدر موؤخرا، قالت اللجنة الدولية لل�صليب 
"قد ي���وؤدي اإىل تقل�س  اأوك��ران��ي��ا  اإن ال��ن��زاع يف  الأح��م��ر، 

الأ�صا�صية"،  لحتياجاتهم  اليمنيني  و���ص��ول  اإمكانية 
م�صرية اإىل زيادة اأ�صعار املواد الغذائية ب�صكل هائل، مما 

يجعل ن�صف الباد بحاجة اإىل م�صاعدات غذائية.
ال��ي��م��ن��ي، ماجد  الق��ت�����ص��ادي  ال�����ص��اأن  املخت�س يف  وق���ال 
وال��زي��وت من  القمح  "يعتمد على  اليمن  اإن  ال��داع��ري، 
ت�صل  بن�صبة  الرو�صي  القمح  على  يعتمد  كما  اأوكرانيا، 

اإىل 25 يف املائة".
"العقوبات على  اأن  "�صكاي نيوز عربية"،  واأو�صح ملوقع 
رو�صيا وعزل البنوك الرو�صية عن النظام املايل العاملي، 
اأ�صهما يف اإيقاف الواردات الغذائية من القمح وال�صعري 
وال���زي���ت واحل���ب���وب وم�����ص��ت��ق��ات ال��ن��ف��ط وم����واد غذائية 

عديدة".
واأ�صاف: "تداعيات احل�صار الذي يفر�صه احلوثي على 
اليمنيني، واحلرب يف اأوكرانيا، لهما نتائج كارثية على 

ال�صعب اليمني".

احلوثي يرفع اأ�سع�ر الوقود
4 �صفن حتمل  املعلنة، ودخ��ول  الإن�صانية  الهدنة  ورغم 
اأعلن  م���وؤخ���را،  احل��دي��دة  م��ي��ن��اء  اإىل  نفطية  م�صتقات 
20 يف  بن�صبة  ال��وق��ود  اأ�صعار  زي��ادة  الأح���د،  احلوثيون، 

املائة.
وحددت �صركة النفط احلوثية �صعر غالون البنزين �صعة 
20 لرتا ب�12600 األف ريال ميني، اأي ما يعادل 25 
ري��ال )نحو  اآلف   9 ال�صابق  ال�صعر  كان  اأن  بعد  دولرا، 

دولًرا(.  20
امل�صتقات  ت�صتخدم  "امليلي�صيات  ف��اإن  مراقبني،  وح�صب 
حربها  لتمويل  ط��ائ��ل��ة  اأرب����اح  جل��ن��ي  ك�صلعة  النفطية 
العبثية يف اليمن، كما متنع و�صول �صحنات النفط عرب 
املنافذ من مناطق ال�صرعية، لتحتكر الإمداد للمناطق 
غري املحررة، مما مينحها قوة يف حتديد �صعر البنزين 

واإنعا�س �صوقها ال�صوداء".

احلوثي بعد "داع�ض"
وت�صدرت ميلي�صيات احلوثي قائمة اجلماعات الإرهابية 
على م�صتوى العامل العربي، خا�صة فيما يتعلق بهجمات 

الطائرات بدون طيار وال�صواريخ البالي�صتية.
�صدر  والتنمية،  لل�صام  "ماعت"  ملوؤ�ص�صة  تقرير  ويف 
"موؤ�صر الإره��اب يف املنطقة العربية عام  الأحد بعنوان 
الإرهابية  2021"، تفوق النقابيون على اجلماعات 
يف موؤ�صر الإرهاب باملنطقة العربية، يف ن�صبة التجنيد، 

با�صتخدام  الأف���راد  م��ن  مزيد  بح�صد  ا�صتمرارهم  بعد 
���ص��ي��ا���ص��ة ال��رته��ي��ب وال���ع���وز الق��ت�����ص��ادي ل���دى غالبية 

ال�صكان مبناطق �صيطرتها.
وجاء احلوثيون بجانب تنظيم "داع�س" وحركة ال�صباب 
الإره��اب -وفق  ال�صام، حيث تبنى رباعي  وهيئة حترير 
التقرير- نحو 651 عملية اإرهابية بن�صبة 72 يف املائة، 
من اإجمايل 904 عمليات اإرهابية باملنطقة العربية عام 

.2021
ا�صتخدام  يف  التنظيمات  تلك  على  امليلي�صيات  وتفّوقت 
وال�صواريخ  امل���ه���ام،  م��ت��ع��ددة  ط��ي��ار  ب����دون  ال���ط���ائ���رات 
البالي�صتية الأكر فتكا وخطورة، وتنفيذ 188 عملية 

اإرهابية.
ووفقا للتقرير، فاإن اليمن �صهد نحو 55 عملية اإرهابية 
عام 2021، راح �صحيتها 219 قتيا، واأ�صيب 277 

اآخرين.
"داع�س"  تنظيم  بعد  الثانية  املرتبة  احلوثيون  واحتل 
يف العراق و�صوريا، حيث نفذوا عام 2021 نحو 188 
اإرهابية  عملية   148 بني  ما  توزعت  اإره��اب��ي��ة؛  عملية 
البالي�صتية  وال�صواريخ  امل�صرية  بالطائرات  ا�صتهدفت 

الأعيان املدنية والبنية التحتية يف ال�صعودية وغريها.
طالت  اإرهابية  عملية   40 احلوثي  ميلي�صيات  ونفذت 
اخلا�صعة  غ��ري  امل��ن��اط��ق  يف  �صيما  ل  امل��دن��ي��ة،  الأع���ي���ان 
ل�صيطرتها يف اليمن، والتي راحت �صحيتها مئات الن�صاء 

والأطفال، وفقا للتقرير.
ال�صمريي،  ال�صتار  عبد  اليمني،  ال�صيا�صي  املحلل  وق��ال 
اإن "حظر القمح الأوكراين �صيوؤثر بالطبع على اليمن، 
اأوكرانيا  م��ن  ث��ل��ث قمحه  اأو  رب���ع  ن��ح��و  ي�����ص��ت��ورد  ك��ون��ه 

ورو�صيا".
وعلى عك�س التقارير الدولية حول قرب نفاد املخزون، 
"هذا  عربية":  ن��ي��وز  "�صكاي  مل��وق��ع  ال�صمريي  اأ���ص��اف 
م�����ص��ادر متعددة  ع��ل��ى  يعتمد  ف��ال��ي��م��ن  ج��زئ��ي،  ت��اأث��ري 
زراعة  عن  ف�صا  واحل��ب��وب،  القمح  من  غذائه  لتاأمني 
م�صاحات كبرية يف حمافظة اجلوف من القمح اليمني، 

لذا فلن تكون هناك م�صكلة كبرية".
النفط  م�����ص��ت��ق��ات  اأ���ص��ع��ار  ت��زي��د  "امليلي�صيات  واأردف: 
الأممية،  وال��ه��دن��ة  امل��رح��ل��ة  ه���ذه  ل�صتثمار  ك��م��ح��اول��ة 
بجمع اأكرب قدر من الأموال لتمويل جمهودها احلربي 

جلولة قادمة يف ماأرب".

م�سرع 10 بينهم 4 فرن�سيني وبلجيكي اإثر حادث �سري يف م�سر 
•• القاهرة-اأ ف ب

لقي ع�صرة اأ�صخا�س م�صرعهم بينهم اأربعة فرن�صيني وبلجيكي وجرح 14 
اآخرون نتيجة ا�صطدام حافلة �صياحية و�صيارة مبحافظة اأ�صوان يف جنوب 

م�صر  اأم�س الأربعاء، ح�صب بيان �صادر عن حمافظة اأ�صوان.
 10 بحياة  اأودى  قد  �صمبل  اأب��و  بطريق  م��روري  "حادث  اأن  البيان  واأف���اد 
اأ�صخا�س منهم 4 �صائحني فرن�صيني وبلجيكي، بالإ�صافة اإىل 5 م�صريني 

وذلك نتيجة ا�صطدام الأتوبي�س )احلافلة( ال�صياحي و�صيارة ربع نقل".
وقع احلادث يف وقت مبكر من �صباح  اأم�س الأربعاء على طريق يربط معبد 

اأبو �صمبل ال�صياحي ومدينة اأ�صوان.
الطبية  ال��رع��اي��ة  ت��ق��دمي  "على  اأ���ص��وان  ي�صرف حم��اف��ظ  ال��ب��ي��ان،  وح�صب 
فرن�صيني  ثمانية  هم  �صائحا"،   14 باإجمايل  احل��ادث  مل�صابي  والعاجية 
م�صتقرة"،  "حالتهم  امل�صابني  اأن  املحافظة  بيان  واأك��د  بلجيكيني.  و�صتة 

وترتاوح اإ�صاباتهم بني "ك�صور وكدمات وجروح �صطحية".
الطرق  و�صع كثري من  �صوء  ب�صبب  �صري  ح��وادث  با�صتمرار  وت�صهد م�صر 
الهتمام  اإىل  املا�صية  ال�صنوات  خ��ال  احلكومة  دف��ع  ما  ال�صائقني  وتهور 

ب�صبكة الطرق الوطنية واإقامة طرق جديدة واإ�صاح تلك املتهالكة.
ووفق الأرقام الر�صمية، لقي �صبعة اآلف �صخ�س م�صرعهم يف حوادث �صري 
خال عام 2020 يف البلد العربي الأكر تعدادا لل�صكان مبا يتجاوز 103 

مايني ن�صمة.
وحتاول م�صر انعا�س قطاع ال�صياحة لديها الذي يعترب اأحد اأهم م�صادر 
النقد الأجنبي للباد، من خال تهيئة املتاحف والأماكن التاريخية من 

جهة وال�صواطئ من جهة اأخرى.

•• باري�س-اأ ف ب

اأعلنت ال�صلطات الفرن�صية اأّنها جّمدت حتى اليوم 23.7 
مليار يورو من الأموال الرو�صية املنقولة وغري املنقولة، 

من بينها عقارات بقيمة 573.6 مليون دولر.
وقالت وزارة القت�صاد واملال الفرن�صية اإّن احل�صة الأكرب 
من هذه الأموال وقدرها 22.8 مليار يورو هي ح�صابات 
بذلك  م���وؤّك���دة  ف��رن�����ص��ا،  يف  ال��رو���ص��ي  امل��رك��زي  للم�صرف 

معلومة ن�صرتها �صحيفة لو باريزيان.
178 مليون  اأّن��ه ي�صاف اإىل هذا املبلغ  ال��وزارة  واأ�صافت 

يورو من الأ�صول امل�صرفية املختلفة.
كان  ي��خ��وت،  واأرب��ع��ة  �صحن،  �صفن  اأرب���ع  فرن�صا  وج��ّم��دت 
اإجمالية  بقيمة  امل��ا���ص��ي،  ال��ث��اث��اء  مر�صيليا  يف  اآخ��ره��ا 
جتاوزت 125.2 مليون يورو، بالإ�صافة اإىل �صّت طائرات 
60 مليون يورو،  هليكوبرت تزيد قيمتها الإجمالية عن 

ف�صًا عن �صبعة مايني يورو من الأعمال الفنية.
عقاراً،   33 على  يدها  الفرن�صية  ال�صلطات  و�صعت  كما 
بينها 19 �صركة مدنية عقارية، وهي ت�صتعد لو�صع اليد 
على حواىل 10 عقارات اأخرى. وتناهز القيمة الإجمالية 
24 مليار  املنقولة ح��وايل  املنقولة وغ��ري  الأم���وال  لهذه 

يورو.
ال���رو����ص���ي لأوكرانيا  ال���غ���زو  ع��ل��ى  ال��غ��رب��ي  ال�����رّد  و���ص��م��ل 
اأ�صحاب  الوا�صعة من  الدائرة  على  ت�صييق اخلناق مالياً 
ال��ك��رم��ل��ني، م��ن جتميد ح�صابات  امل��ق��رب��ني م��ن  امل��ل��ي��ارات 
م�صرفية وو�صع اليد على دارات فخمة ويخوت تعود اإىل 

الأوليغار�س الرو�س.
منذ بدء احلرب يف اأوكرانيا يف 24 �صباط/فرباير، يو�ّصع 
قوائمها  وبريطانيا  املتحدة  والوليات  الأوروب��ي  الحت��اد 
اأ�صبحوا  الذين  الرو�صي  النظام  من  باملقربني  اخلا�صة 

معزولني عن النظام املايل الدويل.

فرن�سا جتّمد 23.7 مليار يورو من الأموال الرو�سية  املبعوث الأمريكي اإىل القرن الأفريقي يرتك من�سبه 
•• وا�صنطن-رويرتز

ذكرت م�صادر مطلعة اأن املبعوث الأمريكي اخلا�س اإىل منطقة القرن الأفريقي ديفيد �صاترفيلد �صيرتك من�صبه 
قبل ال�صيف املقبل بعدما �صغله لأقل من �صتة �صهور ويف وقت ت�صهد خاله املنطقة ا�صطرابات �صيا�صية م�صتمرة.

لي�صت  �صاترفيلد  اأن مغادرة  اإىل  املن�صب، م�صرية  باأعمال  القائم  �صي�صبح  بيتون كنوف  نائبه  اأن  امل�صادر  واأ�صافت 
و�صيكة.

مع  لاجتماع  الأرب��ع��اء  اإثيوبيا  اإىل  �صي�صان  وكنوف  �صاترفيلد  اأن  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  اأعلنت  اأن  و�صبق 
م�صوؤويل احلكومة وممثلني ملنظمات اإن�صانية و�صركاء دبلوما�صيني.

ومل ت�صدر الوزارة اأي تعليق ر�صمي ردا على �صوؤال يتعلق برحيل �صاترفيلد.
ياأتي نباأ مغادرة �صاترفيلد، الذي اأوردته اأول جملة فورين بولي�صي، يف وقت تتعدد فيه الأزمات يف املنطقة.

واأثار ال�صراع امل�صتمر منذ اأكر من عام يف اإثيوبيا اتهامات بارتكاب فظائع من اجلانبني، يف حني يعي�س ال�صودان يف 
حالة ا�صطراب اقت�صادي و�صيا�صي بعد انقاب اأكتوبر ت�صرين الأول.

العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 
م�شلمني نف�س  احوال   1878  /  2021  /  100

تفا�شيل الإعالن بالن�شر
اإىل املدعى عليه / 1_ حممد �صكر �صكر حممد ادري�س - جمهول حمل الإقامة

مبا اأن املدعية :  اإ�صراء منري حممد �صليمان
قد اأقام عليك�  الدعوى ومو�صوعها دع���وى طاق لل�صرر وللمطالبة باحلقوق ال�صرعية 
املتمثلة يف املوؤخر ونفقة العدة ونفقة املتعة واثبات ح�صانه واجرة ح�صانة ونفقة بنوة 
املدر�صية  والر�صوم  والتاأثيث  والنرتنت  والكهرباء  املاء  فواتري  و�صداد  م�صكن  وتوفري 
 09:30 18-04-2022 ال�صاعة  لابناء.  وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق 
�صباحا يف قاعة التقا�صي عن ُبعد  يف مبنى الأحوال ال�صخ�صية يف منطقة القرهود  لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة ب�ثاثة اأيام على القل.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70197Date 14/ 4/ 2022  Issue No : 13519
Public notice Memo

Issued by the Federal Court of Sharjah, 
the Federal Civil Court of First Instance

in Case No. SHCFICIREA2021/0008428, Civil (Partial)
To the defendant: Manpreet Singh Bhullar, Address: 9406562
We inform you that on 29/03/2022, this court ruled against you in the 
above-mentioned case in favor of Sharjah Taxi, as follows:
The judgement
Obligate the defendant to pay an amount of (3418.18) Three thousand 
four hundred eighteen dirhams and eighteen fils only, and to pay the 
expenses, refusing more than this.
Judge/ Kholoud Saif Matar Alzaabi
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70522

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
حممد  �����ص����امل  حم���م���د   / ف���ق���د 
ا�صهم  �صهادة   - الكندي  ال�صحم 
من  �����ص����ادرة   201191 رق����م 
�صركة اأبوظبي الوطنية للتكافل 
ذ م م )تكافل( بعدد 1470 �صهما 
- فعلى من يجدها ت�صليمها اىل 
مركز  اأق�����رب  اأو  ال�����ص��رك��ة  م��ق��ر 
 056/7783333 ���ص��رط��ة 
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عربي ودويل
اجلي�ص الإ�سرائيلي يقتل فل�سطينيًا يف نابل�ص 

•• نابل�س-اأ ف ب

يف  نابل�س  مدينة  يف  اإ�صرائيلية  ق��وات  بر�صا�س  فل�صطيني  �صاب  ُقتل 
�صمال ال�صفة الغربية املحتلة على ما اأفادت وزارة ال�صحة الفل�صطينية  

اأم�س الأربعاء.
ح�صن  حممد  ال�صاب  "ا�صت�صهاد  مقت�صب  ب��ي��ان  يف  ال����وزارة  واأع��ل��ن��ت 
ال�صدر  يف  بر�صا�صة  اإ�صابته  بعد  ع����اماً(   34  ( ع�ص�����اف  حم�����مد 
اأطلقها عليه جي�س الحتال الإ�صرائيلي خال العدوان على مدينة 

نابل�س ".
ومل يعلق اجلي�س الإ�صرائيلي مبا�صرة على احلادثة لكن �صبق اأن اأعلن 

من  وغريها  نابل�س  يف  الإرهاب"  ملكافحة  ع�صكرية  عمليات  "تنفيذ 
وال�صتيطان"  اجل��دار  "هيئة مقاومة  نعت  الغربية.  ال�صفة  املدن يف 
الفل�صطينية عرب ح�صابها على في�صبوك، ال�صاب ع�صاف وهو حمامي 

كان يعمل لديها.
ومبقتل ال�صاب يرتفع عدد الفل�صطينيني الذي قتلوا منذ 22 اآذار/

مار�س املن�صرم بر�صا�س اإ�صرائيلي اإىل 16 ق�صوا يف حوادث منف�صلة 
بينهم منفذي هجمات. ويف اجلانب الإ�صرائيلي قتل يف الفرتة ذاتها 

خال الهجمات 14 �صخ�صا.
ون��ف��ذت م���وؤخ���را ع���دة ه��ج��م��ات ���ص��د اأه�����داف اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة، ون��ف��ذ اأول 
هجومني عرب اإ�صرائيليون مرتبطون بتنظيم داع�س واآخر هجومني 

اإ�صعاف  خدمة  اأك���دت  جانبها،  م��ن  جنني.  منطقة  م��ن  فل�صطينيون 
جمعية الهال الأحمر الفل�صطيني ت�صجيل 31 اإ�صابة يف نابل�س، 10 

منها بالر�صا�س احلي.
الإ�صرائيلي  اجلي�س  اعتقال  الفل�صطيني  الأ���ص��ري  ن���ادي  اأع��ل��ن  فيما 
ال�صفة  �صمال  يف  وقرى  مدن  من  معظمهم  الأقل  على  �صخ�صا   14

الغربية.
يف  ق��وات��ه  ال��ت��وايل  على  اخلام�س  لليوم  الإ�صرائيلي  اجلي�س  وح�صد 
منها  ينحدر  التي  جنني  منطقة  يف  وخا�صة  الغربية  ال�صفة  �صمال 

فل�صطينيان نفذا موؤخرا هجمات يف اإ�صرائيل.
واندلعت املواجهات يف مدينة نابل�س يف اأعقاب تاأمني قوات اإ�صرائيلية 

لرتميمه  يو�صف  قرب  موقع  اإىل  يهود  م�صتوطنني  لدخول  احلماية 
بعد تعر�صه موؤخرا للتخريب من قبل فل�صطينيني، بح�صب ال�صلطات 

الإ�صرائيلية.
واأعلن جمل�س �صومرون اأو "ال�صامرة" وامل�صتق من "يهودا وال�صامرة" 
واأكد  املوقع.  اأنه دخل لرتميم  الغربية،  التوراتي لل�صفة  وهو ال�صم 
يف بيان "يف وقت مبكر من ال�صباح، دخل �صرا فريق بناء من جمل�س 
اإىل جممع قرب يو�صف يف نابل�س وقاموا بتجديد  ال�صامرة الإقليمي 

موقع القرب".
وقال رئي�س املجل�س يو�صي دغان اإن "ترميم قرب يو�صف ميثل ا�صتعادة 

ل�صرف اإ�صرائيل القومي".

رّجة جديدة يف بيت املح�فظني:

�سعود و�سقوط ري�سي �سوناك، وريث بوري�ص جون�سون...!
•• الفجر –خرية ال�صيباين

بعد تعيينه ليكون اخلليفة املثايل 
لرئي�س الوزراء الربيطاين احلايل 
قبل ب�صعة اأ�صهر فقط، يرى وزير 
املالية الآن حلمه يف املجد يتحطم.    
من �صيكون امل�صتاأجر القادم يف 10 
داونينغ �صرتيت؟ اإذا كان ل بد من 
النتظار عامني اآخرين قبل معرفة 
ذلك، فاإن املناق�صات الداخلية حول 
الربيطانية  ال��ع��ام��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
الأنظار  ك��ل  انطلقت.  ق��د  املقبلة 
املحافظني  نحو حزب  تتجه  اليوم 
على  �صيتعني  ال���ذي  الأ���ص��ط��وري، 

زعيم  ل�صالح  قرار  اتخاذ  اأع�صائه 
ل��ل��ح��زب وخ��ل��ي��ف��ة رئ��ي�����س ال�����وزراء 

احلايل، بوري�س جون�صون.
   حتى وق��ت قريب، ك��ان كل �صيء 
�صوناك، وزير  ري�صي  اأن  اإىل  ي�صري 
اخلزانة  وزي���ر  -اأو  احل���ايل  املالية 
من�صب  ي���ت���وىل  اأن  امل��م��ك��ن  -م����ن 
لتقرير  وف���ًق���ا  احل���ك���وم���ة،  رئ��ي�����س 
ملجل�س  ان��ت��خ��اب��ه  مت  ب��ول��ي��ت��ي��ك��و. 
اتخذ  ث���م   ،2015 ع����ام  ال��ع��م��وم 
ق�����راًرا ���ص��ائ��ب��ا ب��ال���ص��ط��ف��اف وراء 
لتنطلق  ل��ل��ربي��ك�����ص��ت،  امل���وؤي���دي���ن 
تعيينه  ب��ع��د  ال�صيا�صية  م�����ص��ريت��ه 
وزيراً للخزانة عام 2020، "لعّله 

امل�صت�صار  على  غ��رام��ة  فر�صت  ق��د 
اأحد هذه احلفات غري  حل�صوره 

القانونية.

�سل�سلة من الزلت
املوؤ�صرات  ج��م��ي��ع  ك���ان���ت  ول���ئ���ن     
فرمبا  اأ�صهر،  ب�صعة  قبل  خ�صراء 
اأ�صاع  ق���د  ���ص��ون��اك  ري�����ص��ي  ي���ك���ون 
اأث����ار غ�صب  ف��ر���ص��ت��ه. يف م���ار����س، 
الزيادة  بعد  الربيطانيني  بع�س 
الكبرية يف ال�صرائب، و"القليل من 
ت�صرروا  للذين  املقدمة  امل�صاعدة 

ب�صدة من تف�صي الت�صخم".
اإدارته  اإىل جانب  ان��ه     خ�صو�صا، 

اأقوى دور يف احلكومة بعد من�صب 
رئي�س الوزراء".

   يف هذا املن�صب، اكت�صب تدريجًيا 
القت�صادي  "رده  ب�صبب  �صعبية 
كوفيد19-،  وب��اء  على  اجلريء" 
الدعم  ت��داب��ري  بف�صل  �صيما  ول 
املطاعم.  لأ���ص��ح��اب  و�صعها  ال��ت��ي 
ري����اح  دّب�������ت  ع���ن���دم���ا  ي���ن���اي���ر،  ويف 
ب�صبب  �صرتيت،  داونينغ  يف  الذعر 
�صوناك  "ا�صم  برز  غيت"،  "بارتي 
ع��ل��ى راأ�����س ق��ائ��م��ة خ��ل��ف��اء بوري�س 
بوليتيكو.  كتبت  كما  جون�صون"، 
ومع ذلك، علمنا من نف�س املوقع، 
لندن  ���ص��رط��ة  اأن  ال���ث���اث���اء،  ي����وم 

�صوناك  يجد  للباد،  القت�صادية 
الك�صف  بعد  م���اأزق  يف  الآن  نف�صه 
الإندبندنت  ن�صرته  ال��ذي  الأخ��ري 
ال�صخ�صية.  اخل������دع  ب��ع�����س  ع����ن 
الربيطانية،  ال�صحيفة  وبح�صب 
اأك�صاتا مورتي -وريثة  فاإن زوجته 
�صركة كبرية لتكنولوجيا املعلومات 
يف ال��ه��ن��د -ت��ت��م��ت��ع ب��و���ص��ع��ي��ة غري 
امل��ق��ي��م مم���ا ���ص��م��ح ل��ه��ا ب��ع��دم دفع 
"على  امل��ت��ح��دة  اململكة  يف  �صريبة 

دخلها الأجنبي".
ل��ه، قال  بالن�صبة  "انتهى الأم��ر     
�صرائب  ي��رف��ع  لبوليتيكو،  ن��ائ��ب 
عائلته  ت�����ص��ت��خ��دم  ب��ي��ن��م��ا  الأم�������ة 

هذه الكت�صافات الأخرية، يوا�صل 
نحبه  "كلنا  دع�����م�����ه:  ال���ب���ع�������س 

خلف�س  امل����ق����ي����م  غ�����ري  و����ص���ع���ي���ة 
ورغم   ." ن��ف��اق  ه��ذا   ... �صرائبها 

ون��ت��ع��اط��ف م��ع��ه، لأن���ه ل اأح���د لنا 
غريه".

�صوناك... كان �صرحا فهوى

خرباء: نيودلهي �ستبقى رغم ال�سغوط الأمريكية حم�فظة على حي�ده� 

النفط الرو�سي ي�سعل الأجواء.. بايدن ي�سغط والهند على موقفها
•• عوا�صم-وكاالت

الرئي�س  اأكرب على رو�صيا، طلب  يف حماولة ملمار�صة �صغط 
الأمريكي، جو بايدن، من رئي�س الوزراء الهندي، ناريندرا 

مودي، عدم ت�صريع وترية �صراء النفط الرو�صي.
وي��ح��اول ال��غ��رب، ب��ق��ي��ادة ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة، ال�صغط على 
الت�صوي�س  ع��رب  اأوك��ران��ي��ا،  يف  احل���رب  خلفية  على  مو�صكو 
الحتادية  امليزانية  ن�صف  ت�صكل  التي  النفط  مبيعات  على 

يف رو�صيا.
اأي التزام علني بالمتناع  ومل يقدم رئي�س ال��وزراء الهندي 
الوليات  مع  توتر  م�صدر  وه��و  الرو�صي،  النفط  �صراء  عن 

املتحدة.
وقال بايدن، يف اجتماع عرب مكاملة م�صورة، ملودي اإن الوليات 
اأن ت�صاعد الهند على تنويع م�صادر طاقتها،  املتحدة ميكن 

وفقا لل�صكرترية ال�صحفية للبيت الأبي�س، جني �صاكي.
اأنه من  اأنه ل يعتقد  "اأو�صح الرئي�س بايدن  وقالت �صاكي: 
اأو  الرو�صية  الطاقة  واردات  زيادة  اأو  ت�صريع  الهند  م�صلحة 

ال�صلع الأخرى".
وبينما اأنهى البلدان الجتماع، قائلني اإنهما ملتزمان بتقوية 
عاقتهما، مل ي�صتطع م�صوؤولو البيت الأبي�س حتديد ما اإذا 
كانت الهند تقف اإىل جانبهم يف اإدانة بوتن بالكامل، وقالوا 

فقط اإن اخليار يف النهاية يقع على عاتق حكومة مودي.

م�ستغرب" "اأمر 
�صتبقى  نيودلهي  اأن  اقت�صاديون،  وخ��رباء  مراقبون  وي��رى 
هذه  يف  حيادها  على  حمافظة  الأم��ريك��ي��ة،  ال�صغوط  رغ��م 
الأزمة، وعلى م�صاحلها احليوية ول �صيما �صمان م�صادرها 
من الطاقة مبا فيها الرو�صية منها، منوهني اإىل اأن املقاربة 

الهندية احلالية لاأزمة الأوكرانية وما خلفته من توترات 
ام��ت��داد لنهجها  ال��غ��رب، ه��ي  ب��ني مو�صكو وع��وا���ص��م  ح���ادة 
دورها  م��ن��ذ  �صيما  ول  عنها  امل��ع��روف  التقليدي  ال��و���ص��ط��ي 

املحوري يف تاأ�صي�س حركة عدم النحياز.
والطاقة،  النفط  قطاع  يف  اخلبري  ال�صوبكي،  عامر  ويقول 
لهذا  "بالن�صبة  عربية":  نيوز  "�صكاي  موقع  مع  حديث  يف 
اخلاف بني وا�صنطن ونيودلهي، فمن امل�صتغرب اأن تعرت�س 
الوليات املتحدة على مببعات الطاقة الرو�صية للهند، حيث 
ل توجد اأية عقوبات �صاملة ول كاملة على �صادرات الطاقة 
الرو�صية كالنفط والغاز، ل من قبل الأمم املتحدة ول حتى 

من جانب الحتاد الأوروبي".
واأ�صاف: "الدولتان الوحيدتان اللتني فر�صتا عقوبات على 

النفط الرو�صي هما الوليات املتحدة واململكة املتحدة".
الدعوات  ه���ذه  م��غ��زى  م��ف��ه��وم��ا  ي��ب��دو  ل  "لهذا  وي��ت��اب��ع: 
اأن ل عقوبات  الأمريكية للهند، خا�صة واأن الأخرية تدرك 
دول��ي��ة على ���ص��راء واردات ال��ط��اق��ة م��ن رو���ص��ي��ا، وه��ي نظرا 
لرت���ف���اع وازدي�����اد اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا م��ن ال��ط��اق��ة وب��ف��ع��ل منوها 
الطاقي  اأمنها  لتاأمني  ما�صة  بحاجة  الكبري،  القت�صادي 
�صريتفع  حيث  الطاقة،  مل�صادر  م�صمونة  ام��دادات  وتوفري 
ا�صتهاكها اليومي من النفط مثا من 7 مايني ون�صف 

املليون برميل من النفط يف الوقت احلايل اإىل اأكر من 10 
مايني برميل يوميا بحلول العام 2030، ما يظهر مدى 

منو الطلب فيها على الطاقة وم�صتقاتها".

ل عقوب�ت دولية
مع  الهندية  العاقات  واق��ع  �صرح  يف  ال�صوبكي  وي�صرت�صل 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة وت��ق��ل��ي��دي��ة، يف �صتى  "هي ع��اق��ات  رو���ص��ي��ا: 
املجالت، حيث اقت�صاديا مثا يبلغ حجم التبادل التجاري 
اإذ ت�صدر  �صنويا،  8 مليارات دولر  اأك��ر من  الطرفني  بني 
 5.5 نحو  رو�صيا  م��ن  وت�صتورد  مليار   2.6 تقريبا  الهند 
معقول  البلدين  بني  التجارة  حجم  اأن  يظهر  وه��ذا  مليار، 
دولية  رو���ص��ي��ا  ال��ع��ق��وب��ات على  ك��ان��ت  ل��و  ح��ال  وواعد". ويف 
اخلبري  ي�صيف  فبالتاأكيد،  املتحدة  الأمم  عرب  ومفرو�صة 
وا�صنطن  رغبة  لبت  نيودلهي  :"لكانت  الطاقة  جم��ال  يف 
�صمان  حت��اول  فاإنها  احل��ايل  ال��وق��ت  يف  لكن  بها،  والتزمت 
اأمن امداداتها من الطاقة وتاأمني خمزونها واحتياطياتها 
منها، يف ظل الأو�صاع الدولية امل�صطربة مع اندلع احلرب 
الطاقة  اأ���ص��واق  يف  ال�صتقرار  وع��دم  الأوك��ران��ي��ة،  الرو�صية 
الطاقة  ال��ت��زود مب���وارد  على  تعمل  ه��ي  ول��ه��ذا  وقعها،  على 
الرو�صية". وحول م�صتقبل عاقات الهند مع كل من رو�صيا 
والوليات املتحدة، يقول ال�صوبكي :"با ريب الهند تف�صل 
احل�����ص��ول على م�����ص��ادر ط��اق��ة رخي�صة م��ن رو���ص��ي��ا يف ظل 
منوها القت�صادي املتعاظم، حيث يتوقع اأن يحقق القت�صاد 
اأك��ر من  العامل  اقت�صادي يف  اأك��رب منو  العام  الهندي هذا 
نظريه ال�صيني حتى، لكنها يف املقابل تبقى بحاجة لتحالف 
�صيا�صي مع وا�صنطن ملواجهة خ�صمها الإقليمي والتاريخي، 

ال�صني".
الوزاري  اللقاء  قبيل  الزعيمني،  بني  املرئي  الت�صال  واأت��ى 

"الأمريكي الهندي 2 + 2" الذي انعقد يف وا�صنطن اأول اأول 
الأمريكيني  والدفاع  اخلارجية  وزي��ري  بني  الثنني،  اأم�س 
اخلارجية  ال�صوؤون  ووزي��ري  اأو�صنت،  ولويد  بلينكن  اأنتوين 
والدفاع الهنديني �صوبراهمانى جاي�صانكار وراجناث �صينج.

الرد  موؤمتر �صحفي،  رف�س جاي�صانكار، خال  من جانبه، 
رو�صيا،  من  الطاقة  من  الهند  م�صرتيات  ب�صاأن  �صوؤال  على 

قائا اإنه الرتكيز يجب اأن يكون على اأوروبا ل الهند.
واأ�صاف :"رمبا يكون اإجمايل م�صرتياتنا خال ال�صهر اأقل 

مما ت�صرتيه اأوروبا خال ن�صف يوم".
اأخرى  غربية  ودول  وبريطانيا  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  وحت��ث 
الهند على جتنب �صراء النفط والغاز الرو�صيني، فيما ذكرت 
تقارير اإعامية هندية اأن رو�صيا تقدم خ�صما على م�صرتيات 

النفط بن�صبة 20 باملئة اأقل من الأ�صعار القيا�صية العاملية.
وتهدد القفزة يف اأ�صعار النفط يف اأعقاب العملية الع�صكرية 
اأوكرانيا باإ�صعال الت�صخم يف الهند، وا�صتنزاف  الرو�صية يف 
من  ال��ب��اد  تخرج  بينما  بالنمو،  والإ���ص��رار  العامة  املالية 

تباطوؤ اقت�صادي ت�صببت فيه جائحة كورونا امل�صتجد .
النفط  من  الأق��ل  على  برميل  مليون   13 الهند  وا���ص��رتت 
فرباير   24 يف  باأوكرانيا  احل��رب  ب��دء  منذ  الرو�صي  اخل��ام 
�صعر  يف  ال��ك��ب��رية  التخفي�صات  اجتذبتها  اأن  بعد  امل��ا���ص��ي، 
مو�صكو،  على  الغربية  العقوبات  اأعقاب  يف  الرو�صي  النفط 
وذلك مقارنة بنحو 16 مليون برميل للعام املا�صي باأكمله، 

بح�صب البيانات التي جمعتها وكالة "رويرتز" .
ومل يتمكن قادة حتالف "كواد" الذي ي�صم الوليات املتحدة 
واليابان واأ�صرتاليا، جلانب الهند، يف مطلع مار�س املا�صي، 
ال��ه��ن��دي، بدعم  ال����وزراء  ال��راب��ع رئي�س  اإق��ن��اع �صريكهم  م��ن 
على  العقوبات  وبفر�صهم  الأوكرانية  الأزم��ة  من  موقفهم 

رو�صيا.

�سواريخ للجي�ص املايل ت�سقط قرب عنا�سر بريطانيني 
•• لندن-اأ ف ب

املايل  للجي�س  تابعة  اأّن مروحية  املتحدة  والأمم  لندن  اأعلنت 
بريطانيني  عنا�صر  "قرب"  �صقطت  �صواريخ  موؤخراً  اأطلقت 
يف قوة حفظ ال�صام، يف حادث هو الأول من نوعه منذ ن�صر 
ت�صاوؤلت حول م�صتقبل  البلد ويثري  "مدّربني" رو�س يف هذا 

بعثة الأمم املتحدة يف هذا البلد.
طالباً  نيويورك  يف  بر�س  فران�س  لوكالة  اأمم��ي  م�صدر  وق��ال 
اأول حادث من نوعه يتّم الك�صف عنه  اإّن هذا  عدم ن�صر ا�صمه 
بني القوات املالية التي بداأت موؤخراً تتلّقى م�صاعدة ع�صكرية 

رو�صية، وقوات حفظ ال�صام.
ر�صالة  الربيطانية يف  الدفاع  وزارة  با�صم  بدوره قال متحّدث 
مايل  يف  موؤخرا  �صّجلت  بواقعة  "اأُبلغنا  بر�س  فران�س  لوكالة 
اأط��ل��ق��ت فيها م��روح��ي��ة ت��اب��ع��ة ل��ل��ق��وات امل��ال��ي��ة ���ص��واري��خ على 

منطقة تقع على مقربة من مفرزة بريطانية".
وتابع املتحدث "كل العنا�صر الربيطانيني بخري وفتح حتقيق 

يف الواقعة".
و�صّجلت الواقعة قرب تي�صيت القريبة من غاو، يف �صرق مايل.

وب��ح�����ص��ب وث��ي��ق��ة اّط��ل��ع��ت ع��ل��ي��ه��ا ف��ران�����س ب��ر���س م���ن م�صدر 
دبلوما�صي فقد اأطلقت مروحية ع�صكرية مالية �صّتة �صواريخ 

لرتهيب عنا�صر القوة الأممية.
ووفقاً للوثيقة فاإّن جميع طائرات الهليكوبرت يف مايل تقريباً 

يقودها طيارون رو�س مب�صاعدة طيارين معاونني ماليني.
فاإّن  الربيطانيني  العنا�صر  ا�صتهدفت  املروحية  اأّن  ثبت  واإذا 
�صي�صبح يف  م��ايل  الأمم��ي��ة يف  ال��وح��دات  العديد من  م�صتقبل 

مهب الريح، بح�صب الوثيقة نف�صها.
ويف موؤمتره ال�صحايف اليومي يف نيويورك قال املتحدث با�صم 
�صحفيني  اأ�صئلة  على  ردا  دوج��اري��ك  �صتيفان  املتحدة  الأمم 

تابعة للملكة  اأ�صابيع تعّر�صت قوات حفظ �صام  "قبل ب�صعة 
املتحدة لإطاق نار، هذه الواقعة قيد التحقيق".

اآذار/ من  والع�صرين  الثاين  يف  �صّجلت  واقعة  "اإنها  واأو���ص��ح 
املالية  للقوات  تابعة  مروحية  "اإطاق  اإىل  م�صريا  مار�س"، 
النار يف منطقة تي�صيت، على مقربة من مفرزة ملينو�صما"، يف 
اإ�صارة اإىل بعثة الأمم املتحدة املتكاملة املتعددة الأبعاد لتحقيق 

ال�صتقرار يف مايل.
ال�صام  ق��وات حفظ  اإ���ص��اب��ات،  اأي  ت�صجل  "مل  املتحدث  واأك��د 

كانت مباأمن".
تابعني ملجموعة  ملقاتلني  ت��وّرط حمتمل  �صوؤال عن  على  وردا 
ف��اغ��رن ال��رو���ص��ي��ة، ق���ال امل��ت��ح��دث اإن ل م��ع��ل��وم��ات ل��دي��ه بهذا 

ال�صاأن.
حفظ  عنا�صر  بني  الأوىل  هي  الواقعة  اإذا  عّما  �صوؤاله  ول��دى 
ال�����ص��ام وال���ق���وات امل��ال��ي��ة، اآث����ر امل��ت��ح��دث ع���دم اإع���ط���اء جواب 

حا�صم.
اأن  وتوؤكد  اأرا�صيها،  ل�"فاغرن" على  انت�صار  اأي  باماكو  وتنفي 
امل�صاعدة بناء على اتفاق تعاون  "مدربني رو�صا" يقّدمون لها 
ثنائي يعود اإىل �صتينيات القرن املا�صي. وانتقدت دول غربية 
عدة انت�صار املئات من مقاتلي جمموعة فاغرن يف مايل مبوازاة 
ان�صحاب القوات الفرن�صية والأوروبية من الباد تطبيقا لقرار 

اُتّخذ مطلع العام ول يزال قيد التنفيذ.
واجلي�س املايل مّتهم بارتكاب جمزرة يف حق مدنيني يف مورا يف 

نهاية اآذار/مار�س ي�صتبه ب�صلوع مرتزقة فاغرن فيها.
ون���ف���ى امل��ج��ل�����س ال��ع�����ص��ك��ري احل���اك���م يف ب��ام��اك��و ���ص��ّح��ة هذه 
متطرفني.  "حتييد" 203  من  متّكن  اأن��ه  موؤكدا  التهامات 
نهاية  ويف  الواقعة.  يف  حتقيق  فتح  املالية  ال�صلطات  واأعلنت 
ب��ام��اك��و بنجاح عملية حتييد  ه��ّن��اأت رو���ص��ي��ا  امل��ا���ص��ي  الأ���ص��ب��وع 
التحقيق  اأن  دوجاريك  اأو�صح  والثاثاء  م��ورا.  يف  الإرهابيني 
الذي جتريه الأمم املتحدة يف واقعة مورا ل يزال متوا�صا. 
وقال املتحدث الأممي "يجب موا�صلة التحقيق ميدانيا بغية 
ك�صف املاب�صات. لذا جرى ن�صر فريق تابع ملينو�صما يف موبتي 
املالية  ال�صلطات  ت�صمح  اأن  ما  م��ورا  اإىل  جاهز" للتوجه  وه��و 

بالتحليق يف اأجواء املنطقة.

اإفريقيا  جنوب  يف  في�سانات  جراء  قتيال   59
•• دوربان-اأ ف ب

الفي�صانات  ح�����ص��ي��ل��ة  ارت���ف���ع���ت 
وال�����ص��ي��ول ال��وح��ل��ي��ة ال��ن��اج��م��ة عن 
مدينة  يف  غ��زي��رة  اأم��ط��ار  ت�صاقط 
دورب���������ان وامل����ن����اط����ق امل���ح���ي���ط���ة يف 
بجنوب  ك��وازول��و-ن��ات��ال  مقاطعة 
ح�صبما  قتيا،   59 اإىل  اإف��ري��ق��ي��ا 

اأعلنت ال�صلطات .
وت��وق��ع��ت وك��ال��ة الأر����ص���اد تراجع 
امل�صحوب  اجل�����وي  "املنخف�س 
"كبرية"  ب������درج������ة  باأمطار" 

الأربعاء.
بيان  يف  املقاطعة  حكومة  وق��ال��ت 
لقوا  الأ�صخا�س  م��ن  "العديد  اإن 
)بلدية  اإيثيكويني  واأفادت  حتفهم 
دورب���ان( وح��ده��ا ع��ن 45" قتيا 
 ...  14 م����ن  اأك������ر  "لقي  ف��ي��م��ا 

حتفهم" يف منطقة اإيلمبي.
واأ�صافت اأن الكارثة "عاثت فو�صى 
ب�صرية  بخ�صائر  وت�صببت  ع��ارم��ة 
هائلة ويف البنى التحتية" وطالت 

جميع فئات النا�س.
رامابوزا  ���ص��ريي��ل  ال��رئ��ي�����س  وق���ال 
الأربعاء  دورب���ان  ي���زور  اأن  املتوقع 
لقوة  م���اأ����ص���وي���ة  ح�����ص��ي��ل��ة  "هذه 
ردا  ي�صتدعي  وال��و���ص��ع  الطبيعة 

قويا من احلكومة".
وع����رب رئ��ي�����س م��ف��و���ص��ي��ة الحت����اد 
يف  حممد  فقي  مو�صى  الإف��ري��ق��ي 
ال�صادقة  "تعازيه  ع���ن  ت��غ��ري��دة 
لهم  اأحباء  فقدوا  الذين  لعائات 

يف اأعقاب الفي�صانات الغزيرة".
وت�صببت اأيام من الأمطار الغزيرة 

املناطق،  خم��ت��ل��ف  يف  ب��ف��ي�����ص��ان��ات 
اجتاحت منازل ودمرت بنى حتتية 
بجنوب  الواقعة  املدينة  اأن��ح��اء  يف 
انزلقات  اأج����ربت  ف��ي��م��ا  ال�����ص��رق. 
اأتربة ال�صلطات على تعليق خدمة 

ال�صكك احلديد.
طرقا  الفي�صانات  م��ي��اه  وغ��م��رت 
يعد  مل  م�����ص��ت��وي��ات  اإىل  ���ص��ري��ع��ة 
اأعمدة  راأ������س  ���ص��وى  ي��ظ��ه��ر م��ن��ه��ا 

الإ�صارات.

العديد من اجل�صور  املياه  ودم��رت 
واجتاحت �صيارات ومنازل. و�صوهد 
البحر بعد  �صهريج وقود يعوم يف 

اأن ُجرف من الطريق.
يف  ال��ك��وارث  اإدارة  وك��ال��ة  وح�صت 
تعد  التي  كوازولو-ناتال  مقاطعة 
دوربان اأكرب مدنها، املواطنني على 
لزوم منازلهم وطلبت من املقيمني 
يف مناطق منخف�صة العلو التوجه 

اإىل مناطق اأعلى.

لل�س�دة موؤ�س�سي جمعية املن�طق ال�سم�لية التع�ونية برا�ض اخليمة ل�سي�دي ال�سم�ك
املوافق  اخلمي�ض  يوم  الأول  الع�دية  العمومية  اجلمعية  اجتم�ع  حل�س�ور  الت�أ�س�ي�س�ية  اللجنة  تدعوكم 
2022/5/19 يف مت�م ال�س�عة الرابعة و الن�سف مبقر اجلمعية يف جمل�ض ال�سي�دين يف منطقة غليله ويف 
ح�ل عدم اكتم�ل الن�س�ب الق�نوين وهو اغلبية الأع�س�ء �سيتم عقد اجتم�ع اآخر يعقد بعد ن�سف �س�عة من 
الجتم�ع الأول وبنف�ض املك�ن  ويكون الن�س�ب الق�نوين هو ع�سر عدد املوؤ�س�سني او خم�سة ع�سر موؤ�س�ض على 

الأقل وذلك للنظر يف جدول الأعم�ل الت�يل:
 1. الت�سديق على تقرير اللجنة الت�أ�سي�سية عن فرتة الت�أ�سي�ض.

 2. اإبراء ذمة ال�س�دة / اأع�س�ء اللجنة الت�أ�سي�سية عن فرتة الت�أ�سي�ض.
 3. تعيني مراقب للح�س�ب�ت لع�م 2022 وحتديد مك�ف�أته.

�سنوات  3 ملدة  للجمعية  الإدارة  جمل�ض  اأول  انتخ�ب   .4
مالحظ�ت ه�مة:

 2022/5/4 1. �سوف يتم فتح ب�ب الرت�س�ح لع�سوية جمل�ض الدارة ابتداء من ت�ريخ ن�سر الإعالن حتى 
وملن يرغب من ال�س�دة املوؤ�س�سني يف الرت�سح تعبئة النموذج املعد لذلك مبقر اجلمعية خالل املدة امل�س�ر اليه� 

مرفق� به �سورة من الهوية الإم�راتية �س�رية ونبذة تعريفية عن مقدمه.
اأع�س�ء. �سبعة   )7( هم  الإدارة  ملجل�ض  انتخ�بهم  املطلوب  الأع�س�ء  عدد   .2

ال�س�دة الأع�س�ء  ب�أ�سبوعني ملن يرغب من  3. �سوف يتم توفري تقرير جمل�ض الدارة قبل موعد الجتم�ع 
يف احل�سول على ن�سخة منه.

2021 يجوز ملن له حق احل�سور اجلمعية العمومية ان ينيب  4. وفق� للقرار الوزاري رقم )1-50( ل�سنة 
عنه موؤ�س�ض اآخر من اأع�س�ء اجلمعية العمومية وذلك مبقت�سى توكيل خ��ض ث�بت ب�لكت�بة ين�ض �سراحة 
على حق الوكيل يف ح�سور اجتم�ع�ت اجلمعية العمومية والت�سويت على قراراته� ويتعني ان يكون توقيع 
املوؤ�س�ض الوارد يف الوك�لة امل�س�ر اليه� هو التوقيع املعتمد من ك�تب العدل او بنك ب�لدولة �سريطة ان يكون 

للموكل ح�س�ب لديه ويكون اآخر موعد لت�سليم التوكيالت لإدارة للجمعية هو 2022/5/14
19 كوفيد-  من  تطعيم  �سه�دة  حي�زة  الجتم�ع  حل�سور  ي�سرط   .5

)لال�ستف�س�رات التوا�سل على الرقم 00971529988824(
رئي�ض اللجنة الت�أ�سي�سية

اإعالن هام
العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 
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عربي ودويل

الدرا�صة ال�صابعة - الن�صاط العامي والقت�صادي جلماعة الخوان امل�صلمني

الكتاب ال�سابع من مو�سوعة تريندز حول جماعة الإخوان امل�سلمني  يك�سف األعيبهم الإعالمية، ويرى اأن اإعالمهم يواجه موتًا اإكلينيكيًا
•• اأبوظبي-الفجر:

للبحوث  ت��ري��ن��دز  »م���رك���ز  اأ����ص���در 
ال�صابع  ال��ك��ت��اب  وال����ص���ت�������ص���ارات« 
حول  ت��ري��ن��دز  "مو�صوعة  ���ص��م��ن 
امل�صلمني"،  الإخ�����������وان  ج���م���اع���ة 
"ال�ن��ص����اط  ع�����ن�����وان:  وي���ح���م���ل 
جلم�اع�ة  والت��ص�ال���ي  الإع��ام����ي 
ال��روؤي����ة   ... امل�صلمي�ن  الإخ�������وان 
اإذ  وال�م�صتقب��ل"،  والأه�������������������داف 
الإعامي  الن�صاط  الكتاب  يحلل 
خال  م��ن  للجماعة  والت�����ص��ايل 
ر�صد املرتكزات الفكرية خلطابهم 
اجتاهاته،  وحت���دي���د  الإع����ام����ي 
اعتمدته  ال���ذي  ال��ف��ك��ري  والإط�����ار 
الإعامي،  خطابها  يف  اجل��م��اع��ة 
ال�����ص��وء ع��ل��ى مراحل  ي��ل��ق��ي  ك��م��ا 
تطور الإعام الإخ��واين الذي بداأ 
اليوم  ليتجه  التقليدية،  بالو�صائل 

اإىل الو�صائط الرقمية اجلديدة.
�����س ال���ك���ت���اب ت����اأث����ري هذه  وي��ت��ف��حَّ
الإعامي  ال��ن�����ص��اط  يف  ال��و���ص��ائ��ط 
اأو  ال��ف��ردي��ة  امل�صتويات  على  ���ص��واء 
يف  تاأثريه  م��دى  وتبيان  اجلمعية، 
وال�صتقطاب  ال��ت��ج��ن��ي��د  ع��م��ل��ي��ات 
ي�صت�صرف  ك���م���ا  اجل�����م�����اه�����ريي. 
م�������ص���ت���ق���ب���ل ال����ع����م����ل الإع������ام������ي 
والت���������ص����ايل جل���م���اع���ة الإخ��������وان 

اأحياناً  بع�صها  خمتلفة،  باأ�صاليب 
القدر  م��ن  التقليل  ع��ل��ى  ي��ن��ط��وي 
يف  الت�صخيف  ح��ت��ى  اأو  ال�����ص��اأن  اأو 
اأح��ي��ان اأخ���رى، وجل��اأ ه��ذا الإعام 
بغر�س  ال�صائعات  ب��ث  اأ�صلوب  اإىل 
ال��ت��اأث��ري يف ه���وؤلء اخل�����ص��وم، وقد 
اأجاد الإخوان ا�صتخدام الإعام يف 

�صناعة البطولة.
اخل����ط����اب  اأن  ال����ك����ت����اب  واأظ������ه������ر 
امل�صلمني  ل�����اإخ�����وان  الإع�����ام�����ي 
القيم  م��ن��ظ��وم��ة  ع���ن  ي��ن��ف�����ص��ل  ل 
ت�صعى  ال��ت��ي  للجماعة  الرئي�ص�ية 
اإليها،  املنتمني  بني  تر�ص�يخها  اإىل 
وال�صمع  ال��������ولء  ق���ي���م  وخ���ا����ص���ة 
ركيزًة  ت�صكل  باعتبارها  والطاعة، 
التنظيمي  ال��ب��ن��اء  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
ات�صم  ك��م��ا  ل��ل��ج��م��اع��ة،  والإداري 
اخل����ط����اب الإع�����ام�����ي ل����اإخ����وان 
ال�صيوخ  ع��ل��ى  غ���ال���ب���اً  ب���الع���ت���م���اد 
والدعاة وعلماء الدين ولي�س على 
وتقدمي  واملتخ�ص�ص�ني،  اخل���رباء 
اخلربات  اأ�صحاب  على  الثقة  ذوي 
الهتمام  يف  واأف�����رط  وال���ك���ف���اءات، 
وال�ص�راعات  ال�ص�يا�ص�ية  باجلوانب 
النا�س  ه���م���وم  واأه����م����ل  ال��ق��ائ��م��ة، 
ومتابعة اجلهات املعنية بها؛ وهذا 

من اأهم اأ�صباب تراجع �صعبيته. 
الرباغماتية  اأن  اإىل  الكتاب  واأ�صار 

من  لكل  للجماعة  الأيديولوجية 
الأوىل يف  تتمثل  وال��دول��ة؛  الدين 
الر�صالة"،  الدعوة وقد�ص�ية  "�صمو 
"ترابط  يف  الثانية  تتجلى  بينما 
اأن  اإىل  وال�ص�يا�صة"، م�صرياً  الدين 
وقد�ص�ية  ال��دع��وة  "�صمو  اأط��روح��ة 
تدبري  للجماعة  اأتاحت  الر�صالة" 
الإ�صامي  العام  ب��ال��راأي  عاقتها 
املجتمع  يف  مت����دده����ا  ي���خ���دم  مب����ا 
بو�صفها  م��وؤ���ص�����ص��ات��ه،  واخ�������رتاق 
وراع��ي��ة مل�صاحله،  ل��ل��دي��ن  خ��ادم��ة 
واأن���ه���ا مت��ث��ل جت���دي���داً يف ممار�صة 
ال����ت����دي����ن مب�����ا ي�������ص���ك���ل من�����وذج�����اً 
ُيحتذى به لاأجيال املعا�ص�رة من 

امل�صلمني. 
"ترابط  اأط����روح����ة  ���ص��م��ح��ت  ك��م��ا 
للجماعة  وال�ص�يا�صة"  ال����دي����ن 
بوا�صطة  ال�ص�يا�صة  اإىل  ب��ال��دخ��ول 
الدين والتدخل يف الدين بوا�صطة 
تاأ�ص�صت  اأط��روح��ة  وه��ي  ال�ص�يا�صة، 
ع���ل���ى ج���م���ل���ة �����ص����ع����ارات رّوج���ت���ه���ا 
الإعامية  اأدوات��ه��ا  ع��رب  اجلماعة 
"الإ�صام  �صعار  مثل  والت�صالية، 
هو احلل" الذي بات يعرب عن لزمة 

يف خطاباتها الأيديولوجية.
ال�صابع من مو�صوعة  الكتاب  واأفاد 
امل�صلمني  الإخ�����وان  ح���ول  ت��ري��ن��دز 
وظفت  ن�صاأتها  منذ  اجل��م��اع��ة  اأن 

على   2013 يونيو  بعد  امل�صلمني 
م�صتوى التعبئة واحل�صد.

الإخوان  جماعة  اأن  الكتاب  ويبني 
كبرية  اأه���م���ي���ة  ت�����ويل  امل�����ص��ل��م��ني 
لاإعام منذ ن�صاأتها عام 1928؛ 
التي  الركائز  اأه��م  وقد جعلته من 
التنظيمية  ب��ن��ي��ت��ه��ا  ع��ل��ي��ه��ا  ت���ق���وم 
وال���دع���وي���ة. وت��ت��م��ث��ل وظ��ائ��ف��ه يف 
التي  الأه�����������داف  م����ن  جم���م���وع���ة 
حتقيقها  اإىل  اجل���م���اع���ة  ت�����ص��ع��ى 
وال���ت���ي ت��ت��م��ح��ور ح����ول ن�����ص�����ر فكر 
اأ�صتاذية  اإىل  وال���دع���وة  اجل��م��اع��ة، 
اإحياء  ل��ف��ك��رة  وال���رتوي���ج  ال���ع���امل، 
اخل���اف���ة الإ����ص���ام���ي���ة، وال���دع���وة 
الإ�صامية.  ال�����ص�����ري��ع��ة  ل��ت��ط��ب��ي��ق 
ك��م��ا جن��ح��ت اجل��م��اع��ة يف تطوير 
ممار�صتها الإعامية حتى تكون يف 
متطلباتها  م��ع  التجاوب  م�صتوى 
وخو�س  اجل��م��اه��ريي  النت�صار  يف 

املعارك ال�ص�يا�ص�ية.
راعت  اجلماعة  اأن  الكتاب  واأو�صح 
املرحلية يف اأدائها الإعامي، فكان 
ت��ن��ق��ل��ه��ا م���ن م��رح��ل��ة ال���دع���وة اإىل 
املعار�صة  مرحلة  وم��ن  ال�ص�يا�صة، 
م�صتوى  على  ينعك�س  احل��ك��م  اإىل 
خ���ط���اب���ه���ا الإع������ام������ي، غ����ري اأن����ه 
اأطروحتني  ح����ول  ي��ت��م��ح��ور  ظ���ل 
م���رك���زي���ت���ني ت����خ����ت����زلن ال�����روؤي�����ة 

اأ���ص��ا���ص�����ي��ة م���ن �صمات  ك��ان��ت ���ص��م��ة 
ابتعد  اأن�����ه  اإل  الإخ��������وان؛  اإع������ام 
الإعامي،  العمل  اأخ��اق��ي��ات  ع��ن 
بث  على  وداأب  امل�صداقية،  وافتقد 
وت�صخيم  امل��زي��ف��ة  الأخ���ب���ار  بع�س 
لغة  وا�صتخدم  وتهويلها،  الأخ��ب��ار 
م��واج��ه��ة خ�صومه  غ��ري لئ��ق��ة يف 

واملختلفني معه.
اأن جم��م��وع��ة من  ال���ك���ت���اب  وذك�����ر 
اإعام  ق��درة  اأب��رزت عدم  املوؤ�ص�رات 
على   2013 ع����ام  ب��ع��د  الإخ�������وان 
ال�ص�راعات  ومنها:  ال�صتمرارية؛ 
التي  ال���داخ���ل���ي���ة  والن���ق�������ص���ام���ات 
الف�صاد  وان��ت�����ص��ار  ع��ل��ي��ه،  انعك�صت 
"ال�ص�رق"،  ق���ن���اة  يف  ك��م��ا  داخ���ل���ه 
و�صعفه وعدم قدرته على مواجهة 
ال���ق���ن���وات امل�����ص�����ري��ة امل��ن��اف�����ص��ة له، 

وحتوله اإىل اأداة يف يد تركيا.
اإع�����ام  اأن  اإىل  ال���ك���ت���اب  وخ���ل�������س 
املرحلة  امل�صلمني يف هذه  الإخ��وان 
يواجه اأزمة حقيقية كربى ت�صعه 
"املوت  اأو  الخ���ت���ف���اء  ط��ري��ق  ع��ل��ى 
الإكلينيكي" بالنظر اإىل جمموعة 
بينها: فقدانه  م��ن  ال��ع��وام��ل؛  م��ن 
ب��ي��ئ��ت��ه الأ���ص��ل��ي��ة ال��ت��ي ك���ان يعمل 
امل�ص�رية، وغياب  البيئة  فيها وهي 
التعاطف من ِقبل ال�صعب امل�ص�ري، 
وخ�صارته املاذ الذي وفرته تركيا 

و���ص��ائ��ل الت�����ص��ال والإع�����ام التي 
كانت متاحة يف ذلك الوقت، وعلى 
ن�ص�ر  الورقية، يف  ال�صحافة  راأ�صها 
اأهدافها  وحتقيق  اجلماعة  اأف��ك��ار 
وك�صب  وال��ت��ح�����ص�����ي��د  ال��ت��ع��ب��ئ��ة  يف 
اجلماعة  ولتمكني  ال��ع��ام،  ال����راأي 
امل�ص�ري  املجتمع  يف  التغلغل  م��ن 
والإ�صامية  العربية  واملجتمعات 
اللجوء  ع��ن  تتاأخر  ومل  الأخ����رى، 
الجتماعي  التوا�صل  و�صائط  اإىل 
احل����دي����ث����ة والإع�������������ام ال���رق���م���ي 
وام��ت��اك اأدوات����ه وو���ص��ائ��ل��ه، حيث 
ت�صاعدها  ناجعة  اأداة  فيه  وج��دت 
الدول  احتكار  ك�ص�ر  يف  جانب  من 
لهذا املجال ولن�ص�ر اأفكارها ب�صورة 
العربية،  امل��ج��ت��م��ع��ات  يف  اأ����ص�������رع 
وو�ص�يلة مهمة للدفاع عن اجلماعة 
وحت�������ص�������ني ����ص���ورت���ه���ا ب���ال���رتوي���ج 
معتدلة  جماعة  بو�صفها  لنف�صها 
واحلريات  بالدميقراطية  ت��وؤم��ن 

العامة من جانب اآخر.
واأو�صح الكتاب اأن جماعة الإخوان 
املمكنة  الو�صائل  �صّخرت  امل�صلمني 
الإعام،  و�صائل  بينها  وم��ن  كلها، 
ل�صم  واجل��دي��د،  التقليدي  ب�صقيه 
اأع�صاء جدد وك�صب تعاطف الراأي 
اأن اإع����ام الإخ����وان  ال���ع���ام. م��ب��ي��ن��اً 
اأو اخل�صوم  امل��ع��ار���ص��ة  م��ع  ت��ع��ام��ل 

اآخ��ر له،  اإيجاد م��اذ  ل��ه، و�صعوبة 
ممولة  من�صة  جم��رد  اإىل  له  وحتوُّ
الت�صهري  ب��ه��دف  ���ص�����ي��ا���ص�����ي  مب����ال 

باخل�صوم، بالإ�صافة اإىل اخلافات 
اجلماعة،  تعانيها  التي  الداخلية 

وف�صلها يف حتقيق اأهدافها.

ب�يدن يّتهم بوتني ب�رتك�ب اإب�دة جم�عية يف اأوكراني� 

رو�سيا: الوليات املتحدة تن�سر اأكاذيب يف اأوكرانيا 
•• عوا�صم-وكاالت

ق��ال��ت رو���ص��ي��ا اأم�����س الأرب���ع���اء اإن م��زاع��م ال��ولي��ات املتحدة 
واأوكرانيا باأنها قد ت�صتخدم اأ�صلحة كيماوية يف اأوكرانيا ما 
هي اإل معلومات م�صللة لأن مو�صكو دمرت اآخر خمزوناتها 

الكيماوية يف عام 2017.
اأنها  الثاثاء  الأول  اأم�س  الأوكرانية  الدفاع  وزارة  وذك��رت 
اأ�صلحة  ا���ص��ت��خ��دم��ت  ب���اأن رو���ص��ي��ا رمب���ا  تتحقق م��ن م��زاع��م 

كيماوية يف مدينة ماريوبول ال�صاحلية بجنوب اأوكرانيا.
وقال املتحدث با�صم وزارة اخلارجية الأمريكية نيد براي�س 
املتحدة قلقة  الوليات  اإن  الثاثاء  الأول  اأم�س  لل�صحفيني 
من اأن ت�صعى رو�صيا للجوء اإىل اأ�صلحة كيماوية يف اأوكرانيا.

وقالت ال�صفارة الرو�صية يف وا�صنطن اإن متطرفني اأوكرانيني 
واإن  كيماوية  اأ�صلحة  ا�صتخدام  م�صاألة  ل��رتوي��ج  ي�صتعدون 
معلومات  ين�صر  ب��راي�����س  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  با�صم  امل��ت��ح��دث 

م�صللة.
ب��اي��دن للمرة الأوىل  الرئي�س الأم��ريك��ي ج��و  اّت��ه��م  ب���دوره، 
ليل ال��ث��اث��اء الأرب���ع���اء ن��ظ��ريه ال��رو���ص��ي ف��ادمي��ري بوتني 
بارتكاب "اإبادة جماعية" يف اأوكرانيا، وهو م�صطلح �صبق اأن 
لكنه  زيلين�صكي  فولودميري  الأوك��راين  الرئي�س  ا�صتخدمه 

مل ي�صدر عن الإدارة الأمريكية من قبل.
اإّنها  عنها  قلت  لقد  "نعم،  اآي��وا  يف  ل�صحفيني  بايدن  وق��ال 
الرئي�س  ا�صتخدام  من  �صاعات  بعد  وذل��ك  جماعية"،  اإب���ادة 
�صه  خ�صّ خطاب  يف  امل�صطلح  ه��ذا  الأوىل  للمرة  الأم��ريك��ي 

جلهود الت�صّدي للت�صخم.
واأ�صاف "من الوا�صح اأكر فاأكر اأّن بوتني يحاول بب�صاطة 
اأوكرانياً".  يكون  اأن  حتى  امل��رء  بو�صع  يكون  اأن  فكرة  اإلغاء 
وتابع "�صنرتك للمحامني على امل�صتوى الدويل اأن يقّرروا" 
اإبادة  فعًا  ه��ي  اأوك��ران��ي��ا  يف  املرتكبة  اجل��رائ��م  كانت  اإذا  م��ا 
اأّن الأم��ر يبدو  "لكن من املوؤكد بالن�صبة يل  اأم ل،  جماعية 

كذلك".
ترتاكم" على  "الأدّلة  اأّن  اإىل  الأم��ريك��ي  الرئي�س  لفت  واإذ 
اأن  توّقع  اأوكرانيا"،  يف  الرو�س  فعلها  التي  املرّوعة  "الأمور 

اأوكرانيا. يف  الدمار  حجم  واملزيد" عن  املزيد  "نكت�صف 

رّحب الرئي�س الأوكراين يف تغريدة ب�"كلمات حقيقية لقائد 
اأ�صا�صي  اأم��ر  ه��و  باأ�صمائهم  الأم���ور  "ت�صمية  لأن  حقيقي" 
ملواجهة ال�صّر"، مطالًبا بتزويد باده "باأ�صلحة ثقيلة ب�صكل 

عاجل".
الأوكراين  وامللياردير  النائب  الأوكرانية  ال�صلطات  واأوقفت 
له  �صورة  ون�صرت  بوتني،  من  املقّرب  ميدفيد�صوك  فيكتور 
بّزة اجلي�س  اأ�صعث ومكّبل اليدين مرتدياً  ظهر فيها ب�صعر 

الأوكراين.
جدًل  يثري  اأوكرانيا  اأغنياء  اأغنى  من  وهو  وميدفيد�صوك 
ت��رب��ط��ه مبو�صكو.  ال��ت��ي  ال��وث��ي��ق��ة  ال��ع��اق��ات  ب�صبب  وا���ص��ع��اً 
الأعمال  لرجل  ال�صخ�صيني  الأ�صدقاء  من  بوتني  ويعترب 

البالغ 67 عاما وهو عراب ابنته ال�صغرى داريا.
العام  منذ  اجل��ربي��ة  لاإقامة  خا�صعاً  ميدفيد�صوك  وك��ان 
ل��ه مب��ح��اول��ة �صرقة  ات��ه��ام��ات  امل��ا���ص��ي بتهمة اخل��ي��ان��ة بعد 
رو�صيا  �صمتها  التي  القرم  جزيرة  �صبه  من  طبيعية  م��وارد 
من اأوكرانيا العام 2014 وتزويد مو�صكو اأ�صرارا ع�صكرية 

اوكرانية.
التعليق  بي�صكوف  دميرتي  الكرملني  با�صم  الناطق  ورف�س 
لوكالت  قائا  ميدفيد�صوك  على  القب�س  اإل��ق��اء  نباأ  على 
اأنباء رو�صية "ثمة اأخبار م�صللة كثرية ت�صدر من اأوكرانيا. 

ويجب التحقق من هذه املعلومة".
وم�صاًء، عر�س زيلين�صكي على رو�صيا "تبادل" ميدفيد�صوك 
ب���الأوك���ران���ي���ني امل��ح��ت��ج��زي��ن ل���دى رو���ص��ي��ا، يف وق���ت تتعّر 
الثاثاء،  �صابق  وق��ت  ويف  ومو�صكو.  كييف  بني  املفاو�صات 
اعترب بوتني اأن "عدم اّت�صاق" املفاو�صني الأوكرانيني مينع 

التو�صل اإىل اأي اتفاق.
م��ي��دان��ًي��ا، ي��وا���ص��ل ال��و���ص��ع ال��ت��ده��ور. اأّك����د ح��اك��م منطقة 
دون��ي��ت�����ص��ك ب��اف��ل��و ك��ريي��ل��ن��ك��و يف م��ق��اب��ل��ة م���ع ���ص��ب��ك��ة "�صي.

األفا و22   20 "مقتل ما بني  ان.ان" الإخبارية الأمريكية 
عدد  حتديد  ب�"�صعوبة  واأق���ّر  ماريوبول".  يف  �صخ�س  األ��ف 

ال�صحايا"، نظراً للح�صار املفرو�س على املدينة.
للق�صف  وتتعر�س  العامل  عن  ومعزولة  حما�صرة  واملدينة 

منذ اأكر من 40 يوًما.
تلغرام  ع��رب  بوي�صنكو  ف���ادمي  امل��دي��ن��ة  بلدية  رئي�س  وك��ت��ب 

اأجنزها  التي  الوحيدة  اخلا�صة  "العملية  اأن  الثاثاء  ليل 
بوتني هي عملية خا�صة تهدف اإىل تدمري ماريوبول وقتل 

مدنيني".
ُتقهر.  ل  تبدو  كانت   1941 عام  الفا�صية  "اأملانيا  واأ�صاف 
جمرمو  تعّفن  فقد  ال�����ص��ّر.  ع��وق��ب  امل��ط��اف،  نهاية  يف  لكن 
احلرب يف ال�صجون اأو مّت الق�صاء عليهم. على مدى عقود، 
قّدم الأملان �صبل انت�صاف. �صيح�صل الأمر نف�صه مع رو�صيا. 

�صيدفعون ثمن كّل �صيء".
مكا�صبهم  تعزيز  ماريوبول  على  الرو�س  �صيطرة  �صاأن  ومن 
من  اآزوف  لبحر  املحاذي  ال�صاحلي  ال�صريط  على  امليدانية 

خال ربط مناطق دونبا�س ب�صبه جزيرة القرم.
القوات  حّولته  م��اري��وب��ول  يف  �صخم  �صناعي  جممع  وج��ود 
حتت  م�صاحات  وي�صّم  ن  حم�صّ موقع  اإىل  اإىل  الأوك��ران��ي��ة 
معركة  اأن  اإىل  م��وؤ���ص��ًرا  يعطي  لكيلومرتات،  متتد  الأر����س 
�صارية،  �صتكون  ال�صرتاتيجية  املدينة  هذه  على  ال�صيطرة 
و�صول حتى اإىل ا�صتخدام النف�صاليني املوالني لرو�صيا يف 

دونبا�س اأ�صلحة كيميائية.
و�صرح وزير اخلارجية الأمريكي اأنتوين بلينكن اأن "القوات 
مبا  خمتلفة  ال�صغب  ملكافحة  م��واد  ت�صتخدم  ق��د  الرو�صية 
املمزوج مبواد كيميائية" �صد  امل�صيل للدموع  الغاز  يف ذلك 
"املقاتلني واملدنيني الأوكرانيني يف اإطار حملتها العدوانية 

لا�صتياء على ماريوبول".
اأوليغ  ال���رو����ص���ي  ن���ائ���ب وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة  اأك�����د  امل���ق���اب���ل،  يف 
�صريومولوتوف لوكالة "ريا نوفو�صتي" اأنه بالن�صبة ملو�صكو 
الأوكرانيني. جانب  من  كيميائي" ياأتي  باإرهاب  "التهديد 

م��ن منطقة كييف  ق��وات��ه��ا  رو���ص��ي��ا �صحب  اأع��ل��ن��ت  اأن  وم��ن��ذ 
لرتكيزها ب�صكل اأف�صل يف �صرق الباد، ا�صتعاد الأوكرانيون 
والتي  العا�صمة  ق��رب  ال��واق��ع��ة  امل���دن  ك��اف��ة  على  ال�صيطرة 

ُدّمرت جراء املعارك.
"جمازر" يف هذه  توؤكد ال�صلطات الأوكرانية وجود م�صاهد 

املدن وتّتهم مو�صكو بارتكاب "جرائم حرب".
يوري  غو�صتوميل  ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����س  ج��ث��ة  ال��ث��اث��اء  اأُخ���رج���ت 
لعر�صها  ني�صان/اأبريل،  ال�صابع من  ُقتل يف  الذي  بريليبكو 
على حمققني اأوكرانيني، يف اإطار حتقيق يرمي اإىل حتديد 

ما اإذا كان بريليبكو �صحية جرمية حرب. واأفاد �صحافيون 
يف وكالة فران�س بر�س كانوا يف املكان اأن جّثته اأُخرجت من 
التابوت و�صّورت ال�صرطة كل جرح من جروحه، واأحدها يف 

راأ�صه.
على  العثور  ال��ث��اث��اء  الأوك��ران��ي��ة  العامة  النيابة  واأع��ل��ن��ت 
جثث �صتة اأ�صخا�س قتلوا بالر�صا�س يف قبو ب�صاحية كييف 
يف  عليها  ُع��ر  ال��ت��ي  اجل��ث��ث  م��ئ��ات  اإىل  لُت�صاف  ال�صرقية، 

الأ�صبوعني الأخريين يف حميط العا�صمة.
لي�س هناك ح�صيلة �صحايا مدنيني حديثة متوفرة حالًيا 
لكن العدد يتجاوز على الأرجح ع�صرات اآلف القتلى. واأثار 
يف  ني�صان/اأبريل  مطلع  اجلثث  من  كبري  عدد  على  العثور 

بوت�صا قرب كييف، موجة تنديد دولية.
وو�صف بوتني الذي تنفي باده م�صوؤوليتها عن اأي فظائع 
اجلنود  اإىل  امل��وج��ه��ة  "التهامات  ال��ث��اث��اء  اأوك���ران���ي���ا،  يف 
الرو�س بارتكاب جمازر بحق مئات املدنيني يف بوت�صا، باأنها 

"م�صّللة".

بتكبده  م���وؤخ���ًرا  ال��ك��رم��ل��ني  اأق����ّر  ال��ع�����ص��ك��ري،  ال�صعيد  ع��ل��ى 
اآذار/ اأواخ���ر  اأرق���ام.  اإع��ط��اء  ب��دون  لكن  فادحة"  "خ�صائر 

اأ�صل  م��ن  ج��ن��دًي��ا   1351 م��و���ص��ك��و مبقتل  اأق�����ّرت  م���ار����س، 
جريًحا.  3825

هجومه  ا�صطدم  ال��ذي  الرو�صي  الرئي�س  اأن  حمللون  يرى 
يف  انت�صارا  يحقق  اأن  يريد  �صر�صة،  مبقاومة  اأوكرانيا  على 
دونبا�س قبل العر�س الع�صكري ال�صخم يف ال�صاحة احلمراء 
يف 9 اأيار/مايو مبنا�صبة ذكرى انت�صار ال�صوفيات على اأملانيا 

النازية عام 1945.
وفّر اأكر من 4،6 مايني لجئ اأوكراين من بادهم منذ 
الغزو الرو�صي يف 24 �صباط/فرباير، وفق تعداد مفو�صية 

الأمم املتحدة ال�صامية ل�صوؤون الاجئني.
واأدت احلرب يف اأوكرانيا اإىل �صل�صلة تداعيات على القت�صاد 
العاملي واإىل ارتفاع يف ا�صعار الطاقة واملواد الغذائية ما من 
�صاأنه اأن يفاقم الفقر واجلوع واأن يزيد اأعباء الدين، وفق ما 

اأعلن رئي�س البنك الدويل الثاثاء.

قائد اإيراين: قتل جميع القادة الأمريكيني لن يكفي للثاأر ملقتل �سليماين 
•• طهران-رويرتز

القادة  قتل جميع  اإن  الإي��راين  الثوري  الربية يف احلر�س  القوة  قائد  قال 
الأمريكيني لن يكون كافيا للثاأر ملقتل قا�صم �صليماين.

وقتل اجلي�س الأمريكي �صليماين القائد البارز يف احلر�س الثوري يف يناير 
كانون الثاين 2020 خال زيارته للعراق. وتعهدت اإيران "بانتقام �صاحق" 

من جميع امل�صوؤولني عن اغتياله.
ُقتل  اإذا  "حتى  الثوري  الربية يف احلر�س  القوة  قائد  باكبور  وق��ال حممد 
كل القادة الأمريكيني، فلن يكفي هذا للثاأر لدماء �صليماين. علينا اأن نتبع 

خطى �صليماين ونثاأر ملقتله بطرق اأخرى".
اإي��راين، وقاد عمليات طهران يف اأنحاء  وكان �صليماين اأقوى قائد ع�صكري 
ال�صرق الأو�صط وُقتل يف مطار بغداد يف �صربة اأمر بها الرئي�س الأمريكي يف 

ذلك الوقت دونالد ترامب.
وتاأتي ت�صريحات باكبور يف الوقت الذي حتاول فيه اإيران والقوى العاملية 
النووي  التفاق  اإحياء  ب�صاأن  فيينا  حمادثات  يف  العالقة  الق�صايا  معاجلة 
وا�صنطن  كانت  اإذا  م��ا  ه��ي  العالقة  الق�صايا  واإح���دى   .2015 ع��ام  امل��ربم 
الإرهابية  للمنظمات  الأم��ري��ك��ي��ة  القائمة  م��ن  ال��ث��وري  احل��ر���س  �صرتفع 

الأجنبية مثلما طالبت طهران من اأجل اإحياء التفاق.

وا�سنطن تاأ�سف لرتاجع اأو�ساع حقوق الإن�سان حول العامل 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

و�صعت  اأّنها  توؤّكد  التي  بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�س  اإدارة  اأعربت 
"للرتاجع  اأ�صفها  عن  اخلارجية  �صيا�صتها  �صلب  يف  الإن�صان  حقوق 
امل�صتمر" يف اأو�صاع حقوق الإن�صان حول العامل ول �صّيما يف اأوكرانيا 

منذ بداأ الغزو الرو�صي لهذا البلد.
اأن���ت���وين بلينكن خ���ال موؤمتر  الأم���ريك���ي  وق����ال وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 
حقوق  اأو���ص��اع  ح��ول  ال�صنوي  وزارت���ه  تقرير  خاله  عر�س  �صحفي 
ت��ده��وراً مقلقاً  "منذ �صنوات ع��دي��دة ن�صهد  اإّن���ه  ال��ع��امل  الإن�����ص��ان يف 
اأنحاء  يف  الإن�صان  حقوق  واح��رتام  القانون  و�صيادة  للدميوقراطية 

عديدة يف العامل".

واأ�صاف "منذ ن�صرنا تقريرنا ال�صابق" قبل عام "ا�صتمّر هذا الرتاجع 
لاأ�صف".

الرو�صي لهذا  الغزو  بداأ  اأوكرانيا منذ  الو�صع يف  اأّن  بلينكن  واعترب 
البلد هو "اأكر دليل �صارخ" على "العواقب الإن�صانية لهذا التدهور" 
يف اأو����ص���اع ح��ق��وق الإن�����ص��ان، م��ّت��ه��م��اً م���رة اأخ����رى ال��ق��وات الرو�صية 

بارتكاب" فظائع على نطاق وا�صع" يف املناطق التي احتّلتها.
اأ�صخا�س  "جثث  ع��ل��ى وج���ه اخل�����ص��و���س  الأم���ريك���ي  ال���وزي���ر  وذك����ر 
قطارات  وحمطات  وم�صارح  مقّيدة،  واأيديهم  ال�صوارع  يف  مرتوكة 
الن�صاء  و���ص��ه��ادات  مدنيني  روؤو�����س  ف��وق  اأن��ق��ا���ص��اً  ا�صتحالت  وم��ب��ان 
والفتيات اللواتي تعّر�صن لاغت�صاب واملدنيني املحا�صرين والذين 

ميوتون من اجلوع والربد".

Date 14/ 4/ 2022  Issue No : 13519
Defendant Published Notice

To Case Management Office Sharjah Federal Court Federal Civil Court of First Instance
In case No. SHCFICIPOR2022/ 0001925 Partial Commercial

To Defendant : Badruddin Khan Muhammad Noor Ahmad Khan Unknown address
We inform you that the plaintiff/ Dar Al Tamweel Co (PJSC) in case no 1925/2021 Fourth 
Commercial One-Day Circle
The above-mentioned case has been filed claiming:
Obligating the plaintiff to pay the plaintiff an amount of 37,461.12 to date 29/09/2021 
while obligating the plaintiff to pay the plaintiff the agreed interest of 24% from date 
30/09/2021 Until full payment, with obligating the defendant to pay fees, expenses, and 
attorney's fees, with a judgment covered by expedited enforcement and without bail.
You are required to attend a hearing 20/04/2022, at the Case Management Office, 
Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance, office No (Case manager's Office 
No.7) In person or by an authorized lawyer, and submit a reply memorandum to the case, 
accompanied by all documents, within a period not exceeding ten days from the date 
of publication, in order to consider the case whose number is mentioned above - as a 
defendant.
Judicial Services Office 
Fatima Yaqoub Al Ramsi

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70533Date 14/ 4/ 2022  Issue No : 13519
Dubai Courts of  First Instance 

Notification of Publication (Grievance)
On Case No.57/2022/81 - Legal Grievance
Considered in: Department of execution and legal individual complaints no. 78
Subject of Case: Cancelling the complained order and circulating to all ports of the state 
and obligating the complainee with paying the fees, charges and attorney's fees.
Complainant: Zaheda Malek
Address: United Arab Emirates - Emirate of Dubai - Deira - Dubai Ithad Street - Business 
Avenue Building - Apartment No. 809 - behind Nissan Auto Exhibition
Represented by : Hasan Abdullah Mohamed Al Ali
Informed Parties : 1- Asad Bashir Bashir Ahmed in his capacity as: Complainee
Subject of Notification: The abovementioned grievance was filed against you and 
its subject is to cancel the complained order and circulate to all ports of the state and 
obligate the complainee with paying the fees, charges and attorney's fees. It was defined 
to be considered in the session held Monday corresponding 18-04-2022 at 11:00 AM 
in the remote litigation hall in the personal status building in Garhod District and you 
shall present your pleas or documents to the court at least three days before the session, 
otherwise, the judgment will be issued in your presence.
Prepared by: Salem Arafa Alshaqsi
Approval Date: 13-04-2022 07:10:57

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 14/ 4/ 2022  Issue No : 13519
Dubai Courts of  First Instance

Notification of Payment by Publication
Regarding: Execution No. 2285/2022/253 - Cheque Execution
Considered in : 9th Execution Circuit No. 230
Subject Matter of Execution: 
Claiming for the bounced Cheque No. 100629, issued by Dubai Islamic Bank 
amounting to AED 500.000 and the bounced Cheque No. 100628, issued by Dubai 
Islamic Bank amounting to AED 542000. So, the total amount is AED 548525
Notifying Party: Mohammad Sharif Ahmad Ghaed
Address: United Arab Emirates, Dubai, Deira, Al Masla St., Fatema, Rashed and 
Mohamed Saleh Balgafel Building, Shop No. 4
Notified Parties: 1. Gowhar Fathollah Rostam Pour - Capacity: Enforcee
Subject Matter of Notification: An execution lawsuit has been filed against you in 
order to oblige you to pay an amount of AED 548525 to the Notifying Party or 
the Court Treasury. Accordingly, the court will initiate the executive procedures 
against you in case of non-compliance with the said decision within (15) days 
from the date of publication hereof.
Prepared by : Roqaya Sayed Hashim

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 14/ 4/ 2022  Issue No : 13519
Notification by Publication

No. 77807/2022
Notifying Parties :1. Hana Obaid Mohammed Alhelo Almazrouei, Emirati
     2. Maryam Obaid Mohd Alhelow Almazrouei, Emirati

Against
Notified Party: 1. Pankaj Kumar Agarwala, Indian

Subject: Notification by Publication on Judicial Notice No. (     /1/2021)
Whereas the Notifying Parties hereby legally inform the Notified Party to necessarily pay 
a total amount of AED 70,245 (Only seventy thousand, two- hundred and forty five UAE 
Dirhams), which is an amount of AED 58,000 (Fifty-eight UAE Dirhams) as a rental value 
payable for the Contract ended on 31 December 2021 plus an amount of AED 12,245 
(twelve thousand, two-hundred and forty-five UAE Dirhams) as a rental value payable for 
the period from 1 January 2022 to 16 March 2022 (Date of handing-over the rented unit to 
the Lessor), within a maximum period of five days to repay the debt from the receipt hereof. 
Otherwise, the Notifying Parties will have to refer to the court and competent authorities 
to claim for the debt. Moreover, the Notified Party shall pay all expenses, judicial charges 
and attorney's fee.
Best regards,,,
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533
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عربي ودويل
لندن تنّدد ب�سجن رو�سيا معار�سًا للكرملني 

•• لندن-اأ ف ب

باحُلكم  ت��را���س  ليز  الربيطانية  اخلارجية  وزي���رة  ن���ّددت 
ك��ارا- فادميري  ب�صجن  الرو�صي  الق�صاء  اأ���ص��دره  ال��ذي 

مورزا، اأحد اأبرز معار�صي الكرملني والذي انتقد موؤخراً 
"دوافعه  اأّن  م��ع��ت��ربة  اأوك���ران���ي���ا،  يف  الع�صكرية  العملية 

�صيا�صية".
وقالت ترا�س يف تغريدة على تويرت "يوا�صل نظام بوتني 
جهوده لإ�صكات اأولئك الذين ينّددون بغزوه غري ال�صرعي 
لأوكرانيا". واأ�صافت "اإنني اأدين احُلكم الذي �صدر اليوم 
اإىل  واأدع��و  ك��ارا-م��ورزا  بحّق  �صيا�صية  بدوافع  مو�صكو  يف 

اإطاق �صراحه على الفور".
وك�����ان وك���ي���ل ال���دف���اع ع���ن ك�����ارا-م�����ورزا امل��ح��ام��ي ف���ادمي 
بروخوروف قال لوكالة فران�س بر�س الثاثاء اإّن الق�صاء 
اأوام����ر  ع�����ص��ي��ان  بتهمة  ي��وم��اً   15 م��وّك��ل��ه  ب�صجن  ح��ك��م 
خاموفنيت�ص�صكي  "حمكمة  اإن  املحامي  وق��ال  ال�صرطة. 
بال�صجن  ك��ارا-م��ورزا  ف��ادمي��ري  على  حكمت  مو�صكو  يف 
اأق�صى عقوبة من�صو�س عليها على عدم  15 يوما، وهي 

الن�صياع لوامر ال�صرطة".
واو�صح املحامي اأن حم�صر اعتقال املعار�س ذكر "ال�صلوك 
غ��ري املنا�صب م��ن جانب ك��ارا م���ورزا ال��ذي غ��ري اجتاهه، 

و�صّرع خطواته وحاول الفرار عندما راأى ال�صرطة".

ك��ان مقّرباً من  �صابق  ع��ام��اً( �صحايف  وك��ارا-م��ورزا )40 
مقربة  على  اغتيل  ال���ذي  امل��ع��ار���س  نيمت�صوف،  ب��وري�����س 
2015، ول يزال مقّرباً من ميخائيل  الكرملني يف  من 
خودوركوف�صكي، الأوليغار�صي ال�صابق الذي اأ�صبح معار�صاً 

�صر�صاً للرئي�س فادميري بوتني.
ويوؤّكد كارا-مورزا اأّنه تعّر�س للت�صميم مرتني، يف 2015 

و2017، ب�صبب اأن�صطته ال�صيا�صية.
ي��زال يعي�س يف رو�صيا  ال��ّرغ��م م��ن ك��ل ه��ذا فهو ل  وعلى 
خافاً لعدد كبري من ال�صخ�صيات املعار�صة الذين اختاروا 
املنفى ول �صّيما منذ �صجنت ال�صلطات العام املا�صي األيك�صي 

نافالني، اأبرز معار�س لبوتني.

كييف: ل ممرات اإن�سانية ب�سبب خطورة الو�سع 
•• كييف-اأ ف ب

اإن�صاين  اأم�س  اأن كييف لن تفتح اأي ممر  اإيرينا فريي�صت�صوك عرب تلغرام  اأعلنت نائبة رئي�س ال��وزراء الأوك��راين 
الأربعاء مّتهمًة الرو�س ب�"انتهاك قواعد القانون الدويل" ما يجعل الو�صع "خطرًيا".

املحتّلون  عرقل  )جنوب(،  زابوريجيا  منطقة  يف  اليوم.  اإن�صانية  ممرات  نفتح  لن  "لاأ�صف،  فريي�صت�صوك  وقالت 
احلافات ويف منطقة لوغان�صك )�صرق( ينتهكون وقف اإطاق النار".

اأي�صا �صبط عنا�صرهم كما  "املحتلون ل يتقّيدون باأحكام القانون الدويل الإن�صاين، ل بل يتعّذر عليهم  وتابعت 
اإن�صانية  فتح مم��رات  ع��دم  اإىل  يدفعنا  ما  الطرقات،  على  اإىل خطر كبري  ذل��ك  ك��ّل  وي���وؤّدي  الأر����س.  على  ينبغي 

اليوم".
وتّتهم كييف بانتظام الرو�س بعدم احرتام وقف اإطاق النار يف املمرات الإن�صانية، لكن من النادر اأن تتخّلى ال�صلطات 

بالكامل عن قرار فتح ممرات اإن�صانية. وتعود اآخر مّرة عّلقت فيها عملية اإجاء اإىل 28 اآذار/مار�س.
ويدعو امل�صوؤولون املحلّيون ال�صكان اإىل مغادرة املناطق ال�صرقية يف ظّل هجوم رو�صي و�صيك عليها.

ن�فذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمن� ولكنه� متنحن� فر�سة اكت�س�ف كيف يفكر الآخر

لويك تا�صيه*
���ص��ي��ت��ق��دم اإمي��ان��وي��ل م���اك���رون وم���اري���ن ل��وب��ان اإىل 
اجل���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن الن���ت���خ���اب���ات ال��رئ��ا���ص��ي��ة يف 
باملائة   84 27 فا�صل  بعد ح�صولهما على  فرن�صا 
لوك  ج��ان  ال��ت��وايل.  على  باملائة   15 فا�صل  و23 
 21 ر�صيده  ويف  الثالثة  املرتبة  احتل  ميلين�صون، 

فا�صل 95 باملائة من الأ�صوات.
   اما نتائج املر�صحني الآخرين فقد جاءت هزيلة.

   امل��ف��اج��اأة ال��ك��ربى ل��ه��ذه الن��ت��خ��اب��ات ه��ي انهيار 
واليمينية،  الي�صارية  التقليدية  الأح��زاب  مر�صحي 
من  باملائة   5 م��ن  اأق���ل  على  منها  ك��ل  ح�صل  حيث 

الأ�صوات.
   حتى اإي��ري��ك زم���ور، ال��ذي ح�صل على ح��وايل 7 
ف��ا���ص��ل 7 ب��امل��ائ��ة م���ن الأ�����ص����وات، ج����اء ق��ب��ل��ه��م يف 
اأقل بكثري مما  الرتتيب، لكن هو اي�صا متّيز باأداء 

كان متوقعا.
  ومن الآن، تنق�صم فرن�صا اإىل ثاثة اأقطاب:

  الأول، الي�صار غري العقاين والرومان�صي، يحمله 
ميلين�صون.

اأما الثاين، قومي، مناه�س للمهاجرين، معاديا     
ن�صبيا،  م��ت��ح��ررة  اق��ت�����ص��ادي��ة  و���ص��ي��ا���ص��ة  لأوروب��������ا، 
جت�صدها م��اري��ن ل���وب���ان.    ث��ال��ًث��ا، ال��ع��ومل��ي، املوؤيد 
لإدارة  وللتكنوقراطية  لأوروب����ا  امل���وايل  للهجرة، 

القت�صاد، ميثله اإميانويل ماكرون.

الكراهية مق�بل راديك�لية خمففة
الفرن�صيون  الناخبون  ���ص��ّوت  الأوىل،  اجل��ول��ة  يف    
�صي�صوتون  الثانية،  اجلولة  ويف  املف�صل،  ملر�صحهم 

للذي �صيبدو لهم الأقل �صوًءا.
ردود فعل  ولوبان  يوّلد ماكرون  اللعبة،  ه��ذه     يف 
ميلين�صون  اأن  ورغ���م  خ�صومهما.  ع��ن��د  ع��اط��ف��ي��ة 
ومعظم املرت�صحني الآخرين طالبوا بعدم الت�صويت 
لتو�صياتهم  الناخبني  اتباع  احتمالية  فاإن  للوبان، 
لعام  الرئا�صية  النتخابات  يف  عليه  كانت  مما  اأق��ل 

 66 حوايل  على  ماكرون  ح�صل  عندما   ،2017
باملائة من الأ�صوات ولوبان على 34 باملائة.

   خال ال�صنوات التي ق�صاها كرئي�س، اأثار ماكرون 
لوبان  بينما خ��ف��ف��ت  ال��ك��راه��ي��ة،  م��ن  ك��ب��رًيا  ق����دًرا 

�صورتها الراديكالية.
الكبري من اخل�صارة هو  الق�صط  ال��ذي ميلك  ان     

ماكرون.
  عندما و�صل اإىل ال�صلطة �صاّبا، مع خربة متوا�صعة، 
وكان  الرئي�س.  وظيفة  تعّلم  اإىل  الأم���ر  ب��ه  انتهى 
تعامله مع الأزمة الأوكرانية �صحيًحا، حتى لو مل 

يح�صل على الكثري من فادميري بوتني.
امل�صبوه  افتتانها  ب�صبب  للخطر  لوبان  تعر�صت     
بدونالد ترامب وبوتني، غري ان خطابها يبدو الآن 

�صبه معتدل مقارنة بخطاب زمور.
املناظرة التلفزيونية

   ت�صع ا�صتطاعات الراأي ماكرون يف املقدمة بفارق 
ب�صيط يف اجلولة الثانية، لكن املناظرة التلفزيونية 

بينه وبني لوبان ميكن اأن تقرر النتيجة النهائية.
   بالن�صبة له، حقق ماكرون جناًحا معيًنا يف مكافحة 

الوباء و�صلطة دولية تعززت باحلرب يف اأوكرانيا.
   وميكن للوبان العتماد والرهان على ال�صاخطني 

على �صنوات حكم ماكرون.
   تعيق ماكرون �صورته كرئي�س لاأثرياء، يف حني 

اأن فهم لوبان للق�صايا القت�صادية �صعيف للغاية.
املتحدة وموؤيد  ال��ولي��ات  م��ع  م��اك��رون متحالف     
بتجديد  لوبان  وحتلم  ح��ازم،  ب�صكل  للدميقراطية 

القوة الفرن�صية، لكنها جتّر اأفكارا �صعبوية.
نف�صها  الفرن�صية  ال�صيا�صة  جت��د  م���ا،  بطريقة     
���ص��ي��ت��ع��ني على  ال���ث���ان���ي���ة،  م��ب�����ص��ط��ة. يف اجل����ول����ة 
القيم  اإىل  فرن�صا  ع��ودة  ب��ني  الختيار  الفرن�صيني 
لوبان، وفرن�صا  التي جت�صدها  التقليدية،  اليمينية 

التكنوقراطية الو�صطية بقيادة ماكرون.

ترجمة خرية ال�سيب�ين

البريوقراطي وال�سعبوية...!

* اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية متخ�ص�س يف ال�صني واآ�صيا -جامعة مونريال كندا

ال�سودان.. الآلية الدولية حتدد 4 م�سارات للحوار

كيف ت�ستفيد اإ�سرائيل من خطة اأوروبا للتخلي عن الطاقة الرو�سية؟

•• اخلرطوم-وكاالت

حلل  امل�صرتكة  والدولية  الإقليمية  الثاثية  الآلية  ح��ددت 
الأزمة ال�صيا�صية يف ال�صودان 4 ق�صايا اأ�صا�صية للحوار بني 
خمتلف املكونات ملمحة اإىل اإمكانية التو�صل لتفاق يف وقت 

وجيز.
ووعد ال�صفري حممد باعي�س املتحدث الر�صمي با�صم الآلية 
وجمموعة  الإف��ري��ق��ي  والحت���اد  املتحدة  الأمم  ت�صم  ال��ت��ي 
الإيغاد، ال�صودانيني ب�صماع "اأخبار �صارة" يف القريب العاجل؛ 
بح�صب ب��ي��ان ���ص��در ع��ن الآل��ي��ة ع��ق��ب ل��ق��اء ج��م��ع ممثليها 
الثنني.  اأم�س  اأول  اأول  ال�صوداين   ال�صيادة  برئي�س جمل�س 
وقال باعي�س اإن الق�صايا الرئي�صية التي تركز عليها امل�صاعي 
اجلارية ت�صمل الرتتيبات الد�صتورية والتفاق على معايري 
برنامج  بلورة  اإىل  اإ�صافة  ال���وزراء،  رئي�س  لختيار  حم��ددة 
للت�صدي لاحتياجات العاجلة، وجدول زمني حمدد بدقة 

لإجراء النتخابات.
و�صددت الآلية على وجوب توفري املناخ املائم لإجناح جهود 
احلوار وعلى راأ�صها رفع حالة الطوارئ واإطاق �صراح جميع 
املعتقلني ال�صيا�صيني، واإلغاء كافة القوانني املقيدة للحريات 

و�صمان عدم حدوث انتهاكات حلقوق الإن�صان.
الأطراف  بني  اخل��اف  �صقة  تبدو  الآخ���ر؛  اجلانب  لكن يف 
ال�صودانية ل تزال �صا�صعة مما يقل�س كثريا من فر�س احلل 
يف ظ��ل ج��دل مت�صاعد ح��ول ع��دد م��ن امل��ب��ادرات املطروحة 
الثورية  ع��ن اجلبهة  ���ص��درت  التي  اآخ��ره��ا تلك  ك��ان  وال��ت��ي 

ال�صريك يف ال�صلطة احلالية.
احلرية  ل��ق��وى  امل��رك��زي  املجل�س  يف  م�����ص��وؤول  م�صدر  واأك���د 
اأن ال�صبب يف عدم قدرة املجل�س على اخلروج برد  والتغيري 
وا�صح حول املبادرة التي طرحتها اجلبهة الثورية الأ�صبوع 
املا�صي يعود اإىل وجود خافات وتباينات كبرية حول املبادرة 
حالة  ا�صتمرار  م��ع  نف�صها؛  ال��ث��وري��ة  اجلبهة  م��ن  وامل��وق��ف 

اجلمود يف امل�صهد ال�صيا�صي املعقد يف الباد.
املكونة  الأح���زاب  اأح��د  امل�صدر وه��و قيادي كبري يف  واأو���ص��ح 
وج��ود اجلبهة  اأن  يرى  البع�س  اإن  والتغيري  لقوى احلرية 
ال��ث��وري��ة ي�����ص��ب��ب ح��رج��ا ل��ق��وى احل���ري���ة وال��ت��غ��ي��ري ب�صبب 
اإج�����راءات  اأع���ق���اب  يف  ت�صكلت  ال��ت��ي  ال�صلطة  يف  م�صاركتها 

اخلام�س والع�صرين من اأكتوبر.
ال�صيا�صي  امل�صهد  ت�صود  التي  الرتباك  بحالة  امل�صدر  واأق��ر 
اإن  عربية  نيوز  �صكاي  ملوقع  ق��ال  لكنه  عموما؛  ال�صودان  يف 
هنالك قا�صم م�صرتك يجمع بني قوى ال�صارع وهو التم�صك 

بالعودة للحكم املدين ورف�س اأي م�صاركة للجي�س يف ال�صلطة 
النتقالية.

حلل  امل�صرتكة  والدولية  الإقليمية  الثاثية  الآلية  ح��ددت 
الأزمة ال�صيا�صية يف ال�صودان 4 ق�صايا اأ�صا�صية للحوار بني 
خمتلف املكونات ملمحة اإىل اإمكانية التو�صل لتفاق يف وقت 
اإجراءات  من  الثورية  اجلبهة  موقف  اأن  اإىل  واأ�صار  وجيز. 
ال�صارع،  روؤي��ة  "غام�س" وغري مت�صق مع  الأخ��رية  اجلي�س 
وهو ما دفع حزبه للدخول يف م�صاورات وا�صعة لإعادة النظر 
يف املوقف من تخالف قوى احلرية والتغيري الذي �صارك يف 
الثورة التي اأطاحت يف ابريل 2019 بنظام املوؤمتر الوطني 

- اجلناح ال�صيا�صي لاإخوان.
وتزايدت املخاوف خال ال�صاعات املا�صية من عودة الإخوان 
للم�صهد ال�صيا�صي جمددا خ�صو�صا بعد اإطاق قيادات بارزة 
من بينها وزير اخلارجية الأ�صبق اإبراهيم غندور وعدد من 

املت�صددين يف التنظيم واملتهمني بعمليات ف�صاد وا�صعة.
وكانت اجلبهة الثورية املوقعة على اتفاق ال�صام ال�صوداين 
وامل�صاركة يف احلكومة احلالية قد اأعلنت يف نهاية مار�س عن 
النتقالية  الفرتة  �صركاء  بني  ح��وار  اإط��اق  ت�صمل  م��ب��ادرة 
املن�صو�س عليهم يف الوثيقة الد�صتورية املوقعة بني ال�صقني 
التو�صل  ب��ه��دف   2019 اأغ�صط�س  يف  وامل����دين  الع�صكري 
على  و�صددت  النتقالية؛  الفرتة  تدير  حكومة  ت�صكيل  اإىل 

م�صار  ذل��ك  ك��ام��ا مب��ا يف  ال�����ص��ام  ات��ف��اق  بتنفيذ  التم�صك 
�صرق ال�صودان الذي تدور حوله خافات كبرية بني مكونات 

املنطقة.
"�صئيلة"  امل��ب��ادرة  اأن فر�س جن��اح  اع��ت��ربوا  م��راق��ب��ون  لكن 
ال�����ص��ارع وا�صتمرار  ���ص��ق��ف م��ط��ال��ب  ارت���ف���اع  ل��ل��غ��اي��ة يف ظ��ل 
الحتجاجات التي قتل فيها 94 �صخ�صا منذ نهاية اأكتوبر 

.2021
وقال الوليد علي املتحدث با�صم جتمع املهنيني ال�صودانيني 
الثورية  اجلبهة  كيانات  معظم  اإن  عربية  نيوز  �صكاي  ملوقع 
ومل  التنفيذية  احل��ك��وم��ة  ويف  ال�����ص��ي��ادة  جمل�س  يف  ممثلة 

حترك �صاكنا لوقف العنف املتكرر �صد الثوار.
ال�صراكة  الد�صتورية ومفهوم  الوثيقة  اأن  اإىل  الوليد  واأ�صار 

اأمران تخطاهما الزمن.
مبادرة  جتد  اأن  الباقر  ماأمون  ال�صحفي  الكاتب  وا�صتبعد 
ظل  يف  ال�����ص��وداين  ال�صارع  يف  �صاغية  اذن��ا  الثورية  اجلبهة 
ا�صتمرار قيادات اجلبهة يف ع�صوية جمل�س ال�صيادة احلايل.

اأكر  يبدو  امل�صهد  اإن  نيوز عربية  �صكاي  ملوقع  الباقر  وقال 
�صراح  اإط��اق  �صملت  التي  الأخ���رية  التطورات  بعد  تعقيدا 
عدد من الكوادر الإخوانية وهو ما �صكل يف نظر الكثري من 
الراف�س  ال�صارع  املراقبني �صببا جديدا لزيادة الحتقان يف 

لأي عودة لعنا�صر الإخوان يف امل�صهد ال�صيا�صي جمددا.

•• عوا�صم-وكاالت

الدول  تعمل  رو���ص��ي��ا،  �صد  ال��ع��ق��وب��ات  ِم��ن  ح��زم  خم�س  بعد 
كم�صدر  مو�صكو  عن  ال�صتغناء  وت��رية  ت�صريع  على  الغربية 
رئي�صي للطاقة، بينما ت�صعى اإ�صرائيل اإىل اأن تكون احل�صان 
العجوز  ال��ق��ارة  دول  تزويد  من  ن�صبة  على  وحت�صل  ال��راب��ح 

بالغاز من احتياطاتها البحرية.
اأي��ام، قال جوناثان ميللر، املبعوث اخلا�س للطاقة يف  وقبل 
لبذل  م�صتعدة  "اإ�صرائيل  اإن  الإ�صرائيلية،  اخلارجية  وزارة 
اأق�صى ما يف و�صعها لدعم حتديات الطاقة الأوروبية، الحتاد 
ب�صاأن  باإ�صرائيل  ات�صاٍل  على  الوطنيني  والزعماء  الأوروب��ي 

احتمال اإمداد املنطقة بالغاز".
ِمن  امل��ائ��ة  يف   30 ن��ح��و  الأوروب������ي  الحت����اد  دول  وت�صتهلك 
اإىل  ت�صل  والتي  رو�صيا،  وم�صتقاته من  النفط  وارداتها من 
ووقود  اخل��ام  النفط  اليوم من  برميل يف  مليون   6.5 نحو 
الديزل، كما تعترب مو�صكو اأكرب ُم�صّدري الغاز الطبيعي اإىل 
اأوروبا، حيث يتم �صحن نحو 40 يف املائة من اإمدادات القارة 

عرب خطوط الأنابيب.
اجلدول  ب�����ص��اأن  منق�صمة  الأوروب�����ي  الحت���اد  دول  ت���زال  ول 
دير  فون  اأور�صول  الأوروبية  املفو�صية  رئي�صة  لكن  الزمني، 
من  ال��ت��دري��ج��ي  التخل�س  يف  ي��اأم��ل  التكتل  اإن  ق��ال��ت  لي���ن، 
عام  بحلول  ال��رو���ص��ي  والفحم  والنفط  ال��غ��از  على  اع��ت��م��اده 

.2027

تداعي�ت حرب اأوكراني�
واأمن  اخل��ارج��ي��ة  ال�صيا�صة  م�صت�صاري  كبري  �صكري،  اآم��ي��د 
الطاقة يف مركز "حتليات دول اخلليج" )مقره وا�صنطن(، 
�صوق  ديناميكيات  غ��رّي  لأوك��ران��ي��ا  ال��رو���ص��ي  "الغزو  اإن  ق��ال 

الطاقة العاملي، كما فعل يف ميزان القوى".

عربية":  ن��ي��وز  "�صكاي  مل��وق��ع  ح��دي��ث  يف  ���ص��ك��ري،  واأ����ص���اف 
يلعب  ي��زال  ل  الأو�صط  ال�صرق  اأن  الطاقة  اأزم��ة  "اأظهرت 
دور  لعب  و�صيوا�صل  العاملية  الطاقة  ���ص��وق  يف  ا  حيويًّ دوًرا 
الغاز الطبيعي  مل��وارد  "ميكن  املقبل". وتابع:  العقد  مهم يف 
يف اإ�صرائيل مبا يتما�صى مع �صيا�صة تنويع م�صادر الطاقة اأن 
ت�صِهم يف اأمن الطاقة لرتكيا واأوروبا، لكن اأوًل، يجب توفري 

التمويل ل�صتخراج الغاز الطبيعي وبناء خط الأنابيب".
واأّكد على "�صرورة امل�صاركة اجلدية لكلٍّ من اليونان وقرب�س 
يف هذا امل�صروع، ومن �صاأن خط اأنابيب غاز طبيعي اإ�صرائيلي 
حمتمل اإىل تركيا، مع تغيري عاقات الطاقة يف املنطقة، اأن 
يحل بع�س اخلافات بني قرب�س واليونان وتركيا، وكذلك 

اإ�صرائيل".
واأ�صار اإىل اأن اإ�صرائيل متتلك حقلني �صخمني وهما ليفياثان 
ال��غ��از يف حقل  623 مليار م��رت مكعب م��ن  ومت���ار، وه��ن��اك 
ليفياثان، ويوجد 314 مليار مرت مكعب يف حقل غاز متار. 
لذلك، عند اإ�صافة الثنني مًعا، يكون نحو 1 تريليون مرت 

مكعب.
تبذلها  التي  اجل��ه��ود  م��ن  ال��رغ��م  "على  اأن��ه  اإىل  اأ���ص��ار  لكّنه 
املدى  ال��رو���ص��ي، على  الطبيعي  للغاز  ب��دائ��ل  لإي��ج��اد  اأوروب���ا 
الق�صري، فاإنه ل يوجد بديل فوري للغاز الرو�صي، ويف الوقت 
احلا�صر، ميكن للجزائر وليبيا زيادة قدراتهما على ت�صدير 
الأنابيب  خ��ط��وط  خ���ال  م��ن  اأوروب�����ا  اإىل  الطبيعي  ال��غ��از 
لزيادة  الازمة  التحتية  البنية  توفري  يتعنّي  لكن  احلالية، 

ال�صادرات".
"اإ�صرائيل  اإن  ميللر  قال  "بلومربج"،  وكالة  مع  مقابلة  ويف 
م�صتعدة لدعم حتديات الطاقة الأوروبية، لكن يبقى ال�صوؤال 
الأمر  وه��و  اأوروب���ا،  اإىل  الغاز  ه��ذا  كيفية و�صول  الكبري هو 

الذي ل يزال ميثل اأحد التحديات".
واأ�صاف اأن "اإ�صرائيل غري قادرة على اإ�صافة �صعة كبرية للغاز 

مع  حتدثت  بال�صكان.  املكتظ  �صاحلها  على  امل�صال  الطبيعي 
�صركائنا امل�صريني ب�صاأن اإمكانية زيادة كمية الغاز الوارد من 

م�صر لبيع الغاز الطبيعي امل�صال اإىل اأوروبا".
على  الوطنيني  والزعماء  الأوروب���ي  "الحتاد  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
بالغاز"،  املنطقة  اإم����داد  اح��ت��م��ال  ب�����ص��اأن  ب��اإ���ص��رائ��ي��ل  ات�����ص��ال 
على  اأم���ا  ال��ط��وي��ل،  للمدى  �صتكون  "اخلطط  اأن  اإىل  لف��ًت��ا 
اأرقاًما كبرية لأنه يتعني علينا  املدى الق�صري، فهذه لي�صت 

العتماد على البنية التحتية احلالية".
ب��اأن��ه وق��ت مهم لأوروب����ا واإ���ص��رائ��ي��ل وم�صر  "اأعتقد  وت��اب��ع: 
الأجل حول  للبحث عن حلول متو�صطة وطويلة  وال�صركاء 

كيفية اإي�صال الغاز اإىل ال�صوق الأوروبية".

اإي�ست ميد
واإ���ص��رائ��ي��ل يف  2020، وّق��ع��ت ق��رب���س وال��ي��ون��ان  ويف يناير 
املتو�صط  �صرق  اأنابيب  خط  اتفاق  اأثينا،  اليونانية  العا�صمة 

بالغاز. اأوروبا  ميد" ملد  "اإي�صت 
وي��ع��ود م�����ص��روع خ��ط اأن��اب��ي��ب غ���از ���ص��رق امل��ت��و���ص��ط "اإي�صت 
)ال�صركة  ديبا  �صركة  �صجلت  عندما   2013 عام  ميد" اإىل 
قائمة  على  امل�صروع  ه��ذا  الطبيعي(  للغاز  العامة  اليونانية 
"امل�صاريع ذات الهتمام امل�صرتك" لاحتاد الأوروبي، وهو ما 
مّكنها من ال�صتفادة من الأموال الأوروبية لتغطية جزٍء من 
الأعمال التح�صريية. وتقدر تكلفة امل�صروع الذي ي�صل اإىل 

اإيطاليا ب�6 مليارات يورو.
كلم   1872 "اإي�صت ميد" البالغ طوله  الغاز  اأنابيب  وخط 
الغاز  م��ن  م��رت مكعب  م��ل��ي��ار  و11   9 ب��ني  م��ا  ن��ق��ل  �صيتيح 
املتو�صط  �صرق  حلو�س  البحرية  الحتياطيات  م��ن  ا  �صنويًّ
اإيطاليا  اإىل  وكذلك  اليونان  اإىل  واإ�صرائيل  قرب�س  قبالة 
الغاز  اأنابيب  اأوروب���ا عرب خط  �صرق  اأخ��رى يف جنوب  ودول 

بي". جي  "بو�صيديون" و"اإي 

ارتفاع ح�سيلة �سحايا في�سانات 
الفلبني اإىل 58 قتياًل 

•• بايباي-اأ ف ب

ح�صيلة  اأّن  الأرب��ع��اء  اأم�س  الفلبينية  ال�صلطات  اأعلنت 
عن  الناجمة  الأر�صية  والنهيارات  الفي�صانات  �صحايا 
العا�صفة ال�صتوائية ميجي ارتفعت اإىل 58 قتيًا على 

الأقّل يف حني ل يزال 27 �صخ�صاً يف عداد املفقودين.
يف  ال�صلطات(  بح�صب   47( ال�صحايا  غالبية  و�صقط 
ال��واق��ع��ة يف  ليتي  ب��اي��ب��اي يف مقاطعة  م��دي��ن��ة  حم��ي��ط 
العديد  الوحلية  ال�صيول  اجتاحت  حيث  الباد  و�صط 

من القرى الزراعية.
يزيد  ما  اأي�صاً  اأوقعت  الكارثة  اأّن  ال�صلطات  واأو�صحت 

قليًا عن مئة جريح.
ثاثة  ف��اإّن  ال��ك��وارث  لإدارة  الوطنية  الوكالة  وبح�صب 
وثاثة  اأوري��ن��ت��ال  نيغرو�س  اإقليم  يف  ق�صوا  اأ�صخا�س 

اآخرين يف جزيرة مينداناو بجنوب الباد.
ودفعت الكارثة باأكر من 17 األف �صخ�س اإىل الفرار 
م���ن م��ن��ازل��ه��م ال���ت���ي غ��م��رت��ه��ا امل���ي���اه وان��ق��ط��ع��ت عنها 

الكهرباء.

و"ميجي" املعروفة يف الفلبني با�صم "اأغاتون" هي اأول 
عا�صفة ا�صتوائية كربى ت�صرب الباد هذا العام.

وغالباً ما ت�صرب الفلبني كوارث طبيعية.
البحث  عمليات  ا�صتوؤنفت  الثاثاء  ليل  ُعّلقت  وبعدما 

عن املفقودين فجر الأربعاء.
�صمح  الطق�س  حت�ّصن  ف��اإّن  املحلية،  ال�صلطات  وبح�صب 
ت�صّرراً  املناطق  اأك��ر  اإىل  بالو�صول  الإن��ق��اذ  لطواقم 
حيث انكبوا على البحث عن اجلثث يف الوحل با�صتخدام 

املجارف اأو باليد.
ويحّذر العلماء من اأن كوكب الأر�س يتاأثر بالحتبا�س 
العوا�صف  ا�����ص����ت����داد  اإىل  ي���������وؤّدي  ال�������ذي  احل���������راري 

والأعا�صري.
التغرّي  لتاأثريات  عر�صة  ال��دول  اأك��ر  من  والفيليبني 

املناخي.
وي�صهد الأرخبيل حوايل ع�صرين عا�صفة �صنوياً.

الإطاق  على  اإع�صار  اأق��وى  هايان،  اأّدى   ،2013 ويف 
 7300 اأكر من  اأو فقدان  اإىل مقتل  الياب�صة،  يجتاح 

�صخ�س.

ال�سجن 5 �سنوات لأمريكي تعاون مع كوريا ال�سمالية 
•• نيويورك-اأ ف ب

قر�صان  باأّنه  مّتهم  اأمريكي  ب�صجن  نيويورك  يف  فدرالية  حمكمة  ق�صت 
معلوماتية وخبري يف العمات امل�صفرة ملّدة تزيد عن خم�س �صنوات بعدما 
العقوبات  على  للتحايل  ال�صمالية  لكوريا  مالية  ن�صائح  بتقدميه  اأق���ّر 

الدولية.
اأجل  اإليه من  املوّجهة  بالّتهم  بذنبه  واأق��ّر فريجيل غريفيث )39 عاماً( 
تخفيف عقوبته التي كان من املمكن اأن ت�صل اإىل ال�صجن لفرتة 20 �صنة. 
وقال املّدعي العام يف حمكمة مانهاتن الفدرالية داميان ويليامز يف بيان اإّن 

املحكمة ق�صت ب�صجن غريفيث ملدة 63 �صهراً.
لأمننا  تهديداً  �صّك  اأدن���ى  دون  م��ن  ت�صّكل  ال�صمالية  "كوريا  اأّن  واأ���ص��اف 
القومي، وقد اأثبت النظام )يف بيونغ يانغ( مراراً وتكراراً اأّن ل �صيء مينعه 
املحكمة  اأم��ام  "اعرتافه  البيان عن غريفيث  انتهاك قوانيننا". ونقل  من 
عليها  املفرو�صة  العقوبات  من  ال�صمالية  كوريا  تفلت  حتى  ت�صّرف  باأّنه 

ملنعها من حيازة �صاح نووي".

العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم SHCFICICPL2022 /0002713 ، اأمر اأداء

اإىل : املحكوم عليه بومباي لتجارة الأبواب ذ م م - العنوان : 9506255
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  يوجد  ل  بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 
املذكورة بالرقم اأعاه ل�صالح �صركة العجوبة لت�صنيع الاملنيوم والزجاج ذ م م، 

بالتايل : ن�س احلكم - انه بتاريخ : 2022/04/08
مبلغ  للطالب  توؤدى  باأن  �صدها  املقدم  باإلزام  ناأمر   : الوراق  على  الطاع  بعد 
درهم(  وثاثون  وخم�صة  وثاثمائة  األف  وع�صرون  )خم�صة  درهم   25335

والر�ص�وم وامل�صاريف ورف�صت ما عدا ذلك.
حكما ً قابا لا�صتئناف خال املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 
لدى اخلربة الهند�صية املكلفة بالدعوى 000925/2022 جتاري جزئي وذلك يف اجلل�صة املنعقدة 30-03-2022 

وقرار ندب 000873/2022 تاريخ 12-04-2022 ال�صادر عن اإدارة �صوؤون اخلرباء الفنيني 
اإىل املدعى عليه )الربج ملقاولت ت�صييد الإن�صاءات املعدنية ذ.م.م وميثلها: زياد حممد

جمهول حمل الإقامة : الإمارات العربية املتحدة-اإمارة عجمان7 �صارع 138 عجمان ال�صناعية2 
الهاتف: 052558188 رقم مكاين 4517907598

اأنت مكلف باحل�صور لجتماع اخلربة املقرر عرب رابط الزووم وفق البيانات التالية
78560773274   Meeting id
Pass cood   G6GaLH  

وذلك يف متام ال�صاعة الثانية من م�صاء يوم اخلمي�س الواقع يف تاريخ 28-04-2022 �صخ�صًيا اأو ا�صطة وكيل معتمد على 
اأن تقوم بتقدمي امل�صتندات اخلا�صة بالدعوى قبل يومني من تاريخ الجتماع او التوا�صل مع اخلبري. فور علمكم بالإعان 
على اأي من و�صائل الت�صال املذكورة اأدناه وذلك خال مدة ل تزيد عن ع�صرة اأيام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر بالدعوى 
املذكورة رقمها اأعاه -بو�صفك املدعى عليه - ويعترب هذا الإعان اإباغ ر�صمي و�صتبا�صر اخلربة مهامها بعد ذلك واإن مل 

يح�صر املدعى عليه )الربج ملقاولت ت�صييد الإن�صاءات املعدنيه ذ.م.م حرر بتاريخ 2022-04-13
اخلبري الهند�صي: اأحمد قا�صم املهدي

هاتف: 0529260666
ahmadmahdi70@gmail.com :بريد اإلكرتوين

قيد خربة : 669

اإعالن مدعى عليه بالن�شر

70392 العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 
اإعالن حماكم 

  املن����ذر )املتنازع ( : فتحي بن عبدالغني بن عبدرب النبي ال�صافعي
ومتثله املحاميه/ �صلمى �صعيد م�صبح الكتبي

املنذر اليه )املتنازع �صده( : �صليمان ح�صن يو�صف اللوي�صي - )جمهول حمل القامة(
�صيغة العان بالن�صر 

يف الدعوى نزاع جتاري 599 / 2022
مبا اأن املتنازع فتحي بن عبدالغني بن عبدرب النبي ال�صافعي و ميثله �صلمى �صعيد م�صبح الكتبي قد 
اأقام عليك الدعوى بالرقم ومو�صوعها باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي اإىل املدعي مبلغ 42481 درهم 
اأمارتي ) اأثنان واأربعون األف و اأربعمائة وواحد ثمانون درهم امارتي ( ، بالإ�صافة اإىل فائدة قانونية 
املوجه  الأموال  ا�صرتداد  طلب  تاريخ   (  06/08/2021 ال�صتحقاق  تاريخ  من   %9 مقدارها 
من املدعي اإىل املدعى عليه ( وحتى تاريخ ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف.  وحددت لها جل�صة يوم 
فاأنت  لذا  بعد  عن  التقا�صي  بقاعة  �س  �صباحا  الثنني املوافق 16-05-2022 ال�صاعة 09:00 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على القل. 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70392
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عربي ودويل

كارول ديلجا امل احلزب ال�صرتاكيجوليان بايو... اخل�صر يواجهون ازمة ماليةال�صكرتري الأول لا�صرتاكي اأوليفييه فور والنداء امل�صتحيل

هل يعود فرن�صوا هولند لإنقاذ ال�صرتاكي كري�صتيان جاكوب... انقاذ اجلمهوريني

ال�سيا�سي بقائهم  و�سمان  الت�سريعية  لالنتخابات  ال�سفوف  توحيد  اإىل  اجلمهوريون  • ي�سعى 

املناطق قيادات  يف  واأمله  وعرة،  لالإ�سالح  �سريرّيا،  املّيت  ال�سرتاكي،  احلزب  • طريق 
البيئة اأجل  من  املعركة  ملوا�سلة  مايل  دعم  اإىل  حتتاج  البيئة-اخل�سر  • اأوروبا 

احلزب ال�سرتاكي، اجلمهوريون، اأوروب� البيئة-اخل�سر

بعد الهزمية، اأي م�سري لالأحزاب التقليدية الفرن�سية...؟
•• الفجر –خرية ال�صيباين

بع�ض  يف  ت�ريخية  هزائم  عرفوا  لقد 
بنت�ئج  امل��سي  الأح��د  م�س�ء  الأحي�ن 
�سيئة يف اجلولة الأوىل من النتخ�ب�ت 

م�س�ألة  اأن  درج����ة  اىل  ال��رئ������س��ي��ة 
يف  اليوم.  مطروحة  ب�تت  م�ستقبلهم 
الو�سع عند اجلمهوريني  يلي تقييم  م� 
البيئة- واأوروب���  ال�سرتاكي  واحل��زب 

اخل�سر.

اجلمهوريون على و�سك النفج�ر
حت�سلت  التي  الك�رثية  النتيجة 
ف��سل   4 بيكري�ض،  ف�لريي  عليه� 
�ستجرب  الرئ��سية  يف  ب�مل�ئة،   78
قي�دات احلزب اإىل و�سع اأيديهم يف 

احلملة  نفق�ت  لت�سديد  جي�����وبهم 
اأزعجهم  الذي  الأمر  النتخ�����بية، 
اجل�نب  اأن  خ������سة  واأربك�����هم، 
يف  ث�نوي  عن�سر  جمرد  يعّد  امل���يل 

البزل. 

ف�ل�سوؤال املركزي هو، م� الذي يجب 
الث�نية  اجلولة  �سوء  يف  به  القي�م 
وميكن  الرئ��سية،  النتخ�ب�ت  من 
دعم  واح���د:  ���س��وؤال  يف  تلخي�سه 

اإمي�نويل م�كرون اأم ل؟

وجاءت  و2021.   2020 عامي 
النتخابات  م���ن  الأوىل  اجل���ول���ة 
الرئا�صية لت�صعه يف مكانه: حزب 
م���ق���ط���وع ع����ن ال�����واق�����ع. ل���ك���ن هل 
العمل  حمكوم على حزب ميرتان 
فقط يف املناطق ومل يعد ياأمل يف 
الوطني؟  امل�صتوى  على  دور  لعب 
"اخلم�صني"  يف  ه��م  م��ن  ي��رف�����س 

قبول مثل هذا الحتمال.
    اآن هيدالغو، التي اأحاطت نف�صها 
املنتخبني  م��ن  فرن�صي  "فريق  ب��� 
اأو�صحت  حل��م��ل��ت��ه��ا،  املحليني" 
وهذا  معهم.  بذورا"  "زرعت  اأنها 
احلزب  ت�صكيل  اإع�����ادة  اأن  ي��ع��ن��ي، 
وبال�صرورة  امل��ن��اط��ق  ع��رب  �صتمر 
اأ�صبحت  ال��ت��ي  اأوك�����ص��ي��ت��ان��ي��ا،  ع��رب 
معقًا ا�صرتاكًيا. ويبدو اأن رئي�صة 
الإقليمي،  ال����ص���رتاك���ي  احل�����زب 

وج��وده��ا يف  تثبيت  تتمكن من  مل 
املناطق، ال ان اإدوارد فيليب، رئي�س 
ال�صابق،  واجل���م���ه���وري  احل��ك��وم��ة 
يرت�صد هو املكلف بافتكاك دوائر 
ر�صيد  اىل  ل�صمها  اجلمهوريني 

اإميانويل ماكرون اإذا مت انتخابه.

اإع�دة  ال�سرتاكي،  احلزب  يف 
البن�ء يف اأذه�ن اجلميع

   كانت الهزمية متوقعة من قبل 
الذي حت�صلت  ال�صرتاكي  احلزب 
مر�صحته اآن هيدالغو على 1.75 
باملائة من الأ�صوات )616651 
الهزمية  ه��ذه  لكن  فقط(.  �صوًتا 
تاريخية  ف���اج���ع���ة  اإىل  حت����ول����ت 
حل����زب ���ص��غ��ل ق��ب��ل اأق�����ل م���ن 10 
الإليزيه  ال�صلطات،  جميع  �صنوات 
اليوم  وامل���ن���اط���ق، وه���و  وال���ربمل���ان 

20 عاما، ل يتاأهل الي�صار  خال 
النتخابات  م��ن  الثانية  للجولة 
الرئا�صية. اإنه ف�صل: ف�صل الوحدة 
الوا�صح  وم���ن  الأف���ك���ار.  وو����ص���وح 
�صكله  يف  ال����ص���رتاك���ي  احل����زب  اأن 
دورته،  نهاية  من  يقرتب  احل��ايل 
طويلة  بعملية  ال��ق��ي��ام  و�صيتعني 
ق���وة ع��ل��ى الي�صار  اإط����اق  لإع�����ادة 
على  ك���ت���ب  الأمل"،  وب����ال����ت����ايل 

�صفحته بفي�صبوك.

عودة فران�سوا هولند؟
   وم����ع ذل����ك، ف����اإن ال��ط��ري��ق اإىل 
باملزالق:  م��ل��ي��ئ��ة  الإ�����ص����اح  ه����ذا 
ال��ع��اق��ات ه�����ص��ة ج����ًدا م��ع اأوروب����ا 
املتمردة  وفرن�صا  البيئة-اخل�صر 
كانت  الأخ��������رية  ه�����ذه  اأن  -رغ������م 
يف  ال�صرتاكي  احل��زب  من  اأف�صل 

اأحد كوادر اجلمهوريني.
   والفكرة الطاغية هي بالأحرى 
لانتخابات  ال�����ص��ف��وف  ت��وح��ي��د 
ذلك  على  يتوقف  اذ  الت�صريعية، 
الآن جزء من موارد احلزب املالية، 

ولكن خ�صو�صا بقاوؤه ال�صيا�صي.
   "يتم الآن تعبئة اأ�صرتنا ال�صيا�صية 
لانتخابات  الو�صطيني  وحلفائنا 
تقدمي  اأج�������ل  م����ن  ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة 
لل�صعب  م�صتقل  مي��ي��ن��ي  م�����ص��روع 
ال��ف��رن�����ص��ي، م��ل��ت��زم ب���ال���دف���اع عن 
الق��ال��ي��م �صد دول���ة م��رك��زي��ة، مع 
را�صخة  قناعة  ذوي  ورج���ال  ن�صاء 
 ،" الفرن�صيني  ملخاوف  ومن�صتني 
ال���ذي مت  ال��ب��ي��ان ال�صحفي  ي��وؤك��د 
الت�صويت عليه.    ل يزال اليمني 
ال��ف��رن�����ص��ي ي���وؤم���ن ب��ف��ر���ص��ه �صد 
حركة اجلمهورية اىل المام، التي 

ك�����ارول دي��ل��غ��ا، ال��ت��ي ���ص��ه��دت منو 
"ديلغا 2022" عندما مت اختيار 
ال�صيدة هيدالغو، �صرورية لإعادة 
وعلماين  ا����ص���رتاك���ي  ي�����ص��ار  ب���ن���اء 

وجمهوري وبيئي.
اأن العديد  اأتفهم  الي�صار،  "على     
من ناخبينا تثبطهم النق�صامات. 
على  بالعمل  اأتعهد  امل�����ص��اء،  وه���ذا 
�صيا�صي  خ���ط  وحت���دي���د  ال���وح���دة 
ق��وي��ة، لإعطاء  وا���ص��ح، ح��ول قيم 
التجمع  معنى جلمهوريتنا. وهذا 
ال��ي�����ص��اري ال���ذي جنحنا ب��ه يف كل 
مكان يف املدن واملقاطعات واملناطق، 
ي�����ص��ار ال��ق��رب ه���ذا وال��ع��م��ل الذي 
اأثبت جدارته، يجب اأن ُيحمل اىل 

فرن�صا "، اأعلنت م�صاء الأحد.
عمدة  ل������دى  ال���ل���ه���ج���ة  ن���ف�������س     
الثالثة  للمرة  "الليلة،  مونبلييه. 

م��ّي��ت ���ص��ري��رًي��ا، ك��م��ا ي��ق��ر معظم 
كوادره.     يف مواجهة هيئة حترير 
�صهر  نهاية  يف  ديبا�س  ل  �صحيفة 
اأنه  هيدالغو  اآن  اع��رتف��ت  م��ار���س، 
انتخاب  وقنبلة   2017 ع��ام  منذ 
يعمل  مل  م�����اك�����رون،  اإمي����ان����وي����ل 
احلزب ب�صكل كاٍف، ومل يتم اإجراء 
فرن�صوا  ولي���ة  ل��ف��رتة  تقييم  اأي 
اأي وقفة  اإج��راء  هولند، ومل يتم 
ت�صكيل  لإع��������ادة  وت���ف���ك���ري  ت����اأّم����ل 
وتخّيل  الأي��دي��ول��وج��ي��ة  املنظومة 
ع����ر�����س ا�����ص����رتاك����ي دمي���ق���راط���ي 
الجتماعية  الليربالية  ملعار�صة 
لرئي�س اجلمهورية والذي تذبذب 

البع�س جتاهه.
   عادت ال��روح للحزب ال�صرتاكي 
بعد فوزه يف النتخابات املحلية يف 
الت�صويت  ع��ن  الم��ت��ن��اع  م��ن  بحر 

بيكري�س  ف�����ال�����ريي  دع������ت  ل���ئ���ن 
اليمني  ام����ام  ال��ط��ري��ق  ق��ط��ع  اىل 
امل���ت���ط���رف، ف�����ان اأ�����ص����وات����ا وازن�����ة 
ترف�س  اجلمهوريني  ح��زب  داخ��ل 
اإريك  واأبرزها  ملاكرون،  الت�صويت 
انه لن ي�صوت  اأك��د  ال��ذي  �صيوتي، 
"ت�صويتي  م�����ص��ي��ًف��ا:  مل�����اك�����رون، 
يف  �صيحدث  ما  و�صرنى  يخ�صني، 
لعدم  ط��ري��ق��ة  املقبلة"...  الأي�����ام 

ا�صتبعاد ت�صويت لوبان.
   لذلك، حترك كري�صتيان جاكوب 
على وجه ال�صرعة لتفادي انفجار 
احلركة من خال اإيجاد موقف ل 
اأح��دا. و�صّوت اجلمهوريون  يزعج 
ل�صالح اقرتاح يعترب اأنه يف اجلولة 
الرئا�صية،  النتخابات  من  الثانية 
"ل ميكن الت�صويت ملارين لوباآن"، 
التي "�صيوؤدي م�صروعها ال�صيا�صي 
ومت  الفو�صى".  اإىل  والقت�صادي 
اعتماد البيان ال�صحفي مبا ي�صبه 
الإج���م���اع م��ن ق��ب��ل م��ئ��ات الكوادر 
املكتب  يف  الأع�����ص��اء  اجلمهوريني 
13 عن  امتنع  ال�صيا�صي، يف حني 
ال��ت�����ص��وي��ت وي��ع��ت��ق��د ال��ب��ع�����س اأنه 
اإميانويل  دع���م  ع��ل��ى احل���زب  ك���ان 
و�صوًحا.  اأك�����ر  ب�����ص��ك��ل  م���اك���رون 
ال�صحفي:  ال��ب��ي��ان  ب��اق��ي  وي���وؤك���د 
قابلني  لي�صوا  اجلمهوريني  "اإن 
امل��اك��رون��ي��ة، ول يف  داخ��ل  للذوبان 
اللوبنية، وان هناك طريق اأخرى: 

طريق اليمني اجلمهوري.

جت���ن���ب ه���زمي���ة اأخ�������رى يف 
الت�سريعية

بهذا،  ج��اك��وب،  كري�صتيان  وي��اأم��ل 
ت����ف����ادي ه����زمي����ة ج����دي����دة خ���ال 
ولكن  ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة.  الن��ت��خ��اب��ات 
ملر�صحي  ل��ل��ت�����ص��وي��ت  ن��دع��و  ك��ي��ف 
اجلمهوريني بدًل من اجلمهورية 
اىل المام اإذا كان احلزب يقف وراء 
الرئي�س-املر�صح؟ م�صاألة التحالف 
احل���ك���وم���ي م���ع اجل���م���ه���وري���ة اىل 
المام، التي يود نيكول �صاركوزي 
اإميانويل ماكرون،  اقرتاحها على 
مت تناولها من قبل جان فران�صوا 
�صديد  �صمت  ه��ن��اك  "كان  ك��وب��ي 
به  اأف���اد  م��ا  ه��ذا  اأن حتدث"،  بعد 

مرات  ع�صر  الرئا�صية  النتخابات 
-ويبدو اأن اأفيال احلزب مرتددين 
فران�صوا  م��واق��ع��ه��م.  ع��ن  للتنازل 
ه����ولن����د، ال������ذي ح���ل���م حل���ظ���ة ما 
مبنا�صدة تر�صيح هيدالغو، باإمكانه 
الت�صريعية  لانتخابات  الرت�صح 
يف ك��وري��ز. وي��وم الأرب��ع��اء املا�صي، 
ال�صيدة  م���ع  ع�����ص��اء  م����اأدب����ة  ن��ظ��م 
بني  من  ديلغا،  وال�صيدة  هيدالغو 
امل�صوار،  ب��ق��ي��ة  مل��ن��اق�����ص��ة  اآخ���ري���ن، 
الذي  ال�صلبي  التاأثري  ت�صور  دون 
لكثري  ع���ودت���ه  ت�����ص��ك��ل��ه  اأن  مي��ك��ن 
م���ن ال��ن��اخ��ب��ني ع��ل��ى ال��ي�����ص��ار ...    
اأط��ل��ق ال�����ص��ك��رت��ري الأول  م���ع���زول، 
"نداًء مهيًبا للقوى  اأوليفييه فور 
واخل�صر،  والجتماعية  الي�صارية 
لالتزام،  امل�صتعدين  وللمواطنني 
للعدالة  م��ي��ث��اق  ب���ن���اء  اأج�����ل  م���ن 
ُن�صر  م��ًع��ا.  والبيئية  الجتماعية 
اإع������ادة تغريد  ع��ل��ى ت���وي���رت، مت���ت 
"العمل   ... م��رة فقط   98 ن��داءه 
ومتطلًبا"،  طويًا  يكون  ب��اأن  يعد 
اأحد  ل  دي��اف��و���س...  مايكل  ق��ال 

ي�صتطيع قول اأف�صل من هذا...

دعوة  البيئة-اخل�سر،  اأوروب� 
للتربع�ت

دعمكم  اإىل  ب���ح���اج���ة  "لبيئة 
املوقع  ل���زي���ارة  اأدع���وك���م  امل������ايل... 
اأطلقها  �صرخة  لذلك،  املخ�ص�س 
الذي  ج���ادو،  يانيك  الأح���د  م�صاء 
باملائة   5 ع���ام���ة  اإىل  ي�����ص��ل  مل 
التي ت�صمح له با�صرتجاع تكاليف 

حملته.
اإن ح��زب اخل�صر اقرت�س     يقال 
7 مايني ي��ورو. وعلى  اأك��ر من 
"ملوا�صلة  اأنه  ر�صالة  حتدد  املوقع، 
اأن  ي��ج��ب  ت�صكنهم،  ال��ت��ي  امل��ع��رك��ة 
يجمع دعاة حماية البيئة 2 مليون 

يورو بحلول 15 مايو 2022".
ال�صكرتري    واأو�صح جوليان بايو، 
البيئة-اخل�صر،  اأوروب��ا  ل�  الوطني 
على تويرت: "اإذا اأعطى كل ناخب 
ف�صنقوم  ي���ورو،   3 ج���ادو  يانيك  ل��� 
و�صنكون  احل����م����ل����ة،  ب���ت���ع���وي�������س 
من  الكفاح  موا�صلة  على  قادرين 

اأجل البيئة".

ال�سفري ال�سعودي يجري لق�ءات مكثفة ب�س�أن النتخ�ب�ت

يف ذكرى احلرب الأهلية...املظلة العربية لإنقاذ لبنان من جهنم
•• عوا�صم-وكاالت

ال�صعودية  �صفراء  ع���ودة  م��ع  التعايف  اللبنانية  اخلليجية  ال��ع��اق��ات  ب���داأت 
والكويت اإىل بريوت، يف وقت يتعر�س فيه لبنان خلطر الإفا�س الر�صمي، 
واخل�صوع الكامل لإيران ب�صيطرة وكيلها حزب اهلل، على الربملان املقبل بعد 

انتخابات مايو )اأيار(.
اأم�س الأربعاء، فاإن ال�صفري ال�صعودي يف لبنان  ووفق �صحف عربية �صادرة 
ال�صنية  الطائفة  يف  م�صوؤولني  م��ع  مكثفة  ل��ق��اءات  يجري  ال��ب��خ��اري،  وليد 

لتحفيزهم على امل�صاركة يف النتخابات.

حتفيز ال�سنة 
عودة  اأن  م�صادر  ع��ن  اللندنية  "العرب"  �صحيفة  نقلت  ال�صياق  ه��ذا  ويف 
ال�صفري ولقاءاته تعبري عن رف�س  ال�صعودية للمقاطعة ال�صنية لانتخابات 
وت�صديد على اأن تكون الطائفة ال�صنية جزءاً من امل�صهد النتخابي، وهو ما 
التي تراهن على  ال�صنية  ال�صيا�صية  القوى  لدى بع�س  ارتياحاً  بداأ ينعك�س 
النتخابات  امل�صاركة يف  ال�صنة على  ال�صعودي يف حتفيز  الن�صاط  ُي�صاعد  اأن 
�صعد  ال�صابق  احلكومة  رئي�س  غياب  خّلفه  ال��ذي  ال��ف��راغ  مل��لء  والت�صويت 
احلريري. وك�صفت امل�صادر، اأن البخاري �صريعى، يف الفرتة املقبلة، اجتماعات 
للم �صمل احللفاء الذين فّرقتهم امللفات الداخلية، واإعادة جتميعهم متهيدا 

لفرتة ما بعد النتخابات وربطاً بالتحولت التي ت�صهدها املنطقة.
ميثل  املرحلة  هذه  يف  لبنان  على  ال�صعودي  النفتاح  اأن  ال�صحيفة،  واأك��دت 
ويرى  وال�صعف.  الرت��ب��اك  م��ن  ي��ع��اين  ال���ذي  ال�صني  للمكون  دع��م  ج��رع��ة 

مراقبون، اأن انكفاء زعماء ال�صنة عن خو�س النتخابات الربملانية مبا يفتح 
الباب اأمام التغيري، وقد يفرز قيادات �صنية جديدة تقطع مع الف�صل الذي 
رافق الزعماء ال�صابقني، الذين تعهدوا مراراً للريا�س بتحجيم نفوذ حزب 

اهلل وح�صر �صاحه ومل يتقيدوا بذلك.

واقعية
اإن  العجمي،  الكاتب ظافر حممد  يقول  "الوطن" البحرينية،  يف �صحيفة 
دوافع التحول اخلليجي اإىل الواقعية ال�صيا�صية كثرية كالتطورات الإقليمية، 
فغري مقبول غياب اخلليج عن اأي �صاحة، فهناك تغريات يف معادلة احلكم 
يف العراق، والنظرة العربية ل�صوريا، بالإ�صافة اإىل التفاق النووي الإيراين 
وحرب اأوكرانيا. ويقول العجمي، اإن اأ�صباب حتول اخلليجيني اإىل الواقعية 
ال�صيا�صية والعودة للبنان "حدة ال�صطفافات الإقليمية يف احلرب الرو�صية 
الأوكرانية، ما يتطلب موقفاً خليجياً يتنا�صب مع املتغريات، ومثلها النحياز 
الغربي يف ملف النووي الإيراين، ورمبا ال�صري مبحاذاة امل�صاعي الفرن�صية 

التي تقر اأنه ل ميكن ترك لبنان حلزب اهلل".
كما اأن من اأ�صباب حتول اخلليجيني للواقعية والعودة للبنان جتاوب بريوت 
والأمنية  والع�صكرية  ال�صيا�صية  الأن�صطة  كافة  ووقف  الكويتية  املبادرة  مع 
التي مت�س دول اخلليج، ورمبا التمهيد عن طريق بريوت لعودة �صوريا للعامل 
العربي لرتباط اأمن لبنان بدم�صق، بالإ�صافة اإىل �صرورة الوجود اخلليجي 
الرئا�صية،  النتخابات  ثم  النيابية  النتخابات  يف  الق���رتاع  �صناديق  ق��رب 
الر�صيف جراء  التي تعي�س قرب  اللبنانية  امل�صاعدة للفئات  والأه��م مد يد 
الدويل  النقد  �صندوق  م��ع  فاملفاو�صات  اللبناين،  القت�صاد  انهيار  ب���وادر 

تتطلب اأن يحول اخلليج بني لبنان والهاوية.

�سبح القتت�ل
من جهته، يقول الكاتب رامي الري�س يف موقع "نداء الوطن" :"يف الذكرى 
مبا  عندها  التوقف  من  بد  ل  لبنان،  يف  الأهلية  احل��رب  لن��دلع  ال�صنوية 
يتخطى النواحي الفولكلورّية والكتفاء باإ�صدار بيانات ال�صتذكار والدعوات 

ال�صطحية ل�صتخا�س العرب والدرو�س من تلك التجربة القا�صية".
اأهمّية  اأكر  اأن تعزيز ال�صتقرار والبناء للم�صتقبل  "يبدو  وي�صيف الكاتب 
من العودة اإىل املا�صي ونب�س دفاتره القدمية وتقليب �صفحاته املوؤملة بكل 
للذهاب نحو  اإحلاحاً  اأكر  تبدو  "احلاجة  اأن  وماآ�صيها" موؤكداً  م�صامينها 
اخلطوات التي من �صاأنها تعزيز الإ�صتقرار الداخلي واحليلولة دون �صقوط 
تغذيه  ال��ذي  الأهلي  لاقتتال  والقا�صية  املريرة  التجربة  يف  جم��دداً  لبنان 

الأطراف اخلارجية". 
ويوؤكد الري�س، اأنه لذلك "ل ميكن التقليل من اأهمية عودة املظلة العربية 
اإىل لبنان يف هذه اللحظة ال�صيا�صية التي اأ�صبحت فيها الباد على م�صارف 
النتخابات النيابية وقبل اأ�صهر معدودة من النتخابات الرئا�صية" م�صيفاً 
اأنه اإذا "كانت عودة العاقات ال�صيا�صية مطلوبة بالدرجة الأوىل لت�صحيح 
العوجاج الكبري الذي اعرتى العاقات اللبنانية العربية خال ال�صنوات 
ل��ع��ودة العاقات  امل��دخ��ل احل��ت��م��ي  اع��ت��ب��اره مب��ث��اب��ة  ف���اإن  امل��ا���ص��ي��ة،  القليلة 
اللبناين حتى  الإقت�صاد  ينع�س  اأن  �صاأنه  �صابق عهدها من  اإىل  القت�صادية 
ولو اأنه وحده مل يعد كفيًا مبعاجلة امل�صاكل العميقة واملرتاكمة التي تعاين 
الذي  امل�صار  العرب هي  اإىل  لبنان ولبنان  اإىل  العرب  اإن عودة  الباد،  منها 

انتظره اللبنانيون طويًا...على اأمل اأن ت�صتمر خطواته دون تراجع".

روح لبن�ن وهويته
التي بداأت  اإن حرب لبنان  "اندبندت عربية" يقول رفيق خ��وري،  يف موقع 
1975 مل تنته بعد، واإن توقفت املعارك يف  ر�صمياً يف 13 اأبريل )ني�صان( 

بداية الت�صعينيات. هي حرب موزعة على ف�صول خمتلفة. 
حامية،  ع��ام��اً   15 دام  لبنان  ح��رب  م��ن  الأول  الف�صل  اإن  خ���وري،  وي��ق��ول 
والرئي�س  الثاين  احل�صن  وامللك  فهد  امللك  برعاية  الطائف  باتفاق  وانتهى 
الذي  التفاق  برعاية  �صوريا  وتكليف  اأمريكي  و�صمان  جديد،  بن  ال�صاذيل 

اأعاد "هند�صة" التوازن بني الطوائف يف اإدارة النظام.
الطائف  ات��ف��اق  منذ  لبنان  قطعها  ال��ت��ي  الأرب��ع��ة  ب��امل��راح��ل  الكاتب  وُي��ذك��ر 
الرابع  اأو  ال��راه��ن  الف�صل  اإىل  و���ص��وًل  ر�صمياً،   1990 يف  احل��رب  ونهاية 
ح�صب توزيعه للف�صول فيقول :"كل �صيء على مفرتق طرق يف �صراع على 
ال�صتقال،  نهاية  هو  الإي��ران��ي��ة،  الو�صاية  راف��ق  فما  وهويته.  لبنان  روح 
وخطف قرار ال�صرعية ودفع البلد والنا�س اإىل جهنم، يف اأخطر اأزمة مالية 
العرب  واأ���ص��ق��ائ��ه  لبنان  ب��ني  ال��ع��اق��ات  وتخريب  واجتماعية،  واقت�صادية 
هي  والرئا�صية  النيابية  النتخابات  على  والرهانات  الدوليني.  واأ�صدقائه 
�صدام اإرادات بني من يريد اأخذ لبنان نهائياً اإىل املحور الإيراين، ومن يريد 

ا�صتعادة لبنان املخطوف.
اإىل  واأخ���ذه  لبنان  على  الهيمنة  ح��اول��ت  خارجية  اأو  داخلية  ق��وة  ك��ل  لكن 
اأهدافها. ولي�صت الهيمنة ال�صيعية  مدارها، ا�صطدمت بالعجز عن حتقيق 

املت�صاعدة ا�صتثناًء من القاعدة".
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•• الفجرية -وام:

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حمد بن حممد ال�صرقي ع�صو املجل�س الأعلى 
حممد  ال�صيخ  �صمو  بح�صور  بالرميلة،  �صموه  ق�صر  يف   ، ال��ف��ج��رية  ح��اك��م 
حمد  بن  مكتوم  وال�صيخ   ، الفجرية  عهد  ويل  ال�صرقي  حممد  بن  حمد  بن 
اينوك.  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  الفا�صي  حميد  �صيف  �صعادة  ال�صرقي، 
قدموا  ال��ذي��ن  ومرافقيه  بال�صيف  الفجرية  حاكم  ال�صمو  �صاحب  ورح��ب 
املبارك.  رم�صان  �صهر  حلول  مبنا�صبة  التهنئة  وتقدمي  �صموه  على  لل�صام 
امل�صاريع احلالية وامل�صتقبلية بني حكومة  اللقاء احلديث عن  وجرى خال 
الفجرية وجمموعة اينوك يف خمتلف قطاعات التنمية الوطنية امل�صتدامة، 
و�صبل تطويرها وال�صتفادة منها مبا يتواءم مع روؤية الدولة وا�صرتاتيجياتها 
يف هذه املجالت. وتقدم �صعادة �صيف حميد الفا�صي اإىل �صاحب ال�صمو حاكم 
امل�صرتكة  للم�صاريع  املتوا�صل  �صموه  دعم  على  والتقدير  بال�صكر  الفجرية، 
بني حكومة الفجرية وجمموعة اينوك مبا ي�صهم يف تعزيز م�صرية التنمية 
ال�صاملة بالدولة. ح�صر اللقاء �صعادة حممد �صعيد ال�صنحاين مدير الديوان 
عهد  ويل  �صمو  مكتب  مدير  الزحمي  �صامل  و�صعادة  الفجرية  يف  الأم���ريي 

الفجرية ، وعدد من املدراء التنفيذيني يف جمموعة اينوك.

حمد ال�سرقي ي�ستقبل الرئي�ص التنفيذي ملجموعة اينوك

اإك�سبو ال�سارقة يزيح ال�ستار عن انطالقة قوية ملعر�ص ليايل رم�سان 2022

•• ال�صارقة-الفجر:

انطلقت م�صاء اأم�س الأول يف مركز اإك�صبو ال�صارقة فعاليات 
الفعاليات  اأب���رز  اأح���د   ،"2022 رم�����ص��ان  "ليايل  معر�س 
التجارية والت�صويقية يف اإمارة ال�صارقة، الذي ينظمه املركز 
ب��دع��م م��ن غ��رف��ة جت���ارة و�صناعة ال�����ص��ارق��ة، و���ص��ط اأج���واء 
والأن�صطة  بالفعاليات  حافل  وب��رن��ام��ج  بهيجة  ا�صتثنائية 
جاذبة  وتخفي�صات  م��غ��ري��ة  وع��رو���س  امل��م��ي��زة  الرتفيهية 
و�صلت اإىل %75، وذلك �صمن فعاليات الدورة ال� 32 من 

ال�صارقة". رم�صان  "مهرجان 
وافتتح فعاليات املعر�س الذي ي�صتمر حتى ال� 26 من اإبريل 
جمل�س  رئي�س  العوي�س  �صلطان  ع��ب��داهلل  ���ص��ع��ادة  اجل����اري، 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�صارقة،  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة 
مركز اإك�صبو ال�صارقة، و�صعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر 
من  ع��دد  وبح�صور  ال�صارقة،  غرفة  لرئي�س  الثاين  النائب 
�صيف حممد  و�صعادة  واإك�صبو،  الغرفة  اإدارة  اأع�صاء جمل�س 
املدفع الرئي�س التنفيذي ملركز اإك�صبو ال�صارقة، وعبد العزيز 
والأعمال  الت�����ص��ال  ل��ق��ط��اع  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م�صاعد  ���ص��ط��اف 
ع��ام مهرجان  من�صق  اجل���روان  را�صد  واإب��راه��ي��م  الغرفة،  يف 
املبيعات  اإدارة  م��دي��ر  �صطاف  و�صلطان  ال�����ص��ارق��ة،  رم�����ص��ان 
اأرجاء  اإك�صبو ال�صارقة، حيث جتولوا يف  والت�صويق يف مركز 
اإىل  منهم  وا�صتمعوا  العار�صني  من  بعدد  والتقوا  املعر�س 

�صرح حول املنتجات التي يقدمونها.

عرو�ض تراثية مبهرة 
الزوار  من  كبري  اإقبال  املعر�س،  و�صاحات  اأجنحة  و�صهدت 
اأكر  يقدمه  ما  على  ب��الط��اع  ح�صورهم  ا�صتهلوا  الذين 
من 200 عار�س من كبار جتار التجزئة ونحو 25 عامة 
من  وال�صتفادة  متنوعة،  و�صلع  منتجات  من  عاملية  جتارية 
القيمة،  والعرو�س اجلاذبة واجلوائز  الكربى  التخفي�صات 

والتوعية  والفنية  الثقافية  بالربامج  ال�صتمتاع  اإىل جانب 
الدينية وال�صحية والأن�صطة الرتفيهية، يف حني قدم ركن 
الإفطار لزواره العديد من املاأكولت ال�صهية املحلية والعربية 
والعاملية. و�صجلت قرية الرتاث ح�صوراً مميزاً للفرق الفنية 
ال�صعبية اإذ لقت رق�صة اليولة التي قدمتها فرقة "ال�صباب 
احلربية" اإقبال ملحوظا من الزوار، كما جذبت املعرو�صات 
من املاب�س ال�صعبية والأدوات وامل�صغولت اليدوية والبخور 
وامل�����ص��روب��ات والأط���ب���اق الإم��ارات��ي��ة ال��رم�����ص��ان��ي��ة، الأه���ايل 
والزوار لا�صتمتاع بهذه اللوحات الرتاثية البهية وامل�صاركة 
يف امل�����ص��اب��ق��ات امل��ب��ا���ص��رة وال��ف��وز ب��اجل��وائ��ز، فيما ق���دم ركن 
الأطفال عدد كبري من الألعاب الرتفيهية التي مت اختيارها 

بعناية مع مراعاة عوامل ال�صامة.

تن�سيط احلركة التج�رية وال�سي�حية
واأكد �صعادة عبداهلل �صلطان العوي�س حر�س غرفة ال�صارقة 
املوؤ�ص�صات  اأح��د  باعتباره  ال�صارقة  اإك�صبو  مركز  دع��م  على 
وا�صت�صافة  تنظيم  من  ومتكينه  للغرفة،  التابعة  احليوية 
تعزيز  والعاملية بهدف  والإقليمية  املحلية  الفعاليات  كربى 
مكانة اإمارة ال�صارقة كواحدة من اأهم املدن الرائدة يف قطاع 
�صناعة املعار�س وذلك انطاقاً من روؤى وتوجيهات �صاحب 
ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو 
املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة يف �صرورة بذل كافة اجلهود 
كافة  الأ�صا�صي يف دعم  لدوره  القطاع، نظراً  بهذا  لارتقاء 
القطاعات الأخرى وم�صاهمته يف تن�صيط احلركة التجارية 

وال�صياحية والفندقية.

ُبعد اقت�س�دي واجتم�عي
م�صتهدفات  حتقيق  يف  احل��دث  اأهمية  اإىل  العوي�س  واأ���ص��ار 
ال�صارقة  غرفة  تنظمه  ال�صارقة" الذي  رم�صان  "مهرجان 
بتعزيز  املتمثل  والج��ت��م��اع��ي  الق��ت�����ص��ادي  ببعديه  ويتميز 
ال�صارقة،  اإم��ارة  م�صتوى  على  وال�صياحة  التجارية  احلركة 
وزوارها  الإم��ارة  �صكان  والفرح لدى  البهجة  اأج��واء  واإ�صاعة 
على امتداد اأيام ال�صهر الف�صيل، لفتاً اإىل اأن املعر�س جنح 
على مدى دوراته ال�صابقة يف حجز مكانة خا�صة له على قائمة 
اجلمهور  ينتظرها  التي  املو�صمية  القت�صادية  الفعاليات 
مع  يتاءم  مبا  حاجياتهم  ل�صراء  امل��ب��ارك  رم�صان  �صهر  يف 
ُم�صتفيدين  املجتمع،  �صرائح  خمتلف  وميزانيات  اإم��ك��ان��ات 
ومن  ال�صتهاكية  املنتجات  م��ن  وا�صعة  ت�صكيلة  توفر  م��ن 
يطرحها  التي  الكربى  واحل�صومات  الرتويجية  العرو�س 
من  ونخبة  والأجنبية  الوطنية  الب�صائع  على  العار�صون 

اأ�صهر العامات التجارية.

اأهم وجه�ت التجزئة وال�سي�فة والرتفيه
من جانبه اأكد �صعادة �صيف حممد املدفع اأن معر�س "ليايل 
الفريدة  بذاته نظرا لأجوائه  رم�صان" غدى مو�صما قائماً 
وعرو�صه املتميزة التي جعلت منه اأحد اأهم وجهات التجزئة 
وال�صيافة والرتفيه يف اإمارة ال�صارقة، موؤكداً اأن املركز حر�س 
هذا العام على ا�صتقطاب عار�صني جدد والعمل على تطوير 
للعائات  الأرح���ب  امل�صاحة  توفري  بهدف  احل��دث  فعاليات 
ممتعة  رم�صانية  اأم�صيات  بق�صاء  ال��راغ��ب��ني  والأ���ص��خ��ا���س 
ت�صاهى،  ل  تناف�صية  وباأ�صعار  مميزة  ت�صوق  جتربة  وعي�س 

ترفيهية  واأن�����ص��ط��ة  وال�����ص��غ��ار  للكبار  ُم�صلية  اأج����واء  و���ص��ط 
متنوعة وجاذبة حتت �صقف واحد، مبا يعزز �صمعة ال�صارقة 
والت�صوق،  لل�صياحة  عائلية  وجهة  كاأف�صل  مكانتها  وير�صخ 
اأ�صوة  واملت�صوقني  ال��زوار  بر�صا  �صيحظى  املعر�س  اأن  موؤكداً 
بجميع دوراته ال�صابقة وقد بدا ذلك جلياً يف حجم الإقبال 
الأول م��ن انطاق  ال��ي��وم  امل��ت�����ص��وق��ني يف  ق��ب��ل  ال��ك��ب��ري م��ن 
لغرفة  �صكره  عن  معرباً  التوقعات،  جت��اوزت  بن�صبة  املعر�س 
جتارة و�صناعة ال�صارقة واللجنة التنظيمية للمعر�س الذين 
اإجناز كافة ال�صتعدادات ل�صمان انطاقة  كان لهم دورا يف 

احلدث على اأكمل وجه.

اإبراز الرتاث الإم�راتي
رم�صان"  "ليايل  معر�س  اأن  اجل��روان  را�صد  اإبراهيم  واأك��د 
ال�صارقة" الذي  "مهرجان رم�صان  اأهم فعاليات  يعترب من 
القت�صادية  احلركة  حتفيز  بهدف  ال�صارقة  غرفة  تنظمه 
وال��ت��ج��اري��ة يف الإم������ارة ودع����م جم��ت��م��ع الأع���م���ال وت�صجيع 
الأ�صواق  دخول  على  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  اأ�صحاب 
وعر�س منتجاتهم مبوازاة جمموعة من الن�صاطات الدينية 
والثقافية والجتماعية التي حتاكي اجلانب الروحاين لل�صهر 
الرتاثية  والربامج  الأن�صطة  تنظيم  اأن  اإىل  لفتاً  الف�صيل، 
التي �صهدتها قرية الرتاث والتي قدمت من خالها عر�صاً 
ال��ق��دمي��ة والأ���ص��ي��ل��ة ملجتمع  جل��وان��ب متنوعة م��ن احل��ي��اة 
الإمارات، ياأتي يف اإطار حر�س الغرفة ومركز اإك�صبو ال�صارقة 
على دعم م�صاريع ال�صباب والأ�صر املنتجة، وتعريف اجلمهور 
والأجداد،  الآب��اء  ومبادئ  وقيم  العريق  الإم��ارات��ي  بالرتاث 

منوهاً اإىل اأن القرية �صتقدم املزيد من املفاجاآت والفعاليات 
الرتفيهية خال اأيام املعر�س املقبلة.

برن�مج ح�فل ب�ملف�ج�آت
هذا  �صيكون  امل��ع��ر���س  اإن  ���ص��ط��اف:  �صلطان  ق��ال  جهته  م��ن 
فر�صة  ل��زواره  يوفر  حيث  املتميزة،  باملفاجاآت  حافًا  العام 
امل�صاركة يف ال�صحوبات على جوائز قيمة و�صيارة فاخرة من 
ال�صحب  يف  ال��دخ��ول  �صيكون  حيث  جيمني،  ���ص��وزوك��ي  ن��وع 
 200 الذين ينفقون ما قيمته  املت�صوقني  اأمام كافة  متاحاً 
امل�صاركة  التجارية  العامات  م��ن  اأي  ل��دى  ف��وق  وم��ا  دره��م 
من  والعديد  �صرائية  بق�صائم  الفوز  جانب  اإىل  املعر�س،  يف 
موؤكداً  املركز،  �صينظمها  التي  امل�صابقات  خال  من  الهدايا 
لها  م��ث��ي��ل  ل  ت�����ص��وق  ب��ت��ج��رب��ة  �صيحظون  امل��ع��ر���س  زوار  اأن 
املنتجات  من  العديد  على  والتخفي�صات  بالعرو�س  مليئة 
وال���ت���ي ���ص��ي��ق��دم��ه��ا اأك����رب امل���راك���ز ال��ت��ج��اري��ة وحم����ال البيع 
العامل،  يف  التجارية  العامات  اأ�صهر  من  ونخبة  بالتجزئة 
ونات�صرياليزر،  وي�صت،  وناين  ب���ازار،  " براند  اأب��رزه��ا،  وم��ن 
بري�س  واأك�س  وتوم�س،  وكيابي،  �صوب،  وبيبي  بوبيز،  وها�س 
اإىل  بالإ�صافة  �صتايل،  التجارية، وهوم  املندو�س  ون، و�صركة 
وي�صهد معر�س  والوطنية.  املحلية  ال�صركات  عدد كبري من 
ال�صاعة  من  زواره  ا�صتقبال  يوا�صل  رم�صان" الذي  "ليايل 
5:00 م�صاًء وحتى ال�صاعة 1:00 �صباحاً طيلة اأيام ال�صهر 
على  وال�صلع  املنتجات  من  وا�صعة  لت�صكيلة  عر�صاً  الف�صيل، 
م�صاحة تزيد عن 15 األف مرت مربع، ومن �صمنها العطور، 
ال�صحية،  ال��ع��ن��اي��ة  وم��ن��ت��ج��ات  ال��ت��ج��م��ي��ل،  وم�����ص��ت��ح�����ص��رات 
والأج����ه����زة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، وال��ت��ج��ه��ي��زات امل��ن��زل��ي��ة، والأث�����اث 
ال��داخ��ل��ي��ة، وامل��ن�����ص��وج��ات والأزي������اء، واملاب�س  وال���دي���ك���ورات 
واملعدات الريا�صية، والقرطا�صية، واملواد الغذائية، والزهور 
واملجوهرات  الأط��ف��ال،  واأل��ع��اب  وال�صطناعية،  الطبيعية 

باأنواعها.

القطاع   هذا  يف  الرائدة  املدن  اأهم  من  كواحدة  ال�سارقة  مكانة  وتعزيز  املعار�ص  �سناعة  دعم  على  حري�سة  الغرفة  • العوي�ص: 
 • املدفع: املعر�ص غدا اأحد اأهم وجهات التجزئة وال�سيافة والرتفيه يف ال�سارقة ون�سعى �سنويًا اإىل تطوير واإغناء فعالياته 

القاب�سة )ADQ( تنجز عدًدا من ال�سفقات ال�ستثمارية الهامة يف م�سر
 •• اأبوظبي-الفجر: 

اإمارة  ا�صتثمارية قاب�صة يف  �صركة  "القاب�صة" )ADQ(، وهي  اأعلنت 
اأبوظبي، عن اإجنازها لعدٍد من ال�صفقات يف �صركات مدرجة يف البور�صة 
اإطار  امل�صرية، �صمن القطاعات الرئي�صية لاقت�صاد امل�صري، وذلك يف 
امل�صري  القت�صاد  تنمية  يف  بال�صتثمار   )ADQ( "القاب�صة"  التزام 
ال�صرتاتيجية  ال�صتثمارية  تها  من�صّ خ��ال  م��ن  البعيد،  امل���دى  على 

امل�صرتكة، والتي ت�صل قيمتها اإىل 20 مليار دولر اأمريكي.
وتعّد �صفقات "القاب�صة" )ADQ( جت�صيًدا للثقة املتوا�صلة باإمكانات 
التجاري  البنك  يف  ا  ح�ص�صً ال�صتثمارات  و�صملت  امل�صري؛  القت�صاد 

الدويل )CIB( اأحد اأكرب البنوك امل�صرية؛ ويف من�صة "فوري" الرائدة 
يف التحّول الرقمي واملدفوعات الإلكرتونية يف م�صر؛ و�صركة ال�صكندرية 
لتداول احلاويات والب�صائع، ال�صركة اللوج�صتية البارزة؛ و�صركتي "م�صر 
لإنتاج الأ�صمدة" )موبكو( و"اأبو قري لاأ�صمدة وال�صناعات الكيماوية"، 

وهما من ال�صركات ال�صناعية الرئي�صية يف جمهورية م�صر العربية.
مع  مرونته  امل�صري  القت�صاد  اأثبت  املا�صية،  القليلة  ال�صنوات  وخ��ال 
غالبية  تفوق  ب�صورة  احلقيقي  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت  منو  ا�صتمرار 
اقت�صادات الأ�صواق النا�صئة؛ حيث ت�صري تقديرات العام احلايل اإىل ن�صبة 
ال�صتهاك  بقوة  مدفوعة  ال�صتثمارات  هذه  وج��اءت   .5.5% تبلغ  منو 
امل��ح��ل��ي، وب��ن��م��و الإن���ت���اج واإم���ك���ان���ات ال��ت�����ص��دي��ر ال��ه��ائ��ل��ة غ��ري امل�صتغلة، 

ال�صرتاتيجي  موقعها  بف�صل  مل�صر،  الإيجابية  التجارية  والتوقعات 
واحلجم الكبري ل�صوقها املحلي. ويف معر�س تعليقه على هذه ال�صفقات 
ال��ع�����ص��و املنتدب  ال�����ص��وي��دي،  ���ص��ع��ادة حم��م��د ح�صن  ال���ص��ت��ث��م��اري��ة، ق���ال 
الإمارات  دولة  "ترتبط   :)ADQ( "ِل�"القاب�صة التنفيذي  والرئي�س 
تعززها  وثيقة  ب��رواب��ط  ال�صقيقة  م�صر  وج��م��ه��وري��ة  امل��ت��ح��دة  العربية 
ال�صراكة  ة  من�صّ اإطاق  ومنذ  املتينة.  والتجارية  القت�صادية  العاقات 
ال�صتثمارية ال�صرتاتيجية بني "القاب�صة" )ADQ( و�صندوق م�صر 
ال�صيادي بقيمة 20 مليار دولر اأمريكي، قمنا بتنفيذ العديد من الفر�س 
ومتثل  م�صتدام.  ومنو  قوية  جتارية  فوائد  لتحقيق  �صعًيا  ال�صتثمارية 
ال�صفقات الأخرية �صهادة على التزامنا بتعزيز �صراكتنا ال�صتثمارية مع 

م�صر على املدى البعيد، وموا�صلة توظيف روؤو���س الأم��وال يف امل�صاريع 
ذات اجلدوى القت�صادية".

القت�صاد  البعيد يف  املدى  "القاب�صة" )ADQ( م�صتثمًرا على  وتعّد 
منذ  واأجن���زت  امل�صرية،  العا�صمة  يف  لها  مكتًبا  اأ�ص�صت  حيث  امل�صري، 
التي  وال�صراكات  ال�صرتاتيجية  ال�صتثمارات  اإطاق من�صتها عدًدا من 
اأغلبية  ح�صة  على  ا�صتحواذها  ذلك  و�صمل  قوية.  مالية  عوائد  حققت 
اأكتوبر للتنمية وال�صتثمار  ال�صاد�س من  اإىل %85.52 يف �صركة  ت�صل 
الدار  �صركة  مع   )ADQ( "القاب�صة" حتالف  خ��ال  من  )�صوديك( 
العقارية، وال�صتحواذ على �صركة اآمون لاأدوية، اإحدى ال�صركات الرائدة 

يف م�صر لت�صنيع الأدوية وتوزيعها وت�صديرها.

املجل�ص الأعلى للطاقة  يناق�ص ال�سرتاتيجية املتكاملة لإدارة النفايات 2021 - 2041
•• دبي-وام:

املجل�س  رئي�س  مكتوم  اآل  �صعيد  بن  اأحمد  ال�صيخ  �صمو  ت��راأ���س 
للمجل�س  وال�صتني  التا�صع  الجتماع  دب��ي  يف  للطاقة  الأع��ل��ى 
والذي عقد عن بعد بح�صور معايل �صعيد حممد الطاير نائب 

رئي�س املجل�س.
العام  امل��ح��ريب��ي الأم���ني  اأح��م��د بطي  ���ص��ع��ادة  ح�صر الج��ت��م��اع 
للمجل�س واأع�صاء املجل�س كٌل من �صعادة داوود الهاجري مدير 
عام بلدية دبي وخوان فرييل املدير العام ملوؤ�ص�صة دبي للبرتول 

بالإ�صافة اإىل ممثلي دائرة �صوؤون النفط.
ناق�س الجتماع عدة مو�صوعات اأبرزها ال�صرتاتيجية املتكاملة 
لقرار  التنفيذية  واملرحلة   2041  -  2021 النفايات  لإدارة 
ب�صاأن   2021 ل�صنة  رق��م /6/  دب��ي  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س 
اإم��ارة دب��ي. كما تناول  تنظيم تقدمي خدمة تربيد املناطق يف 

ال��ط��اق��ة م��ن تقنية  الج��ت��م��اع حت��وي��ل جممع ح�صيان لإن��ت��اج 
الفحم النظيف اإىل الغاز الطبيعي.

وقال معايل �صعيد حممد الطاير : "متا�صياً مع روؤية �صاحب 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" يف تعزيز م�صرية 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ص��ت��دام��ة وزي�����ادة الع��ت��م��اد ع��ل��ى م�����ص��ادر الطاقة 
ال��ن��ظ��ي��ف��ة وامل���ت���ج���ددة ا���ص��ت��ع��ر���ص��ن��ا خ���ال الج��ت��م��اع اخلطط 
النفايات  لإدارة  امل��ت��ك��ام��ل��ة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ط��ري��ق  وخ���ارط���ة 
اإدارة  يف  البتكار  ت�صجيع  اإىل  تهدف  التي   2041-2021
وتدوير وحتويل النفايات اإىل طاقة وت�صعى اإىل تنفيذ م�صاريع 
تقدمي  خ��ال  املقبلة من  عاماً  الع�صرين  خ��ال  امل��دى  طويلة 
الأه���داف  م��ع  يتما�صى  مب��ا  البيئية  للتحديات  عملية  ح��ل��ول 

البيئية املحددة يف الأجندة احلكومية".
وتنفيذاً  الر�صيدة  القيادة  لتوجيهات  "دعماً   : معاليه  واأ�صاف 

مليثاق غا�صكو للمناخ ال�صادر عن الدورة ال�صاد�صة والع�صرين 
على  الجتماع  خ��ال  اطلعنا   /COP26/ الأط���راف  ملوؤمتر 
مبادرة اإمارة دبي بتحويل جممع ح�صيان لإنتاج الطاقة ليعمل 
بالغاز الطبيعي بدًل من تقنية الفحم النظيف لتعزيز حتويل 

اإمارة دبي اإىل اقت�صاد حمايد للكربون".
من جهته قال �صعادة اأحمد بطي املحريبي : " مت الطاع خال 
الجتماع على م�صروع حتويل النفايات اإىل طاقة والذي تقوم به 
بلدية دبي حيث �صيكون ملحطة حتويل النفايات اإىل طاقة اأثر 
كبري يف معاجلة النفايات الع�صوية وجتنب طمرها يف املكبات 
التقليدية حيث ت�صعى بلدية دبي لتحقيق غاية قريب ال�صفر 
ممار�صة  يف   "Near Zero Waste to Landfill"
2041 ويجري حالياً تفعيل  الطمر يف املكبات مع حلول عام 
النفايات  كمية  من   50% تدوير  اإع���ادة  اإىل  تهدف  اإج���راءات 

مما �صيقلل من عمليات معاجلة النفايات والطمر".

اأم�ص دبي  عقارات  ت�سرفات  درهم  مليار   2.8
•• دبي-وام:

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائرة الأرا�صي والأماك 
�صهدت  دره��م حيث  مليار   2.8 م��ن  اأك��ر  اأم�����س  بدبي 
مليون   882.1 بقيمة  مبايعة   321 ت�صجيل  الدائرة 
 252.75 بقيمة  ل��اأرا���ص��ي  مبايعة   55 منها  دره��م 
بقيمة  وال��ف��ل��ل  لل�صقق  مبايعة  و266  دره���م  م��ل��ي��ون 

درهم. مليون   629.35
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�صي بقيمة 50 مليون درهم 
يف منطقة نخلة جمريا تليها مبايعة بقيمة 27 مليون 
بقيمة  مبايعة  تليها  الرابعة  احلبية  منطقة  يف  دره��م 

الرابعة. احلبية  منطقة  يف  درهم  مليون   26
وت�������ص���درت م��ن��ط��ق��ة احل��ب��ي��ة اخل��ام�����ص��ة امل���ن���اط���ق من 
 74 بقيمة  مبايعة   33 �صجلت  اإذ  املبايعات  عدد  حيث 
بت�صجيلها   5 ال�صفا  وادي  وتلتها منطقة  مليون درهم 
جبل  يف  وثالثة  درهم  مليون   23 بقيمة  مبايعات   5
10 ماينب  بقيمة  4 مبايعات  بت�صجيلها  الأوىل  علي 

درهم.
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�صقق والفلل جاءت مبايعة 
كاأهم  الأول  50 مليون درهم مبنطقة معي�صم  بقيمة 
يف  دره���م  م��ل��ي��ون   22 بقيمة  م��ب��اي��ع��ة  تلتها  امل��ب��اي��ع��ات 
مليون   21 بقيمة  مبايعة  واأخ��ريا  برج خليفة  منطقة 

درهم يف منطقة جزيرة 2.
حيث  من  املناطق  التجاري  اخلليج  منطقة  وت�صدرت 
مبايعة   26 �صجلت  اإذ  وال��ف��ل��ل  ال�صقق  مبايعات  ع��دد 
بقيمة 40 مليون درهم وتلتها منطقة الرب�صاء جنوب 
الرابعة بت�صجيلها 21 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم 
وثالثة يف مر�صى دبي بت�صجيلها 21 مبايعة بقيمة 60 

مليون درهم.
و�صجلت الرهون قيمة قدرها 1.88 مليار درهم منها 
و42  درهم  مليون   730.12 بقيمة  اأرا�س  رهن   17
رهن فلل و�صقق بقيمة 1.15 مليار درهم، وكان اأهمها 
مبنطقة املركا�س بقيمة 918 مليون درهم واأخرى يف 

منطقة مردف بقيمة 460 مليون درهم.
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املال والأعمال

مت��سيً� مع خطط الوزارة لتمكني القط�ع ال�سن�عي وجذب ال�ستثم�رات

�سلطان اجلابر يزور �سركة انفريو�سريف وم�سنع يونيليفر يف مدينة دبي ال�سناعية
•• دبي-وام:

زار م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ���ص��ل��ط��ان ب���ن اأح���م���د اجل���اب���ر، وزي���ر 
�صركة  م��ق��ر  م��ن  ك��ا  امل��ت��ق��دم��ة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال�صناعة 
النفايات  ت��دوي��ر  اع���ادة  يف  املتخ�ص�صة  "انفريو�صريف" 
اأكرب م�صنع  يعد  الذي  "يونيليفر"،  وم�صنع  الإلكرتونية، 
الأو�صط  ال�صرق  يف  ال�صائلة  ال�صخ�صية  العناية  ملنتجات 
و�صمال اأفريقيا، ومقرهما يف مدينة دبي ال�صناعية التابعة 
ملجموعة تيكوم، والتي تاأ�ص�صت عام 2004 لتكون حمركاً 
اأ�صا�صياً لقطاع ال�صناعة يف دولة الإمارات من خال جذب 
الأعمال وال�صتثمارات ملجالت الت�صنيع اخلفيف واملتو�صط، 
ا�صتقطاب  على  الإم���ارات  ق��درة  على  حيوياً  من��وذج��اً  وتعد 

ال�صناعات.
ال�صناعة  وزارة  ح���ر����س  اإط������ار  يف  ال����زي����ارة  ه����ذه  وت����اأت����ي 
والتكنولوجية املتقدمة على التوا�صل املبا�صر مع �صركائها 
املبتكرة  ال�صناعية  امل�صاريع  ومتابعة  ال�صناعي،  القطاع  يف 
اإىل  ا�صتناداً  القطاع  جن��اح  تعزيز  يف  ت�صاهم  بيئة  و�صمان 
اأ�ص�س البتكار وال�صتدامة وا�صت�صراف امل�صتقبل، اإىل جانب 
م�صاركة  ن�صبة  لرفع  واأفكارهم  ت�صوراتهم  من  ال�صتفادة 
القت�صاد  يف  امل��ت��ق��دم��ة  والتكنولوجيا  ال�صناعة  ق��ط��اع��ي 
ال��وط��ن��ي، وت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دول����ة الإم������ارات ع��امل��ي��اً يف جذب 

ال�صتثمارات.
نوعها  من  الأك��رب  "انفريو�صريف"  �صركة  من�صاأة  وتعترب 
عاملياً ومتتد على م�صاحة 280،000 قدم مربعة، ومتلك 
قدرة اإجمالية ملعاجلة متكاملة ت�صل اإىل 100،000 طن 
من النفايات املتخ�ص�صة، من �صمنها القدرة على معاجلة 
39 األف طن �صنوياً من النفايات الإلكرتونية والكهربائية، 
وتتميز اأنها تعمل بدون انبعاثات غازية اأو �صائلة، وبعملية 
وتر�صيح  الكيميائية  املخلفات  من  خالية  ميكانيكية  ف�صل 
 ،96% تبلغ  ا���ص��رتداد  معدلت  يتيح  مما  للهواء،  �صناعي 
الأمر الذي يوؤدي اإىل اإبعاد 38،000،000 كيلوجرام من 

النفايات عن مقالب القمامة �صنوياً.
جودة  ���ص��ه��ادات  على  احل��ا���ص��ل  "يونيليفر"،  م�صنع  وي��ع��د 
ال�صائلة يف  ال�صخ�صية  العناية  ملنتجات  اأكرب م�صنع  عاملية، 
ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا، حيث ينتج ما يقارب 400 
حول  دول���ة   190 اإىل  منتجاته  وت�����ص��ل  جت��اري��ة،  ع��ام��ة 
منتجات  �صخ�س  مليار   3.4 من  اأك��ر  وي�صتخدم  ال��ع��امل، 
والعناية  ال�صخ�صية،  والعناية  التجميل،  ال�صركة يف جمال 

باملنزل، والأغذية، واملرطبات.
املقر  ال�صناعية  دبي  "يونيليفر" يف مدينة  ويعترب م�صنع 
ورو�صيا  اإفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  ملنطقة  الإقليمي 

واأوكرانيا وبيارو�صيا وتركيا.
املتقدمة  والتكنولوجية  ال�صناعة  وزارة  خطط  و�صمن 
وتو�صيع  تناف�صيتها  وتعزيز  الوطنية  ال�صناعات  لتمكني 
اآفاق منوها وتطورها، ا�صتمع معايل الدكتور �صلطان اأحمد 
اجلابر اإىل كل من �صعادة مالك �صلطان اآل مالك، مدير عام 
تيكوم،  ملجموعة  التنفيذي  والرئي�س  للتطوير  دبي  �صلطة 
و�صعود اأبو ال�صوارب، املدير العام ملدينة دبي ال�صناعية، حيث 
قدما �صرحاً حول اخلطط امل�صتقبلية ملدينة دبي ال�صناعية، 

وجرى نقا�س تطلعات امل�صّنعني للفرتة املقبلة.
واأ�صاد معايل وزير ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة، بالبنية 
"مدينة  تقدمها  التي  املتكاملة  املتطورة واحللول  التحتية 
كما  وامل�صتثمرين،  وال�صركات  للم�صّنعني  ال�صناعية"  دبي 
 ،" "انفريو�صريف  ل�صركة  املتقدمة  بالقدرات  معاليه  اأ�صاد 
ال�صناعية  التنمية  يف  وم�صاهمتهما  "يونيليفر"،  وم�صنع 
املبتكرة  ال�صناعية  النماذج  كونهما من  الإم���ارات،  دول��ة  يف 

الريادية.
وقال معايل �صلطان بن اأحمد اجلابر.. " نهدف من خال 
داعمة  اأع��م��ال  بيئة  ت��وف��ري  �صبل  بحث  اإىل  ال��زي��ارات  ه��ذه 
للم�صتثمرين املحليني والدوليني يف القطاع ال�صناعي، مبا 
اإىل حتويل دولة  ال��وزارة الهادفة  ين�صجم مع ا�صرتاتيجية 

الإمارات اإىل مركز اأ�صا�صي ل�صناعات امل�صتقبل، وال�صناعات 
يف  امل�صّنعني  منتجات  و���ص��ول  دع���م  ج��ان��ب  اإىل  امل��ت��ق��دم��ة، 

الإمارات اإىل اأ�صواق جديدة اإقليمية وعاملية".
تعزيز  على  بالرتكيز  ال��ق��ي��ادة  توجيهات  اأن  معاليه  واأك���د 
وم�صاهمته  بتناف�صيته  والرت��ق��اء  ال�صناعي،  القطاع  دور 
ال��وزارة لتحويل  الوطني، ت�صكل بو�صلة عمل  يف القت�صاد 
العاملية  ال�صناعية  لل�صركات  رئي�صة  وجهة  اإىل  الإم����ارات 
والتكنولوجيا  ال�����ص��ن��اع��ة  جم�����ايل  يف  ول���ا����ص���ت���ث���م���ارات 

املتقدمة".
وقال " ن�صهد اليوم تطوراً كبرياً واأمثلة حقيقية مثل مدينة 
دبي ال�صناعية التي ت�صتقطب م�صاريع �صناعية عاملية عرب 
امل�صاريع مبا  لكل  املنا�صبة  واحللول  الداعمة  البيئة  توفري 
يدعم منوها وتطورها، وتعزيز قدرة القطاع ال�صناعي على 

ا�صتقطاب ال�صتثمارات النوعية".
وال�صناعيني  امل�صتثمرين  جميع  ندعو   " معاليه  واأ���ص��اف 
دولة  يف  املتوفرة  الكبرية  التناف�صية  املزايا  من  لا�صتفادة 
الإم��ارات، والتي متنحهم الفر�صة لتحقيق طموحاتهم يف 
ت�صنيع وتطوير منتجاتهم وت�صديرها ونتابع كل امل�صاريع 
ال�صناعية املبتكرة ونركز على �صمان بيئة ت�صاهم يف تعزيز 
التوا�صل  اإط��ار منهجية  ال��وزارة يف  تعمل  جناحاتها، حيث 
املتقدمة وخمتلف  ال�صناعة  �صركائها يف قطاع  مع  املبا�صر 
واملحلي،  الحت����ادي  امل�صتويني  ع��ل��ى  ال�صلة  ذات  اجل��ه��ات 
روؤية  �صمن  الوطنية  للمنتجات  التناف�صية  املزايا  لتعزيز 
م�صتقبلية لبناء وتر�صيخ اقت�صاد معريف م�صتدام قائم على 

التكنولوجيا املتقدمة وال�صناعات املرتبطة بها".
واأكد معاليه ا�صتمرار وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة 
الأهداف  لتنفيذ  املحليني  ال�صركاء  مع  والتعاون  بالعمل 
الهادفة  الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  وحتقيق  ال�صرتاتيجية، 
اإىل ت�صجيع منو القطاع ال�صناعي والرتقاء باأدائه وتعزيز 
ت�صهم يف  �صاملة  نوعية  نقلة  واإنتاجه من خال  تناف�صيته 
الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  ال�صناعة  م�صاهمة  ن�صبة  زي��ادة 
يف  الإم����ارات  ل��دول��ة  الكبرية  الطموحات  م��ع  يتما�صى  مب��ا 

اخلم�صني عاماً املقبلة.
عام  مدير  مالك،  اآل  �صلطان  مالك  �صعادة  اأك��د  جانبه  من 
تيكوم  ملجموعة  التنفيذي  والرئي�س  للتطوير  دب��ي  �صلطة 
اأح��م��د اجلابر  ب��ن  ال��دك��ت��ور �صلطان  اأه��م��ي��ة زي����ارة م��ع��ايل 
له،  املرافق  والوفد  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�صناعة  وزير 
بني  ال�صرتاتيجية  لل�صراكة  ام��ت��داد  ال��زي��ارة  اأن  مو�صحا 
م�صتهدفات  حتقيق  اإىل  الرامية  اجلهود  لتعزيز  الطرفني 
املتقدمة  والتكنولوجيا  لل�صناعة  الوطنية  ال�صرتاتيجية 

وتر�صيخ م�صاهمة القطاع ال�صناعي يف القت�صاد الوطني.
"جمموعة تيكوم ومن خال مدينة دبي  اأن  وقال �صعادته 
والإقليمية  العاملية  ال�صركات  اأب���رز  ا�صتقطبت  ال�صناعية 
لهم  ووف��رت  ا�صرتاتيجية  ولوج�صتية  �صناعية  يف جم��الت 
���ص��ادرات��ه��م من  وت��ع��زي��ز  وال��ت��و���ص��ع  للنمو  امل��ائ��م��ة  البيئة 
خمتلف املنتجات ذات اجلودة العالية والتي حتمل ا�صم دولة 

الإمارات اإىل الأ�صواق الإقليمية والعاملية".

دبي  مدينة  يف  ال��زي��ارة  �صملتها  ال��ت��ي  امل�صانع  اإن  واأ���ص��اف 
ال�صناعية، ت�صكل اأمثلة هامة على تطبيق اأحدث التقنيات 
والتخزين  الت�صنيع  جم���الت  يف  التكنولوجية  واحل��ل��ول 
والطاقة  ال���ص��ت��دام��ة  م��ع��اي��ري  اأع��ل��ى  تبني  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
البديلة، ما يعك�س مدى متانة وتقدم القطاع ال�صناعي يف 
الدولة يف ظل دعم القيادة الر�صيدة لهذا القطاع وا�صتفادة 
ال�صركات من الت�صريعات املحفزة وبيئة الأعمال التناف�صية 

وتوفر املواهب واخلربات التخ�ص�صية.
خال  م��ن  النمو  توا�صل  ال�صناعية  دب��ي  مدينة  اإن  وق��ال 
ا�صتقطاب ا�صتثمارات جديدة وعقد �صراكات ا�صرتاتيجية من 
اأجل تعزيز دورها، ومن بينها اتفاق ال�صراكة ال�صرتاتيجية 
مع م�صرف الإمارات للتنمية من اأجل توفري حلول متويلية 
لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة يف جمالت �صناعية حيوية، 

لتمكني القطاع ال�صناعي يف الإمارات.
النفايات  يف  املتخ�ص�صة  "انفريو�صريف"  ���ص��رك��ة  ومت��ث��ل 
الع�صو يف جمموعة  ال�صناعية  الإلكرتونية يف مدينة دبي 
عاملياً  نوعها  من  الأك��رب  تعد  متكاملة  من�صاأة  وه��ي  تيكوم، 
على  وت��رك��ز  مربعة  ق��دم   280،000 م�صاحة  على  متتد 
وتعمل  والكهربائية  الإل��ك��رتون��ي��ة  النفايات  ت��دوي��ر  اإع���ادة 
والإلكرتونية،  الكهربائية  امل��ع��دات  ن��ف��اي��ات  معاجلة  على 
التربيد  وغ���ازات  املعلومات  تقنية  اأ���ص��ول  م��ن  والتخل�س 
تقنيات  اأح��دث  ال�صركة  وت�صتخدم  املتخ�ص�صة،  والنفايات 
ال���ص��ت�����ص��اح، وال��ت��ي ت��ف��وق م��ع��اي��ري الحت����اد الأوروب������ي يف 
التنفيذي  الرئي�س  اليا�س يحياوي،  املجال. حيث قدم  هذا 
ون�صاطاتها  "انفريو�صريف"،  عن  مف�صًا  �صرحاً  لل�صركة 
خال  كبريين  ومن���واً  تو�صعاً  �صهدت  وال��ت��ي  الإم�����ارات،  يف 
الدولة  ج��ه��ود  تعزيز  اإط���ار  يف  امل��ا���ص��ي��ة،  القليلة  ال�����ص��ن��وات 
انطلقت  حيث  الأخ�صر،  القت�صاد  اإىل  التحول  جم��ال  يف 
وال�صرق  اأفريقيا  اأ�صواق  اإىل  الإمارات  "اإنفريو�صريف" من 

الأو�صط ومنطقة القوقاز.
وق����ال " ت�����ص��رف��ن��ا ب���زي���ارة م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ���ص��ل��ط��ان اأحمد 
والوفد   ، املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�صناعة  وزي��ر  اجل��اب��ر، 
املرافق اإىل مركز اإعادة تدوير انفريو�صريف، التي تعد من 
اأحدث من�صاآت اإعادة التدوير واأكرها تطوراً وتعد جت�صيداً 
ن�صهد  اأن  وي�صعدنا  الإمارات"،  يف  "ا�صنع  حلملة  مم��ي��زاً 
النمو  م�صرية  ا�صتمرار  �صمان  يف  وتفانيه  معاليه  حر�س 

وال�صتدامة يف القطاع ال�صناعي بدولة الإمارات".
ال�صناعة  وزارة  م���ع  م��ث��م��رة  ���ص��راك��ة  اإب������رام  اأن  واأ�����ص����اف 
والتكنولوجيا املتقدمة من �صاأنه اأن مُيّكن قطاعي ال�صناعة 
والتكنولوجيا املتقدمة يف دولة الإمارات من موا�صلة حتقيق 
الكتفاء الذاتي مبا ميكننا جميعاً من امل�صاهمة يف حتقيق 
املتو�صط  الأه��داف ال�صناعية لدولة الإم��ارات على املديني 
ال�صتخدام  حتقيق  على  حري�صون  ونحن  ??والطويل. 
الكامل لنموذج اإعادة التدوير الذي ابتكرته انفريو�صريف، 
مبا يعك�س التزامنا باحلفاظ على ال�صلع واملنتجات التي تتم 
معاجلتها يف دولة الإمارات، مع جعل هذا القطاع ال�صناعي 
احليوي �صديقاً للبيئة دون التاأثري على منوه. و�صوف نبقى 

جميع  مع  وم�صتمرة  متينة  عاقات  ببناء  ملتزمون  دوم��اً 
اجلهات احلكومية".

عام  الإم���ارات  اإىل  اأنطلق  ال��ذي  "يونيليفر"،  م�صنع  ويعد 
ال�صائلة  ال�صخ�صية  العناية  ملنتجات  م�صنع  اأكرب   ،1992
اأفريقيا، بقيمة ا�صتثمارية تبلغ  يف ال�صرق الأو�صط و�صمال 
يتم  التي  الدولية  ال�صركة  منتجات  وحتمل  دره���م،  مليار 
نع يف الإمارات" ينتجها  ت�صنيعها يف هذا امل�صنع عامة "�صُ
اأبرز  ومن  ال�صخ�صية،  والعناية  التجميل  جمال  يف  امل�صنع 
املاركات العاملية، كما تت�صم اأعمال ال�صركة بالزدهار، و�صط 
توقعات بزيادة عدد الدول التي يتم ت�صدير املنتجات اإليها، 

اإىل اأكر من اأربعني دولة بحلول 2023.
وق������دم ���ص��اجن��ي��ف ك����اك����ار، ن���ائ���ب ال���رئ���ي�������س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل� 
وتركيا،  اأفريقيا،  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  يف  "يونيليفر" 
�صركة  عن  مف�صًا  �صرحاً  وبيارو�صيا  واأوك��ران��ي��ا  ورو�صيا 
�صهادات جودة عاملية،  "يونيليفر" وم�صنعها احلا�صل على 
حيث متلك ما يقارب 400 عامة جتارية ت�صل منتجاته 
ال��ع��امل، وي�صتخدم  دول���ة ح���ول   190 م��ن  ي��ق��ارب  م��ا  اإىل 
منتجاتها اأكر من 3.4 مليار �صخ�س يف جمال التجميل، 
والعناية ال�صخ�صية، والعناية باملنزل، والأغذية، واملرطبات. 
ويعترب م�صنع "يونيليفر" يف مدينة دبي ال�صناعية هو املقر 
ورو�صيا  اإفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  ملنطقة  الإقليمي 

واأوكرانيا وبيارو�صيا وتركيا.
وقال �صاجنيف كاكار " يعد م�صنع يونيليفر ملنتجات العناية 
ال�صتدامة  بتعزيز  التزامنا  على  �صاهداً  بدبي  ال�صخ�صية 
املنتدى  ق��ب��ل  م��ن  امل�����ص��ن��ع  ت�صنيف  اأن  ك��م��ا  ع��م��ل��ي��ات��ن��ا،  يف 
املنارات  قائمة  �صمن   2020 ع��ام  يف  العاملي  القت�صادي 
تطبيق  يف  رائ����دة  ت�صنيع  م��راف��ق  ت�صم  ال��ت��ي  ال�صناعية 
الأول  الت�صنيف  وه��و  ال��راب��ع��ة،  ال�صناعية  ال��ث��ورة  تقنيات 
من نوعه يف الإم��ارات واأول ت�صنيف ملوقع غري متخ�ص�س 
يف الطاقة يف ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا، يعك�س مزايا 
يف  نوعية  ق��ف��زات  لتحقيق  احلديثة  التكنولوجيا  ت�صخري 
خف�س  امل�صنع  ا�صتطاع  وق��د  ال�صتدامة،  وتعزيز  التنمية 
%84 وخف�س  الكربون بن�صبة  اأك�صيد  انبعاثات غاز ثاين 
ا�صتهاك الطاقة بن�صبة %22 لكل طن اإنتاج، اإ�صافة اإىل 
بداية  منذ  ال�صائلة  النفايات  من   90% ا�صتخدام  اإع���ادة 
ال�صركة  التزام  على  حالياً  ونركز   .2018 ع��ام  الربنامج 

بتحقيق احلياد املناخي بحلول العام 2039".
واأو�صح اأن لدى ال�صركة اأجندة ا�صتدامة قوية حيث حققت 
عام  يف  امل��ت��ج��ددة  ال��ك��ه��رب��اء  م��ن   100% ن�صبة  ال�����ص��رك��ة 
2019، وقد عززت التزامها مبكافحة تغري املناخ وحماية 
حتقيق  يف  املتمثل  هدفها  ع��ن  الإع���ان  خ��ال  م��ن  البيئة 
�صفر انبعاثات عرب عملياتها اخلا�صة بحلول عام 2030، 
العادمة  املياه  من   90% ا�صتخدام  ويعيد  يعالج  اأن��ه  كما 
الت�صنيع  ملن�صاأة  وا�صحاً  رائعاً  مثاًل  امل�صنع  وُيعد  املتولدة، 
2030 ملن خال  التي تدعم ا�صرتاتيجية دبي ال�صناعية 
امل��ع��رف��ة والأن�صطة  ق��ائ��م ع��ل��ى  الب��ت��ك��ار وت��ط��وي��ر م��رك��ز 

ال�صناعية امل�صتدامة.

وراف����ق م��ع��ايل ال��دك��ت��ور �صلطان ب��ن اأح��م��د اجل��اب��ر خال 
اجل��ول��ة، ���ص��ع��ادة ع��م��ر ال�����ص��وي��دي، وك��ي��ل ال�����وزارة، و�صعادة 
ال��وزارة امل�صاعد لقطاع امل�صرعات  اأمري ف�صل، وكيل  اأ�صامة 
ال�صناعية، و�صعادة عبداهلل ال�صام�صي، وكيل الوزارة امل�صاعد 
لقطاع التنمية ال�صناعية، و�صعادة املهند�صة فرح الزرعوين 
والت�صريعات  امل��وا���ص��ف��ات  ل��ق��ط��اع  امل�����ص��اع��د  ال�����وزارة  وك��ي��ل 

بالإنابة.
تركز  اإ�صرتاتيجية  مناطق  ال�صناعية  دب��ي  مدينة  وت�صم 
الأ�صا�صية  واملعادن   ، املعادن  اأبرزها،  على عدة قطاعات من 
والنقل،  وال���ت���وزي���ع،  وال��ت��ج��ارة  وامل�����ص��روب��ات،  ، والأغ���ذي���ة 
اأك���ر من  وامل��ع��دات، وت�صم ح��ال��ي��اً  وال��ك��ي��م��اوي��ات، والآلت 
280 م�صنعاً منتجاً  اأكر من  اأعمال منهم  780 �صريك 
و70 م�صنعاً قيد الإن�صاء، و�صركات اإقليمية وعاملية رائدة، 
التي ت�صتفيد من البنية التحتية اجلاهزة، �صهلة الو�صول 
والتنقل حيث ترتبط مبا�صرة بالطرق الرئي�صية ومنها اإىل 
مع  احلديدية،  ال�صكك  وقريباً  واملطارات  البحرية  املوانئ 
ال�صناعات  تو�صع  يعزز  مبا  الطاقة،  حللول  املدينة  توفري 

املوجودة.
وت���وف���ر امل��دي��ن��ة ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة م��ت��ط��ورة وح���ل���وًل متكاملة 
للم�صّنعني وال�صركات وامل�صتثمرين، وتعترب جزءاً هاماً من 
ا�صرتاتيجية دبي ال�صناعية 2030، حيث تن�صط يف تطوير 
وامل�صروبات،  الأط��ع��م��ة  قطاع  مثل  الأول��وي��ة  ذات  امل��ج��الت 
والتكنولوجية  ال�صناعية  ال��ق��ط��اع��ات  بقية  اإىل  اإ���ص��اف��ة 

املختلفة.
مع  ا�صتثمارية  اتفاقيات  املدينة  عقد  النجاح  اأمثلة  وم��ن 
نوفمرب  �صهر  يف  توقيعها  مت  ال�صينية  وينت�صاو  جمموعة 
بقيمة  الغذائية  للمواد  م�صنع  لتاأ�صي�س  املا�صي،  العام  من 
735 مليون درهم يف مدينة دبي ال�صناعية، كما مت توقيع 
اتفاق �صراكة ا�صرتاتيجية منت�صف اأكتوبر املا�صي مع �صركة 
الأمرية لل�صناعات الغذائية، يتم مبوجبه اإن�صاء 3 م�صانع 
جديدة لإنتاج الأغذية النباتية مب�صاحة اإجمالية ت�صل اإىل 
درهم  100 مليون  تبلغ  وا�صتثمارات  األف مرت مربع   22
على مدى ال�صنوات اخلم�س املقبلة، كما �صهدت مدينة دبي 
ال�صناعية و�صع جمموعة اإم جلوري القاب�صة حجر الأ�صا�س 
، نهاية مار�س املا�صي لأول من�صاأة �صناعية اإماراتية لت�صنيع 
ال�صيارات الكهربائية "EV" وذلك بتكلفة اإ�صتثمارية تبلغ 

درهم. مليار   1.5
والتكنولوجيا  ال�صناعة  وزارة  اأن  ال�����ص��دد  ه���ذا  يف  ي��ذك��ر 
املتقدمة كانت قد وقعت �صراكة ا�صرتاتيجية مع مدينة دبي 
اأكرب املراكز ال�صناعية يف املنطقة  ال�صناعية التي تعد من 
وج��اءت هذه  بالدولة،  ال�صناعي  القطاع  اأداء  تعزيز  بهدف 
ال�صراكة بهدف تعزيز اجلهود الرامية اإىل تطوير القطاع 
ال�صناعي يف الدولة، وتعزيز م�صاهمته يف حتفيز القت�صاد 
وذلك من خال موائمة اجلهود مع مرتكزات اأ�صا�صية هي 
عرب  ال�صتثمار  وج��ذب   ،"4.0 "ال�صناعة  برنامج  متكني 
حملة "ا�صنع يف الإمارات"، اإ�صافة اإىل ما يرتبط بتحقيق 

احلياد املناخي بحلول 2050، وعاقته بال�صناعات.

�سلط�ن اجل�بر..
العاملية ال�سناعية  لل�سركات  رئي�سة  وجهة  الإمارات  مكانة  لرت�سيخ  جهودها  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزارة  توا�سل  القيادة،  توجيهات  مع  • متا�سيًا 

والدوليني والإقليميني  املحليني  للم�ستثمرين  جاذبة  وجهة  وهي  ال�سناعي،  القطاع  يف  كبريًا  منوًا  حتقق  • الإمارات 
امل�ستقبل ل�سناعات  اأ�سا�سي  مركز  اإىل  الدولة  لتحويل  والدوليني  املحليني  للم�ستثمرين  داعمة  اأعمال  بيئة  الإمارات  • توفر 

طموحاتهم  لتحقيق  الفر�سة  متنحهم  والتي  الإمارات  توفرها  التي  الكبرية  التناف�سية  املزايا  من  لال�ستفادة  وال�سناعيني  امل�ستثمرين  جميع  • ندعو 
يف ت�سنيع وتطوير منتجاتهم وت�سديرها

مركز حمدان مل�ستقبل ال�ستثمار ي�ست�سيف حفل اإطالق كتاب حول كيفية تنمية ال�ستثمارات والحتفاظ بامل�ستثمرين 
•• دبي-الفجر: 

نظمت موؤ�ص�صة دبي لتنمية ال�صتثمار، اإحدى موؤ�ص�صات دائرة القت�صاد وال�صياحة بدبي، 
الأجنبي  ال�صتثمار  اإىل ممار�صو  دليل  بال�صتثمار:  الهتمام  "�صرح  كتاب  اإطاق  حفل 
املبا�صر ووا�صعي ال�صيا�صات حول كيفية تنمية ال�صتثمارات والحتفاظ بامل�صتثمرين"، 
والذي ُيعد الأول من نوعه يف �صرح اخلطوة الأخرية من رحلة امل�صتثمر الأجنبي ب�صكل 
ال�صتثمار  جمال  يف  امل�صت�صارة  بيرتز،  اأري��ج��ادا  كارولينا  تاأليف  من  والكتاب  منهجي. 
ت��وب��ي يل؛  امل�صاعد  والأ���ص��ت��اذ  الق��ت�����ص��ادي؛  اخل��ب��ري  ك��وب��ل،  وديفيد  املبا�صر؛  الأج��ن��ب��ي 

وبرندان لوي�س، م�صتثمر خمت�س.
اإعادة  تعزيز  ب��ه��دف  ال�صتثمار  ت��روي��ج  لهيئات  اأول��وي��ة  ال��اح��ق��ة  ال��رع��اي��ة  واأ���ص��ب��ح��ت 
ال�صتثمار وت�صهيل رحلة امل�صتثمر وت�صريع عجلة التعايف القت�صادي، خا�صة يف اأعقاب 

ما بعد جائحة "كوفيد19-".
وقال فهد القرقاوي، املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة دبي لتنمية ال�صتثمار: "ُنوؤمن باأن توفري 
الرعاية الاحقة للم�صتثمرين لطاملا كانت من اأبرز الركائز التي �صاهمت يف ا�صتدامة 
تدفقات ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر اإىل دبي، مما عزز مكانتها يف م�صاف اأبرز الوجهات 

العاملية املف�صلة لا�صتثمار الأجنبي املبا�صر ".
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا، ق��ال��ت ك��ارول��ي��ن��ا اأري���ج���ادا ب��ي��رتز، امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���دى "�صيتيز اآند 

مقابات  "اأجرينا  الرئي�صية:  والكاتبة   fdiCampus وموؤ�ص�صة  كولبوري�صن" 
العديد  والتقينا  القت�صادية،  التنمية  ومنظمات  ال�صتثمار  ترويج  هيئات  ع�صرات  مع 
هذا  يف  اخل��ربات  اأف�صل  نقدم  كي  الكتب  مئات  عرب  اأبحاثنا  واأجرينا  امل�صتثمرين  من 

املجال".
مت اإطاق الكتاب برعاية مركز حمدان مل�صتقبل ال�صتثمار كجزء من برنامج "قدرات 
2030"، والذي يهدف لبناء وتعزيز قدرات القطاعات ال�صتثمارية والإ�صهام يف توفري 
روؤو�س الأموال واحللول التقنية والكفاءات الب�صرية الازمة لت�صجيع ال�صتثمار عاملياً، 
ال�صتفادة  وحتقيق  امل�صتدامة  التنمية  ب��اأه��داف  امل�صرتك  الربنامج  رب��ط  مع  �صيما  ل 
ال�صتثمارات  حجم  بلوغ  املتوقع  من  ال��ذي  الوقت  يف  املنتظرة  الفر�س  من  الق�صوى 
املبا�صرة املوؤثرة على امل�صتوى العاملي اإىل نحو 15 تريليون دولر بحلول العام 2030.

ال�صتثمار  ترويج  لهيئات  العاملية  للجمعية  التنفيذي  املدير  اإر�صاهني،  اإ�صماعيل  وقال 
2030" لتطوير  "قدرات  يف  ال�صتثمار  مل�صتقبل  مع مركز حمدان  "نتعاون  )وايبا(: 
اأف�صل  ل��ت��وف��ري  ق��درت��ه��ا  وت��ع��زي��ز  للم�صتقبل،  وت��ه��ي��ئ��ت��ه��ا  ال���ص��ت��ث��م��ار  ت���روي���ج  ه��ي��ئ��ات 
التعاون  منظمة  يف  الق��ت�����ص��ادي  اخل��ب��ري  ك���وم���ربوج،  دي  األ��ك�����ص��ن��در  اأم���ا  اخلدمات". 
والتنمية يف امليدان القت�صادي، والذي اأ�صاف مقدمة الكتاب، اأكد على الدور املحوري 
لهيئات ترويج ال�صتثمار يف اإدارة العاقة بني املوؤ�ص�صات احلكومية والأعمال، ملا تقدمه 

من دعم للم�صتثمرين من خال الرعاية الاحقة".
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وفرت مليون ورقة �سنويً� واأكرث من 11 مليون درهم يف كلفة الطب�عة والوقت وتنقل العمالء 

غرفة جتارة دبي تعزز ريادتها كنموذج للغرف الذكية ب� 100 % ل ورقية
الرقمي والقت�ساد  لالأعمال  عا�سمة  دبي  مكانة  تعزيز  نحو  هامة  وخطوة  للم�ستقبل  ا�ست�سرافية  ا�سرتاتيجية  الالورقية  للمعامالت  دبي  ا�سرتاتيجية  • بوعميم: 

•• دبي-الفجر:

يف خ����ط����وة ت��ع��ك�����س ري����ادت����ه����ا يف 
النمو  ومواكبة  الرقمي،  التحول 
على  دب��ي  ت�صهده  ال��ذي  املت�صارع 
غرفة  ك�صفت  ال�����ص��ع��د،  خم��ت��ل��ف 
موؤخراً  ح�صولها  اإن  دب��ي  جت���ارة 
ورقية"  ل   100%" ختم  على 
�صاهم  ال��رق��م��ي��ة،  دب���ي  هيئة  م��ن 
اأك��ر م��ن ح��وايل مليون  بتوفري 
وخارجياً  داخ��ل��ي��اً  ���ص��ن��وي��اً  ورق����ة 
من  اأك�����ر  وت���وف���ري   ،2021 يف 
يف  ���ص��ن��وي��اً  دره�����م  م��ل��ي��ون   11
ال��ط��ب��اع��ة وال���وق���ت وتنقل  ك��ل��ف��ة 
اإ�صعاد  م��راك��ز  واإىل  م��ن  العماء 

املتعاملني.
وج���اء ح�صول غ��رف��ة جت���ارة دبي 

عدد زوار مكاتب اإ�صعاد املتعاملني 
زائر  ال���ف   380 م���ن  اأك����ر  م���ن 
خ��ال ف��رتة ما قبل كوفيد19- 
اإىل رق��م حم��دود ل يذكر حالياً، 
منوذجاً  باتت  الغرفة  اإن  معترباً 
رائداً يف التحول الرقمي املتكامل، 

يف  جنحت  قد  �صتكون   ،"2021
ال�صتغناء عن حوايل 37 مليون 
ا�صتهاكها  اإج���م���ايل  وه���و  ورق����ة 
من الأوراق املطبوعة خال هذه 

الفرتة. 
واأ�������ص������ار �����ص����ع����ادة ح���م���د م���ب���ارك 

دبي للمعامات الورقية يف وقت 
قيا�صي.

ال�صتثمار  ان  اإىل  ح��ت��اوي  ولفت 
الرقمية  اخل����دم����ات  ت��ط��وي��ر  يف 
ال��ع��م��ي��ل يبقى  واإث���������راء جت���رب���ة 
اأول��وي��ة لغرفة جت��ارة دب��ي، حيث 
تفاهم  مذكرة  اأول  موؤخراً  وقعت 
ل ورقية مع وفد ايطايل، يف حني 
ت�صعى جاهدة لارتقاء مبنظومة 
الرقمية،  امل���ت���ع���ام���ل���ني  جت����رب����ة 
يف  الذكي  التحول  ثقافة  وغر�س 
القطاع اخلا�س عرب خدمات ذات 
قيمة م�صافة، ت�صهل على العميل 
املوظفني  اإمتام معاماته، وعلى 
القيام بواجباتهم الوظيفية على 
ال�صتثمار  اإن  موؤكداً  وج��ه،  اأكمل 
والتقنيات  ال��ذك��ي��ة  احل���ل���ول  يف 

ورقية"  ل   100%" ختم  على 
اإطار  يف  الرقمية  دب��ي  هيئة  م��ن 
"ا�صرتاتيجية  تطبيق  اإل��ت��زام��ه��ا 
دبي للمعامات الاورقية" التي 
بن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو  اأطلقها 
ويل  مكتوم،  اآل  را�صد  بن  حممد 
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي 
لإمارة دبي الرامية اإىل جعل دبي 
كنموذج للمدن الذكية امل�صتدامة، 
عاملية  كعا�صمة  مكانتها  وتر�صيخ 
رقمية، وذلك �صمن روؤية الإمارة 
باأن تكون حكومة دبي اأول حكومة 

ل ورقية يف العامل.
وب���ح�������ص���ول ال���غ���رف���ة ع���ل���ى ختم 
%100 ل ورقية، فاإنها ا�صتناداً 
ال�صنوات  خ��ال  ا�صتهاكها  اإىل 
-2017" امل���ا����ص���ي���ة  اخل���م�������س 

والبنية التحتية الرقمية املتطورة 
تلبي  ال��ت��ي  العالية  ال��ك��ف��اءة  ذات 
اخلا�س  القطاع  متطلبات  جميع 

وجمتمع الأعمال.
وب��دوره قال �صيف حتاوي، مدير 
غرفة  يف  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  اإدارة 
التحول  الغرفة يف  اإن جن��اح  دب��ي 
ثمرة  جاء  ورقية  ل  موؤ�ص�صة  اإىل 
متخ�ص�س  ع��م��ل  ف���ري���ق  ج���ه���ود 
�صابة،  وط��ن��ي��ة  ك����ف����اءات  ي���ق���وده 
ب�صا�صة  ال��ت��ح��ول  عملية  ق����ادت 
اآلة   49 ع��ن  وا�صتغنت  و�صهولة، 
طباعة يف الغرفة، وقامت بتهيئة 
ل�صمان  املائمة  التحتية  البنية 
للعماء  وا�صتدامته  العمل  �صري 
وامل����وظ����ف����ني ع���ل���ى ح�����د �����ص����واء، 
ا�صرتاتيجية  حمققًة م�صتهدفات 

ب��وع��م��ي��م، م��دي��ر ع���ام غ���رف دبي 
روؤية  ب��دع��م  ال��غ��رف��ة  ال���ت���زام  اإىل 
وحتقيق  ال����ر�����ص����ي����دة،  ال����ق����ي����ادة 
اإىل  لف��ت��اً  امل�صتقبلية،  تطلعاتها 
للمعامات  دبي  ا�صرتاتيجية  ان 
ا�صرتاتيجية  ك��ان��ت  ال���اورق���ي���ة 
وخطوة  للم�صتقبل،  ا�صت�صرافية 
ه���ام���ة ن��ح��و ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دبي 
والقت�صاد  ل���اأع���م���ال  ع��ا���ص��م��ة 
ب�صكل  ت�صاهم  ح��ني  يف  ال��رق��م��ي، 
ممار�صة  كلفة  خف�س  يف  اأ�صا�صي 
وتب�صيط  وت�����ص��ه��ي��ل  الأع�����م�����ال 

اإجراءاتها.
الغرفة  اإن  ����ص���ع���ادت���ه  واأو������ص�����ح 
بن�صبة  اأ���ص��ب��ح��ت لورق���ي���ة  ال��ت��ي 
 50 م��ن  اأك���ر  ت��وف��ر   ،100%
وانخف�س  ذكية،   رئي�صية  خدمة 

ال�صتثمارات  اأه���م  ه��و  امل��ت��ط��ورة 
ل�صناعة م�صتقبل الأعمال.

وتطبق غرفة جت��ارة دبي مفهوم 
ال���غ���رف���ة ال���ذك���ي���ة امل���رت���ك���ز على 
%100 خدمات ذكية و 100% 
املفهوم  وهو  ورقية،  ل  معامات 
احلكيمة  ال�����روؤي�����ة  ع���ل���ى  امل���ب���ن���ي 
ل�����ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�صد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
حاكم دبي -رعاه اهلل- وتوجيهاته 
وتب�صيط  ل��ت�����ص��ه��ي��ل  ت��دع��و  ال��ت��ي 
الأع��م��ال عرب  اإج����راءات ممار�صة 
الثورة  وتقنيات  البتكار  اعتماد 
ال�صناعية الرابعة، كنقطة ارتكاٍز 
وتعزيز  الأعمال  جمتمع  خلدمة 

تناف�صيته.

منتج�ته� ت�سدر ع�مليً� عرب األف م�س�ر ل�سحن املنتج�ت

»بروج« للبرتوكيماويات.. قدرات ت�سنيعية وابتكارية تعزز القيمة وتدعم تنويع القت�ساد الإماراتي
•• اأبوظبي-وام: 

ال�����ص��وي��دي الرئي�س  ���ص��ل��ط��ان  اأك����د ه���زمي 
للبرتوكيماويات  بروج  ل�صركة  التنفيذي 
اأن بروج ح�صلت على اأكر من 500 براءة 
اخرتاع عن منتجات مت تطويرها لي�صل 
التي تقدمت بها  اإجمايل طلبات ت�صجيل 
الخرتاع  ب��راءات  على  للح�صول  ال�صركة 
1،000 طلب لتعد بذلك  اأك��ر من  اإىل 
اإحدى اأهم ال�صركات الرئي�صية يف املنطقة 

يف ت�صجيل براءات الخرتاع.
اإعامية يف مركز  جاء ذلك خال جولة 
النخيل يف  �صا�س  بروج لابتكار مبنطقة 
اأبوظبي لاطاع على القدرات البتكارية 
التي متتلكها ال�صركة والتقنيات املتقدمة 
التي ت�صتخدمها يف تطوير حلول متقدمة 
�صناعة  يف  الإم����������ارات  ت��ن��اف�����ص��ي��ة  ت���ع���زز 
تعزيز  يف  القطاع  ه��ذا  ودور  البوليمرات 

اأهداف التنويع القت�صادي يف الدولة.
وقال ال�صويدي يف ت�صريحات �صحفية اإن 
بروج لديها 25 خمترباً بحثياً يف جمال 
يف  لابتكار  ب���روج  م��رك��ز  يف  البوليمرات 
�صنغهاي  يف  التطبيقات  وم��رك��ز  اأبوظبي 
عامل   100 م���ن  اأك�����ر  ف��ي��ه��م��ا  وي��ع��م��ل 
وباحث ومهند�س %40 منهم مواطنني 

اإماراتيني يعملون يف مركز بروج لابتكار 
مركزاً  ال�صركة  متتلك  كما  اأب��وظ��ب��ي.  يف 
مزود  بال�صني  �صنغهاي  يف  للتطبيقات 
والتطوير  ل��ل��ب��ح��ث  م��ت��ق��دم��ة  مب���راف���ق 
ل��دع��م ج��ه��ود ال�����ص��رك��ة يف ت��وف��ري حلول 
مبتكرة و تطوير مركّبات من البوليمرات 

للتطبيقات اخلا�صة بقطاع ال�صيارات.
%20 م��ن حجم  اأك���ر م��ن  اأن  واأ���ص��اف 
ه���ي منتجات  ال�����ص��ن��وي��ة  ب�����روج  م��ب��ي��ع��ات 
ب����روج  ت���ط���وي���ره���ا يف م���رك���ز  ج����دي����دة مت 
مع  وث��ي��ق  ب�صكل  ي��ت��ع��اون  ال���ذي  لابتكار 
ل�صركة  التابعة  الأوروبية  البتكار  مراكز 
بوريالي�س حيث تطور بروج حلوًل مبتكرة 
لت�صنيع تطبيقات  اأوليفينات  البويل  من 
متعددة ت�صتخدم يف احلياة اليومية �صمن 
6 قطاعات ا�صرتاتيجية تتمثل يف البنية 
والرعاية  وال���زراع���ة  وال��ط��اق��ة  التحتية 

ال�صحية وال�صيارات والتغليف املطور.
اإن  بروج  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  وقال 
بروج تعد اأكر ال�صركات �صحناً وت�صديراً 
بروبيلني  البويل  مثل  اأوليفينات  للبويل 
ميناء خليفة حيث  ايثيلني عرب  والبويل 
وت�صتخدم  عاملياً  ال�صركة  منتجات  ت�صدر 
اأكر من 1،000 م�صار ل�صحن املنتجات.
اأ�صواق ال�صركة الرئي�صية تقع  اأن  واأ�صاف 
الهادئ  املحيط  واآ�صيا  الأو�صط  ال�صرق  يف 
يوجد  واأفريقيا حيث  اآ�صيا  �صرق  وجنوب 
يف  التحتية  البنية  م�صاريع  م��ن  الكثري 
واأفريقيا  واآ�صيا  الأو�صط  ال�صرق  منطقة 
الأنابيب  لت�صنيع  منتجاتنا  اإىل  حت��ت��اج 
يتما�صى  مب����ا  وال����ك����اب����ات  والأ�������ص������اك 
مع  للتعامل  ال�����ص��رك��ة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  م��ع 
احتياجاتها  ح�صب  امل�صتهدفة  الأ����ص���واق 

ومتطلباتها.

مكتباً   12 ل��دي��ه��ا  ب����روج  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 
للمبيعات والت�صويق والتمثيل التجاري يف 
كافة اأنحاء العامل اإ�صافة اإىل م�صتودعات 
ل��ل��ت��خ��زي��ن وحم���ط���ات ل��وج�����ص��ت��ي��ة داخ���ل 
التعاون لدول  الإم���ارات ويف دول جمل�س 
اخلليج العربية ومنطقة ال�صرق الأو�صط 
و�صمال اأفريقيا و�صمال اآ�صيا وجنوب اآ�صيا 

واأوروبا.
واأو�صح اأن ال�صركة بداأت اأول اإنتاجها من 
بطاقة   2001 ع���ام  اأول��ي��ف��ي��ن��ات  ال��ب��ويل 
اإنتاجية بلغت 450،000 طن �صنوياً ثم 
5 مايني  اإىل  رفعنا هذه الطاقة لت�صل 
زيادة مبقدار  �صنوياً حالياً حمققني  طن 
10 اأ�صعاف خال الع�صرين �صنة املا�صية، 
اخلام�صة  ب����روج  وح����دة  اأن  اإىل  م�����ص��رياً 
اجل���دي���دة لإن���ت���اج ال���ب���ويل ب��روب��ي��ل��ني يف 
امل�صافة  املحلية  القيمة  ت��دع��م  ال��روي�����س 

من   30% ن��ح��و  اأن  ك��م��ا   61% بن�صبة 
اإج����م����ايل امل����ع����دات ال���ت���ي مت ت��رك��ي��ب��ه��ا يف 

نعت يف الإمارات". الوحدة قد "�صُ
واأك������د ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي دع����م ب���روج 
التي  ال�صاملة  الوطنية  لا�صرتاتيجية 
والتكنولوجيا  ال�صناعة  وزارة  تنفذها 
لتحقيق  �صنوات   10 على مدى  املتقدمة 
ال��ت��ن��م��ي��ة الق���ت�������ص���ادي���ة امل�������ص���ت���دام���ة يف 
"ا�صنع  مبادرة  كذلك  تدعم  كما  الدولة 
التنوع  دع���م  اإىل  ال��رام��ي��ة  الإمارات"  يف 

القت�صادي يف الإمارات.
بامل�صاهمة  ب���روج  ال��ت��زام  ال�صويدي  واأك���د 
حيث  البيئة  وحماية  املجتمع  تطوير  يف 
لا�صتدامة  اأه��داف��ه��ا  ال�����ص��رك��ة  ط��رح��ت 
قابًا  ه��دف��اً   18 وح����ددت   2021 ل��ع��ام 
للقيا�س وذلك لتح�صني الأثر الجتماعي 
ظل  يف  لعملياتنا  والق��ت�����ص��ادي  والبيئي 

القت�صاد  تبني  فر�س  باكت�صاف  اللتزام 
ال���دائ���ري وت��ع��زي��زه��ا ويف حت��ق��ي��ق اخلري 
البيئة يف الوقت الذي  للمجتمع وحماية 
نوا�صل فيه حتقيق الأهداف القت�صادية 
وق����د حققت  ال�����ص��رك��ة.  ل��ل��م�����ص��اه��م��ني يف 
بروج هذه الأه��داف. وقال اإن بروج ت�صم 
م�صتوى  على  موظف   3،000 من  اأك��ر 
احللول  ت��ط��وي��ر  يف  ي�����ص��اه��م��ون  ال���ع���امل 
لت�صهيل  اأوليفينات  ال��ب��ويل  م��ن  املبتكرة 
العديد  وم���واج���ه���ة  ال��ع�����ص��ري��ة  احل����ي����اة 

املناخي  كالتغري  العاملية  التحديات  م��ن 
على  واحل�صول  الأغ��ذي��ة  على  واحل��ف��اظ 
الطاقة  ا�صتهاك  وتر�صيد  ال�صرب  مياه 
واأ�صاف  ال�صحية.  الرعاية  قطاع  ودع��م 
اأن البتكار يلعب دوراً حيوياً يف دعم قطاع 
اإن���ت���اج و���ص��ن��اع��ة ال��ب��ويل اأول��ي��ف��ي��ن��ات من 
خال تطوير حلول مبتكرة حتقق قيمة 
اإ�صافية للعماء من م�صّنعي البوليمرات 
البا�صتيكية  ال�������ص���ن���اع���ات  و�����ص����رك����ات 

التحويلية وامل�صتخدمني النهائيني.

ا�سرتاتيجية قطاعات   6 �سمن  اليومي  لال�ستخدام  اأوليفينات  البويل  من  مبتكرة  • حلول 
بالإمارات املعريف  القت�ساد  تطوير  يف  وي�سهم  ال�سركة  تاريخ  يف  فارقة  عالمة  لالبتكار  بروج  •مركز 

بروج منتجات  لت�سدير  والبحري  الربي  النقل  جمال  يف  �سريًكا   17 و  عامليًا  البحري  ال�سحن  يف  �سريًكا   11 من  اأكرث  مع  • تعاون 

القت�ساد الرقمي.. الإمارات تد�سن مرحلة جديدة تعزز ا�ستدامة النمو القت�سادي
•• اأبوظبي-وام:

رئي�صياً  حم����وراً  ال��رق��م��ي  الق��ت�����ص��اد  ي�صكل 
لاقت�صاد  ال�صرتاتيجية  اخل��ط��ط  �صمن 
ريادة  يف  ج��دي��دة  م��رح��ل��ة  ليد�صن  ال��وط��ن��ي 
وا�����ص����ت����دام����ة من����و الق���ت�������ص���اد الإم������ارات������ي 
والتطبيقات  والبتكار  املعرفة  على  القائم 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة، وال���ت���ي تدمج  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
مبا  واحل��ي��وي��ة،  والرقمية  امل��ادي��ة  التقنيات 
الرائدة  ومكانتها  الإم����ارات  تناف�صية  يعزز 
كمركز لاقت�صاد الرقمي الأكر ازدهاراً يف 

املنطقة و العامل.
امل�صمار  �صلطان  املهند�س ماجد  �صعادة  وقال 
مدير عام هيئة تنظيم الت�صالت واحلكومة 
اأنباء  لوكالة  خا�صة  ت�صريحات  يف  الرقمية 
ا�صرتاتيجية  اع��ت��م��اد  اإن  "وام"..  الإم����ارات 
وطنية لاقت�صاد الرقمي يف دولة الإمارات 
مي��ث��ل حم��ط��ة م��ه��م��ة يف م�����ص��رية ال���ري���ادة 
الدولة  ل�صم  رديفاً  اأ�صبحت  التي  الرقمية 
تكتمل  ال�صرتاتيجية  بهذه  اأن��ه  اإىل  م�صريا 
احلكومية  باأبعادها  الرقمية  احلياة  �صورة 

واملجتمعية والقت�صادية.
واأ�صاف اأن التنويع القت�صادي الذي عرّبت 
من  اأك��ر  يف  يتج�صد  الر�صيدة  قيادتنا  عنه 
الرقمي  القت�صاد  �صي�صاهم  حيث  منا�صبة 
النفطي  غ��ري  القت�صاد  % م��ن   20 بنحو 

لدولة الإمارات خال ال�صنوات القادمة.
تتجلى  ال�صرتاتيجية  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
التي تتناغم  امل�صتدامة  التنمية  فيها معاين 
والتي  الإمن��ائ��ي��ة  املتحدة  الأمم  اأه���داف  م��ع 
يف  ملهماً  الإم����ارات من��وذج��اً  دول��ة  اأ�صبحت 

تطبيقاتها على اأر�س الواقع.

وق����ال اإن م��ا مي��ي��ز ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة الإم�����ارات 
بيئة  ت��اأت��ي يف  اأن��ه��ا  ه��و  ال��رق��م��ي  لاقت�صاد 
مواتية حيث متتاز الإمارات بتطبيق اأ�صلوب 
احلياة الرقمي على نطاق وا�صع وت�صل ن�صبة 
ا�صتخدام الإنرتنت اإىل %100 لت�صع دولة 

الإمارات يف املركز الأول عاملياً.
ولفت اإىل اأن الإمارات حافظت على ريادتها 
امل�����ص��ت��وى الإق��ل��ي��م��ي وح��ق��ق��ت املركز  ع��ل��ى 
بح�صب  الرقمية  اخلدمات  يف  عاملياً  الثامن 

درا�صات الأمم املتحدة.
لتعزيز  ط��م��وح��ة  خ��ط��ط��ا  ال����دول����ة  وت��ن��ف��ذ 
تبني  خ�������ال  م�����ن  ال����رق����م����ي  الق����ت���������ص����اد 
ال�صناعية  ل��ل��ث��ورة  الإم�����ارات  ا�صرتاتيجية 
الأمن  تعزيز  هو  اأهدافها  اأحد  كون  الرابعة 
�صيا�صات  ب��ت��ب��ن��ي  ي��ت��ح��ق��ق  ال�����ذي  ال���رق���م���ي 
املعامات  وت��ق��ن��ي��ات  ال���رق���م���ي  الق���ت�������ص���اد 
اخلدمات  يف  ت�صني"  "البلوك  ال��رق��م��ي��ة 

واملعامات املالية.
واع�����ت�����م�����د جم����ل���������س ال�����������������وزراء م�������وؤخ�������راً 
الرقمي  لاقت�صاد  الوطنية  ال�صرتاتيجية 
م�صاعفة  اإىل  ال�صرتاتيجية  ت�صعى  حيث 
الناجت  يف  الرقمي  القت�صاد  م�صاهمة  ن�صبة 
املحلي الإجمايل من %9.7 اإىل 19.4% 

خال الع�صر �صنوات القادمة.
30 مبادرة  اأكر من  ال�صرتاتيجية  وت�صم 
6 قطاعات  ت��وؤث��ر يف  وب��رن��اجم��اً  وم�����ص��روع��اً 

اأ�صا�صية و5 جمالت منو جديدة و�صوف يتم 
من خالها توحيد تعريف القت�صاد الرقمي 
موحدة  اآل��ي��ة  وو���ص��ع  ال��دول��ة  م�صتوى  على 
ب�صكل  امل��وؤ���ص��رات  وق��ي��ا���س  وحت��دي��د  لقيا�صه 
ال�صرتاتيجية  خ��ال  م��ن  �صيتم  كما  دوري 
الأولويات ال�صرتاتيجية لاقت�صاد  حتديد 
اأن تعمل جميع  ب��ه��دف  ال��دول��ة  ال��رق��م��ي يف 
تعزيز  على  الأخ��رى  القت�صادية  القطاعات 

ودعم اأولويات القت�صاد الرقمي.
الوزراء  جمل�س  اعتمد   - مت�صل  �صياق  ويف 
الرقمي  لاقت�صاد  الإم���ارات  جمل�س  اإن�صاء 
لثاث �صنوات قابلة للتجديد برئا�صة معايل 
للذكاء  دول��ة  وزي��ر  العلماء  �صلطان  بن  عمر 
وتطبيقات  الرقمي  والقت�صاد  ال�صطناعي 

العمل عن بعد.
لاقت�صاد  الإم����ارات  جمل�س  اإن�صاء  وي��دع��م 
الرقمي، توجهات الدولة مل�صاعفة م�صاهمة 
القت�صاد الرقمي يف الناجت املحلي الإجمايل 
لدولة الإم��ارات يف العام 2031 كما ويعزز 
القت�صاد  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  م����ب����ادرات  ت��ن��ف��ي��ذ 
القت�صادية  القطاعات  كافة  على  الرقمي 
الرقمي  الق��ت�����ص��اد  م�����ص��اه��م��ة  ت��ب��ل��غ  ح��ي��ث 
ل��ل��ن��اجت املحلي  ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����ص��ادي��ة  يف 
الإجمايل للدولة %9.7 ويف الناجت املحلي 
وتعد   11.7% ال��ن��ف��ط��ي  غ���ري  الإج���م���ايل 
الدولة �صمن اأف�صل %25 من الدول على 

م�صتوى اأهم املوؤ�صرات العاملية الرقمية.
رقمي  اقت�صاد  بتاأ�صي�س  الإم����ارات  وجنحت 
هائلة  باإمكانات  ومتيز  البتكار  على  �صجع 
م�صبوقة  غري  قيا�صية  منو  معدلت  ليحقق 
يف ك��ث��ري م��ن ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����ص��ادي��ة غري 
الرقمي يف جميع  التحول  واأ�ص�س  النفطية. 
احلكومية  اخلدمات  بينها  وم��ن  القطاعات 
خال العقد املا�صي قاعدة �صلبة لاقت�صاد 
تعزيز  يف  ال���ص��ت��ث��م��ار  وب��ف�����ص��ل  ال���رق���م���ي. 
يف  الإم���ارات  كانت  الرقمية  التحتية  البنية 
وف����رت خدمات  ال��ت��ي  ال���ع���امل  دول  م��ق��دم��ة 
اجل��ي��ل اخل��ام�����س ويف ال��وق��ت احل���ايل توفر 
دول���ة الإم�����ارات واح����دة م��ن اأف�����ص��ل �صبكات 
الت�صالت يف العامل. ويعترب الت�صال فائق 
الرقمي  الفقري لاقت�صاد  العمود  ال�صرعة 
الت�صال بني  ال��زي��ادة يف  ا�صتمرار  يعني  مبا 
الإنرتنت  ع��رب  والآلت  واملوؤ�ص�صات  النا�س 

والهواتف املحمولة واإنرتنت الأ�صياء.
وي��ع��د الأم����ن ال�����ص��ي��رباين اأول���وي���ة يف قائمة 
التعامل  ي��ج��ب  ال��ت��ي  امل��ت��ن��ام��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
معها بتكاتف اجلميع حيث و�صعت الإمارات 
ال�صيرباين  لاأمن  الوطنية  ال�صرتاتيجية 
التي تهدف اإىل توفري بنية حتتية متما�صكة 
واآمنة لاأمن الإلكرتوين لتمكني املواطنني 
م���ن حت��ق��ي��ق ط��م��وح��ات��ه��م وت���وف���ري فر�س 

الزدهار لل�صركات.

الرقمي القت�ساد  م�ساهمة  لتعزيز  طموحة  خطط   : وام  ل�  امل�سمار  • ماجد 
املتحدة الأمم  لدرا�سات  وفقًا  الرقمية  اخلدمات  يف  عامليًا  الثامنة  • الإمارات 

الطريان املدين ل� وام: مطارات الدولة تتخطى حاجز ال�20 مليون م�سافر يف الربع الأول
•• اأبوظبي -وام:

اأرقام  تخطي  ع��ن  امل���دين  للطريان  العامة  الهيئة  ك�صفت 
امل�صافرين عرب مطارات الدولة حاجز ال�20 مليون م�صافر 
مليونا   20 احل��ايل، م�صجلة  العام  الأول من  الربع  خ��ال 
و381 األف م�صافر، مقارنة ب�8 مايني و660 األف م�صافر 
بذلك  2021، حمققة  العام  ذاتها من  الفرتة  امل�صجلة يف 

بن�صبة ارتفاع بلغت 135 باملئة.
واأك����د ���ص��ع��ادة ���ص��ي��ف ال�����ص��وي��دي م��دي��ر ع���ام ال��ه��ي��ئ��ة العامة 
للطريان املدين اأن الأرقام امل�صجلة تثبت اأن قطاع الطريان 
يف الإم������ارات جن��ح يف جت����اوز حت��دي��ات اأزم����ة ك��وف��ي��د- 19 

وا�صتئناف مرحلة منو مت�صاعدة تعك�س حجم الثقة واملكانة 
العاملية التي يتمتع بها.

واأ�صار ال�صويدي يف ت�صريحات خا�صة لوكالة اأنباء الإمارات 
2020 دبي يف تن�صيط  "وام" اإىل الدور الذي لعبه اإك�صبو 
املا�صية  ال��ف��رتة  خ��ال  ال��دول��ة  واإىل  م��ن  امل�صافرين  حركة 
امل�صجلة يف عام  وامل��ع��دلت  الأرق���ام  والتي اقرتبت ج��دا من 
اأحد  ميثل  الإم��ارات��ي  ال��ط��ريان  قطاع  اإن  وق��ال   .2019
اأبرز دعائم القت�صاد الوطني من خال م�صاهمته الوازنة 
اأن هذا القطاع  يف الناجت املحلي الإجمايل للدولة، م�صيفا 
الدولة لقت�صاد  ا�صرتاتيجية  يف  رئي�صاً  اليوم ع�صباً  ي�صكل 
م��ا ب��ع��د ال��ن��ف��ط م��دع��وم��اً ب��ك��ث��ري م��ن الإجن������ازات الفعلية 

القت�صادية  التنمية  عملية  يف  ال��ب��ارز  ودوره  الأر����س  على 
اأرق����ام امل�����ص��اف��ري��ن، فقد قفز  والج��ت��م��اع��ي��ة. وب��ال��ع��ودة اإىل 
الدولة  م��ط��ارات  عرب  القادمني  امل�صافرين  اأع���داد  اإج��م��ايل 
6 مايني و901  اإىل  الربع الأول من عام احل��ايل  خال 
بالفرتة  باملئة مقارنة   114 بلغت  زي��ادة  وبن�صبة  قادم  األف 
ذاتها من العام املا�صي التي �صجلت 3 مايني و232 األف 
م�صافر ق���ادم اىل ال��دول��ة. وارت��ف��ع��ت اأع���داد امل��غ��ادري��ن عرب 
مطارات الدولة يف الربع الأول من عام 2022 لت�صل اإىل 
زيادة  وبن�صبة  م��غ��ادر  األ���ف   539 و  م��اي��ني   6 م��ن  اأك���ر 
األف   138 و  مايني   3 ب�نحو  مقارنة  باملائة   108 بلغت 

مغادر يف الربع الأول من عام 2021.

فئة  م��ن  امل�صافرين  ع��دد  اإج��م��ايل  ارت��ف��ع  ذات���ه  ال�صياق   ويف 
الأ�صهر  خ��ال  ال��دول��ة  م��ط��ارات  "الرتانزيت" عرب  العبور 
6 مايني  نحو  لت�صجل  اجل��اري  العام  الأوىل من  الثاثة 
و940 األف م�صافر وبن�صبة زيادة بلغت 203 باملئة مقارنة 
2 مليون و290  2021 الذي �صجل نحو  مع �صهر يناير 

األف م�صافر.
وكانت مطارات دبي واأبوظبي وال�صارقة حققت اأداء مت�صاعداً 
2021، م�صجلة ما  امل�صافرين يف عام  اأع��داد  على م�صتوى 
زيادة  وبن�صبة  م�صافر  األ��ف   370 و  مليونا   41 على  يزيد 
قدرها 15.8 باملائة مقارنة بعام 2020 الذي بلغ فيه عدد 

امل�صافرين 35 مليونا و 370 األف م�صافر تقريبا.

دي اإك�ص بي ليف: نعمل على تكوين حتالفات مع 
�سركات عاملية لتقدمي خدمات الفعاليات املتكاملة 

•• دبي-وام:

التنفيذي  للرئي�س  الأول  النائب  احلمادي  خالد  اأعلن 
تنظيم  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  ب��ي ليف" ذراع  اإك�����س  "دي  ل�� 
واإدارة الفعاليات املتكاملة يف مركز دبي التجاري العاملي 
هذا  خ��ال  تنفيذها  املقّرر  ال�صرتاتيجية  اخلّطة  عن 
منطقة  اأ���ص��واق  على  الرتكيز  اإىل  تهدف  وال��ت��ي  ال��ع��ام 
ا واعدة يف قطاع  اخلليج التي ت�صهد منًوا كبرًيا وفر�صً
الفعاليات التجارية واملهرجانات والفعاليات الريا�صية 
والرتفيهية ال�صخمة متبوًعا بزيادة اأعمالها يف ال�صوق 
العاملي ل�صناعة الفعاليات يف عام 2025 .. م�صريا اإىل 
ت��ك��وي��ن حت��ال��ف��ات م��ع �صركات  اأن��ه��ا تعمل ح��ال��ًي��ا ع��ل��ى 
و�صّيدت  واأن��ه��ا �صمّمت  ال��ع��امل  دول  م��ن  ع��دد  عاملية يف 
اأج��ن��ح��ة ع��ر���س ع�����ص��رات ال�����ص��رك��ات يف امل���دن الأوروبية 
والأمريكية والأفريقية واخلليجية. وقال احلمادي يف 
حوار خا�س لوكالة اأنباء الإمارت " وام " اإن "دي اإك�س 
ال�صركات  اأك��رب  اأح��د  ت�صبح  لأن  بي ليف" يف طريقها 
واأنها  املتكاملة  الفعاليات  خدمات  تقدمي  يف  العامل  يف 
اأنها  م��وؤك��داً   .. املجال  ه��ذا  يف  �صريعة  بخطوات  تتقّدم 
�صنوًيا مبا يف  100 فعالية  لأك��ر من  تقّدم خدماتها 
الدولية واملهرجانات  العاملية واملوؤمترات  املعار�س  ذلك 
وفعاليات  الوطنية  واملنا�صبات  الرتفيهية  والفعاليات 

ال�صركات الكربى وحفات الزفاف الراقية.
وبنّي اأن "دي اإك�س بي ليف" تعمل على متكني منّظمي 
ال��ف��ع��ال��ي��ات م��ن اإق��ام��ة م��ع��ار���س وف��ع��ال��ي��ات ع��ل��ى اأرقى 
موؤخًرا  نظمت  ال�صركة  اأن  اإىل  لفتاً   .. عاملي  م�صتوى 
بالتعاون  ك���ويف/  اأوف  ال��ق��ه��وة /وورل����د  ع���امل  م��ع��ر���س 
دبي  مركز  يف  العاملية  ة  املتخ�ص�صّ القهوة  جمعية  م��ع 
اإك�صبو وحقق املعر�س جناًحا كبرًيا حيث  للمعار�س يف 
غري  ب�صورة  والإقليمي  العاملي  القهوة  جمتمع  جمع 

م�صبوقة.
واإدارة  وتنظيم  اخل��دم��ات  ت��ق��ّدمي  ذراع  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
ال��ع��امل��ي جنحت يف  ال��ت��ج��اري  دب��ي  م��رك��ز  الفعاليات يف 
الفعاليات  �صناعة  يف  كبرية  �صهرة  لنف�صها  ُتوؤ�ص�س  اأن 
واملبدعني  وال��ف��ن��ّي��ني  ة  املتخ�ص�صّ العمل  ف��رق  بف�صل 
العاملني فيها ممن ميلكون اخلربة واأحدث الإمكانيات 
لتقدمي اأرقى امل�صتويات العاملية .. لفتا اإىل اأن ن�صاطها 
اأجنحة  و�صّيدت  �صّممت  واأنها  الدولة  خ��ارج  اإىل  امتّد 
واأ�صبانيا  بريطانيا  يف  ال�����ص��رك��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  ع��ر���س 
وف��رن�����ص��ا واأمل��ان��ي��ا واأم��ري��ك��ا وم�����ص��ر وال�����ص��ع��ودي��ة وقطر 
وجنوب اأفريقيا وعدد من دول العامل. وكانت دي اإك�س 
ع��ر���س �صرطة  و���ص��ّي��دت جناحي  ق��د �صمّمت  ب��ي لي��ف 
الأمريكية  �صيكاغو  مبدينة   "IACP"مبعر�س دب��ي 
اأقامت  ك��م��ا  ب��رب���ص��ل��ون��ة   "SCEWC" وم���ع���ر����س 
جناحي عر�س �صركة اإينوك يف مدينة هامبورج الأملانية 
تاون  ك��ي��ب  ومب��دي��ن��ة  ه��ام��ب��ورج   "SMM"مبعر�س
 FUTURE ENRGY" بجنوب اأفريقيا مبعر�س
AFRICA" .. كما اأقامت يف م�صر يف يناير املا�صي 
 PLASTEX"العقارية مبعر�س بروج  �صركة  جناح 
 CHAMPION �صركة"  وج��ن��اح   "CAIRO
" IPTC" يف الريا�س باململكة العربية  X"مبعر�س 
ال�����ص��ع��ودي��ة يف ف��رباي��ر امل��ا���ص��ي وخ���ال م��ار���س املا�صي 
ل��ن��دن مبعر�س"  " يف   MHP "صركة� ج��ن��اح  اأق��ام��ت 
التي  الأجنحة  ع�صرات  بني  من  "وهذا   IFE UK
ال���دول���ة. واأو�صح  ���ص��ن��وًي��ا خ����ارج  ت�����ص��م��ّم��ه��ا وت�����ص��ّي��ده��ا 
احلمادي اأن دي اإك�س بي ليف بداأت رحلة تطّورها عام 
2005 بالعمل �صمن الإدارة الهند�صية لتقدمي الدعم 
الفني للفعاليات املقامة مبركز دبي التجاري العاملي ثم 
لتقدمي جمموعة من   2010 عام  ات�صع نطاق عملها 

اخلدمات الفنية ثم اخلدمات املتكاملة.
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الفجر الريا�ضي

الإمارات  نادي  اإدارة  لنهج  ا�صتمراراً 
ال��ث��ق��ايف ال��ري��ا���ص��ي يف اإح��ي��اء ذكرى 
م��وؤ���ص�����ص��ي واأق���ط���اب ال���ن���ادي واأح���د 
احلركة  اأق����ط����اب  وم�����ن  اأع���ام���ه���ا 
وال�صاحة  ال����دول����ة  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
الريا�صية املغفور له باإذن اهلل تعاىل 
عبد اللطيف اخل�صر انطلقت اأم�س 
الأول بنادي الإمارات ملعب رقم 2  
ب���اإذن اهلل تعاىل  ل��ه  امل��غ��ف��ور  بطولة 
الرم�صانية  اخل�صر  اللطيف  عبد 
 2011-2010 ملواليد  املخ�ص�صة 
وتت�صمن الفرق اأ�صماء اأبرز مناطق 
الإم��ارة  ومب�صاركة 6 فرق تت�صمن 

نا�صئاً.  60
�صهد افتتاح فعاليات البطولة والتي 
اجل���اري  اإب���ري���ل   20 ح��ت��ى  ت�صتمر 
البطران  اهلل  ع��ب��د  ي��و���ص��ف  ���ص��ع��ادة 
الإمارات  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
النائب  ال��ك��رمي  عبد  وول��ي��د حممد 
الإدارة  جم��ل�����س  ل��رئ��ي�����س  ال����ث����اين 
وحمدان عبد اللطيف اخل�صر جنل 

اللطيف  ب���اإذن اهلل عبد  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
اأع�����ص��اء جمل�س  اخل�صر وع��دد م��ن 
عدد  وممثلي  الإم����ارات  ن���ادي  اإدارة 

من الفعاليات الريا�صية واملجتمعية 
وعدد من اأقارب وذوي الفقيد. 

الوطني  ب��ال�����ص��ام  الح���ت���ف���ال  ب����داأ 

القراآن  ثم  امل�صاركة  الفرق  ودخ��ول 
الكرمي كما رحب عريف احلفل نادر 
ثم  وامل�صاركني  باحل�صور  الطنيجي 

ك��ان��ت ك��ل��م��ة ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي رحب 
البطران  من خالها �صعادة يو�صف 
ينظمها  ال���ت���ي  ال��ب��ط��ول��ة  ب���اإق���ام���ة 

عبد  له  املغفور  لإ�صم  اإحياء  النادي 
اللطيف اخل�صر.

بتخليد  ال������دورات  ه���ذه  وا���ص��ت��ث��م��ار 

اإ�صهامات  ق���دم���وا  ال���ذي���ن  اأ����ص���م���اء 
جليلة لهذا الوطن ب�صكل عام ونادي 

الإمارات على وجه اخل�صو�س.

ثم األقى حمدان اخل�صر كلمة ذوي 
اإدارة  الفقيد التي �صكر من خالها 
اإق��ام��ة ه���ذه البطولة  ال��ن��ادي ع��ل��ى 
واإحياء ا�صم والدهم املغفور له عبد 
اللطيف اخل�صر كذلك �صكر جميع 
والفرق  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأع�������ص���اء 
ع��ل��ى دعمهم  امل�����ص��ارك��ة واحل�����ص��ور 

وتواجدهم يف البطولة.
الفتتاحية  امل����ب����اراة  ان��ط��ل��ق��ت  ث���م 
للبطولة بني فريقي املرجان وجلفار 
وانتهت بنتيجة هدف نظيف لفريق 
ثم   ، ال��اع��ب مت��ي��م  �صجله  ج��ل��ف��ار 
فريقي  جمعت  التي  الثانية  املباراة 
وانتهت  احلمراء  واجلزيرة  اخلران 
ملثلهما  هدفني  الإيجابي  بالتعادل 
و�صجل هديف اخلران را�صد الهيا�س 
�صجل هديف  فيما  اجل��اف  وحممد 
اجل���زي���رة احل���م���راء ال��اع��ب ذياب، 
فريقي  جمعت  الثالثة  امل��ب��اراة  اأم���ا 
بالتعادل  وان��ت��ه��ت  وخ���زام  الفحلني 

ال�صلبي.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  ال�صوربون  جامعة  اأعلنت 
للراغبني  الت�صجيل  ب��اب  فتح  ع��ن 
يف اللتحاق بالدبلوم التنفيذي يف 
الإدارة الريا�صية لل�صنة الأكادميية 
2022-2023 املُقّدم من جامعة 
مع  بالتعاون  اأب��وظ��ب��ي  ال�����ص��ورب��ون 
احتاد الإمارات لكرة القدم واملركز 
الريا�صية،  ل���ل���درا����ص���ات  ال������دويل 
وب��دع��م م��ن الحت���اد ال���دويل لكرة 

القدم. 
طلبة  اأن���ه���ى   ،2022 م���ار����س  يف 
الدفعة ال�صابعة امللتحقني بالدبلوم 

الريا�صية  الإدارة  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
مع  وت��زام��ن��اً  ال��درا���ص��ي��ة.  ف�صولهم 
ن��ه��اي��ة ال��ع��ام ال��درا���ص��ي، ���ص��رع 15 
بالدفعة  ملتحقني  وطالبة  طالباً 
العمل  يف  ال���دب���ل���وم  م���ن  احل��ال��ي��ة 
وتقدميها  البحثية  اأوراق��ه��م  على 
�صبكة  م�������ص���اب���ق���ة  يف  ل���ل���م�������ص���ارك���ة 
FIFA/ ال���دول���ي���ة  اجل���ام���ع���ات 

CIES،  وهي مناف�صة تقام �صنوياَ 
وت�صم 19 جامعة م�صاركة. 

����ص���ّم���ت ال����دف����ع����ة ال�������ص���اب���ع���ة من 
املهنيني  م����ن  ع��������دداً  ال����ربن����ام����ج 
املوؤ�ص�صات  واملخت�صني من خمتلف 
وامل���ن���ظ���م���ات، ك��ق�����ص��م ال��ري��ا���ص��ة يف 

واحتاد  اأبوظبي  ال�صوربون  جامعة 
الإم�������ارات ل��ك��رة ال���ق���دم والأن���دي���ة 
يا�س   م���ر����ص���ى  وح���ل���ب���ة  امل���ح���ل���ي���ة 
التابعني  الطلبة  م��ن  وجم��م��وع��ة 

لوزارة الريا�صة يف ال�صعودية. 
ليتيح  ال��ربن��ام��ج  ه���ذا  ت�صميم  مت 
ل���ل���م���خ���ت�������ص���ني ف����ر�����ص����ة ت���ع���زي���ز 
م�����ص��ريت��ه��م، ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن بناء 
خال  م��ن  مهنية  ع��اق��ات  �صبكة 
ال��ت��ي ينظمها  ال��ع��دي��دة  ال���زي���ارات 
ال�صلة  ذات  امل���وؤ����ص�������ص���ات  مل��خ��ت��ل��ف 
يا�س،  م��ر���ص��ى  كحلبة  ب��درا���ص��ت��ه��م، 
ومباريات  دبي2020،  واإك�����ص��ب��و 

كرة القدم بامل�صابقات املحلية .

كما يتيح الربنامج للطلبة فر�صة 
املناف�صات  من  بالعديد  ال�صرتاك 
درا�صتهم،  ف��رتة  خ��ال  وامل���ب���ادرات 
بدورها تطور من معارفهم  والتي 

وتقوي مهاراتهم.
واأك������������د حم����م����د ع������ب������داهلل ه������زام 
ال���ظ���اه���ري الأم�����ني ال���ع���ام لحت���اد 
مهمة  الريا�صية  املعرفة  اأن  الكرة 
جداً يف عملية التطوير، م�صرياً اإىل 
اأن العنا�صر املوؤهلة علميا ت�صهم يف 
ونحن  وامل��ه��ن��ي،  الإداري  ال��ن��ج��اح 
ال�صوربون  ج��ام��ع��ة  نثمن  ب���دورن���ا 
اأبوظبي على تركيزها على الإدارة 
فر�صة  الدار�صني  ومنح  الريا�صية 

لإجراء البحوث والدرا�صات يف هذا 
املجال.

" اإن درا�صة  العام  الأم��ني  واأ���ص��اف 
الإدارة اأمر �صروري يف ع�صر التقدم 
التكنولوجي، وهو ي�صب يف خدمة 
اأهداف احتاد الكرة وا�صرتاتيجيته، 
لأن الإدارة العن�صر الأهم يف عملية 
اإداري���ة  ال��ت��ط��وي��ر، ووج���ود عنا�صر 
ي�صاعد  واخل��ربة  باملعرفة  م�صلحة 
على البناء ويوؤ�ص�س لقاعدة �صلبة 
يف  اأه��داف��ن��ا  لتحقيق  منها  ننطلق 

عامل كرة القدم ".
ك��م��ا ع��ل��ق األ��ي��ك�����ص��ان��در ب��ل��ي��ز، مدير 
ق�����ص��م ال���ري���ا����ص���ة وال����ربن����ام����ج يف 

قائًا  اأبوظبي  ال�صوربون  جامعة 
: " ت��ت��األ��ف ال��دف��ع��ة ال�����ص��اب��ع��ة من 
ينتمون  م�����وؤه�����ل�����ني  حم�����رتف�����ني 
خللفيات مهنية وثقافية خمتلفة. 
ب���اجل���ه���ود التي  اأن������ا ف���خ���ور ج������داً 
ب���ذل���وه���ا خ�����ال ال���ربن���ام���ج حيث 
واملعرفة  ب��امل��ه��ارات  ت��زوي��ده��م  مت 
الازمة لي�صبحوا قادة يف امل�صتقبل 
ال��دويل. لقد  الريا�صي  القطاع  يف 
التنفيذي  الدبلوم  بت�صميم  قمنا 
يف الإدارة الريا�صية لي�صمل جميع 
كرة  ع��ل��ى  يقت�صر  ول  ال��ري��ا���ص��ات 
اإثراء  بهدف  وذل��ك  وح�صب  القدم 

ال��ط��ل��ب��ة م��ع��رف��ي��اً واإع����داده����م على 
ال�صعيد املهني. 

نحن على اأمت ال�صتعداد ل�صتقبال 
اللتحاق  يف  ال���راغ���ب���ني  ال��ط��ل��ب��ة 
الدبلوم  م���ن  ال��ث��ام��ن��ة  ب��ال��ن�����ص��خ��ة 
الأخرية  اجلولة  وعمل  التنفيذي 
 .2022 م��ن امل��ق��اب��ات يف ي��ون��ي��و 
�صهادة  ع���ل���ى  ح���ا����ص���ًا  ك���ن���ت  اإذا 
يف  العمل  يف  وت��رغ��ب  بكالوريو�س 
بعمل  قمت  اأو  الريا�صي،  القطاع 
تطوعي يف املجال الريا�صي، فهذه 
هي اللحظة املنا�صبة لتقدمي طلب 
يف  التنفيذي  الدبلوم  يف  اللتحاق 

�صيعّبد  وال���ذي  الريا�صية  الإدارة 
الطريق لأن تكون جزًءا من اجليل 
�صناعة  م���دي���ري  م���ن  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي 
الريا�صة يف الإمارات ودول جمل�س 
العامل  وح���ول  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 
يف  العمل  فر�صة  ذل��ك  �صيتيح  كما 
جميع الأحداث الريا�صية الكربى 

والهامة".
اعتباًرا من  اأن��ه  التنويه على  ول��زم 
ت�صمية  �صيتم   ،  2022 �صبتمرب 
اإليه:  ���ص��ت��ت��ق��دم  ال����ذي  ال���ربن���ام���ج 
 FIFA-CIES "برنامج 

الدويل يف اإدارة الريا�صة".

نادي الإمارات يفتتح دورة املغفور له عبد اللطيف اخل�سر

ب�لتع�ون مع احت�د الإم�رات لكرة القدم

جامعة ال�سوربون اأبوظبي تعلن عن فتح باب الت�سجيل للطلبة 
الراغبني يف اللتحاق بالدبلوم التنفيذي يف الإدارة الريا�سية

فريقا »التخطيط واحلر�ص« يتاأهالن اإىل الدور 
الثاين يف بطولة املوؤ�س�سات احلكومية بال�سارقة

•• ال�صارقة -وام:

الأمريي  للحر�س  العامة  والإدارة  وامل�صاحة  التخطيط  دائ���رة  فريقا  حجز 
بطاقتي التاأهل للدور الثاين يف بطولة الهيئات واملوؤ�ص�صات والدوائر احلكومية 
لكرة القدم ال�23 والتي ينظمها نادي موظفي حكومة ال�صارقة بالتعاون مع 
 12 اإ�صراف جمل�س ال�صارقة الريا�صي مب�صاركة  نادي الثقة للمعاقني وحتت 
ومياه  كهرباء  هيئة  فريق  حقق  نف�صها  املجموعة  مناف�صات  اإط��ار  ويف  فريقا. 
ال�صارقة فوزا مهما على هيئة مطار ال�صارقة بنتيجة 12 هدفا مقابل هدفان 
ليحتل فريق التخطيط املركز الثالث للمجموعة بر�صيد ثاثة نقاط وينع�س 

اأماله يف التاأهل للدور الثاين للبطولة �صمن اأف�صل ثالث.
اأ�صامة يو�صف الدوخي ع�صو اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة  واأ�صاد 
بني  القوية  واملناف�صة  الفني  بامل�صتوى  الإع��ام��ي��ة..  اللجنة  رئي�س  ال�صارقة 
والتوا�صل  الرتابط  من  تزيد  البطولت  هذه  مثل  اأن  موؤكداأ  امل�صاركة  الفرق 
�صهر رم�صان  اأخوية خال  ال�صارقة يف خال مناف�صات  بني موظفي حكومة 
املبارك م�صريا اإىل اأن اإدارة نادي موظفي حكومة ال�صارقة �صعت لتوفري كافة 

�صبل النجاح لتحقق هذه الن�صخة جناحا غري م�صبوق.

اأقر ال�صربي نوفاك ديوكوفيت�س، امل�صنف الأول عاملياً، بتفوق الإ�صباين 
ال�صاب األيخاندرو دافيدوفيت�س مناف�صه الذي توفق عليه يف مباراة الدور 
نقطة، يف  ال�1000  ذات  الأ�صاتذة،  لتن�س  كارلو  ببطولة مونت  الثاين 
الوقت الذي اأبدى فيه قلقه من النهيار البدين له يف املجموعة الثالثة، 

وهو ما ت�صبب يف خ�صارته للقاء.
وكانت بطولة مونت كارلو هي الثانية للنجم ال�صربي منذ بداية املو�صم 
ربع  يف  خ�صر  عندما  املا�صي،  )�صباط(  ف��رباي��ر  منذ  والأوىل  اجل��دي��د، 

نهائي بطولة دبي اأمام الت�صيكي جريي في�صلي.
واأ�صار املتوج بلقب البطولة مرتني يف 2013 و2015 بعد املباراة "مل 
تعجبني حالتي البدنية يف املجموعة الثالثة. لقد نفدت طاقتي متاما. 
مل اأكن قادراً على موا�صلة تبادل ال�صربات. اإذا مل تكن ت�صعر بقدميك، 

فالأمور ت�صبح م�صتحيلة. علي اإيجاد حل مع فريقي امل�صاعد لاقرتاب 
من اأف�صل م�صتوى يل يف البطولة املقبلة".

للدور  وال��ت��اأه��ل  ب����الأداء  ال�����ص��اب  الإ���ص��ب��اين  ع��امل��ي��اً  الأول  امل�صنف  وه��ن��اأ 
الثالث.

وق���ال يف ه���ذا ال�����ص��دد "هذه امل���رة ك���ان اأف�����ص��ل. ك��ن��ت م��ت��اأخ��ر دائ��م��اً يف 
اإر�صاله  ك�صر  باإمكاين  كان  للفوز.  كثرية  لدي فر�س  تكن  النتيجة. مل 
يف اإحدى املرات، ولكني مل ا�صتغل الفر�صة. ثم بعد ذلك، اأنهرت بدنياً، 

ولكن ا�صتطع التحرك".
كما اأ�صار الاعب الذي ابتعد عن البطولت يف اجلزء الأول من املو�صم 
ب�صبب القواعد اخلا�صة بفريو�س كورونا امل�صتجد، ورف�صه لتلقي اللقاح، 

اإىل اأن هدفه املقبل هو احلفاظ على لقبه يف رولن غارو�س. 

 ديوكوفيت�ص: دافيدوفيت�ص ا�ستحق 
التاأهل وقلق من حالتي البدنية
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•• اأبوظبي-وام:

ال�صيخ  م���ع���ايل  ورع����اي����ة  ب��ح�����ص��ور 
الدكتور �صعيد بن طحنون اآل نهيان 
بني  ن��ادي  يف  الأول  اأم�س  انطلقت   ،
يا�س الريا�صي نهائيات بطولة �صعيد 
الرم�صانية  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن 
�صاركت  التي  القدم  كرة  خلما�صيات 

يف املرحلة التمهيدية 8 فرق .
اللواء  ���ص��ع��ادة  ا���ص��ت��ق��ب��ال��ه  يف  وك����ان 
الري�صي  ن���ا����ص���ر  اأح����م����د  ال���دك���ت���ور 
يا�س  بني  ن��ادي  اإدارة  رئي�س جمل�س 
الإدارة  جمل�س  واأع�صاء  الريا�صي، 
وعدد من ال�صخ�صيات يف مقدمتهم 
العامري،  ركا�س  بن  �صامل  الدكتور 
ال���ع���م���ي���د حم����م����د بطي  و������ص�����ع�����ادة 
العاقات  اإدارة  م��دي��ر  ال�����ص��ام�����ص��ي 

العامة يف وزارة الداخلية.
عبداهلل  ال��دك��ت��ور  الفعالية  وح�صر 

معايل  مكتب  رئي�س  الوح�صي  �صامل 
طحنون  ب��ن  �صعيد  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ 
للمبادرات  ن��ه��ي��ان  اآل  حم��م��د  ب���ن 

العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
من  ح�صر  كما   .. للبطولة  املنظمة 
للبطولة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأع�����ص��اء 

و خليفة  ال���ع���ام���ري،  ع���ب���داهلل  ف��ه��د 
حم��م��د اجل��ن��ي��ب��ي، وال��دك��ت��ور يا�صر 

حممد عبداملق�صود.

البطولة  م���ب���اري���ات  ع��ل��ى  وت��ط��ب��ق 
ك��اف��ة الأن��ظ��م��ة وال��ق��وان��ني اخلا�صة 
بالحتاد الدويل لكرة قدم ال�صالت 

.. وتاأهلت 4 فرق اإىل ن�صف النهائي 
والعا�صمة  اأب���وظ���ب���ي  ���ص��رط��ة  ه���ي 

والعني وكابيتانو.

واأكد الدكتور عبداهلل �صامل الوح�صي 
ت��وف��ري ك��ل ع��ن��ا���ص��ر النجاح  اأن���ه مت 
مالية  ج��وائ��ز  ر���ص��د  ومت  للبطولة، 

كبرية للفرق الفائزة، كما مت تنظيم 
عدد من الفعاليات امل�صاحبة يف اإطار 

الحتفال ب�صهر رم�صان املبارك.

"باي  الإق�صائية  الأدوار  اإىل  وميني�صوتا متربوولفز  نت�س  بروكلني  تاأهل 
اأوف" بفوزهما تباعاً على كليفاند كافاليريز 115-108 ولو�س اأجنلي�س 
كليربز 109-104، يف امللحق "باي اإن" من دوري كرة ال�صلة الأمريكي 

للمحرتفني.
على ملعب "باركليز �صنرت"، تاألق كايري اإيرفينغ يف �صفوف نت�س بت�صجيله 
34 نقطة ومتريره 12 كرة حا�صمة، فيما لعب كيفن دورانت دوراً حا�صماً 
متريرة   11 اإىل  نقطة   25 مع  "دابل-دابل"  بتحقيقه  زميله  جانب  اإىل 

حا�صمة و5 متابعات و3 �صدات و�صرقتني.
و�صاهم هذا الثنائي يف تاأهل نت�س اإىل "الباي اأوف" حيث �صيواجه بو�صطن 
من  ب��دءا  مباريات  �صبع  من  �صل�صلة  يف  ال�صرقية  املنطقة  و�صيف  �صلتيك�س 
عن  تعبرياً  البداية  �صافرة  قبل  �صمت  دقيقة  اجلماهري  وقفت  الإث��ن��ني. 
حزنها جراء الهجوم الذي وقع يف ال�صباح يف مرتو الأنفاق على مقربة من 
10 منهم  23 �صخ�صاً،  اإ�صابة  اإىل  اأدى  النار ما  بروكلني، حيث فتح رجل 

بالر�صا�س.
وجه اإيرفينغ ابن ال� 30 عاماً ر�صالة قوية اإىل فريقه ال�صابق �صلتيك�س قبل 

املواجهة املرتقبة بينهما، فبدا رائعاً خال الأرباع الثاثة الأوىل من امل�صافة 
القريبة، ليف�صل يف ت�صديدته الأوىل مع بداية الربع الأخري.

وعاد كافاليريز الذي تاأخر يف احدى الفرتات بفارق 22 نقطة اإىل اأجواء 
اللقاء مقل�صاً الفارق مرتني اإىل 6 نقاط يف الربع الأخري بف�صل داريو�س 

غارلند )34 نقطة( واإيفان موبلي )17(.
واعتقد الفريق ال�صيف انه بامكانه اخلروج فائزاً بعدما و�صل الفارق اإىل 
وجدا  ودوران���ت  اإيرفينغ  اأن  اإل  النهاية،  من  دقيقة  قبل  نقاط   5 من  اأق��ل 
 )16( درموند  واأن���دري  نقطة(   18( ب��راون  برو�س  الثاثي  من  امل�صاندة 

ونيك كاك�صتون )13(.
امللقح �صد فريو�س كورونا عن معظم مباريات فريقه  اإيرفينغ غري  وغاب 

على اأر�صه هذا املو�صم ب�صبب القوانني يف نيويورك التي ل جتيز له اللعب.
قال ايرفينغ عقب فوز نت�س "نتحدث فقط عن الإيجابية يف هذه املغامرة 
و�صدمنا  بقينا  ولكن  التقلبات  من  الكثري  هناك  ك��ان  الآن.  حتى  باأكملها 

معاً".
ا�صرتاحة  من  العودة  منذ  وتطورنا  التغيريات  من  بالكثري  "مررنا  وتابع 

مباراة كل النجوم. هو �صعور جيد ولكننا نعلم اأن املهمة مل تنتِه".
يف املقابل، �صيح�صل كافاليريز على فر�صة ثانية للحاق بركب الفرق املتاأهلة 
املواجهة  م��ن  الفائز  اجلمعة  اأر���ص��ه  على  ي��واج��ه  اأوف" عندما  "باي  اإىل 

الأخرى يف املنطقة ال�صرقية بني ت�صارلوت هورنت�س واأتانتا هوك�س.
اإدواردز  اأنتوين  الثنائي  تاألق  "تارغت �صنرت" يف مينيابولي�س،  وعلى ملعب 
وداجنيلو را�صل يف �صفوف متربوولفز الفائز ب�صعوبة على كليربز ليحجز 

مركزه يف الأدوار الإق�صائية.
�صجل اإدواردز 30 نقطة واأ�صاف را�صل 29 و6 متريرات حا�صمة، لي�صرب 
"باي اأوف" مع ممفي�س غريزليز  متربوولفز موعداً يف الدور الأول من 

ثاين املنطقة الغربية.
وتوقفت املباراة يف مينيابولي�س لفرتة وجيزة يف الربع الثاين بعد اأن حاولت 
امراأة ذكرت اأنها نا�صطة يف جمال حقوق احليوان اأن تل�صق نف�صها يف امللعب 

احتجاجاً، قبل اأن يعمد اأفراد الأمن اإىل اخراجها.
اأنتوين تاونز الذي خرج مع  اإدواردز ورا�صل خفت بريق كارل  تاألق  ومقابل 
بداية الربع الأخري ب�صبب تراكم الأخطاء )6( ليكتفي ب� 11 نقطة فقط 

وثاث متريرات حا�صمة وخم�س متابعات.
13 نقطة  ال��ذي �صجل  اإيجاباً يف م�صلحة فريقه  اأن خ��روج تاونز �صب  اإل 

مقابل نقطتني لكليربز ليخلق الفارق ويح�صم املباراة.
اأثنى را�صل على رفاقه قائًا "لدينا جمموعة خا�صة، وميكن لي لعب اأن 

يتاألق يف كل اأم�صية، كما كنت اأقول طوال املو�صم".
وتابع "هذه الأم�صية، ركزنا على التفا�صيل وما الذي �صيتطلبه الأمر للتغلب 

على هذا الفريق. جمموعتنا مرنة".
واأردف را�صل بكلمات دعم لتاونز الذي كافح لفر�س نف�صه �صد دفاع كليربز 
طوال  يقودنا  ك��ان  لقد  فريقنا،  جن��م  اإن��ه  رجلنا،  ه��و  "هذا  ق��ائ��ًا  ال�صلب، 
اللعبة  باإخراجه من  املو�صم" و"الليلة كانت خطة لعبهم )كليربز( تق�صي 

وكان علينا الرد كمجموعة".
34 نقطة و7  ج��ورج �صاحب  ب��ول  تاألق يف �صفوفه  ال��ذي  كليربز  وحافظ 
اأوف"، حيث  "باي  اإىل  بالتاأهل  اآماله  متابعات و5 متريرات حا�صمة على 
"باي اإن" بني  اأمام الفائز يف املواجهة الثانية من امللحق  �صيلعب اجلمعة 

نيو اأورليانز بيليكانز و�صان اأنتونيو �صبريز.

انطالق نهائيات بطولة �سعيد بن طحنون الرم�سانية لكرة القدم

منتخب الرجبي ي�سارك يف 3 بطولت اآ�سيوية 
جديدة خالل 2022

نت�ص ومتربوولفز اإىل الأدوار الإق�سائية بدوري »اأن بي اآيه«  

•• اأبوظبي-وام:

اأكد حممد �صلطان الزعابي الأمني 
العام لحتاد الإمارات للرجبي اأنه 
مت بدء ال�صتعدادات للم�صاركة يف 
اخلارجية  البطولت  من  العديد 
خال الفرتة املقبلة، حيث �صتكون 
القادم  ي��ون��ي��و  ���ص��ه��ر  يف  ال���ب���داي���ة 
الفلبني  يف  الآ���ص��ي��وي��ة  بالبطولة 
امل�صتوى  �صمن  لع��ب��ا،   15 بفئة 
يف  امل�����ص��ارك��ة  اإىل  اإ���ص��اف��ة  الأول، 
البطولة الآ�صيوية حتت 18 �صنة 
للرجال ولل�صيدات يف نيبال خال 

وتليها  ال����ق����ادم،  اأغ�����ص��ط�����س  ���ص��ه��ر 
اأكتوبر  ���ص��ه��ر  يف  اأخ�����رى  ب��ط��ول��ة 
اأوزب��ك�����ص��ت��ان لفئة حتت  ال��ق��ادم يف 

عاما.  20
واأكد الأمني العام لحتاد الإمارات 
"وكالة  ل���  ت�صريحات  يف  للرجبي 
اأنباء الإمارات" / وام / اأن الحتاد 
ال��ع��م��ل ب��اجل��ه��د نف�صه  ���ص��ي��وا���ص��ل 
امل�����ص��ارك��ة للعبة  ق���اع���دة  ل��ت��و���ص��ي��ع 
ون�صرها  املواطنني  الاعبني  بني 
بعد  خا�صة  ال��ف��ئ��ات،  خمتلف  ب��ني 
حققتها  التي  املتتالية  الإجن���ازات 
الإم���������ارات اأخ�������ريا، الأم������ر ال���ذي 

ي��ع��ط��ي ال���داف���ع ال��ك��ب��ري م���ن اأجل 
الفرتة  خ����ال  الأف�������ص���ل  حت��ق��ي��ق 

املقبلة.
وفيما يتعلق بالفوز بلقب اآ�صيوية 
ال����رج����ب����ي ل����ل����رج����ال وامل���ي���دال���ي���ة 
الزعابي:  ق��ال  لل�صيدات  الف�صية 
"ما حققناه من اإجناز يعود لف�صل 
ث��م جلهود  ���ص��ب��ح��ان��ه وت��ع��اىل  اهلل 
�صمو  و  الر�صيدة  قيادتنا  ول��دع��م 
نهيان  اآل  زاي��د  ال�صيخ من�صور بن 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
الحتاد  ، وجلهود  الرئا�صة  �صوؤون 

والاعبني واجلهاز الفني".

اأن  " كان من املفرت�س   : واأ�صاف 
ن�صارك مبنتخب ال�صيدات فقط يف 
البطولة، ولكن مت توجيه الدعوة 
لحقا ملنتخب الرجال، الذي خا�س 
العديد من املباريات مع فرق قوية 
وقد واجهتنا هناك ظروف �صعبة 
الأ�صكري  يو�صف  الاعب  بها  مر 
اأ���ص��ر على  حيث ت��ويف وال���ده لكنه 
ا�صتكمال املناف�صات، خا�صة يف ظل 
غياب 6 من لعبينا ب�صبب ظروف 

عملهم".
واأو�صح اأن احتاد الإمارات للرجبي 
التجهيز  اأج���ل  م��ن  عمله  يوا�صل 

�صتقام  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
���ص��ه��ر فرباير  اأب��وظ��ب��ي خ���ال  يف 
ل��ل��م��رة الأوىل،  امل��ق��ب��ل  ال��ع��ام  م��ن 
مل�صاركة  ال���ط���م���وح  ي��ت��ج��ه  ح���ي���ث 
و8  للرجال  عربيا  منتخبا   12
اأك����رب ع��ر���س عربي  ل��ل�����ص��ي��دات يف 

للعبة بالإمارات.
اأن  الزعابي  �صلطان  حممد  واأك���د 
احت����اد الإم�������ارات ل��ل��رج��ب��ي يعمل 
التعاون  زي��ادة  على  م�صتمر  ب�صكل 
للريا�صة  ال���ع���ام���ة  ال���ه���ي���ئ���ة  م����ع 
املجال�س  و  الأومل���ب���ي���ة  وال��ل��ج��ن��ة 
ال���ري���ا����ص���ي���ة ل����ص���ت�������ص���اف���ة اأك����رب 

اخلارجية،  ال��ب��ط��ولت  م���ن  ع���دد 
اإع���داد لاعبينا  ت��ك��ون خ��ري  حتى 
من  حيث  املقبلة،  لا�صتحقاقات 
اإقامة مباريات ر�صمية مع  املتوقع 
منتخبات اإجنلرتا وجنوب افريقيا 

ونيوزياندا.
للتاأهل  الإع��������داد  ب���رام���ج  ع���ن  و 
اأكد   ..  2024 ب��اري�����س  لأومل��ب��ي��اد 
ين�س  الأوملبية  امل�صاركة  قانون  اأن 
على اأن يكون �صاحب امل�صاركة من 
لنا  وبالن�صبة  امل�صارك،  البلد  اأبناء 
قلة  ب�صبب  ذل��ك  يف  �صعوبة  لدينا 
الأمر  املواطنني  الاعبني  اأع���داد 

م�صوؤوليتنا يف  ي�صاعف من  ال��ذي 
الاعبني  م��ن  ع���دد  اأك���رب  جتهيز 
املواهب  اأ�صحاب  من  الإماراتيني 
الفارق  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  ال���ق���ادري���ن 
الأومل���ب���ي���اد يف فرتة  اإىل  وال��ت��اأه��ل 
لحقة، وه��و الأم��ر ال��ذي ب��داأ فيه 

احتاد اللعبة بالفعل.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��امل��ع�����ص��ك��رات التي 
لا�صتحقاقات  ال��اع��ب��ني  جت��ه��ز 
املقبلة.. ذكر اأن هناك خطة لإقامة 
املقبلة،  ال��ف��رتة  خ��ال  مع�صكرات 
مع  حاليا  التن�صيق  ي��ج��رى  حيث 
عدد من الحتادات الأوروبية مثل 

ال��روم��اين واجلورجي  الحت��ادي��ن 
من اأجل اإقامة بطولة ودية داخل 
الإمارات خال �صهر يونيو املقبل، 
لفتا اإىل اأن هناك خطة من اأجل 
نهاية  يف  خ��ارج��ي  مع�صكر  اإق��ام��ة 
16 لعبا  العام اجلاري مب�صاركة 
ولع���ب���ة م���ن الإم���ارات���ي���ني، حيث 
داخل  افريقيا  ج��ن��وب  يف  �صيكون 

اأبرز اأكادمييات الرجبي.
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الفجر الريا�ضي

جرد ريال مدريد الإ�صباين �صيفه ت�صل�صي الإنكليزي من لقب بطل م�صابقة 
دوري اأبطال اأوروبا يف كرة القدم رغم خ�صارته اأمام 2-3 بعد التمديد يف 
ر فياريال الإ�صباين مفاجاأة من العيار الثقيل  اإياب ربع النهائي، فيما فجَّ

باإق�صائه بايرن ميونيخ الأملاين باإرغامه على التعادل 1-1 يف ميونيخ.
وا�صتفاد ريال مدريد من فوزه 3-1 ذهاباً هي النتيجة ذاتها التي انتهى 

الفريقان  فلجاأ  اليوم  الإي��اب  مباراة  يف  الأ�صلي  الوقت  بها 
اإىل �صوطني اإ�صافيني كانت الكلمة الأخرية فيهما 

اإىل النادي امللكي بهدف لقائده الفرن�صي كرمي 
بنزمية.

يف امل��ق��اب��ل، اغ��ت��ن��م ف��ي��اري��ال ف���وزه -1�صفر 
ذهابا وقهر النادي البافاري يف الدقيقة 88 
من مباراة الياب بهدف ملهاجمه النيجريي 
���ص��ام��وي��ل ت�����ص��وك��وي��زي ال����ذي ���ص��ج��ل هدف 

الفريق  ك��ان  بعدما   ،88 الدقيقة  يف  ال��ت��ع��ادل 
البولندي  هدافه  عرب  متقدما  البافاري 

 )52( لفاندوف�صكي  روب���رت 
ويف طريقه اىل فر�س 

الحتكام اىل �صوطني اإ�صافيني بعدما خ�صر مباراة الذهاب بهدف نظيف 
الأربعاء املا�صي.

على ملعب "�صانتياغو برنابيو" يف مدريد، يعود الف�صل بتاأهل ريال مدريد 
اإىل مهاجميه البديل الربازيلي رودريغو وقائده وهدافه الفرن�صي كرمي 
بنزمية حيث �صجل الأول هدف ال�صرف يف الدقيقة 88 مبقياً النادي امللكي 
يف اأجواء املناف�صة وخو�س ال�صوطني الإ�صافيني بعدما كان النادي اللندين 
 )15( م��اون��ت  ماي�صون  ت�صجيلها  على  ت��ن��اوب  نظيفة  بثاثية  متقدماً 
والأملانيان اأنتونيو روديغر )51( وتيمو فرينر )75(، فيما �صجل الثاين 

هدف التاأهل يف ال�صوط الإ�صايف الأول )96(.
وكان النادي امللكي فاز 3-1 ذهاباً الأربعاء املا�صي على النادي اللندين 

الذي كان اأق�صاه من ن�صف النهائي املو�صم املا�صي.
التي  للم�صابقة  الأرب��ع��ة  دور  ري��ال  فيها  يبلغ  التي  ال�31  امل��رة  وه��ي 

يحمل الرقم القيا�صي يف ح�صد األقابها )13(.
األغاها  وقتها دفع ثمن قاعدة الأهداف امل�صجلة خارج القواعد التي 

الحتاد الأوروبي للعبة )ويفا(.
ت�صل�صي  ي�صتلم  اأن  قبل  م��دري��د  ري���ال  ل�صالح  ال��ب��داي��ة  وك��ان��ت 
قريباً  وكان  الت�صجيل،  افتتاحه  بعد  مبا�صرة  ال�صيطرة 
تراجع  م��رة م�صتغًا  اأك��ر من  التعزيز يف  من 
�صاعدته  ك��م��ا  ال���دف���اع،  اإىل  امل��ل��ك��ي  لع��ب��ي 
اأج��راه��ا مدربه  التي  الأرب��ع��ة  التغيريات 
ت�صكيلة  ع��ل��ى  ت��وخ��ل  ت��وم��ا���س  الأمل�����اين 
مباراة الذهاب باإ�صراكه مواطنه فرينر 
والكرواتي  ت�صيك  ل��وف��ت��و���س  وروب����ن 
م���ات���ي���و ك��وف��ات�����ص��ي��ت�����س والإ����ص���ب���اين 
الدمناركي  مكان  األون�صو  ماركو�س 
�صي�صار  وال���ص��ب��اين  كري�صتين�صن 
اأ����ص���ب���ي���ل���ي���ك���وي���ت���ا والإي�������ط�������ايل 
ج�����ورج�����ي�����ن�����ي�����و والأم���������ريك���������ي 
غاب  فيما  بولي�صيك،  كري�صتيان 
عن  ل��وك��اك��و  روم��ي��ل��و  البلجيكي 
ب�صبب  اللندين  ال��ن��ادي  �صفوف 

الإ�صابة.
اىل  ال���ذه���اب  "اردنا  ت��وخ��ل  وق����ال 
كان  احل��ظ،  يحالفنا  ومل  النهائي  ن�صف 
ال��ي��وم ه��و ريال  هنا فريق وحيد وق��ف معه احل��ظ 
الهدف  لت�صجيل  الفر�س  لنا  "اأتيحت  م�صيفا  مدريد"، 
الرابع، كنا ن�صتحق الذهاب اىل ن�صف النهائي، لكنني فخور 
باداء الاعبني والعر�س الذي قدموه، لقد كان اداء رائعا اأنا 

فخور بالاعبني واجلماهري".
من  ك��رة  تلقى  عندما  الت�صجيل  افتتاح  يف  م��اون��ت  وجن��ح 
من  بيمناه  ق��وي��ة  و���ص��دده��ا  املنطقة  داخ���ل  فتوغل  ف��رين��ر 
البلجيكي  ال��دويل  املرمى  املنطقة على ي�صار حار�س  داخل 

تيبو كورتوا )15(.
اث��ر ركلة  ال��ث��اين ب�صربة راأ�صية  ال��ه��دف  واأ���ص��اف رودي��غ��ر 
هدفا  الون�صو  �صجل  ثم   ،)51( ماونت  لها  ان��ربى  ركنية 

ثالثا األغي بعد اللجوء اىل "يف اأيه اآر" )63(.
بعدما  املنطقة  داخ��ل  رائ��ع  ف��ردي  مبجهود  فرينر  وفعلها 
ي�صدد  اأن  قبل  الب��ا  داف��ي��د  والنم�صوي  بكازميريو  تاعب 

داخل املرمى )75(.

وجنح البديل رودريغو يف تقلي�س الفارق بت�صديدة على الطاير من م�صافة 
قريبة اثر متريرة بخارج القدم ملوريت�س فاأ�صكنها بيمناه على ي�صار مندي 
)80(. ومنح بنزمية بطاقة التاأهل بت�صجيله الهدف الثاين ب�صربة را�صية 
من م�صافة قريبة اثر متريرة من الربازيلي فيني�صيو�س جونيور )96(. 
على ملعب "األيانز اأرينا" حقق فياريال املفاجاأة والإجناز باإق�صائه بايرن 
التعادل  على  باإرغامه  امل�صابقة،  نهائي  ن�صف  اإىل  وع��رب  الأمل��اين  ميونيخ 
يف تاريخه  الثانية  للمرة  الأربعة  دور  اإىل  بتاأهله  فياريال  ويدين   .1-1
اإىل   ،2006-2005 مو�صم  امل�صابقة  يف  الأوىل  م�صاركته  يف  الوىل  بعد 
يف  ال��ت��ع��ادل  ه��دف  �صجل  ال���ذي  �صوكويزي  �صامويل  النيجريي  مهاجمه 
الدقيقة 88، بعدما كان الفريق البافاري متقدما عرب هدافه البولندي 
روبرت لفاندوف�صكي )52( ويف طريقه اىل فر�س الحتكام اىل �صوطني 

اإ�صافيني بعدما خ�صر مباراة الذهاب بهدف نظيف الأربعاء املا�صي.
اأوروب��ا �صت مرات اآخرها يف  وكانت هذه املواجهة الرابعة بني بايرن بطل 
التقيا يف منا�صبتني  اإذ  "يوروبا ليغ"،  2020 وفياريال حامل لقب  العام 
-2�صفر  ف��ائ��زاً  البافاري  الفريق  منهما  خ��رج  احل��ايل،  النهائي  رب��ع  قبل 

و3-1 يف دور املجموعات لدوري الأبطال 2012-2011.
القارية  امل�صابقة  بايرن  فيها  ي��وّدع  التي  توالياً  الثانية  امل��رة  هي  وه��ذه 

الفرن�صي  جرمان  �صان  باري�س  اأق�صاه  بعدما  النهائي  ربع  من 
يف الن�صخة املا�صية. وقال لعب بايرن ميونيخ توما�س مولر 
"اإنه لأم��ر م��وؤمل للغاية اأن  بعد امل��ب��اراة ع��ن ه��ذا الإق�����ص��اء 

ت�صتقبل �صباكنا هدفاً رغم الأداء الذي قدمناه. لقد دفعنا 
اأي وقت حتت تهديد هدف  وهاجمنا كثرياً. مل نكن يف 

من اخل�صم. اأن تنتهي املباراة بالتعادل 1-1 هو عك�س 
�صري اللعب".

الدقيقة  يف  ل��ف��ي��اري��ال  اأوىل  ف��ر���ص��ة  ع��ن  ومب��ع��زل 
خارج  م��ن  مورينو  ج��ريار  �صدد  عندما  ال�صاد�صة 

م��ن��ط��ق��ة اجل�����زاء ك���رة ب��ع��ي��دة ع���ن امل���رم���ى، غاب 
اإميانويل  مرمى  عن  الإ�صباين  الفريق  تهديد 

نوير طويًا و�صط ال�صغط البافاري.
املباراة  �صيطر على  الذي  البافاري  الفريق  ظن 

اأن الفرج جاء يف الدقيقة 52 عندما اأخطاأ دفاع 
قطعها  امللعب،  و�صط  اإىل  كرة  مترير  يف  فياريال 

اإىل  مولر  توما�س  املخ�صرم  مّررها  ثم  بايرن،  لعبو 
الكرة  واأ�صكن  املدافعني  �صدد من بني  الذي  ليفاندوف�صكي 

يف ال�صباك )52(.
الأ�صلي،  الوقت  اإىل خواتيمها يف  املباراة  توّجه  لكن مع 
اإ�صافيني، كان  اإىل �صوطني  الأم��ور متجهة  وفيما بدت 

دفع  اآخ��ر، حيث  راأي  اإمي��ري  اأون��اي  لفياريال ومدربه 
لقلب  اإخراجه  ثمن  ناغل�صمان  يوليان  بايرن  م��درب 

دفاعه الفرن�صي لوكا�س هرينانديز واإدخال الكندي 
عر�صية  مورينو  ف��ح��ّول  مكانه،  ديفي�س  األفون�صو 

�صوكويزي  بايرن ميونيخ، لقاها  عربت مدافعي 
ب��ن��وي��ر، و���ص��دده��ا ق��وي��ة يف �صقف املرمى  وان��ف��رد 
)88(، مدركاً التعادل ومهدياً الفريق الإ�صباين 
بطاقة العبور اإىل ن�صف نهائي البطولة القارية.

"اإنه �صعور غ��ري ع���ادي، مل  اأون����اي اإمي���ري  واع��ت��رب 
�صغري  ن��اٍد  نحن  لنا.  بالن�صبة  �صهًا  الأم��ر  يكن 

ن��ت��ق��دم خ��ط��وة ب��خ��ط��وة، ل��ك��ن مل ي��ك��ن هدفنا 
عنا،  اإعطاء �صورة جيدة  هو  املباراة  قبل هذه 

بل كان التاأهل". اأما ناغل�صمان فقال "كنا جيدين من الناحية التكتيكية 
والن�صباط. �صغطنا جيداً ودافعنا جيداً ومل نتلق �صيئاً كبرياً. ثم ا�صتقبلنا 
كان  النهائي  ن�صف  لبايرن،  يكفي  ل  النهائي  ربع  النهاية  يف  الهدف  هذا 
اأعي�س  لأن  "اأنا �صعيد جداً  األبيول  اأكد راوول  الأدنى".رمن جهته،  هدفنا 
هذه اللحظة بعمر ال�صاد�صة والثاثني يف هذا امللعب اجلميل و�صد خ�صم 

مماثل واأن اأح�صل على اأول جائزة كاأف�صل لعب يف املباراة".
يعمل  ف���ري���ق  "نحن  واأ�����ص����اف 
لدينا  ل���ي�������س  وي����خ����ط����ئ، 
ال���ك���ث���ري م����ن امل������ال مثل 
علينا  ول���ك���ن  الآخ����ري����ن 
اأخرى  ب��اأ���ص��ل��ح��ة  ال��ق��ت��ال 
والآن  ب���اي���رن  اأق�����ص��ي��ن��ا 
بالذهاب  نحلم  اأن  ميكننا 

اأبعد من ذلك".

توما�س  ت�����ص��ي��ل�����ص��ي  م�������درب  ع����رب 
توخيل، عن غ�صبه من تبادل احلكم 
"البت�صامات  مار�صينياك  �صيمون 
اأن�صيلوتي  كارلو  مع  وال�صحكات" 
مدرب ريال مدريد بعد وداع حامل 
اأوروب�����ا لكرة  اأب��ط��ال  ال��ل��ق��ب دوري 
بخ�صارته  الثمانية  دور  من  القدم 

الإجمالية. النتيجة  يف   5-4
اأن  �صحفياً  م��وؤمت��راً  توخيل  واأب��ل��غ 
"ي�صتمتع  ك��اأن��ه  ي��ب��دو  مار�صينياك 

بوقته مع كارلو" بعد املباراة.
"عندما  الأمل�����اين  امل����درب  واأ����ص���اف 
اأردت الذهاب ل�صكره، كان ي�صحك 
ويبت�صم مع مدرب الفريق املناف�س. 
اأن���ه ت��وق��ي��ت خ��اط��ئ للغاية  اأع��ت��ق��د 
النهاية،  �صفارة  بعد  بذلك  للقيام 
فيها  ال��ف��ري��ق  ق���دم  دق��ي��ق��ة   126
كل ما لديه،. عندما تذهب وترى 
احلكم يبت�صم وي�صحك مع املدرب 
الآخر، فهذا توقيت �صيء. واأخربته 

بذلك".

عدم  ع��ن  را���ص��ي��اً  توخيل  يكن  ومل 
م���راج���ع���ة احل����ك����م ب��ن��ف�����ص��ه ه���دف 
حكم  األغاه  الذي  األون�صو  ماركو�س 
الفيديو امل�صاعد بداعي مل�صة يد يف 

ال�صوط الثاين.

اأ�صعر  لكني  ال��ه��دف  اأر  "مل  وت��اب��ع 
يذهب  لأن��ه مل  اأم��ل كبرية  بخيبة 
اأن  يجب  بنف�صه،  ال��ه��دف  وي��راج��ع 
تكون املتحكم واأل ترتك القرار بيد 

�صخ�س منعزل خارج امللعب".

لاعبيه  امل����دي����ح  ت���وخ���ي���ل  وك�������ال 
اأق�صى  "قدمنا  ق��ائ��ا  جل��ه��وده��م 
ما لدينا. اأنا فخور للغاية باعبي 
اأن��ن��ا ك��ن��ا ن�صتحق  ف��ري��ق��ي واأع��ت��ق��د 
يكن  مل  احل�������ظ  ل����ك����ن  ال�����ت�����اأه�����ل 

بجانبنا.
لهذا  حم����ظ����وظ����ني.  ن����ك����ن  "مل 
خ�صرنا  اأم��ل.  بخيبة  ن�صعر  ال�صبب 
اأمام الكفاءة الفردية فقط. ارتكبنا 
كنا  مرتني.  الكرة  فقدنا  خطاأين، 
التي  امل��ب��اراة  بعد  ال��ت��اأه��ل  ن�صتحق 
ل��ك��ن��ه مل يكن  ال��ل��ي��ل��ة،  ق��دم��ن��اه��ا 

مقدراً لنا".
مواجهة  يف  مدريد  ري��ال  وانتف�س 
يف  مكانه  ليحجز  ت�صيل�صي  �صحوة 
�صيواجه  النهائي، حيث  الدور قبل 
مان�ص�صرت �صيتي اأو اأتلتيكو مدريد.
على  ن��ادم��ني  "ل�صنا  توخيل  وق���ال 
ال��ه��زائ��م جتعلك  ���ص��يء. مثل ه��ذه 

تتقبلها بفخر كريا�صي".
للغاية  م���ن���ظ���م���ني  "كنا  وت�����اب�����ع 
ون�����ص��ي��ط��ني وحت��رك��ن��ا ب�����ص��ك��ل جيد 
ومن  ب�صجاعة  لعبنا  ك����رة.  ب����دون 
هذه  ب��ك��ف��اءة.  لعبنا  امل��ن��ط��ل��ق  ه���ذا 
ه��ي ال��ط��ري��ق��ة امل��ن��ا���ص��ب��ة ل��ل��ع��ب، لو 
فريق  فنحن  ال�صكل  بهذا  اجتهدنا 

ا�صتثنائي".
يف  فريقه  اأداء  انتقد  توخيل  وك��ان 
الذهاب عندما �صيطر ريال  مباراة 

مدريد على املواجهة ليفوز 1-3.
وب��ع��د ذل���ك و���ص��ف امل����درب الأمل���اين 
مما  "بامل�صتحيلة"  ف��ري��ق��ه  ف��ر���س 
اأ�صعل حما�س لعبيه الذين قدموا 

اأداًء خمتلفاً متاماً يف مدريد.
�صجاعة  "اأظهرنا  توخيل  واأ���ص��اف 
للغاية،  �صعيد  اأن���ا  وك��ف��اءة.  ك��ب��رية 
وهذه هي الطريقة للم�صي قدما. 
ورد  ك��ب��رية،  ت�صيل�صي  يف  امل��ط��ال��ب 

فعل الاعبني جعلنا فخورين.
متاماً  خم��ت��ل��ف  ب�����ص��ك��ل  "لعبنا 
ع��م��ا ح���دث يف )ال��ه��زمي��ة 1-4 يف 
ب��رن��ت��ف��ورد ومباراة  اأم���ام  ال����دوري( 

الذهاب. هذا فارق هائل".
اأبداً من التاأكيد  "مل نخجل  وتابع 
وكيف  الأه�������م،  ه���و  ه����ذا  اأن  ع��ل��ى 
اأق�صى ما  نرتقي بامل�صتوى. قدمنا 

لدينا اليوم".

»البت�سامات وال�سحكات« وراء غ�سب 
توخيل من احلكم

يف مب�راة جمنونة بني امللكي والبلوز

بنزمية يحبط رميونتادا ت�سل�سي.. وفياريال يطيح ببايرن 

اأن�سيلوتي �سعيد باملعاناة 
بعد تاأهل ريال مدريد 

اأوروب���ي���ة م��ث��رية يف  اأن�صيلوتي، م��ن ليلة  جن��ا م���درب ري���ال م��دري��د ك��ارل��و 
برنابيو، حيث انتف�س فريقه اأمام �صحوة ت�صيل�صي ليحجز مكانه يف الدور 
اخل�صارة  من  الرغم  على  القدم  لكرة  اأوروب���ا  اأبطال  ب��دوري  النهائي  قبل 

الإياب. مباراة  يف  اإ�صايف  وقت  بعد   3-2
عانيت  اأ�صعد.  كنت  معاناتي  زادت  "كلما  �صحفياً  موؤمتراً  اأن�صيلوتي  واأبلغ 
ن�صتحق  اأننا مل  اأعتقد  لكني  ت�صيل�صي(  )اأم��ام   2-0 متاأخرين  كنا  كثريا. 
ذلك، الفريق قدم اأداًء جيداً. مل نكن يف عجلة من اأمرنا للت�صجيل، مل نكن 

بحاجة لذلك، لكن بالن�صبة يل مل ي�صتحق ت�صيل�صي التقدم 0-2".
واأ�صاد اأن�صيلوتي باعبيه لعدم ا�صت�صامهم، حتى بعد التاأخر 0-3 قبل ربع 
 4-4 اأن يجعل رودريجو النتيجة الإجمالية  �صاعة من نهاية املباراة قبل 

ليفر�س الوقت الإ�صايف الذي �صجل فيه كرمي بنزميا الهدف احلا�صم.
وقال املدرب الإيطايل "فزنا )باملواجهة( لأننا كانت لدينا الطاقة للحفاظ 

على اآمالها. الاعبون كانوا �صجعاناً ولعبنا مثل املحاربني.
ذلك، لكنها كانت اأكر تعقيدا. بعد هدف  ندرك  كنا  �صعبة،  مباراة  "كانت 
ي�صاعد  امللعب  ه��ذا  �صحر  لكن  نف�صياً،  الفريق  عانى  ال��ث��اين،  )ت�صيل�صي( 

الاعبني والفريق كثريا على عدم ال�صت�صام".
لفهم  الأربعاء  اليوم  الفريق  وتقييم  للهدوء  "بحاجة  اإنه  اأن�صيلوتي  وقال 

ما حدث بالفعل".
اإن  وق��ال  ال�صغط  حت��ت  ال�صمود  على  ت�صيل�صي  ب��ق��درة  اأن�صيلوتي  واأ���ص��اد 
اأف�صل مدافع يف  اإيدر ميليتاو،  املعتاد بعد غياب  من  اأكر  عانى  "فريقه 

الكرات الثابتة، لاإيقاف".
اأن نفخر مبا فعلناه، خ�صنا مواجهة �صعبة للغاية يف دور  "علينا  واأ�صاف 
اللقب  ت�صيل�صي حامل  اأم��ام  والآن  �صان جريمان  باري�س  �صد  ع�صر  ال�صتة 

لنعرب اإىل الدور قبل النهائي، لذلك ل ميكنني اأن اأكون اأكر �صعادة".

اأب���دى م��داف��ع ري���ال م��دري��د، نات�صو ف��رن��ان��دي��ز، �صعادته 
اأبطال  دوري  نهائي  ن�صف  اإىل  فريقه  بتاأهل  الكبرية 
يف  اأم��ام��ه  اخل�����ص��ارة  رغ��م  ت�صيل�صي  ح�صاب  على  اأوروب����ا 
يف  ال��ف��وز  بف�صل  ت��اأه��ل  لكنه   ،3-2 برنابيو  �صانتياغو 

لندن ذهاباً 3-1.
يف  ت�صدق  ل  ليلة  "ع�صنا  امل��ب��اراة  عقب  نات�صو  و���ص��رح 
رد فعل  ل��ك��ن  اأن��ف�����ص��ن��ا  ع��ل��ى  الأم�����ور  ال��ربن��اب��ي��و، �صعبنا 
الفريق كان رائعا. لدينا العديد من الأمور التي نحتاج 
اأن��ه ل  يعلمونا  م��دري��د،  ري��ال  ه��و  ه��ذا  لكن  لتح�صينها، 

ك��ان هناك  اإ����س ج��ي  ب��ي  اأم���ام  اأب����داً.  ال�صت�صام  ميكننا 
بعد  الليلة  وكذلك  �صقوطنا  تنتظر  النا�س  من  الكثري 

تاأخرنا بثاثية".
رودريغو  يخطف  اأن  قبل   0-3 متفوقاً  ت�صيل�صي  وك��ان 
جنح  اإ�صافيني  �صوطني  اإىل  املباراة  ليقود  للريال  هدفا 
خالهما كرمي بنزميا يف تقلي�س الفارق بهدف ثان ومن 

ثم قيادة الفريق "امللكي" للمربع الذهبي.
ف��ري��ق م�صتعد  م��دري��د،  ري���ال  ه��و  "هذا  نات�صو  واأ���ص��اف 
للكفاح على كل �صيء يف الأوقات اجليدة وال�صيئة، ورغم 

اإل اأن الفريق ب��ذل ك��ل م��ا لديه حتى  ك��ل م��ا م��ررن��ا ب��ه 
النهاية".

وامتدح نات�صو على وجه اخل�صو�س زميله الكرواتي لوكا 
ت�صجيل  يف  �صبباً  وك��ان  امل��ب��اراة  تاألق يف  ال��ذي  مودريت�س 
الريال للهدف الذي قاده لل�صوطني الإ�صافيني بتمريرة 
رائ��ع، لعب  "اإنه لعب  اإىل رودريغو  القدم  رائعة بوجه 

مثايل لاعبني وللنا�س على وجه العموم".
الأ�صغر يف  وك��اأن��ه  يبدو  لكنه  العمر   هو لع��ب كبري يف 

الفريق، اأمتنى اأن ي�صتمر ل�صنوات طويلة معنا.

نات�سو: هذا هو ريال مدريد.. ومودريت�ص مثايل



طفلة ولدت مبريء منف�سل 
جن��ت طفلة اأم��ري��ك��ي��ة ول���دت م��ع ت��واأم��ه��ا قبل اأوان��ه��م��ا م��ن املوت 
امل��ح��ق��ق، بف�صل ج��راح��ة رائ����دة مت خ��ال��ه��ا رب���ط ج��زئ��ي املريء 

املنف�صلني ببع�صهما با�صتخدام مغناطي�س.
كان وزن هاربر جاكوبو و�صقيقتها غابرييا 1 رطل فقط )0.45 
كجم( عندما ولدت يف الأ�صبوع 23 من احلمل يف األين�س، نربا�صكا 
يف فرباير 2021. بعد الولدة، مت نقل التواأم ب�صرعة اإىل م�صت�صفى 
ك���ول���ورادو، حيث  ل��اأط��ف��ال يف دن��ف��ر،  روك���ي م��اون��نت املتخ�ص�س 
منف�صًا،  كان  ومعدتها  هاربر  فم  بني  الأنبوب  اأن  الأطباء  وجد 
مما دفعهم لإجراء جراحة با�صتخدام املغناطي�س لتجميع جزئي 
ق�صم  رئي�س  روت��ن��ربغ،  �صتيفن  الدكتور  وق��ال  بنجاح.  مًعا  امل��ريء 
لأنها  حمظوظة  كانت  هاربر  اإن  امل�صت�صفى،  يف  الأط��ف��ال  جراحة 

بقيت على قيد احلياة رغم حالتها اخلطرية".
ات�صال  يف�صل  عندما  امل��ريء،  رتق  با�صم  املعروفة  احلالة،  حتدث 
اجل��زء العلوي وال�صفلي من امل��ريء. وحت��دث لدى واح��د من كل 
4100 طفل يولدون يف الوليات املتحدة. ومل يت�صح للعلماء بعد 
اإىل  �صببها  يعزو  البع�س  لكن  احلالة،  ه��ذه  وراء  الدقيق  ال�صبب 
وتواأمها غابرييا يف فرباير  ُول��دت هاربر  ت�صوهات يف اجلينات. 
التخ�ص�صي  امل�صت�صفى  اإىل  هاربر  نقل  مت  ثم  املا�صي،  العام  من 

وانتظر الأطباء اأربعة اأ�صهر قبل اإجراء اجلراحة.

م�ساب مبتالزمة داون بطل يف رفع الأثقال
الأطباء  توقعات  داون،  مبتازمة  امل�صاب  ماكجويل  دان  حت��دى 
الذين قالوا اإنه لن يتمكن من حتقيق اأي �صيء يف حياته، بعدما 

حتول اإىل بطل يف رفع الأثقال على م�صتوى العامل.
ي��ع��اين من  31 ع��اًم��ا، وال���ذي  ال��ب��ال��غ م��ن العمر  ح�صل ال��اع��ب 
م����رات يف بطولة  ث���اث  م��ي��دال��ي��ة ذه��ب��ي��ة  ع��ل��ى  م��ت��ازم��ة داون، 

الكومنولث لرفع الأثقال واأ�صبح بطل العامل يف فئة وزنه.
وعلى الرغم من اأن الأطباء كانوا قد اأخربوا عائلته باأنه لن يكون 
دان ينوي  اأن  اإل  للمجتمع،  اأي م�صاهمة قيمة  على تقدمي  ق��ادراً 

اإ�صافة ميدالية ذهبية رابعة، اإىل ر�صيده قريباً.
وقد تغلب دان على ال�صعاب يف حياته، بعد اأن خ�صع جلولتني من 
وفقدان  التوحد  من  معاناته  اإىل  اإ�صافة  املفتوح،  القلب  جراحة 

ال�صمع يف اأذنه الي�صرى.
قال  النك�صات.  للعديد من  تعر�س  "لقد  والدته جوديث:  وقالت 
اأنه  القلب. كما  اأخ��رى يف  اأي جراحة  اإن��ه لن ينجو من  الأط��ب��اء 
لن  باأنه  الأطباء  واأخربنا  اأذنيه،  40 عملية جراحية على  اأج��رى 

يتمكن من حتقيق اأي اإجناز ب�صبب و�صعه ال�صحي".

كرمي بنزميا مر�سح لرئا�سة جمهورية فرن�سا!
يف خ��ط��وة طريفة ت�����ص��درت م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي، وجد 
الفرن�صية،  الرئا�صية  النتخابات  يف  ال�صوات  فرز  عن  امل�صوؤولون 
�صوتاً ملهاجم ريال مدريد  كرمي بنزميا ، على الرغم من اأنه لي�س 

مر�صحاً لانتخابات.
رغم اأن ال�صخ�س الذي �صّوت كان لديه خيار كبري من املر�صحني 
على  يكتب  اأن  اختار  اأن��ه  اإل  بينها،  من  ليختار  ا�صًما   13 بوجود 

الورقة ا�صم كرمي بنزميا.
يذكر ان اجلولة الثانية من النتخابات الرئا�صية الفرن�صية �صتقام 
النتائج  �صتكون  كيف  لرنى  ني�صان-اأبريل   24 املوافق  الأح��د  يوم 
يف  اأي�صاً  حا�صراً  �صيكون  بنزميا  ا�صم  كان  واإن  وقتها،  النتخابية 

اأوراق القرتاع.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

حتذير من اأخطر كويكب يقرتب من الأر�ص
2029، �صيتخرق كويكب �صخم مدار الأقمار ال�صطناعية التي  اأبريل   13 7 �صنوات بالتمام والكمال، اأي يف  بعد 

تدور حول الأر�س، وهو اأمر ميكن اأن ي�صكل خطورة كبرية تتجاوز ما �صبقه.
اأن الكويكب حتى الآن ل ي�صكل خطرا على كوكب الأر���س، لكن العلماء  "فورب�س" الأمريكية  وذكر موقع جملة 

يعتقدون اأنه مروره القريب من كوكبنا ميكن اأن يغري م�صاره، وهذا ي�صكل خطرا على الأر�س.
ويتوقع العلماء اأن ي�صل الكويكب الذي يطلق عليه "اأبوبي�س"، �صوف ي�صل اإىل مدار الأقمار ال�صطناعية، الذي 

يبعد عن الأر�س 37 األف كيلومرت.
وتعترب هذه امل�صافة قريبة، بح�صب العلماء. وجرى اكت�صف هذا اجلرم ال�صماوي يف عام 2005، وتقدر ن�صف قطر 

دائرته بنحو 340 مرتا، وهو ما يوازي طول مبنى "اإمباير �صتيت" ال�صهري يف نيويورك.
ويف بداية اكت�صافه، كان العتقاد ال�صائد اأن الكويكب ي�صري على م�صار ت�صادمي مع الأر�س.

ويعتقد اأن اقرتاب كويكب كبري مثل "اأبوبي�س" من الأر�س، �صيكون حدثا نادرا ل يقع اإل مرة كل األف عام.
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تعاين من اإعاقة �سمعية تعالج الأطفال باملو�سيقى
اأنها ل  املو�صيقى، رغم  درو�س  ابت�صامتها وهي تقدم  وت�صرق  يتاألق وجهها 

ت�صتطيع �صماع الإيقاع والأحلان.
رغم  �صمعية.  باإعاقة  عاما،   38 العمر  من  البالغة  �صرابطة  حليمة  ولدت 
الأطفال  بتعليم  تقوم  باملو�صيقى،  ع��اج  اأخ�صائية  تعمل  اأ�صبحت  ذل��ك، 
بداأت  اإنها  الفل�صطينية  ال�صابة  تقول  �صمعية.  اإعاقات  من  يعانون  الذين 
م�صريتها املو�صيقية منذ ما يقرب من ع�صر �صنوات. كانت ت�صاورها ال�صكوك 
يحققها  اأن  ميكن  التي  الهائلة  الفوائد  بعد  فيما  راأت  لكنها  البداية،  يف 
العاج باملو�صيقى ملن يعانون من حتديات ج�صدية. و�صاركت اأعداد كبرية 
املائة عام  م��دار  الآلت على  برامج مو�صيقى  بنجاح يف  ال�صمع  من �صعاف 
املا�صية، لكن هذه التجربة غري �صائعة يف الأرا�صي الفل�صطينية. تو�صلت 
ي�صاعد  اللغة،  تطوير  اإىل  بالإ�صافة  باملو�صيقى،  العاج  اأن  اإىل  الدرا�صات 
التوا�صل لديهم. ت�صري  ق��درات  �صمعية على تعزيز  اإعاقة  من يعانون من 
حليمة اإىل اأنها �صهدت حت�صناً كبرياً لدى طابها، الذين تقوم بالتدري�س 
اأم لطفلني،  لهم يف ف�صل درا�صي واحد مبنظمة الهال الأحمر. وحليمة 
ومتزوجة اأي�صاً من رجل �صعيف ال�صمع، وتعمل مع منظمة مو�صيقيني با 
حدود. وحتلم ال�صابة الفل�صطينية باإن�صاء مركز لتعليم املو�صيقى لاأطفال 

الفل�صطينيني ذوي الإعاقة.

انرتنت ل�سلكي وبار يف رحالت الف�ساء 
ك�صفت �صركة "�صباي�س بري�صبيكتيف" "Space Perspective" عن ال�صكل 
الداخلي لكب�صولتها التي ترتفع اإىل ما فوق الغاف اجلوي بوا�صطة منطاد 
عماق، وتتوافر فيها مثًا خدمة الإنرتنت الا�صلكي و"بار" للم�صروب. 
وتهدف ال�صركة اإىل دخول عامل ال�صياحة الف�صائية �صنة 2024، وبلغ عدد 
التذاكر التي باعتها حتى الآن لرحاتها اأكر من 600. بنوافذها الكبرية 
بارتفاع مرت ون�صف مرت ومقاعدها املبطنة واألوانها الأرجوانية واإ�صاءتها 
اخلافتة، يتعار�س جو الكب�صولة بح�صب ما تظهره الر�صوم التو�صيحية مع 
مناخات الكب�صولت الف�صائية التي توفرها ال�صركات املناف�صة، وهي غالباً 
الكب�صولة  تتميز  داخلية. كذلك  اأي ديكورات  بي�صاء وخالية من  ما تكون 
اجلديدة التي اأطلق عليها ا�صم "نبتون" يتوافر خدمة الإنرتنت الا�صلكي 
اأما  للم�صروب،  "بار"  وب��وج��ود  بالفيديو،  املبا�صر  للبث  فيها  ف��اي(  )واي 

املنظر منها فخّاب ... حتى من املراحي�س.
ويبلغ ثمن التذكرة للم�صاركة يف الرحلة 125 األف دولر لل�صخ�س الواحد، 
وتبلغ القدرة ال�صتيعابية للمركبة ثمانية ركاب اإ�صافة اإىل الطيار. وت�صل 
30 كيلومرتاً، وبالتايل ل انعدام للجاذبية فيها، وهذا  املركبة اإىل ارتفاع 
الف�صاء  �صركات  مركبات  اإليه  ت�صل  ال��ذي  ذل��ك  من  بكثري  اأق��ل  الرت��ف��اع 
فيما  كيلومرتاً،   80 غالكتيك" علو  "فريجن  رح��ات  تبلغ  اإذ  الأخ���رى، 

كورونا ووفيات املراهقني 
باملخدرات.. اأرقام خميفة

رب���ط ب��اح��ث��ون ب���ني ق��ف��زة يف عدد 
زائدة  خم��درات  بجرعات  الوفيات 
بني املراهقني يف الوليات املتحدة 
م����وؤخ����را، وج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا التي 
النف�صية  احلالة  على  �صلبيا  اأث��رت 
مل���ئ���ات امل���اي���ني م���ن ال��ب�����ص��ر حول 

العامل.
ن�������ص���رت���ه جملة  وح�������ص���ب حت���ل���ي���ل 
اجل���م���ع���ي���ة ال���ط���ب���ي���ة الأم���ريك���ي���ة 
)ج������ام������ا(، ف���ق���د ت�������ص���اع���ف ع���دد 
الزائدة  اجلرعات  ب�صبب  الوفيات 
م���ن امل���خ���درات ب���ني امل��راه��ق��ني يف 
الوليات املتحدة اأكر من ال�صعف، 

منذ بداية جائحة كورونا.
 1146 ت�صجيل  البيانات  واأظهرت 
حالة وفاة ب�صبب اجلرعات الزائدة 
الأ�صخا�س  ب���ني  امل����خ����درات،  م���ن 
ال��ذي��ن ت���رتاوح اأع��م��اره��م ب��ني 14 
املتحدة  الوليات  داخل  عاما  و18 
954 يف  2021، ارت��ف��اع��ا م��ن  ع��ام 

عام 2020.
 492 ت����ويف   ،2019 ع����ام  يف  ل��ك��ن 
العمرية  ال��ف��ئ��ة  ه���ذه  يف  م��راه��ق��ا 
ن��ت��ي��ج��ة ت���ن���اول ج��رع��ة زائ�����دة من 
املخدرات، وهو نف�س العدد تقريبا 
خال كل عام من ال�صنوات الع�صر 

ال�صابقة.
العمرية،  ال����ف����ئ����ات  ج���م���ي���ع  ويف 
األ��ف حالة   101 اأك��ر من  ر�صدت 
الزائدة من  ب�صبب اجلرعات  وفاة 
عام  املتحدة  الوليات  املخدرات يف 
2021، ارتفاعا من 91799 حالة 
وفاة يف عام 2020، و38329 عام 

2010، وفقا للباحثني.

النمل الأبي�ص يجتاح 
الإ�سكندرية

ت����ع����ال����ت �����ص����ك����اوى امل�����واط�����ن�����ني يف 
الإ�صكندرية �صمال م�صر من هجوم 
املجنح،  الأب���ي�������س  ال��ن��م��ل  اأ�����ص����راب 
عديدة  م��ن��اط��ق  اج���ت���اح���ت  وال���ت���ي 
وزارة  ���ص��ارع��ت  بينما  امل��ح��اف��ظ��ة،  يف 
ل��ت��وف��ري احل��ل��ول الازمة  ال���زراع���ة 
هجوم  وعن  احل�صرة.  هذه  ملواجهة 
ه��ذه احل�����ص��رة، ق��ال امل��ت��ح��دث با�صم 
اإن  ال��ق��ر���س،  حممد  ال��زراع��ة  وزارة 
�صرا�صة  اأك��ر  هو  الأبي�س  "النمل 
من النمل العادي، وله اأطوار تكون 
جمنحة وق�����ادرة ع��ل��ى ال���ط���ريان يف 
بع�س احل��الت، وهو من احل�صرات 
ال���ت���ي ت���ك���ون م���وج���ودة وت��ن��ت�����ص��ر يف 
اأوقات التقلبات اجلوية بني الف�صول 
حينما تنخف�س درجات احلرارة ثم 

ترتفع مرة اأخرى".
ملوقع  ت�صريح  يف  ال��ق��ر���س  واأ����ص���اف 
"وزارة  اأن:  عربية"  نيوز  "�صكاي 
ال�����زراع�����ة ات����خ����ذت جم���م���وع���ة من 
الإج��راءات الحرتازية للوقاية من 
هذا النوع من النمل، فالوزارة تقدم 
بتاأ�صي�س  خا�صة  ون�صائح  اإج���راءات 
للحماية من  ال��ب��داي��ة  م��ن  ال��ب��ي��وت 
هجوم هذه احل�صرة، بهدف احلفاظ 
ع��ل��ى امل���ن���ازل وم��ن��ع ان��ت�����ص��ار النمل 
الأب��ي�����س ف��ي��ه��ا، وم���ن ي��وؤ���ص�����س بيتا 
الزراعة  ل����وزارة  ال��ت��وج��ه  ي�صتطيع 
امل��ب��ي��دات ملكافحة  ع��ل��ى  واحل�����ص��ول 
الأب���ي�������س، وح��م��اي��ة منزله  ال��ن��م��ل 
يوؤثر عليه  �صيء مماثل قد  اأي  من 
م�صتقبا، اأما من لديه منزل قائم 
م�����ص��ك��ل��ة خا�صة  وي����واج����ه  ب��ال��ف��ع��ل 
اأي�صا  ف��ي��م��ك��ن��ه  الب���ي�������س  ب��ال��ن��م��ل 
واحل�صول  الزراعة  ملديرية  التوجه 
على اأدوات املكافحة الازمة منها".

يونيفر�سال ت�ستحوذ على حقوق اأعمال بري�سلي 
���ص��ت�����ص��ب��ح امل���ج���م���وع���ة ال���ك���ام���ل���ة لأ����ص���ط���ورة 
باإدارة  بري�صلي  اإليف�س  الأم��ريك��ي��ة  املو�صيقى 
مت  اتفاق  وفق  ميوزيك"،  "يونيفر�صال  �صركة 
الإع��ان عنه  اأم�س الأول الثاثاء من جانب 
�صركة الإنتاج املو�صيقي وموؤ�ص�صة م�صوؤولة عن 
اإدارة امللكية الفكرية. ومل تن�صر هذه الأخرية، 
"اأوثنتيك براندز غروب" )اإيه بي جي( احلائزة 
بري�صلي، و"يونيفر�صال"  اأعمال  اأ�صا�صا حقوق 
ي�صتند  ال��ذي  الت��ف��اق  عن  مالية  تفا�صيل  اأي 
الإع��ان قبل  اأ�صا. وياأتي  اإىل �صراكة قائمة 
ب�صعة ا�صابيع من طرح فيلم "اإلفي�س" املنتظر 
عن �صرية املغني من بطولة اأو�صنت باتلر وتوم 
اأول عاملي يف  هانك�س وال��ذي �صيقّدم يف عر�س 
مهرجان كان ال�صينمائي ال�صهر املقبل. ويبقى 
اإلفي�س بري�صلي الذي تويف �صنة 1977 عن 42 
عاما، من اأجنح املغنني يف تاريخ املو�صيقى مع 
حول  مباعة  اأ�صطوانة  مليون   500 من  اأك��ر 
الأغنيات  بالكثري من  العامل. ويزخر ر�صيده 
لوف"  اإن  فالينغ  هلب  "كانت  بينها  ال�صاربة 

و"فيفا ل�س فيغا�س".

�سرطي يوقف �سيارة... بال �سائق 
غري  م�صكلة  اأخ����ريا  فران�صي�صكو  ���ص��ان  ���ص��رط��ة  واج��ه��ت 
م�صبوقة، عندما اأوقف اأحد عنا�صرها �صيارة ذاتية القيادة 
الليل مع م�صابيح مطفاأة ومن دون  كانت تتنقل خال 
اأي �صخ�س يف داخلها. وانت�صر عرب ال�صبكات الجتماعية 
امل��ارة، ما دفع  اأح��د  التقطه  ت�صجيل م�صور عن احلادثة 
اإىل التعليق عرب تويرت  "كروز" املالكة للمركبة  ب�صركة 
اأخريا  "كروز"  با�صم  ناطقة  وقالت  ح�صل.  ما  لإي�صاح 
ال�صحفيني  اأح���د  ن�����ص��ره  ال���ذي  ال��ف��ي��دي��و  ع��ل��ى  تعليق  يف 
ل�صيارة  املرور  اأولوية  اأعطت  القيادية  الذاتية  "مركبتنا 
�صرطة، ثم توقفت يف النقطة الآمنة الأقرب بعد الإ�صارة، 
كما هو مرتقب". واأ�صافت "ات�صل �صرطي ب�+كروز+ من 

دون ت�صطري اأي حم�صر �صبط".
ويظهر الت�صجيل امل�صور �صرطيا يتقدم اإىل نافذة ال�صيارة 
قال  الذين  امل��ارة  من  �صحك  و�صط  ال�صائق،  مقعد  عند 
اأحدهم "ل اأحد يف الداخل! هذا جنون". وتنطلق بعدها 
اجلانب  اإىل  لانتقال  تلقائيا  القيادة  الذاتية  ال�صيارة 

الآخر بعد الإ�صارة اخل�صراء.

اأول زورق �سباق مثل طائر ال�سنونو
اأكمل منوذج ري�س بريد الكهربائي اأول رحلة جتريبية له 

على نهر بو بالقرب من �صان ناتزارو يف �صمال اإيطاليا.
الزورق التجريبي الفردي، كان يقوده لوكا فرياري، بطل 
�صابق يف �صباقات الزوارق ال�صريعة، وان�صاب فوق املاء مثل 
طائر ال�صنونو. وبعد اأن اأكمل رحلته الأوىل، من املتوقع 
للقوارب  بطولة  اأول  يف  ب��ريد  ري�س  ال���زورق  ي�صارك  اأن 

الكهربائية يف العامل يف ربيع عام 2023.
ويزن ري�س بريد حوايل 1.763 رطًا )800 كجم( ويبلغ 
طوله 23 قدًما )7 اأمتار( وعر�صه 6.5 قدًما )2 مرت(، 
و يجل�س قائد الزورق يف قمرة القيادة املغلقة اأثناء �صري 
القارب، الذي يبلغ مداه 50 ميًا بحرياً، و150 كيلوواط 
من الطاقة من حمرك كهربائي خارجي و�صرعة ق�صوى 

تبلغ 50 عقدة )58 ميًا يف ال�صاعة(.
رفع  على  ال��رائ��دة  الهيدروليكي  ال��ق��ارب  تقنية  وتعمل 
فوق  بو�صة   16 ب��ح��وايل  امل�صتقبلي  املظهر  ذو  ال����زورق 
ب�صكل  ال�����ص��رع��ة  ويح�صن  ال�صحب  يقلل  مم��ا  الأم������واج، 
كبري. ومت ت�صميم ري�س بريد خ�صي�صاً ل�صباقات الرقائق 
اإىل  اإىل �صرعات ت�صل  الو�صول  املعدنية، وهو قادر على 
ري�س  اختبار  واأث��ن��اء  ال�����ص��اع��ة(.  يف  )58 ميل  ع��ق��دة   50
الفنية  الختبارات  من  العديد  املهند�صون  اأج��رى  ب��ريد 

وفحو�صات الأنظمة لتقييم اأداء وموثوقية الزورق.

فيل يقتل باحثا باأب�سع طريقة
يف حادث ماأ�صاوي، لقي باحث كولومبي كان يعمل ل�صالح 
املا�صي بعدما  الأحد  الأمريكية حتفه  اإحدى اجلامعات 
املتنزهات  عن  امل�صوؤولة  الهيئة  واأعلنت  فيل.  "ده�صه" 
اإن  الثنني  اأم�س  اأول  اأول  الإفريقي  البلد  يف  الوطنية 
اأوغندا.  غربي  الوطني  كيبايل  متنزه  يف  وق��ع  احل���ادث 
يعمل يف  باحث  وه��و  اأم��اي��ا،  رام��ريي��ز  �صيبا�صتيان  وك��ان 
جامعة ولية اأريزونا الأمريكية، موجودا مع باحث اآخر 
ومر�صد يف املتنزه املعروف بتنوع احليوانات الربية التي 

يحويها، ومبركزه اخلا�س بالأبحاث.

جناح الطائرة ال�سغري.. اأكرب من جمرد عالمة جتارية
يلفت  اأن  امل��رج��ح  م��ن  ال��ط��ائ��رة،  ت�صافر يف  عندما 
نظرك جناح الطائرة الطويل، الذي ينتهي بجناح 
اأق�صر يقف منت�صبا، وعليه يف الغالب ا�صم �صركة 
يتجاوز  دوره  ال�صغري  اجلناح  لهذا  لكن  ط��ريان. 
بكثري م�صاألة الرتويج للعامة التجارية ل�صركات 
اإن"  اإن  "�صي  ل�صبكة  ت��ق��ري��ر  بح�صب  ال���ط���ريان، 

الأمريكية.
توفري  يف  ي�صاعد  اجلناح  ه��ذا  اإن  التقرير  ويقول 
املزودة  الطائرة  ت�صتهلك  املتو�صط،  ففي  الوقود، 
باملئة   5 اإىل  بن�صبة ت�صل  اأق��ل  بهذا اجلناح وق��ودا 

مقارنة مع الطائرات الأخرى.
"بيونغ  م��ن ط���راز  ف��ط��ائ��رة  امل���ث���ال،  �صبيل  وع��ل��ى 
378 األف لرت وقود �صنويا، اإذا  نحو  737" توفر 
وكالة  لتقديرات  وفقا  اجلناح،  بهذا  م��زودة  كانت 

اإدارة الف�صاء والطريان الأمريكية "نا�صا".
مليارات  ال���ط���ريان  ���ص��رك��ات  ت��وف��ر  امل��ج��م��ل،  ويف 
ا�صتخدام هذا  �صنويا فقط من خ��ال  ال���دولرات 
الطائرة  الوقود يف  الأجنحة  وتوفر هذه  اجلناح. 
عن طريق تقليل الدوامات الطبيعية التي تت�صكل 

اإىل  ق��وي��ة  ت��ك��ون  اأن  وال��ت��ي ميكن  اأط��راف��ه��ا،  عند 
اأن تنقلب يف اجلو  اأن طائرة �صغرية ميكن  درجة 

يف حال مرور طائرات كبرية بجوارها
وك����ان ع��ل��م��اء ال��دي��ن��ام��ي��ك��ا ال��ه��وائ��ي��ة ي��ف��ك��رون يف 
الأخوان  يكمل  اأن  قبل  حتى  الأم���ر،  ه��ذا  خطورة 
التبني  ف���اإن  ذل���ك،  وم���ع  الأوىل،  رحلتهما  راي���ت 

الوا�صع لهذه الأجنحة امل�صغرة حديث ن�صبيا.
الطائرة،  اأجنحة  حول  الهوائي  التيار  مرور  ومع 
ال�صفلي  ال�صطح  ع��ل��ى  ك��ب��ريا  �صغطا  ذل���ك  ي��ول��د 

و�صغطا اأقل على ال�صطح العلوي.
خلق  اإىل  و���ص��ول  ع���دة  م��راح��ل  العملية  وت��دخ��ل 
اإىل  يوؤدي  الطائرة، مما  "اإع�صار �صغري" ي�صحب 

فقدانها جزءا من الطاقة.
اأرم�صرتونغ  نيل  م��رك��ز  يف  العلماء  كبري  وي��ق��ول 
"اإن  ب���اورز:  اآل  "نا�صا"،  لوكالة  التابع  لاأبحاث 
الطائرة،  من  تاأتي  ال��ه��واء  يف  تهدر  التي  الطاقة 
مبزيد  لاحتفاظ  طريقة  هناك  كانت  حالة  ويف 
من الطاقة على منت الطائرة، حينها �صيقل حجم 

الطاقة املهدرة )من الطائرة( يف اأعقاب ذلك".

املمثلة اآمي لينوك�ض ت�سل اإىل حفل توزيع جوائز اأوليفييه يف روي�ل األربت هول يف لندن. رويرتز

كيم كاردا�سيان ُتفّجر 
مفاجاأة عن كانيي وي�ست

العاملي   النجم  عن  مفاجاأة  كاردا�صيان   الواقع  كيم  تلفزيون  جنمة  فّجرت 
كانيي وي�صت ، اإذ ك�صفت ما يدور يف كوالي�س عاقتهما والر�صالة التي وجهها 
لها للعودة اإليه، اإذ قالت كيم:"كانيي وي�صت عر�س علّي اأن ي�صتقيل من كل 
الت�صريح �صجة  الأزي��اء خا�صتي"، وقد �صّكل هذا  وظائفه وي�صبح م�صّمم 

كبرية بني اجلمهور.
 KKW بالعطور  اخلا�صة  عامتها  اإغ��اق  كاردا�صيان  كيم  ق��ررت  وكانت 
بالعامة،  ال�صفحة اخلا�صة  بيان على  املقبل، يف  اأي��ار - مايو  ا  ابتداء من 
اأن هذه اخلطوة ل تعني نهاية رحلتها يف عامل العطور بل  البيان  واأو�صح 

كاردا�صيان م�صتعدة لإطاق خط عطور جديد با�صم خمتلف يف امل�صتقبل.


