يعزز جهود دبي يف علم اجلينوم والطب ال�شخ�صي

�ص 05

دبي تن�شئ �أول بنك حيوي معزز بتقنيات
الروبوت يف الإمارات واالفتتاح يف 2023

“�أمنية” و بالتعاون مع �رشطة �أبوظبي
تبعث م�شاعر ال�سعادة يف قلب عمر

•• دبي-وام:

بال�شراكة مع جامعة حممد بن را�شد للطب والعلوم ال�صحية وهيئة ال�صحة بدبي،
�أعلنت م�ؤ�س�سة اجلليلة ،الع�ضو يف م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية،
�أنها ب�صدد �إن�شاء بنك حيوي مدعوم بتقنيات الروبوت ،وبا�ستثمارات ت�صل �إىل 17
مليون درهم ،ليكون بذلك الأول من نوعه يف دولة الإمارات بهدف النهو�ض بالبحوث
الطبية املحلية يف جم��االت اال�ضطرابات الوراثية وال�سرطان والأوب��ئ��ة والأمرا�ض
املزمنة الأخرى.
ويعد البنك �أحد �أكرب البنوك احليوية على م�ستوى العامل بطاقة ا�ستيعابية �ضخمة
متكنه من حفظ و�إدارة  7ماليني ع ّينة ،و�سيكون مقره يف مركز حممد بن را�شد
للأبحاث الطبية مق ًرا له ،وهو مبادرة �أطلقتها م�ؤ�س�سة اجلليلة يف مدينة دبي الطبية،
بينما من املقرر افتتاح البنك احليوي يف عام ( .2023التفا�صيل �ص)4
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كلوب يحذر من لدغة الغوا�صات
ال�صفراء ..ويكيل املديح ملاين

 28صفحة -الثمن درهمان

تر�أ�س اجتماع جمل�س الأمناء وك ّرم ال�شركاء وكبار املتربعني ملبادرة مليار وجبة و�أعلن النتائج ال�سنوية لأعمال م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد العاملية للعام 2021

حممد بن را�شد :دولة الإمارات �ستبقى عنوان ًا للخري

•• دبي -وام:

�أع���ل���ن ���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،النتائج
ال�سنوية لأعمال م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن
را�شد �آل مكتوم العاملية للعام  ،2021حيث
بلغ �إج��م��ايل ع��دد امل�ستفيدين م��ن خمتلف
امل���ب���ادرات وامل�����ش��اري��ع وال�ب�رام���ج واحلمالت
التي تنفذها خمتلف امل�ؤ�س�سات واملبادرات
املن�ضوية حتتها  91مليون �شخ�ص يف 97
دولة .وبلغ �إجمايل حجم �إنفاق امل�ؤ�س�سة 1.1
مليار درهم على خمتلف املبادرات الإن�سانية
والإغاثية والتنموية واملجتمعية واملعرفية
والثقافية والريا�ضية والتمكينية.
وعلى الرغم من حتدي حائجة كوفيد-19
ال��ت��ي ا���س��ت��م��رت ت��داع��ي��ات��ه��ا ال�����ض��اغ��ط��ة على
ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����ص��ادي��ة واخل��دم��ي��ة عاملياً
خ�ل�ال ال��ع��ام  ،2021ا�ستطاعت م�ؤ�س�سة
مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية
�أن ت��زي��د ع���دد امل�ستفيدين م��ن مبادراتها
بواقع  8ماليني �إن�سان مقارنة بنتائج عام
 2020و�أن تتو�سع يف ت��ق��دمي براجمها
ومبادراتها وحمالتها وم�شاريعها الإغاثية
واملجتمعية لت�شمل  15دولة �إ�ضافية مقارنة
بعدد الدول التي غطتها عام .2020
(التفا�صيل �ص)3-2

تون�س� :سعيد يرفع الالءات
الثالثة يف وج��ه ه����ؤالء!.
•• الفجر -تون�س

قال الرئي�س التون�سي قي�س �سعيد،
لدى �إ�شرافه ،م�ساء الأربعاء ،على
م����أدب���ة �إف���ط���ار ب��ح�����ض��ور عائالت
�شهداء وجرحى عمليات �إرهابية
م��ن ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة الع�سكرية
والأمنية وعدد من عائالت �شهداء
الثورة وجرحاها ،بق�صر قرطاج،
الءات ثالث فليحفظها التاريخ ال
حوار �إال مع الوطنيني وال اعرتاف
مب��ن حملوا ال�سالح �ضد الدولة
وال م��ف��او���ض��ات �إال م��ع م��ن يقبل
ب�إرادة ال�شعب ،على ح ّد تعبريه
و�أو�ضح �سع ّيد �أن��ه لن يتحاور مع
�أي كان �أو من يريد �ضرب الدولة،
قائال ال اع�تراف مع من يريدون
�أو يحاولون بيع الوطن و�أ ّنى لهم
�أن يبيعوه ،وفق قوله.
وتابع قوله ال �صلح �إال �إذا جنحوا
لل�صلح وال اع�تراف مبن يقاي�ض
ال��وط��ن بال�سلطة وال مفاو�ضات
مع �أنا�س لفظهم التاريخ.
وقال الرئي�س التون�سي فليلتحقوا
ب�صفوف ال�شعب خري من احلوارات
الكاذبة ،م�ضيفا يخافون اال�ستفتاء
واال�ست�شارة لأنهم يخافون الإرادة
ال�شعبية.
(التفا�صيل �ص)12

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

الإمارات تر�سل طائرة حتمل  30طنا من
امل�ساعدات لالجئني الأوكرانيني يف مولدوفا

•• �أبوظبي-وام:

�أر�سلت دولة الإمارات �أم�س طائرة حتمل على متنها  30طنا من الإمدادات
ال��غ��ذائ��ي��ة �إىل جمهورية م��ول��دوف��ا ل��دع��م ال�لاج��ئ�ين الأوك��ران��ي�ين ،وذلك
�ضمن اجل�سر اجلوي الإغاثي الإماراتي الذي مت تد�شينه منذ �شهر مار�س
املا�ضي للم�ساهمة يف التخفيف من حدة التداعيات الإن�سانية التي يواجهها
النازحون والالجئون الأوك��ران��ي��ون وخا�صة من الن�ساء والأط��ف��ال .وقال
�سعادة �سامل �أحمد �سامل الكعبي �سفري دولة الإمارات لدى جمهورية �أوكرانيا
:تدعم دولة الإمارات منذ بدء الأزمة الأوكرانية اجلهود الدولية للتخفيف
من حدة الأو�ضاع الإن�سانية ال�صعبة لل�سكان( .التفا�صيل �ص)2

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي
داخل حرم جامعة كرات�شي الباك�ستانية

•• �أبوظبي-وام:

�أدانت دولة الإمارات ب�شدة التفجري الإرهابي الذي ا�ستهدف معهدا �صينيا
داخل حرم جامعة كرات�شي الباك�ستانية ما �أ�سفر عن مقتل و �إ�صابة عدد
من الكادر الأكادميي والطلبة .و�أكدت وزارة اخلارجية و التعاون الدويل
يف بيان لها �أن دولة الإمارات تعرب عن ا�ستنكارها ال�شديد لهذه الأعمال
الإجرامية ورف�ضها الدائم جلميع �أ�شكال العنف والإرهاب التي ت�ستهدف
زعزعة الأمن واال�ستقرار و تتنافى مع القيم و املبادئ الإن�سانية.
و �أعربت ال��وزارة عن خال�ص تعازيها و ت�ضامنها مع حكومة جمهورية
باك�ستان الإ���س�لام��ي��ة و�شعبها ال�صديق وم��ع حكومة ال�صني ال�شعبية
و�شعبها ال�صديق و�أهايل وذوي �ضحايا هذه اجلرمية النكراء ومتنياتها
بال�شفاء العاجل للم�صابني.

حممد بن را�شد خالل تر�ؤ�سه اجتماع جمل�س �أمناء مبادرات �سموه العاملية (وام)

بايدن يقرتح حتويل �أ�صول رو�سية م�صادرة �إىل �أوكرانيا

انفجارات يف كييف ورو�سيا حتذر الغرب ب�سبب هجمات على �أرا�ضيها
•• عوا�صم-وكاالت:

�أف��اد �شهود من روي�ترز ب�سماع دوي
ثالثة انفجارات قوية يف العا�صمة
الأوك��ران��ي��ة كييف �أم�����س اخلمي�س.
ومل تت�سن بعد تفا�صيل �أخ��رى عن
�سببها.
وقالت وزارة الدفاع الرو�سية ام�س
�إن اجل��ي�����ش �أط���ل���ق ����ص���واري���خ على
�ستة م�ستودعات �أ�سلحة ووق���ود يف
�أوكرانيا فدمرها.
و�أ�ضافت ال���وزارة �أن رو�سيا ق�صفت
 76من�ش�أة ع�سكرية �أوكرانية.
ومل ي�����ص��در �أي رد ف��ع��ل ب��ع��د من
�أوكرانيا على الت�صريحات الرو�سية
التي ال ميكن التحقق منها ب�شكل
م�ستقل.
من جانبه �أكد الرئي�س الأمريكي جو
بايدن اخلمي�س �أن بالده لن ت�سمح
ل��رو���س��ي��ا ب�����أن مت��ار���س اب���ت���زاز الغاز
لل�ضغط على احللفاء الأوروبيني
واالل���ت���ف���اف ع��ل��ى ال���ع���ق���وب���ات التي
فر�ضت عليها �إثر غزوها اوكرانيا.
واف���������اد م���������س�����ؤول �أم��ي��رك�����ي كبري
اخل��م��ي�����س �أن ال��رئ��ي�����س ج���و بايدن
�سيطلب من الكونغر�س ر�صد 33

املبعوث الأممي لليمن :كافة الأطراف �أكدت التزامها الهدنة

الأوبئة تتوح�ش باحلديدة ..وميلي�شيا
احلوثي تخ�ص�ص امل�ست�شفيات مل�صابيها

•• اليمن-وكاالت:

جم��دداً ،ت�ضرب الأوبئة مدينة احلديدة يف اليمن جراء الف�ساد الذي
متار�سه قيادات ميلي�شيات احلوثي امل�سيطرة على املدينة .بح�سب وثيقة
ن�شرتها قناتي (العربية واحلدث) ت�ؤكد حتويل ميلي�شيا احلوثي لهيئة
م�ست�شفى الثورة احلكومي مبدينة احلديدة ملعاجلة جرحاها بدال من
املواطنني.
و�شكا الأهايل يف احلديدة من تف�شي الأمرا�ض احلم ّية ب�سبب امل�ستنقعات
وتكد�س النفايات و�سط احلفريات املمتدة مل�شروع ت�صريف املياه غري
املكتمل ،واملتوقف منذ قرابة ال�شهر.
�إىل هذا ،قالت م�صادر حملية �إن امل�شروع الذي تتبناه قيادات ميلي�شيا
احل��وث��ي ب��احل��دي��دة ،ت��وق��ف ب��ع��د ن��ف��اد امل��ي��زان��ي��ة املخ�ص�صة لتنفيذه،
وعدم اكتمال امل�شروع رغم انتهاء املهلة املحددة له من اجلهات املانحة
ومتديدها عدة مرات.
�إىل ذلك� ،أكد مبعوث الأمم املتحدة اخلا�ص لليمن هان�س غروندبرغ� ،أن
كافة الأطراف �أكدت التزامها بالهدنة.
وق��ال ح�ساب مكتب املبعوث الأمم��ي على تويرت عن غروندبرغ ام�س
اخلمي�س� ،إن جميع الأط���راف �أك���دت االل��ت��زام باحلفاظ على الهدنة،
م�ضيفا �أن الدفع متوا�صل من �أج��ل �إح��راز تقدم حول فتح الطرق يف
تعز وحمافظات �أخرى.

الرئي�س الأمريكي يطلب من الكونغر�س  33مليار دوالر �إ�ضافية لدعم �أوكرانيا (ا ف ب)
مليار دوالر �إ�ضافية حلرب �أوكرانيا الهجوم الرو�سي.
فران�س بر�س.
بينها ع�شرون مليارا من امل�ساعدات وق����ال ال��ب��ي��ت الأب��ي�����ض يف ب��ي��ان �إن وب��دوره��ا ،ذك���رت وك��ال��ة روي�ت�رز �أن
الع�سكرية.
من �ش�أن م�صادرة الأموال الرو�سية ب��اي��دن �سيطلب م��ن الكونغر�س يف
واق�ت�رح البيت الأب��ي�����ض ،اخلمي�س ،حتويل كل عائدات الأ�صول املنهوبة وق����ت الح����ق ت��وف�ير مت��وي��ل جديد
ا����س���ت���خ���دام �أ������ص�����ول ������ص�����ودرت من �إىل �أوك����ران����ي����ا ل��ت��ع��وي�����ض ال�ضرر لتغطية تكاليف ال��دع��م الع�سكري
�أول���ي���غ���ار����ش���ي�ي�ن رو��������س لتعوي�ض الالحق (ب�أوكرانيا) جراء العدوان املقدم �إىل �أوكرانيا ،بالإ�ضافة �إىل
�أوكرانيا عن الأ�ضرار الناجمة عن ال���رو����س���ي ،وف����ق م���ا �أوردت وكالة �أدوات ق��ان��ون��ي��ة ج���دي���دة لت�شديد

ال���ع���ق���وب���ات ع��ل��ى الأوليغار�شيني
الرو�س.
ه��ذا وح���ذرت رو�سيا ال��غ��رب� ،أم�س
اخل��م��ي�����س ،م���ن �أن����ه ���س��ي��ك��ون هناك
رد ع�����س��ك��ري ق��ا���س ع��ل��ى �أي هجوم
�آخ������ر ع���ل���ى الأرا�������ض������ي الرو�سية،
متهمة الواليات املتحدة وحلفاءها
الأوروب��ي�ين الرئي�سيني بتحري�ض
�أوك���ران���ي���ا ع�لان��ي��ة ع��ل��ى مهاجمة
رو�سيا.
و�أ�����س����ف����ر ال���ه���ج���وم ال����رو�����س����ي على
�أوك��ران��ي��ا ال��ذي ب��د�أ يف  24فرباير
عن مقتل الآالف وت�شريد املاليني،
وزاد امل��خ��اوف م��ن �أخ��ط��ر مواجهة
ب��ي�ن رو����س���ي���ا وال������والي������ات املتحدة
منذ �أزم���ة ال�����ص��واري��خ الكوبية عام
 .1962وب��ع��د �شهرين م��ن بدء
ال����غ����زو� ،أب���ل���غ���ت رو����س���ي���ا يف الأي������ام
الأخ�ي�رة عما و�صفته ب�سل�سلة من
الهجمات �شنتها القوات الأوكرانية
ع���ل���ى م���ن���اط���ق رو�����س����ي����ة متاخمة
لأوكرانيا ،وحذرت من �أن مثل هذه
الهجمات تهدد بت�صعيد كبري.
ومل ت��ع��ل��ن �أوك����ران����ي����ا امل�س�ؤولية
ب�شكل مبا�شر ع��ن ت��ل��ك الهجمات
ل��ك��ن��ه��ا ق��ال��ت �إن احل�����وادث مبثابة

�أكد ا�ستعداد احللف لدعم كييف يف حرب ت�ستمر �سنوات

الناتو :ميكن لفنلندا وال�سويد االن�ضمام �إلينا وب�سرعة

•• وار�سو-وكاالت:

ق��ال الأم�ي�ن ال��ع��ام حللف �شمال الأطل�سي الناتو ،ين�س �ستولتنربغ ،اخلمي�س� ،إن فنلندا وال�سويد
�ستتمكنان من االن�ضمام ب�سرعة �إىل احللف� ،إذا قررتا طلب الع�ضوية فيه.
و�أ�ضاف �ستولتنربغ لل�صحفيني يف بروك�سل�“ :إذا قررتا طلب االن�ضمام ،ف�ستكون فنلندا وال�سويد حمل
ترحيب دافئ و�أتوقع �أن تكون وترية العملية �سريعة ،وفق رويرتز.
و�أ�شار �إىل �أنه يعتزم التحدث مع الرئي�س الفنلندي�،سويل نيني�ستو ،يف وقت الحق اليوم.
و�أ�ضاف �ستولتنربغ �أنه مت�أكد من �أن ترتيبات ميكن القيام بها للفرتة االنتقالية بني التقدم بالطلب من الدولتني
وحلني الت�صديق الر�سمي يف برملانات الدول الأع�ضاء يف احللف وعددها .30
وق��ال :واث��ق من �أن هناك �سبل لتخطي الفرتة االنتقالية بطريقة جيدة مبا
يكفي وتكون مقبولة لفنلندا وال�سويد.
ولرو�سيا ح��دود طولها  1330كيلومرت مع فنلندا ،بينما ال تبعد ال�سويد
كثريا عن احلدود الرو �سية.
وكانت رو�سيا هددت بن�شر �أ�سلحة نووية و�صواريخ �سرعتها تفوق �سرعة ال�صوت
يف كالينينغراد �إذا ان�ضمت الدولتان للحلف.
من جهة �أخرى قال الأمني العام حللف �شمال الأطل�سي ين�س �ستولتنربج �أم�س
�إن احللف م�ستعد ملوا�صلة تقدمي ال��دع��م لأوك��ران��ي��ا يف احل��رب م��ع رو�سيا
ل�سنوات ،مبا يف ذلك م�ساعدة كييف يف التحول من منظومات �أ�سلحة احلقبة
ال�سوفيتية �إىل الأ�سلحة واملنظومات الغربية احلديثة.

دف��ع للثمن ،بينما ا�ستاءت مو�سكو
م��ن ت�صريحات بريطانيا الع�ضو
يف ح��ل��ف ���ش��م��ال الأط��ل�����س��ي (ناتو)
ب�أن ا�ستهداف �أوكرانيا بنية حتتية
ل��وج�����س��ت��ي��ة للجي�ش ال��رو���س��ي �أمر
م�شروع.
وق�����ال�����ت امل���ت���ح���دث���ة ب���ا����س���م وزارة
اخلارجية الرو�سية ماريا زاخاروفا
ل��ل�����ص��ح��ف��ي�ين يف م���و����س���ك���و� :إنهم
يف ال���غ���رب ي���دع���ون ك��ي��ي��ف عالنية
مل����ه����اج����م����ة رو������س�����ي�����ا مب������ا يف ذل����ك
با�ستخدام �أ�سلحة ت�سلمتها من دول
الناتو .ال �أن�صحكم باختبار �صربنا.
وق���ال���ت وزارة ال����دف����اع الرو�سية،
الثالثاء� ،إنه �إذا ا�ستمرت مثل هذه
الهجمات ،ف���إن مو�سكو �ست�ستهدف
م��راك��ز ���ص��ن��ع ال���ق���رار يف �أوكرانيا،
مب���ا يف ذل����ك ت��ل��ك ال���ت���ي ق���ال���ت �إن
م�����س��ت�����ش��اري��ن غ��رب��ي�ين ي�ساعدون
كييف منها.
وقالت زاخ��اروف��ا :يجب على كييف
والعوا�صم الغربية �أن ت���أخ��ذ بيان
وزارة ال���دف���اع ع��ل��ى حم��م��ل اجلد،
ب���أن حتري�ض �أوك��ران��ي��ا على �ضرب
الأرا�ضي الرو�سية �سي�ؤدي بالت�أكيد
�إىل رد قا�س من رو�سيا.

امل��ج��ر ت��واف��ق ع��ل��ى ���ش��راء
ال��غ��از م��ن رو�سيا بالروبل
•• عوا�صم-وكاالت:

ان�ضمت امل��ج��ر �إىل ال����دول التي
ات��ف��ق��ت م��ع رو���س��ي��ا ع��ل��ى حتويل
م��دف��وع��ات ���ش��راء ال��غ��از الرو�سي
�إىل ال��روب��ل ،يف اختبار ل�سيا�سة
عقوبات االحتاد الأوروبي.
ونقلت وك��ال��ة ب��ل��وم�برغ للأنباء
عن وزي��ر �ش�ؤون جمل�س الوزراء
املجري ،غريغلي جوليا�س ،قوله
ل��ل�����ص��ح��اف��ي�ين �أم�������س اخلمي�س:
امل��ج��ر ،كما ذك���رت ب��ل��وم�برغ هذا
ال�����ص��ب��اح� ،إىل ج��ان��ب ت�����س��ع دول
�أخرى والتزاماً ب�سيا�سة عقوبات
االحتاد الأوروب��ي ،تدفع باليورو
مل�����ص��رف غ����ازب����روم ب���ن���ك ،ال���ذي
يحولها بدوره �إىل الروبل.
وح����������ذرت رئ���ي�������س���ة املفو�ضية
الأوروبية �أور�سوال فون دير الين
ال�شركات م��ن ال��ر���ض��وخ لرو�سيا
ودفع ثمن الغاز بالروبل ،يف حني
ت�سعى �أوروب��ا جاهدة لرد موحد
ع��ل��ى حم������اوالت رو����س���ي���ا ت�سليح
�إمداداتها من الطاقة.
و�أوقفت �شركة غازبروم الرو�سية
�إم��دادات��ه��ا �إىل ب��ول��ن��دا وبلغاريا
�أم�����س الأول الأرب��ع��اء يف ت�صعيد
م���ث�ي�ر ،ت��ن��ف��ي��ذاً ل��ت��ه��دي��د بقطع
الإمدادات �إذا مل ت�سدد املدفوعات
بالروبل.

ا�ستبعاد �إجراء انتخابات �سودانية
وحتذير من االنزالق للأ�سو�أ

•• اخلرطوم-وكاالت:

ق��ال فولكر بريت�س ،املبعوث اخل��ا���ص ل�ل�أم�ين ال��ع��ام ل�ل�أمم املتحدة �إىل
ال�سودان� ،إنه ال ميكن �إجراء انتخابات حرة ونزيهة يف ظل الأو�ضاع الأمنية
احلالية ،ووجود عدد من اجليو�ش يف البالد ،على حد تعبريه.
وح���ذرت الآل��ي��ة الثالثية ،املكونة م��ن االمم املتحدة واالحت���اد الإفريقي
وجمموعة الإيقاد ،من انزالق ال�سودان نحو مزيد من العنف ،معلنة عن
بدء حوار بعد عطلة عيد الفطر يجمع كافة املكونات عدا امل�ؤمتر الوطني
اجل��ن��اح ال�سيا�سي ل�ل��إخ���وان -ال���ذي �أط��اح��ت ب��ه ث���ورة �شعبية يف �أبريل .2019و�أو�ضح بريت�س خالل م�ؤمتر �صحفي عقده مب�شاركة مبعوثي
االحت��اد الإفريقي حممد الأم�ين ولد لبات ،وجمموعة الإيقاد �إ�سماعيل
�أوي�س� ،أن �إجراء �أي انتخابات يتطلب توافر الظروف الأمنية املنا�سبة.
من جانبه� ،أكد ولد لبات �أن عددا من جلان املقاومة ،التي تقود احلراك
احلايل يف ال�شارع ،ال يزال متم�سكا مبوقفه من عدم التفاو�ض مع ال�شق
الع�سكري ،م�شريا �إىل �أن البع�ض �أب���دى موافقته م��ع مت�سكه برف�ض
التفاو�ض �أو ال�شراكة مع املكون الع�سكري.
وك��ان��ت الآل��ي��ة ق��د ح���ددت  4ق�ضايا �أ�سا�سية ل��ل��ح��وار ،ت�شمل الرتتيبات
الد�ستورية واالتفاق على معايري حمددة الختيار رئي�س ال��وزراء� ،إ�ضافة
�إىل بلورة برنامج للت�صدي لالحتياجات العاجلة ،وج��دول زمني حمدد
بدقة لإجراء االنتخابات .لكن يف اجلانب الآخر ،تبدو �شقة اخلالف بني
الأط���راف ال�سودانية �شا�سعة ،مما يقل�ص كثريا من فر�ص احل��ل يف ظل
جدل مت�صاعد حول عدد من املبادرات املطروحة ،والتي كان �آخرها تلك
التي �صدرت عن اجلبهة الثورية ،ال�شريك يف ال�سلطة احلالية.
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�أخبـار الإمـارات

Friday

الإمارات تر�سل طائرة حتمل  30طنا
من امل�ساعدات لالجئني الأوكرانيني يف مولدوفا
•• �أبوظبي-وام:

�أر���س��ل��ت دول��ة الإم����ارات �أم�����س ط��ائ��رة حتمل على متنها 30
طنا من الإم���دادات الغذائية �إىل جمهورية مولدوفا لدعم
الالجئني الأوكرانيني ،وذلك �ضمن اجل�سر اجلوي الإغاثي
الإماراتي الذي مت تد�شينه منذ �شهر مار�س املا�ضي للم�ساهمة
يف التخفيف م��ن ح��دة التداعيات الإن�سانية التي يواجهها
ال��ن��ازح��ون وال�لاج��ئ��ون الأوك���ران���ي���ون وخ��ا���ص��ة م��ن الن�ساء
والأطفال .وقال �سعادة �سامل �أحمد �سامل الكعبي �سفري دولة
الإم����ارات ل��دى جمهورية �أوك��ران��ي��ا ”:تدعم دول��ة الإمارات

02

منذ ب��دء الأزم��ة الأوكرانية اجلهود الدولية للتخفيف من
حدة الأو�ضاع الإن�سانية ال�صعبة لل�سكان وا�ضطرارهم للجوء
للدول املجاورة ،من خالل توفري االحتياجات الأ�سا�سية ،وال
�سيما الغذاء والدواء” .و�أ�شار �سعادته �إىل �أن دولة الإمارات
م�ستمرة يف تقدمي الدعم الإغاثي لل�شعب الأوكراين انطالقاً
م��ن النهج والت�ضامن الإن�����س��اين ،وال��ت��زام��ا بالقيم واملبادئ
الرا�سخة لدى القيادة الر�شيدة ،و�سرياً على نهج الأب امل�ؤ�س�س
املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان “طيب اهلل ثراه”،
يف دعم اجلهود الإغاثية الدولية وم�ساعدة كافة ال�شعوب يف
تخطي �أزماتها الإن�سانية.

وكرم ال�شركاء وكبار املتربعني ملبادرة مليار وجبة
تر�أ�س اجتماع جمل�س الأمناء ّ

حممد بن را�شد يعلن النتائج ال�سنوية لأعمال م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية للعام 2021

 1.1مليار درهم حجم �إنفاق مبادرات حممد بن را�شد العاملية يف  2021و 91مليون م�ستفيد يف  97دولة حول العامل

•• دبي -وام:

�أعلن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء ح��اك��م دبي،
رع��اه اهلل ،النتائج ال�سنوية لأعمال
م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل
مكتوم العاملية للعام  ،2021حيث
ب��ل��غ �إج���م���ايل ع���دد امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن من
خمتلف املبادرات وامل�شاريع والربامج
واحل����م��ل�ات ال���ت���ي ت��ن��ف��ذه��ا خمتلف
امل�ؤ�س�سات واملبادرات املن�ضوية حتتها
 91مليون �شخ�ص يف  97دولة .وبلغ
�إج��م��ايل حجم �إن��ف��اق امل�ؤ�س�سة 1.1
م��ل��ي��ار دره���م ع��ل��ى خمتلف املبادرات
الإن�����س��ان��ي��ة والإغ���اث���ي���ة والتنموية
وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة وامل��ع��رف��ي��ة والثقافية
والريا�ضية والتمكينية.
وع���ل���ى ال����رغ����م م����ن حت�����دي حائجة
كوفيد -19التي ا�ستمرت تداعياتها
ال�ضاغطة على القطاعات االقت�صادية
واخلدمية عاملياً خالل العام ،2021
ا�ستطاعت م�ؤ�س�سة م��ب��ادرات حممد
بن را�شد �آل مكتوم العاملية �أن تزيد
عدد امل�ستفيدين من مبادراتها بواقع
 8م�لاي�ين �إن�����س��ان م��ق��ارن��ة بنتائج
ع��ام  ،2020و�أن تتو�سع يف تقدمي
ب���راجم���ه���ا وم���ب���ادرات���ه���ا وحمالتها
وم�����ش��اري��ع��ه��ا الإغ���اث���ي���ة واملجتمعية
لت�شمل  15دول���ة �إ���ض��اف��ي��ة مقارنة
بعدد الدول التي غطتها عام ،2020
لت�ؤكد بذلك مكانتها التي ر�سختها
ع��ل��ى م���دى ���س��ن��وات ك���أك�بر منظومة
�إقليمية للعمل الإن�����س��اين والإغاثي
والتنموي واملجتمعي.
وج����اء �إع��ل��ان ن��ت��ائ��ج ت��ق��ري��ر �أعمال
م�ؤ�س�سة م���ب���ادرات حم��م��د ب��ن را�شد
�آل م��ك��ت��وم ال��ع��امل��ي��ة��� ،ض��م��ن فعالية
خ��ا���ص��ة يف جم��ل�����س ال�����ش��ن��دغ��ة بدبي
تر�أ�س خاللها �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن را���ش��د �آل مكتوم اجتماع
جمل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة ،بح�ضور �سمو
ال�شيخ ح��م��دان ب��ن حممد ب��ن را�شد
�آل مكتوم ،نائب رئي�س جمل�س �أمناء
م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل
مكتوم العاملية ،و�سمو ال�شيخ �أحمد
ب���ن ���س��ع��ي��د �آل م��ك��ت��وم ،رئ��ي�����س هيئة
دبي للطريان املدين الرئي�س الأعلى
الرئي�س التنفيذي لطريان الإمارات
 ،و�سمو ال�شيخ من�صور بن حممد بن
را�شد �آل مكتوم ،رئي�س جمل�س دبي
ال��ري��ا���ض��ي ،و���س��م��و ال�����ش��ي��خ��ة لطيفة
ب��ن��ت حم��م��د ب���ن را����ش���د �آل مكتوم،
ع�ضو جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة مبادرات
حم��م��د ب���ن را����ش���د ال��ع��امل��ي��ة ،ومعايل

دولة الإمارات �ستبقى عنوان ًا للخري ..و�شعب الإمارات �سيبقى فاع ًال رئي�سي ًا
يف جمال اخلري ..ومبادراتنا م�ستمرة ومت�سارعة وباقية �إن �شاء اهلل.
مر بها العامل يف �آخر عامني �ضاعفنا
خالل الأزمة الوبائية التي ّالعمل واجلهد وبلغت امليزانيات  2.3مليار درهم ..وكان فريق عملنا
الإن�ساين على قدر امل�س�ؤولية.
حممد عبداهلل القرقاوي �أم�ين عام
م�ؤ�س�سة م���ب���ادرات حم��م��د ب��ن را�شد
�آل مكتوم العاملية ،وع��دد من �أع�ضاء
جمل�س الأم��ن��اء وامل���دراء التنفيذيني
يف امل�ؤ�س�سة.
تلبية نداء الإن�سانية
يف كل مكان
وق���ال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را���ش��د �آل مكتوم يف ت��دوي��ن��ة عرب
ت����وي��ت�ر :ت���ر�أ����س���ت ال����ي����وم االجتماع
ال�����س��ن��وي مل���ؤ���س�����س��ة م���ب���ادرات حممد
بن را�شد العاملية ا�ستعر�ضنا تقرير
الأعمال لعام  .. 2021كان �إجمايل
امل�ستفيدين  91مليون �إن�سان يف 97
دولة ..
وخ�لال عامي الأزم���ة الوبائية كان
�إج���م���ايل ان��ف��اق��ن��ا  2.3م��ل��ي��ار درهم
 ..وك��ان فريق عملي الإن�����س��اين على
قدر امل�س�ؤولية .و�أ�ضاف �سموه :فخور
بـ� 145أل��ف متطوع تعاونوا معنا يف
 2021لإجن���از �أعمالنا الإن�سانية
واملجتمعية وال�صحية والتعليمية..

فخور بنور دب��ي التي و�صلت ل��ـ 33
مليون م�ستفيد ..
فخور بتحدي القراءة الذي بلغ 22
مليون طالب  ..فخور بدبي العطاء
 ..و���س��ق��ي��ا الإم�������ارات  ..وم�ؤ�س�ستنا
اخل�ي�ري���ة الإغ���اث���ي���ة  ..وبجوائزنا
وم����ؤمت���رات���ن���ا امل��ج��ت��م��ع��ي��ة واملعرفية
والإن�����س��ان��ي��ة ..وق��ادم��ن��ا �أك�ث�ر عطا ًء
ب�����اذن اهلل  ..و�أك�����د ���س��م��وه �أن دولة
الإم�������ارات �ستبقى ع��ن��وان��اً للخري..
و�شعب الإمارات �سيبقى فاع ًال رئي�سياً
يف جمال اخلري ..ومبادراتنا م�ستمرة
ومت�سارعة وباقية �إن �شاء اهلل.
وا���س��ت��ع��ر���ض ���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�شيخ
حم���م���د ب����ن را�����ش����د �آل م���ك���ت���وم �أه����م
حمطات ومنجزات م�ؤ�س�سة مبادرات
حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية يف
العام  2021من خالل  35م�ؤ�س�سة
ومبادرة حتت مظلتها ،مطلعاً �سموه
على العديد من ال�برام��ج وامل�شاريع
واحلمالت اجلديدة وامل�ستدامة التي
نفذتها لالرتقاء بواقع حياة الأفراد
واملجتمعات حول العامل.

م�ستقبل �أكرث ا�ستقرار ًا للب�شرية
وقال �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد
ب��ن را���ش��د �آل م��ك��ت��وم ،ويل ع��ه��د دبي
نائب رئي�س جمل�س الأمناء مل�ؤ�س�سة
م��ب��ادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم
ال��ع��امل��ي��ة :م��ب��ادرات حممد ب��ن را�شد
�آل مكتوم العاملية �أ�صبحت منظومة
متكاملة لتمكني الأف��راد واملجتمعات
ان��ط�لاق��اً م��ن ر�ؤي���ة حممد ب��ن را�شد
ب������أن ال��ع��م��ل الإن�������س���اين ا���س��ت��ث��م��ار يف
م�ستقبل �أك�ث�ر ا���س��ت��ق��راراً وازده�����اراً
للب�شرية .و�أكد �سموه �أن بناء الإن�سان
�أ���س��ا���س رف���اه املجتمعات ..وه���ذه هي
ر���س��ال��ة م����ب����ادرات حم��م��د ب���ن را�شد
�آل م��ك��ت��وم ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي ترتجمها
يف براجمها وم�شاريعها و�شراكاتها
اال�سرتاتيجية.
و�أ���ض��اف �سموه :الإجن���ازات ال�سنوية
مل��ب��ادرات حممد ب��ن را���ش��د �آل مكتوم
ال��ع��امل��ي��ة �أ���ص��ب��ح��ت ب��دع��م حم��م��د بن
را�شد وجهود ك��وادره��ا من موظفني
وم��ت��ط��وع�ين ع���ن���وان���اً الل���ت���زام دول���ة
الإمارات جتاه الإن�سان والإن�سانية.

م�أ�س�سة العمل الإن�ساين
يف هذا اخل�صو�ص ،قال معايل حممد
عبداهلل القرقاوي وزير �ش�ؤون جمل�س
الوزراء الأمني العام مل�ؤ�س�سة مبادرات
حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية:
جن���اح م���ب���ادرات حم��م��د ب��ن را���ش��د �آل
مكتوم العاملية يف الو�صول �إىل �أكرث
م��ن  91م��ل��ي��ون �شخ�ص يف خمتلف
�أن��ح��اء العامل خ�لال ع��ام واح��د فقط
ويف ظ��ل ال��ت��ح��دي��ات وامل��ع��وق��ات التي
فر�ضتها جائحة كوفيد -19مل يكن
ليتحقق ل���وال ر�ؤي����ة ���ص��اح��ب ال�سمو
ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د �آل مكتوم
ال��ت��ي ر ّك�����زت ع��ل��ى ����ض���رورة م�أ�س�سة
ال��ع��م��ل الإن�����س��اين و�إط��ل�اق مبادرات
وم�شاريع وبرامج م�ستدامة.
وذك���ر معاليه �أن م�ؤ�س�سة مبادرات
حممد ب��ن را���ش��د �آل مكتوم العاملية
ت��ب��ن��ي ال���ي���وم ع��ل��ى ال��ن��ج��اح��ات التي
حققتها يف غ�ضون �سنوات قليلة ،من
خالل ت�صميم وتنفيذ مبادرات نوعية
وتعزيز قدراتها وخرباتها وموا�صلة
االبتكار يف العمل الإن�ساين والإغاثي

والتنموي وتدعيم ركائزه ،مبا يك ّر�س
ري��ادة دول��ة الإم���ارات يف ه��ذا القطاع
احل���ي���وي ع��ل��ى ال�����س��اح��ة العاملية".
تقدير وت��ك��رمي امل��ت�برع�ين والفريق
الإن�ساين.
وتخلل فعالية �إط�لاق تقرير �أعمال
م�ؤ�س�سة م���ب���ادرات حم��م��د ب��ن را�شد
�آل م��ك��ت��وم ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ع��ام 2021
ا�ستعرا�ض �أبرز الإجنازات� ،إىل جانب
ت�سليط ال�ضوء على ق�ص�ص م�ؤثرة
مل�ستفيدين من املبادرات حول العامل.
كما �شهدت الفعالية عر�ض َّ
ملخ�ص
عن م��ب��ادرة مليار وجبة ،الأك�بر من
نوعها على م�ستوى ال��ع��امل لتوفري
الدعم الغذائي للفقراء واملحتاجني
يف  50دول��ة� ،إىل جانب رف��ع ال�ستار
ع��ن ج��داري��ة الفريق الإن�����س��اين التي
ت�ضم �صور جميع امل�ؤ�س�سات املن�ضوية
حت��ت م���ب���ادرات حم��م��د ب��ن را���ش��د �آل
م��ك��ت��وم ال��ع��امل��ي��ة ،ح��ي��ث وق���ع �صاحب
ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د �آل
مكتوم على اجلدارية ،يف لفتة تقدير
من �سموه جلهود الفرق العاملة يف

امل�ؤ�س�سة ،من موظفني ومتطوعني،
و�إخال�صهم وتفانيهم يف عملهم.
وك��� ّرم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را���ش��د �آل مكتوم �ضمن الفعالية
ك��ب��ار امل��ت�برع�ين مل��ب��ادرة م��ل��ي��ار وجبة
و���ش��رك��ائ��ه��ا مم���ن ي�����س��اه��م��ون ب���دور
فاعل يف حتقيق الأه���داف الإن�سانية
للمبادرة يف توفري �شبكة �أمان غذائي
مت��ت��د م��ن الإم������ارات �إىل م��ن ه��م يف
أم�س احلاجة للعون .و�ضمّت قائمة
� ّ
ك��ب��ار امل��ت�برع�ين امل��ك�� َرم�ين ك ً�ل�ا من:
م�ؤ�س�سة حممد ب��ن را���ش��د للأعمال
اخلريية والإن�سانية ،وهيئة كهرباء
وم���ي���اه دب����ي ،ودب����ي ال��ع��امل��ي��ة ،وخلف
احلبتور ،وعزيزي للتطوير العقاري،
وجم���م���وع���ة ال���ر����س���ت���م���اين ،وتايجر
ج��������روب ،والإم��������������ارات الإ�����س��ل�ام����ي،
وع��ب��د ال��ق��ادر ال�سنكري ،و���س��وق دبي
احل����رة ،وحم��م��د �إب��راه��ي��م عبيداهلل،
وجم��م��وع��ة الإم�����ارات ،و���ش��رك��ة الدار
العقارية ،و�شركة مبادلة لال�ستثمار،
وجمموعة عبدالواحد الر�ستماين،
و م�ؤ�س�سة ح�سني �سجواين  -داماك

اخل�ي�ري���ة ،و ال��ق��اب�����ض��ة  ،ADQو
جمعية دار ال�بر و�أدن���وك ،وبنك دبي
الإ�سالمي.
كما �ضمت قائمة ال�شركاء املك َرمني
ك ًال من" :ات�صاالت" ،و"دو" ،و�شرطة
�أبوظبي ،وهيئة الطرق واملوا�صالت،
والإمارات للمزادات.
ه���ذا وح�����ض��ر اج��ت��م��اع جمل�س �أمناء
م�ؤ�س�سة م���ب���ادرات حم��م��د ب��ن را�شد
�آل مكتوم العاملية والفعالية اخلا�صة
ب�إطالق تقرير �أعمال امل�ؤ�س�سة للعام
 2021ك��ل م���ن :م��ع��ايل رمي بنت
�إب��راه��ي��م ال��ه��ا���ش��م��ي ،رئ��ي�����س جمل�س
�إدارة م�ؤ�س�سة دب��ي العطاء ،ومعايل
حم��م��د امل�����ر ،رئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة
م�ؤ�س�سة مكتبة حممد ب��ن را���ش��د �آل
م��ك��ت��وم ،وم���ع���ايل ع���ب���داهلل الب�سطي
�أم�ين ع��ام املجل�س التنفيذي لإمارة
دب���ي ،وم��ع��ايل مطر حممد الطاير،
رئي�س جمل�س �أمناء جائزة حممد بن
را���ش��د �آل مكتوم ل�ل�إب��داع الريا�ضي،
و�سعادة داوود الهاجري ،نائب رئي�س
جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة بنك الإمارات
للطعام ،و�سعادة عو�ض �صغري الكتبي،
رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة نور دبي،
و���س��ع��ادة �إب��راه��ي��م حم��م��د ب��و ملحة،
ن��ائ��ب رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة
حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال
اخلريية والإن�سانية ،و�سعادة جمال
بن حويرب ،املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة
حممد بن را�شد �آل مكتوم للمعرفة.

تعزيز الكفاءة الت�شغيلية
وفيما �شهدت م�ؤ�س�سة مبادرات حممد
بن را�شد �آل مكتوم العاملية يف العام
 2021م��زي��داً م��ن تعزيز الكفاءة
ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة وت���وظ���ي���ف امل�������وارد على
النحو الأم��ث��ل ،ا�ستطاعت رف��ع عدد
امل�ستفيدين م��ن مبادراتها �إىل 91
مليون �إن�سان يف  97دول��ة ب�إجمايل
حجم �إن��ف��اق بلغ  1.1مليار درهم،
لت�صل �إىل �أكرب عدد من امل�ستفيدين
يف ع����ام واح�����د ف���ق���ط ،ب���امل���ق���ارن���ة مع
ال�سنوات ال�سابقة.
و�إىل جانب ك��وادره��ا البالغ عددهم
 571موظفاً ،فقد ا�ستقطبت خمتلف
م��ب��ادرات امل�ؤ�س�سة ع���دداً قيا�سياً من
املتطوعني ،ممن �شكلت م�ساهماتهم
دع��م��اً رئي�سياً يف دع��م تنفيذ العديد
م��ن امل�����ش��اري��ع وال�ب�رام���ج واحلمالت
الإن�������س���ان���ي���ة والإغ����اث����ي����ة وال�صحية
وامل��ع��رف��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة واملجتمعية.
وق��د بلغ �إج��م��ايل ع��دد املتطوعني يف
خمتلف املبادرات وامل�شاريع املن�ضوية
حت����������������ت حم����������������اور
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بعد عامني من القيود واالحرتاز ..الإمارات ت�ستقبل عيد الفطر ب�أجواء ما قبل اجلائحة
•• �أبوظبي  -وام:

ت�ستعد الإم��ارات ال�ستقبال عيد الفطر املبارك و�سط �أج��واء مغايرة ملا كان
عليه الو�ضع يف العامني ال�سابقني ،حيث قل�صت ب�شكل كبري �أغلب مظاهر
تقييد احلركة خ�صو�صاً تلك املرتبطة ب�إقامة ال�صالة واملظاهر االجتماعية
الأخرى املرتبطة بالعيد كالتجمعات العائلية والطاقة اال�ستيعابية للمرافق
العامة ،وهو ما ي�شكل عودة �شبه كاملة لأجواء العيد االعتيادية.
ويتوقع �أن ي�شكل �إح��ك��ام �ضبط معدل الإ���ص��اب��ات اليومي وت��وق��ف حاالت
الوفيات الناجتة عن كوفيد ملا يقارب ال�شهرين ،والأج���واء املتفائلة التي
�صاحبت الأ�شهر القليلة املا�ضية ،و�إع�لان جمل�س ال��وزراء عن �إج��ازة عيد
الفطر التي بلغت � 9أيام ،فر�صة غري عادية لق�ضاء �إجازة عيد ا�ستثنائية.
وعلى الرغم من كل تلك امل�ؤ�شرات الإيجابية تبقى احلقائق الثابتة التي

خلفها كوفيد 19-دائ��م��اً يف الواجهة ،والتي يت�صدرها الوعي املجتمعي
وال��ت��زام الأف����راد بكافة ال��ت��داب�ير والإج�����راءات الوقائية ه��و احل��ل الوحيد
لتم�ضية الإج��ازة ب�أمان و�ضمان عدم ح��دوث �أي اختالل يف �شكل مواجهة
الوباء.
وكانت الإمارات قد �أعلنت �أم�س عن بروتوكول عيد الفطر املبارك ،والذي
�شمل ا�شرتاطات �صالة عيد الفطر حيث حددت مدة ال�صالة مع اخلطبة بـ
 20دقيقة مع الت�شديد على منع االزدحام و�ضرورة �إلزام امل�صلني بارتداء
الكمامات ط��وال الوقت وتطبيق التباعد اجل�سدي بني امل�صلني مب�سافة
املرت الواحد ،مع الزامية ا�ستخدام ال�سجادة ال�شخ�صية �أو ذات اال�ستخدام
الواحد.
وت�ضمن الربوتوكول عدة ا�شرتاطات تخ�ص االحتفال بعيد الفطر ،منها
الت�أكد من تفعيل املرور الأخ�ضر على تطبيق احل�صن ،وااللتزام بالإجراءات

االحرتازية من لب�س الكمامات وااللتزام بالتباعد اجل�سدي ،خا�صة عند
اجللو�س مع الفئات الأك�ثر عر�ضة للإ�صابة مثل �أ�صحاب الهمم �أو كبار
املواطنني واملقيمني �أو �أ�صحاب الأمرا�ض املزمنة».
وتت�أهب الإم���ارات لـ عطلة عيد فطر ا�ستثنائية و�سط �أج��واء من الفرحة
والتفا�ؤل بعد �أن متكنت بف�ضل حكمة قيادتها الر�شيدة واجلهود والإجراءات
ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا يف ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات م��ن ال�سيطرة ع��ل��ى ان��ت�����ش��ار اجلائحة
واالنتقال �إىل مرحلة التعايف.
وب��د�أت املعامل ال�سياحية والرتفيهية وك�برى مراكز الت�سوق والفنادق يف
الدولة الإعالن عن �سل�سلة من الأن�شطة والعرو�ض اخلا�صة بهذه املنا�سبة
فيما �أع��ل��ن��ت ال��ع��دي��د م��ن اجل��ه��ات الر�سمية واخل��ا���ص��ة �أن�شطتها وبرامج
احتفاالتها بالعيد.
ففي �أبوظبي �سيكون اجلمهور على موعد مع باقة متنوعة من الفعاليات

الفنية والرتفيهية التي ت�ستهدف الأط��ف��ال والأ���س��ر ،حيث �أع���دت مراكز
الت�سوق الكبرية جمموعة من الأن�شطة والفعاليات اخلا�صة بعيد الفطر
وال��ت��ي ت�شمل ال��ع��رو���ض الرتفيهية واملو�سيقية وال�سحوبات على جوائز
قيمة.
وي�شارك بع�ض الفنانني العرب احتفاالت عيد الفطر يف �أبوظبي  2022مع
جمهورهم ،وحتديداً يف قاعة االحتاد �أرينا يف جزيرة يا�س �أبوظبي.
وت�ستقبل مدينة دبي ،عيد الفطر بفعاليات و�أن�شطة و�أج��واء احتفالية يف
مراكز الت�سوق والوجهات الرائدة ،عالوة على حفالت فنية ومو�سيقية.
وتت�ضمن فعاليات و�أن�شطة العيد يف دبي عرو�ضاً فن ّية وتراث ّية ،واملو�سيقى
احلية التقليدية يف مراكز الت�سوق مبا يف ذلك “ال�سيف” و”اخلوانيج ووك”
و”بلوواترز” و”ف�ستيفال بالزا” و”مريكاتو مول” و”نخيل مول” وذلك
ما بني ال�ساعة  4ع�صراً و 10م�ساءً.
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حممد بن را�شد:

فخور بـ� 145ألف متطوع تعاونوا معنا يف  2021لإجناز �أعمالنا الإن�سانية واملجتمعية وال�صحية والتعليمية

وقطاعات عمل امل�ؤ�س�سة 144,936
م��ت��ط��وع��اً ،وه���و �أك��ب�ر ع���دد يف تاريخ
امل�ؤ�س�سة ،ب��زي��ادة ق��دره��ا 23,260
متطوعاً عن العام  .2020وت�شجيعاً
للعمل اخلريي والإن�ساين والتنموي
والإغاثي واملجتمعي ،قدمت م�ؤ�س�سة
م��ب��ادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم
ال���ع���امل���ي���ة يف ال����ع����ام  2021جوائز
تقديرية وحتفيزية للعمل اخلريي
والإن�ساين والتنموي بقيمة �إجمالية
بلغت  17.7مليون درهم.
وت�����ض��م م���ؤ���س�����س��ة م����ب����ادرات حممد
ب���ن را����ش���د �آل م��ك��ت��وم ال��ع��امل��ي��ة 35
م���ؤ���س�����س��ة وم���ب���ادرة م���ؤ���س�����س��ي��ة تنفذ
مئات امل�شاريع والربامج واحلمالت،
�ضمن خم�سة حم���اور عمل رئي�سية
هي :امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثية،
الرعاية ال�صحية ومكافحة املر�ض،
ن�شر التعليم واملعرفة ،ابتكار امل�ستقبل
والريادة ،متكني املجتمعات.

حمور امل�ساعدات
الإن�سانية والإغاثية
وا�ستفاد من برامج ومبادرات حمور
امل�������س���اع���دات الإن�����س��ان��ي��ة والإغاثية
 22.9م��ل��ي��ون �إن�����س��ان خ�ل�ال عام
 ،2021وو�صل حجم �إنفاق خمتلف
املبادرات وامل�شاريع والربامج حتت هذا
املحور �إىل  417مليون درهم ،بزيادة
 35مليوناً عن العام  ،2020الذي
بلغ حجم الإنفاق فيه على املبادرات
وامل�شاريع الإن�سانية والإغاثية 382
مليون درهم.
وي�����ن�����درج حت����ت حم�����ور امل�������س���اع���دات
الإن�سانية والإغاثية كل من املدينة
ال���ع���امل���ي���ة ل���ل���خ���دم���ات الإن�������س���ان���ي���ة،
وم���ؤ���س�����س��ة ب��ن��ك الإم�������ارات للطعام،
وم�ؤ�س�سة حممد بن را�شد للأعمال
اخلريية والإن�سانية ،وم�ؤ�س�سة �سقيا
الإم������ارات ،وم��رك��ز حم��م��د ب��ن را�شد
العاملي ال�ست�شارات الوقف والهبة.
ويف هذا املحور ،قدمت حملة "100
مليون وجبة" التي انطلقت من دولة
الإم��������ارات ع�����ش��ي��ة ���ش��ه��ر رم�����ض��ان يف
العام  2021ما يعادل  220مليون
وج��ب��ة يف  47دول���ة ،بعد �أن جنحت
يف م�ضاعفة هدفها املعلن من خالل
ت�برع��ات � 385أل��ف متربع م��ن 51
ج��ن�����س��ي��ة� ،إىل ج��ان��ب ع���دد ك��ب�ير من
امل�ؤ�س�سات وال�شركات.
ف��ي��م��ا رف����ع ب��ن��ك الإم��������ارات للطعام
جمموع كميات الطعام التي قدمها يف
العام � 2021إىل � 10,018أطنان،
مل�ساندة الأف����راد املحتاجني والأ�سر
املتعففة .وجن��ح��ت م�ؤ�س�سة حممد
بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية
والإن�سانية يف زيادة عدد امل�ستفيدين
م��ن براجمها وم�شاريعها �إىل 3.3
ماليني �إن�سان خالل العام .2021
وو�صلت ن�سبة م�ساهمة املدينة العاملية
للخدمات الإن�����س��ان��ي��ة يف اال�ستجابة
ال��ط��ب��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة مل��ن��ظ��م��ة ال�صحة
العاملية يف مكافحة وباء كوفيد-19
�إىل  ،80%فيما ا�ستفاد من حمالت
الإغاثة التي نظمتها املدينة العاملية،
وم���ق���ره���ا دب������ي ،ن���ح���و  1.1مليون
�شخ�ص خالل العام .2021
ورف��ع��ت م�ؤ�س�سة �سقيا الإم�����ارات يف
العام  2021عدد م�شاريعها �إىل 58
م�شروعاً مائياً بزيادة  20م�شروعاً
ع��ن ال��ع��ام ال����ذي ���س��ب��ق��ه .ك��م��ا عززت
ا�ستخدام احللول املبتكرة وامل�ستدامة
لتوفري امل��ي��اه النظيفة ،مب��ا يف ذلك
امل��ح��ط��ات املتنقلة ال��ع��ام��ل��ة بالطاقة

حممد بن را�شد:
 فخور بنور دبي التي و�صلت لـ  33مليون م�ستفيد  ..فخور بتحدي القراءة الذي بلغ  22مليون طالب  ..فخور بدبيالعطاء  ..و�سقيا الإمارات  ..وم�ؤ�س�ستنا اخلريية الإغاثية  ..وبجوائزنا وم�ؤمتراتنا املجتمعية واملعرفية والإن�سانية.
حمدان بن حممد :مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية �أ�صبحت منظومة متكاملة لتمكني الأفراد واملجتمعات
ً
انطالقا من ر�ؤية حممد بن را�شد �أن العمل الإن�ساين ا�ستثمار يف م�ستقبل �أكرث ا�ستقرار ًا وازدهار ًا للب�شرية
ال�شم�سية الكهرو�ضوئية لتحلية مياه
ال��ب��ح��ر ،وال���وح���دات املتنقلة لتحلية
املياه بتقنية التنا�ضح العك�سي القائم
على الطاقة ال�شم�سية.
�إىل ذلك� ،أعلن مركز حممد بن را�شد
ال��ع��امل��ي ال���س��ت�����ش��ارات ال��وق��ف والهبة
عن �إط�لاق �أول وقف ريا�ضي مبتكر
لتحفيز م�شاركة الريا�ضيني وحمبي
الريا�ضة يف م�ساندة العمل الإن�ساين
ع�بر امل�����ش��ارك��ة يف حت��دي��ات ريا�ضية
خريية.
حمور الرعاية ال�صحية
ومكافحة املر�ض
ي�����ش��ك��ل حم�����ور ال����رع����اي����ة ال�صحية
ومكافحة املر�ض �أح��د �أه��م مرتكزات
ع��م��ل م���ؤ���س�����س��ة م���ب���ادرات حم��م��د بن
را�شد �آل مكتوم العاملية� ،ضمن ر�ؤية
ت��ق��وم ع��ل��ى �أن م��ك��اف��ح��ة الأم���را����ض
امل���ع���دي���ة وب����ن����اء جم��ت��م��ع��ات �صحية
ه���ي �أ����س���اء ب��ن��اء ق����وى �إن���ت���اج ب�شرية
ق����ادرة ع��ل��ى ال��ن��ه��و���ض مبجتمعاتها.
�ضمن هذا الإط��ار ،مدت امل�ؤ�س�سة يد
امل�ساعدة �إىل  14.6مليون �شخ�ص
يف ال��ع��ام  ،2021بحجم �إن��ف��اق بلغ
 51.2مليون دره��م ،وذل��ك بزيادة
ق��دره��ا  1.6مليون دره��م ع��ن العام
 .2020وت�����ن�����درج ����ض���م���ن حم���ور
ال��رع��اي��ة ال�صحية ومكافحة املر�ض
م�ؤ�س�ستا نور دبي وم�ؤ�س�سة اجلليلة
لدعم التعليم والأبحاث يف املجاالت
ال��ط��ب��ي��ة ال��ل��ت�ين ت��ع��م�لان للنهو�ض
مب�ستويات الرعاية ال�صحية والعلوم
الطبية والأبحاث العلمية.
و���ش��ه��د ال���ع���ام  2021ج��م��ع 350
م��ل��ي��ون دره����م ك��ت�برع��ات خم�ص�صة
لإن�����ش��اء م�ست�شفى ح��م��دان ب��ن را�شد
اخل��ي�ري��� ،ض��م��ن م���ؤ���س�����س��ة اجلليلة،
حيث يعد امل�ست�شفى الأول من نوعه
على م�ستوى دول��ة الإم���ارات لرعاية
م��ر���ض��ى ال�����س��رط��ان غ�ي�ر القادرين
على حتمل تكاليف ال��ع�لاج .وعقدت

م���ؤ���س�����س��ة اجل��ل��ي��ل��ة ����ش���راك���ات نوعية
لتطوير البحوث الطبية ومتويلها
يف ج��ام��ع��ة حم��م��د ب���ن را����ش���د للطب
وال��ع��ل��وم ال�صحية بقيمة  8ماليني
درهم �سنوياً ،بالإ�ضافة �إىل موا�صلة
ب���رن���ام���ج امل���ن���ح ال���درا����س���ي���ة الطبية،
وتنظيم ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��وع��وي��ة التي
ت���ع���ر����ض ق�����ص�����ص��اً م��ل��ه��م��ة ملتعافني
م��ن ال�����س��رط��ان .م��ن جانبها ،قدمت
م�ؤ�س�سة ن���ور دب���ي يف ال��ع��ام 2021
�أك���ث���ر م����ن  14.5م���ل���ي���ون جرعة
م�ضاد حيوي �ضد مر�ض الرتاخوما،
�أح���د �أك�ث�ر �أم���را����ض ال��ع��ي��ون املعدية
انت�شاراً وامل�سببة للعمى ،مع تدريب
� 25أل���ف ع��ام��ل يف جم���ال ال�صحة
العامة على �آليات الرعاية الدوائية
مل��ك��اف��ح��ة ال�ت�راخ���وم���ا .ك��م��ا وا�صلت
ن������ور دب������ي ت����ق����دمي خ����دم����ات �صحة
ال��ع�ين وال��رع��اي��ة ال�����ش��ام��ل��ة اخلا�صة
بها وتنظيم املخيمات العالجية يف
امل��ن��اط��ق ال��ن��ائ��ي��ة يف ع���دد م��ن الدول
الإف��ري��ق��ي��ة والآ���س��ي��وي��ة مثل �إثيوبيا
ونيجرييا وغانا وبنغالدي�ش.
ك��م��ا اك��ت��م��ل يف ال���ع���ام  2021بناء
ال���ط���اب���ق الأول م���ن م���رك���ز جمدي
ي��ع��ق��وب ال��ع��امل��ي للقلب يف العا�صمة
امل�����ص��ري��ة ال���ق���اه���رة ،وال������ذي دعمته
م��ب��ادرة �ص ّناع الأم���ل املن�ضوية حتت
م��ب��ادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم
العاملية ليوفر امل��رك��ز ل��دى اكتماله
خ��دم��ات��ه العالجية ب��امل��ج��ان خلدمة
 120,000م��ري�����ض ���س��ن��وي��اً� ،إىل
ج��ان��ب ت��دري��ب لأك��ث�ر م��ن 1,500
طبيب وج ّراح.
حمور ن�شر التعليم واملعرفة
ك�أحد الدعامات الرئي�سية اخلم�سة
مل���ؤ���س�����س��ة م���ب���ادرات حم��م��د ب��ن را�شد
�آل مكتوم العاملية� ،سجل حمور ن�شر
التعليم واملعرفة خالل العام 2021
ارتفاعاً قيا�سياً يف �أع��داد امل�ستفيدين
منه و�صل �إىل  48.4مليون �إن�سان

ب��زي��ادة بواقع  2.9مليون عن العام
 ،2020ف��ي��م��ا ب��ل��غ �إج���م���ايل حجم
�إن���ف���اق خم��ت��ل��ف امل���ب���ادرات وامل�شاريع
املعرفية والثقافية املن�ضوية حتته
 253مليون درهم.
وت��ن�����ض��وي حت��ت ه���ذا امل��ح��ور ك��� ٌل من
م���ؤ���س�����س��ة دب����ي ال���ع���ط���اء ،وم�ؤ�س�سة
حممد بن را�شد �آل مكتوم للمعرفة،
وق��م��ة امل���ع���رف���ة ،وج���ائ���زة حم��م��د بن
را���ش��د �آل مكتوم للمعرفة ،ومن�صة
مدر�سة للتعليم العربي الإلكرتوين،
واملدر�سة الرقمية ،وم�ؤ�س�سة مكتبة
حممد ب��ن را���ش��د �آل مكتوم ،وجائزة
حم���م���د ب����ن را�����ش����د ل��ل��غ��ة العربية،
وحتدي القراءة العربي.
ورف����ع����ت م���ؤ���س�����س��ة دب�����ي ال���ع���ط���اء يف
ال��ع��ام  2021ع��دد امل�ستفيدين من
ب��راجم��ه��ا �إىل  21م��ل��ي��ون �شخ�ص،
و�أط���ل���ق���ت  6ب���رام���ج ج���دي���دة تغطي
م���ه���ارات ال�����ش��ب��اب وم�ستقبل العمل
وال�صحة والتغذية املدر�سية.
وج��ذب جناح دبي العطاء يف معر�ض
�إك�سبو  2020دب��ي ع�شرات الآالف
م���ن ال�����زوار و 58وف�����داً ���ض��م��ن 47
فعالية نظمتها امل�ؤ�س�سة ال�ست�شراف
م�ستقبل التعلم والتعليم.
كما بلغ عدد امل�ستفيدين من برنامج
ت��ع��ايف وع����ودة ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ذي نفذته
دب��ي العطاء يف ال��ع��راق 154,000
�شخ�ص ،فيما �أ ّث���ر برناجمها تعليم
�آم���ن وم�ساند يف م�صر يف �أك�ث�ر من
� 39ألف طالب وطالبة.
ويف ال��ع��ام � 2021أط��ل��ق��ت م�ؤ�س�سة
حممد بن را�شد �آل مكتوم للمعرفة
الهيكل اجلديد مل�ؤ�شر املعرفة العاملي
يف مقر الأمم املتحدة مبعر�ض �إك�سبو
 2020دبي ،مع ا�ستقطاب  16دولة
ج���دي���دة ،وا����س���ت���ح���داث  75متغرياً
جديداً �ضمن متغريات امل�ؤ�شر التي
يبلغ عددها  155م�ؤ�شراً.
ورف������ع حت�����دي ال�����ق�����راءة ال���ع���رب���ي يف
دورت��ه اخلام�سة ع��دد امل�شاركني فيه

�إىل  22م��ل��ي��ون م�������ش���ارك م���ن 52
دولة ،تر�سيخاً لثقافة املطالعة وحب
امل���ع���رف���ة ،ح��ي��ث ي�����س��ت��ه��دف التحدي
املعريف الأكرب من نوعه لغر�س ثقافة
ال���ق���راءة ،طلبة امل���درا����س يف خمتلف
�أنحاء الوطن العربي والطلبة العرب
يف املهجر والطلبة الناطقني باللغة
ال��ع��رب��ي��ة ،م��ن ���س��ن ري��ا���ض الأطفال
وحتى الثامنة ع�شرة.
وو���ص��ل ع��دد امل�ستفيدين م��ن مركز
املعرفة الرقمي التابع مل�ؤ�س�سة حممد
ب��ن را���ش��د �آل مكتوم للمعرفة 465
�أل����ف �شخ�ص خ�ل�ال ال��ع��ام ،2021
فيما ت��اب��ع جل�سات ح����وارات املعرفة
��� 12,497ش��خ�����ص��اً م����ن خمتلف
اجلن�سيات والتخ�ص�صات.
و�أطلقت مبادرة بالعربي من م�ؤ�س�سة
حممد بن را�شد �آل مكتوم للمعرفة
حملة رقمية ���ش��ارك فيها �أك�ث�ر من
� 700ألف �شخ�ص خالل عام 2021
وكان �شعارها العربية لغة املعرفة.
وو���ص��ل ع��دد امل�ستفيدين م��ن من�صة
م���در����س���ة امل��ن�����ض��وي��ة حت���ت م�ؤ�س�سة
م��ب��ادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم
ال��ع��امل��ي��ة يف ال��ع��ام � 2021إىل 2.9
م��ل��ي��ون ���ش��خ�����ص ،و���س��ج��ل حمتواها
التعليمي امل��ج��اين ع�بر قناتها على
يوتيوب  58مليون م�شاهدة.
ويف ال��ع��ام  2021ا�ستكملت مبادرة
املدر�سة الرقمية� ،أول مدر�سة رقمية
متكاملة يف املنطقة العربية ،خمتلف
اال���س��ت��ع��دادات وال��ت��ج��ارب النطالقها
ر���س��م��ي��اً وت��وف�ير ال��ت��ع��ل��م ال��رق��م��ي يف
م��ت��ن��اول � 20أل����ف ط��ال��ب باملنطقة
متهيداً للو�صول �إىل مليون متعلم
رقمياً خالل خم�س �سنوات.
وت���وا����ص���ل���ت خ��ل��ال ال����ع����ام 2021
عمليات �إعداد وجتهيز مكتبة حممد
ب���ن را����ش���د �آل م��ك��ت��وم ل��ت��وف�ير 1.5
مليون عنوان ورق��ي و�سمعي ومرئي
لتكون م��ن��ارة معرفية على م�ستوى
الدولة واملنطقة.

حمور ابتكار امل�ستقبل والريادة.
كقطاع حيوي �ضمن مبادرات حممد
ب��ن را���ش��د �آل م��ك��ت��وم ال��ع��امل��ي��ة� ،سجل
حم����ور اب���ت���ك���ار امل�����س��ت��ق��ب��ل وال����ري����ادة
زيادة قيا�سية يف عدد امل�ستفيدين من
ب��رام��ج وم�����ش��اري��ع ه��ذا امل��ح��ور ،حيث
بلغ ع��دده��م  2.9مليون �شخ�ص يف
العام  2021مقارنة بـ 1.3مليون
�شخ�ص يف ال��ع��ام  ،2020فيما بلغ
�إجمايل حجم �إنفاق خمتلف املبادرات
وال��ب�رام����ج امل��ن�����ض��وي��ة حت��ت��ه 337
مليون درهم.
ويوجد حتت حم��ور ابتكار امل�ستقبل
وال���ري���ادة ك��� ٌل م��ن متحف امل�ستقبل،
وم�����ب�����ادرة م���ل���ي���ون م��ب�رم����ج عربي،
وم���ؤ���س�����س��ة حم��م��د ب��ن را���ش��د لتنمية
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ،وجائزة
حم���م���د ب����ن را�����ش����د ل���دع���م م�شاريع
ال�شباب ،وجائزة حممد بن را�شد �آل
مكتوم للأعمال ،وجائزة حممد بن
را�شد �آل مكتوم العاملية للمياه.
و�شهد العام  2021ا�ستكمال كافة
الأعمال الت�شغيلية الالزمة الفتتاح
متحف امل�ستقبل ،ال��ذي �شكل منارة
جديدة البتكار امل�ستقبل وا�ست�شراف
�آفاق جديدة له من دبي.
ك���م���ا ���ش��ه��د ال����ع����ام  2021اختتام
فعاليات مبادرة مليون مربمج عربي،
وذلك بعد جناح تدريب مليون �شابة
و�شابة من  80دولة.
و�إىل ج��ان��ب متكينها  3,621من
رواد الأع���م���ال الإم���ارات���ي�ي�ن� ،أطلقت
م���ؤ���س�����س��ة حم��م��د ب���ن را����ش���د لتنمية
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة يف العام
 2021من�صة "دبي نك�ست" لتمكني
ال�����ش��ب��اب م��ن خمتلف اجل��ن�����س��ي��ات يف
دول����ة الإم������ارات م��ن ع��ر���ض الأفكار
الإب����داع����ي����ة مل�����ش��اري��ع��ه��م التجارية
واالبتكارية للح�صول على التمويل
الذي يحتاجونه لتحويلها �إىل واقع،
فيما ح�صلت � 394شركة على الدعم
املايل من "�صندوق حممد بن را�شد

لدعم م�شاريع ال�شباب" عام .2021
كما ا�ستفاد  83م�شروعاً من خدمات
"مركز حمدان للإبداع واالبتكار"،
راف��ع��اً ع��دد امل�ستفيدين من خدماته
منذ ت�أ�سي�سه وحتى العام � 2021إىل
 690رائد �أعمال .وم ّكنت باملقابل
"�أكادميية دب���ي ل���ري���ادة الأعمال"
���� 5,776ش���خ�������ص���اً خ���ل��ال ال���ع���ام
.2021
ك��ذل��ك ،ن��ال��ت ��� 33ش��رك��ة م��ن دولة
الإم����������ارات ودول جم��ل�����س التعاون
اخلليجي جائزة حممد بن را�شد �آل
م��ك��ت��وم ل�ل�أع��م��ال يف ال��ع��ام ،2021
وذل��ك مل�ساهمتها يف حتقيق التنمية
امل�ستدامة يف املنطقة .و�سجل العام
املا�ضي �أي�����ض��اً  228تر�شيحاً دولياً
���ض��م��ن ج���ائ���زة حم��م��د ب���ن را����ش���د �آل
مكتوم العاملية للمياه.
متكني املجتمعات
وع������ل������ى م���������س����ت����وى حم���������ور متكني
امل��ج��ت��م��ع��ات ،ب��ل��غ ع����دد امل�ستفيدين
من برامج ه��ذا القطاع ال��ذي ي�شكل
ع�صب العديد من م�شاريع ومبادرات
م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل
مكتوم العاملية  2.1مليون �إن�سان،
ب��زي��ادة ق��دره��ا م��ل��ي��ون م�ستفيد عن
العام  .2020وو�صل �إجمايل حجم
الإن���ف���اق ع��ل��ى م���ب���ادرات ه���ذه املحور
يف ال��ع��ام � 2021إىل  88.7مليون
دره����م ،ب��زي��ادة ق��دره��ا  9.2ماليني
درهم مقارنة بالعام .2020
وي�ضم حم��ور متكني املجتمعات ك ًال
م��ن كلية حم��م��د ب��ن را���ش��د ل��ل��إدارة
احلكومية ،ومركز ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم للتوا�صل احل�ضاري،
وم��ن��ت��دى الإع��ل�ام ال��ع��رب��ي ،وجائزة
ال�صحافة العربية ،وقمة وجائزة رواد
التوا�صل االجتماعي العرب ،وم�ؤمتر
دب�����ي ال���ري���ا����ض���ي ال��������دويل ،وج���ائ���زة
حممد ب��ن را���ش��د �آل مكتوم للإبداع
ال��ري��ا���ض��ي ،وامل��ن��ت��دى اال�سرتاتيجي

ال���ع���رب���ي ،وم���رك���ز حم��م��د ب���ن را�شد
لإعداد القادة ،و�ص ّناع الأمل.
وخ���ل���ال ال�����ع�����ام  ،2021ا�ستفاد
��� 32,400ش��خ�����ص م����ن خمتلف
اجلن�سيات واخللفيات الثقافية من
م��ب��ادرات وفعاليات مركز حممد بن
را�شد �آل مكتوم للتوا�صل احل�ضاري.
وبلغ عدد امل�شاركني يف برامج التعليم
التنفيذي اخلا�صة بكلية حممد بن
را���ش��د �آل مكتوم ل��ل��إدارة احلكومية
�إىل  2,692خالل العام .2021
واحتفل مركز حممد بن را�شد لإعداد
ال��ق��ادة بتخريج الدفعة الرابعة من
"برنامج ال��ق��ي��ادات امل�ؤثرة" خالل
ال���ع���ام � ،2021إىل ج��ان��ب تخريج
الدفعة الأوىل من برنامج "قيادات
دبي" .وتابعت كلية حممد بن را�شد
ل���ل����إدارة احل��ك��وم��ي��ة ت��ق��دمي برامج
املاج�ستري التابعة لـ"برامج حكومة
امل�ستقبل" يف ال��ك��ل��ي��ة ،ح��ي��ث �سجّ لت
 132خ��ري��ج��اً يف ال���ع���ام ،2021
فيما بلغ عدد امل�ستفيدين من بوابة
املعرفة احلكومية التي �أطلقها مركز
الإم���ارات للمعرفة احلكومية التابع
للكلية � 12,000شخ�ص.
وت��ط��وي��راً ل��ق��درات وم��ه��ارات الن�شء،
�شهد العام  2021ح�ضور 1,364
�شخ�صاً يف تدريبات �أكادمييات ريـال
م��دري��د الريا�ضية ال��ت��ي انطلقت يف
العام  2019بال�شراكة بني م�ؤ�س�سة
م��ب��ادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم
العاملية وم�ؤ�س�سة ريـال مدريد.
كذلك� ،سجل عدد امل�شاركني يف م�ؤمتر
دبي الريا�ضي ال��دويل � 2021أكرث
م���ن ��� 500ش��خ�����ص .ك��م��ا مت تكرمي
 28ريا�ضياً بجائزة حممد بن را�شد
�آل مكتوم للإبداع الريا�ضي يف العام
.2021
وو�صل عدد متابعي من�شورات املنتدى
اال�سرتاتيجي العربي التابع ملبادرات
حممد ب��ن را���ش��د �آل مكتوم العاملية
� 30ألف �شخ�ص يف العام .2021
و���ش��ه��د ال��ع��ام � 2021أي�����ض��اً �إقامة
الدورة الع�شرين من جائزة ال�صحافة
ال��ع��رب��ي��ة ال���ت���ي ح�����ص��ل��ت ع��ل��ي��ه��ا 15
�شخ�صية م��ن خمتلف التخ�ص�صات
يف العمل ال�صحفي املهني يف العامل
العربي.
مبادرات حممد بن را�شد
�آل مكتوم العاملية
�أُط���ل���ق���ت م���ؤ���س�����س��ة م����ب����ادرات حممد
بن را�شد �آل مكتوم العاملية يف العام
 2015ل���ت���ك���ون م��ظ��ل��ة لع�شرات
امل����ؤ����س�������س���ات اخل��ي�ري����ة والإن�سانية
التي يرعاها �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حم���م���د ب����ن را�����ش����د �آل م���ك���ت���وم منذ
عقود� ،ضمن ر�ؤية تقوم على م�أ�س�سة
ال��ع��م��ل الإن�������س���اين وامل��ج��ت��م��ع��ي ،من
خالل االبتكار والتطوير امل�ستمرين
وب���ن���اء م��ن��ظ��وم��ة ع��م��ل ق��ائ��م��ة على
اخلطط املدرو�سة واال�سرتاتيجيات
امل�ستدامة ،وذل��ك من خالل حت�سني
كفاءة عملياتها الت�شغيلية وامليدانية
وال��ل��وج�����س��ت��ي��ة ،وت���ع���زي���ز �شراكاتها
اال�سرتاتيجية ،واال�ستثمار الأمثل
يف القدرات الب�شرية ،ومتكني ال�شباب
ثقافياً ومعرفياً ،وتوحيد القدرات،
وحتقيق اال�ستفادة املثلى من الكفاءات
واخل�����ب����رات ،وت���ل���ب���ي���ة االحتياجات
الأ�سا�سية للمجتمعات ،مبا ي�سهم يف
تعزيز اال�ستقرار وال�سلم املجتمعي
وغر�س ثقافة الأمل كقوة دافعة من
�أجل التغيري الإيجابي.
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�أخبـار الإمـارات
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حممد احلمادي �أول �إماراتي يف ع�ضوية جمل�س �إدارة الرابطة النووية العاملية
املدير العام وانتخاب جمل�س �إدارة من  20ع�ضواً ،حيث يقوم
•• �أبوظبي-وام:
املجل�س بالواجبات القانونية املتعلقة ب�إدارة الرابطة وو�ضع
مت انتخاب �سعادة حممد �إبراهيم احلمادي الع�ضو املنتدب �سيا�ساتها و�أهدافها اال�سرتاتيجية.
وال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل���ؤ���س�����س��ة الإم������ارات للطاقة النووية وي���أت��ي ه��ذا االن��ت��خ��اب على خلفية الإجن����ازات اال�ستثنائية
لع�ضوية جمل�س �إدارة الرابطة العاملية النووية ك�أول �إماراتي التي حتققت للربنامج النووي ال�سلمي الإماراتي ،وحتديداً
يتوىل هذا املن�صب.
تطوير حمطات براكة للطاقة النووية ال�سلمية يف منطقة
وتتوىل الرابطة النووية العاملية ،التي تتخذ من العا�صمة الظفرة ب���إم��ارة �أبوظبي قبل نحو عقد من ال��زم��ان ،والتي
الربيطانية ل��ن��دن م��ق��راً ل��ه��ا ،دع��م تطوير ب��رام��ج الطاقة �أ�صبحت منوذجاً يحتذى به من قبل كافة م�شاريع الطاقة
النووية حول العامل ،و �أع�ضا�ؤها م�س�ؤولون عن  70%من النووية اجلديدة حول العامل.
�إنتاج الطاقة النووية يف العامل .كما يتوىل الأع�ضاء اختيار يذكر �أن اثنتني من حمطات براكة الأرب��ع حالياً يف مرحلة

04

الت�شغيل ال��ت��ج��اري ،بينما و�صلت املحطتان املتبقيتان �إىل
املراحل النهائية من الإجن��از ،حيث �أ�صبحت دولة الإمارات
الأوىل يف العامل العربي التي متتلك م�شروعاَ للطاقة النووية
متعدد املحطات يف مرحلة الت�شغيل ،كما تعد حمطات براكة
�أك�بر م�ساهم يف ت�سريع خف�ض الب�صمة الكربونية لقطاع
الطاقة يف دول���ة الإم����ارات واملنطقة ،وم�ساهم حم���وري يف
حتقيق �أهداف مبادرة دولة الإمارات اال�سرتاتيجية للحياد
املناخي بحلول  .2050ومنذ العام  ،2008يركز احلمادي
على تطوير الربنامج النووي ال�سلمي الإماراتي ،وحتديداً
�ضمان االلتزام باملتطلبات الرقابية املحلية و�أعلى املعايري

العاملية اخل��ا���ص��ة بال�سالمة والأم����ن واجل����ودة وال�شفافية
وع���دم االن��ت�����ش��ار ال��ن��ووي ،بينما يتوجه ال�ترك��ي��ز الآن على
املرحلة التالية من النظرة الأو�سع للربنامج النووي ال�سلمي
الإماراتي مع انتقال م�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية �إىل
جم���االت ج��دي��دة تتعلق ب��ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر واالب��ت��ك��ار يف
قطاع الطاقة النووية املتنامي يف الدولة ،مبا يف ذلك مناذج
امل��ف��اع�لات ال�����ص��غ�يرة و�إم��ك��ان��ي��ة ت��ط��وي��ر حم��ط��ات جديدة،
وت�����ص��دي��ر ال��ط��اق��ة واخل��ب��رات اخل��ا���ص��ة ب��ال��ط��اق��ة النووية
للمنطقة� ،إىل ج��ان��ب ا�ستك�شاف ت��ط��وي��ر م�����ص��ادر جديدة
للطاقة ال�صديقة للبيئة مثل الهيدروجني.

بطاقة ا�ستيعابية ت�صل �إىل  7ماليني ع ّينة  ..البنك يعزز جهود دبي يف علم اجلينوم والطب ال�شخ�صي

دبي تن�شئ �أول بنك حيوي معزز بتقنيات الروبوت يف الإمارات واالفتتاح يف 2023
•• دبي-وام:

بال�شراكة مع جامعة حممد بن
را���ش��د للطب وال��ع��ل��وم ال�صحية
وه��ي��ئ��ة ال�����ص��ح��ة ب���دب���ي� ،أعلنت
م���ؤ���س�����س��ة اجل��ل��ي��ل��ة ،ال��ع�����ض��و يف
م���ؤ���س�����س��ة م����ب����ادرات حم��م��د بن
را���ش��د �آل م��ك��ت��وم ال��ع��امل��ي��ة� ،أنها
ب�صدد �إن�شاء بنك حيوي مدعوم
بتقنيات الروبوت ،وبا�ستثمارات
ت�����ص��ل �إىل  17م��ل��ي��ون دره����م،
ليكون بذلك الأول من نوعه يف
دول���ة الإم����ارات ب��ه��دف النهو�ض
ب��ال��ب��ح��وث ال��ط��ب��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة يف
جم��االت اال�ضطرابات الوراثية
وال�سرطان والأوب��ئ��ة والأمرا�ض
املزمنة الأخرى.
وي��ع��د البنك �أح���د �أك�ب�ر البنوك
احل��ي��وي��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى العامل
ب��ط��اق��ة ا���س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ت��ي��ع��اب��ي��ة �ضخمـة
مت���ك���ن���ه م�����ن ح���ف���ظ و�إدارة 7
ماليني ع ّينة ،و�سيكون مقره يف
مركز حممد بن را�شد للأبحاث
ال��ط��ب��ي��ة م��ق�� ًرا ل���ه ،وه���و مبادرة
�أط��ل��ق��ت��ه��ا م���ؤ���س�����س��ة اجل��ل��ي��ل��ة يف
م��دي��ن��ة دب���ي ال��ط��ب��ي��ة ،بينما من
امل��ق��رر افتتاح البنك احل��ي��وي يف
عام .2023
و�أك������د ���س��م��و ال�����ش��ي��خ �أح���م���د بن
�سعيد �آل مكتوم ،رئي�س جمل�س
�أم��ن��اء م�ؤ�س�سة اجلليلة �أهمية
ه������ذه اخل����ط����وة يف دف������ع جهود
الأب��ح��اث وال��درا���س��ات الطبية يف
دول���ة الإم������ارات وامل��ن��ط��ق��ة ،ومن
ث���م ت��ع��زي��ز ال���ق���درة ع��ل��ى تقدمي
عالجات فعالة تعني على زيادة
معدالت ال�شفاء..
وقال“ :البنوك احليو ّية لها دور
م��ه��م يف تغيري ال���ع���امل� ،إذ يعزز
الو�صول �إىل البيانات الوراثية
وال�����ص��ور الطبية م��ن املنهجيات
ال���رائ���دة للتحليل ،وه���و م��ا كان
�أم ًرا م�ستحيلاً قبل ب�ضع �سنوات
فقط.

�سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم

الدكتور عبدالكرمي العلماء
وم������ع ك����ون����ه الأول م�����ن نوعه
ع��ل��ى م�ستوى ال���دول���ة� ،سي�سهم
البنك احل��ي��وي �إ�سهاماً �أ�سا�س ًيا
يف ال��ن��ه��و���ض ب���أ���س��ال��ي��ب الطب
احلديث ،و�سيم ّكن من الو�صول
�إىل اك��ت�����ش��اف��ات ع��ل��م��ي��ة كفيلة
بتح�سني �صحة الإن�سان».
وب���ف�������ض���ل ال���������دور امل���ه���ـ���م ال�����ذي
ت�سهم به البنـــــــوك احليويــــــة يف
ال��ن��ه��و���ض ب��ال��ب��ح��وث وتطويــــــر
االك��ت�����ش��اف��ات ال��ط��ب��ي��ة ،م��ن �ش�أن
ال���ب���ن���ك احل����ي����وي �أن ي�صبــــح
�أح���د �أب����رز م�����ص��ادر م�ســـت�شــــفى
ح����م����دان ب����ن را����ش���ـ���د اخليــــري
ل��رع��اي��ـ��ـ��ـ��ة م���ر����ض���ى ال�سرطان
وغ��ي�ره م��ن مرافــــــــق الرعاية
ال�صحيـــــــــة يف دولـــــة الإمـــــــارات
يف �إجراء البحوث وتوفري العالج
املتخ�ص�ص.

الربوفي�سور علوي ال�شيخ علي

 �أحمد بن �سعيد  :خطوة مهمة لدفع جهود الأبحاث والدرا�سات الطبية يف الدولة واملنطقة لتقدمي عالجات فعالة تعني على زيادة معدالت ال�شفاء. رجاء القرق :التقدم العلمي ي�سهم يف دعم االقت�صاد بزيادة معرفتنا ب�صحة الإن�سان والأمرا�ض والعالجات والطب ال�شخ�صي وغريها. عبدالكرمي العلماء�:سيتيح البنك لباحثني بيانات حيوية وطبية لتطوير اكت�شافات علمية كفيلة بعالج الأمرا�ض ال�شائعة والأمرا�ض املهددة لحياة. علوي ال�شيخ علي :البنك احليوي املُ ّعزز بتقنيات الروبوت يرتجم ر�ؤية دبي يف النهو�ض بقطاع الرعاية ال�صحية وت� ّصدر االكت�شافات.و ُي��ع��ت�بر ال��ب��ن��ك احل���ي���وي �أ�شبه
مب�ستودع لتخزين خمتلف �أنواع
الع ّينات البيولوجية الب�شرية،
م��ث��ل ال���دم والأن�����س��ج��ة واخلاليا
واحل����م���������ض ال������ن������ووي؛ �إ����ض���اف���ة
�إىل ت��خ��زي��ن ال��ب��ي��ان��ات املتعلقة
ب���ال���ع��� ّي���ن���ات ،وم�������ص���ادر جزيئات
حيوية �أخرى ميكن ا�ستخدامها
يف البحوث ال�صحية.
وت�شكل البنوك احليوية م�صادر
م��ه��م��ة ل��ل��ب��ح��وث ال��ط��ب��ي��ة كونها
تدعم العديد من �أن��واع البحوث
امل���ع���ا����ص���رة م���ث���ل ع���ل���م اجلينوم

وال����ط����ب ال�����ش��خ�����ص��ي وتطوير
الت�شخي�ص الطبي والعالجات.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ،ق���ال���ت الدكتورة
رجاء عي�سى �صالح القرق ،رئي�س
جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة اجلليلة
وع�������ض���و يف جم���ل�������س الأم�����ن�����اء:
“تعترب ال��ب��ن��وك احل��ي��و ّي��ة نقلة
نوع ّية يف جمال الرعاية ال�صحية،
و�ستحدث ثورة يف جمال البحوث
ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ي ت�����ؤدي �إىل نتائج
�أف�ضل لعالج املر�ضى ،و�ستوفر
فر�صة للباحثني وال��ع��ام��ل�ين يف
امل��ج��ال للعمل وال��ت��ع��اون يف بناء

الدكتورة رجاء عي�سى �صالح القرق
ال�����ش��ائ��ع��ة والأم�����را������ض امل���ه���ددة
للحياة مثل ال�سرطان و�أمرا�ض
القلب وال�سكتة الدماغية».
وتخدم البنوك احليوية ك�أماكن
خم�ص�صة لتخزين ع ّينات املر�ضى
وال���ع���م���ل ك��م��رك��ز ل��ل��ت��ع��اون بني
العلماء لإج���راء درا���س��ات �صحية
لل�سكان �أو النظر �إىل جمموعات
م��ن امل��ر���ض��ى ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من
�أم��را���ض معينة وحم��اول��ة �إيجاد
ع�ل�اج���ات وت�����ش��خ��ي�����ص��ات �أف�ضل
لعالج املر�ضى و�إنقاذ الأرواح.
وق��ال الربوفي�سور علوي ال�شيخ
ع��ل��ي ،ن��ائ��ب امل��دي��ر ال��ع��ام لهيئة
ال�صحة ب��دب��ي�“ :إن�شاء البنك
احليوي املعزز بتقنيات الروبوت
ي��ت�رج����م ر�ؤي��������ة دب�����ي ال�ساعية
�إىل ال��ن��ه��و���ض ب��ق��ط��اع الرعاية
ال�����ص��ح��ي��ة وت�����ص��دّر االكت�شافات

م�ستقبل �أف�����ض��ل و�أك��ث��ر �صحة
ل��ل��أج����ي����ال ال����ق����ادم����ة .وي�سهم
التقدم العلمي يف دعم االقت�صاد
من خالل زيادة معرفتنا ب�صحة
الإن�سان والأم��را���ض والعالجات
والطب ال�شخ�صي وغريها».
وم��������ن �������ش�������أن ال�����ن�����ظ�����ام الآيل
الروبوتي املعزّز بتقنيات الذكاء
اال���ص��ط��ن��اع��ي �أن ي��ك��ف��ل ت�أمني
ال��ع�� ّي��ن��ات احل��ي��وي��ة يف م�ستودع
م��ب��رد ب���درج���ة ح�����رارة �أق����ل من
ّ
 80درج��ة مئوية ما �سيحافظ
على �سالمة الع ّينات ويطيل �أمد

�إمكانية اال�ستفادة منها .بدوره،
قال الدكتور عبد الكرمي �سلطان
ال���ع���ل���م���اء ،ال��رئ��ي�����س التنفيذي
مل���ؤ���س�����س��ة اجل���ل���ي���ل���ة�“ :ست�شكل
�سرية معلومات املر�ضى �أولوية
�أ�سا�سية للبنك احليوي التزاماً
ب��الأن��ظ��م��ة وال��ل��وائ��ح والقوانني
امل��ع��م��ول ب��ه��ا يف دول���ة الإم�����ارات.
وت����ع����زي����زًا مل�������س���ت���وي���ات ال�صحة
العامة� ،سيتمكن الباحثون من
احل�صول على البيانات احليوية
وال��ط��ب��ي��ة ل��ت��ط��وي��ر اكت�شافات
علمية كفيلة ب��ع�لاج الأمرا�ض

•• �إ�سالم �آباد-وام:

و�أكد �سعادته على �سيا�سة دولة الإمارات
الثابتة يف تر�سيخ عالقاتها مع الدول
ال�����ص��دي��ق��ة وال���ت���ي ت���ق���وم ع��ل��ى مبادئ
ال��ث��ق��ة واالح����ت���رام امل���ت���ب���ادل وخدمة
امل�����ص��ال��ح امل�����ش�ترك��ة وال��ع��م��ل م��ن �أجل
ال�سالم والتنمية ،وتعزيز قيم التعاي�ش
وال��ت�����س��ام��ح ع��ل��ى امل�����س��ت��وي�ين الإقليمي
وال��ع��امل��ي .م��ن جهتها �أك���دت معاليها -
خ�ل�ال ال��ل��ق��اء  -ع��ل��ى ع��م��ق العالقات
بني دول��ة الإم���ارات وباك�ستان و�أهمية
العمل ب�شكل وثيق م��ن �أج��ل االرتقاء
بها �إلـى �أعلى امل�ستويات و�آف���اق �أرحب
ت�صب فـي م�صلحة البلدين و�شعبيهما� ،أن باك�ستان تويل �أهمية بالغة لتعزيز
وال��ب��ن��اء على النجاحات ال��ت��ي حتققت العالقات مع دولة الإم��ارات ،مو�ضحة
خ�لال ال�سنوات املا�ضية .و�أ���ش��ارت �إىل �أن هناك توافقا بني قيادتي البلدين يف

و�سي�ضيف البنك احليوي قيمة
كبرية �إىل نظام الرعاية ال�صحية
يف دب��ي واملنطقة وه��و مل��ث��ال حي
على �أنّه ب�إمكان دمج الرعاية مع
اال�ستك�شافات والتقدم �أن ي�ضع
الأ���س�����س لنتائج �أف�����ض��ل ملر�ضانا
احلاليني وامل�ستقبليني».
ون�����ظ����� ًرا ل���ل���ت���ن���وع ال�������س���ك���اين يف
دول���ة الإم��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ارات ال��ت��ي يحت�ضن
جمتمعها العاملي طيفاً وا�سعاً من
الأع��راق� ،سيوفر البنك احليوي
م��ن�����ص��ة ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة للدرا�سة
وامل��ق��ارن��ة ب�ين ال��ع��ادات الوراثية
والبيئية والغذائيــــــة والنواحي
ال�����س��ل��وك��ي��ة .ك��م��ا ت��ت��ي��ح البنوك
احل���ي���وي���ة ل��ل��ب��اح��ث�ين �إمكانية
الو�صول �إىل البيانات التي متثل
�أعدادًا كبرية من الأ�شخا�ص.
وي�ستطيع العديد من الباحثني
�إجراء درا�سات متعددة الأغرا�ض
ع��ب�ر ا����س���ت���خ���دام ال���ع��� ّي���ن���ات من
ال���ب���ن���وك احل���ي���وي���ة والبيانات
امل�ستمدة من تلك العينات.
و���س��ي��ع��زز ال��ب��ن��ك احل��ي��وي فر�ص
ال����ت����ع����اون اال�����س��ت�رات����ي����ج����ي مع
�أب����رز ه��ي��ئ��ات ال��رع��اي��ة ال�صحية
وال�شركاء يف جميع �أنحاء املنطقة
وال�����ع�����امل ،و����س���ي���دع���م ال���ت���ع���اون
البحوث الطبية احليوية الرائدة
وي�س ّرع �سبل االكت�شافات الطبية
لتح�سني حياة املر�ضى.
و���س��ي��ع��م��ل ال��ب��ن��ك وف����ق �أف�ضل
املمار�سات املتبعة يف ه��ذا املجال
م�����ع االل������ت������زام ب�����أع����ل����ى ق���واع���د
االم��ت��ث��ال وامل��ع��اي�ير الأخالقية
جل�����م�����ع ال�����ع����� ّي�����ن�����ات احل����ي����وي����ة
وتخزينها ومعاجلتها وحتليلها
وا�ستخدامها يف البحوث اخلا�صة
ب��ال��ع��وام��ل ال���وراث���ي���ة والبيئية
امل������ؤث�����رة ع���ل���ى ���ص��ح��ة الإن�������س���ان
والأمرا�ض التي ت�صيبه .وميكن
احل�صول على مزيد من املعلومات
عرب املوقـــع الإلكرتوينwww. :
aljalilafoundation.ae

«م�سبار الأمل» � ..إجنازات علمية ترثي معرفة الب�شرية بـ «الكوكب الأحمر» �سفري الدولة يلتقي وزيرة الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية الباك�ستانية

•• �أبوظبي-وام:

يوا�صل م�شروع الإمارات ال�ستك�شاف
امل���ري���خ " م�����س��ب��ار الأم�����ل " �إدها�ش
العامل و�إث���راء املعرفة الب�شرية مبا
يحققه م��ن �إجن���ازات غ�ير م�سبوقة
حول الكوكب الأحمر.
ويف جديد الإجن����ازات ،جنح امل�سبار
يف ر���ص��د ظ��اه��رة ف��ري��دة مل ي�سبق
ر�ؤي��ت��ه��ا �أط��ل��ق عليها ف��ري��ق العمل
ا�سم "ال�شفق املنف�صل املتعرج" والتي
تفتح �آفاقا جديدة للتعمق بدرا�سة
ب��ي��ئ��ة ال���ب�ل�ازم���ا ذات الديناميكية
العالية يف املريخ.
وتعد �صور ال�شفق التي مت احل�صول
عليها من �أب��رز و�أ�شمل ال�صور التي
قدّمها "م�سبار الأمل" حتى الآن،
وتت�ضمن �أ�شكا ًال مطوّلة قد تكون
ناجمة ع��ن مناطق ممتدة مماثلة،
توفر �شروط تن�شيط الإلكرتونات
كما يف مناطق الذيل املغناطي�سي.
وك��ان م�شروع الإم���ارات ال�ستك�شاف
املريخ "م�سبار الأمل" قد ك�شف يف
ي��ون��ي��و امل��ا���ض��ي ع��ن ال�����ص��ور الأوىل
م��ن نوعها يف ت��اري��خ الب�شرية التي
تبني �صورة �شاملة لظاهرة ال�شفق
املنف�صل يف الغالف اجلوي للمريخ
�أثناء الليل با�ستخدام الأ�شعة الفوق
بنف�سجية البعيدة ،معتربا �أن تلك
ال�����ص��ور اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ���س��ت�����س��اه��م يف
�إث�����راء م��ع��ارف ال��ع��ل��م��اء والباحثني
عند درا�سة التفاعالت بني الإ�شعاع
ال�����ش��م�����س��ي وامل�����ج�����ال املغناطي�سي
ل��ل��م��ري��خ وغ��ل�اف����ه اجل�������وي .وق����دم
"م�سبار الأمل" منذ و�صوله �إىل
مدار كوكب املريخ م�ساهمات علمية
غري م�سبوقة ومعلومات هي الأوىل
م���ن ن��وع��ه��ا ح����ول ال���غ�ل�اف اجل���وي
للكوكب الأحمر يف �أوق��ات خمتلفة،

التقى �سعادة حمد عبيد �إبراهيم �سامل
الزعابي �سفري الدولة لدى جمهورية
باك�ستان الإ�سالمية معايل حنا رباين،
وزي������رة ال����دول����ة ل���ل�������ش����ؤون اخلارجية
الباك�ستانية.
وق����دم ���س��ع��ادت��ه خ�ل�ال ال��ل��ق��اء التهنئة
ملعاليها مبنا�سبة تعيينها يف من�صبها
اجلديد ،ومتنى لها التوفيق والنجاح،
و�أ�������ش������اد ب���ال���ع�ل�اق���ات ال����وط����ي����دة بني
البلدين ،م�شريا �إىل وجود العديد من
الفر�ص لتعزيز التعاون على خمتلف
ال�صعد مبا يعود باخلري واملنفعة على
البلدين و�شعبيهما.
حيث �أر���س��ل يف ال��ي��وم ال�����س��اد���س من
ال����و�����ص����ول �أوىل �����ص����وره للكوكب
الأح��م��ر ال��ت��ي التقطت عند �شروق
ال�شم�س و�أظهرت بركان "�أوليمبو�س
م�ؤن�س" ،ال����ذي ي��ع��د �أك��ب�ر بركان
على ك��وك��ب امل��ري��خ و�أك�ب�ر ب��رك��ان يف
امل��ج��م��وع��ة ال�����ش��م�����س��ي��ة .وا�ستخدم
امل�����س��ب��ار ك���ام�ي�را رق��م��ي��ة متطورة
اللتقاط ال�صورة على ارتفاع حوايل
 25,000ك��ي��ل��وم�تر ف����وق �سطح
امل���ري���خ ،وي��ظ��ه��ر يف اجل����زء العلوي
من ي�سار ال�صورة القطب ال�شمايل
للمريخ ،كما تظهر ال�صورة ب�شكل
وا�ضح الرباكني الثالث القريبة من
خط اال�ستواء على املريخ وهي قمة
ا���س��ك��ري��و���س وق��م��ة ب��اف��ون��ي�����س وقمة
�أر�سيا.
وجن��ح م�سبار الأم���ل يف ال��ف�ترة من
 29دي�سمرب  2021وح��ت��ى 14
يناير  2022يف ت�سجيل ع��دد من
املالحظات الفريدة حول العوا�صف
الغبارية املريخية وتوفري معلومات
عميقة وغري م�سبوقة حول طريقة
تطور هذه العوا�صف وانت�شارها يف

م�ساحات �شا�سعة من الكوكب.
ور�صد "م�سبار الأمل" خالل الفرتة
امل���ح���ددة ع��ا���ص��ف��ة غ��ب��اري��ة �إقليمية
���س��ري��ع��ة ال��ت��ط��ور ،ب��وا���س��ط��ة كامريا
اال�ستك�شاف الرقمية  EXIواملقيا�س
ال��ط��ي��ف��ي ب��الأ���ش��ع��ة حت���ت احلمراء
 ،EMIRSتو�سعت �إىل حجم يزيد
على ع��دة �آالف م��ن الكيلومرتات،
حيث مت توثيق منوها وتبددها على
مدار �أ�سبوعني تقري ًبا.
ون�شر م�شروع الإم���ارات ال�ستك�شاف
امل��ري��خ "م�سبار الأمل" ح��ت��ى الآن
 3حزم من البيانات العلمية التي
ج��م��ع��ه��ا ب����ه����دف �إت���اح���ت���ه���ا جم���ان���اً
ل��ل��م��ج��ت��م��ع ال��ع��ل��م��ي ح����ول العامل،
حيث ت�ضمنت احل��زم��ة الأوىل من
ال���ب���ي���ان���ات �����ص����وراً ف���ري���دة للمريخ
ر����ص���دت م�لاح��ظ��ات غ�ي�ر م�سبوقة
ح��ول �سلوك غ��ازات الغالف اجلوي
ل���ل���ك���وك���ب الأح�����م�����ر وال���ت���ف���اع�ل�ات
ال��ت��ي حت���دث ب��ي��ن��ه��ا ،و�أظ���ه���رت تلك
امل�ل�اح���ظ���ات اخ���ت�ل�اف���ات ك���ب�ي�رة يف
وفرة كل من الأك�سجني الذري و�أول
�أك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي

العلوي للمريخ يف اجلانب النهاري
من الكوكب ،كما تك�شف عن هياكل
مل تكن متوقعة من ناحية احلجم
والتعقيد.
وق��دم��ت احل��زم��ة ال��ث��ان��ي��ة والثالثة
م���ن ال��ب��ي��ان��ات ال��ع��ل��م��ي��ة معلومات
ت�ساعد املجتمع العلمي العاملي على
ا���س��ت��ح��داث من���اذج علمية �أك�ث�ر دقة
ل��ل��غ�لاف اجل����وي ل��ل��م��ري��خ وت�ساهم
يف فهم �أع��م��ق للتغري امل��ن��اخ��ي على
ال���ك���وك���ب الأح�����م�����ر؛ ك���م���ا ت�ضمنت
احل���زم���ت���ان ����ص���ورا دق��ي��ق��ة ت�ساعد
على درا�سة حركة الرياح ،ومراقبة
ظ����اه����رة ت�������ش��� ّك���ل ال����غ����ي����وم ،وحركة
ع��وا���ص��ف ال��غ��ب��ار .وي��ح��م��ل "م�سبار
الأمل" على متنه � 3أج��ه��زة علمية
م��ب��ت��ك��رة ه���ي :ك��ام�يرا اال�ستك�شاف
الرقمية ،واملقيا�س الطيفي بالأ�شعة
حت��ت احل���م���راء ،وامل��ق��ي��ا���س الطيفي
بالأ�شعة ف��وق البنف�سجية ،وت�سهم
هذه الأجهزة يف تعزيز قدرة وكفاءة
امل�سبار على نقل �صورة �شاملة عن
مناخ املريخ وطبقات غالفه اجلوي
املختلفة.

خمتلف الق�ضايا الدولية ،الأمر الذي
م��ن �ش�أنه �أن ي�ساعد يف توطيد املزيد
من الروابط القائمة.

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13532بتاريخ 2022/4/29

وزارة العدل  -حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
الق�ضية التنفيذية رقم  1066ل�سنة 2016
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني (ن�شرا)

70021

�إعــــــــــالن

�إىل املنفذ �ضده  /خليفة عبيد علي القطي النعيمى
ل�صالح طالب التنفيذ � /سعاد مو�ساالتي
تعلن حمكمة ال�شارقة الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني على موقع الإمارات للمزادات www.
 emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم اخلمي�س املوافق  ، 2022/05/12وذلك لبيع
الوحدات يف القطعة رقم  989ملك مبنطقة اخلان (برج هند) العلى عطاء والعائد ملكيته للمنفذ �ضده و�أو�صافها
على النحو التايل :
رقم الوحدة

رقم امللك

تخفي�ض %50

امل�ساحة

رقم الوحدة

رقم امللك

تخفي�ض %50

امل�ساحة

104

 8/989ملك

 172,500درهم

 1077.44ق.م

907

 75/989ملك

 152,500درهم

 975.19ق.م

207

 19/989ملك

 157,500درهم

 975.19ق.م

1103

 87/989ملك

 235,000درهم

 1,291.64ق.م

301

 21/989ملك

 127,500درهم

 829.88ق.م

1402

 101/989ملك

 335,000درهم

 1,772.77ق.م

408

 36/989ملك

 105,000درهم

 673.80ق.م

805

 65/989ملك

 170,000درهم

 1,073.14ق.م

1801

 117/989ملك

 277,500درهم
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 1,538,13ق م

يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن
املقدر للعقار .فعلى من يرغب بال�شراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع
االلكرتوين للإمارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع وعلى كل من له
اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل.
عن  /رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم ت�شوي�س ما�ساال
رخ�صة رقم CN 1103355:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �إ�سم جتاري من /مطعم ت�شوي�س ما�ساال
CHOICE MASALA RESTAURANT

�إىل /مطعم رويال كرات�شي
ROYAL KARACHI RESTAURANT

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال
فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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الإح�سان اخلريية تكرم  30طالب ًا من الأيتام املتفوقني درا�سي ًا وتطلق برنامج �أمهر
•• عجمان  :الفجر

�أكد ال�شيخ الدكتور عبد العزيز بن على النعيمي ،الرئي�س
التنفيذي جلمعية الإح�سان اخل�يري��ة ،حر�ص اجلمعية يف
مثل ه��ذا اليوم من كل ع��ام ،على تكرمي �أبنائها املتفوقني
واملتميزين درا�سياً ،وذلك متا�شيا مع مبادرة متكني الأيتام
ال��ت��ى �أط��ل��ق��ه��ا �سمو ال�شيخ ع��م��ار ب��ن حميد النعيمي ويل
عهد عجمان رئي�س املجل�س التنفيذي ،ب��ه��دف دجم��ه��م يف
املجتمع ورعايتهم ال�شاملة وت�أهيلهم نف�سياً وعلمياً و�صحياً
واجتماعياً م��ن خ�لال متخ�ص�صني يف ه��ذا امل��ج��ال ،بهدف
حتفيزهم ملوا�صلة طريق العلم ،وتذليل كافة العقبات التي
تواجههم خالل م�سريته.

جاء ذلك خالل تنظيم حفل �إفطار جماعي للأيتام و�أ�سرهم
�أول �أم�س يف فندق �سراي  ،وذلك لتكرمي عدد  30يتيماً من
املتفوقني درا�سياً ،قدمت جمعية الإح�سان اخلريية خالله
مبالغ مالية وه��داي��ا عينية قيمة �ضمن ب��رن��ام��ج احلفل،
بهدف بث الروح الإيجابية لتحقيق ا�ستمرار التميز والتفوق
العلمي ،بالإ�ضافة �إىل اطالق برنامج �أمهر التى من �ش�أنها
دعم الأيتام بت�أهيلهم يف كافة النواحي العلمية والثقافية
واالجتماعية من خالل برامج ودوات تدريبة مدرو�سة.
و�أ���ش��ار ال�شيخ ال��دك��ت��ور عبد العزيز ب��ن على النعيمي ،ب�أن
اجل��م��ع��ي��ة ت�سعى �إىل ت�شجيع ط��ال��ب ال��ع��ل��م م��ن الأيتام،
واالهتمام بهذه الفئة ودعمها مادياً ومعنوياً  ،مبا يج�سد
ر�ؤي��ة اجلمعية يف ري��ادة العمل اخل�يري والإن�����س��اين  ،ون�شر

القيم الإن�سانية النبيلة التى ميار�سها �أفراد املجتمع لت�صبح
�سلوك ميار�س وثقافة تتبع ،و�أو�ضح �أن متيز الأيتام وتفوقهم
مل ي�أتي من فراغ ،بل من جهد و�صرب وجلد ،فكفالتهم �أمر
واجب ،ودجمهم يف املجتمع من �أجل تطوير عجلة الإنتاج،
واال�ستفادة منهم يف التنمية امل�ستدامة ،وت�أهيلهم من خالل
برنامج �أمهر التدريبي .وثمن جهود وتكاتف �أه��ل اخلري
و�أ�صحاب الأي��ادي البي�ضاء ممن �صاروا ركائز داعمة لهذه
الفئة ودورها املتمثل يف خدمة املجتمع بكل �شرائحه وفئاته،
خ�صو�صا يف �شهر رم�ضان الف�ضيل ،مبا يخدم �أهداف التنمية
املجتمعية واملبادرات الإن�سانية التى من �ش�أنها تر�سيخ روح
اخلري والعطاء ،وذلك بتقدمي حزمة من امل�ساعدات الداعمة
لتمكني الأيتام ودجمهم يف املجتمع.

الإمارات تطور التجربة الأوىل من نوعها عامليا على امل�ستوى احلكومي
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جائزة تكنولوجيا احلكومات  ..ن�سخة مطورة وتو�أم رقمي ب�صيغة «�أن� .أف .تي»
•• دبي-وام:

ن�سخة م��ط��ورة وت����و�أم رق��م��ي ب�صيغة
ال���رم���وز غ�ير ال��ق��اب��ل��ة ل�لا���س��ت��ب��دال "
�أن� .أف .ت��ي " ،يف ج��ائ��زة تكنولوجيا
احل��ك��وم��ات التي احتفت ع�بر من�صة
ال��ق��م��ة ال��ع��امل��ي��ة للحكومات ،2022
ب�أف�ضل احللول التكنولوجية املبتكرة
التي متكنت احلكومات من تطويرها
وتبنيها وتعميمها ملواجهة حتديات
قائمة �أو ا�ستباقاً لأخرى قادمة.
���س��اب��ق��ة �أوىل م����ن ن���وع���ه���ا ي���ت���م من
خ�لال��ه��ا ت��ك��رمي اجل���ه���ات وامل���ب���ادرات
وامل�����ش��اري��ع احل��ك��وم��ي��ة ح����ول العامل
بجائزة حكومية ت�ضم رمزاً غري قابل
لال�ستبدال يربط التكرمي ب�أ�صحابه
مدى احلياة ،ما ي�ضيف بعداً جديداً
جل��ائ��زة تكنولوجيا احل��ك��وم��ات التي
�أطلقتها حكومة دول��ة الإم���ارات منذ
���س��ن��وات ع�ب�ر م��ن�����ص��ة ال��ق��م��ة العاملية
ل��ل��ح��ك��وم��ات ،وي�����ش��رف ع��ل��ى تنظيمها

برنامج الإم��ارات للخدمة احلكومية
املتميزة.
وج���اءت الن�سخة امل��ط��ورة م��ن جائزة
تكنولوجيا احلكومات ،لتواكب املرحلة
ال��ت��ي و���ص��ل �إل��ي��ه��ا الإن�����س��ان يف العقد
الثالث من القرن الواحد والع�شرين،
وح����ال����ة ال����ت����داخ����ل واالن������دم������اج بني
الواقع الفعلي وال��واق��ع االفرتا�ضي،
التي �سرعت جائحة فريو�س كورونا
امل�ستجد "كوفيد –  "19يف حتويلها
�إىل من���ط ���ش��ام��ل ل��ل��ح��ي��اة والعمل،
وحتولت �إىل تكرمي مبتكر يجمع يف
مالحمه وتفا�صيله العن�صرين معاً
يف جائزة واحدة.
وتعد الرموز غري القابلة لال�ستبدال
�أ�����ص����وال رق��م��ي��ة ف���ري���دة ت���ت���واف���ق مع
ن��ظ�يرات��ه��ا يف ال��ع��امل احلقيقي التي
ت�ستخدم تقنية ب��ل��وك ت�شني كنظام
موثوق للتحقق من �صحة معلومات
الأ�صول ،وميكن العثور على الرموز
ال��رق��م��ي��ة غ�ي�ر ال��ق��اب��ل��ة لال�ستبدال

امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ،وك����رم����ت االب����ت����ك����ارات
التكنولوجية احلكومية يف جماالت
ال�����ص��ح��ة وج�����ودة احل���ي���اة ،والتعليم،
وال��ل��اج�����ئ��ي��ن ،وال����ت����غ��ي�ر امل����ن����اخ����ي،
واخل��دم��ات احلكومية القائمة على
ال���ذك���اء اال���ص��ط��ن��اع��ي ،واالبتكارات
اخلالقة.
واح��ت��ف��ت اجل���ائ���زة ب���إ���س��ه��ام��ات رواد
التكنولوجيا يف تقدمي حلول خدمية
ت�ستبق التحديات امل�ستقبلية وتعزز
جودة حياة الإن�سان ،وكرمت احللول
التكنولوجية والرقمية املبتكرة لدى
اخلا�صة بجائزة تكنولوجيا احلكومات احلكومات ،التي مت تطويرها ملواجهة
يف موقع "�أوبن �سي"� ،أول و�أكرب �سوق ال���ت���ح���دي���ات ب�����ش��ك��ل ا���س��ت��ب��اق��ي يعزز
ل��ل��رم��وز غ�ير القابلة لال�ستبدال يف اجلاهزية احلكومية للم�ستقبل.
العامل.
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 الإم����ارات �أول حكومة متنحع��ل��ى ت��ك��رمي احل���ل���ول التكنولوجية جائزة بتقنية "�أن� .أف .تي".
والرقمية املبتكرة ل��دى احلكومات ،و�أك���������د �����س����ع����ادة حم���م���د ب�����ن طليعة
ال��ت��ي ت�ستجيب للتحديات الكربى ،رئي�س اخل��دم��ات احلكومية حلكومة
وتعزز اجلاهزية احلكومية للتحديات الإم����ارات� ،أن الن�سخة امل��ط��ورة لدرع

اجل���ائ���زة ،ج���اءت ل��ت��واك��ب التطورات
امل���ت�������س���ارع���ة ال���ت���ي ي�����ش��ه��ده��ا العامل
م���دف���وع���اً ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا املتقدمة،
م�شرياً �إىل �أن حكومة دولة الإمارات
ه��ي �أول ح��ك��وم��ة مت��ن��ح ف��ائ��زي��ن من
جهات وم�شاريع وم��ب��ادرات حكومية
ج���ائ���زة ت��ع��ت��م��د ت��ق��ن��ي��ة ال���رم���وز غري
القابلة لال�ستبدال "�أن� .أف .تي".
وقال ابن طليعة �إن التطوير امل�ستمر
جل����ائ����زة ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا احل���ك���وم���ات،
وت��وا���ص��ل ت��ق��دمي��ه��ا ع��ل��ى م���دى �سبع
دورات م��ت��ت��ال��ي��ة ع�ب�ر م��ن�����ص��ة القمة
ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ات ،يعك�س حر�ص
ح��ك��وم��ة دول���ة الإم�����ارات ع��ل��ى حتفيز
احل����ك����وم����ات ح�����ول ال����ع����امل البتكار
احللول وت�صميم املبادرات وامل�شاريع
ال��ت��ي مت��ك��ن��ه��ا وت��رت��ق��ي بجاهزيتها،
وت����ع����ي����د ت�������ش���ك���ي���ل م��ل��ام�����ح العمل
احل��ك��وم��ي مب��ا ي�سهم يف ب��ن��اء اجليل
اجل��دي��د حلكومات امل�ستقبل .وتبنت
ال��ق��م��ة من����وذج����اً ج����دي����داً يف اختيار

التجارب وق�ص�ص النجاح املبتكرة ،يف
فئات اجلائزة� ،إذ عملت بال�شراكة مع
عدد من ال�شركاء العامليني على ر�صد
ودرا�سة  250جتربة ،من  65دولة،
ق�� ّي��م��ت��ه��ا جل��ن��ة حت��ك��ي��م ع��امل��ي��ة ،ت�ضم
خرباء ومتخ�ص�صني يف فئات اجلائزة،
وو���ص��ل��ت �إىل امل��رح��ل��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة من
التقييم ،نحو  50جتربة حكومية،
ق�� ّي��م��ت��ه��ا ال��ل��ج��ن��ة جم�������دداً ،الختيار
�أف�ضلها للفوز بالفئات ال�ست للجائزة.
وعملت جل��ان التحكيم ،على تقييم
التجارب احلكومية بناء على معايري
م�ستوى االبتكار والإب���داع يف الأفكار
واحللول ،ومدى النجاح يف ت�صميمها لتحفيز االبتكار والتح�سني امل�ستمر
وتنفيذها وتطبيقها ،باال�ستفادة من يف اخل�����دم�����ات وال���ع���م���ل احلكومي،
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا الذكية وح��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى ت�����ش��ج��ي��ع امل����ب����ادرات
وح��ل��ول��ه��ا ال��رق��م��ي��ة ،و���ش��م��ول وحجم وامل�������ش���اري���ع امل���ب���ت���ك���رة يف القطاعني
ت�أثريها يف القطاعات التي تطبّقها احلكومي واخل��ا���ص ،وتعزيز دورهما
يف ت�شكيل م�ستقبل العمل امل�ؤ�س�سي،
فيها.
وجت�سد جائزة تكنولوجيا احلكومات ،وت���ر����س���ي���خ االب����ت����ك����ار ور�����س����م معامل
���س��ع��ي ال���ق���م���ة ال���ع���امل���ي���ة للحكومات ال��ت��وج��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة يف القطاعات

الأك���ث��ر ارت���ب���اط���اً ب��ح��ي��اة الإن�������س���ان،
ملواجهة التحديات احلالية ،وا�ستباق
التحديات امل�ستقبلية بحلول �إبداعية
ق��اب��ل��ة للتطبيق ع��ل��ى ن��ط��اق وا�سع،
تدعم بناء جمتمعات م�ستقبلية ذكية
قائمة على املعرفة واالبتكار ،وحلول
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا اخل��ل�اق����ة لتحقيق
اال�ستدامة يف خمتلف القطاعات.

«خليفة الرتبوية»  :دور حيوي للأ�سرة واملدر�سة يف تر�سيخ قيم ال�شهر الف�ضيل لدى الن�شء

جميلة خاجني  :هالة الإن�سان ترتبط ب�أبعاد روحانية
وج�سدية وعقلية ي�سطع من خاللها نور ال�صائم
•• �أبوظبي –الفجر:

�أك��دت الأم��ان��ة العامة جلائزة خليفة
الرتبوية على �أهمية ا�ستثمار البيئة
الإيجابية التي �شهدها �شهر رم�ضان
املبارك من قبل خمتلف فئات املجتمع
بحيث يعزز �أولياء الأمور لدى �أبنائهم
وبناتهم القيم النبيلة التي ارتبطت
بال�شهر الكرمي عطا ًء وتكاف ً
ال و�صلة

�أرحام وغريها من القيم التي ج�سدها
جمتمع دول���ة الإم�����ارات خ�ل�ال �شهر
رم�ضان املبارك .
جاء ذلك خالل املحا�ضرة الرم�ضانية
التي نظمتها الأمانة العامة للجائزة
ع���ن ب��ع��د ب���ع���ن���وان " ن����ور ال�����ص��ائ��م "
ل���ل���دك���ت���ورة ج��م��ي��ل��ة خ���اجن���ي ع�ضو
ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة جل���ائ���زة خليفة
الرتبوية ،وتطرقت فيها �إىل مفهوم

ال�������ص���ي���ام وامل���ق���ا����ص���د امل���رت���ب���ط���ة به
وال��ط��اق��ة ال��روح��ي��ة الإي��ج��اب��ي��ة التي
ت�ترت��ب ع��ل��ى ال�����ص��ي��ام ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
العنا�صر التي ت�ؤثر يف هالة الإن�سان
ب�شكل علمي و�صحيح ع�بر تزويده
بعنا�صر �إيجابية �ضمن تكامل الأبعاد
الروحية واجل�سدية والعقلية .
و�أ�����ش����ارت ال���دك���ت���ورة ج��م��ي��ل��ة خاجني
خ�لال املحا�ضرة �إىل البعد الروحي

وال���ذك���اء ال���روح���ي امل��رت��ب��ط�ين بهالة
اجل�����س��م خ�ل�ال ال�����ص��ي��ام وال���ف���رق بني
التدين وال��ذك��اء ال��روح��ي بالإ�ضافة
�إىل تعريف املجال الكهرومغناطي�سي
للإن�سان " الهالة " وارتباط ذلك كله
بنور ال�صائم وا�ستمرار ه��ذه احلالة
ال��ن��وران��ي��ة �إىل م��ا بعد �شهر رم�ضان
املبارك .
و�أو����ض���ح���ت �أن ال��ق��ي��م ال��ت��ي �شهدها

ال�شهر ال��ك��رمي م��ن ال��ت��ك��اف��ل وامل���ودة
و���ص��ل��ة الأرح�������ام وال��ع��م��ل الإن�ساين
واخلريي كلها قيم تتطلب من الأ�سرة
واملدر�سة تر�سيخها لدى الن�شء بحيث
تكون هذه القيم م�ستدامة يف ال�سلوك
ال��ي��وم��ي الإي��ج��اب��ي ال����ذي ن��ن�����ش��ده يف تقدم للعامل دائماً منوذجاً فريداً يف املجتمع ع�بر منظومة متكاملة من وال������ذي �أل���ف���ن���اه دائ����م����اً ،وت��ب��رز هذه
التكافل والعمل اخل�يري والإن�ساين املبادرات وامل�شاريع التي تعزز التالحم احلالة والهالة املجتمعية والفردية
حياتنا اليومية .
وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة جميلة خ��اجن��ي  :وه��ي قيم يج�سدها ال�شهر الف�ضيل ،والتعا�ضد املجتمعي يف �صورة ترتجم خالل ال�شهر الف�ضيل ال��ذي يت�سابق
�إن دول���ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة وي�سطع م��ن خاللها ن��ور ال�صائم يف ال��ن�����س��ي��ج ال���ق���وي مل��ج��ت��م��ع الإم�������ارات فيه اجلميع �إىل اخلريات .

احتفاء بيوم الأمنية العاملي
ً

«�أمنية» و بالتعاون مع القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي تبعث م�شاعر ال�سعادة يف قلب عمر
•• �أبوظبي-الفجر:

حر�صت م�ؤ�س�سة "حتقيق �أمنية"
وب��ال��ت��ع��اون م���ع ال���ق���ي���ادة العامة
ل�������ش���رط���ة �أب����وظ����ب����ي امل��ت��م��ث��ل��ة يف
�إدارة املرا�سم والعالقات العامة،
وم��دي��ري��ة �شرطة منطقة العني
على �إ�سعاد قلب الطفل عمر (3
�سنوات) باقتناء �سيارة كهربائية
ّ
حتتل
حتمل �شعار ال�شرطة التي
منزلة عظيمة وحباً كبرياً يف قلب
عمر ،وذلك بح�ضور النقيب /فهد
حم��م��د احل���م���ادي وامل��ل��ازم �أول/
�سامل حممد الكعبي واملالزم �أول/
عبد الوهاب �سامل الهاجري.
وج��اء حتقيق �أمنية الطفل عمر

بعد ذل��ك معركته م��ع اللوكيميا
بعد يومني فقط.
ت���وال���ت امل���ف���اج����آت ال���ت���ي �أوق�����دت
ال�����س��ع��ادة وال�����س��رور يف ق��ل��ب عمر
ب����داي����ة م����ع و�����ص����ول ف���ري���ق عمل
م�ؤ�س�سة "حتقيق �أمنية" �إىل منزل
عائلته وهو يحمل بدلة ال�شرطة.
وبعد االنتهاء من اال�ستعداد كانت
امل��ف��اج���أة ال��ث��ان��ي��ة ب��و���ص��ول فريق
م���ن ����س���ي���ارات ال�����ش��رط��ة �إىل باب
منزله ،حيث تبادل معهم التحية
الع�سكرية واقتادوه لتفقد �إحدى
����س���ي���ارات ال�����ش��رط��ة م���ن الداخل
وجت���رب���ة �إ�����ض����اءة الأن�������وار ،وعند
مت خ�لال��ه حتقيق �أم��ن��ي��ة الطفل خروجه من ال�سيارة كانت املفاج�أة
ّ
مب��ن��ا���س��ب��ة ُم�����ش��ارك��ة امل���ؤ���س�����س��ة يف العاملي ال��ذي ُي�صادف � 29أبريل
االحتفاالت الدولية بيوم الأمنية م���ن ك���ل ع�����ام ،وه����و ال���ي���وم ال���ذي كري�س ب�أن يكون �شرطياً ،ليخ�سر كبرية وغامرة جعلت كلمات الفرح

تتطاير مع نظرات عمر الربيئة
�إىل ال�����س��ي��ارة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة التي
ط��امل��ا حلم بها وه��ي حتمل �شعار
ال�شرطة ،ل ُي�سارع �إىل جتربتها يف
ال�ساحة �أمام منزل عائلته.
وت�����ق�����دّم ف����ري����ق ع���م���ل م�ؤ�س�سة
"حتقيق �أمنية" بال�شكر والتقدير
�إىل �أف�����������راد ����ش���رط���ة �أب���وظ���ب���ي
وح��ر���ص��ه��م ع��ل��ى ت��ع��زي��ز م�شاعر
ال�سعادة والأم��ل والفرح يف قلوب
�أف���راد املجتمع ،م�ؤكدين على �أن
حتقيق الأم��ن��ي��ة ق��د ي�ستغرق يف
ال��غ��ال��ب �ساعتني �أو �أك�ث�ر قلي ً
ال،
لكنها ترتك �أث��راً رائعاً يف نفو�س
الأط�����ف�����ال املُ�������ص���اب�ي�ن ب����أم���را����ض ت�����ش��ع��ره��م ب���ال���ت���م��� ّي���ز وال�سعادة
خطرية على امل��دى البعيد ،فهي ال��ك��ب�يرة ،وت��ق��وده��م ل��ب��ذل املزيد

�شملت �أ�سرا متعففة وحاالت مر�ضية و�إن�سانية

«�أوقاف دبي» تدعم مبادرات خريية بـ  3مليون يف رم�ضان
•• دبي-الفجر:

ق��دم��ت م���ؤ���س�����س��ة االوق�����اف و�ش�ؤون
الق�صر بدبي مبلغا قدره  3مليون
ّ
دره������م ل���دع���م م�����ب�����ادرات �إن�سانية
خم���ت���ل���ف���ة خ���ل���ال ����ش���ه���ر رم�������ض���ان
املبارك.
و����ش���ارك���ت امل���ؤ���س�����س��ة يف دع����م ثالث
م���ب���ادرات �إن�����س��ان��ي��ة تبنتها �إذاع�����ات
حم���ل���ي���ة ع������دة ب����رع����اي����ة جمعيات
خريية خالل ال�شهر الف�ضيل مببلغ
�أربعمئة وخم�سني �ألف درهم ،توزعت
على برنامج (يا باغي اخلري اقبل)
على �إذاعة نور دبي وبرنامج (النا�س
للنا�س) والذي يبث على �أثري �إذاعة
دب���ي وم���ب���ادرة (زاي����د اخل��ي�ر) التي
تنظمها �شبكة الإذاعة الأوىل.
وق��د �شمل الدعم املقدم للمبادرات

م��ت��ع��ف��ف��ة ،ح��ي��ث ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ت��ة نحو
�سبعمئة �أل���ف دره���م ت�ضمنت �سلعاً
غذائية ومتوينية وبطاقات �شراء.
و �ساهمت امل���ؤ���س�����س��ة مببلغ مليون
دره���م ل��دع��م م���ب���ادرة «ي���اك العون»
ال��ت��ي ت��ب�� ّن��ت��ه��ا ���ص��ح��ي��ف��ة «الإم�������ارات
ال������ي������وم» ،وحم����اك����م دب�������ي ،ودائ�������رة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي
يف دبي خالل �شهر رم�ضان ،بهدف
الإف��راج عن ال�سجناء من املواطنني
��ل�اح����ق��ي�ن
امل����ت����ع��ث�ري����ن م����ال����ي����اً وامل َ
ق�ضائياً.
من جانبه� ،أك��د �سعادة علي املطوع
الأم��ي��ن ال���ع���ام ل��ل��م���ؤ���س�����س��ة ،حر�ص
�أوق��������اف دب�����ي ع���ل���ى دع�����م امل����ب����ادرات
الإذاعية الثالث اثنان وت�سعني �أ�سرة وعالجا للمر�ضى و�إج���راء عمليات ك��م��ا وزع���ت امل���ؤ���س�����س��ة ب��ال��ت��ع��اون مع الإن�سانية التي تقام �سنويا يف �شهر
متعففة ب��الإم��ارة ،ح�صلت خاللها �أو توفري الرعاية ال�صحية وتقدمي ع��دد م��ن اجلمعيات اخل�يري��ة ،املري رم�����ض��ان امل����ب����ارك ،لت�ستفيد منها
على دع��م م��ايل للحاالت الإن�سانية املعونة.
ال���رم�������ض���اين ع���ل���ى � 1800أ����س���رة اال�سر الغري قادرة واملتعففة ،وعالج

احل��االت املر�ضية وتقدمي الرعاية
الطبية.
و�أ���ش��ار �إىل �أن امل�ؤ�س�سة ت�����ش��ارك يف
معظم املبادرات اخلريية والإن�سانية
التي تطلقها م�ؤ�س�سات الإمارة� ،سريا
ع��ل��ى ن��ه��ج ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة يف مد
ي��د ال��ع��ون للغري ق��ادري��ن واحلاالت
الإن�سانية وامل��ر���ض��ى ،م��ن زك��اة املال
وعوائد امل�شروعات الوقفية.
ول��ف��ت امل��ط��وع اىل �أن �أوق�����اف دبي،
ت��در���س امل��ب��ادرات امل�ستحقة للدعم،
وت��وج��ه املخ�ص�صات امل��ال��ي��ة ب�صور
عدة منها الدعم املايل املبا�شر ،واملري
ال��رم�����ض��اين وال�������س�ل�ال الغذائية،
وب���ط���اق���ات ال���ت�������س���وق ،مب����ا ي�ضمن
ا���س��ت��ف��ادة اال���س��ر م��ن ال��دع��م املقدم
ب��ال�����ص��ورة امل��ث��ل��ى ،وي�سهم يف تلبية
احتياجها ويحقق لها اال�ستقرار.

م����ن اجل���ه���د يف م�������س�ي�رة العالج
ال�صعبة.

جمعية �أبوظبي للفنون
ال�شعبية وامل�رسح
�أبوظبي
جدول �أعمال اجلمعية العمومية
اجلمعة 2022/05/27م
 -1مناق�شة امليزانية التقديرية لعام .2022
 -2مناق�شة احل�ساب اخلتامي للجمعية لعام 2021

وتعيني مراقب احل�سابات.
 -3مناق�شة تقرير ن�شاط اجلمعية عن عام .2021
� -4إنتخاب جمل�س الإدارة.
� -5أية مقرتحات �أو مو�ضوعات مقدمة من الأع�ضاء.
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�أخبـار الإمـارات

Friday

«االحتادية للرقابة النووية» ت�ستعر�ض م�ستجدات حمطة «براكة» وتوافق على ا�سرتاتيجية 2026 - 2023
•• �أبوظبي -وام:

واف����ق جم��ل�����س �إدارة ال��ه��ي��ئ��ة االحت���ادي���ة ل��ل��رق��اب��ة النووية
خ�لال اجتماع ل��ه على ا�سرتاتيجية الهيئة خ�لال الفرتة
م��ن  2023حتى  2026وال��ت��ي تتناول خ��ارط��ة الطريق
امل�ستقبلية للرقابة على القطاعني النووي والإ�شعاعي يف
الدولة.
وت���رك���ز اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ع��ل��ى ال���رق���اب���ة ع��ل��ى �أم�����ان و�أم����ن
حمطة براكة للطاقة النووية ،و�إدارة النفايات ،والأبحاث
وال���درا����س���ات ،والإط�����ار ال��رق��اب��ي ،وال��ت��ع��اون اال�سرتاتيجي

06

الوطني وال��دويل ،ف� ً
ضال عن موا�ضيع رقابية �أخ��رى حيث
تتما�شى ا�سرتاتيجية ال�سنوات الأربع املعتمدة ب�شكل كامل
مع توجيهات احلكومة االحتادية .كما وافق جمل�س الإدارة
ع��ل��ى م��ي��زان��ي��ة ع���ام  2023ح��ي��ث تخطط الهيئة لتنفيذ
ع��دد من امل��ب��ادرات وامل�شاريع اال�سرتاتيجية لدعم مهامها
الرقابية .واطلع �أع�ضاء جمل�س الإدارة على �آخر التطورات
يف الوحدات الأربع ملحطة براكة للطاقة النووية �إذ تخ�ضع
ال��وح��دة الأوىل ح��ال��ي��اً ملرحلة ال�صيانة وال��ت��زود بالوقود
النووي؛ فيما تعمل الوحدة الثانية ب�شكل جتاري.
وت��ق��وم الهيئة يف ال��وق��ت احل���ايل مب��راج��ع��ة ط��ل��ب رخ�صة

الت�شغيل للوحدة الثالثة والتي من املتوقع �إ�صدارها هذا
العام بعد التزام �شركة نواة للطاقة بكافة املتطلبات الرقابية
من ال�سالمة والأمن وحظر االنت�شار النووي.
وواف���ق جمل�س الإدارة على توقيع ات��ف��اق لتنفيذ م�شروع
مع مركز الأب��ح��اث النووية يف بلجيكا للتعاون يف التعليم
وبناء القدرات والأبحاث والدرا�سات يف جمال التكنولوجيا
النووية واحلماية من الإ�شعاع.
و�أك���د �أع�����ض��اء املجل�س على �أهمية ب��ن��اء ق���درات املهند�سني
الإماراتيني ال�شباب للعمل يف هذا القطاع ،حيث تويل الهيئة
�أهمية كبرية لبناء اخلربات النووية الإماراتية.

فتح باب الت�سجيل يف امل�ؤمتر العاملي للتطوع ب�أبوظبي

•• �أبوظبي -وام:

افتتح �أم�����س ب��اب الت�سجيل حل�ضور امل���ؤمت��ر العاملي للتطوع يف دورت���ه ال��ـ 26
والذي فازت با�ست�ضافته �أبوظبي خالل الفرتة من � 24إىل � 27أكتوبر املقبل
حتت �شعار "التطوع بهدف املنفعة امل�شرتكة :حت�سني ظ��روف احلياة للأفراد
واملجتمعات".
ويعد امل�ؤمتر �أكرب جتمع دويل خلرباء العمل التطوعي واملتطوعني على م�ستوى
العامل ،ويتم تنظيمه من قبل الرابطة الدولية للجهود التطوعية ،و"م�ؤ�س�سة
الإمارات" ،امل�ؤ�س�سة الوطنية التي تعمل بال�شراكة مع القطاعني العام واخلا�ص
لرت�سيخ امل�س�ؤولية املجتمعية من خالل تنفيذ برامج مبنية على الأبحاث وتلبي
احتياجات الدولة وتعزز املرونة نحو تنمية جمتمعية م�ستدامة.
ويهدف امل�ؤمتر �إىل خلق بيئة داعمة وم�شجعة على التوا�صل والتبادل املعريف
واكت�ساب املزيد من اخلربات لأولئك الذين ي�ؤمنون ب�ضرورة العمل التطوعي
لتح�سني وتطوير املجتمعات ،وحياة املتطوعني على حد �سواء ،حيث يعد التطوع
�أحد املرتكزات اال�سرتاتيجية الهامة لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة للأمم

املتحدة.
وت�سهم ا�ست�ضافة الدولة للم�ؤمتر العاملي يف �أبوظبي مكانتها الرائدة ،كما ي�سهم
امل�ؤمتر يف تكري�س دور ال�شباب الإماراتي كرواد تطوع اجتماعيني ،وقادة يف العمل
الإن�ساين و التطوعي .وي�ستقطب امل�ؤمتر مئات امل�شاركني من املنظمات واجلهات
احلكومية واخلا�صة ،والأكادميية ،ومنظمات املجتمع املدين ،وكذلك رواد العمل
التطوعي الذين ينتمون �إىل �أكرث من  100دولة حول العامل ،بهدف م�شاركة
خرباتهم وتطلعاتهم حول �أهمية التطوع ودوره يف تنمية املجتمعات والدول.
و�أعرب �سعادة �أحمد طالب ال�شام�سي ،الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة الإمارات ،عن
�سعادته باختيار �أبوظبي ال�ست�ضافة هذا امل�ؤمتر العاملي الرائد  ..وقال " �إنه بعد
النجاح الباهر لـ "قمة القيادات التطوعية العاملية" التي ا�ست�ضفناها يف دي�سمرب
 ،2021نتطلع اليوم ال�ست�ضافة " امل�ؤمتر العاملي للتطوع " يف �أكتوبر املقبل
"  .و�أكد ال�شام�سي �أن املتطوعني هم العمود الفقري لأي جمتمع ،فهم جنود
يعملون على م�ؤازرة عملية التنمية يف �أي بلد ،لأن عزميتهم و�شغفهم مب�ساعدة
الآخرين ،وروح العطاء لديهم ت�ضمن جناح جميع م�ساعيهم اخلرية " .
و�أ�ضاف " ن�سعد با�ست�ضافة هذا احلدث الرائد الذي �سيجذب مئات امل�شاركني من

�أكرث من  100دولة لتمثيل جميع اجلهات والهيئات والأفراد الداعمة والفاعلة
يف جمال العمل التطوعي على م�ستوى العامل ،الذي �سيحظون بفر�صة للتعرف
على ح�ضارة الدولة و�سي�شهدون على �أن دولة الإم��ارات هي بحق �أر�ض العطاء
للجميع " .
ولفت �إىل �أن م�ؤ�س�سة الإمارات ت�ش ُرف وتعمل على مدار ال�ساعة البتكار وتوجيه
وتقدمي برامج مبتكرة وجاذبة للعمل التطوعي ،ت�شجع املجتمع املحلي على
التطوع ب�شكل متزايد خللق جمتمع م��رن ومتما�سك مما يدعم منو الدولة
وازدهارها وتطورها ويعزز من مكانة الدولة على امل�ستوى العاملي.
من جانبها ،قالت نيكول �سرييلو ،املدير التنفيذي للرابطة الدولية للجهود
التطوعية " :يعك�س �شعار امل�ؤمتر هذا العام �إميان الرابطة ب�أن العمل التطوعي
اجلماعي ه��و تعبري ع��ن امل�شاركة املدنية التي تتمحور ح��ول حتقيق الفائدة
للجميع".
و�أ�ضافت" :لي�س من قبيل امل�صادفة �أن يكون �شعار ال��دورة الـ  26للم�ؤمتر "
التطوع بهدف املنفعة امل�شرتكة :حت�سني ظروف احلياة للأفراد واملجتمعات" ..
و�ستنتهز "الرابطة الدولية للجهود التطوعية" و"م�ؤ�س�سة الإمارات" منا�سبة

امل�ؤمتر العاملي للتطوع لالحتفاء بالقيم الإن�سانية النبيلة للعمل التطوعي
وللت�أكيد على ال��دور اال�سرتاتيجي ال��ذي يقوم به املتطوعون وق��ي��ادات العمل
التطوعي لدفع عجلة النمو يف املجتمع وملواجهة التحديات امللحة والت�شجيع
على العمل التطوعي لتحقيق م�ستقبل �أكرث حتقيقاً للم�ساواة".
وتعد الرابطة الدولية للجهود التطوعية  IAVEاملنظمة الوحيدة عاملياً
التي تربط املنظمات غري احلكومية وال�شركات والقادة املتطوعني؛ حيث �إنها
ت�ضم الآن حوايل  700من الأفراد واملنظمات يف حوايل  80دولة حول العامل،
وت��ه��دف �إىل تعزيز ودع��م العمل التطوعي واالح��ت��ف��اء باملتطوعني م��ن جميع
�أنحاء العامل .ويعترب امل�ؤمتر العاملي للجهود التطوعية نقطة التجمع الرئي�سية
للقادة املتطوعني من جميع �أنحاء العامل ويقام مرة كل عامني ،ويطرح فر�صة
مميزة حل�ضور جل�سات عامة ت�ضم مُتحدثني مُلهمني ،ف� ً
ضال عن املنتديات
التي تبحث وتناق�ش التحديات ال�صعبة التي تواجه جمال العمل التطوعي،
وور�ش العمل املُ�صممة لتقدمي �أفكار جديدة وت�سليط ال�ضوء على ممار�سات ذات
فعالية ،كما يتيح للمُ�شاركني فر�صة لالجتماع ب�شكل غري ر�سمي ،والتعرف على
البلد امل�ست�ضيف.

�أطلقت فعاليات الأ�سبوع العاملي للتطعيمات

وزارة ال�صحة تنظم ندوة علمية لتعزيز قدرات العاملني ال�صحيني ب�أحدث التو�صيات العاملية
•• دبي-الفجر:

�ضمن برنامج الندوة العلمية والتي
�شهدت ح�ضور �سعادة الدكتور ح�سني
عبد الرحمن الرند الوكيل امل�ساعد
لقطاع ال�صحة العامة ،رئي�س اللجنة
الوطنية للتح�صني ،والدكتورة ندى
املرزوقي مديرة �إدارة ال�صحة العامة
والوقاية يف ال��وزارة ،والدكتورة ليلى
اجل�����س��م��ي رئ���ي�������س ق�����س��م الأم����را�����ض
ال�سارية والتح�صني ومدير برنامج
التح�صني امل��و���س��ع ،كما ���ش��ارك نخبة
من اخلرباء والإ�ست�شاريني يف جمال
الأمرا�ض املعدية وال�صحة العامة يف
اجلل�سات العلمية.

نظمت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع
ن���دوة علمية ع��ن بعد �ضمن �أن�شطة
ال��ب��رن�����ام�����ج ال����وط����ن����ي للتح�صني
ب��ال��ت��زام��ن م���ع �أ����س���ب���وع التطعيمات
العاملي ،ال��ذي ميتد من � 24إىل 30
�أب���ري���ل اجل������اري ،وذل����ك ب��ه��دف رفع
ق���درات العاملني ال�صحيني ب�أهمية
التطعيمات ودوره���ا الفعال يف احلد
من الأمرا�ض امل�ستهدفة بالتطعيمات،
وت���ع���زي���ز ال���وع���ي ب���أه��م��ي��ت��ه��ا لزيادة
ن�����س��ب��ة ال��ت��غ��ط��ي��ة ب��ال��ل��ق��اح��ات ،والتي
ت�ستهدف فئات املجتمع من املواطنني
واملقيمني .وجاء الإعالن عن �إطالق  99%وما فوق
فعاليات �أ���س��ب��وع التطعيمات العاملي و�أ���ش��ار �سعادة ال��دك��ت��ور ح�سني الرند

يف ك��ل��م��ة اف��ت��ت��اح ال���ن���دوة �إىل �أهمية
م�شاركة ال����وزارة والهيئات ال�صحية
يف الأ�����س����ب����وع ال���ع���امل���ي للتطعيمات،
بهدف حت�سني نتائج امل�ؤ�شر الوطني
لن�سبة تغطية جميع �أف���راد املجتمع
بالتطعيمات لوقايتهم من الأمرا�ض،
م��ن خ�لال ت�أكيد �سالمة وم�أمونية
اللقاحات ل�ل�أط��ف��ال وطلبة املدار�س
والبالغني وامل�سافرين وك��ب��ار ال�سن.
ورف���ع م��ع��دالت التغطية باللقاحات
لت�صبح  99%وم���ا ف���وق ،ب��ن��اء على
ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال������وزارة ن��ح��و تر�سيخ
اجل����ان����ب ال���وق���ائ���ي ب���ط���رق مبتكرة
وم�ستدامة ت�ضمن حت�صني املجتمع
من الأمرا�ض.
ولفت �سعادة الدكتور ال��رن��د يف هذه

املنا�سبة �إىل الإجن��ازات التي حققتها
دولة الإمارات بف�ضل دعم وتوجيهات
ال���ق���ي���ادة احل��ك��ي��م��ة ،ل��ت��ح��ق��ي��ق نظام
�صحي مبعايري عاملية وفق م�ؤ�شرات
ج�����ودة ال���رع���اي���ة ال�����ص��ح��ي��ة ،وتنفيذ
الأه����داف واال���س�ترات��ي��ج��ي��ات العاملية
املتعلقة ب�برام��ج التح�صني� ،إ�ستنادا
�إىل �أف�����ض��ل امل��م��ار���س��ات والتو�صيات
العاملية ال�صادرة من منظمة ال�صحة
ال���ع���امل���ي���ة وم��ن��ظ��م��ة الأمم املتحدة
للطفولة” يوني�سيف” واملركز العاملي
لل�سيطرة على الأمرا�ض املعدية ،من
خ�لال توفري التطعيمات الأ�سا�سية
جم��ان��اً ،للو�صول �إىل جمتمع �صحي
خالٍ من الأمرا�ض املعدية امل�ستهدفة
بالتح�صني.

الربنامج الوطني للتح�صني
و�أو�ضحت الدكتورة ندى املرزوقي �أن
هدف الوزارة من عقد الندوة العلمية
هو تعزيز قدرات العاملني ال�صحيني
ب���أح��دث ال��ت��و���ص��ي��ات ال��ع��امل��ي��ة مبجال
ال��ل��ق��اح��ات ،وب��ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى �أهمية
رف����ع ال��ت��غ��ط��ي��ة ب��ال��ل��ق��اح��ات .وقالت
�إن ع��ق��د ال���ن���دوة ي����أت���ي م���ع انطالق
فعاليات �أ���س��ب��وع التطعيمات العاملي
بالتعاون مع اجلهات ال�صحية ،لن�شر م��وح��دة ب�أهمية ال��ل��ق��اح��ات ووقايتها للجميع من خالل رفع م�ستوى الوعي من�ش�آت الرعاية ال�صحية .وت�ضمنت
ح��ول جميع ف��وائ��د اللقاحات جلميع فعاليات الندوة العلمية عر�ض فيديو
ال���وع���ي ب�ي�ن �أف�����راد امل��ج��ت��م��ع ب�أهمية من الأمرا�ض املعدية باملجتمعات.
التطعيمات جلميع الأفراد والأعمار ،ب���دوره���ا ا�ستعر�ضت ال��دك��ت��ورة ليلى الأعمار ومو�ضوع دور حتفيز وت�شجيع عن �أهمية االلتزام بالتطعيمات الذي
ح�سب الربنامج الوطني للتح�صني اجل�������س���م���ي امل����وا�����ض����ي����ع ال�����ت�����ي متت املجتمع وتطعيم البالغني لال�ستفادة ي�����س��اه��م يف رف�����ع امل���ن���اع���ة املجتمعية
وال��ب��رام�����ج ال��ت��ط��ع��ي��م��ي��ة الأخ��������رى ،مناق�شتها يف اجلل�سة العلمية من قبل من فوائد اللقاحات يف حت�صني �صحة وال��ق�����ض��اء ع��ل��ى الأم����را�����ض وبالتايل
وت���ك���ث���ي���ف ال���ف���ع���ال���ي���ات التثقيفية اال�ست�شاريني واخل�ب�راء وال��ت��ي ركزت املجتمع وت�أثري التغطية التطعيمية ت���ع���زي���ز ����ص���ح���ة امل���ج���ت���م���ع م����ن خ�ل�ال
امل�����س��ت��ه��دف��ة لإي�����ص��ال �أه��م��ي��ة ر�سائل على �أهمية �إي�����ص��ال ف��وائ��د اللقاحات ال��ع��ال��ي��ة ل��ت��ق��ل��ي��ل ع���بء الأم����را�����ض يف االلتزام بجدول التح�صني.

تنظمها «جمعية �أ�صدقاء مر�ضى ال�سرطان» بالتعاون مع «بنك الإمارات للطعام» «املعا�شات»� :أكرث من  87مليون درهم قيمة الدعم احلكومي
حملة «�أنا �أ�ستحق احلياة» توزع طرود ً
غذائية
ا
للمواطنني العاملني يف القطاع اخلا�ص خالل 2021
على مر�ضى ال�سرطان خالل �شهر رم�ضان

••ال�شارقة-الفجر:

ت��ع��اون��ت "جمعية �أ���ص��دق��اء مر�ضى
ال�سرطان" م����ع "بنك الإم���������ارات
للطعام" للعام الثاين ،لتوزيع 100
ط����رد غ���ذائ���ي خ��ل�ال ���ش��ه��ر رم�ضان
املبارك على �أف��راد املجتمع امل�صابني
ب��ال�����س��رط��ان وع��ائ�لات��ه��م ،م��ن خالل
حملة "�أنا �أ�ستحق احلياة" ،يف خطوة
ُت�����س��ه��م ب��ت��ح��ق��ي��ق �أه���داف���ه���ا الرامية
ل��ت��وف�ير ال���دع���م مل��ر���ض��ى ال�سرطان
املتعففني يف دول��ة الإم���ارات العربية
املتحدة.
و ُت����وا�����ص����ل احل���م���ل���ة ال���ت���ي ُت ّ
نظمها
"جمع ّية �أ�صدقاء مر�ضى ال�سرطان"،
التي ت ّتخذ م��ن الإم����ارات م��ق��راً لها،
يف ا�ستقبال ال��دع��م م��ن جميع �أفراد
وم�ؤ�س�سات املجتمع الإم���ارات���ي ،كما
تن�سجم احلملة م��ع مهمة اجلمع ّية
املعن ّية بتقدمي الدعم املادي واملعنوي
مل��ر���ض��ى ال�������س���رط���ان ،ون�����ش��ر الوعي
مب��ر���ض ال�����س��رط��ان و�أه��م��ي��ة الك�شف
املبكر عنه.
ويف �إط�����ار م��ب��ادرات��ه��ا خ�ل�ال ال�شهر
الف�ضيل� ،أطلقت اجلمعية يف الـ  7من
أعط واح�صد
�أبريل اجلاري مبادرة "� ِ
 "2022اخل�يري��ة ،وه��ي ع��ب��ارة عن
م�سابقة لياقة بدنية للتطوع امل�ؤ�س�سي
خ�ل�ال �شهر رم�����ض��ان ،ب��ال��ت��ع��اون مع
"برنامج  ENGAGEدبي"
التابع لـ"غرفة جتارة و�صناعة دبي"،
ويفتح التحدي �أب��واب��ه يف الـ 30من
�أبريل .2022
وت��ع��ك�����س امل���ب���ادرت���ان ال��ن��ه��ج ال�شامل
الذي تتبعه "جمعية �أ�صدقاء مر�ضى
ال�سرطان" لدعم امل�صابني وعائالتهم
يف دول���ة الإم�����ارات ،يف �إط���ار حر�صها
والتزامها مب�ساعدة املر�ضى املتعففني
الذين ي�صارعون املر�ض خالل ال�شهر
املبارك ،ولتحفيز التفاعل املجتمعي
وامل�شاركة يف دع��م مر�ضى ال�سرطان
خالل �شهر رم�ضان ،تتبنى اجلمعية

�آل���ي���ات وم��ن��ه��ج��ي��ات ���ش��ام��ل��ة ملكافحة
ال�����س��رط��ان وال���وق���اي���ة م��ن��ه وتقدمي
الرعاية ال�صحية وامل��ادي��ة واملعنوية
للم�صابني به.
�أنا �أ�ستحق احلياة :جناح متوا�صل
وحول النجاح املتوا�صل الذي حتققه
حملة "�أنا �أ���س��ت��ح��ق احلياة" ،قالـت
خولة را�شد ،مدير �إدارة �ش�ؤون املر�ضى
بجمعية �أ�صدقاء مر�ضى ال�سرطان:
"ت�سهم حملة (�أن��ا �أ�ستحق احلياة)
ب��ت��ع��زي��ز منهجنا ال�����ش��ام��ل وجهودنا
احلثيثة مل�ساعدة مر�ضى ال�سرطان
امل��ت��ع��ف��ف�ين ال����ذي����ن ال ي�ستطيعون
حتمل تكاليف رحلة العالج الطويلة
وال�������ص���ع���ب���ة ،واالل�����ت�����زام�����ات املالية
املرتبطة بها".
و�أ�����ض����اف����ت" :بالنيابة ع���ن جمعية
�أ�صدقاء مر�ضى ال�سرطان� ،أعرب عن
امتناين لكل فرد وم�ؤ�س�سة ومنظمة
يف دولة الإمارات ممن التزموا بدعم
حملة "�أنا �آ�ستحق احلياة" جلمع زكاة
امل����ال ،ح��ي��ث جن��ح��ت احل��م��ل��ة باتخاذ
خ��ط��وات كبرية ه��ذا ال��ع��ام م��ن خالل
دع�����م م���ر����ض���ى ال�������س���رط���ان وتغطية
تكاليف عالجاتهم الباهظة ،ونحن
على ثقة �أن موا�صلة جهود املتربعني

و�أ�صحاب الأيادي البي�ضاء وا�ستمرار
م�ساهماتهم وتربعاتهم �سيعزز من
ت���أث�ير احلملة يف مر�ضى ال�سرطان
بدولة الإمارات".
ووج��ه��ت "جمعية �أ���ص��دق��اء مر�ضى
ال�سرطان" ال������دع������وة لل�شركات
واملنظمات وامل�ؤ�س�سات التي تتخذ من
دولة الإمارات مقراً لها ،لدعم حملة
أعط واح�صد  "2022من خالل
"� ِ
ت�شجيع املوظفني على حتميل تطبيق
"لنحيا" ال��ذي �أطلقته اجلمعية يف
عام  2019خالل الدورة الثانية من
"م�سرية لنحيا الريا�ضية" العاملية،
لتتبّع عدد اخلطوات ،و�إمتام 8000
خطوة يومياً للمحافظة على لياقتهم
و���ص��ح��ت��ه��م ،ويف امل���ق���اب���ل� ،ستتربع
ال�������ش���رك���ات وامل���ن���ظ���م���ات وامل�ؤ�س�سات
امل�������ش���ارك���ة ب��ف��ل�����س واح�����د م��ق��اب��ل كل
خ��ط��وة ي��ق��وم ب��ه��ا م��وظ��ف��وه��ا ،لدعم
جهود اجلمعية يف ن�شر الوعي حول
ال�سرطان والوقاية منه وعالجه.
قنوات التربع
وت���وف���ر اجل��م��ع��ي��ة ل��ل��راغ��ب�ين فر�صة
امل�����ش��ارك��ة وامل�����س��اه��م��ة يف احل��م��ل��ة من
�برع عن
خ�لال ال��ق��ن��وات التالية :ال��ت ّ
بعد� ،إذ تتيح اجلمعية جلميع �أفراد

املجتمع ال��ت�برع حلملة "�أنا �أ�ستحق
احلياة" املخ�ص�صة جلمع زك��اة املال
خ�لال �شهر رم�ضان (ع��ن ب��ع��د) من
خ�لال موقعها الر�سمي (www.
� .)focp.aeأو ع��ب�ر الق�سائم
ال�������ش���رائ���ي���ة ،ح���ي���ث ت���ت���وف���ر ق�سائم
���ش��رائ��ي��ة ب��ق��ي��م��ة ،100 ،50 ،10
 1000 ،500دره��م على الرابط
ال��ت��ايلhttps://focp.ae/( :
� .)couponأو من خالل التربع
ع���ن ط��ري��ق ال��ر���س��ائ��ل ال��ق�����ص�يرة� ،إذ
ت��وف��ر اجل��م��ع��ي��ة ف��ر���ص��ة ال���ت�ب�رع عن
طريق الر�سائل الق�صرية من خالل
�شركة "ات�صاالت" عرب �إر���س��ال كلمة
(� )Zakatإىل رقم  6447للتربع
بـ 20دره�����م�����اً ،و�إىل رق�����م 4426
ل��ل��ت�برع بـ 50دره���م���اً ،و�إىل 4467
للتربع بـ 200دره���م ،و�إىل 2308
ل��ل��ت�برع بـ 500دره����م .و�أخ��ي��راً من
خ�ل�ال احل�����واالت امل�����ص��رف��ي��ة ،بحيث
ميكن �إجراء احلواالت امل�صرفية على
ح�ساب اجلمع ّية "زكاتكم عالجهم"،
رق�����م ()0011364854002
يف م�������ص���رف ال�������ش���ارق���ة الإ����س�ل�ام���ي،
م�������ع ال�����ع�����ل�����م �أن رق���������م احل���������س����اب
امل�����ص��ريف ال�����دويل " "IBANهو:
(.)AE440410000011364854002

•• �أبوظبي -وام:

ك�شفت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة للمعا�شات
وال��ت���أم��ي��ن��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ع���ن �أن
قيمة الدعم احلكومي للمواطنني
ال����ع����ام����ل��ي�ن يف ال����ق����ط����اع اخل����ا�����ص
واملتمثلة يف ّ
حت��م��ل ن�سبة 2.5%
م��ن ن�سبة اال����ش�ت�راك���ات امل�ستحقة
ع��ن��ه��م خ��ل��ال ع�����ام  2021بلغت
 87,742,531.37درهم.
ويعك�س ه���ذا ال��دع��م ال����دور الكبري
ال�����ذي ت���ق���وم ب���ه احل��ك��وم��ة لتنويع
وخ���ل���ق امل����زي����د م����ن ف���ر����ص العمل و�أك�����د �أن ه���ذه اال����ش�ت�راك���ات تكون
ل��ل��م��واط��ن�ين يف ال���ق���ط���اع اخلا�ص ،واج��ب��ـ��ة ال�������س���داد م���ن �أول ال�شهـر
وت�����ش��ج��ي��ع �أ�����ص����ح����اب ال���ع���م���ل على التايل لل�شهـر امل�ستحق عنه ويجـوز
ت��ع��ي��ي��ن��ه��م م���ن خ��ل�ال حت��م��ل جزء م��ده��ا حتى ال��ي��ـ��وم اخلامـ�س ع�شـر
من امل�ساهمة امل�ستحقة عليهم من من ال�شهـر وه��ي غيـــر قابلـــة للـرد
اال�شرتاكات ال�شهرية.
ا����س���ت���ن���اداً لأح����ك����ام امل�������ادة  13من
وقال �إبراهيم �شكر اهلل ،مدير مكتب ال��ق��ان��ون ،م��و���ض��ح��اً �أن ال��ت���أخ�ير يف
االت�����ص��ال احل��ك��وم��ي يف ال��ه��ي��ئ��ة� ،إن ���س��داد اال���ش�تراك��ات ع��ن مواعيدها
�إجمايل ن�سبة اال�شرتاكات ال�شهرية
امل�����س��ت��ح��ق��ة ع��ل��ى امل����ؤم���ن ع��ل��ي��ه من
ال��ع��ام��ل�ين يف ال��ق��ط��اع�ين احلكومي
واخلا�ص هي  ،20%يتحمل منها
امل�ؤمن عليه /امل�شرتك /ن�سبة ،5%
وت��ت��ح��م��ل ج��ه��ة ال��ع��م��ل يف القطاع
احل��ك��وم��ي  ،15%ب��ي��ن��م��ا يتحمل
�صاحب العمل يف ال��ق��ط��اع اخلا�ص
ن�����س��ب��ة  12.5%وت���ت���ح���م���ل عنه
احلكومة ���س��داد ن�سبة  2.5%من
ح�صته الإج��م��ال��ي��ة البالغة 15%
دع����م����اً ل���ل���م���واط���ن�ي�ن ال���ع���ام���ل�ي�ن يف
القطاع اخلا�ص.
و�أ���ض��اف  " :ت�ستقطع ه��ذه الن�سبة
وفقاً لراتب ح�ساب ا�شرتاك امل�ؤمن
ع��ل��ي��ه وال������ذي ت��ت��ك��ون ع��ن��ا���ص��ره يف
ال���ق���ط���اع احل���ك���وم���ي م����ن �إج���م���ايل
ال������رات������ب الأ������س�����ا������س�����ي ،وال�����ع��ل��اوة
االج��ت��م��اع��ي��ة ل���ل���م���واط���ن ،وع��ل�اوة
غالء املعي�شة ،والعالوة االجتماعية
للأبناء ،وب��دل ال�سكن ،ويف القطاع
اخل��ا���ص م��ن ك��ل م��ا يت�ضمنه عقد
العمل بحد �أق�صى � 50ألف درهم".

امل���ح���ددة يف ال��ق��ان��ون ُي��ل��زم �صاحب
ال��ع��م��ل ب��دف��ع م��ب��ل��غ �إ����ض���ايف قيمته
 0.1%من اال�شرتاكات امل�ستحقة
عن كل يوم ت�أخري وذلك دون حاجة
�إىل �إن����ذار �أو تنبيه وذل���ك ا�ستناداً
لن�ص املادة  14من القانون.
وي��ع��ت�بر ا���س��ت��ق��ط��اع ن�����س��ب��ة امل�ؤمن
ع��ل��ي��ه يف اال������ش��ت��راك �إ����ض���اف���ة �إىل
ن�����س��ب��ة ���ص��اح��ب ال��ع��م��ل وت�سديدها
�إىل الهيئة خ�لال املواعيد املحددة
يف القانون م��ن اخت�صا�ص �صاحب
العمل ،وبالتايل ف�إن الإخ�لال بهذا
االلتزام يرتب عليه حتمل م�س�ؤولية
�أي مبالغ �إ�ضافية تن�ش�أ نتيجة عدم
����س���داده ل�لا���ش�تراك��ات يف املواعيد
املحددة.
ويتوجب على جهات العمل التحقق
من توريد اال�شرتاكات �إىل الهيئة
خالل املدة املحددة بالقانون بغ�ض
النظر عن اجلهات املعتمدة لتوريد

اال����ش�ت�راك���ات ع�ب�ر ن���ظ���ام حت�صيل
اال���ش�تراك��ات الإل��ك�تروين " FTS
" ح���ي���ث �أن ال���ت����أخ�ي�ر يف حتويل
اال�شرتاكات للهيئة من خالل هذه
اجلهات ال يعفي �صاحب العمل من
حتمل املبالغ الإ�ضافية املرتتبة على
الت�أخري يف �سدادها.
ويتحمل �صاحب العمل �أداء مبلغ
�إ������ض�����ايف ق������دره  10%م����ن قيمة
اال���ش�تراك��ات امل�ستحقة ع��ن امل�ؤمن
عليهم يف ح���ال مل ي��ق��م با�ستقطاع
و�أداء اال�شرتاكات عنهم على �أ�سا�س
الأج���ور احلقيقية� ،أو يف ح��ال عدم
ت�أدية اال�شرتاكات عن بع�ض عماله.
وي��ع��ف��ي ت���زوي���د ال��ه��ي��ئ��ة بالبيانات
ال�����ص��ح��ي��ح��ة ����ص���اح���ب ال���ع���م���ل من
التعر�ض للجزاءات والغرامات التي
يقررها القانون يف املادة  59والتي
ت��ن�����ص ع��ل��ى �أن�����ه ي��ع��اق��ب باحلب�س
وب��غ��رام��ة ال ت��ت��ج��اوز خم�سة �آالف
دره��م �أو ب���إح��دى هاتني العقوبتني
ك��ل م��ن ت��ع��م��د �إع���ط���اء ب��ي��ان��ات غري
�صحيحة �أو امتنع عمداً عن �إعطاء
ال��ب��ي��ان��ات املن�صو�ص عليها يف هذا
القانون� ،أو يف القرارات� ،أو اللوائح
امل��ن��ف��ذة ل���ه ب��ق�����ص��د احل�����ص��ول على
�أموال من الهيئة دون وجه حق.
وي���ع��� ّر����ض حت��م��ي��ل ���ص��اح��ب العمل
امل���ؤم��ن عليهم �أي ن�سبة غ�ير التي
ي��ق��رره��ا ال��ق��ان��ون ل��ل��غ��رام��ات التي
يقررها القانون يف املادة  60والتي
تن�ص على �أن��ه "يعاقب كل �صاحب
ع��م��ل يف ال��ق��ط��اع اخل���ا����ص يخ�ضع
لأح��ك��ام��ه بغرامة م��ق��داره��ا خم�سة
�آالف دره���م ع��ن ك��ل ع��ام��ل مل يقم
باال�شرتاك عنه يف الهيئة ،ويعاقب
ب�����ذات ال��ع��ق��وب��ة ك���ل ���ص��اح��ب عمل
يحمل عماله �أي ن�صيب يف نفقات
ال��ت���أم�ين مل ي���رد ب��ه��ا ن�����ص يف هذا
القانون وحتكم املحكمة م��ن تلقاء
نف�سها ب�إلزام �صاحب العمل املخالف
ب���أن يدفع للعمال قيمة ما حتملوه
من نفقات الت�أمني".
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«بيت اخلري» ت�ستعد لتنفيذ م�شروع زكاة الفطر
•• دبي –الفجر:

�أع��ل��ن��ت "بيت اخلري" �أن��ه��ا ر���ص��دت  1.870.000درهم
مل�����ش��روع زك���اة ال��ف��ط��ر� ،ضمن امل��ي��زان��ي��ة املخ�ص�صة حلملتها
الرم�ضانية "لنكن من املح�سنني" ،حيث ت�ستمر اجلمعية يف
تلقي تربعات املح�سنني الراغبني يف �إنابة اجلمعية عنهم يف
توزيع زكاتهم بواقع  25درهماً عن الفرد الواحد ،لإي�صالها
�إىل م�ستحقيها امل�سجلني بك�شوف اجلمعية.
و�أ ّكد عابدين طاهر العو�ضي ،مدير عام اجلمعية ،ا�ستعداد
"بيت اخلري" لتنفيذ م�شروع زكاة الفطر ،منوهاً ب�أهمية
التبكري ب�إخراج م�ستحقات الزكاة لتمكني اجلمعية من الوفاء
بالتزاماتها نحو الأ�سر امل�ستحقة يف الوقت املنا�سب ،حيث

�سيتم توزيعها نقداً على � 1000أ�سرة م�سجلة ،بالإ�ضافة
�إىل توزيع � 10آالف كي�س �أرز (�سعة  10كجم) على الأ�سر
امل�ستحقة .و�أو�ضح العو�ضي �أن "بيت اخلري" وف��رت حلو ًال
�سهلة ومي�سرة للراغبني بدفع قيمة زكاة الفطر عنهم وعن
�أ�سرهم ،من خالل التربع عرب موقعها الإلكرتوين� ،أو عرب
تطبيقها ال��ذك��ي� ،إىل ج��ان��ب �إر���س��ال ر�سالة ن�صية ق�صرية
 smsبقيمة  25درهماً على الرقم" 1199:ات�صاالت"،
والرقم" 2312 :دو"� ،أو من خالل التربع املبا�شر ملندوبي
اجلمعية امل��وج��ودي��ن يف الأم��اك��ن العامة وامل��ح��ال التجارية
يف خمتلف �إم��ارات الدولة ،ف� ً
ضال عن االت�صال على الرقم
املجاين.80022554 :
وت��وج��ه ال��ع��و���ض��ي بال�شكر للمح�سنني وال��داع��م�ين الذين

و�ضعوا ثقتهم يف "بيت اخلري" ،وقال�" :أ�س�أله تعاىل يف هذه
الأي��ام املباركة �أن يجزي املح�سنني والداعمني الكرام خري
اجلزاء ،لقاء دعمهم الكرمي حلملتنا الرم�ضانية "لنكن من
املح�سنني" ،والتي بلغت ذروت��ه��ا مع دخ��ول الع�شر الأواخر
من ال�شهر الف�ضيل ،وقد و�ضعنا منذ البداية هدفاً مبدئياً
ب���إن��ف��اق  45مليون دره���م ،لكن ع��ط��اء احلملة يف رم�ضان
مرتبط بحجم عطاء املح�سنني ،الذين ع��ودون��ا دائ��م��اً على
التفاعل واال�ستجابة والدعم ،الذي لواله ما ا�ستطعنا حتقيق
الطفرة يف النمو الإن�ساين التي �أجنزتها "بيت اخلري" خالل
الأعوام الأخرية ،واملهم لدينا �أن نتمكن تلبية كل احتياجات
الأ�سر والفئات ال�ضعيفة وامل�ستحقة ،ون�أمل �أن نوفق يف ذلك
مع نهاية ال�شهر الف�ضيل".

بالتعاون مع معهد ال�شرق الأو�سط ومركز �آالن ت�شيو�س لل َّكتاب الدوليني
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مهرجان �أبوظبي يقدم «مهرجان الأدب العربي بوا�شنطن» افرتا�ضي ًا من العا�صمة الأمريكية
•• وا�شنطن-الفجر:

�ضمن فعاليات مهرجان �أبوظبي يف
دورته التا�سعة ع�شرة حتت �شعار «فكر
الإمارات :ريادة �إبداع -حرفية �إجناز-
بناء ح�ضارة» وبرنامج فعالياته العاملية
يف اخل����ارج ،ت��ق��دّم جمموعة �أبوظبي
للثقافة والفنون ،بال�شراكة مع مركز
الفنون الثقافية التابع ملعهد ال�شرق
الأو����س���ط ،وب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز �آالن
ت�شيو�س للكتاب الدوليني يف جامعة
جورج مي�سن" ،مهرجان الأدب العربي
بوا�شنطن��� ..س��رد ال�����ش��رق الأو�سط"
اف�ترا���ض��ي��اً ي��وم��ي  17و 18مايو،
ع�بر ب��ث مبا�شر على من�صة «زووم»
م��ن العا�صمة الأم��ري��ك��ي��ة وا�شنطن؛
وذلك يف �إط��ار ر�ؤي��ة املهرجان لتعزيز
جهود الدبلوما�سية الثقافية وتعميق
ال����رواب����ط ال��ث��ق��اف��ي��ة ب�ي�ن الإم�������ارات
العربية امل��ت��ح��دة وال���والي���ات املتحدة
الأمريكية.
وب�����ه�����ذه امل����ن����ا�����س����ب����ة ،ق����ال����ت ����س���ع���ادة
ه����دى �إب���راه���ي���م اخل��م��ي�����س ،م�ؤ�س�س
جمموعة �أبوظبي للثقافة والفنون،
امل����ؤ����س�������س وامل����دي����ر ال���ف���ن���ي ملهرجان
�أبوظبي" ،التزاماً منا بتعزيز جهود
الدبلوما�سية ال��ث��ق��اف��ي��ة ،والتعريف
مب���ن���ج���ز الأدب ال����ع����رب����ي ،وتوثيق

الروابط بني الكتاب العرب واملجتمع
الأدب�����������ي ال����ع����امل����ي ،ب���ال�������ش���راك���ة مع
معهد ال�����ش��رق الأو���س��ط وم��رك��ز �آالن
ت�شيو�س للك ّتاب الدوليني يف جامعة
ج�����ورج م��ي�����س��ن ب��وا���ش��ن��ط��ن ،نحتفي
ب���إب��داع��ات ال��روائ��ي�ين وال�����ش��ع��راء من
الإم��������ارات ،ال���ع���راق ،ل��ب��ن��ان� ،سوريا،
م�صر ،وفل�سطني ،والواليات املتحدة
وغريها".
و�أ����ض���اف���ت ���س��ع��ادت��ه��ا" :نقدّم حدثاً
ث��ق��اف��ي��ا وف��ك��ري��ا ف����ري����داً ،ي�ستك�شف
ع�بر جمموعة متميزة م��ن الندوات
احل�����واري�����ة وور��������ش ال���ع���م���ل ،كتابات
وق�������ض���اي���ا وحت����دي����ات ن�����ش��ر وت���وزي���ع
�إب����داع����ات ك�� ّت��اب��ن��ا ال���ع���رب ،مب�شاركة
ع���دد ك��ب�ير م���ن الأدب������اء والنا�شرين
وممثلي امل�ؤ�س�سات الثقافية العريقة
م��ن ال��وط��ن ال��ع��رب��ي وال��ع��امل ،بينهم
�إيزوبيل �أبو الهول ،الرئي�س التنفيذي
مل�ؤ�س�سة الإم����ارات ل��ل��آداب ،والكاتبة
الإم����ارت����ي����ة ال����ب����ارزة جن����وم الغامن،
وال���روائ���ي ال��ل��ب��ن��اين الأم��ري��ك��ي ربيع
علم الدين و�آخرون".
وقالت كيت �سيلي ،نائب رئي�س الفنون
والثقافة واالت�صال يف معهد ال�شرق
الأو���س��ط للفنون�« ،سعداء بال�شراكة
اال�سرتاتيجية مع جمموعة �أبوظبي
للثقافة والفنون م��ن خ�لال ت�سليط

ال�������ض���وء ع���ل���ى �أ������ص�����وات ال���روائ���ي�ي�ن
وال�����ش��ع��راء ال���ع���رب ال���ذي���ن تدعمهم
امل��ج��م��وع��ة» ،م�ضيفة «�أن مهرجان
الأدب العربي يوفر للجمهور فر�صة
م��ث��ال��ي��ة ل����ر�ؤي����ة ال���ع���امل ع�ب�ر عيون
الآخ���ري���ن� ،إ���ض��اف��ة �إىل ك��ون��ه نافذة
م��ه��م��ة ع��ل��ى ال��ق�����ض��اي��ا امل��ع��ق��دة التي
ي���ت�������ص���ارع م��ع��ه��ا ال���ك���ت���اب يف ال�شرق
الأو�سط اليوم».
ويُفتتح املهرجان بكلمة رئي�سية من
الروائي اللبناين الأمريكي ربيع علم
الدين الفائز بجائزة بن/فولرن لعام
 2022للرواية ،فيما ت�ضم قائمة
املتحدثني الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة
الإمارات للآداب� ،إيزوبيل �أبو الهول،
وال�شاعرة والكاتبة الإماراتية البارزة

جنوم الغامن ،والكاتبة ال�سورية ر�شا
ع��ب��ا���س ،وامل�ت�رج���م وامل���ح���رر امل�صري
الأم���ري���ك���ي ،ك���رمي جيم�س �أب����و زيد،
والكاتبة الفل�سطينية الأمريكية ،زينة
عرفات ،والق َّيمة الفنية النا برقاوي،
وال�شاعرة اللبنانية زينة ها�شم بيك،
والكاتب ماتيو دافي�س ،والكاتبة لني
غا�سبارد ،وال�شاعرة الأمريكية ناتايل
ه��ان��دال ،و،Lisette Jaquette
وم����دي����رة ال��ن�����ش��ر يف ���س��ت��وري��ت��ل دبي
وم�ؤ�س�سة وكالة راية الأدبية ،يا�سمينة
جري�صاتي ،والكاتبة املهتمة بالثقافة
امل�صرية �أور�سوال ليند�سى ،وال�شاعرة
دن���ي���ا م��ي��خ��ائ��ي��ل ،وال���ك���ات���ب الروائي
�أحمد ناجي ،والكاتبة كارين فيليب�س،
وال�صحافية الأم��ري��ك��ي��ة املتخ�ص�صة

يف الثقافة العربية ،مار�سيا لينك�س
ك��وايل .وي�ست�ضيف املهرجان ،ندوات
حوارية وور���ش عمل جتمع نخبة من
الك ّتاب واملحررين والنا�شرين العرب
م��ع ن��ظ��رائ��ه��م الأم��ري��ك��ي�ين لت�سليط
ال�ضوء على �أع��م��ال و�أ���ص��وات الك ّتاب
وال�������ش���ع���راء امل���وج���ودي���ن يف البلدان
ال��ع��رب��ي��ة وب��ل��دان امل��ه��ج��ر� ،إىل جانب
ا���س��ت��ك�����ش��اف ال��ك��ت��اب��ات اجل���دي���دة من
العامل العربي وعنه ،وحتديات ن�شر
وترجمة �أعمال من ال�شرق الأو�سط،
وكيفية تنمية البنية التحتية الأدبية
يف العامل العربي.
وي�ساهم املهرجان ،ال��ذي ي�أتي �ضمن
�سل�سلة م��ن ال�برام��ج الثقافية التي
ي��ن��ظ��م��ه��ا م��ع��ه��د ال�������ش���رق الأو�����س����ط،

ب��ال�����ش��راك��ة م���ع جم��م��وع��ة �أبوظبي
للثقافة والفنون كجزء من مهرجان
�أبوظبي ،يف رفع الوعي على م�ستوى
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وال���ع���امل ب�أهمية
الإرث الأدب�����ي وال�����ش��ع��ري يف الوطن
ال��ع��رب��ي� ،إىل ج��ان��ب توثيق الروابط
ب�ين ال��ك�� ّت��اب ال��ع��رب واملجتمع الأدبي
الأمريكي .و�سيُختتم «مهرجان الأدب
ال��ع��رب��ي ب��وا���ش��ن��ط��ن���� ..س���رد ال�شرق
الأو����س���ط» ،ب��ق��راءة �شعرية يف معهد
ال�����ش��رق الأو���س��ط مب�شاركة ال�شاعرة
الأمريكية من �أ�صل فل�سطيني زينة
ع����زام ،احل���ائ���زة م����ؤخ���را ع��ل��ى جائزة
�شاعرة مدينة الإ�سكندرية يف والية
فرجينيا بالواليات املتحدة الأمريكية.
مل��زي��د م��ن امل��ع��ل��وم��ات ح��ول الربنامج

الكامل للمهرجان والت�سجيل زيارة
يرجى زيارة الرابط التايلwww. :
 m e i .e d u /a r t s -a n d ، culture-centerكما ميكن
متابعة البث املبا�شر للمهرجان عرب
من�صات مواقع التوا�صل االجتماعي
@ meiartscultureعلى
ت��وي�تر و@middleeastinst
و@ abudhabifestival
ع����ل����ى ان���������س����ت����غ����رام ع���ب��ر ه���ا����ش���ت���اج
.DCArabLitFest#
ي��ذك��ر� ،أن فعاليات برنامج فعاليات
ال���دورة التا�سعة ع�شرة من مهرجان
�أب��وظ��ب��ي ل��ع��ام  ،2022تنعقد حتت
�شعار «ف��ك��ر الإم�����ارات :ري���ادة �إب���داع-
حرفية �إجناز -بناء ح�ضارة» ،برعاية

ح���رم ���س��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��دان ب��ن زايد
�آل ن��ه��ي��ان ،ممثل احل��اك��م يف منطقة
الظفرة ،رئي�س هيئة الهالل الأحمر
الإماراتي� ،سمو ال�شيخة �شم�سة بنت
حمدان بن حممد �آل نهيان ،م�ساعد
�سمو رئي�س الهيئة لل�ش�ؤون الن�سائية،
رئي�سة اللجنة العليا مل��ب��ادرة عطايا،
وبدعم من �شريك املهرجان الرئي�سي
�شركة مبادلة لال�ستثمار «مبادلة»،
و�شريك الطاقة جي �أ�س �إنرجي GS
.Energy
وي�سهم مهرجان �أبوظبي من خالل
فعالياته الفنية واملو�سيقية يف تر�سيخ
مكانة العا�صمة من�ص ًة �إبداعية عاملية،
يف �إط��ار ت�صنيفها «مدينة املو�سيقى»
م��ن منظمة الأمم امل��ت��ح��دة للرتبية
وال��ع��ل��م وال��ث��ق��اف��ة "اليون�سكو" ،ويف
ت���ع���زي���ز م���وق���ع���ه���ا ك���م���رك���ز متنامي
الأه���م���ي���ة ع���ل���ى خ���ري���ط���ة املو�سيقى
العاملية ،باعتبارها موطناً ملنظومة
مو�سيقية م��رن��ة وم�����س��ت��دام��ة قائمة
ع���ل���ى االب����ت����ك����ار .وي���������ش����ارك يف دورة
امل���ه���رج���ان ل���ع���ام � ،2022أك��ث��ر من
 1000ف���ن���ان م���ن خم��ت��ل��ف �أنحاء
ال����ع����امل ،ي���ق���دم���ون �أك��ث��ر م���ن 300
فعالية واق��ع��ي��ة ورق��م��ي��ة� ،إىل جانب
جولتني مو�سيقيتني عامليتني ،و17
عر�ضاً لأول مرة عاملياً.

حممد احلمادي :التعديالت لتعزيز املهنية ال�صحفية ومواكبة متغريات الإعالم احلديث...

ال�صحفيني الإماراتية تعتمد تعديالت جديدة على االن�ضمام للع�ضوية
•• دبي-الفجر:

اع��ت��م��دت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة غري
العادية جلمعية ال�صحفيني الإماراتية
ع�����دداً م���ن ال��ت��ع��دي�لات ع��ل��ى النظام
الأ�سا�سي لالن�ضمام للع�ضوية ،وذلك
خ�ل�ال اج��ت��م��اع ع��ق��د اف�ترا���ض��ي��ا �أول
من �أم�س بح�ضور الن�صاب القانوين
وب���إ���ش��راف م��ن وزارة تنمية املجتمع
وهيئة تنمية املجتمع بدبي.
ح�ضر االجتماع �أكرث من  60ع�ضوا
م��ن الأع�����ض��اء العاملني م��ن �إجمايل
 94ع�ضواً وبن�سبة  65%ممن يحق
لهم ح�ضور االجتماع.
و�أق��������رت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة غري
العادية تعديالت يف النظام الأ�سا�سي
تخ�ص بند الع�ضوية العاملة يف املادة

 " 7بحيث تقبل ع�ضوية ال�صحفي
ال���ذي م��ار���س مهنة ال�صحافة ب�شكل
�أ���س��ا���س��ي �أو عمل يف مهنة ال�صحافة
والأخبار والإعالم الرقمي الإخباري
ملدة ال تقل عن عام واحد.
ووف���ق ال��ت��ع��دي�لاتُ ،ي��ع��رف ال�صحفي
امل��م��ار���س للمهنة ب�شكل �أ�سا�سي على
ال �صحفياً
�أن��ه ك��ل �صحفي با�شر عم ً
احرتافياً ومنظماً يف �صحيفة يومية
ورقية �أو موقع الكرتوين �إخباري �أو
مركز �أخبار يف التليفزيون �أو الإذاعة
�أو يف دوري�����ة ت�����ص��در يف ال���دول���ة عن
�إحدى امل�ؤ�س�سات ال�صحفية املرخ�صة،
�أو وكالة �أنباء الإمارات �أو كل من عمل
م��را���س�ل ً
ا لإح����دى وك����االت الأن���ب���اء �أو
ال�صحف العربية والأجنبية وكذلك
اجل���ه���ات ال��ت��ي ت��ت��ف��ق و�أح���ك���ام قانون

املطبوعات والن�شر بالدولة.
وح�����س��ب ال��ت��ع��دي�لات ،مت��ن��ح ل��ك��ل من
ميار�س املهن التالية �صفة ال�صحفي
املحرتف وعلى �سبيل احل�صر لكل من
(ر�ؤ���س��اء التحرير ونوابهم ،ومديري
ال���ت���ح���ري���ر ون�����واب�����ه�����م ،وامل����ح����رري����ن
ال�����ص��ح��ف��ي�ين وامل�ت�رج���م�ي�ن ور�سامي
ال��ك��اري��ك��ات�ير وامل�����ص��وري��ن والعاملني
يف م����راك����ز امل���ع���ل���وم���ات ال�صحفية
وامل���خ���رج�ي�ن و���س��ك��رت��اري��ة التحرير
وكذلك املندوبني واملرا�سلني ،ور�ؤ�ساء
حترير الأخ��ب��ار واملحررين يف مراكز
الأخ����ب����ار ال��ت��ل��ي��ف��زي��ون��ي��ة واالذاع����ي����ة
وامل���را����س���ل�ي�ن وامل���ذي���ع�ي�ن وامل�صورين
التلفزيونني يف مراكز الأخبار،
وك����ذل����ك ال�����ص��ح��ف��ي�ين وامل���ح���رري���ن
الإلكرتونيني واملرا�سلني وامل�صورين

ال��ع��ام��ل�ين يف امل����واق����ع الإلكرتونية
الإخ���ب���اري���ة وامل���ؤ���س�����س��ات الإخبارية
املرخ�صة م��ن مكتب تنظيم الإعالم
التابع لوزارة الثقافة وال�شباب).
و�شملت التعديالت �أي�ضاً بند الع�ضوية
املنت�سبة وال��ت��ي متنح لل�صحفي من
غري مواطني الدولة �شريطة �أال تقل
فرتة ممار�ستهم للمهنة عن � 5سنوات
متتالية �إذا مل يكونوا �أع�ضاء يف نقابة
بلدهم الأ�صلي� ،أما �إذا كان ال�صحفي
ع�ضوا يف نقابة بلده الأ�صلي فتقبل
ع�����ض��وي��ت��ه كمنت�سب ب��ع��د م����رور عام
على ممار�سته العمل ال�صحفي داخل
ال����دول����ة .وف��ي��م��ا ي��خ�����ص ال�صحفي
غري املواطن من مواليد الدولة من
خريجي �أق�سام ال�صحافة من كليات
الإعالم املحلية فيتم قبولهم ك�أع�ضاء

م��ن��ت�����س��ب�ين جل���م���ع���ي���ة ال�صحفيني
الإم��ارات��ي��ة بعد م��رور � 3سنوات على
ممار�ستهم العمل ال�صحفي �شريطة
�أن يكونوا على ر�أ�س عملهم يف م�ؤ�س�سة
�صحفية �أو جهة �إعالمية مرخ�صة.
و�أق�����ر �أع�������ض���اء اجل��م��ع��ي��ة العمومية
غ�ي�ر ال���ع���ادي���ة جل��م��ع��ي��ة ال�صحفيني
الإم��ارات��ي��ة �إ���ض��اف��ة فئتني جديدتني
يف الع�ضوية واالوىل هي "الع�ضوية
التقديرية" والتي متنح لل�صحفيني
املنت�سبني الذي تركوا مهنة ال�صحافة
ب��ع��د �أن �أم�����ض��واً فيها �أك�ث�ر م��ن 15
عاماً �أو تقاعدوا عن العمل ،والثانية
ه���ي "ع�ضوية ت�شجيعية" ومتنح
للطلبة الدار�سني يف �أق�سام ال�صحافة
يف كليات الإعالم املحلية.
ويف تعقيبه على التعديالت اخلا�صة

ب��ال��ع�����ض��وي��ة ،ق����ال حم��م��د احلمادي
رئي�س جمعية ال�صحفيني الإماراتية
انها ج��اءت لتعزيز املهنية ال�صحفية
ولتلبية طلبات �شريحة من العاملني
يف احل���ق���ل الإع��ل��ام�����ي ال���س��ي��م��ا من
ال���ع���ام���ل�ي�ن يف ال�����ص��ح��اف��ة الرقمية
احل���دي���ث���ة ،م�������ش�ي�راً �إىل �أن النظام
اجل���دي���د �سي�ضمن ت�شجيع الطلبة

ال��درا���س�ين لل�صحافة م��ن املواطنني
للت�سجيل ك�أع�ضاء يف اجلمعية وهم
م���ا ي����زال����ون ع��ل��ى م��ق��اع��د الدرا�سة
�إ�ضافة �إىل �ضمان ت�سجيل ال�صحفيني
املحرتفني من املنت�سبني.
و�أ�ضاف احلمادي �إن هذه التعديالت
ت�أتي لتتما�شى مع متغريات الإعالم
ال�����ذي ي�����ش��ه��ده ال���ع���امل ال����ي����وم ،ومع

م��ت��ط��ل��ب��ات امل�����س��ت��ق��ب��ل ال������ذي ي�ضع
االع�لام االماراتي يف املوقع املنا�سب.
وت�ؤكد على ما يتطلبه االعالم املحلي
من التحاق كفاءات �شابة مدربة تعي
�أهمية الر�سالة الإعالمية وت�ستطيع
�أن ت���وظ���ف ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احلديثة
لإي�������ص���ال ال��ر���س��ال��ة الإع�ل�ام���ي���ة بكل
�سال�سة واقتدار.

يعقد يف «املنطقة احلرة ملدينة ال�شارقة للن�شر» يومي  16 15-مايو

ال�شارقة تنظم �أول م�ؤمتر ملوزعي الكتب يف العامل
وجتمع �أكرث من  200خبري يف قطاع الن�شر العاملي
•• ال�شارقة-الفجر:

ت�ست�ضيف ال�����ش��ارق��ة ي��وم��ي  16 15-م��اي��و " ،2022م�ؤمتر موزعي
الكتب"� ،أول م�ؤمتر ملوزعي الكتب يف العامل ،الذي تنظمه "هيئة ال�شارقة
للكتاب" يف "املنطقة احلرة ملدينة ال�شارقة للن�شر" ،حيث يلتقي �أكرث من
 200موزع ونا�شر وبائع كتب من منطقة ال�شرق الأو�سط وجنوب �آ�سيا
و�إفريقيا ،يف �إطار جهود الإمارة لتعزيز قطاع الن�شر على امل�ستوى املحلي
والإقليمي.
وي�شهد امل�ؤمتر ،الذي يقام على هام�ش فعاليات الدورة الـ 13لـ"مهرجان
ال�شارقة القرائي للطفل" ،جمموعة من الكلمات الرئي�سة التي يلقيها
خرباء متخ�ص�صون بقطاع الن�شر ،ويت�ضمن �أربع جل�سات نقا�شية ،لت�شجيع
�أف�ضل ممار�سات توزيع الكتب ،وامل�ساعدة على حتليل التوجهات القائمة يف
العديد من املجاالت التي ت�ؤثر على و�صول اجلمهور للكتاب ،وب�شكل خا�ص
اال�سرتاتيجيات الرقمية ،وعالقات اجلهات املعنية و�أ�صحاب امل�صلحة،
وتنظيم امل��خ��زون وط��ري��ق��ة ال��ع��ر���ض وت��ف��اع��ل ال��ع��م�لاء ومن���اذج الأعمال
اجلديدة ،كما يتيح امل�ؤمتر للم�شاركني فر�صة التوا�صل وعر�ض جتاربهم
وا�ستك�شاف الفر�ص اجلديدة يف ال�سوق من خالل جل�سات التعارف.
وقال �سعادة �أحمد بن ركا�ض العامري ،رئي�س هيئة ال�شارقة للكتاب�" :إن
قيادة قطاع الن�شر والنهو�ض ب�سوق الكتاب العاملي ،ا�ستحقاق نالته �إمارة
ال�شارقة ،بتوجيهات ور�ؤى �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
حممد القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ،وتنظيم (م�ؤمتر

موزعي الكتب) هو ت�أكيد على ري��ادة ال�شارقة ،وتطلعاتها مل�ستقبل �إنتاج
املعرفة لي�س يف املنطقة العربية وال�شرق الأو���س��ط وح�سب ،و�إمن��ا على
م�ستوى العامل ،فهذا امل�ؤمتر هو الأول من نوعيه عاملياً ومل ي�سبق �أن
اجتمع موزعو الكتب يف من�صة دولية لبحث الفر�ص والتحديات واحللول
التي يواجهها قطاع �أعمالهم".
و�أ���ض��اف" :ي�شكل ه��ذا امل���ؤمت��ر �إ�ضافة �إىل �سل�سلة اجلهود التي تقودها
ال�شارقة لتحقيق التكامل النوعي يف منظومة �صناعة الكتاب ،فهو ي�أتي
�ضمن ر�ؤية واحدة انطلق منها (م�ؤمتر النا�شرين) و(م�ؤمتر املكتبات)،
وي�ستند �إىل عوامل قوة كبرية� ،أهمها �أنها يعقد يف ال�شارقة التي �سجل
معر�ض كتابها العام املا�ضي تاريخ �أك�بر معر�ض للكتاب يف العامل ،كما
�أنه يقام على هام�ش "مهرجان ال�شارقة القرائي للطفل" ،ويف مقر �أول
منطقة حرة يف العامل خم�ص�صة للن�شر (املنطقة احلرة ملدينة ال�شارقة
للن�شر)".
ب��دوره ،ق��ال من�صور احل�ساين ،م�س�ؤول ق�سم املبيعات يف هيئة ال�شارقة
للكتاب" :مع انطالقة م���ؤمت��ر م��وزع��ي الكتب ،ي�سطر امل�شروع الثقايف
للإمارة �إجنازاً جديداً ،حيث يلعب موزعو الكتب دوراً حمورياً يف تعزيز
ا�ستدامة �صناعة الن�شر ومنوها يف امل�ستقبل ،وملواكبة احتياجات امل�ستهلكني
املتغرية ،يحتاج موزعو الكتب �إىل تنمية مهاراتهم وتطويرها ،و�سيعمل
امل�ؤمتر على توفري خطط عملية للمتاجر واملكتبات ودور توزيع الكتب،
ونحن واثقون ب�أن امل�ؤمتر �سيلبي تطلعات موزعي الكتب على ال�صعيدين
الإقليمي والعاملي".

برنامج اليوم الأول ،الأحد ،املوافق  15مايو
وتنطلق فعاليات امل�ؤمتر بكلمة ترحيبية ل�سعادة �أحمد العامري ،رئي�س
هيئة ال�����ش��ارق��ة للكتاب ،تليها اجلل�سة النقا�شية الأوىل ال��ت��ي يديرها
م�ست�شار الأعمال املتخ�ص�ص بقطاع توزيع الكتب كيو -يو ليانغ ،وت�سلط
ال�ضوء على �أف�ضل املمار�سات ودرا�سات احلالة املتعلقة بامل�شاركة املجتمعية
و�أداء املبيعات من خالل القنوات الرقمية ،مبا يف ذلك املواقع الإلكرتونية
وو�سائل التوا�صل االجتماعي والر�سائل الإخبارية الإلكرتونية والتجارة
الإلكرتونية.
ويوا�صل اليوم الأول فعالياته بجل�سة نقا�شية حول �أهمية بناء عالقات
وثيقة مع اجلهات املعنية و�أ�صحاب امل�صلحة ب�صناعة الكتاب ،من النا�شرين
والكتّاب واملهرجانات الثقافية واملدار�س ،للنجاح ب�إدارة دار توزيع �أو مكتبة
�أو متجر كتب ،وي�شارك ع��دد من املتحدثني الذين ميثلون دور الن�شر
الرئي�سة ،ومتاجر التجزئة ،ومعار�ض الكتب ،واملكتبات من جميع �أنحاء
العامل ،بتقدمي عدد من الن�صائح حول االرتقاء بالقطاع.
ويف الكلمة الرئي�سة الثانية التي تقدمها الكاتبة وموزعة الكتب ناديا
وا�صف ،التي �شاركت يف ت�أ�سي�س متجر "ديوان" لبيع الكتب قبل  20عاماً،
ووثقت جتربتها يف كتاب بعنوان "العمر االفرتا�ضي :رحلة موزعة كتب يف
القاهرة"� ،ستقدم وا�صف رحلتها يف ت�أ�سي�س واحد من �أبرز متاجر الكتب
يف ال��ع��امل العربي ،وال��درو���س التي تعلمتها ،والتحديات التي واجهتها
خالل تلك التجربة.

اليوم الثاين ،الإثنني ،املوافق  16مايو
وتنطلق فعاليات اليوم الثاين بكلمة رئي�سة تقدمها يا�سمينا كانوريك،
ا�ست�شاري ات�صاالت يف "احتاد موزعي الكتب الأوروبية والدولية" ،حيث
�ست�سلط ال�ضوء على التوجهات احلالية يف �صناعة توزيع وبيع الكتب
العاملية ،وخ�صو�صاً يف مرحلة ما بعد كورونا ،بالإ�ضافة �إىل التعريف بـ
"احتاد موزعي الكتب الأوروبية والدولية" الذي يلعب دوراً رئي�ساً يف دعم
موزعي الكتب واحتادات بيع وتوزيع الكتب يف جميع �أنحاء العامل .وتبحث
جلنة من اخل�براء يف جل�سة بعنوان "تنظيم امل��خ��زون وطريقة العر�ض
وخدمة املتعاملني" موا�ضيع ت�شمل تدريب املوظفني على خدمة املتعاملني،
وو�ضع ا�سرتاتيجيات ت�سعى لتعزيز جتربة الت�صفح واال�سكت�شاف جلذب
�أكرب عدد من القراء وحت�سني املبيعات .وتبحث اجلل�سة النقا�شية الأخرية
الفر�ص املتاحة �أمام �أعمال متاجر بيع وتوزيع الكتب ،حيث يتبادل ثالثة
متحدثني خرباتهم يف التفاعل وامل�شاركة يف االجتاهات احلديثة وعرو�ض
متاجر بيع وتوزيع الكتب املتنوعة التي ت�شمل املقاهي واملنتجات التي
ال ت�ضم الكتب ،بالإ�ضافة �إىل مزايا تكنولوجيا الطباعة عند الطلب.
ويختتم امل�ؤمتر فعالياته بكلمة رئي�سة بعنوان "مدر�سة بائعي الكتب:
تعليم وتع ّلم �أ�سرار بيع الكتب" ،وفيها تتحاور نانا لورينغيل ،الأمني العام
مل�ؤ�س�سة �أمبريتو �آند �إيليزابيتا ماوري يف ميالن ،مع �ساميون ليتيل وود،
ع�ضو اللجنة التنفيذية لالحتاد الدويل للنا�شرين.
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�أخبـار الإمـارات

Friday

�سفري الدولة يقدم �أوراق اعتماده �إىل رئي�س الإكوادور
•• كيتو -وام:

08

ق��دم �سعادة حممد عبداهلل ال�شام�سي �سفري ال��دول��ة ل��دى جمهورية
ال��ب�يرو � ،أوراق اعتماده �إىل فخامة غيريمو ال�سو م��ي��ن��دوزا ،رئي�س
جمهورية الإك���وادور� ،سفرياً غري مقيم فوق العادة ومفو�ضاً للدولة
لدى الإك��وادور ،وذلك خالل املرا�سم التي عقدت يف الق�صر الرئا�سي
بالعا�صمة كيتو .ونقل �سعادة ال�شام�سي حتيات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"  ،و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"  ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة � ،إىل
فخامته ومتنياتهم لبالده و�شعبه املزيد من التقدم واالزده���ار .من

جانبه ،ح ّمل فخامة ميندوزا �سعادة ال�سفري حتياته �إىل �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"  ،و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"  ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
 ،ومت ّنياته لدولة الإمارات حكومة و�شعباً املزيد من التطور والنماء.
ومت��ن��ى فخامته ل�سعادة ال�سفري التوفيق يف م��ه��ام عمله ،وتطوير
العالقات الثنائية وتعزيزها يف خمتلف املجاالت التي جتمع البلدين،
م�ؤكدا ا�ستعداد بالده لتقدمي كل دعم ممكن لت�سهيل مهامه.
كما ا�ستعر�ض اللقاء جماالت التعاون بني دولة الإم��ارات وجمهورية
الإك�����وادور ،و�سبل تنميتها وت��ط��وي��ره��ا مب��ا يحقق م�صالح البلدين
وال�شعبني ال�صديقني.

 412دورية و 3200رجل �شرطة و 62مركبة للدفاع املدين و 122للإ�سعاف

�شرطة دبي ت�ؤكد جاهزيتها ال�ستقبال عيد الفطر ال�سعيد
•• دبي-الفجر:

�أك����دت ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�شرطة دبي
�إكمال كافة ا�ستعداداتها وجاهزيتها
ال�ستقبال عيد الفطر ال�سعيد� ،أعاده
اهلل على اجلميع ب��اخل�ير والربكات
وال�سعادة والطم�أنينة ،مو�ضحة �أنها
و���ض��ع��ت خ��ط��ة ع��م��ل ل��ك��ل الإدارات
العامة ومراكز ال�شرطة ،ت�سعى من
خاللها لتكثيف الدوريات بكل �أنواعها
ع��ل��ى ال��ط��رق ال��داخ��ل��ي��ة واخلارجية
للإمارة ،وتعزز من تواجدها امليداين
م��ن �أج���ل ت��وف�ير ك��اف��ة �سبل الراحة
للمواطنني واملقيمني والزوار.
و�أك������د ����س���ع���ادة ال����ل����واء ع���ب���داهلل علي
الغيثي ،م�ساعد القائد العام ل�ش�ؤون
العمليات بالوكالة ،رئي�س جلنة ت�أمني
ال��ف��ع��ال��ي��ات يف دب���ي� ،أن جل��ن��ة ت�أمني
ال��ف��ع��ال��ي��ات ج���اه���زة ال���س��ت��ق��ب��ال عيد
الفطر ال�سعيد م��ن خ�لال �إعدادها
خطة �أمنية كاملة ت�شمل ت�أمني كافة
امل�ساجد وامل�صليات الكبرية التي تقام
بها �صالة العيد يف دبي ،ون�شر دوريات
مرورية وجنائية ومتطوعني يف كل
�أرج��اء الإم���ارة ،ويف املناطق احليوية
وال�������س���ي���اح���ي���ة وامل�����راك�����ز التجارية
والأ�سواق املفتوحة ،ل�ضمان �إجراءات
الأم���ن وال�سالمة وحت��ق��ق ان�سيابية
ح��رك��ة امل���رور وتخفيف االزدحامات
امل����روري����ة ،م���ن خ��ل�ال ال��ع��م��ل اجلاد
والتعاون امل�شرتك بني الإدارة العامة
للمرور يف �شرطة دب��ي ،و�شركائنا يف
ه��ي��ئ��ة ال���ط���رق وامل���وا����ص�ل�ات ،الذين
ي��ع��م��ل��ون ج��ن��ب��اً اىل ج��ن��ب يف جميع
الفعاليات واملنا�سبات.
و�أك�����د ���س��ع��ادت��ه �أن اخل��ط��ة الأمنية
ت�����ش��م��ل ت��وف�ير  412دوري������ة ،و29
دراجة هوائية 3200 ،رجل �شرطة،
و� 62سيارة دفاع مدين� 122 ،سيارة
�إ���س��ع��اف ،و 442م�سعف ،و 9زوارق
بحرية ،و 165منقذاً على �شواطئ
دب������ي ،ب���الإ����ض���اف���ة �إىل  60رقيب
�سري و 650متطوعاً منت�شرين يف
الأ�سواق واملراكز التجارية ،و2400
رجل �أمن من ال�شركات اخلا�صة.
وط����ال����ب ال����ل����واء ال��غ��ي��ث��ي اجلمهور
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ����ش���رط���ة دب�����ي و�أخ�����ذ
احليطة واحلذر والتقيد بالإجراءات
االح��ت��رازي�����ة يف الأم�����اك�����ن �شديدة
االزدح����ام ،وع��ن��د ر���ص��د �أي مالحظة
�أو خمالفة ،االت�صال بالرقم ،901
م��ن��ا���ش��داً �سعادته اجل��م��ه��ور االلتزام
ب��ال�����س��رع��ات امل���ح���ددة و�أال يف�سدوا

ف��رح��ة ال��ع��ي��د ب��ال�����س��رع��ات العالية،
جت��ن��ب��ا ل���وق���وع احل�������وادث امل����روري����ة،
متمنيا ال�سالمة للجميع.
الألعاب النارية
وتهيب �شرطة دب��ي ب���أف��راد املجتمع
االل��ت��زام ب��ال��ق��وان�ين ،وع���دم التعامل
ب����أي �شكل م��ن الأ���ش��ك��ال م��ع الألعاب
النارية ومن يتاجر بها ،حفاظاً على
�سالمة العامة خالل االحتفاء ب�إجازة
عيد الفطر ال�سعيد �أو �أي��ة فعاليات
�أخ���رى ،م���ؤك��د ًة �أن مر�سوماً بقانون
احتادي رقم  17ل�سنة  2019ب�ش�أن
"الأ�سلحة وال��ذخ��ائ��ر واملتفجرات
وال��ع��ت��اد الع�سكري وامل���واد اخلطرة"
يجرم االجت��ار يف الأل��ع��اب النارية �أو
ا�ستريادها �أو ت�صديرها �أو ت�صنيعها
�أو �إدخالها من و�إىل ال��دول��ة ،وي�ضع
عقوبات على ذلك ت�صل �إىل احلب�س
م��دة ال تقل عن �سنة والغرامة التي
ال تقل عن مائة �ألف درهم �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني.
دوريات ع�سكرية ومدنية
و�أك��د العميد جمال اجل�لاف ،مدير
االدارة ال��ع��ام��ة للتحريات واملباحث
اجل��ن��ائ��ي��ة يف ���ش��رط��ة دب���ي ،ا�ستكمال
اال�ستعداد ال�ستقبال العيد ،وت�أمني
كافة ال�شوارع واملراكز التجارية على
م���دار ال�����س��اع��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع مراكز
ال�������ش���رط���ة ،م��ن��وه��ا �إىل �أن الإدارة
�ستن�شر الدوريات الأمنية الع�سكرية
واملدنية ،لت�أمني مناطق �إمارة دبي يف
عيد الفطر ال�سعيد.
وق�����ال ال��ع��م��ي��د ج���م���ال اجل��ل��اف �إن
الإدارة العامة للتحريات واملباحث
اجل��ن��ائ��ي��ة يف ���ش��رط��ة دب����ي ومراكز

ال�����ش��رط��ة ،ا���س��ت��ع��دت ب��خ��ط��ة مميزة
ل��ف��ر���ض الأم�����ن والأم������ان ع��ل��ى ربوع
الإم������ارة ،وخل��دم��ة ك��اف��ة مرتاديها،
م��ط��ال��ب��ا �أف��������راد اجل���م���ه���ور يف حال
�سفرهم� ،أو احتفالهم بالعيد خارج
الإم����ارة �أو ل��دى ذوي��ه��م� ،أن يقوموا
بت�أمني م�ساكنهم الت�أمني الكايف� ،أو
اال�شرتاك يف خدمة �أمن امل�ساكن التي
ت��وف��ره��ا ���ش��رط��ة دب���ي يف تطبيقاتها
الذكية لال�شرتاك يف اخلدمة ،وذلك
ل��ت��وف�ير دوري�����ات ل��ل��م��رور ع��ل��ى تلك
امل��ن��ازل مل��ن��ع �أي���ة ح����وادث ���س��رق��ات قد
حتدث من بع�ض �ضعاف النفو�س.
ون����ا�����ش����د ال���ع���م���ي���د اجل���ل���اف �أف�������راد
اجلمهور �أن يكونوا �أكرث حر�صا على
ممتلكاتهم وت�أمينها الت�أمني الكايف،
وعدم ترك املركبات وحمركها دائراً،
واالنتباه على الأطفال داخل وخارج
املنزل ويف الأماكن العامة وال�شواطئ
وامل�����س��اب��ح .ك��م��ا دع���ا �أف�����راد اجلمهور
ل�لات�����ص��ال ب��ال��رق��م  ،901واللجوء
خلدمة "عني ال�شرطة" للإبالغ عن
�أي مالحظات �أو خمالفات.
 147دورية مرورية
من جانبه ،ق��ال العميد �سيف مهري
املزروعي ،مدير الإدارة العامة للمرور
يف ���ش��رط��ة دب����ي� ،إن الإدارة و�ضعت
ع���دداً م��ن ال�سيناريوهات واخلطط
امل���روري���ة ال��ت��ي ت�����س��اه��م يف ان�سيابية
ح��رك��ة ال�����س�ير ،ومت��ن��ع االختناقات
امل���روري���ة خ�ل�ال ع��ط��ل��ة ع��ي��د الفطر
ال�سعيد والفعاليات امل�صاحبة لها،
وذل��ك للوقوف على ت�أمني ان�سيابية
ح��رك��ة ال�����س�ير ،والتقليل م��ن فر�ص
وق�����وع احل������وادث امل����روري����ة ،وكذلك
ردع املخالفني ،بالإ�ضافة �إىل تغطية

الفعاليات بال�شكل الذي يتنا�سب مع
�أهميتها.
و�أ�شار �إىل �أن مرور دبي �ستن�شر 147
دوري����ة م��روري��ة ورق��ب��اء ال�����س�ير على
���ش��وارع الإم�����ارة وج��م��ي��ع التقاطعات
وكذلك يف املناطق احليوية ،واملناطق
ال���ت���ي ���س��ت�����ش��ه��د ف��ي��ه��ا ك��ث��اف��ة �أع�����داد
املركبات ،ويف �أماكن التجمهر ملتابعة
الأو���ض��اع امل��روري��ة فيها .م�شرياً �إىل
�أن الإدارة �شكلت ف��رق��اً م��ن دوريات
مرورية ورقباء �سري ودوريات الإ�سناد
لتنظيم ح��رك��ة ال�����س�ير يف الأ�سواق
والأماكن املزدحمة� ،إىل جانب تواجد
رج��ال امل���رور يف ال�����ش��وارع اخلارجية،
والأم��اك��ن التي ت�شهد كثافة �سكانية
مل���ن���ع ظ����اه����رة ال���ع���ب���ور الع�شوائي،
بالإ�ضافة �إىل تكثيف الدوريات خالل
ال���ف�ت�رة امل�����س��ائ��ي��ة مل��راق��ب��ة املركبات
وال���دراج���ات ال��ت��ي ت��رت��ك��ب خمالفات
م���روري���ة خ���ط���رة ،ب���ه���دف احل����د من
الت�صرفات ال�سلبية.
و�أو�ضح �أن تواجد الدوريات املرورية
يهدف �إىل تفادي ازدحام املركبات يف
ال�شوارع الداخلية وتكد�سها لفرتات
ط���وي���ل���ة ،وت����وف��ي�ر االن�������س���ي���اب���ي���ة يف
حركة ال�سري وامل��رور يف كافة مناطق
الإم������ارة ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �أداء املهام
الأخرى كتوزيع احلركة املرورية �إىل
ط��رق بديلة يف ح��ال وج��ود االزدحام
يف ال�شوارع التي تتطلب فيها حتويل
احل��رك��ة .م�شرياً �إىل �أن �آل��ي��ة توزيع
ال���دوري���ات تت�ضمن م�صليات العيد
يف م��ن��اط��ق دي�����رة وب����ردب����ي وت�شمل
م�صليات زعبيل ،وند احلمر ،وم�صلى
امل��زه��ر ،وم�سجد ال��را���ش��دي��ة الكبري،
وم�����ص��ل��ى ال��ع��ي��د يف دي������ره ،وكذلك
م�صلى ج��م�يرا ،وامل��ن��خ��ول ،وم�سجد

ال�سالم ،وم�سجد الفاروق.
و�أ�ضاف :كما �سيتم ن�شر الدوريات يف
املناطق ال�سياحية واملراكز التجارية
وت�شمل دب��ي م���ول ،وم���ول الإم����ارات،
وج���ي ب��ي �آر ،و�سيتي ووك ،والقناة
امل��ائ��ي��ة ،وم��ن��ط��ق��ة ب��ول��ي��ف��ارد حممد
العقيد مبارك الكتبي
ب��ن را���ش��د ،وك��ذل��ك في�ستفال �سيتي،
و�سيتي �سنرت مردف ،ومنطقة المري،
وكايت بيت�ش ،والفور �سيزن ،و�شارع
املطار ،و�شارع ال�سيف .بالإ�ضافة �إىل
�شارع ال�شيخ حممد بن زاي��د ،و�شارع
ال�شيخ زايد ،و�شارع الإم��ارات ،و�شارع
دبي  -العني ،و�شارع االحت��اد ،و�شارع
اخلليج ،و�شارع القد�س ،و�شارع ع ّمان،
و�شارع املدينة اجلامعية ،و�شارع ر�أ�س
اخلور ،و�شارع جمريا.
ول��ف��ت العميد �سيف امل���زروع���ي� ،إىل
�أن ف��ري��ق ال��ت��وع��ي��ة امل���روري���ة ب������إدارة
احلمالت والتوعية امل��روري��ة �سيقوم
العميد جمال اجلالف
بتوزيع بطاقات التهاين واحللويات
وال��ه��داي��ا على اجلمهور ،اب��ت��دا ًء من على عدم االن�شغال بالرد على ر�سائل
�صباح �أول �أي��ام عيد الفطر ،احتفا ًء امل��ع��اي��دة وامل���ك���امل���ات ال��ه��ات��ف��ي��ة �أثناء
بهذه املنا�سبة ،مو�ضحاً �أن البطاقات القيادة ،لأنه ي�ؤدي �إىل ت�شتيت الذهن
حت����وي ع����ب����ارات ت��وع��ي��ة و�إر������ش�����ادات عن متابعة الطريق ،وينتج عنه وقوع
ون�صائح مرورية.
احل����وادث امل���روري���ة ،وم��ا ينجم عنها
من وفيات و�إ�صابات بليغة.
تلقي املكاملات
ودع��ا الأ�سر �إىل االهتمام بالأطفال،
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وم���ن ج��ان��ب��ه،
وعدم االن�شغال عنهم ،وعدم ال�سماح
ف��ار���س ،ن��ائ��ب م��دي��ر الإدارة العامة ل��ه��م ب��ا���س��ت��خ��دام الأل����ع����اب النارية،
للعمليات بالوكالة ،ا�ستمرار العمل ح���ف���اظ���اً ع��ل��ى ���س�لام��ة اجل���م���ي���ع ،ملا
مب��رك��ز �إدارة ال��ق��ي��ادة وال�سيطرة يف ت�سببه من �أ�ضرار �صحية �أو حرائق يف
الإدارة العامة للعمليات على مدار املنازل ،ومراقبتهم يف احلدائق العامة
� 24ساعة طوال �أيام الأ�سبوع ،لتلقي وم���راك���ز ال��ت�����س��وق ،و�أخ����ذ امل��زي��د من
املكاملات والبالغات الطارئة وت�أمني االحتياطات واالنتباه لت�صرفاتهم،
و���ص��ول ال��ف��رق ال�����ش��رط��ي��ة املخت�صة وم���ن���ع���ه���م م�����ن دخ��������ول ال�������ش���رف���ات
ب�أ�سرع وقت لتلبية النداءات العاجلة والأماكن املرتفعة .كما نا�شد �أولياء
واحلاالت الطارئة.
الأمور ب�ضرورة مراقبة �أبنائهم عند
وق����ال ال��ع��ق��ي��د ت��رك��ي ب��ن ف���ار����س� ،إن دخ��ول��ه��م لأح���وا����ض ال�����س��ب��اح��ة حتى
القيادة العامة ل�شرطة دب��ي ،ت�سعى و�إن كانوا يجيدون ال�سباحة ،وعدم
دائ����م����اً �إىل ن�����ش��ر ال���وع���ي والثقافة تركهم وحدهم ،و�ضرورة �أن يرتدي
امل��روري��ة ب�ين �أف���راد املجتمع ،خا�صة الطفل �سرتة ال�سباحة الواقية من
�أ�����ص����ح����اب امل����رك����ب����ات وم�ستخدمي الغرق عند اللعب باملاء.
الطريق ،من خالل تنظيم الربنامج
واحلمالت امل�ستمرة على مدار العام  9نقاط متركز بحري
ملختلف ال�شرائح.
وم���ن ج��ان��ب��ه� ،أك����د ال��ع��ق��ي��د الدكتور
ونا�شد العقيد اب��ن ف��ار���س اجلمهور ح�سن �سهيل ال�سويدي ،مدير مركز
ب��ع��دم االت�����ص��ال ب��ال��رق��م (� )999إال �شرطة املوانئ ،على اجلاهزية التامة
يف احل��االت الطارئة ،واالت�صال على للمركز للتعامل م��ع كافة احلوادث
الرقم ( ،)901يف حال اال�ستف�سار ال��ط��ارئ��ة خ�لال �إج����ازة عيد الفطر،
ع����ن اخل�����دم�����ات امل���ق���دم���ة م����ن قبل مبيناً �أن هناك نقاط متركز "برية
�شرطة دبي ،واملتمثلة يف اال�ستف�سارات وبحرية" ل��ل��ت��ع��ام��ل م����ع احل�����االت
اجلنائية واملرورية.
ال��ط��ارئ��ة تت�ضمن دوري����ات م�شرتكة
وح��ث العقيد اب��ن ف��ار���س ال�سائقني م���ن "الأمن البحري" و"الإنقاذ

العقيد تركي عبد الرحمن بن فار�س

العميد �سيف مهري املزروعي
البحري" ويتوفر على متنها غوا�صي
�إنقاذ و�سائقي زوارق ودراج��ات مائية
وهوائية ،وتعمل على مدار � 24ساعة
خلدمة اجلمهور.
وبني العقيد ال�سويدي �أنه مت توزيع
ال�����دوري�����ات امل�����ش�ترك��ة م���ن دوري�����ات
الإنقاذ البحري والأمن البحري على
 9مناطق مت��رك��ز يف مناطق ميناء
احلمرية ،وم��رف���أه دي��رة ،وخ��ور دبي،
واجل�سر العائم ،و"ميناء ال�صيد "1
يف ن��ق��ط��ة مت��رك��ز اجل���م�ي�را الأوىل،
و"ميناء ال�صيد  "2يف نقطة متركز
اجلمريا الثانية ،و"ميناء ال�صيد "3
يف ن��ق��ط��ة مت��رك��ز اجل��م�يرا الثالثة،
�إىل جانب نقطة التمركز يف امليناء
ال�سياحي ،وال جي بي �آر ودبي هابر،
ونقطة متركز حتا.
ودع�����ا ال��ع��ق��ي��د ال�������س���وي���دي مرتادي
ال��ب��ح��ر �إىل �أخ�����ذ احل��ي��ط��ة واحل����ذر
ال�ل�ازم�ي�ن �أث���ن���اء ال�����س��ب��اح��ة ،وجتنب
التيارات البحرية ،وارت��ف��اع الأمواج
واالل��ت��زام بالتعليمات واال�شرتاطات
ال��ت��ي ت�ضعها ال��ب��ل��دي��ة و���ش��رط��ة دبي
على ح��د ���س��واء ،واال�ستجابة لإ�شارة
رفع العلم الأحمر الذي يعني �ضرورة
التوقف عن ال�سباحة يف ح��ال وجود
خطر عليهم.
و�شدد على �أهمية عدم خروج مرتادي
البحر عن عالمات ح��دود ال�سباحة،
لأن ذل���ك ق��د يعر�ضهم �إىل تيارات
بحرية �شديدة �أو �صدمهم من قبل
درج���ات مائية �أو زوارق ،مطالباً يف
ال��وق��ت ذات���ه م�ستخدمي الدراجات

العقيد الدكتور ح�سن �سهيل ال�سويدي

اللواء عبد اهلل الغيثي
املائية باالبتعاد ع��ن �أم��اك��ن جتمهر
ال��ن��ا���س على ال�����ش��واط��ئ �أو االقرتاب
منها �أو ن��ق��ل ال��ن��ا���س با�ستخدامها،
�إ�ضافة �إىل عدم ا�ستخدام الدراجات
يف ر�شق املياه على النا�س.
 15دورية يف حتا
ب���������دوره� ،أك�������د ال���ع���ق���ي���د م����ب����ارك بن
م��ب��ارك الكتبي م��دي��ر م��رك��ز �شرطة
ح��ت��ا ،ج��اه��زي��ة امل���رك���ز ل��ل��ت��ع��ام��ل مع
بالغات احل���وادث الطارئة� ،سواء يف
املناطق اجلبلية والأودي��ة �أو التعامل
م���ع احل�������وادث امل����روري����ة يف منطقة
االخت�صا�ص ،م�شرياً �إىل �أن هناك 15
دورية جاهزة لتنظيم حركة ال�سري يف
فرتة العيد و�أثناء خروج امل�صلني من
امل�ساجد يف املناطق احليوية.
ول��ف��ت �إىل �أن " ف��رق��ة ال�شجعان"
التي �أ�س�سها معايل الفريق عبد اهلل
خليفة امل��ري القائد العامة ل�شرطة
دب��ي ،وامل��درب��ة للتعامل مع احلوادث
الطارئة والإنقاذ يف املناطق اجلبلية،
جاهزة �أي�ضاً للتعامل مع �أي حادث،
وهي مزودة بكافة الأدوات والتقنيات
احل����دي����ث����ة ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف تقدمي
امل�ساعدة والدعم للمحتاجني.
ك��م��ا ول��ف��ت ال��ع��ق��ي��د ال��ك��ت��ب��ي �إىل �أن
م���رك���ز ���ش��رط��ة ح��ت��ا ���س��ي��وف��ر �أي�ضاً
دوري����ات يف منطقة �سد ح��ت��ا ،ووادي
هب ،لتنظيم احلركة املرورية ،داعياً
ال������زوار �إىل �أخ�����ذ احل��ي��ط��ة واحل����ذر
الالزمني و�إت��ب��اع �إج���راءات ال�سالمة
يف هذه املناطق.

تزامنا مع اليوم العاملي لل�صحة وال�سالمة املهنية

بلدية مدينة �أبوظبي تنظم ور�شة توعوية حول معايري ال�صحة وال�سالمة املهنية
•• �أبوظبي – الفجر:

ن���ظ���م���ت ب���ل���دي���ة م���دي���ن���ة �أب����وظ����ب����ي،
ال��ت��اب��ع��ة ل���دائ���رة ال��ب��ل��دي��ات والنقل،
ور�شة توعوية مبنا�سبة اليوم العاملي
ل��ل�����ص��ح��ة وال�����س�لام��ة امل��ه��ن��ي��ة ،وذلك
ب��ه��دف رف����ع م�����س��ت��وى ال���وع���ي ب�ش�أن
تطبيق نظام �إم���ارة �أبوظبي لل�صحة
وال�سالمة املهنية ،وتنفيذ القوانني

اخلا�صة باملواقع الإن�شائية.
وق���د مت��ح��ورت �أع��م��ال ال��ور���ش��ة حول
نهج الأنظمة يف الوقاية من احلوادث
يف م���ك���ان ال���ع���م���ل ،و�إدارة ال�صحة
وال�سالمة املهنية من خالل ا�ستخدام
الأدوات املنطقية والناجعة الهادفة
�إىل �إح���داث التح�سني ال��دائ��م يف �أداء
ال�صحة وال�����س�لام��ة املهنية ،وتوفري
�أف�ضل بيئات العمل املحتوية على كافة

االح��ت��ي��اط��ات والإج�������راءات الوقائية
والتي حتد من وقوع احلوادث.
وت�����أت����ي ه�����ذه ال���ور����ش���ة ت���ف���اع ً
�ل�ا مع
الأح��داث العاملية ،ومن �ضمنها اليوم
العاملي للبيئة وال�صحة وال�سالمة،
وم���ن منطلق ح��ر���ص ب��ل��دي��ة مدينة
�أبوظبي على توفري مظلة من الأمان
لكافة العاملني يف املواقع الإن�شائية،
وت���ع���زي���ز ���س�لام��ت��ه��م ع��ب�ر املراقبة

امل�ستمرة واملتابعة احلثيثة للمواقع
الإن�شائية للت�أكد من تطبيقها جميع
متطلبات ال�سالمة املهنية املتوافقة
مع القوانني املعمول بها يف هذا ال�ش�أن
ب����أب���وظ���ب���ي .ك��م��ا ي�����س��ع��ى ن���ظ���ام �إدارة
ال�سالمة وال�صحة املهنية �إىل بناء
�آلية �شاملة ّ
ومنظمة للعمل امل�شرتك
م��ا ب�ين ال��ع�� ّم��ال والإدارة يف تطبيق
�إجراءات ال�سالمة وال�صحة.

ك��م��ا ي�ساهم ن��ه��ج الأن��ظ��م��ة يف تقييم
حت��� ّ��س��ن الأداء يف ت��ط��ب��ي��ق �إج������راءات
ال��وق��اي��ة وال���رق���اب���ة ،وت�����ش�� ّك��ل �أنظمة
�إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية �أدا ًة
اخلا�صة بنوع
ناجعة يف �إدارة املخاطر
ّ
معينّ من ال�صناعات �أو العمل ّيات �أو
امل��ن ّ��ظ��م��ات وم���ن امل��م��ك��ن تكييفها مع ال�صناعات املختلفة.
حاالت خمتلفة من حاجات ال�شركات ع���ل���ى ال�������ص���ع���ي���د ذات�������ه ح���ث���ت بلدية
ال�������ص���غ�ي�رة �إىل مخُ���ت���ل���ف ح���اج���ات م��دي��ن��ة �أب���وظ���ب���ي ���ش��رك��ات املقاوالت

والعاملني يف امل��واق��ع الإن�شائية على ب�أف�ضل املمار�سات املطبقة يف قطاع
االلتزام بكافة التو�صيات التي تتعلق البناء والإن�شاء حفاظاً على �صحتهم
بال�صحة وال�سالمة املهنية ،والتقيد و�سالمتهم العامة.

درا�سة حديثة لـ «تريندز» ت�ست�شرف الأهمية والتداعيات لتحالفي «كواد» و «�أوكو�س»

التي ي�ضطلع بها "تريندز"� ،أن��ه على الرغم من اختالف ال�سياق ال��ذي ظهر
•• �أبوظبي-الفجر:
فيه ه���ذان التحالفان ،وح��ت��ى الأع�����ض��اء ال��ذي��ن ان�����ض��ووا حتتهما ،ف����إن القا�سم
�أكدت درا�سة بحثية حديثة لـ "مركز تريندز للبحوث واال�ست�شارات" �أن منطقة امل�شرتك الوا�ضح وغري املعلَن ،الذي ميثل الهدف الرئي�سي ،هو مواجهة ال�صني
"الإندوبا�سيفيك" مقبلة على مرحلة جديدة من التناف�س الدويل ،حيث يتزايد واحتوا�ؤها.
القلق الغربي عموماً والأمريكي خ�صو�صاً من تنامي النفوذ ال�صيني ،لي�س يف مبينة �أنه مع ذلك ،ف�إن �أهمية هذين التحالفني تتعدى هذا الهدف؛ لت�شمل
منطقتي املحيط ال��ه��ادي والهندي فقط ،ولكن يف مناطق �أخ���رى م��ن العامل تعزيز التعاون بني الدول الأع�ضاء يف جماالت �أخرى مهمة اقت�صادية وجتارية.
�أي�ضاً .وب ّينت الدرا�سة التي �أتت حتت عنوان"( :كواد" و "�أوكو�س" ..الأهمية و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن ال�س�ؤال الرئي�سي يتمحور حول مدى فاعلية التحالفني؛
اال�سرتاتيجية والتداعيات الإقليمية والدولية) ،و�أعدها كل من الدكتور حممد مو�ضحة �أنه رغم التداعيات املتوقعة �إقليمياً ودولياً ،التي بد�أت بع�ض مظاهرها
�أبو غزلة ،الباحث الرئي�سي يف املركز ،والأ�ستاذة رمي حم�سن الكندي ،م�ساعدة تربز فع ً
ال ،ف�إن هناك �شكوكاً لي�س بال�ضرورة �أن حتوم حول اال�ستمرارية ،و�إمنا
ً
باحث �ضمن وحدة الدرا�سات اال�سرتاتيجية يف "تريندز"� ،أن التحالفات تبدو حت��وم ح��ول ال��ق��درة على �إح���داث ت���وازن كبري يف مواجهة ال�صني �أي�����ض��ا ،وذلك
�إح��دى �أه��م الأدوات التي تلج�أ �إليها ال��والي��ات املتحدة الأمريكية ملواجهة هذا بالنظر �إىل تباين ر�ؤى الأع�����ض��اء ح��ول الأ���س��ل��وب الأم��ث��ل للتعامل م��ع �صعود
النفوذ� ،إذ جاءت م�ساعيها يف هذا الإطار لإحياء التحالف الرباعي "كواد" الذي ال�صني ،وك��ذل��ك ت�شابك م�صالح ه��ذه ال���دول م��ع بكني ،وال�سيما دول املنطقة
ي�ضم �إىل جانبها اليابان و�أ�سرتاليا والهند �أي�ضاً ،و�إعالنها عن التحالف الثالثي (�أ�سرتاليا والهند واليابان)؛ م�ؤكدة �أن امل�ضي ُقدُماً يف مواجهة ال�صني �ستكون
"�أوكو�س" الذي ي�ضم �إىل جانبها بريطانيا و�أ�سرتاليا.
له عواقب على هذه امل�صالح ،بالإ�ضافة �إىل الواليات املتحدة نف�سها ،حيث تبدو
و�أو�ضحت الدرا�سة التي جاءت �ضمن �سل�سلة درا�سات "اجتاهات ا�سرتاتيجية" �أنها بحاجة �إىل ال�صني يف ق�ضايا �إقليمية ودولية متاماً ،كما �أن بكني بحاجة �إىل

التعاون مع وا�شنطن خلدمة العديد من امل�صالح امل�شرتكة� ،سواء يف االقت�صاد� ،أو
البيئة� ،أو الق�ضايا الإقليمية والدولية الأخرى.
وذك��رت الدرا�سة �أن ه��ذا الأم��ر رمب��ا يف�سر ما ي���ؤك��ده الطرفان با�ستمرار من
رغبتهما يف التعاون ال ال�صدام ،واتفاقهما يف القمة االفرتا�ضية التي انعقدت
بني الرئي�سني ،الأمريكي جو بايدن ،وال�صيني �شي جني بينغ ،يوم  16نوفمرب
 ،2021على جتنب ال�صراع املفتوح.
ومع ذلك ،ال ت�ستبعد الدرا�سة يف نتيجتها ،ويف ظـل احلالـة ال�ضبابيـة التي ت�سود
النظام الدويل ال �سيما مع التطورات الأخرية� ،أن يكـون لهـذه التحالفـات تداعيـات
طويلـة املـدى عـلى الو�ضـع اال�سـرتاتيجي ،ليـ�س يف منطقـة الإندوبا�سـيفيك
فقـط ،بـل يف العـامل كلـه اي�ضـاً؛ متاماً كما حدث عند �إن�شاء التحالف الثالثي
بني "�أملانيا" و"الإمرباطوريـة النم�سـاوية املجريـة" و"�إيطاليا" يف �أواخر القـرن
التا�سـع عـ�شر الحتواء فرن�سـا ،دون �أن يفكر �أح��د� ،آن��ذاك ،يف العواقـب املحتملـة
لذلـك عـلى املـدى الطويـل ،حيـث اندلعـت بعـد ثالثة عقـود تقريبـاً حـرب عاملية
اتـت عـلى الأخـ�ضر واليابـ�س وت�سـببت يف قتـلٍ ودمـا ٍر غيـر م�سبوقني يف التاريـخ
البـ�شري.
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قائد عام �شرطة عجمان :مبادرة «ك�سر ال�صيام»
جت�سد قيم العطاء ومبادئ التكافل االجتماعي
•• عجمان-وام:

�أ�شاد �سعادة اللواء ال�شيخ �سلطان بن عبداهلل النعيمي قائد
عام �شرطة عجمان مببادرة "ك�سر ال�صيام" التي تنظمها
هيئة ال��ه�لال الأح��م��ر الإم���ارات���ي على م�ستوى الدولة،
م�����ش�يرا �إىل �أن��ه��ا جت�����س��د ق��ي��م ال��ع��ط��اء وم���ب���ادئ التكافل
االجتماعي.
جاء ذلك خالل م�شاركته يف توزيع وجبات الإفطار على
ال�صائمني يف مناطق خمتلفة م��ن �إم���ارة عجمان �ضمن

م���ب���ادرة " ك�سر ال�����ص��ي��ام " ب��ح�����ض��ور ���س��ع��ادة حم��م��د عمر
ال�����ش��م��ري م��دي��ر م��ك��ت��ب ه��ي��ئ��ة ال��ه�لال الأح���م���ر بعجمان
واملتطوعني م��ن موظفي �شرطة عجمان .وثمن �سعادة
اللواء ال�شيخ �سلطان بن عبداهلل النعيمي جهود الهالل
الأحمر الإم��ارات��ي ،الفتا �إىل �أن م�شاركة �شرطة عجمان
يف املبادرة ت�أتي يف �إطار احلر�ص على التوا�صل املجتمعي،
وتنمية �أوا�صر العالقات بني ال�شرطة واملجتمع اخلارجي،
وتعزيز امل�ساهمة وامل�شاركة يف فعل اخل�ير ،وغ��ر���س روح
التطوع والتعاون يف نفو�س منت�سبي ال�شرطة.

ل�صنَّاع املحتوى»
«حتديات الأخبار الكاذبة ُ

09

كلية الإعالم يف اجلامعة الأمريكية بالإمارات ُتنظم
ً
منتدى دولي ًا ملناق�شة ُ�سبل مواجهة «الأخبار الكاذبة»
•• دبي –الفجر:

ن���ظ���م���ت اجل����ام����ع����ة الأم����ري����ك����ي����ة يف
الإم������ارات  ،AUEم��ن خ�ل�ال ق�سم
ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة يف ك��ل��ي��ة الإع��ل�ام
واالت���������ص����ال اجل����م����اه��ي�ري ،املنتدى
ال����دويل" :حتديات الأخ��ب��ار الكاذبة
ل���ُ��ص�� َّن��اع املحتوى" ،مب�����ش��ارك��ة نخبة
م��ن الإع�لام��ي�ين و� ُ��ص�� ّن��اع املحتوى؛
ل���و����ض���ع ت�������ص���ورات م��ه��ن��ي��ة ملواجهة
ظاهرة الأخبار الكاذبة التي �أ�صبحت
ت�شكل �أزمة يف ع�صر الإعالم الرقمي
وال�شبكات االجتماعية حول العامل.
ب�����د�أت ف��ع��ال��ي��ات امل��ن��ت��دى بت�سا�ؤالت
ط��رح��ت��ه��ا ال���دك���ت���ورة ���س��ام��ي��ة ها�شم
رئي�سة ب��رن��ام��ج ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة يف
كلية الإعالم يف اجلامعة الأمريكية يف
الإمارات  AUEعن ت�صور اخلرباء

و���ص�� َّن��اع امل��ح��ت��وى امل�����ش��ارك�ين ملفهوم
الأخبار الكاذبة يف ممار�ستهم املهنية،
وكيف تنعك�س �صناعة الأخبار الكاذبة
يف العمل الإعالمي من حيث :حتري
امل�صداقية ،و�إدارة ال�سمعة واملهنية،
واملعايري الأخالقية.
وط���رح���ت ال���دك���ت���ورة ���س��ام��ي��ة ها�شم
ت�����س��ا�ؤالت �أخ���رى ح��ول ه��وي��ة القوى
الكامنة وراء الأخبار الكاذبة( :دول،
وخم��اب��رات ،ومنظمات ،وم�ؤثرين يف
�شبكات التوا�صل) ،وكيف تتم �صناعة
الأخبار الكاذبة والرتويج لها ،ودوافع
ذلك ،وما هي معايري و�أدوات الإعالم
امل�����ح��ت��رف يف ال���ت���ح���ق���ق م�����ن �صحة
املعلومات والبيانات يف حتديد الأخبار
ال��ك��اذب��ة و�أ�ساليب مكافحتها ،وكيف
ت��ع��م��ل ال�ت�رب���ي���ة الإع�ل�ام���ي���ة لأف�����راد
امل��ج��ت��م��ع ودوره������ا يف ال��ت��ح�����ص�ين من

تلقي الأخبار الكاذبة.
�شارك يف املنتدى الدويل عرب من�صات
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي (�أون��ل�اي����ن)،
ال�صحفي امل�����ص��ري ع��ب��د اجل����واد �أبو
ك���ب ،ع�ضو االحت����اد ال��ع��رب��ي حلقوق
امل���ل���ك���ي���ة ال���ف���ك���ري���ة ال���ت���اب���ع جلامعة
الدول العربية ،وال�صحفي كرم نعمة
م���ن ال��ع��ا���ص��م��ة ال�بري��ط��ان��ي��ة لندن،
وال�صحفي �إ�سماعيل احلمادي "�صانع
حمتوى عقاري" من دبي ،والإعالمية
ل��ي��ل��ى احل�����س��ي��ن��ي م���ن ����ص���وت العرب
م��ن �أم��ري��ك��ا ،وال�صحفي والباحث يف
الإعالم وائل نيل من دبي ،وعدد من
�أ�ساتذة وطالب الكلية.
وات���ف���ق امل��ت��ح��دث��ون ع��ل��ى �أن خماطر
ظ���اه���رة ت��زي��ي��ف الأخ����ب����ار �أ�صبحت
�أك�بر بعدما اكت�سبت زخماً جديداً يف
ع�صر االت�����ص��االت الرقمية و�شبكات

التوا�صل ،مما يعزز �أهمية دور الذكاء
اال���ص��ط��ن��اع��ي يف حم��ارب��ة الظاهرة،
وخاليا الر�صد املعلوماتي يف �إدارات
العالقات العامة ،كمدقق للحقائق؛
لأن ا�ستمرار الأخبار امل�ضللة �ستكون
ل���ه ت���داع���ي���ات ب��ال��غ��ة ال�����س��ل��ب��ي��ة على
م�����س��ت��ق��ب��ل امل���ه���ن���ة ،مب���ا ي�����ش��ك��ل قلقاً
لل�صحفيني واجل��م��ه��ور ب�����ش���أن تدين
امل�صداقية.
و�أك��د املتداخلون يف املنتدى �أن لهاث
ف��ئ��ة م���ن الإع�ل�ام���ي�ي�ن وراء حتقيق
ن�سب م�����ش��اه��دات ع��ال��ي��ة ع��ل��ى ح�ساب
امل�����ص��داق��ي��ة ف���اق���م ظ���اه���رة الأخ���ب���ار
امل�����ض��ل��ل��ة ،و�أ����ص���ب���ح ه���ن���اك م���ا ي�شبه
"الوباء املعلوماتي" ال����ذي توحي
طريقة �صناعته وترويجه ،ب�أنه عملية
منظمة تقف وراءه��ا جهات حمرتفة
ُتدرك طبيعة تفكري احل�شود وطبيعة

الإعالم اجلديد وطرق ا�ستخدامه ،ما
يفر�ض على و�سائل الإع�لام تكري�س
امل�صداقية كحائط يف مواجهة الوباء
املعلوماتي.
ويف �سبيل م��واج��ه��ة ت��ل��ك الظاهرة،
�أو���ص��ى امل��ت��داخ��ل��ون م��ن الإعالميني
و���ص��ن��اع امل��ح��ت��وى ب��ت��ع��زي��ز املنظومة
ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة بن�صو�ص
ول����وائ����ح حت�����ارب الأخ����ب����ار الكاذبة،
وت��ف��ع��ي��ل م���واث���ي���ق ����ش���رف امل���ه���ن���ة يف
ال���ت���ح���ري���ر ال�����ص��ح��ف��ي والتغطيات

الإع��ل��ام�����ي�����ة ،و�إل����������زام ال�صحفيني
ب��ع��دم اخل��ل��ط ب�ين ���ص��ن��اع��ة املحتوى
للم�ؤ�س�سات الإعالمية ،و�صناعته على
احل�سابات وال�صفحات ال�شخ�صية.
و�شددت التو�صيات على �ضرورة �إن�شاء
غ���رف �أخ���ب���ار م�����زودة بتكنولوجيات
وب�����رام�����ج ل�������ض���م���ان م���راق���ب���ة فعالة
تر�صد دق��ة املحتوى ،و�إن�����ش��اء من�صة
عربية ملكافحة الأخ��ب��ار الكاذبة التي
�����ص����ارت ت�������ش���وه �����ص����ورة ال����ع����رب على
�شبكات التوا�صل ،واالهتمام بالرتبية

الإعالمية واملعلوماتية لل�صحفيني
واجل����م����ه����ور ،و�إدراج������ه������ا يف املناهج
الدرا�سيةِ ،ب َعدِّها �أداة �أ�سا�سية ملواجهة
املعلومات امل�ضللة.
ويف خ��ت��ام امل��ن��ت��دى ،وج��ه��ت الدكتورة
����س���ام���ي���ة ه����ا�����ش����م رئ���ي�������س���ة ب���رن���ام���ج
ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة يف ك��ل��ي��ة الإع��ل�ام
يف اجل��ام��ع��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف الإم����ارات
ال�شكر للإعالميني و�صناع املحتوى
مل��ن��اق�����ش��ات��ه��م ال�ث�ري���ة ،وت�شخ�صيهم
�أ����س���ب���اب ودواف��������ع ���ص��ن��اع��ة الأخ����ب����ار

ال��ك��اذب��ة ،واق��ت��راح احل��ل��ول الناجعة
مل��ح��ارب��ت��ه��ا ،وه����و ه����دف ت�����س��ع��ى �إليه
ال��ك��ل��ي��ة ب��ت��ع��زي��ز امل��ه��ن��ي��ة والتدقيق
امل��ع��ل��وم��ات��ي ل���دى ط�لاب��ه��ا؛ لي�سريوا
عليها ط��وال حياتهم العملية ،مثنية
ع��ل��ى دور ادارة اجل��ام��ع��ة الأمريكية
يف الإم��ارات وعلى ر�أ�سها الربوف�سور
م��ث��ن��ى ع��ب��د ال�����رزاق رئ��ي�����س اجلامعة
يف دعم ورعاية الأن�شطة والفعاليات
التي تنظمها كلية الإعالم واالت�صال
اجلماهريي.

يف ختام امل�ستوى الأول

مربمج القرن يك�شف عن  54م�شروع ًا ابتكاري ًا للأطفال وال�شباب
•• ال�شارقة-الفجر:

ك�شفت م�ؤ�س�سة ربع قرن ل�صناعة القادة واملبتكرين عن ( )54م�شروعاً ابتكارياً
يف م�سارات :تطوير الألعاب وتطوير التطبيقات واملواقع الإلكرتونية وهند�سة
ال��ذك��اء اال�صطناعي وع��ب��ق��ري �سكرات�ش .ج��اء ذل��ك يف خ��ت��ام امل�ستوى الأول
مل�شروعها "مربمج القرن" الذي مت تد�شينه بال�شراكة مع جيك اك�سرب�س ،حيث
مت تكرمي امل�شاركني ب�شهادات معتمدة من هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف
دبي و� .STEM USAإ�ضافة �إىل تكرمي  12م�شروع متميز �ضمن فئات:
�أف�����ض��ل ت�صميم� ،أف�����ض��ل ف��ك��رة ،و�أف�����ض��ل ن�ص ب��رجم��ي ع�بر ح�سابات من�صات
التوا�صل االجتماعي اخلا�صة بكل م�ؤ�س�سة .ق��دم امل�شاركون عرو�ضاً مف�صلة
االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13532بتاريخ 2022/4/29

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ
70535

رقم املعاملة
تنازل /بيع

ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سادة التالية ا�سما�ؤهم يرغبون بالتنازل اال�سم
التجاري احلايل (كري�ستال لغ�سيل وتلميع ال�سيارات) التي �صادرة من التنميه
االقت�صادية بعجمان رقم الرخ�صة104728:
تنازل من ال�سيد/نور حممد حمل  -مالك
متنازل اليه ال�سيد� /صادق الزمان حممد �شفيق الزمان  -مالك
متنازل اليه ال�سيده/رقية زمان �سعيد ح�سني  -وال�سيد حممد �صبحي حممد
احلمران وكيل خدمات يف الرخ�صة وامل�سجلة بغرفة جتارة و�صناعة عجمان وعليه
�سيقوم الكاتب العدل على التنازل بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ هذا االعالن.
الكاتب العدل

العدد  13532بتاريخ 2022/4/29

70197

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده� -1/سناء �شيخ نا�صر حممد �شيخ  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/م�ست�شفى برامي �ش.ذ.م.م
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )34092درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة
املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

انذار عديل بالن�شر
رقم ()94000/2022
املخطر  :م�صلح الدین حممد انور  ،باك�ستاين اجلن�سية
املخطر �إليه  /ا�صف حممود ار�شد حممود  ،باك�ستاين اجلن�سية
(جمهول حمل الإقامة)
املو�ضوع
نخطركم ب�سداد مبلغ قدره  15000درهم وذلك عن املديونية املرت�صدة يف ذمتكم،
ونتيجة لف�شلكم يف ال�سداد ترتبت بذمتكم املديونية املذكورة ،هذا ويف حال ف�شلكم يف
�سداد كامل املديونية خالل (� )7سبعة ايام من تاريخ الإعالن ف�سوف نكون م�ضطرين
التخاذ االجراءات القانونية املنا�سبة �ضدكم.

الكاتب العدل

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية ال�سابعة رقم 136
مو�ضوع الدعوى  :قيد الدعوى املاثلة واعالن املدعي عليهم بها الزام املدعي عليهم جميعا بالتكافل والت�ضامن بان ي�ؤدوا للبنك
املدعي مببلغ اجمايل ( )1.769.696درهم مليون و�سبعمائة وت�سعه و�ستون الفا و�ستمائه و�سته وت�سعون درهما والفائدة القانونية
من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام ا�ضافة للفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام �سندا الحكام
املواد القانونية امل�شار اليها الزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي:بنك دبي التجاري �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة � -شارع بور�سعيد  -مبنى بنك دبي التجاري  -بجوار ديرة �سيتي �سنرت
وميثله:ي�سلم �صالح احمد ال�سعدي
املطلوب �إعالنهما � -1 :شركة حميمة التجارية ذ.م.م  -2حممد علي كاتاكوالتيل بونكل � -صفتهم  :مدعي عليهم
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2020/11/29:يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/بنك دبي
التجاري �ش.م.ع  -1بقبول االدخال �شكال  -2بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل بينهم بان ي�ؤدوا للمدعي بنك دبي التجاري
مبلغ ( )1.769.696درهم مليون و�سبعمائة وت�سعة و�ستني الف و�ستمائة و�ستة وت�سعني درهم على ان يلزم معهم اخل�صم املدخل االول
وميثله املدخل الثاين بالت�ضامن يف مبلغ ( )608.500درهم ويلزم اخل�صم املدخل الثالث وميثله:املدخل الرابع بالت�ضامن معهم يف
مبلغ ( )508.800درهم واخل�صم املدخل اخلام�س وميثله املدخل ال�ساد�س بالت�ضامن معهم يف مبلغ  )0257.000درهم على النحو
امل�شار اليه باال�سباب والزمت املدعي عليهم واخل�صوم املدخلني امل�شار اليهم بفائدة القانونية  %9اعتبارا من تاريخ  2020/1/23وحتى
متام ال�سداد والزمت املدعي عليهم واخل�صوم املدخلني انفي البيان بالت�ضامن يف امل�صاريف ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب املحاماة ,
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي االبتدائية
70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2779/2022/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رق��م � 2021/6668أم��ر �أداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )1864454.73درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :جراند جرنال تريدجن م.م.ح
عنوانه:عنوانها املختار مكتب وكيلها القانوين ابراهيم علي املو�سى للمحاماة واال�ست�شارات القانونية االمارات
 امارة دبي  -الكرامة  -بردبي  -دبي � -شارع زعبيل  -مبنى مونتانا � -شقة  - 503رقم م��ك��اين- 2971793616:وميثله:ابراهيم علي املو�سى احلمادي
املطلوب �إعالنهما  -1 :اكرب حممد ح�سني كيوه جي معماري  -2اي.جي.ام.جالك�سي للتجارة �ش.ذ.م.م � -صفتهما
 :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��د �أق���ام عليكم ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه وال��زام��ك��م بدفع املبلغ املنفذ ب��ه وقدره
( )1864454.73دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة �شامال للر�سوم وامل�صاريف  ,وعليه ف��ان املحكمة
�ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر
هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13532بتاريخ 2022/4/29

اعالن بالن�شر
 243 / 2022عقاري جزئي

ف����ق����د امل�����دع�����و  /م���اخ���ن���ون
ج��ى ت�شينو ج��ى  ،باك�ستان
اجل��ن�����س��ي��ة  -ج�������واز �سفره
رق���م ()AH8994872
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م
0501451447

فقدان جواز �سفر
ف����ق����د امل�����دع�����و  /حممود
ا����س���ام���ه حم��م��د اخلطيب
فل�سطني اجلن�سية  -جواز
�سفره رقم ()4987710
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم
0502820992

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13532بتاريخ 2022/4/29

اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  269/2021/250بيع عقار مرهون

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
70021

العدد  13532بتاريخ 2022/4/29
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اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 137/2020/20:جتاري كلي

اعالن بالن�شر
 1151/2022/207تنفيذ جتاري

العدد  13532بتاريخ 2022/4/29

فقدان جواز �سفر

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13532بتاريخ 2022/4/29

مل�شاريعهم االبتكارية �ضمن امل�سارات املطروحة ،معربين عن فخرهم مبا حتقق
من �إجنازات ،حيث عبرّ فهد اجلنيبي الفائز �ضمن فئة �أف�ضل ن�ص برجمي عن
�سعادته بتهيئة الفر�صة له للم�شاركة يف برنامج مربمج القرن ،والذي �أ�سهم يف
تطوير مهاراته وقدراته يف املجال التقني لتوظيفها يف خدمة املجتمع ،الفتاً
�إىل فخره بفوز م�شروعه �ضمن م�سار هند�سة الذكاء اال�صطناعي .ومن جهته
قال �إبراهيم حممد ،منت�سب يف نا�شئة ال�شارقة والفائز �ضمن فئة �أف�ضل فكرة:
"�أود �أن �أ�شكر م�ؤ�س�سة ربع قرن لتقدمي مثل هذا الربنامج املمتع الذي عملت
من خالله على �إ�ضافة خا�صية �شيقة يف لعبة ماين كرافت ،تمُ ّكن الالعبني من
االنتقال �إىل �ساحة م�صنوعة من الكتل املت�ساقطة" .كما طرح علي اللوغاين،
منت�سب يف �أطفال ال�شارقة والفائز �ضمن فئة �أف�ضل فكرة م�شروعه بفخر:

"قدمت م�شروعي وهو عبارة عن لعبة تقوم ال�شخ�صية الرئي�سية فيها بجمع
الكمامات ورميها يف �سلة النفايات للم�ساهمة يف احلفاظ على البيئة" ،ومن
جهتها قالت �آمنة ال�سويدي ،منت�سبة يف �سجايا فتيات ال�شارقة والفائزة �ضمن
فئة �أف�ضل فكرة" :كان الهدف من التحاقي للربنامج هو لتطوير مهاراتي حيث
�أنني �أيقن ب�أن اال�ستفادة املكت�سبة �سوف توازي متطلبات �سوق العمل م�ستقب ً
ال
و�أ�شكر القائمني على طرح مثل هذا الربنامج" .اجلدير بالذكر �أن الربنامج
يركز على تقدمي جتربة تعلم ا�ستثنائية تنفذ على ثالثة م�ستويات طيلة العام App Inventor ،با�ستخدام لغة  JavaScriptملطوري التطبيقات
تتنا�سب م��ع الفئات العمرية امل�ستهدفة م��ن � 31 – 8سنة؛ �ضمن اخلم�س وعباقرة �سكرات�ش ومن�صة  Sprite Labو Play Labملطوري الألعاب،
م�سارات املطروحة ابتدا ًء بامل�ستوى الأول الذي عرف امل�شاركني على �أ�سا�سيات بينما تعلم مطورو املواقع الإلكرتونية على لغة الربجمة  HTMLوCSS
الربجمة من خالل عدد من املن�صات احلديثة واجلدير بالذكر منها MIT:وركز مهند�سو الذكاء اال�صطناعي على �أ�سا�سيات لغة .Python
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تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعى عليه� _1/شركة ات�ش ايه بي ان للتطوير العقاري �ش ذ م م  -جمهول حمل الإقامة
مبا �أن املدعى /عبدال�سالم اكرب
و ميثله /بدر عبداهلل خمي�س عبداهلل
قد �أقام عليكـ الدعوى ومو�ضوعها املطالبة ب�إلزام املدعي عليـها مببلغ وقدره ( 469184.00درهم)
و الر�سوم و امل�صاريف و �أتعاب املحاماة و الفائدة  % 5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام
و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2022-05-16ال�ساعة � 08:30صباحا يف قاعة التقا�ضي
عن بُعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديكـ من مذكرات
�أو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بـثالثة �أيام على االقل.
رئي�س الق�سم
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املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع الدعوى  :ا�صدار القرار بتذييل عقد رهن العقار املذكور اعاله بال�صيغة التنفيذية واالمر بايقاع احلجز التنفيذي
على العقار (فيال) رقم  87البالغ م�ساحتها  4,543.34قدم مربع على قطعة االر�ض رقم  735مبنطقة نخلة جمريا
ب�إمارة دبي املرهون للبنك الطالب وتثمينه وبيعه باملزاد العلني وفقا لالجراءات القانونية لتح�صيل حقوق البنك الطالب
قبل املطلوب �ضدهم املقدره مببلغ  30,166,542.95درهم (فقط ثالثون مليون ومائة و�ستة و�ستني الف وخم�سمائة
واثنني واربعني درهم وخم�سة وت�سعني فل�سا الغري) من ح�صيلة بيع العقار املذكور اعاله طبقا الحكام القانون واملواد
( )25و( )26وما بعدهما من قانون الرهن الت�أميني رقم  14ل�سنة  2008بامارة دبي.
طالب التنفيذ  :البنك التجاري الدويل �ش.م.ع  -عنوانه  :الإمارات�-إمارة دبي-بور�سعيد  -ديره  -دبي-مبنى بناية عبد اهلل
حممد امل�سعود �-شقة مكتب رقم  804 & 802وميثله  :حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
املطلوب �إعالنه  :دامنی جیم�س بایرن  -عنوانه  :الإم��ارات�-إم��ارة دبي بر دبي  -دبي-مبنى مبنى جمريا بای تاور اك�س
� - 3شقة العقار رقم - s08منطقة الثنية اخلام�سة 0502660065 -
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2022/5/11ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :ار�ض وما عليها من بناء  -املنطقة  :نخلة
جمريا  -رقم االر�ض  - 735امل�ساحة  422.09 :مرت مربع املبلغ 5.500.000
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

اجلمعة  29إبريل  2022م  -العـدد 13532
29 April 2022 - Issue No 13532

عربي ودويل

Friday

غوتيريي�س املعاقبة �أمريكي ًا رئي�سة للمحكمة العليا يف فنزويال
•• كراكا�س�-أ ف ب
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عينت القا�ضية وامل��ح��ام��ي��ة غ�لادي�����س غوتيريي�س التي
فر�ضت عليها ال��والي��ات املتحدة عقوبات م��ع م�س�ؤولني
فنزويليني �آخرين ،رئي�سة للمحكمة العليا يف فنزويال.
و�أعلنت غوتيريي�س بنف�سها �أم�س الأول الأربعاء تعيينها.
وقالت املحامية امل�ؤيدة لل�سلطة التي تبلغ من العمر 60
عاما التي كانت رئي�سية للمحكمة العليا من � 2013إىل
" ،2017نتوىل هذه امل�س�ؤولية مرة �أخرى".
و�أ���ض��اف��ت يف بيان تلي ع�بر التلفزيون ال��ع��ام "نتعهد �أن
نكون �صارمني جدا حيال �أنف�سنا من �أجل احرتام االلتزام
والثقة التي منحت لنا" .وغوتيريي�س من ال�شخ�صيات

التي تخ�ضع لعقوبات فر�ضتها الواليات املتحدة التهامها
بتعزيز �سلطة نيكوال�س مادورو الذي انتخب يف 2013
ب��ق��رارات ق�ضائية قو�ضت �سلطة ال�برمل��ان ال��ذي ت�سيطر
عليه املعار�ضة بعد فوزها يف االنتخابات الت�شريعية يف
.2015
ومنعت ه��ذه ال��ق��رارات اجلمعية الوطنية م��ن النظر يف
تعيينات يف اللحظة الأخ��ي�رة لق�ضاة �أج��رت��ه��ا الغالبية
املنتهية واليتها املوالية للحكومة و�أق���رت ال�صالحيات
اخلا�صة املمنوحة للرئي�س مادورو.
وعاقبت وا�شنطن غوتيريي�س م��ع �سبعة ق�ضاة �آخرين
يف �أي��ار/م��اي��و  2017بتهمة "اال�ستحواذ" على مهام
ت�شريعية .وت�شمل العقوبات جتميد �أي �أ�صول قد تكون

لديها يف ال��والي��ات املتحدة ومنع املواطنني وامل�ؤ�س�سات
الأمريكية من التعامل معها.
واختار جمل�س النواب ال��ذي تتمتع فيه ال�سلطة جمددا
بالغالبية منذ االنتخابات الت�شريعية يف ت�شرين الثاين/
نوفمرب  ،2020الثالثاء ق�ضاة �أعلى حمكمة لل�سنوات
ال 12املقبلة.
وقام النواب خالل ثالثة �أ�شهر باالختيار من بني 400
مر�شح ح�سب اجلمعية الوطنية التي خف�ضت عدد ق�ضاة
امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا م���ن � 32إىل ع�����ش��ري��ن ع�����ض��وا .وين�ص
الد�ستور على انتخاب ق�ضاة هذه املحكمة لوالية "واحدة"
مدتها  12عاما .ويبقى رئي�سها احل��ايل مايكل مورينو
و�أحد ع�شر قا�ضياً �آخر �أع�ضاء فيها.

�شد وجذب م�ستمر� ..إىل �أين ت�سري العملية الرو�سية يف �أوكرانيا؟
•• عوا�صم-وكاالت

ت�شهد العملية الع�سكرية الرو�سية يف �أوكرانيا منذ بدايتها يف
فرباير املا�ضي ،تطورات وا�سعة على حمورين؛ الأول دبلوما�سي
وحديث م�ستمر عن هدنة ومم��رات �إن�سانية ل�ل�إج�لاء ،فيما
يتعلق املحور الآخر باملواجهة الع�سكرية بني القوات الرو�سية
ونظريتها الأوكرانية.
ففي فجر الأرب��ع��اء� ،أع��ل��ن حاكم منطقة بيلغورود الرو�سية
فيات�شي�سالف غالدكوف� ،أن �سل�سلة انفجارات دوت يف ال�ساعات
الأوىل من ال�صباح يف املدينة القريبة من احلدود مع �أوكرانيا،
و�أن حريقًا اندلع يف م�ستودع ذخرية باملنطقة.
واتهمت رو�سيا �أوكرانيا هذا ال�شهر مبهاجمة م�ستودع وقود يف
بيلغورود بطائرات هليكوبرت ،و�إطالق النار على عدة قرى يف
املنطقة.
�أزم���ة تت�صاعد وم��واج��ه��ات حت��ت��دم يف ظ��ل مطالب �أوكرانية
م�ستمرة على ل�سان رئي�سها فولودميري زيلين�سكي ،لأ�سلحة
غ��رب��ي��ة م��ت��ط��ورة ح�صلت عليها ب��ال��ف��ع��ل ،بينما ت��ع��زز رو�سيا
�ضرباتها� ،آخرها يف مدينة ماريوبول وح�صار م�صنع �آزوف�ستال
لل�صناعات املعدنية وا�ستهداف القطارات وال�سكك احلديدية
الأوك��ران��ي��ة لتعطيل �إم���دادات الأ�سلحة ،بينما خففت قواتها وت��ع��ت�بر رو���س��ي��ا ت��وري��د ح��ل��ف ال��ن��ات��و الأ���س��ل��ح��ة لكييف حر ًبا
يف حميط العا�صمة كييف؛ و�أ�صبح ال�س�ؤال� :إىل �أي��ن ت�سري بالوكالة ،لذا ت�ستهدف القطارات بال�صواريخ التي تعد �شريان
نقل الأ�سلحة �إىل جي�ش �أوكرانيا.
العملية الع�سكرية الرو�سية يف �أوكرانيا؟
وح�سب ت�صريحات ل��وزي��ر اخلارجية �سريغي الف���روف ،ف�إن
القوات الرو�سية �ستعترب خمازن الأ�سلحة والإمدادات الغربية
حما�صرة الدعم الغربي
"مو�سكو مل تقف مكتوفة الأي���دي بعد نحو � 3أ�شهر من �أهدا ًفا م�شروعة لها ،وكلها تطورات ع�سكرية ت�صب يف طريق
ع��م��ل��ي��ت��ه��ا ال��ع�����س��ك��ري��ة امل�����س��ت��م��رة يف �أوك���ران���ي���ا ،وه����ي تر�صد ا���س��ت��م��رار احل����رب و���س��ط ح��دي��ث م�ستمر ع���ن ه��دن��ة قريبة
�إم��دادات وذخائر �أوروبية و�أمريكية تغذي اجلي�ش الأوكراين ومم��رات �آمنة للمدنيني .يف ال�سياق ،يقول اخلبري الرو�سي
والعنا�صر املقاتلة �ضد اجلي�ش الرو�سي" ،هكذا �أو�ضح اخلبري الع�سكري �شاتيلوف مينيكايف� ،إن �أوكرانيا حاولت ا�ستغالل
الأزمة لل�ضغط على االحتاد الأوروبي لالن�ضمام �إليه ،وحتاول
الرو�سي الع�سكري� ،شاتيلوف مينيكايف.
يقول اخلبري الرو�سي الع�سكري ،يف ت�صريحاته لـ"�سكاي نيوز جاهدة ا�ستغالل امل�ساعدات الغربية من بع�ض ال��دول وك�سب
عربية"" :بالنظر للتحركات الرو�سية خالل الأي��ام الأخرية الوقت ،لعل الأزم��ة تنفرج واال�ستفادة من الوعود الأمريكية
ت�ؤكد �أن هناك وترية ا�ستهدافات متتالية ،حيث ق�صفت ،مطلع مل�ساعدتها يف �أزمتها .ويف الأول من �أبريل اجل��اري ،تعر�ضت
ريا قرب من�ش�أة تخزين وق���ود يف ب��ي��ل��غ��ورود لهجوم �شنته مروحيات
الأ�سبوع اجل���اري ،ب�صواريخ بالغة الدقة خمز ًنا كب ً
�أودي�سا يحوي �أ�سلحة ت�سلمتها كييف من وا�شنطن ،واختارت ع�سكرية �أوك��ران��ي��ة ،ك��ان ه��و الأول م��ن نوعه ل��ق��وات حكومة
لأه��داف ا�سرتاتيجية تعديل اخلطط م�ؤخ ًرا و�سحب القوات كييف داخل الأرا�ضي الرو�سية .وقال حاكم منطقة بيلغورود
م��ن م��ن��اط��ق ���ش��م��ال �أوك��ران��ي��ا ،للرتكيز ع��ل��ى �إق��ل��ي��م دونبا�س حينها �إن طائرتي هليكوبرت حربيتني �أوك��ران��ي��ت�ين ق�صفتا
وال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى م��ي��ن��اء م��اري��وب��ول احل��ي��وي ل��رب��ط منطقة من�ش�أة لتخزين ال��وق��ود يف مدينة بيلغورود الرو�سية بعدما
عربتا احلدود على ارتفاع منخف�ض.
دونبا�س ال�شرقية ب�شبه جزيرة القرم".
ون�شرت رو���س��ي��ا ،ح�سب م��ا �أعلنت هيئة الأرك����ان الأوكرانية،
ق��اذف��ات ���ص��واري��خ "�إ�سكندر�-إم" املتنقلة (ن��ظ��ام �صاروخي حتركات دبلوما�سية
ب��ال��ي�����س��ت��ي م��ت��ح��رك م����داه  500ك��ي��ل��وم�تر) ع��ل��ى ب��ع��د  60وع��ل��ى وق��ع العملية الع�سكرية ،ت��ق��ود الأمم امل��ت��ح��دة جهودا
جديدة على الأر�ض من �أجل التو�صل حللول دبلوما�سية وفتح
كيلومرتا من حدود �أوكرانيا.

مع اجراء مفاو�ضات �سرية يف �أوج �أزمة دولية �أف�ضت اىل خروج
�سجينني اىل احلرية على مدرج مطار� ،أحيت الواليات املتحدة
ورو���س��ي��ا ع�بر عملية ال��ت��ب��ادل تقليدا يعود اىل حقبة احلرب
الباردة.
فيما الغرب يوا�صل فر�ض عقوبات على رو�سيا ب�سبب غزوها
�أوك��ران��ي��ا��� ،ش��ددت ال��والي��ات امل��ت��ح��دة على ان��ه��ا ل��ن جت��ري �أي
ت��وا���ص��ل دبلوما�سي م��ع مو�سكو لكن ه��ذا ال��ت��ب��ادل يظهر �أن
القوتني ال تزاالن تقيمان عالقة حول موا�ضيع حمددة.
اظ��ه��رت ���ص��ور ال��ت��ل��ف��زي��ون ال��رو���س��ي ج��ن��دي م�����ش��اة البحرية
(املارينز) الأمريكي ال�سابق تريفور ريد ( 30عاما) مرتديا
معطفا وه��و يخرج م��ن �شاحنة �صغرية برفقة ثالثة جنود
رو�س على مدرج مطار كما يبدو.
توجهت الطائرة اىل تركيا التي مل حتظر جمالها اجلوي �أمام
الطائرات الرو�سية ،خالفا لدول االحتاد الأوروبي ،حيث متت
مبادلته بالطيار الرو�سي كون�ستانتني يارو�شنكو ال��ذي �أدين
بتهريب املخدرات وكان م�سجونا يف الواليات املتحدة.
وقال والد املارينز جوي ريد �إن تريفور ُنقل هذا الأ�سبوع �إىل
�سجن يف مو�سكو و�إن عملية التبادل متت على مدرج مطار يف

وافق جمل�س النواب يف الربملان الأملاين ب�أغلبية �ساحقة �أم�س اخلمي�س على اقرتاح ب�ش�أن دعم �أوكرانيا ي�ؤيد ت�سليم
معدات ع�سكرية ت�شمل �أ�سلحة ثقيلة �إىل البالد مل�ساعدتها يف �صد الهجمات الرو�سية.
وجاء يف االقرتاح "�إىل جانب العزلة االقت�صادية الوا�سعة وف�صل رو�سيا عن الأ�سواق الدولية ،ف�إن الو�سيلة الأكرث
�أهمية وفاعلية لوقف الغزو الرو�سي هي تكثيف وت�سريع ت�سليم �أ�سلحة فعالة و�أنظمة متطورة مبا يف ذلك الأ�سلحة
الثقيلة".
و�أيد االقرتاح كل من الأحزاب الثالثة يف االئتالف احلاكم �إىل جانب نواب املعار�ضة املحافظني .حيث �صوت 586
ع�ضوا ل�صاحله مقابل  100وامتنع �سبعة �أع�ضاء عن الت�صويت ،بح�سب فولفجاجن كوبيكي نائب رئي�س الربملان.

نافذة
م�شرعة
�أحفاد العبيد ما زالوا ينتظرون!...

ممرات �إن�سانية� ،آخرها لقاء الأمني العام �أنطونيو غوتري�ش
بالرئي�س الرو�سي فالدميري بوتن ،والتحرك للقاء الرئي�س
الأوك���راين يف كييف غ��دا اخلمي�س .على اجلانب الآخ���ر ،برز
ال��دور الأم�يرك��ي من خ�لال زي��ارة وزي��ري اخلارجية والدفاع
�أن���ت���وين بلينكن ول��وي��د �أو����س�ت�ن �إىل ك��ي��ي��ف ،ول��ق��اء الرئي�س
زيلين�سكي لأك�ثر م��ن � 3ساعات للت�أكيد على دع��م الواليات
املتحدة لأوكرانيا يف احلرب ،واختيار ال�سفرية لدى �سلوفاكيا
بريدجيت برينك يف من�صب �سفرية للواليات املتحدة لدى
�أوكرانيا (املن�صب ال�شاغر لعامني).
وهنا يقول الباحث يف ال�ش�ؤون الدولية عبد اهلل املختار� ،إنه من
املتوقع �أن يحدث تقارب ولقاء مبا�شر بني بوتن وزيلين�سكي،
ل��ك��ن وف���ق ���ش��روط ت��ر���ض��ي ال��ط��رف ال��رو���س��ي يف امل��ق��ام الأول
لأنه "الأقوى وامل�سيطر" ،وهي حتييد �أوكرانيا نهائ ًّيا بحيث
ال تكون تابعة لالحتاد الأوروب���ي وحلف الناتو ،لأن��ه تهديد
مبا�شر لرو�سيا من وجهة نظرها.
وتابع ،خالل ت�صريحاته لـ"�سكاي نيوز عربية"" :كذلك �أخذ
االعرتاف با�ستقالل جمهوريتي لوغان�سك ودونيت�سك داخل
�أوكرانيا اللتني اعرتف با�ستقاللهما الرئي�س الرو�سي بوتن
خا�صة �أنهما مواليتان ل��ه ،كما ح��دث مع �شبه جزيرة القرم
من قبل ،ويف املقابل رمبا تكون هناك مقاطعة �شبه اقت�صادية
لرو�سيا ،لكن �آثارها �ستخف روي��دًا روي��دًا ،و�ستكون رو�سيا يف
النهاية هي املنت�صر فهي على الأقل حققت ما كانت ت�سعى �إليه
ولو مل يكن كاملاً بن�سبة 100يف املئة".

وا�شنطن ومو�سكو حتييان �أجواء احلرب الباردة مع تبادل �سجينني
•• وا�شنطن�-أ ف ب

•• برلني-رويرتز

�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

بعد مفاو�ضات �سرية يف �أوج �أزمة دولية
تركيا ،م�ضيفا "تو ّقفت الطائرة الأمريكية بجانب الطائرة
الرو�سية ومت �إط�لاق ال�سجينني ب�شكل متزامن على غرار ما
يح�صل يف الأفالم".
مت االتفاق رغم ان ال�سفارة الأمريكية �شبه خالية يف مو�سكو
بعدما ا�شتكت وا�شنطن منذ فرتة طويلة من قيود رو�سية على
موظفيها.
قبل انتهاء احلرب الباردة عام  ،1991كانت القوتان تتبادالن
ليال ال�سجناء على ج�سر غلينيك يف برلني.
اجل�سر الذي كان يعرف با�سم "ج�سر اجلوا�سي�س" كان يربط
املنطقة الأمريكية يف برلني الغربية مبدينة بوت�سدام يف �أملانيا
ال�شرقية �سابقا فوق نهر هافل.
وتعود �أ�شهر عملية تبادل الأ�شهر اىل عام  1986حني افرج
عن املن�شق ال�سوفياتي البارز ناتان �شاران�سكي مقابل مواطن
ت�شيكو�سلوفاكي وزوجته متهمني بالتج�س�س حل�ساب مو�سكو.
وتريفور ريد طالب وعن�صر �سابق يف م�شاة البحرية الأمريكية
املارينز ،حكمت عليه حمكمة رو�سية يف متوز/يوليو 2020
باحلب�س ت�سع �سنوات لإدانته باالعتداء على �شرطي حتت ت�أثري
الكحول ،وهو ما نفاه .وهو ال يحظى بنف�س �أهمية �شاران�سكي
واالفراج عنه لن يرتك تداعيات �سيا�سية كربى.
وقال دونالد جن�سن الع�ضو ال�سابق يف �سفارة الواليات املتحدة

الربملان الأملاين يقرر �إمداد �أوكرانيا
ب�أ�سلحة ثقيلة

يف مو�سكو "�أعتقد �أن �أي��ا من الطرفني ال يريد فعليا قطع
العالقات ب�شكل كامل".
و�أ�ضاف مدير مركز االبحاث "معهد ال�سالم" ل�ش�ؤون رو�سيا
و�أوروبا ،لوكالة فران�س بر�س "فلنكن �صريحني ،تبادل �سجناء
مهم للعائالت لكن هو �أمر طفيف ن�سبيا يف جمال العالقات
الدولية" .وكان تبادل ال�سجناء على جدول الأعمال يف القمة
التي عقدها الرئي�س الأم�يرك��ي جو بايدن ونظريه الرو�سي
فالدميري بوتني يف جنيف يف حزيران/يونيو .2021
لكن الوقت الذي مت اختياره يف �أوج احلرب يف �أوكرانيا ،ميكن
ان يظهر ان بوتني ال يزال بامكانه ت�سيري �أعمال مع الواليات
املتحدة بح�سب جن�سن.
بالن�سبة لرو�سيا ف��ان مثل ه��ذا التبادل ال��ذي يذكر باحلرب
الباردة هو مهم �أي�ضا "بالن�سبة ل�صورتها بان تكون على قدم
امل�ساواة مع الواليات املتحدة ،وبانها ت�شكل مع الواليات املتحدة
قوتني عظميني وانهما تقرران مثل هذه الأمور" كما �أ�ضاف
جن�سن.
وق��ال �إن �إدارة بايدن تعترب من جهتها انه بامكانها احلفاظ
على االقل على بع�ض العالقات مع رو�سيا يف جماالت �أ�سا�سية
ال �سيما الدبلوما�سية املتعلقة ب��اي��ران� .إط�لاق �سراح �سجناء
�أمريكيني يف العامل ي�شكل �أولوية يف ال�سيا�سة اخلارجية جلميع
الإدارات الأمريكية .وبالتايل ف�إن م�صري امريكيني حتتجزهم
�إيران حاليا يلقي بثقله على املفاو�ضات لإحياء االتفاق النووي
الدويل املربم عام  2015مع طهران.
يف  ،2019ورغم التوتر ال�شديد توجه م�س�ؤولون �أمريكيون
وايرانيون كبار اىل زوريخ لال�شراف على تبادل �آخر على مدرج
املطار.
ال�شهر املا�ضي� ،ساعد وفد �أمريكي رفيع امل�ستوى �أي�ضا يف ت�أمني
االفراج عن �أمريكيني من حكومة معادية �أخرى ،فنزويال.
هناك �أمريكيان �آخران م�سجونان يف رو�سيا :بول ويالن مدير
الأمن ال�سابق ل�شركة قطع غيار �سيارات وبريتني غريرن العبة
كرة ال�سلة املتهمة بحيازة خمدرات .قد يح�صل تبادل �آخر من
نف�س النوع .وح�صلت �آخر عملية تبادل �سجناء بني وا�شنطن
ومو�سكو يف عام  2010يف فيينا.
و�شملت �آنا ت�شامبان وهي �شابة رو�سية كانت تقيم يف نيويورك
واعتقلت بتهمة التج�س�س ،و�سريغي �سكريبال وه��و �ضابط
ا�ستخبارات رو�سي �سابق وعميل مزدوج لربيطانيا.
وقد �أثار ت�سميمه يف  2018يف جنوب انكلرتا حيث جل�أ� ،أزمة
دبلوما�سية كبرية مع رو�سيا التي نفت على ال��دوام ان تكون
حاولت قتل اجلا�سو�س ال�سابق.

لوك الليربتي*
ق�����ض��ي��ة ت��ع��وي�����ض ال��ع��ب��ي��د الأم��ري��ك��ي�ين ال�سابقني
و�أحفادهم قدمية قدم احلرب الأهلية.
وت�شري عبارة "�أربعون فدا ًنا وبغل" �إىل وعد قدمه
اجلرنال �شريمان يف  16يناير .1865
وك���ان ل��وع��د ���ش�يرم��ان ،وه���و �أم���ر ع�����س��ك��ري ،ت�أثري
حم���دود ف��ق��ط ،وغ��ال�� ًب��ا م��ا �أع��ي��دت الأرا����ض���ي التي
���ص��ودرت �أث��ن��اء احل��رب �إىل �أ�صحابها .منذئذ ،من
الالفت للنظر �أن الأمريكيني ال�سود هم املجموعة
الوحيدة التي مل يتم تعوي�ضها من قبل الدولة.
ال �شيء لأحفاد العبيد
يف مقال ُن�شر يف �أبريل � ،2020أ�شار كل من را�شون
راي و�أندريه م .بريي� ،إىل �أن الأمم الأوىل للواليات
املتحدة ح�صلت على �أرا���ض بالإ�ضافة �إىل مليارات
ال������دوالرات ،وان الأم��ري��ك��ي�ين م��ن ا���ص��ول يابانية
الذين احتجزوا يف مع�سكرات خالل احلرب العاملية
الثانية ح�صلوا على  1.5مليار دوالر ،و�أن من
خ�لال خطة مار�شال ،ت�أكد � ً
أي�ضا تعوي�ض اليهود
عن الهولوكو�ست.
�إذا كنت �أتطرق �إىل هذا املو�ضوع اليوم ،فذلك لأنه
يف الأ�سبوع املا�ضي ،احت ّل فريق عمل كاليفورنيا،
ف��رق��ة ع��م��ل معنية بالتعوي�ضات يف كاليفورنيا،
العناوين الرئي�سية .ت��ع�� ّد م��ب��ادرة والي���ة ال�ساحل
الغربي هذه هي الأوىل من نوعها وميكن ا�ستخدام

نتائج انعكا�ساتها ،التي �سيتم تقدميها يف تقرير عام
 ،2023كدر�س.
وحتى �إن اكت�سبت املناق�شات املتعلقة بالتعوي�ض
املحتمل كثافة منذ �أرب���ع �أو خم�س �سنوات ،ميكن
ب�سهولة تخ ّيل مدى تعقيد �إدارة هذه التعوي�ضات.
فبالإ�ضافة �إىل املبالغ املخ�ص�صة ،هناك � ً
أي�ضا عديد
الأ�شكال التي ميكن �أن يتخذها التعوي�ض ،وم�شكلة
امل�ستفيدين املحتملني .دف��ع امل���ال م��ب��ا���ش��رة؟ منح
درا���س��ي��ة كما فعل الي�سوعيون؟ ب��رام��ج حكومية؟
دعم انطالق �شركات وم�ؤ�س�سات؟ ت�سهيل الو�صول
�إىل امللك ّية؟
من ُيع ّو�ض؟
ي�ضاف �إىل هذه الأ�سئلة ،م�س�ألة حتديد امل�ستفيدين.
ب�شكل ع��ام "مرة �أخ���رى وف��ق راي وبريي" ،متلك
الأ���س��رة الأم��ري��ك��ي��ة املتو�سطة ث���روة ت��زي��د مبقدار
ع�����ش��رة �أ���ض��ع��اف ع���ن م��ت��و���س��ط الأ����س���رة ال�سوداء،
وي��راك��م خريجو ج��ام��ع��ات البي�ض �سبعة �أ�ضعاف
ثروة خريجي جامعات ال�سود.
وت�����ش�ير ه���ذه الأرق�����ام �إىل �أن الآث����ار ط��وي��ل��ة املدى
للت�أخري امل�تراك��م املن�سوب �إىل ال��ع��ب��ودي��ة ،ث��م �إىل
الأ���ش��ك��ال املختلفة للتمييز وال��ف�����ص��ل العن�صري،
تنال من جميع ال�سود الذين يعي�شون يف الواليات
املتحدة.
ترجمة خرية ال�شيباين

*�أ�ستاذ تاريخ ،وحما�ضر ،ومعلق �سيا�سي كندي خمت�ص يف ال�سيا�سة والتاريخ الأمريكيني

�إ�سرائيل حتيي ذكرى املحرقة
يف احلرب العاملية الثانية
•• القد�س�-أ ف ب

�أح�� ّي��ت �إ���س��رائ��ي��ل �أم�����س اخلمي�س
ذك��رى حمرقة اليهود يف احلرب
ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة (هولوكو�ست)
بالوقوف دقيقتي �صمت و�إطالق
����ص���ف���ارات �إن��������ذار ت���ك���رمي���ا ل�ستة
م�لاي�ين ي��ه��ودي قتلهم النازيون
يف هذا النزاع .ومع دوي �صفارات
الإن����ذار ،وق��ف امل�شاة يف �أماكنهم
بينما ترجل ال�سائقون ووقفوا �إىل
جانب مركباتهم وال��ت��زم اجلميع
ال�صمت .ويف ن�صب املحرقة (ياد
فا�شيم) يف القد�س اعترب رئي�س
الوزراء الإ�سرائيلي نفتايل بينيت
�أن املحرقة هي "التعبري احلقيقي
وامل��ط��ل��ق ع���ن �آالف ال�����س��ن�ين من
معاداة ال�سامية" .ورف�ض رئي�س
ال����وزراء �أي حم��اول��ة للربط بني
املحرقة النازية والنزاعات الدائرة
ح��ال��ي��ا يف ال��ع��امل .وق���ال "�أحتمل
م�س�ؤولية ه��ذا الكالم لأن��ه وعلى
ال��رغ��م م��ن م��رور ال�سنني ،هناك
امل����زي����د وامل����زي����د م����ن اخلطابات
يف ال��ع��امل ال��ت��ي ت��ق��ارن الأح����داث
ال�صعبة بالهولوكو�ست".
و�أ������������ض�����������اف "لكن ال ،ح���ت���ى
�أ����ص���ع���ب احل�������روب ال����ي����وم لي�ست
الهولوكو�ست وال ميكن مقارنتها
بالهولوكو�ست".
ال�����ش��ه��ر امل��ا���ض��ي ويف خ��ط��اب �أمام
ال��ب��رمل�����ان الإ�����س����رائ����ي����ل����ي ،ق�����ارن
ال��رئ��ي�����س الأوك�����راين فولودميري
زيليني�سكي الذي لطاملا �شدد على
انتمائه �إىل الديانة اليهودية ،بني
ال��غ��زو ال��رو���س��ي ل��ب�لاده واملحرقة
النازية.
و�أث��ارت تلك املقارنة انتقاد بع�ض
امل�س�ؤولني يف �إ�سرائيل.
وف������ق������ا ل����ل�����أرق���������ام ال����ر�����س����م����ي����ة
الإ�سرائيلية للعام  ،2022يعي�ش
يف الدولة العربية نحو � 161ألف
ناج من الهولوكو�ست .من جهته،
قال رئي�س الربملان الأملاين برييل
با�س الأرب��ع��اء خالل زيارته ملركز
املحرقة �إن "التزاما خا�صا ينبثق
من الذنب التاريخي لأملانيا".

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13532بتاريخ 2022/4/29
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اعالن بالن�شر
 270/2022/18عقاري جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :فرزانا غنى حاجي عبدالغني  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :متويل  -م�ساهمة خا�صة وميثله  :بدر حممد علي القرق
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ عقد الت�أجري التمويلي امل�ؤرخ  2007/5/29ومالحقه
والزام املدعي عليه برد حيازة العقار وت�سليمه للمدعي خاليا من ال�شواغل وباحلالة التي كان عليها
وقت التعاقد ومايرتتب على ذلك من �آث��ار و�شطب ا�شارة االج��ارة ال��واردة يف �شهادة امللكية  ،والزام
املدعي عليه ب�سداد مبلغ وق��دره ( )120,104.00دره��م (ثمانية وثالثون الف وخم�سمائة وثمانية
وت�سعون درهما) قيمة الأجرة املت�أخرة غري املدفوعة وماي�ستجد من اجرة حتى تاريخ االخالء التام
والفعلي والتعوي�ض وتقدمي ب��راءة ذمة من اجلهات ذات العالقة .وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني
املوافق  2022/5/16ال�ساعة � 08:30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة
�أيام على الأقل.

رئي�س الق�سم
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2368/2022/253تنفيذ �شيكات
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيكات املرجتعة ارق��ام (, 000021 , 000020 , 000019 ، 000016
 )000023 , 000022وال�صادر عن بنك االمارات دبي الوطني بقيمة ( )165000درهم .
طالب التنفيذ  :دانييل �ستيفان جياكوميتي
عنوانه:امارة دبي  -ديره  -منطقة القرهود � -شارع االحتاد  -بجوار حمطة مرتو جي جي كو  -بناية
اركيدا  -مقابل معر�ض الفورد لل�سيارات  -الطابق الثالث � -شقة رقم 306
املطلوب �إعالنه  -1 :رو�شن عبدالرحمن � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره () درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 255/2022/38:جتاري م�صارف جزئي
املنظورة يف:دائرة امل�صارف اجلزئية الثالثة رقم 257
مو�ضوع الدعوى  :مطالبة مببلغ وقدره ( )493.086.88درهم اماراتي فقط اربعمائة وثالث وت�سعون الفا
و�ستة وثمانون درهما وثمانية وثمانون فل�سا اماراتيا الغري  -باال�ضافة اىل الفوائد القانونية بواقع %12
من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .
املدعي:البنك التجاري الدويل �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة � -شارع الرباط  -دبي  -في�ستيفال �سيتي  -برج الفي�ستيفال  -الطابق
الثالث ع�شر  -الدائرة القانونية  -وميثله:حممود ح�سني علي احمد
املطلوب �إعالنه  -1 :يا�سر حممود امام الدرواين � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2022/3/14:يف الدعوى املذكورة
اع�ل�اه ل�صالح/البنك ال��ت��ج��اري ال���دويل �����ش.م.ع ب��ال��زام امل��دع��ي عليه ب��ان ي����ؤدي للمدعية مبلغ وقدره
( )493.086.88دره��م ام��ارات��ي اربعمائة وث�لاث وت�سعون الفا و�ستة وثمانون دره��م��ا وثمانية وثمانون
فل�سا وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

اجلمعة  29إبريل  2022م  -العـدد 13532

عربي ودويل

29 April 2022 - Issue No 13532

Friday

انق�سام ي�ضرب جمل�س الأمن ..م�صري البعثة الدولية يف ليبيا جمهول
•• عوا�صم-وكاالت

يعقد جمل�س الأم��ن ،جل�سة هي الثانية له خالل �أ�سبوع لبحث م�صري
البعثة الدولية �إىل ليبيا و�سط انق�سامات ومناف�سات ت�ضرب �أع�ضاء
املجل�س ب�ش�أن ت�سمية املبعوث املرتقب.
ووفق ما �صرح به م�صدر مطلع داخل جمل�س الأمن ملوقع "�سكاي نيوز
عربية" ،ف�إن اخلالف و�صل �أ�شده بني الدول الأع�ضاء ،وحتديدًا �أمريكا
ورو�سيا ،بعد جتديد الأخ�يرة اعرتا�ضها على ا�ستمرار ت��ويل م�ست�شار
الأمني العام للأمم املتحدة� ،ستيفاين ويليامز ،م�س�ؤولية البعثة.
وقبل �أ�شهر ،منعت رو�سيا قرا ًرا بتكليف الدبلوما�سية الأمريكية ال�سابقة،
�ستيفاين ويليامز ،بوالية البعثة مبدة قانونية كبرية ،و�سمحت فقط
بتمديد تكليفها بالإ�شراف عليها حتت م�سمى "م�ست�شارة الأمني العام"،

حتى االتفاق على مبعوث دويل ر�سمي.
وتتحفظ رو�سيا على تويل �ستيفاين ،قائلة �إنها طرف غري حمايد ،يعمل
من �أجل م�صلحة الواليات املتحدة وتنفذ �أجندتها يف ليبيا ،وهو ما نفته
الواليات املتحدة التي ت�صر من جانبها على متديد عمل �ستيفاين ب�شكل
ر�سمي.
من ناحية �أخ��رى ،تطالب دول �إفريقية ب���أن يكون املبعوث ال��دويل من
القارة.
و�أو�ضح امل�صدر �أن املجل�س �سيناق�ش � ً
أي�ضا �آخر التطورات على ال�ساحة
الليبية ،وحالة االنق�سام ال�سيا�سي هناك يف ظل "�أزمة احلكومتني"،
التي �سببها رف�ض رئي�س احلكومة املنتهية واليتها ،عبد احلميد الدبيبة،
ال�سلطة لرئي�س احلكومة املكلفة من الربملان ،فتحي با�ش�أغا ،وما ميكن
�أن يتم ملنع و�صول ال�صراع الداخلي ل�صدام ع�سكري جديد.

�أن احل��دي��ث ع��ن االنتخابات اختفى مت��امً��ا ،ومل يعد يف ج��دول �أعمال
ال�سيا�سيني الذين يديرون الأمور يف ليبيا".
و�أبدى املحلل ال�سيا�سي �سلطان الباروين� ،ضيقه � ً
أي�ضا من الرتكيز على
ملف تعيني �ستيفاين ويليامز� ،أكرث من امللفات الليبية ،قائلاً �إن "�أزمة
النفط والإره��اب يف اجلنوب والتح�شيد الع�سكري ال�ضخم يف طرابل�س
ري من خو�ض نقا�شات حول م�صري املبعوثة الدولية
مناق�شتهم �أهم بكث ٍ
الذي ا�ستهلك �أكرث من � 3أ�شهر حتى الآن" .ولفت �إىل �أن حقول النفط
م��ا زال���ت حت��ت رح��م��ة ميلي�شيات ع�سكرية "�ستدفع ال��ب�لاد للهاوية".
و�أغلقت جماعات م�سلحة حقول وم��وان��ئ نفطية يف ال�شرق واجلنوب
الأيام الأخرية ،مطالبة ب�إقالة رئي�س امل�ؤ�س�سة الوطنية للنفط ،م�صطفى
�صنع اهلل ،وت�سليم الدبيبة ال�سلطة للحكومة اجلديدة ،و�إع��ادة توزيع
عوائد النفط على مناطق ال�شرق واجلنوب والغرب.

�أمور جانبية
ويعلق املحلل ال�سيا�سي الليبي �إبراهيم الفيتوري ،بالقول �إن جمل�س
الأمن "يناق�ش �أم��و ًرا جانبية ال ت�ساوي �شي ًئا مقارنة بحجم التحديات
على الأر����ض؛ فقد تركوا كل امل�شكالت ال�سيا�سية وال�صراع الع�سكري
و�إغ�لاق موانئ النفط ،ويتحدثون يف جتديد والي��ة �ستيفاين ويليامز
امل��ن��خ��رط��ة يف م��ن��ظ��وم��ة مل ت��ق��دم ���ش��ي�� ًئ��ا �إي��ج��اب�� ًّي��ا ل��ل��ب�لاد م��ن��ذ �سقوط
القذايف".
وانتقد الفيتوري رو�سيا كذلك ،قائلاً �إنها ت�ستغل ورقة جتديد مهمة
�ستيفاين �ضمن الأزمة بينها وبني �أمريكا والغرب بعد احلرب الأوكرانية،
ريا على الليبيني.
لكن الت�أثري �سيكون كب ً
وي���رى املحلل الليبي �أن ال��ب�لاد "يف ح��اج��ة لتدخل دبلوما�سي كبري؛
فاجلميع ي��رى الآن م��ا يحدث يف طرابل�س م��ن حت�شيد ع�سكري ،كما

مو�سكو تهدد بــ"�ضربات موجعة"

عوا�صم

بعد القرم و�أوكرانيا ...رو�سيا ُتطلق حرب الغاز
•• عوا�صم-وكاالت

منذ اندالع الأزمة الرو�سية الأوكرانية توجهت الأنظار
�إىل الإمدادات الرو�سية بالطاقة لدول �أوروبا خا�ص ًة يف
ظل انق�سام الدول الأوروبية على ورقة النفط الرو�سي
خوفاً من "االبتزاز" الرو�سي.
وح�����س��ب �صحف ع��رب��ي��ة �أم�����س اخل��م��ي�����س ،ب����د�أت الدول
الأوروبية جهوداً فردية لت�أمني احتياجاتها بعيداً عن
من�صة ال�شراء امل�شرتك ،تزامناً مع تهديدات مو�سكو
بــ"�ضربات موجعة" �إذا تعر�ضت عملياتها الع�سكرية
للتهديد يف �أوكرانيا.
قوي ومبا�شر
يف ه��ذا الإط����ار ق��ال��ت �صحيفة "ال�شرق الأو�سط" �إن
الرئي�س ال��رو���س��ي بوتني ك�ش�شف �أم���ام �أع�����ض��اء الهيئة
الت�شريعية الرو�سية يف مدينة �سان بطر�سربغ ،ر�ؤيته
ملجريات العملية الع�سكرية الرو�سية يف �أوكرانيا ،و�شدد
على �أن ال���رد ال��رو���س��ي على الأط����راف اخل��ارج��ي��ة التي
حتاول التدخل يف �أوكرانيا �سيكون "قوياً ومبا�شراً".
وذك���رت ال�صحيفة �أن بوتني و�صف ره��ان ال��غ��رب على
"الكارهني للرو�س" وعلى "النازيني اجلدد" ب�سالح
جيو�سيا�سي جديد ،م�شيداً يف نف�س الوقت باالقت�صاد
الرو�سي يف مواجهة العقوبات الغربية ،الذي ثبت ومل
يتعر�ض النهيارات حتت ت�أثري العقوبات التي اعتربها
ال���غ���رب ���س��اح��ق��ة ،وج�����اء ح���دي���ث ب���وت�ي�ن ع���ن مواجهة
ال�ضغوط االقت�صادية ،بعد �إع�لان �شركة "غازبروم"
ع��م�لاق ال��غ��از الطبيعي ال��رو���س��ي وق��ف �إم��دادات��ه��ا من
رو�سيا �إىل بلغاريا وبولندا ،ب�سبب رف�ضها �شروط رو�سيا
ل�سداد ثمن الغاز بالروبل.

لندن

االحتاد الأوروب��ي وجدت نف�سها مقيدة يف التعاطي مع
الأزمة الرو�سية الأوكرانية ،حيث تفر�ض عليها تبعيتها
الطاقية ملو�سكو احلذر عند الرد على الكرملني املتعنت
يف حربه �ضد كييف.
وح�����س��ب ال�صحيفة ،تعكف املفو�ضية الأوروب���ي���ة على
ت���أ���س��ي�����س م��ن�����ص��ة ل�����ش��راء ح��اج��ة �أع�����ض��ائ��ه��ا م���ن الغاز
الطبيعي ب���أ���س��ع��ار معقولة ،يف ال�سياق اجليو�سيا�سي
احل��ايل وللتخل�ص التدريجي من االعتماد على الغاز
الرو�سي.
لكن على الأر�ض ،يظهر �أن احلرب الرو�سية تتجه لتفريق
دول االحتاد يف جزئية البحث عن بدائل للغاز الرو�سي،
�إذ ب��د�أ كبار امل�ستهلكني يف �أوروب��ا مفاو�ضات فردية من
املنتجني للفوز بعقود جديدة ،وهذه املفاو�ضات الفردية
قد تكون انت�صاراً رو�سياً غري مبا�شر ،يتمثل يف �إف�شال
جهود ق��ي��ادة املفو�ضية الأوروب��ي��ة مبفاو�ضات موحدة
ل��ت��وق��ي��ع ع��ق��ود ج���دي���دة ل��ل��غ��از ال��ط��ب��ي��ع��ي م���ع منتجني
�آخرين.

قطع االمدادات
من جهته قال موقع "�إندبندت عربية" �إن كابو�س قطع
رو�سيا لإم����دادات ال��غ��از ع��ن �أوروب����ا حت��ول �إىل حقيقة،
وبعد انق�ضاء مهلة الكرملني للدفع لرو�سيا بالروبل
م��ق��اب��ل ال���وق���ود ،ال���ذي تعتمد عليه املنطقة يف توليد
خم�س الطاقة لديها مع رف�ض �شروط الدفع اخلا�صة
بالرئي�س الرو�سي ف�لادمي�ير ب��وت�ين ،واختبارها ملدى
�صدق وعيده بوقف �ضخ الغاز ،ف�إن امل�شرتين الأوروبيني
�سيواجهون خماطرة حقيقية للغاية بقطع الإمدادات
عنهم.
وبني املوقع �أن ت�أثري قطع الإم���دادات �سيظهر ب�سرعة
ع��ل��ى ���س��وق ال��غ��از الطبيعي الأوروب���ي���ة ،ف��ال��ت��داول بات
تبعية نفطية
مهدداً بالفعل ،مع ت�ضاعف الأ�سعار  5مرات مقارنة مع
من جهتها �أو�ضحت �صحيفة "العرب" اللندنية �أن دول الفرتة نف�سها من العام املا�ضي ،وقد يزداد الأمر �سوءاً

عند تعطل الإم��دادات وميكن �أن ترتفع العقود الآجلة
�أك�ثر م��ن � 3أ���ض��ع��اف ،خا�ص ًة �إذا دخلت �أوروب���ا ال�شتاء
املقبل م�ستنفد ًة ملخزوناتها من مواد الطاقة.
�صراع الروبل واليورو
وح�سب م��وق��ع "ميدل �إي�ست" �أوق��ف��ت �شركة الطاقة
الرو�سية العمالقة غازبروم الأربعاء �إمدادات الغاز �إىل
بلغاريا وبولندا ب�سبب رف�ض البلدين �سداد مدفوعات
الوقود بالروبل ،يف �أق��وى رد حتى الآن من الكرملني
على العقوبات امل�شددة التي فر�ضها الغرب ب�سبب غزو
�أوكرانيا .و�أم��ر الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني ب�أن
تدفع الدول الأوروبية ثمن الغاز بالروبل بعد �أن جمد
الغرب الأ�صول الرو�سية وعزل مو�سكو �إىل حد كبري عن
النظام االقت�صادي الغربي ب�سبب احلرب يف �أوكرانيا.

وط��ال��ب بوتني ال���دول التي ي�صفها ب��ـ "غري �صديقة"
باملوافقة على خطة تفتح مبوجبها ح�سابات يف غازبروم
بنك وت�سدد مدفوعات واردات الغاز الرو�سي باليورو �أو
بالدوالر الذي ميكن حتويله �إىل روبل.
ويف املقابل قالت رئي�سة املفو�ضية الأوروب��ي��ة �أور�سوال
فون ديرالين الأرب��ع��اء �إن �إع�لان غازبروم هو حماولة
�أخرى من رو�سيا ال�ستخدام الغاز �أداة لالبتزاز.
و�أ�ضافت فون دير الين يف بيان "هذا غري مربر وغري
مقبول .ويظهر مرة �أخ��رى �أن رو�سيا م��ورد للغاز غري
جدير بالثقة".
وقالت �أي�ضاً "نحن م�ستعدون لهذا ال�سيناريو .نقوم
ب�إعداد رد االحت��اد الأوروب��ي املن�سق" .و�أ�ضافت "ميكن
للأوروبيني �أن يثقوا يف وقوفنا متكاتفني ومت�ضامنني
مع الدول الأع�ضاء املت�أثرة" باخلطوة الرو�سية.

دالفني مدربة حتمي قاعدة بحرية رو�سية يف �سيفا�ستوبول
•• عوا�صم-وكاالت

�أظهرت �صور التقطت بالأقمار اال�صطناعية �أن رو�سيا
و�ضعت دالف�ين م��درب��ة يف مدخل ميناء �سيفا�ستوبول
ال��رئ��ي�����س��ي ع��ل��ى ال��ب��ح��ر الأ����س���ود ،يف خ��ط��وة رمب���ا كانت
للم�ساعدة يف حماية قاعدتها البحرية ،وفقاً ل�صحيفة
"وا�شنطن بو�ست".
وق��ال��ت ال�صحيفة �إن ����ص���وراً ب��الأق��م��ار اال�صطناعية
وزعتها �شركة "ماك�سر تكنولوجي" ك�شفت وجود دلفني
يف مدخل ميناء �سيفا�ستوبول يف �شبه جزيرة القرم التي
�ضمتها رو�سيا يف .2014
و�أف���اد حملل الغوا�صات �إت�����ش �آي �ساتون ال��ذي حتدث
لأول م��رة عن ال��دالف�ين ،للمعهد البحري الأمريكي،
الأرب�����ع�����اء� ،إن�����ه مي��ك��ن ا����س���ت���خ���دام ال����دالف��ي�ن ملواجهة
الغوا�صني الأوك��ران��ي�ين املتخ�ص�صني الذين يحاولون
دخول امليناء لتخريب ال�سفن احلربية الرو�سية ،م�شريا
�إىل �أن الواليات املتحدة ورو�سيا دربتا يف ال�سابق ثدييات
بحرية ،على هذا الدور.
وت���وج���د ب��ع�����ض ال�����س��ف��ن احل��رب��ي��ة ال��رو���س��ي��ة يف ميناء
�سيفا�ستوبول ،بعيداً عن ال�صواريخ الأوكرانية.
وق���ال م�����س���ؤول��ون �أم��ري��ك��ي��ون و�أوك��ران��ي��ون �إن ال�سفينة
احل��رب��ي��ة ال��رو���س��ي��ة "مو�سكفا" غ��رق��ت ه��ذا ال�شهر يف

البحر الأ�سود بعد �إ�صابتها ب�صاروخني �أوكرانيني ،ما ال��دالف�ين و�أ���س��ود البحر للم�ساعدة يف درء التهديدات
حت��ت امل���اء ،لأن��ه��ا متلك �أك�ث�ر �أج��ه��زة �سونار ت��ط��وراً يف
وجه �ضربة كبرية لقدرة البحرية الرو�سية.
العامل ،ما ي�سهل عليها ن�سبياً اكت�شاف الألغام وغريها
تدريب دالفني
ومنذ �ستينات القرن املا�ضي ،دربت البحرية الأمريكية م��ن الأدوات اخل��ط��رة يف ق���اع امل��ح��ي��ط وال��ت��ي ي�صعب
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اكت�شافها بال�سونار الإلكرتوين.
وك�شفت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ب��رن��ام��ج ت��دري��ب الثدييات
ال��ب��ح��ري��ة يف ال��ت�����س��ع��ي��ن��ي��ات ،م���ا ���س��ه��ل ع��ل��ى امل�س�ؤولني
مواجهة االدعاءات امل�ستمرة من ن�شطاء حقوق احليوان
ب�أن الثدييات ا�ستخدمت �أ�سلحة هجومية ،وهي �أ�سطورة
روجها فيلم اخليال العلمي يف " 1973يوم الدالفني"
حيث ي��درب �أح��د العلماء ال��دالف�ين على التوا�صل مع
الب�شر .وذك���رت ت��ق��اري��ر �أن رو���س��ي��ا ا�ستخدمت قاعدة
�سيفا�ستوبول يف احلقبة ال�سوفييتية لتدريب الدالفني
لأغرا�ض ع�سكرية مثل زراع��ة املتفجرات يف ال�سفن �أو
البحث عن الأل��غ��ام .وبعد تفكك االحت��اد ال�سوفييتي،
ا���س��ت��خ��دم��ت �أوك��ران��ي��ا م��ن�����ش���أة �سيفا�ستوبول لتدريب
ال��دالف�ين على جل�سات ال��ع�لاج ،لكن مو�سكو ا�ست�أنفت
التدريب الع�سكري للثدييات البحرية بعد ال�سيطرة
على املدينة ال�ساحلية يف .2014
ويف  ، 2019ظهر حوت �أبي�ض يف الرنويج بحزام ،ما
دفع خرباء البحرية املحليني �إىل التكهن ب�أنهم �صادفوا
ح��ي��وان��اً ث��دي�� ًي��ا ك���ان ج����زءاً م��ن ب��رن��ام��ج ت��دري��ب بحري
رو�سي ،وفق و�سائل الإعالم.
و�أطلق ال�سكان املحليون على احلوت ا�سم "هفالدميري"،
وه��و مزيج من الكلمة الرنويجية التي تعني احلوت،
واال�سم الأول للرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني.

قال وزير الدفاع الربيطاين بن واال�س �أم�س اخلمي�س �إن ا�ستهداف
ال��ق��وات الأوك��ران��ي��ة للوجي�ستيات رو�سية لعرقلة �إم����دادات الغذاء
وال��وق��ود وال��ذخ�يرة �سيكون �أم���را م�شروعا لكن م��ن غ�ير املرجح
ا�ستعمال �أ�سلحة بريطانية يف ذل���ك .وزاد ال��ت��وت��ر ب�ين بريطانيا
ورو�سيا هذا الأ�سبوع �إذ اتهمت مو�سكو لندن بتحري�ض �أوكرانيا على
�ضرب �أهداف داخل رو�سيا وقال �إن الأمر �إذا ا�ستمر �سيكون له "رد
متنا�سب" وفوري .وقال واال�س لتلفزيون هيئة الإذاعة الربيطانية
(بي.بي�.سي) "�إذا اختارت �أوكرانيا ا�ستهداف بنية حتتية لوج�ستية
للجي�ش ال��رو���س��ي ف�سيكون ذل��ك �أم���را م�شروعا مب��وج��ب القانون
الدويل" .لكنه �أ�ضاف �أن �أي �أ�سلحة بعيدة املدى لن ت�أتي على الأرجح
م��ن بريطانيا لأن ال��ق��وات الأوك��ران��ي��ة ت�ستخدم ق��اذف��ات حممولة
متنقلة بينما يطلقها اجلي�ش الربيطاين من اجلو �أو البحر.
وق��ال "بالطبع بريطانيا ت�ساعد �أوكرانيا وتعرث لها على مدفعية
ت�ستخدمها بالأ�سا�س داخل �أوكرانيا �ضد قوات رو�سية".
ون��ف��ى واال����س �أن ي��ك��ون حلف �شمال الأطل�سي ق��د ت���ورط يف حرب
بالوكالة مع رو�سيا لكنه قال �إن الغرب �سيمد �أوكرانيا بدعم متزايد
�إذا توا�صلت الهجمات الرو�سية وقال لراديو تاميز "يف بع�ض الأحيان
�سي�شمل ذلك طائرات ودبابات".
مقدي�شو
انتخب امل�شرعون ال�صوماليون �آدم حممد ن��ور رئي�سا جديدا لهم
�أم�س اخلمي�س ،يف ت�صويت ت�أجل معظم اليوم ال�سابق ب�سبب خالفات
حول اجلهة التي �ستتوىل م�س�ؤولية ت�أمني مكان الت�صويت.
انتخاب رئي�س جمل�س ال�شعب ،و�أي�ضا انتخاب رئي�س جمل�س ال�شيوخ
يف اليوم ال�سابق ،خطوة مهمة نحو ت�شكيل احلكومة اجلديدة الذي
يجب �أن يتم بحلول  17مايو �أيار حتى ي�ستمر ال�صومال يف تلقي
دعم للميزانية من �صندوق النقد الدويل ،ح�سبما قال ال�صندوق يف
فرباير �شباط .و�أُعلن فوز نور يف ت�صويت �أ�شرف عليه عبد ال�سالم
ليبان رئي�س الربملان امل�ؤقت.
عانت العملية االنتخابية املت�أخرة يف ال�صومال من عنف الإ�سالميني
املت�شددين و�صراع على ال�سلطة بني الرئي�س حممد عبد اهلل حممد
ورئي�س الوزراء حممد ح�سني روبلي.
و�أر�سل كل من الرئي�س حممد ورئي�س ال��وزراء روبلي ر�سالة تهنئة
�إىل نور على ح�سابيهما على تويرت.
وكان روبلي قد طلب يوم الأربعاء من جنود االحتاد الأفريقي تويل
م�س�ؤولية حماية النواب �أثناء اختيارهم قيادة الربملان اجلديدة،
بعد حتذير م�س�ؤويل ال�شرطة واملخابرات من التدخل يف االنتخابات
املت�أخرة جدا.
كولومبو

�ش ّل �إ�ضراب عام �سريالنكا �أم�س اخلمي�س بدعوة من نحو 100
نقابة تطالب برحيل الرئي�س غوتابايا راجاباك�سا و�أف���راد عائلته
املتهمني بامل�س�ؤولية عن �أ�سو�أ �أزم��ة اقت�صادية ت�شهدها البالد منذ
ا�ستقاللها العام  .1948دعت النقابات التي ينت�سب بع�ضها �إىل
حزب �سريالنكا بودوجانا بريامونا احلاكم �إىل وقف العمل طوال
اخلمي�س ملطالبة الرئي�س راجاباك�سا وعائلته بالتنحي عن ال�سلطة.
و�أعلنت �سريالنكا يف  12ني�سان/ابريل �أنها �ستتخلف عن �سداد
ديونها اخلارجية البالغة  51مليار دوالر وفتحت حم��ادث��ات مع
�صندوق النقد ال��دويل .و�صرح م�س�ؤول يف ال�شرطة لوكالة فران�س
بر�س ان "اليوم هو مبثابة عطلة ر�سمية" ،م�ضيفا �أن "امل�ست�شفيات
تعالج حاالت الطوارئ فقط" .تعاين اجلزيرة التي يبلغ عدد �سكانها
 22مليون ن�سمة من نق�ص ح��اد يف ال�سلع ال�ضرورية (الغذاء
والوقود والأدوية) منذ �شهور ،ويحتج ال�سكان منذ �أ�سابيع متهمني
عائلة راجاباك�سا بالت�سبب بهذا الو�ضع .ويحا�صر �آالف املحتجني
م��ك��ت��ب ال��رئ��ي�����س يف ال��ع��ا���ص��م��ة م��ن��ذ  9ن��ي�����س��ان/اب��ري��ل مطالبني
با�ستقالته .قالت ال�شرطة و�سلطات �إقليمية �إن و�سائل النقل العام
م�شلولة ،فيما ظلت املتاجر واملكاتب مغلقة يف كل مكان و�شهدت
املدار�س ح�ضورا �ضعيفا.

نا�شونال �إنرت�ست :يجب �إبقاء احلر�س الثوري بفروعه على الئحة الإرهاب
•• وا�شنطن-وكاالت

ي��ت�����ص��اع��د اجل������دل ح�����ول �شطب
احل�����ر������س ال������ث������وري م�����ن الئحة
امل��ن��ظ��م��ات الإره���اب���ي���ة ،وي���ب���دو �أن
ال��رئ��ي�����س ج��و ب��اي��دن ق��د ا�ستبعد
حذفه عن الالئحة ،ككل.
وت��رك��ز ال��ن��ق��ا���ش��ات احل��ال��ي��ة حول
ا�ستعداد وا�شنطن وط��ه��ران حلل
و���س��ط ،م��ا يت�ضمن الإب���ق���اء على
ت�����ص��ن��ي��ف ف��ي��ل��ق ال���ق���د����س ،اجلناح
اخلارجي للحر�س ،و�شطب فروعه
الأخ��������رى م����ن ال�ل�ائ���ح���ة مقابل
تنازالت غري معروفة.
وك�����ت�����ب م�����دي�����ر ال���������س����ي����ا�����س����ات يف
م���ؤ���س�����س��ة "متحدون ���ض��د �إي����ران
نووية" ج��اي�����س��ون ب��رود���س��ك��ي يف
جم��ل��ة "نا�شونال �إنرت�ست" �أن
ه��ذا الرتتيب �سيقوم على متييز
م�صطنع بني فروع احلر�س ،ولكنه
غري موجود يف الواقع.
ول���ف���ت �إىل �أن احل���ر����س الثوري
الإيراين هو �أكرب بكثري من فيلق

ال��ق��د���س ال���ذي يعترب واح�����داً من
�أ���ص��غ��ر وح���دات���ه وي�����ض��م ف��ق��ط 5
�آالف �ضابط نا�شط ،وف��ق تقدير
وكالة الدفاع الأمريكية ،رغم �أن
بع�ض التقارير تتحدث عن �أرقام
�أعلى.
كما �أن التقدير ال ي�ضم الأع�ضاء
يف "حمور املقاومة" ،ال��ذي يعمل
وك��ي�ل ً
ا و�شبكة �شريكة للحر�س.
ل��ك��ن ع���دد ع��ن��ا���ص��ر ف��ي��ل��ق القد�س
يبقى ���ص��غ�يراً ج���داً ب��امل��ق��ارن��ة مع
القوة الربية للحر�س التي ت�ضم
� 150ألفاً ،والقوة البحرية التي
ت�ضم � 20أل���ف���اً ،وال���ق���وة اجلوية
ال��ت��ي ت�����ض��م � 15أل���ف���اً ،واحتياط
البا�سيج ال���ذي يبلغ ع���دده 450
�أل���ف���اً .وه��ك��ذا بينما يحظى فيلق
القد�س بانتباه يف الغرب لدوره يف
رعاية الإرهاب ،ف�إنه يف واقع الأمر
ال ي��ع��دو �أن ي��ك��ون جم����رد برغي
�صغري يف عجلة احلر�س الثوري.
ويعني املر�شد الأعلى علي خامنئي
ب��و���ص��ف��ه ال��ق��ائ��د الأع���ل���ى للقوات

امل�سلحة الإي��ران��ي��ة ،ال��ق��ادة الكبار
يف احلر�س مبن فيهم قائد فيلق
القد�س.
وج���رت ال��ع��ادة� ،أن يقبل خامنئي
اق�ت�راح���ات ق��ائ��د احل��ر���س ح�سني
���س�لام��ي ب��ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات املطروحة
حتى على م�ستوى نواب القادة.
وع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال ،ع��ن��د ترفيع
ن��ائ��ب فيلق ال��ق��د���س حم��م��د ر�ضا
ف�ل�اح زاده ،ف����إن و���س��ائ��ل الإع�ل�ام
الإي���ران���ي���ة ق��دم��ت ذل���ك ع��ل��ى �أنه
كان بناء على اق�تراح من �سالمي
و�أن خامنئي وافق عليه ،ما يظهر
ح���ج���م ان����خ����راط ق����ي����ادة احلر�س
ال����ث����وري وحت�����دي�����داً ����س�ل�ام���ي ،يف
هيكلية فيلق القد�س.
وعندما كان قا�سم �سليماين قائداً
للفيلق الحظت وكالة ا�ستخبارات
ال��دف��اع الأم��ري��ك��ي��ة� ،أن "العالقة
الوثيقة م��ع خامنئي� ،أت��اح��ت له
�أن ي���وج���ه ال��ن�����ص��ح م��ب��ا���ش��رة و�أن
يتلقى الأوام��ر من خارج الهيكلية
القيادية التقليدية".

وه��ذا دليل على العالقة اخلا�صة
ب�ي�ن ���س��ل��ي��م��اين وامل��ر���ش��د الأعلى،
ويحتمل �أن عالقة مماثلة جتمع
�أي�ضاً بني �إ�سماعيل ق��ا�آين خليفة
�سليماين ،وخامنئي.
وي�������ش���ار �إىل �أن ���ش��ط��ب احلر�س
ال�����ث�����وري م����ن الئ����ح����ة املنظمات
الإرهابية الأجنبية والإبقاء على
ف��ي��ل��ق ال���ق���د����س ،ي���ذك���ر باملقاربة
ال��ت��ي تعتمدها بع�ض احلكومات
الأوروب�������ي�������ة ،وحت�����دي�����داً فرن�سا
واالحت���اد الأوروب����ي ،عند التمييز
بني الفرعني الع�سكري وال�سيا�سي
حل�����زب اهلل ال���ل���ب���ن���اين ،يف �سياق
ال���ع���ق���وب���ات .ل���ك���ن ه�����ذه املقاربة
ترف�ضها قيادة احلزب.
وهناك بع�ض الذين يجادلون �أن
معظم �أفراد احلر�س ي�ؤدون خدمة
�إل���زام���ي���ة .وم���ع ذل����ك ،ف�����إن وجود
جمندين يف احلر�س ال ينفي دوره
يف ت��وج��ي��ه الإره��������اب يف خمتلف
ال��ف��روع ال��ت��ي ت���دور يف ف��ل��ك��ه .ويف
نهاية امل��ط��اف ،ف����إن ط��ه��ران تعيد

ال�����س��ي��ن��اري��و ن��ف�����س��ه م��ن��ذ ع�����ام� ،إذ
مت��اط��ل يف امل��ف��او���ض��ات م��ع القوى
العاملية لتحقيق تقدم يف برناجمها
ال��ن��ووي ،بينما تق�صر �أم���د خطة

ال��ع��م��ل ال�����ش��ام��ل��ة امل�����ش�ترك��ة ،ويف
االث��ن��اء حت��اول �إب���رام اتفاق �أقوى
مل�����ص��ل��ح��ت��ه��ا مب���ط���ال���ب ال عالقة
لها بالنووي مثل �شطب احلر�س
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ال���ث���وري م���ن الئ��ح��ة التنظيمات
الإرهابية الأجنبية.
وب������دل اب���ت���ك���ار ح���ل���ول "خالقة"
لإر������ض�����اء ط����ه����ران ،ح�����ان الوقت

ل�����ص��ان��ع��ي ال�����س��ي��ا���س��ة يف الواليات
امل��ت��ح��دة و�أوروب������ا لتقبل احلر�س
الثوري كما ه��و ،تنظيماً �إرهابياً،
بكل فروعه.

حماكم دبياالبتدائية
70392

مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 792/2022/305:ا�ستئناف جتاري
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الرابعة رقم 201
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2629/2020:والر�سوم وامل�صاريف
واالتعاب.
امل�ست�أنف:اوتو ماك�س لتجارة ال�سيارات م.م.ح -واخرون
عنوانه:ال�شارقة  -كورني�ش البحرية  -بناية بالر�شيد  -بجانب كري�ستال بالزا  -الطابق - 13
مكتب رقم  - 1301وميثله:ماجد �سعيد حمد اجلالف ال�شويهي
املطلوب �إعالنه  -1 :امربيال لل�سيارات �ش.م.ح � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2020/2629:جتاري جزئي.
وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2022/5/16ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد ,
وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم
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70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2300/2022/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 8025/2021أمر �أداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )60307درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :م�صطفى علي ابراهيم غامن
عنوانه:ال�شارقة  -منطقة اخلان � -شارع التعاون  -بناية اجلوهر  -بلوك a , 1305
املطلوب �إعالنه  -1 :حممود حممد عبدالرحمن ابو الن�ضر � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )60307دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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من بني ع�شرات برقيات التهنئة من ر�ؤ�ساء الدول واحلكومات للرئي�س
الفرن�سي� ،إميانويل ماكرون ،بعد فوزه بوالية رئا�سية ثانية� ،أثارت تهنئة
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتن االهتمام �أكرث من غريها يف الأو�ساط
ال�سيا�سية والإعالمية.
وحر�ص الرئي�س الرو�سي على تقدمي التهنئة بالفوز لنظريه الفرن�سي،
عرب برقية تهنئة من خالل تطبيق تلغرام ،رغم اخلالفات والتجاذبات
احلادة بني البلدين على خلفية احلرب يف �أوكرانيا.
وقال بوتن يف ر�سالته �إىل ماكرون�" :أمتنى ب�صدق النجاح يف ن�شاطكم
العام ،وكذلك ال�صحة اجليدة".
وي����رى م��راق��ب��ون �أن ه���ذه ال��ر���س��ال��ة ه���ي �أك��ث�ر م���ن جم���رد "�إتيكيت"
دبلوما�سي ،م�شريين �إىل �أنها تعك�س حر�ص مو�سكو كما باري�س على �إبقاء
باب احل��وار والتوا�صل مفتوحا بني العا�صمتني ،ال �سيما و�أن ماكرون
وبوتن توا�صال لنحو  20مرة هاتفيا وعرب الفيديو منذ بدء احلرب

بعد تهنئة بوتن ..هل رو�سيا �سعيدة ب�إعادة انتخاب ماكرون؟

الرو�سية الأوكرانية يف  24من �شهر فرباير املا�ضي.
وحول دالالت التهنئة الرو�سية ،يقول م�سلم �شعيتو ،رئي�س مركز احلوار
الرو�سي العربي ،يف حديث مع "�سكاي نيوز عربية"" :مع جناح ماكرون
يف االنتخابات الرئا�سية الفرن�سية ،فمن باب الأعراف الدبلوما�سية �أن
يتقدم خمتلف ر�ؤ�ساء ال��دول له بالتهنئة ،لكن تهنئة الرئي�س الرو�سي
لنظريه الفرن�سي ،تختلف بطبيعة احلال ولها وقع خا�ص كونها ت�أتي يف
خ�ضم الأزمة الأوكرانية احلادة".
فماكرون كان على ات�صال مبا�شر مع بوتن منذ بدء احلرب وقبلها حتى،
كما يو�ضح �شعيتو ،متابعا" :وهذه التهنئة تعني �أن مو�سكو م�ستعدة
للحوار والتفاعل مع كافة ال��دول الغربية والأوروب��ي��ة ،وخا�صة امل�ؤثرة
والكبرية منها ،كما هي حال فرن�سا".
وي�ضيف اخلبري يف ال�ش�ؤون الرو�سية" :ت�أمل مو�سكو مع و�صول ماكرون

يف والية ثانية لق�صر الإليزيه� ،أن ت�سعى باري�س للحفاظ على م�صاحلها
احليوية وخا�صة مع رو�سيا ،و�أن ال تذهب بعيدا يف اال�صطفاف �إىل جانب
اخليارات الأمريكية الت�صعيدية".
قلق رو�سي م�ضمر
من جهتها ،تقول عال �شحود ،الكاتبة والباحثة يف العالقات الدولية،
يف حوار مع "�سكاي نيوز عربية"" :الالفت يف تهنئة بوتن ملاكرون �أنها
كانت ق�صرية للغاية تتكون بالكاد من �سطرين ،وهذا رمبا يعك�س قلقا
رو�سيا م�ضمرا من �إعادة انتخاب ماكرون ،كونها رمبا كانت تراهن على
فوز مناف�سته اليمينية مارين لوبان ،مبا كان �سي�سهم يف �إحداث انق�سام
كبري يف الكتلة الغربية الأطل�سية ،وخا�صة حيال الأزم���ة الأوكرانية
واملوقف من مو�سكو".

وت�ضيف الباحثة يف ال��ع�لاق��ات ال��دول��ي��ة" :بينما يف امل��ق��اب��ل ،ف����إن فوز
م��اك��رون ب��والي��ة ثانية يف الإل��ي��زي��ه� ،سيقود لتعزيز امل��وق��ف الأوروب����ي
املوحد الداعم لكييف وامل�شدد للعقوبات على رو�سيا على خلفية احلرب
يف �أوكرانيا ،والعمل على احلد التدريجي لالعتماد الأوروبي العام على
النفط والغاز الرو�سيني ،وهذا كله بطبيعة احلال مبعث خيبة �أمل يف
رو�سيا .لكن مع ذلك فالكرملني يعي متاما �أهمية دولة كبرية ومهمة
بحجم فرن�سا وحموريتها �أوروبيا ودوليا ،ولهذا كان ال بد من تقدمي
التهنئة ملاكرون" .ه��ذا وف��از م��اك��رون ،الأح���د ،باالنتخابات الرئا�سية
الفرن�سية وهزم مناف�سته مارين لوبان ،لي�صبح بذلك �أول رئي�س فرن�سي
يحظى بوالية ثانية منذ عقدين من الزمن.
وانتخب ماكرون بعد ح�صوله على  58يف املئة من الأ�صوات ،مقابل 42
يف املئة للمر�شحة لوبان .ووفق املحللني ،ف�إن الأزمة الأوكرانية وكيفية
�إدارة اخلالف وال�صراع الغربي والأوروبي مع رو�سيا وانعكا�ساته ال�سلبية
على الأو�ضاع الداخلية الفرن�سية ،وال �سيما اقت�صاديا� ،ستكون مبثابة
�شغل ماكرون ال�شاغل يف واليته اجلديدة.

جد وجتديد
قال �إن العيد �سي�أتي ب�أمر فيه ّ

تون�س� :سع ّيد يرفع الالءات الثالث يف وجه ه�ؤالء!...
•• الفجر -تون�س

االحتاد الأوروبي يبد�أ اخلروج من الطوارىء ال�صحية

ت�شديد قيود كورونا يف بكني وخماوف من �إغالق كامل
•• عوا�صم-وكاالت

�أف���اد م�س�ؤولون يف االحت���اد الأوروب����ي �أن التكتل الذي
ي�����ض��م  27دول����ة ي��ح��ت��اج �إىل م��وا���ص��ل��ة ال�ترك��ي��ز على
ح��م�لات التلقيح و�إج����راء اخ��ت��ب��ارات كوفيد واملراقبة
خالل خروجه من املرحلة "احلادة" من وباء كوفيد-
.19
وقالت رئي�سة املفو�ضية الأوروب��ي��ة �أور���س��وال ف��ون دير
الين يف بيان "نحن ندخل مرحلة جديدة من الوباء،
بينما ننتقل من حالة الطوارئ �إىل �إدارة �أكرث ا�ستدامة
لكوفيد .-19لكن مع ذلك ،يجب �أن نبقى متيقظني".
و�أ���ض��اف��ت "نعرف كيف �سنم�ضي قدما يف ه��ذا امل�سار.
نحتاج �إىل زي���ادة التلقيح واجل��رع��ات امل��ع��ززة واجراء
االختبارات و�إىل موا�صلة تن�سيق ا�ستجاباتنا للوباء يف
االحتاد الأوروبي".
و�أع��ل��ن��ت ب��روك�����س��ل �أن دول ال��ت��ك��ت��ل ي��ج��ب �أن ت�ستغل
امل�ستويات املنخف�ضة للإ�صابات حاليا "لتعزيز املراقبة
و�أنظمة الرعاية ال�صحية" قبل موجة جديدة حمتملة
اخلريف املقبل ،مو�صية بزيادة اجلرعات املعززة وتعقب
ال�سالالت الكت�شاف املتحورات جديدة.
وقالت �إن��ه مل تعد هناك حاجة لرتكيز املراقبة على
الإبالغ اجلماعي عن جميع الإ�صابات بكوفيد" ،ولكن
بدال من ذلك يجب احل�صول على تقديرات موثوقة".
و�شهد اخلريف املا�ضي تخفيف القيود املتعلقة بكوفيد
�أو خف�ضها بالكامل يف جميع دول التكتل ال��ذي رفع
�إن��ت��اج��ه م��ن ال��ل��ق��اح��ات �إىل م��ا ب�ين  3اىل  4مليارات
جرعة �سنويا.
و�أك���دت املفو�ضية �إنها تريد احلفاظ على دور التكتل
ك��ق��وة رئي�سية الن��ت��اج ال��ل��ق��اح��ات ع��ل��ى امل���دى الطويل
للم�ساعدة يف مواجهة الأزمات ال�صحية امل�ستقبلية.
من جهة �أخرى� ،أغلقت العا�صمة ال�صينية بكني بع�ض
الأماكن العامة وزادت الفحو�ص يف �أماكن �أخرى �أم�س
اخلمي�س مع �شروع معظم �سكان املدينة البالغ عددهم

 22مليونا يف �إجراء املزيد من االختبارات اجلماعية
لكوفيد -19بهدف جتنب �إغالق �شبيه بالذي �شهدته
�شنغهاي.
ومع �إطالق بكني ثالث جوالت من الفح�ص اجلماعي
ه���ذا الأ���س��ب��وع يف ع���دد م��ن امل��ن��اط��ق� ،أغ��ل��ق��ت ع���ددا من
املجمعات ال�سكنية واملباين الإداري��ة و�إحدى اجلامعات
بعد اكت�شاف �إ���ص��اب��ات .كما مت �إغ�ل�اق بع�ض املدار�س
و�أماكن ترفيه ومواقع �سياحية.
و�أعلنت يونيفر�سال �ستوديوز يف بكني يف وقت مت�أخر
�أم�����س الأرب��ع��اء �أن��ه��ا �ستطلب م��ن ال���زوار �إظ��ه��ار نتائج
اخ��ت��ب��ارات �سلبية ق��ب��ل �أن يتمكنوا م��ن دخ���ول املتنزه
الرتفيهي ،ابتداء من اجلمعة.
ويف �أن��ح��اء بكني ،مت ر�صد ح��االت �إيجابية من بني ما
ي��ق��رب م��ن  20م��ل��ي��ون ع��ي��ن��ة يف اجل��ول��ة الأوىل من
االختبارات اجلماعية ،لكن الأعداد ظلت قليلة .و�سجلت
املدينة � 56إ�صابة جديدة اليوم اخلمي�س ارتفاعا من
 46يف اليوم ال�سابق.
ومنذ � 22أبريل ني�سان� ،سجلت بكني �أكرث من 160
حالة كان �أكرث من ن�صفها يف ت�شاوياجن� ،أكرث مناطق
املدينة اكتظاظا بال�سكان والتي ت�شتهر ب�أماكن الرتفيه
الليلية ومراكز الت�سوق وال�سفارات.
وبرغم �أن عدد الإ�صابات منخف�ض ،فقد ظلت بكني يف
حالة ترقب.
وعندما بد�أ تف�شي املر�ض يف �شنغهاي ،كانت الإ�صابات
اجل��دي��دة �أق���ل م��ن  100يوميا يف ال��ف�ترة ب�ين الأول
والعا�شر من مار�س �آذار قبل �أن ترتفع �إىل �أك�ثر من
 700بحلول  20مار�س.
وبنهاية ال�شهر ،كانت �شنغهاي ت�سجل �آالف الإ�صابات
اجل���دي���دة ،مم��ا �أدى �إىل ف��ر���ض �إغ��ل�اق ع��ل��ى م�ستوى
املدينة وقلب حياة  25مليونا من �سكانها.
وحتى الآن ،ت�سمح بكني �إىل حد كبري لل�سكان بالذهاب
�إىل العمل حتى �أثناء �إجراء الفح�ص ،ما مل يتم اكت�شاف
�إ�صابات وما مل يكن الإغالق املحلي �إلزاميا.

�أمريكا خلفت معدات ع�سكرية بـ 7مليارات دوالر يف �أفغان�ستان
•• وا�شنطن-وكاالت

نقلت �شبكة "�سي �إن �إن" الإخبارية الأمريكية �أم�س اخلمي�س ،عن تقرير
ل��وزارة الدفاع الأمريكية �أن القوات الأمريكية تركت بعد ان�سحابها من
�أفغان�ستان يف العام املا�ضي معدات ع�سكرية مبا يقارب  7مليارات دوالر.
و�أ���ض��اف التقرير �أن ال��والي��ات املتحدة نقلت تلك امل��ع��دات �إىل احلكومة
الأفغانية على مدار  16عاماً ،وتركتها بعد ان�سحابها من �أفغان�ستان يف
�أغ�سط�س (�آب)  ،2021و�أن "هذه املعدات موجودة الآن يف بلد ي�سيطر
عليه العدو نف�سه ال��ذي كانت ال��والي��ات املتحدة حت��اول ط��رده على مدى
العقدين املا�ضيني� ،أي حركة طالبان".
وقال التقرير الذي ُقدم �إىل الكونغر�س� ،إن وزارة الدفاع ال تخطط للعودة
�إىل �أفغان�ستان "ال�ستعادة �أو تدمري املعدات".
وقدمت ال��والي��ات املتحدة  18.6مليار دوالر من امل��ع��دات لقوات الأمن
الأفغانية بني 2005
و�أغ�سط�س (�آب)  ،2021وظلت منها معدات بـ  7.12مليارات دوالر يف
�أفغان�ستان بعد اكتمال االن�سحاب الأمريكي يف .2021
ووفقاً للتقرير ،ت�شمل تلك املعدات طائرات ،ومركبات ع�سكرية ،ومعدات
ات�صاالت ،وغريها .و�أث��ارت القيمة الهائلة للمعدات المرتوكة انتقادات
�شديدة من امل�شرعني من احلزبني.

انت�شال  1150جثة من منطقة كييف

•• كييف-رويرتز

قالت ال�شرطة الأوكرانية �أم�س اخلمي�س �إنه مت العثور على  1150جثة
ملدنيني يف منطقة كييف منذ �أن بد�أت رو�سيا الغزو ،و�إن ما بني  50و70
باملئة منها بها جروح �إ�صابات طلقات نارية من �أ�سلحة خفيفة.
و�أ�ضاف قائد �شرطة منطقة كييف �أندري نيبيتوف يف ت�سجيل م�صور على
تويرت �أن �أغلب اجلثث مت العثور عليها يف بلدة بوت�شا التي وجدت بها مئات
اجلثث منذ ان�سحاب القوات الرو�سية.
وتقول �أوكرانيا �إن املدنيني القتلى يف بوت�شا لقوا حتفهم على يد القوات
الرو�سية خ�لال احتاللها املنطقة .ومل يت�سن لرويرتز الت�أكد من عدد
القتلى يف البلدة وال مالب�سات مقتلهم .ونفت رو�سيا ا�ستهداف املدنيني
وو�صفت زعم �أوكرانيا �أن القوات الرو�سية �أعدمت مدنيني يف بوت�شا ب�أنه
تلفيق يهدف لت�شويه �سمعة اجلي�ش الرو�سي.

�إ�سرائيل تدعم عودة الواليات
املتحدة �إىل اليون�سكو

•• وا�شنطن�-أ ف ب

ك�شف وزي��ر اخل��ارج��ي��ة الأمريكي
�أن���ط���وين بلينكن �أن �إ���س��رائ��ي��ل ال
ت���ع�ت�ر����ض ع���ل���ى ع������ودة ال����والي����ات
امل����ت����ح����دة �إىل م���ن���ظ���م���ة الأمم
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
(اليون�سكو) التي ان�سحب البلدان
م��ن��ه��ا يف  2019م��ع��ت�بري��ن �أنها
م��ن��ح��ازة للفل�سطينيني .وخالل
جل�سة ا�ستماع �أمام جلنة يف جمل�س
ال�شيوخ ،دعا بلينكن الكونغر�س �إىل
منح الرئي�س جو بايدن �إعفا ًء من
ق��ان��ون �أم�يرك��ي ين�ص على �إنهاء
التمويل الأم�يرك��ي لأي منظمة
دول���ي���ة م��ث��ل ال��ي��ون�����س��ك��و تعرتف
بال�سلطة الفل�سطينية كدولة.
وقال بلينكن "نعتقد �أنه من املهم
وم���ن ال�������ض���روري احل�����ص��ول على
م��واف��ق��ة ع��ل��ى الإع���ف���اء وميكنني
الت�أكيد �أن �شركاءنا يف �إ�سرائيل
لديهم ال�شعور نف�سه" .وا�ضاف
"�سيدعمون ان�����ض��م��ام��ن��ا جمددا
�إىل اليون�سكو" .واع�ترف بلينكن
ب�أن ان�سحاب وا�شنطن من املنظمة
ال���ت���اب���ع���ة ل���ل���أمم امل���ت���ح���دة �أ����ض��� ّر
ب���ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ،م�����ش�يرا �إىل
دور اليون�سكو يف التعليم وجمال
الذكاء اال�صطناعي النا�شىء.
و�أ�ضاف وزير اخلارجية الأمريكي
"عندما ال ن��ك��ون ع��ل��ى الطاولة
ل�صياغة تلك النقا�شات ون�ساعد
فعليا يف �صياغة القواعد واملعايري،
���س��ي��ك��ون ه���ن���اك ط����رف �آخ���روه���ذا
الآخر هو ال�صني على الأرجح".

ق�����ال ال���رئ���ي�������س ال���ت���ون�������س���ي قي�س
�سعيد ،ل��دى �إ���ش��راف��ه ،م�ساء �أم�س
الأول الأرب��ع��اء ،على م�أدبة �إفطار
بح�ضور عائالت �شهداء وجرحى
ع���م���ل���ي���ات �إره����اب����ي����ة م����ن ال���ق���وات
امل�����س��ل��ح��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة والأم���ن���ي���ة
وع��دد م��ن ع��ائ�لات �شهداء الثورة
وجرحاها ،بق�صر قرطاج" ،الءات
ثالث فليحفظها التاريخ ال حوار
�إال مع الوطنيني وال اعرتاف مبن
ح��م��ل��وا ال�����س�لاح ���ض��د ال���دول���ة وال
مفاو�ضات �إال مع من يقبل ب�إرادة
ال�شعب" ،على ح ّد تعبريه
و�أو�ضح �سع ّيد �أنه لن يتحاور مع
�أي كان �أو من يريد �ضرب الدولة،
قائال ال اع�تراف مع من يريدون
�أو يحاولون بيع الوطن و�أ ّن��ى لهم
�أن يبيعوه ،وفق قوله.
وتابع قوله "ال �صلح �إال �إذا جنحوا
لل�صلح وال اع�تراف مبن يقاي�ض
الوطن بال�سلطة وال مفاو�ضات مع
�أنا�س لفظهم التاريخ".
وق������������ال ال�����رئ�����ي�����������س ال����ت����ون���������س����ي
"فليلتحقوا ب�صفوف ال�شعب خري
م��ن احل�����وارات الكاذبة" ،م�ضيفا
"يخافون اال�ستفتاء واال�ست�شارة

لأنهم يخافون الإرادة ال�شعبية".
كما �أع��رب �سعيد ،عن ا�ستغرابه
م���ن خ����وف ب��ع�����ض االط�������راف من
اال���س��ت��ف��ت��اء م��ع��ت�برا "�أن الإرادة
ال�شعبية تخيفهم" ووا�صل قائال
"�إن �إرادة ال�����ش��ع��ب ال����ذي يريد
�ستكون على قاعدة وطنية ال على
قاعدة الإلهاء وتنظيم ندوات ق�صد
تق�سيم البالد وادّعاء �إنقاذها ".
وبينّ يف هذا ال�صدد "�أن ال�سلطة

�سعيد لن يتحاور مع اي كان
م�س�ؤولية ولي�ست ح���وارات زائفة
وت��وزي��ع��ا للمنا�صب" م�����ش�يرا �إىل
"�أن من كانوا �ألد الأعداء بالأم�س
ال���ق���ري���ب ������ص�����اروا ح���ل���ف���اء اليوم
لأن��ه��م يرق�صون على ك��ل احلبال
والألوان".
و�أ�ضاف �سعيد� ،إن "العيد لن ي�أتي
مبا م�ضى بل �سي�أتي ب�أمر فيه ج ّد
وجتديد" ،ح�����س��ب ق���ول���ه ،م�ؤكدا
ال���ع���م���ل ع���ل���ى ال��ت���أ���س��ي�����س ملرحلة

جديدة يف التاريخ نحو غد �أف�ضل
ون���ح���و حت��ق��ي��ق �أه�������داف ال�شعب،
معتربا �أن م��ا تعي�شه تون�س الآن
هي حلظات فارقة يف التاريخ ،وفق
تقديره.
ودع�����ا ق��ي�����س ���س��ع��ي��د ال��ق�����ض��اة �إىل
الإ����س���راع يف امل��ح��ا���س��ب��ة ح��ت��ى تعود
�أموال ال�شعب لل�شعب ،مطالبا من
و�صفهم بالق�ضاة ال�شرفاء بتحمل
م�س�ؤولياتهم التاريخية يف �إنفاذ

القانون على اجلميع دون ا�ستثناء.
وتابع قوله "لن نقبل يف التفريط
من �أي ذرة من ترابنا و�سيادتنا وال
نقبل ب�أن تدا�س احلقوق وال نقبل
�إال بعودة �أم��وال ال�شعب لل�شعب"،
م�ضيفا �أن ال�شعب اختار الكرامة
الوطنية م�شدّدا على عدم القبول
بالذل واال�ستكانة والهوان ،ح�سب
قوله.
و���ش��دّد الرئي�س التون�سي ،على �أن
تون�س لي�ست للبيع �أو �أر���ض��ا دون
�س ّيد للكراء �أو للت�سويغ ،على حد
ت��ع��ب�يره ،مو�ضحا �أن ال�شعب هو
ال��ذي يقرر وال �أح��د يقرر مكانه،
م�ضيفا �أن ال�شعب ه��و ال�س ّيد يف
ظ��ل ���س��ي��ادة ال��ق��ان��ون ،م�����ش�يرا �إىل
وجود بع�ض الأط��راف التي تعترب
تون�س دولة دون �سيادة قائال "من
اختار نهج العمالة منذ عقود ومن
اختار �أن ي�سقط الدولة والتنظم
داخلها بكل الطرق ال هو منا وال
نحن منه".
ك��م��ا �أب�����دى ���س��ع��ي��د ا���س��ت��غ��راب��ه من
�إع����راب اخل���ارج ع��ن ان��زع��اج��ه �إزاء
ال��و���ض��ع ال���راه���ن رغ���م ت��وف�ير كل
ال�ضمانات لال�ستفتاء م�شددا على
"�أن ال دخ���ل ل��ل��خ��ارج يف م�سائل
داخلية تهم الوطن".

هل يو�شك بوتني على اجتياح مولدافيا؟
•• وا�شنطن-وكاالت

كتب الباحث يف معهد امل�شروع الأمريكي داليبور روه��اك �أن
املرء ال يحتاج لأكرث من نظرة �إىل لغة ج�سد الرئي�س الرو�سي
فالدميري بوتني حني اجتمع بوزير الدفاع �سريغي �شويغو
لي�ستنتج �أن العملية الع�سكرية اخلا�صة يف �أوكرانيا ال جتري
وف��ق املخطط ل��ه��ا ،وم��ع �أن��ه��ا �أخ��ب��ار ج��ي��دة ،لكن ب��وت�ين رمبا
يتحرك ليقلب الطاولة على مولدافيا.
وذكر روه��اك يف جملة "�سبكتايتور" كيف دمر انفجاران يوم
الثالثاء برجاً �إذاع��ي��اً لإع��ادة بث موجات حمطات رو�سية يف
تران�سني�سرتيا ،و�أوكرانيا.
وا���س��ت��ه��دف "هجوم �إرهابي" وح���دة ع�سكرية ق���رب عا�صمة
اجلمهورية املعلنة من جانب واحد .و�أعقب احلادثان انفجارن
�سابقان م�ساء الإثنني بالقرب من وزارة الأمن.
بالنظر �إىل �أن اخلالف على تران�سني�سرتيا كان جممداً منذ
عقود ،و�إىل �أن قوات مولدافيا امل�سلحة غري موجودة تقريباً،
فالتف�سري الأكرث بداهة لهذه الهجمات هو �أنها عملية رو�سية
م��زي��ف��ة لتهيئة الأر���ض��ي��ة مل��رح��ل��ة خمتلفة م��ن ج��ه��ود بوتني
لإحياء الإمرباطورية الرو�سية.
فجر ال��رو���س اجل�سر الوحيد ف��وق نهز دني�سرت يف �أوكرانيا
ال����ذي ي��رب��ط امل��ن��ط��ق��ة ح����ول �أودي�������س���ا ب���اجل���زء ال�����ص��غ�ير من
الأرا�ضي الأوكرانية على �ساحل البحر الأ�سود الواقع مبا�شرة
جنوب مولدافيا� ،سي�سمح لهم ذل��ك ب���إن��زال ق��وات يف منطقة
بعيدة عن �أوكرانيا ونقلها �إىل تران�سني�سرتيا �إم��ا لل�سيطرة

على مولدافيا نف�سها �أو ال�ستخدامها يف ح�صار �أودي�سا ،املدينة
ال�ساحلية الكربى يف �أوكرانيا.
بعد الإخفاق املذهل لرو�سيا يف ال�سيطرة على �أوكرانيا �ضمن
ما ك��ان يفرت�ض �أن��ه تدخل �سريع يف مواجهة مقاومة قليلة
التنظيم ،قد يبدو اختيار دولة م�ستقلة �أخرى يف �شرق �أوروبا
مقرتحاً حمفوفاً باملخاطر.
لكن بالنظر �إىل فقر م��ول��داف��ي��ا و�صغر حجمها وافتقارها
ل��ل��دف��اع��ات الفعالة ووج���ود ق��وى م���ؤث��رة م��وال��ي��ة لرو�سيا يف
البالد ،بالإمكان متاماً ت�صور عملية ي�شارك فيها "رجال خ�ضر
�صغار" ،كما يف ال��ق��رم يف  ،2014ميكن �أن تطيح الرئي�سة
ال�شابة املوالية للغرب مايا �ساندو وغالبيتها الربملانية من
ميني الو�سط.
من املثري لالهتمام �أنه يف الأيام الأوىل للغزو� ،أطلق مظليون
رو�س عمليات غزو متعددة حول �أوكرانيا قبل �أن تق�ضي عليهم
ق���وات �أوك��ران��ي��ةُ .ت�ستخدم ال��وح��دات املظلية ب�شكل �أ�سا�سي
لل�سيطرة على احل�شود وترهيب املدنيني� ،أقل من ا�ستخدامها
يف حرب فعلية ،وهو ما يوحي �أن الكرملني كان يخطط لعملية
م�شابهة ل�سحق اال�ضطراب الأهلي يف كازاخ�ستان لإنقاذ نظام
قا�سم جومارت توكاييف املوايل ملو�سكو.
اختيار بوتني ال��ه��دف اخل��ط���أ يف �أوك��ران��ي��ا ال يعني �أن قواعد
اللعبة نف�سها ل��ن ت��ك��ون ف��ع��ال��ة م��ع م��ول��داف��ي��ا امل��ف��ت��ق��رة �إىل
ال��دف��اع��ات .منذ  ،2014كانت حكومات �أوك��ران��ي��ا املتعاقبة
ت�ستعد للحرب الراهنة على قاعدة �أنها حتمية .بينما متزقت
ال�سيا�سة يف مولدافيا بني قوى حتن �إىل االحتاد ال�سوفييتي

وقوى �إ�صالحية موالية للغرب مل تنجح يف الدفع ب�إ�صالحات
�سيا�سية واقت�صادية فعالة �إال يف ال�سنوات الأخرية.
�سباق مع الزمن.
يرى روهاك �أن بوتني ي�سابق الزمن .تت�سبب املقاومة الأوكرانية
واال�ستجابة الغربية يف كلفة اقت�صادية و�سيا�سية باهظة على
مو�سكو ،تتجاوز بكثري �أي �شيء خطط له الكرملني.
ت�شري كل الدالئل �إىل �أن الرئي�س الرو�سي يريد �إعالن االنت�صار
بحلول  9م��اي��و (�أي�����ار) ،ذك���رى ي��وم االن��ت�����ص��ار على النازية،
عار�ضاً على �أوكرانيا وقف �إطالق النار مع �أمل �أن جترب القوى
الغربية الرئي�س الأوكراين فولودميري زيلين�سكي على قبوله.
ي�شكل اال�ستيالء على مولدافيا وبي�سارابيا الأوكرانية املحاذية
لرومانيا بداية مثالية جلهود ال�سيطرة على �ساحل البحر
الأ�سود يف امل�ستقبل.
وعلى عك�س املكا�سب الإقليمية ال�ضئيلة يف �أوك��ران��ي��ا والتي
حتققت غالباً على ح�ساب ت�سوية املراكز احل�ضرية بالأر�ض،
ف���إن ا�ستيالء "نظيفاً" على جمهورية �سوفييتية �أخ��رى قد
يكون نوعاً من اجلوائز الرمزية التي قد تعطي بوتني م�ساحة
للتنف�س والأمن يف الداخل.
ووفق الكاتب ،ف�إنها مقامرة خطرية ال مقامرة غري معقولة.
�إن �إ�سقاطها من احل�سبان ورف�ض تزويد مولدافيا مب�ساعدة
ع�سكرية يف اللحظات الأخرية ميكن �أن ت�ساعد يف زيادة كلفة
هجوم رو�سي حمتمل� ،سيكون �إخفاقاً رهيباً للقدرة على ر�سم
ال��ت��وق��ع��ات .وي���أ���س��ف ال��ك��ات��ب يف اخل��ت��ام لأن ذل��ك ق��د ال يكون
الإخفاق الأول للقادة الغربيني على اجلبهة ال�شرقية.

الأردن ي�ضغط لإعادة الو�ضع القائم يف الأق�صى
•• عمان-رويرتز

ق����ال م�������س����ؤول���ون �أردن����ي����ون ودبلوما�سيون
غ��رب��ي��ون �أم�������س اخل��م��ي�����س �إن الأردن كثف
ج��ه��وده لدفع �إ�سرائيل �إىل اح�ت�رام الو�ضع
التاريخي القائم يف امل�سجد الأق�صى بالقد�س
وجت��ن��ب امل��واج��ه��ات العنيفة ال��ت��ي ق��د تهدد
بن�شوب �صراع �أو�سع.
وق��ال امل�س�ؤولون �إن "الأردن �أب��ل��غ وا�شنطن
با�ستعداده ملناق�شة الأم��ر مع �إ�سرائيل بعد
نهاية �شهر رم�ضان الأ�سبوع املقبل" لتحديد
اخل��ط��وات التي ميكن �أن تتخذها �إ�سرائيل
لإعادة الأو�ضاع يف امل�سجد �إىل ما كانت عليه
قبل  22عاماً.
وي��ت��ه��م الأردن �إ����س���رائ���ي���ل ب��ت��غ��ي�ير القيود
املفرو�ضة على العبادة يف امل�سجد تدريجياً
منذ .2000
وق��ال م�����س���ؤول �أردين طلب حجب ا�سمه �إن
"اجلهد الدبلوما�سي اجلديد يهدف للتعامل
م��ع ج��ذور التوتر ومنع تفجر الأم���ور مرة
�أخرى" ،م�ضيفاً �أن وا�شنطن تلقت �أخرياً
ورقة تبني بو�ضوح موقف اململكة.
و�أث��ارت اال�شتباكات يف الأ�سبوعني املا�ضيني
ب�ين الفل�سطينيني وال�شرطة الإ�سرائيلية

يف جممع امل�سجد غ�ضباً عربياً ،وقلقاً دولياً
من االنزالق مرة �أخرى �إىل �صراع �إ�سرائيلي
فل�سطيني �أو�سع.
وقال دبلوما�سي غربي� ،إن اقرتاح الأردن مل
ي�شمل عقد جلنة م�شرتكة مع �إ�سرائيل حول
الأم��اك��ن املقد�سة الإ�سالمية وامل�سيحية يف
البلدة القدمية بالقد�س .وقالت عدة و�سائل
�إعالم �إ�سرائيلية �إنه ي�شمل ذلك.

يقول الأردن ،الذي متتلك الأ�سرة الها�شمية
احلاكمة له الو�صاية على املواقع الإ�سالمية
وامل�سيحية� ،إن "�إ�سرائيل تقو�ض منذ 2000
تقليداً منذ ق��رون ال ي�سمح لغري امل�سلمني
بال�صالة يف جممع امل�سجد".
وق��ال��ت امل�����ص��ادر �إن ع��م��ان �أب��ل��غ��ت وا�شنطن
ب����أن على �إ���س��رائ��ي��ل رف��ع ال��ق��ي��ود على تعيني
م��وظ��ف�ين يف دائ������رة الأوق�������اف الإ�سالمية

الأردن��ي��ة وال�سماح لها ب����إدارة جميع زيارات
غري امل�سلمني ومنع عبادتهم .
وت��ن��ف��ي �إ���س��رائ��ي��ل ات��ه��ام��ات الأردن وال���دول
ال��ع��رب��ي��ة مب��ح��اول��ة ت��غ��ي�ير ال��و���ض��ع الراهن
ل�ل��أم���اك���ن الإ���س�لام��ي��ة امل��ق��د���س��ة يف البلدة
ال��ق��دمي��ة ب��ال��ق��د���س ال��ت��ي اح��ت��ل��ت��ه��ا يف حرب
.1967
وت��ق��ول �أي�ضا �إن��ه��ا "تنفذ ح��ظ��راً قائماً منذ
وقت طويل على �صالة اليهود يف احلرم".
وي��ق��ول الأردن �إن "�إ�سرائيل تقيد دخول
امل�صلني امل�سلمني وال تقيد دخول القوميني
الإ���س��رائ��ي��ل��ي�ين امل��ن��ت��م�ين ل��ل��ي��م�ين املتطرف
ال��ذي��ن تنتهك ط��ق��و���س��ه��م ال��و���ض��ع الراهن
ال�سابق وتنتهك حرمة املكان املقد�س".
وق������ال م�������س����ؤول �أردين �آخ������ر �إن "الأردن
يوا�صل ات�صاالته املبا�شرة مع الإ�سرائيليني
ووا���ش��ن��ط��ن و�أط����راف دول��ي��ة �أخ���رى ملطالبة
�إ�سرائيل ب��اح�ترام الو�ضع التاريخي الذي
كان قائماً قبل عام .2000
وحظرت �إ�سرائيل ،يوم اجلمعة ،زيارات غري
امل�سلمني حتى نهاية �شهر رم�ضان.
وقال وزير اخلارجية الأردين �أمين ال�صفدي،
�إن���ه���ا "خطوة ج��ي��دة ن��ح��و اح��ت��رام الو�ضع
الراهن وتخفيف التوتر وا�ستعادة الهدوء".
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عربي ودويل
•• باري�س�-أ ف ب

�أعلنت منظمتان غ�ير حكوميتني �أن��ه �سجل ارت��ف��اع كبري يف تطبيق
عقوبة الإعدام يف �إيران ( +25باملئة) عام  2021حيث مت �إعدام عدد
متزايد من الن�ساء وح�ضتا املجموعة الدولية على جعل ه��ذا الأمر
"�أولوية" يف �أي مفاو�ضات مع طهران.
وقالت منظمتا "ايران هيومن رايت�س" و"معا �ضد عقوبة الإعدام"
يف تقرير ن�شر �أم�س اخلمي�س �إن "�إيران تبد�أ عودة قوية اىل ال�ساحة
الدولية عرب مفاو�ضات حول برناجمها النووي" ولكن يف الوقت نف�سه
"وا�صلت تنفيذ �أحكام الإعدام" و"ا�ستخدمت عقوبة الإعدام ك�أداة
لقمع العديد من املعار�ضني".
�أفاد التقرير ال�سنوي الرابع ع�شر حول عقوبة الإعدام الذي �أ�صدرته
منظمة "ايران هيومن رايت�س" التي تتخذ مقرا يف الرنوج و"معا �ضد
عقوبة الإعدام" ومقرها فرن�سا �أنه مت �إعدام � 333شخ�صا على الأقل
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قلق حقوقي من تزايد الإعدامات يف �إيران
يف �إي��ران عام  2021بزيادة قدرها  25%مقارنة مع  267يف عام
 .2020واعتربتا �أن الو�ضع "مقلق".
يتم تنفيذ �أحكام الإع��دام يف �إي��ران� -إح��دى ال��دول التي ت�سجل �أعلى
�أرقام تطبيق الإعدام اىل جانب ال�صني وال�سعودية � -شنقا.
ك�شفت املنظمتان �أن "عدد �أحكام الإعدام التي نفذت ت�سارع بعد انتخاب
الرئي�س �إب��راه��ي��م الرئي�سي يف حزيران/يونيو املا�ضي وت�ضاعف يف
الن�صف الثاين من  2021مقارنة بالن�صف الأول" .وجاء يف التقرير
الواقع يف �أك�ثر من مئة �صفحة �أن��ه مت �إع��دام  17ام��ر�أة على الأقل
مقارنة مع ت�سع ن�ساء يف  ،2020وعلى الأق��ل اثنني من القا�صرين
مرتكبي اجلنح.

بح�سب املنظمتني ف���ان "عدد عمليات الإع�����دام امل��رت��ب��ط��ة باالجتار
باملخدرات ارتفع ب�شكل كبري مع �إع��دام � 126شخ�صا خالل عام� ،أي
بزيادة مئة عن ال�سنة ال�سابقة ( 25يف عام .)2020
ق��ال م��دي��ر منظمة "ايران هيومن رايت�س" حم��م��ود �أمريي-مقدم
�إن "الأداء الرهيب للجمهورية الإ�سالمية يف جمال حقوق الإن�سان
وعقوبة الإع���دام غ�ير وارد �ضمن املحادثات" ح��ول االت��ف��اق النووي
ال���دويل امل�برم ع��ام  2015ال��ه��ادف ملنع اي���ران م��ن ام��ت�لاك القنبلة
الذرية.
و�أ�ضاف �أن "ال�سلطات الإيرانية تخ�ضع لرقابة �أقل �أثناء �إجراء هذه
املفاو�ضات".

الغرب ميد االوكرانيني ب�أ�سلحة ثقيلة

Friday

من جهته قال رافاييل ت�شينويل �آزان املدير العام ملنظمة "معا �ضد
عقوبة الإعدام" �إن "�أي مفاو�ضات بني الغرب و�إيران يجب �أن ت�شمل
م�سالة عقوبة الإعدام �ضمن �أولوياتها".
و�أفاد التقرير �أن عدد الأ�شخا�ص املتحدرين من �أقليات اتنية الذين
�أعدموا ،وا�صل االرتفاع عام  2021م�ضيفا �أن  21باملئة من ال�سجناء
الذين �أعدموا كانوا من البلو�ش رغم ان هذه الأقلية ال ت�شكل �سوى 2
اىل  6باملئة من عدد ال�سكان.
وقالت املنظمتان غري احلكوميتني �إن التعذيب اجل�سدي والنف�سي
"ي�ستخدم ب�شكل منهجي يف ال�سجون" خ�صو�صا "كو�سيلة النتزاع
اعرتافات ت�صبح الحقا �أ�سا�سا لأحكام الإعدام".
يف  ،2021مت الإب��ل�اغ ع��ن ع���دة ح���االت وف���اة م�شبوهة يف ال�سجن
ق��د يكون �سببها التعذيب �أو ع��دم تقدمي ال��رع��اي��ة املنا�سبة بح�سب
املنظمتني ،و�أ�شارتا اىل انه مل يتم حتميل �أي �شخ�ص امل�س�ؤولية عن
تلك الوفيات.
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املرحلة التالية من احلرب تبدو �أكرث تعقيدً ا

قد تكون معركة دونبا�س كارثة �أخرى لرو�سيا...؟
•• الفجر -فريد كابالن -ترجمة خرية ال�شيباين

ج��ن��ود متعبون ،ت�ضاري�س م��وح��ل��ة ،وخ�صوم
م�سلحون جيدً ا :قد تكون املرحلة التالية من
احل��رب �أك�ثر تعقيدً ا مم��ا ك��ان متوق ًعا لقوات
بوتني.
بعد تعر�ضه ل�سل�سلة من االنتكا�سات �أثناء غزو
�أوكرانيا ،وبعد الرتاجع عن حماولة اال�ستيالء
على كييف ،وخ�سارة ما يقرب من � 20ألف جندي
يف هذه العملية ،يقوم اجلي�ش الرو�سي مبراجعة
طموحا:
ن�سخته ،وال�سعي �إىل حتقيق هدف �أقل
ً
اال�ستيالء على دونبا�س ،يف �شرق �أوكرانيا.
بعد ثمانية �أ���س��اب��ي��ع م��ن احلرب،
ف�إن ال�س�ؤال احلا�سم هو ما �إذا كان
ال��رو���س ق��د تعلموا �أي در����س من
هذه املرحلة الأوىل الكارثية ،وما
�إذا ك��ان��ت ت�ضاري�س ه��ذه احلملة
احل����رب����ي����ة اجل�����دي�����دة -احل����ق����ول
امل���ف���ت���وح���ة ع���ل���ى اجل����ان����ب الآخ�����ر
م��ن ح���دوده���م �-ستعطيهم ميزة
واف�ضلية يف املعركة.
يف احلالتني ،من املرجح �أن تكون
هذه املرحلة اجلديدة من ال�صراع
�أك�ثر دموية من الأوىل �-ستتخذ
�شكل ح��رب ا�ستنزاف ،مع معارك
دبابات �ضد دب��اب��ات ،مل ي�سبق لها
مثيل يف �أوروبا منذ احلرب العاملية
ال���ث���ان���ي���ة .ه�����ذا الأ�����س����ب����وع ،با�شر
ال��ط��رف��ان امل��رح��ل��ة التح�ضريية،
وكانا يطلقان قذائف مدفعية على
م��واق��ع��ه��م��ا ع��ل��ى �أم����ل ك�����س��ر قدرة
بع�ضهما على التح ّمل ،وتقوي�ض
م��ع��ن��وي��ات بع�ضهما البع�ض قبل
بدء القتال ال�ساحق.
ثغرة
م���ن���ذ �أ����س���اب���ي���ع ،ت�����ص��ط��ف كتائب
ال���دب���اب���ات ال���رو����س���ي���ة ع��ل��ى طول
حوايل  500كيلومرت من احلدود
م��ع �أوك��ران��ي��ا ب��ه��دف ،مب��ج��رد بدء
القتال وب�أق�صى �سرعة ،اخرتاق
ال��دف��اع��ات ،ث��م حم��ا���ص��رة اجلنود
الأوكرانيني من جميع اجلهات.
هذا التكتيك ف ّعال يف االجتاهني:
�سيحاول الأوكرانيون فتح ثغرة يف
خ��ط ال��ه��ج��وم ث��م تطويق اجلنود
ال��رو���س ،ويف نف�س احل��رك��ة قطع
خطوط الإم��داد (وه��و �أم��ر عملي
ل��ل��غ��اي��ة ،ح��ي��ث ي��ع��ت��م��د ه�������ؤالء يف
ال�شرق على ال�سكك احلديدية وقد
�أث��ب��ت الأوك��ران��ي��ون �أن��ه��م يعرفون
جيدًا كيفية تفجريها).
يتجاوز الرهان منطقة دونبا�س،
وه������ي م���ن���ط���ق���ة ����ص���ن���اع���ي���ة غنية
بالفحم وت�ضم حوايل  6باملائة من
�سكان �أوك��ران��ي��ا .ويوا�صل الرو�س
تكثيف ال�ضغط يف جميع �أنحاء

�أوكرانيا ،ويق�صفون �أهدا ًفا مدنية
وع�سكرية يف كييف ولفيف ومدن
�أخ������رى يف ال����غ����رب ،ويحا�صرون
ماريوبول يف اجلنوب ال�شرقي .و�إذا
فاز بوتني يف دونبا�س ،فقد ينع�ش
ذل��ك طموحه امل��ه��ج��ور لل�سيطرة
ع��ل��ى بقية ال��ب�لاد� ،أو ع��ل��ى الأقل
الإط���اح���ة ب��ال��رئ��ي�����س فولودميري
زيلين�سكي يف كييف.
ل��ك��ن� ،إذا وج��د ب��وت�ين نف�سه يف
مواجهة احتمال الف�شل يف دونبا�س،
ف���ي���م���ك���ن���ه ،يف ن����وب����ة م����ن العنف
بهدف �صدم زيلين�سكي وحلفائه
الغربيني� ،شن هجوم كيميائي �أو
ن��ووي تكتيكي ليدفعهم اىل وقف
احل���رب ق��ب��ل �أن ينفجر اجلحيم
ال���ك���ام���ل ح���قً���ا (ت�����س��م��ي العقيدة
الع�سكرية الرو�سية ه��ذه احليلة
ب��ـ "الت�صعيد بغر�ض التهدئة").
وه���ذا ه��و ال�سبب الرئي�سي وراء
امتناع الرئي�س جو بايدن وبع�ض
ال���ق���ادة الأوروب����ي��ي�ن ع��ن ممار�سة
املزيد من ال�ضغط على بوتني �أو
التدخل املبا�شر يف احلرب.
لذلك من ال�ضروري �أن ن�س�أل،
حتى يف هذه املرحلة ،عن املع�سكر
ال��������ذي ����س���ي���دخ���ل ه������ذه املرحلة
اجل����دي����دة م����ن احل������رب ب�أف�ضل
الفر�ص لك�سبها .اجلغرافيا من
عدة زوايا مواتية للرو�س .فحقيقة
�أن الأر�������ض وا���ض��ح��ة ومفتوحة،
�ستمنح اجلنود الأوكرانيني �أماكن
�أق����ل ل��ن�����ص��ب ال��ك��م��ائ��ن ملحا�صرة
�أرت������ال ال���دب���اب���ات ال��رو���س��ي��ة ،كما
فعلوا �أمام كييف.
كما �أن قرب املنطقة من رو�سيا
يعني �أي���ً��ض��ا �أن خ��ط��وط الإم����داد
�أق�صر -فقد عطلها الأوكرانيون
ب�سهولة خالل املعارك املبكرة ،مما
ح��رم اجل��ن��ود ال��رو���س م��ن الطعام
والوقود والذخرية .تتمتع رو�سيا
� ً
أي�ضا ب�أف�ضلية كونها املعتدية يف
هذا الغزو ،ويتم �إعادة ن�شر اجلنود
ال���رو����س ال���ذي���ن خ��ا���ض��وا املعارك
الأوىل يف دونبا�س ،وبالتايل تعزيز

الدبابات الرو�سية قد تغرق يف وحل االرا�ضي املفتوحة
اجلنود الرو�س منهكون خلو�ض ال�شوط الثاين
دونبا�س (دونيت�سك ولوهان�سك)
• ير�سل الغرب للوحدات الأوكرانية �أ�سلحة ثقيلة � ً
على �أنهما "جمهوريتان �شعبيتان"
أي�ضا
م�ستقلتان.
وب����رر ع��ل�� ًن��ا ال���غ���زو ب����أن���ه خطوة
• �إن احتمال حدوث م�أزق دائم له جانب �إيجابي :فقد يجرب كال اجلانبني على اجللو�س �إىل طاولة املفاو�ضات
�����ض����روري����ة حل���م���اي���ة الناطقني
ب��ال��رو���س��ي��ة يف ت��ل��ك اجلمهوريات
م����ن "الإبادة اجلماعية" من
• �إح����دى امل��زاي��ا ق��ب��ل �أوك����ران����ي����ا .ب���ال���ك���اد ذك����ر هو
• �إذا انتهت هذه
وم�ست�شاروه غزو �أجزاء �أخرى من
ال��ت��ي ي��ب��دو �أن��ه��ا �أوكرانيا ،حتى اخل�سائر الفادحة
احل����رب ي��ومً��ا م��ا،
يف �صفوف ال��رو���س ،وال��ت��ي ت�شري
تعمل ل�صالح رو�سيا بع�ض ال��ت��ق��دي��رات اىل مقتل 20
ف�����س��ي��ت��ع�ين ع��ل��ى
�أل���ف ج��ن��دي ،مل ي��ع��د م��ن املمكن
اتفاقية ال�سالم �أن
بو�ضوح ،الت�ضاري�س ال���ت�������س�ت�ر ع��ل��ي��ه��ا ح���ت���ى م����ن قبل
و�سائل الإعالم الرو�سية اخلا�ضعة
تنظم م�صري دونبا�س
املفتوحة ،ميكن �أن للرقابة .بعد وقت ق�صري من بدء
هذه احل��رب الأوىل� ،شكل اجلنود
ً
بطريقة �أو ب�أخرى
تنقلب �ضدها �أي�ضا م��ن ك�لا اجل��ان��ب�ين خ��ط تر�سيم،
مع �سيطرة االنف�صاليني املوالني
ول���ن ت���أت��ي نتيجتها م��ن انت�صار ل���رو����س���ي���ا ع���ل���ى اجل������زء ال�شرقي
اال���س��ب��ق��ي��ة ال��ع��ددي��ة ال��ت��ي تتمتع
ا���س�ترات��ي��ج��ي عظيم ينت�صر فيه م���ن امل��ن��ط��ق��ة ،و���س��ي��ط��رة القوات
ب��ه��ا رو���س��ي��ا ا���ص�لا م��ن ح��ي��ث عدد
حرب دونبا�س �ستكون ا�شر�س
�أح���د املع�سكرين ،ب��ل م��ن املع�سكر الأوك��ران��ي��ة على الن�صف الغربي
املقاتلني والقوة النارية.
ال����ذي �سيتح ّمل ال�����ض��رب��ة لفرتة (والذي يتوافق تقري ًبا مع املناطق
وال��ق�����ص��ف امل��ت��وا���ص��ل ،ق���ام بايدن م���اي���ك���ل ك���وف���م���ان ،ال������ذي �أثبتت خلطر التعرث يف الوحل.
التي ي�سكنها الرو�س والأوكرانيون
ون���ظ���رائ���ه مب���راج���ع���ة معايريهم حتليالته للحرب �أن �صواب ر�ؤيتها
وق���د �أخ��ب�رين ج�ن�رال باجلي�ش �أطول قلي ً
ال من الآخر.
لي�س بهذه الب�ساطة
اال���ص��ل��ي��ون ،ع��ل��ى ال���ت���وايل) .هذه
ومع ذلك ،قد ال تكون هذه املزايا اخل����ا�����ص����ة ب���امل���خ���اط���ر املقبولة ،تفوق املتو�سط  ،يوم الأربعاء ( 20الأم���ري���ك���ي م���ن ف��ئ��ة �أرب������ع جنوم
اخلطوط بالكاد تغيرّ ت على مدى
ويبذلون جهودًا �إ�ضافية لتح�سني �أب���ري���ل)" :ب�شكل ع���ام� ،أع��ت��ق��د �أن ط��ل��ب ع����دم ال��ك�����ش��ف ع���ن هويته كل �شيء من �أجل دونبا�س
حا�سمة.
ب���رر ب��ع�����ض امل�����س���ؤول�ين الرو�س ال�سنوات الثماين التي تلت.
بايدن وبع�ض القادة الأوروبيني ق����درة اجل��ي�����ش الأوك��������راين ،لي�س اجلي�ش الرو�سي ق��د خ�سر ب�شكل عرب الربيد الإل��ك�تروين� ،أن هذه
عام  ،2015و ّقع اجلانبان على
ب�����ص��دد م��� ّد ال���وح���دات االوكرانية ف���ق���ط ل��ت��ن��ظ��ي��م ه���ج���م���ات ح���رب كبري من حيث الفعالية القتالية احلقائق� ،إ�ضافة �إىل عدم الكفاءة ان�سحابهم الع�سكري م��ن كييف
ل��ي�����س ف��ق��ط ب�����ص��واري��خ �إ�ضافية الع�صابات �ضد القوات الرو�سية ،ب��ال��ن��ظ��ر �إىل خ�����س��ائ��ره الكبرية .التي �أظهرها ال��رو���س حتى الآن ،بالقول �إن ه��دف بوتني احلقيقي اتفاقيات مين�سك ،التي دعت �إىل
م�����ض��ادة ل��ل��دب��اب��ات وال���ط���ائ���رات ،ولكن � ً
أي�ضا ل�شن حرب تقليدية.
" "...لقد جمعوا ما يف و�سعهم "يجب �أن ت��دف��ع��ن��ا ل��ل��ت��ف��ك�ير يف منذ البداية ك��ان اال�ستيالء على وقف �إطالق النار ،وح�سمت م�صري
عامل �آخر يجب �أن ي�ؤجج ت�شا�ؤم مما تبقى " "...لإر�سال تعزيزات �إمكانية حتقيق تقدم كبري" �ضد منطقة دون��ب��ا���س .ه���ذا ه��و املكان دون��ب��ا���س يف �صيغ غ��ام�����ض��ة ،وهي
ول���ك���ن �أي���� ً���ض���ا "�أ�سلحة ثقيلة"
ال����ذي ب�����د�أت ف��ي��ه احل����رب -وه���ذا ات��ف��اق��ي��ات مل يتم تنفيذها �أب���دًا.
دب��اب��ات وع��رب��ات ق��ت��ال مدرعة القيادة الرو�سية :م�ستوى �إنهاك ل����ن ت���ك���ون ق�������ادرة ع���ل���ى تعوي�ض الدفاعات الأوكرانية.�إن اح��ت��م��ال ح���دوث م�����أزق دائم هو املكان الذي تتقاتل فيه رو�سيا ومع ذلك ،يف الأ�سابيع التي �سبقت
وم��دف��ع��ي��ة وط���ائ���رات هليكوبرت ،اجلنود .وهذا ما يف�سر �سبب عدم خ�سائرهم".
ومن املتوقع و�صول العديد منها بدء الهجوم يف دونبا�س بالكامل.
له جانب �إيجابي :فقد يجرب كال و�أوك���ران���ي���ا م��ن��ذ ع����ام  2014يف غ��زو بوتني لأوك��ران��ي��ا يف فرباير،
اجلانبني على اجللو�س �إىل طاولة �صراع �أودى بحياة �أك�ثر من � 14أث�������ار امل�������س����ؤول���ون الأمريكيون
يف الأي����ام امل��ق��ب��ل��ة .خ�ل�ال املرحلة ال��ع��دي��د م���ن ال��ك��ت��ائ��ب الرو�سية م�ستنقع
�أل����ف ���ش��خ�����ص ،م���ن ب��ي��ن��ه��م  500والرو�س �إمكانية �إحياء اتفاقيات
الأوىل م����ن احل�������رب ،مل يجر�ؤ -بع�ضها �أُعيد ن�شرها �إثر حمالت �إحدى املزايا التي يبدو �أنها تعمل املفاو�ضات.
مين�سك يف حماولة لإيجاد حل.
ه������ؤالء ال���ق���ادة ع��ل��ى ت���وف�ي�ر هذه فا�شلة يف �شمال وغ��رب �أوكرانيا ،ل�صالح رو�سيا بو�ضوح ،الت�ضاري�س
وت���اب���ع ،يف ن��ف�����س ال���وق���ت "على رو�سي.
�إذا انتهت هذه احل��رب يومًا ما،
يف
الرو�س
يوقفوا
أن
�
أوكرانيني
ل
ا
الأ���س��ل��ح��ة الفتاكة والأك��ث�ر قدرة وبع�ضها مت ح�شدها م���ؤخ�� ًرا من املفتوحة ،ميكن �أن تنقلب �ضدها
وحتى فرباير املا�ضي ،كانت هذه
على احلركة والأطول مدى ،خو ًفا ق��واع��د رو���س��ي��ة ب��ع��ي��دة – خ�سرت �أي ً
�����ض��ا .الأر������ض م��وح��ل��ة ،مم��ا قد كل وقت" لأنه حتى لو ف�شل ه�ؤالء احل���رب ت���دور رح��اه��ا ب�ين اجلي�ش ف�سيتعني على اتفاقية ال�سالم �أن
م��ن �أن ي��رى ف�لادمي�ير ب��وت�ين يف ال��ك��ث�ير م���ن ال���رج���ال والدبابات ي��ج�بر ال���دب���اب���ات ال��رو���س��ي��ة على يف اخ�تراق الدفاعات الأوكرانية ،الأوكراين ،املدعوم يف ذلك الوقت تنظم م�صري دونبا�س بطريقة �أو
هذه ال�شحنات ت�صعيدًا ا�ستفزاز ًيا والأ�سلحة الأخرى لت�شكيل وحدات التحرك يف �صفوف على الطرق ،ا ي����زال ب���إم��ك��ان��ه��م "التقدم عرب قليلاً من الغرب ،وبني امليلي�شيات ب�أخرى .ونتيجة معركة دونبا�س،
االنف�صالية امل�ستفيدة من �أ�سلحة �إذا ك��ان��ت ه��ن��اك نتيجة وا�ضحة،
النخراط الناتو يف احل��رب ،ويرد ق��ت��ال��ي��ة م��ت��م��ا���س��ك��ة ،و�سي�ستغرق ح��ي��ث ���س��ت��ك��ون ب��ع��د ذل����ك عر�ضة خطوط اجلبهة".
و�إذا ات�������ض���ح �أن ه�����ذا التوقع وم���������س����اع����دة ال������ق������وات اخل���ا����ص���ة ميكن �أن متهد الطريق التفاقية
الأم���ر ب�ضعة �أ���س��اب��ي��ع ،رمب��ا �أكرث ل���ن�ي�ران ال�������ص���واري���خ والطائرات
ب�شن هجمات كيميائية �أو نووية.
ب��دون طيار امل�ضادة للدبابات� ،أو �صحيح ،فقد تتحول احل��رب �إىل ال��رو���س��ي��ة .وق��ب��ل ال��غ��زو مبا�شرة� ،أو������س�����ع �أو جت���ع���ل م����ن ال�صعب
ومع ذلك ،خو ًفا من التعزيزات من ذلك بكثري ،ل�سد الفجوات.
وق����د غ����رد اخل���ب�ي�ر الع�سكري البقاء يف احلقول حيث قد تتعر�ض م��ع��رك��ة ط��وي��ل��ة ع��ن��ي��ف��ة ودموية ،اع��ت�رف ب��وت�ين ر���س��م�� ًي��ا مبنطقي الو�صول �إليها.
الع�سكرية ال��ت��ي �أر���س��ل��ت��ه��ا رو�سيا
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املال والأعمال

Friday

�أبوظبي للجودة يطلق برامج متطورة تعزز �سالمة املنتجات الغذائية يف الأ�سواق
•• �أبوظبي-وام:

14
18

ط��ور خمترب الفح�ص املركزي التابع ملجل�س �أبوظبي للجودة واملطابقة
خدمات فح�ص جديدة يف جمال امللوثات ومتبقيات املبيدات يف الأغذية،
م�ستخدما �أحدث التقنيات الفنية وبكوادر وطنية ،مواكبة ملعايري الأمن
وال�سالمة الغذائية العاملية ،م�ؤكدا �أهمية تطوير برامج تعزز من جودة
املنتجات الغذائية املعرو�ضة واملتداولة يف الأ���س��واق ،للحفاظ على �صحة
و�سالمة امل�ستهلكني م��ن امللوثات ومتبقيات املبيدات و�ضمان ال�سالمة
ال��غ��ذائ��ي��ة يف املجتمع .و�أط��ل��ق املخترب امل��رك��زي خ��دم��ة فح�ص متبقيات
املبيدات يف املياه والبي�ض كخدمة جديدة تقدم ل�شركائه ،ومت القدرات
الفنية يف ن��ط��اق الك�شف ع��ن متبقيات امل��ب��ي��دات ليتم تغطية ع��دد �أكرب

من املتبقيات يف اخل�ضار والفواكه والع�سل والتمور واللحوم واحلليب
والأعالف و�أغذية الأطفال وغريها من املنتجات با�ستخدام �أحدث تقنيات
الفح�ص امل�ستخدمة عامليا والتي تواكب التطور.
وق��ال ب��در ال�شحي مدير �إدارة االت�صال وخدمة املجتمع املتحدث با�سم
هيئة �أبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية" :نعمل بالتعاون مع جمل�س
�أبوظبي للجودة واملطابقة مبا ي�ضمن توفري منتجات غذائية وزراعية
�آمنة لال�ستهالك ،وذلك من خالل احلد من تداول املنتجات غري املطابقة
للموا�صفات داخل �أ�سواق الإمارة ،ويتم ذلك عرب �آليات جمع العينات الغذائية
من خمتلف منافذ البيع و�إر�سالها للمجل�س ،والذي بدوره يقوم بفح�صها
والت�أكد من خلوها من امل��واد ال�ضارة ب�صحة �أف��راد املجتمع و�صالحيتها
لال�ستخدام الأدمي" .و�أو�ضح ال�شحي �أن االعتماد على الو�سائل العلمية

عالية الأداء والتي ت�سمح بالك�شف عن متبقيات املبيدات يف املنتجات بدقة
عالية وبرتاكيز منخف�ضة جدا تتوافق مع متطلبات املوا�صفات القيا�سية
الإماراتية وي�ستند عليها يف اتخاذ القرارات والإجراءات الرقابية" .وذكرت
ال�شام�سي �أن املخترب امل��رك��زي ي�سعى دائما اىل بناء والتو�سع يف قدارته
الفنية لتواكب وترية التطورات العلمية والتكنولوجية يف جماالت الفح�ص
ب�شتى �أنواعها وهذا ما يجعل املجل�س يعمل ب�شكل م�ستمر يف دعم منظومة
الفح�ص ب���أح��دث التقنيات والأج��ه��زة التخ�ص�صية ليتمكن م��ن مواكبة
التطورات يف علوم وتكنوجليا الغذاء والتح�سينات التي تطر�أ ب�شكل م�ستمر
على �صناعات جتهيز الأغذية يف ظل تو�سع االقت�صاد العاملي .هذا بالإ�ضافة
اىل الكفاءة العالية التي يتمتع بها العاملون يف املخترب والذي من �ش�أنه
تعزيز ثقة امل�ستهلكني يف املنتجات املعرو�ضة واملتداولة يف الأ�سواق.

يف الك�شف عن متبقيات املبيدات من �ش�أنه �أن يعزز ثقة امل�ستهلك باملنتج
املحلي من اخل�ضروات والفاكهة مبا يدعم ا�ستدامه قطاع الزراعة ويحقق
�أعلى معدالت ال�سالمة الغذائية ،م�ؤكدا �أن الزراعة يف �إمارة �أبوظبي تتم
وفقا ملعايري ت�ضمن جودة املنتجات ومطابقتها لأف�ضل املعايري املتبعة يف
الزراعة والت�سميد وهي نتاج جهود الهيئة يف تطبيق املمار�سات الزراعية
اجليدة وت�شديد ال�ضوابط الرقابية على م�صانع وحم�لات بيع املبيدات
وبرامج توعية املزارعني بالطرق املثلى ال�ستخدام املبيدات .من جانبها
قالت الدكتورة مرمي ال�شام�سي مديرة �إدارة علوم احلياة يف قطاع خمترب
الفح�ص املركزي التابع ملجل�س �أبوظبي للجودة واملطابقة" :نقدم خدمة
حتليل متبقيات املبيدات با�ستخدام �أحدث و�أ�سرع الطرق العلمية ،فاملخترب
لديه تقنيات عالية من �أجهزة التحليل الكروماتوجرايف الغازي وال�سائلة

الزيودي يتفقد عددا من امل�شاريع اال�ستثمارية التابعة ل�شركات �إماراتية يف تركيا

الإمارات وتركيا تبحثان �سبل ت�سهيل تدفق التجارة البينية وحتفيز اال�ستثمارات املتبادلة
•• �إ�سطنبول-وام:

�أكد معايل الدكتور ثاين بن �أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة اخلارجية �أن
العالقات الإماراتية الرتكية تت�أهب حلقبة جديدة من ال�شراكة والتعاون
البناء القائم على حتقيق امل�صالح امل�شرتكة وحتفيز النمو االقت�صادي
املتبادل يف الدولتني ال�صديقتني.
وق��ال معاليه �إن العالقات الإم��ارات��ي��ة الرتكية ت�شهد حاليا تطورا نوعيا
يف جميع املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك ،بف�ضل الإرادة امل�شرتكة لقيادتي
الدولتني لالرتقاء بهذه العالقات �إىل �آفاق �أرح��ب ،وهو ما ترجمته زيارة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة� ،إىل تركيا بنهاية عام  ،2021وزيارة فخامة
الرئي�س الرتكي رجب �أردوغان �إىل دولة الإمارات يف فرباير املا�ضي ،والتي
�أ�سفرت عن توقيع نحو  72اتفاقية ومذكرة تفاهم يف خمتلف املجاالت.
جاءت ت�صريحات معايل ثاين الزيودي يف ختام زيارته على ر�أ�س وفد �إماراتي
رفيع امل�ستوى �إىل تركيا ،وهي الزيارة التي �شهدت �إطالق اجلولة الأوىل من
املحادثات الرامية �إىل التو�صل �إىل اتفاقية �شراكة اقت�صادية �شاملة بني
الدولتني ت�ستهدف م�ضاعفة حجم التجارة البينية غري النفطية بينهما،
وحتفيز اال�ستثمارات املتبادلة ،وتر�سيخ العالقات االقت�صادية واالرتقاء بها
�إىل �آفاق �أرحب عرب خلق املزيد من الفر�ص ملجتمعي الأعمال يف الدولتني.
وعقد معاليه خالل هذه الزيارة �سل�سلة من االجتماعات مع جمموعة من
ال���وزراء وكبار امل�س�ؤولني الأت���راك بالإ�ضافة �إىل ممثلي جمتمع الأعمال
والقطاع اخلا�ص الرتكي.
والتقى معايل ث��اين ال��زي��ودي بكل من معايل حممد مو�ش وزي��ر التجارة
الرتكي ومعايل م�صطفى فارانك وزي��ر ال�صناعة والتكنولوجيا ،ومعايل
ف��احت دومن���ز ،وزي��ر الطاقة وامل���وارد الطبيعية ،وم��ع��ايل ع��ادل قراي�سمايل
�أوغلو ،وزير النقل والبنية التحتية.
ويف لقاء معايل ثاين الزيودي مع وزي��ر ال�صناعة الرتكي� ،أ�شاد اجلانبان

ب��ال��ت��ط��ورات الإي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي �شهدتها ال��ع�لاق��ات الثنائية خ�لال العامني
املا�ضيني ،و�أكدا احلر�ص امل�شرتك على دعم هذا التطورات البناءة وال�سعي
لتطوير هذه العالقات وفتح �آفاق جديدة �أمام جماالت التعاون.
كما بحث ال��وزي��ران �سبل تطوير العمل امل�شرتك لال�ستفادة من امل�شاريع
ال�صناعية يف الدولتني وبحث فر�ص التعاون يف م�شاريع �صناعية وتقنية
ب�شكل ثنائي ومبا يعود بالنفع على اقت�صاد الدولتني.
وناق�ش معايل ثاين الزيودي ومعايل م�صطفى فارانك �آليات تبادل اخلربات
ونقل املعرفة بني اجلانبني ،و�سبل دعم منو وتطوير ال�شركات النا�شئة يف
البلدين.
كما تطرقا �إىل �سبل تعزيز العمل امل�شرتك لال�ستفادة من التقنيات احلديثة
وتطبيقات الرقمنة ،وناق�شا برامج التدريب والت�أهيل لل�شباب التي تدعم
دخولهم �إىل �سوق العمل يف قطاعي ال�صناعة والتكنولوجيا ،وبحث الوزيران
فر�ص اال�ستثمار املتاحة يف البلدين ويف ال��دول الأخ��رى مع الرتكيز على
القطاعات ذات االهتمام امل�شرتك.
ويف لقاء الطاولة امل�ستديرة الذي جمع معايل ثاين الزيودي والوفد املرافق
له مع معايل حممد مو�ش وزير التجارة الرتكي وكبار امل�س�ؤولني وممثلي
قطاع الأعمال والقطاع اخلا�ص يف تركيا بحث اجلانبان ،بح�ضور م�س�ؤويل
ع���دد م��ن �أه���م ال�����ش��رك��ات ال�ترك��ي��ة ،ف��ر���ص ال��ت��ع��اون امل�����ش�ترك ب�ين القطاع
اخلا�ص يف الدولتني ،كما متت مناق�شة �سبل تعزيز التعاون امل�شرتك وفر�ص
تنمية العالقات والتغلب على التحديات التي قد تعيق التبادل التجاري
واال�ستثماري بني البلدين ،كما جرى عر�ض بع�ض فر�ص اال�ستثمار املمكنة
يف البلدين.
كما عر�ض معايل الزيودي على اجلانب الرتكي �آخر امل�ستجدات واحلوافز يف
بيئة الأعمال يف دولة الإمارات ،والت�أثريات الإيجابية خلطط حتفيز النمو
االقت�صادي وال�صناعي واال�ستثماري على �سهولة ممار�سة الأعمال يف الدولة
يف القطاعات كافة.
وناق�ش معايل ثاين الزيودي مع وزير الطاقة واملوارد الطبيعية الرتكي �سبل

االرتقاء بالعمل امل�شرتك �إىل �آفاق �أرحب ،والفر�ص املتنوعة لتعزيز التعاون
بني البلدين ،كما تطرقا �إىل �أهمية العمل على تنمية اال�ستثمارات امل�شرتكة
وم�ضاعفتها خ�لال الفرتة القادمة ،وناق�شا م�شاريع الطاقة واال�ستثمار
امل�شرتكة يف الطاقة النظيفة واملتجددة ،خ�صو�صا طاقة الرياح والطاقة
ال�شم�سية ،كما اتفق الوزيران على �آلية لإزالة �أية معوقات قد تعطل تطور
وازدهار العالقات الثنائية بني الدولتني ،كما ناق�شا فر�ص التعاون امل�شرتك
بني الإم���ارات وتركيا يف دول �أخ��رى .كما مت توجيه دع��وة �إىل معايل فاحت
دومنز حل�ضور م�ؤمتر املرافق العاملي الذي حتت�ضنه �أبوظبي يف الفرتة من
� 9إىل  11مايو املقبل.
ويف االجتماع الذي جمع معايل ثاين الزيودي مع معايل عادل قراي�سمايل
�أوغلو وزير املوا�صالت والبنية التحتية الرتكي� ،أكد اجلانبان على �أهمية
العمل امل�شرتك وتطوير العالقات الثنائية ،والفوائد املتوقعة من اتفاقية
ال�شراكة االقت�صادية ال�شاملة بني البلدين ،وناق�شا �سبل دعم اال�ستثمار
امل�شرتك يف البنى التحتية واملوا�صالت مبا يخدم التبادل التجاري ،وجرى
االتفاق على تطوير خطوط الطريان بني الدولتني خالل الفرتة القادمة.
كما جرى توجيه دعوة �إىل الوزير الرتكي حل�ضور م�ؤمتر ال�شرق الأو�سط
لل�سكك احلديدية املنعقد يف �أبوظبي يومي  17و 18مايو املقبل.
كما عقد معايل ثاين الزيودي اجتماع طاولة م�ستديرة مع رابطة ال�صناعة
والأعمال الرتكية مت خاللها ا�ستعرا�ض فر�ص التعاون واال�ستثمار امل�شرتك،
وق���ام ب��اط�لاع �أع�����ض��اء ال��راب��ط��ة على م�ستجدات بيئة الأع��م��ال يف الدولة
ومناق�شة �سبل معاجلة معوقات زي��ادة تطور وازده���ار العالقات التجارية
واال�ستثمارية واالقت�صادية بني الدولتني.
ويف �سياق مت�صل ،ق��ام معايل ث��اين ال��زي��ودي وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه بجوالت
ميدانية يف كل من �إ�سطنبول و�أنقرة لتفقد عدد من امل�شروعات اال�ستثمارية
التابعة ل�شركات �إماراتية ،حيث زار معاليه املقر الت�شغيلي ل�شركة ترينديول
ال�ترك��ي��ة املتخ�ص�صة يف ال��ت��ج��ارة الإل��ك�ترون��ي��ة ،وال��ت��ي ك��ان��ت "القاب�ضة"
الإم��ارات��ي��ة قد ا�شرتت ح�صة فيها العام املا�ضي ،كما زار معاليه امل�شاريع

العقارية التابعة لكل من "�إعمار" و"روتانا".
وقام معايل ثاين الزيودي يرافقه وزير ال�صناعة والتكنولوجيا الرتكي معايل
م�صطفى وران��ك بزيارة عدد من ال�شركات يف وادي تكنولوجيا املعلومات،
منها �شركة " "start-up Roof Stacksاملخت�صة بخدمات الواقع
املعزز ،وتطوير الألعاب وتكنولوجيا التمويل ،و�شركة "�أورمت �إلكرتونيك"
املخت�صة يف تطوير التكنولوجيات الفائقة والإنتاج الت�سل�سلي يف هذا املجال،
بالإ�ضافة �إىل مركز جتربة امل�ستخدم التابعة لل�شركة املنتجة لل�سيارة
الرتكية " ."TOGGكما زار معاليه حديقة التكنولوجيا يف �إ�سطنبول
"تكنوبارك" واطلع على �أن�شطة ال�شركات ال�صناعية والتكنولوجية العاملة
فيها .جدير بالذكر �أن وفد الدولة امل�شارك يف هذه الزيارة الر�سمية �إىل
تركيا �ضم ك�لا م��ن � :سعادة �سعيد ال��ظ��اه��ري �سفري ال��دول��ة ل��دى تركيا،
و�سعادة جمعة الكيت وكيل الوزارة امل�ساعد ل�ش�ؤون التجارة الدولية بوزارة
االقت�صاد ،و�سعادة عبداهلل ال�شام�سي وكيل ال��وزارة امل�ساعد لقطاع التنمية
ال�صناعية ب��وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة ،و�سعادة �سامح عبداهلل
القبي�سي مدير عام ال�ش�ؤون االقت�صادية دائرة التنمية االقت�صادية �أبوظبي،
و�سعادة فهد القرقاوي املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة دب��ي لتنمية اال�ستثمار،
و�سعادة �شريف حبيب العو�ضي ،مدير عام هيئة املنطقة احلرة بالفجرية،
و�سعادة حممد جمعة امل�شرخ ،املدير التنفيذي ملكتب ال�شارقة لال�ستثمار
الأج��ن��ب��ي املبا�شر "ا�ستثمر يف ال�شارقة"� ،إىل ج��ان��ب ع��دد م��ن امل�س�ؤولني
احلكوميني ورجال الأعمال يف الدولة.
ي�شار �إىل �أن حجم التجارة البينية غري النفطية بني الإمارات وتركيا �سجل
 50.4مليار درهم يف عام  ،2021بنمو ن�سبته  54%مقارنة مع ،2020
و 86%مقارنة مع عام  ،2019فيما ت�ستحوذ تركيا على �أكرث من 3%
من حجم التجارة اخلارجية غري النفطية لدولة الإمارات العربية املتحدة،
وبلغ حجم اال�ستثمارات الإماراتية يف تركيا �أك�ثر من  18.3مليار درهم
بنهاية عام  ،2020بينما بلغت قيمة اال�ستثمارات الرتكية يف الإمارات 1.1
مليار درهم بنهاية عام .2019

يف تقرير معريف �أ�صدرته بال�شراكة مع معهد االبتكار التكنولوجي

القمة العاملية للحكومات :االبتكارات الإلكرتونية ركيزة للموجة العاملية اجلديدة من التنمية االقت�صادية
•• دبي-الفجر:

�أكد تقرير معريف �أ�صدرته م�ؤ�س�سة القمة العاملية
للحكومات �أن تعميم التكنولوجيا املتقدمة ميثل
حت��دي��اً ك��ب�يراً جل��ه��ود �صناعة امل�ستقبل وتعزيز
م�سرية التنمية العاملية ،نتيجة حمدودية اجلهات
التي تت�صدر �صناعة الأنظمة املتطورة ومكوناتها
احليوية ،خا�صة الرقائق و�أ���ش��ب��اه املو�صالت ما
ي�شكل حتدياً لن�شر املعرفة والعلوم و�سرعة تقدم
التكنولوجيا وت�أخري املرحلة املقبلة من القفزات
التقنية.
وق���دم ال��ت��ق��ري��ر ال���ذي �أ���ص��درت��ه م���ؤ���س�����س��ة القمة
بال�شراكة مع معهد االبتكار التكنولوجي ،TII
امل�ؤ�س�سة البحثية العاملية الرائدة املتخ�ص�صة يف
الأبحاث املتقدمة واالبتكار يف احلو�سبة الكمية
وال���روب���وت���ات امل�ستقلة وع��ل��م ال��ت�����ش��ف�ير ،عر�ضاً
متكام ً
ال حول التحديات التي تواجه دول العامل
يف عمليات تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية
واالبتكارية لتعزيز م�سرية النمو العاملي.
ول��ف��ت ال��ت��ق��ري��ر ال����ذي ح��م��ل ع���ن���وان "املنهجية
املتكافئة الالزمة لإطالق العنان البتكار الأجهزة"
�إىل �أن ���ش��رك��ات حم���ددة تعمل يف الأ����س���واق باتت
امل�صدر �شبه الوحيد للرقائق و�أ�شباه املو�صالت
وت�سيطر ع��ل��ى ق��ط��اع��ات ب���أك��م��ل��ه��ا ،ف��ع��ل��ى �سبيل
امل��ث��ال تعتمد معظم �أج��ه��زة الكمبيوتر ومراكز

ال��ب��ي��ان��ات يف ال���ع���امل ع��ل��ى ���ش��رائ��ح م���ن �شركتي
"انتل" و" "AMDالأمريكيتني ،يف حني تتوزع
ال�شرائح امل�شغلة للهواتف املحمولة حول العامل
ع��ل��ى �شركتي "�آبل" و"كوالكوم" الأمريكيتني
و"�سام�سوجن الكورية" و"ميديا تيك" التايوانية
يف ح�ي�ن �أن ال�����ش��رائ��ح امل�����س��ت��خ��دم��ة يف قطاعات
الغرافيك والذكاء اال�صطناعي خا�ضعة ل�سيطرة
"نيفيديا" الأمريكية ،بينما تتقا�سم "�سي�سكو"
الأمريكية و"هواوي" ال�صينية ال�سيطرة على
ال�����ش��راح امل�����ش��غ��ل��ة لل�شبكات ال��ت��ي ت��رب��ط �أنظمة
الكمبيوتر.
و�أ���ش��ار �إىل �أن بع�ض االقت�صادات النا�شئة بد�أت
اللحاق بركب الت�صنيع املتقدم� ،إذ �أح��رزت الهند
وماليزيا و�سنغافورة تقدما كبريا ،بف�ضل تقدم
برامج تعليم العلوم والتكنولوجيا والريا�ضيات،
والعالقات الوثيقة مع الواليات املتحدة ووجود
العمالة املحلية املنخف�ضة التكلف ،كما نفذت
"�إنتل" و"كوالكوم" ا�ستثمارات كبرية لإن�شاء
مراكز ت�صميم لل�شرائح الذكية ،ما �ساعد على
و�شجع
�إط�ل�اق اقت�صادات رقمية يف تلك ال���دول ّ
على منو ال�شركات النا�شئة الأ�صغر حجما التي
تبتكر ت�صاميم جديدة للرقائق.
و�أكد حممد يو�سف ال�شرهان ،نائب مدير م�ؤ�س�سة
ال��ق��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ات� ،أن م���ؤ���س�����س��ة القمة
ت�سعى �إىل �ضمان اال�ستمرارية يف التطوير وتعزيز

اع��ت��م��اد احل��ك��وم��ات ع��ل��ى التكنولوجيا احلديثة
لت�سهيل حياة املجتمعات وحت�سني الأنظمة ل�صالح
الإن�سان ما يجعلها واحدة من �أهم مراكز املعرفة
العاملية وتبادل اخلربات �إ�ضافة �إىل كونها م�صدر
اً مهماً ل�صياغة ا�سرتاتيجيات جديدة وا�ستلهام
حلول وطرق مبتكرة لتبني التكنولوجيا احلديثة
وت�شكيل م�ستقبل �أف�ضل.
و�أ�شار �إىل �أن التقرير الذي مت �إطالقه بال�شراكة
م��ع معهد االب��ت��ك��ار التكنولوجي ،ي�ش ّكل خطوة
ج��دي��دة يف تعزيز عمل احلكومات يف القطاعات

التكنولوجية ،وتطوير خطط البحث والإنتاج يف
هذا القطاع احليوي ،مبا ي�سهم يف بناء م�ستقبل
م�ستدام
م���ن ج��ان��ب��ه ،ق����ال ال���دك���ت���ور ���ش��ري��ك��ان��ت (تيكي)
ت��اك��ار ،كبري الباحثني يف مركز بحوث الأنظمة
الآم��ن��ة التابع ملعهد االبتكار التكنولوجي� ،أحد
امل�ساهمني الرئي�سيني يف تقرير "نهج امل�ساواة
امل��ط��ل��وب لإط��ل��اق ال��ع��ن��ان الب��ت��ك��ار الأجهزة":
"�شارفت مرحلة احتكار ال��ري��ادة التكنولوجية
على االنتهاء تقريباً .فاليوم ،ول�ضمان ا�ستفادة
اجلميع م��ن التكنولوجيا ،نحتاج �إىل ك�سر هذا
ال�سقف ال��زج��اج��ي ل�صناعة �أج��ه��زة ال�سيليكون
والأنظمة وو�ضع التكنولوجيا يف متناول الدول
النا�شئة يف جميع �أنحاء العامل .فيمكن �أن ت�ساعد
الأن��ظ��م��ة امل��ف��ت��وح��ة ه���ذه ال�����دول ع��ل��ى مواجهة
ال�صعاب والتغلب على التحديات لت�صبح متطورة
تكنولوجياً مثل نظرياتها الأكرث تقدماً وتتمكن
من قطف ثمار هذا التقدم".
و�أ�شار التقرير �إىل �أن عمليات ت�صميم و�إنتاج �أ�شباه
املو�صالت منذ عام � 1995ساهمت بنحو � 4إىل 5
ترليونات دوالر من الناجت الإجمايل للعامل ،كما
و�صلت م�ساهمتها غري املبا�شرة �إىل  15ترليون
دوالر ،يف حني جتاوزت العوائد ال�سنوية املبا�شرة
ل�صناعة الرقائق حاجز  600مليار دوالر ،مع
ن�سبة منو تزيد على � 29%سنوياً.

تدوير ُتعلن اختتام فعاليات �أ�سبوع البيئة وال�صحة وال�سالمة 2022
•• �أبوظبي-الفجر:

�أع��ل��ن م��رك��ز �أب��وظ��ب��ي لإدارة النفايات
(ت���دوي���ر) �أم�����س ع��ن اخ��ت��ت��ام فعاليات
�أ����س���ب���وع ال��ب��ي��ئ��ة وال�����ص��ح��ة وال�سالمة
 2022ال���ذي نظمه امل��رك��ز يف �إطار
ج��ه��وده لرفع م�ستوى ال��وع��ي ب�أهمية
ت����وف��ي�ر ب���ي���ئ���ة ع���م���ل ����ص���ح���ي���ة و�آم����ن����ة
وم�ستدامة للجميع يف ظ��ل التغريات
امل���ت�������س���ارع���ة ال����ت����ي ي�������ش���ه���ده���ا ال���ع���امل
وا�ستعرا�ض ا�سرتاتيجيات التح�سني
والتطوير و�أف�ضل املمار�سات املتبعة يف
جمال ال�سالمة وال�صحة املهنية.
وت�����ض��م��ن��ت ف��ع��ال��ي��ات �أ����س���ب���وع البيئة
وال�����ص��ح��ة وال�������س�ل�ام���ة  2022عقد
�سل�سلة من اجلل�سات التدريبية وور�ش
العمل مت خاللها طرح � 9أوراق عمل،
وت���ق���دمي ال��ع��رو���ض ال��ت��و���ض��ي��ح��ي��ة من
قبل جمموعة م��ن اخل�ب�راء العامليني،
وت���ن���ظ���ي���م جم���م���وع���ة م����ن اجلل�سات
احلوارية مب�شاركة نخبة من املقاولني
وال�شركات العاملة يف قطاع النفايات.
كما �شهدت فعاليات الأ���س��ب��وع تنظيم
زي��������ارات م���ي���دان���ي���ة �إىل ج��م��ي��ع ف����روع

"تدوير" ب��ه��دف �إط��ل��اع امل�شاركني
على خطط ومعايري البيئة وال�صحة
وال�سالمة و ا�ستمرارية الأعمال التي
ي��ت��ب��ع��ه��ا امل���رك���ز ،ف�����ض�ل ً
ا ع���ن الإط��ل�اق
ال��ر���س��م��ي ل�����ص��ف��ح��ة ال��ب��ي��ئ��ة وال�صحة
وال�����س�لام��ة ع��ل��ى امل���وق���ع الإل���ك�ت�روين
ل��ل��م��رك��ز وال����ت����ي ت��ت�����ض��م��ن معلومات
�شاملة حول �سيا�سات البيئة وال�صحة
وال�سالمة وا�ستمرارية الأعمال املتبعة
ب��ه��دف ت��وف�ير ب��ي��ئ��ة ع��م��ل خ��ال��ي��ة من
احل��وادث و�ضمان ا�ستمرارية الأعمال

واخلدمات احليوية.
وت��ق��دم ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ���س��امل خلفان
ال��ك��ع��ب��ي ،م���دي���ر ع����ام م���رك���ز �أبوظبي
لإدارة النفايات (ت��دوي��ر) بال�شكر �إىل
ج��م��ي��ع اجل���ه���ات امل�����ش��ارك��ة ،ك��م��ا �أ�شاد
بجهود �إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة
والفرق الداعمة التي �ساهمت يف �إجناح
الفعاليات وتكري�س ر�سالة املركز ودوره
التوعوي والتثقيفي يف جم��ال البيئة
وال�����ص��ح��ة وال�������س�ل�ام���ة وا�ستمرارية
الأعمال.

نهج جديد للم�ساواة التكنولوجية
وت��ط��رق التقرير �إىل احل��اج��ة امللحة لتبني نهج
عاملي جديد م��ن امل�����س��اواة التكنولوجية لإطالق
العنان لعملية ابتكار الأجهزة الإلكرتونية ،خا�صة
و�أن ه���ذا ال��ن��وع م��ن االب��ت��ك��ار ���س��ي��ك��ون الدعامة
الأ�سا�سية وال��رك��ي��زة للموجة العاملية اجلديدة
من التنمية االقت�صادية ،غري �أن��ه يعتمد ب�شكل
رئي�سي على رقائق ال�سيليكون املبتكرة وت�صميم
الأن��ظ��م��ة الرقمية ،م�شريا �إىل �أن �سيطرة دول
و�شركات حمددة على هذا القطاع� ،أدى �إىل جعل
�سائر الدول مبا فيها بع�ض الدول الأكرث تقدما
يف �أوروب���ا تكافح من �أج��ل اللحاق بركب االبتكار
التقني لرقائق ال�سيليكون .و�أك��د �أن التحديات
ال تقت�صر على ال��دول بل ت�شمل �أي�ضاً ال�شركات
ال��ع��م�لاق��ة� ،إذ ت�����ش�ير ال��ت��ق��دي��رات م��ث�لا �إىل �أن
م�صنعي ال�سيارات يف ال��والي��ات املتحدة خ�سروا
نحو  300مليار دوالر من املبيعات ب�سبب نق�ص
الرقائق عام  ،2021يف حني متكنت �شركات مثل
ت�سال التي �سيطرت على م�صادرها التكنولوجيا
م��ن جت��ن��ب ه���ذا ال��ن��ق�����ص .وا���س��ت��ع��ر���ض التقرير
التحديات التي يفر�ضها هذا الواقع على �أكرث من
�صعيد ،بينها التي تواجهها الدول لبناء املواهب
املحلية املطلوبة للم�شاركة يف املوجة التالية من
االبتكار� ،إىل جانب تفاقم هجرة الأدمغة ،م�شرياً
�إىل �أن الإن�سانية �ست�ستفيد من نهج امل�ساواة يف

اب��ت��ك��ار الأج���ه���زة ومت��ك�ين اجل��م��ي��ع م��ن امل�شاركة
يف عملية االبتكار التي �ست�سمح بتعزيز التنمية
وتوفري اال�ستفادة الق�صوى من فوائد الربامج
وال��ب��ي��ان��ات والأج���ه���زة مفتوحة امل�����ص��در ومتكني
حت��ق��ي��ق "معجزات جتارية" يف ال��ع��امل النامي
وت�أمني �شفافية �أك�بر يف ا�ستخدام اخلوارزميات
ونزاهة املمار�سات يف هذا القطاع وت�أمني فر�ص
تعليمية �أف�ضل للطالب حول العامل.
جتربة �إماراتية رائدة
وت��ن��اول التقرير جتربة دول��ة الإم���ارات الرائدة
يف تعزيز االب��ت��ك��ار املحلي م��ن خ�لال اال�ستثمار
يف "جلوبال فاوندريز" ،وه���ي ���ش��رك��ة لت�صنيع
الرقائق ،ل�سد هذه الفجوة� ،إىل جانب م�ساهمة
"جامعة خليفة" التي كانت واح��دة من �أوائل
امل���ؤ���س�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة ال���ت���ي توفر
التدريب على ت�صميم �أ�شباه املو�صالت ،كما ركز
على �أهمية توفري �أج��ه��زة بتكنولوجيا مفتوحة
للجميع م��ن �أج��ل �أن ت�ستفيد جميع ال���دول من
عملية التطوير وك��ذل��ك ت�سريع عملية اختبار
الأج���ه���زة وت��ط��وي��ره��ا وت��ع��زي��ز ب��ن��ي��ت��ه��ا التحتية
و"�إ�ضفاء الطابع الدميقراطي" الذي يعزز الثقة
ويتيح لل�شركات والبلدان الأ�صغر حجما فح�ص
العملية الأم��ن��ي��ة ع�بر ن��ظ��ام ال�برام��ج والأجهزة
ب�أكمله واالرتقاء مب�ستوى اجلودة.

�ضمان لال�ستثمار ت�ضع خطة ا�ستحقاق ثابت ل�صندوق ا�ستثمار
بقيمة  120مليون دوالر �أمريكي ل�صالح بنك خليجي
•• �أبوظبي-الفجر:

يف �إط���ار جهودها ال��رام��ي��ة ملوا�صلة
ت���و����س���ع���ة �أع���م���ال���ه���ا ع���ل���ى م�ستوى
امل��ن��ط��ق��ة��� ،ص��م��م��ت ���ش��رك��ة "�ضمان
لال�ستثمار" خطة ا�ستحقاق ثابت
بقيمة  120مليون دوالر �أمريكي
ل�����ص��ن��دوق ا���س��ت��ث��م��ار خ���ا����ص ب�أحد
البنوك الإقليمية الرائدة يف منطقة
اخلليج .وت�أتي هذه اخلطة يف �إطار
ج��ه��ود ال�����ش��رك��ة ل��ت��ع��زي��ز ح�ضورها
يف دول جمل�س ال��ت��ع��اون اخلليجي
وخ��������ارج ����س���وق���ه���ا امل���ح���ل���ي يف دول����ة
الإمارات العربية املتحدة ،وذلك من
خ�لال بناء العالقات مع م�ؤ�س�سات
وبنوك حملية و�إقليمية يف جماالت
خمتلفة .وي���أت��ي تفوي�ض ال�شركة
ب��ت�����ص��م��ي��م ه����ذه اخل���ط���ة يف �أعقاب
ع����دة ت��ف��وي�����ض��ات ن��اج��ح��ة ل��ه��ا من
امل�ستثمرين.
وتعك�س خ��ط��ة اال���س��ت��ح��ق��اق الثابت
اجل��دي��دة ه��ذه الثقة الكبرية لدى
امل�ستثمرين امل���ؤ���س�����س��ات��ي�ين بخربة

فريق �إدارة الأ�صول يف �شركة "�ضمان
للإ�ستثمار" وق��درت��ه على ت�أ�سي�س
خ�صي�صا
و�إدارة ال�صناديق امل�صممة
ً
لتلبية �أدق املتطلبات لعمالئها .كما
تدل اخلطة التي تبلغ قيمتها 120
م��ل��ي��ون دوالر �أم��ري��ك��ي ع��ل��ى قدرة
"�ضمان للإ�ستثمار" على ت�أ�سي�س
����ص���ن���ادي���ق خم�������ص�������ص���ة ،وخربتها
الكبرية يف �إدارة ا�سرتاتيجيات فئات
الأ����ص���ول امل��ت��ع��ددة ���ض��م��ن الأ�سواق
النا�شئة.
ويف م���ع���ر����ض ت��ع��ل��ي��ق��ه ع���ل���ى ه���ذه
اخلطة ،قال �شادي حطيني ،رئي�س

املبيعات لإدارة ال�ثروات يف "�ضمان
للإ�ستثمار"" :على الرغم من �أهمية
اال�ستمرارية يف ال�سوق �إال �أنها لي�ست
العامل الأه���م يف تعزيز التناف�سية
وتوفري الفر�ص للم�ستثمرين� ،إذ �أن
فهم الديناميكيات الدقيقة للأ�سواق
امل��ح��ل��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة وحت���وي���ل هذا
الفهم �إىل �أدوات لتطوير �صناديق
ت��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات امل�����س��ت��ث��م��ري��ن هو
العامل الأهم يف هذا املجال .وتعك�س
خطة اال�ستحقاق اجل��دي��دة بقيمة
 120مليون دوالر �أمريكي طريقة
تفكرينا التي متيزنا عن غرينا ،فال
وجود لكلمة ’م�ستحيل‘ يف قامو�س
م�صطلحاتنا" .م���ن ج��ان��ب��ه ،قال
علي العدو ،رئي�س �إدارة الأ�صول يف
"�ضمان لال�ستثمار"" :على الرغم
م����ن ال��ب��ي��ئ��ة االق���ت�������ص���ادي���ة الكلية
وال���ظ���روف اجليو�سيا�سية العاملية
ال�صعبة� ،إال �أن منتجاتنا �أظهرت
مرونة كبرية وكانت من بني �أف�ضل
امل��ن��ت��ج��ات �أداء م��ق��ارن��ة ب��غ�يره��ا من
فئات الأ�صول ذات ال�صلة.
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اقت�صادية �أبوظبي توقع اتفاقيات مع  4بنوك لتوفري خطة الدفع املي�سر
•• �أبوظبي-وام:

وقعت دائرة التنمية االقت�صادية يف �أبوظبي اتفاقيات مع بنوك
�أبوظبي الأول و�أبوظبي التجاري ودب��ي التجاري وم�صرف
�أبوظبي الإ�سالمي لتقدمي خدمة "خطة الدفع املي�سر" ،التي
ُتتيح حلاملي البطاقات االئتمانية ال�صادرة من هذه البنوك
�إم��ك��ان��ي��ة تق�سيط ر���س��وم اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة للمتعاملني مع
«اقت�صادية �أبوظبي» ،ملدد ترتاوح من � 3شهور �إىل � 12شهراً.
و�شملت م��ب��ادرات «اقت�صادية �أبوظبي» لتعزيز بيئة الأعمال
يف ال��ف�ترة الأخ�ي�رة خف�ض ر���س��وم ت�أ�سي�س الأع��م��ال وجتديد
الرخ�ص التجارية بن�سبة تزيد عن  ،94%وخف�ض متطلبات

ترخي�ص الأعمال بن�سبة � ،71.3%ضمن رحلة امل�ستثمر ،التي
ت�ستهدف ت�سهيل ممار�سة الأع��م��ال وتر�سيخ مكانة �أبوظبي
كوجهة عاملية للأعمال واال�ستثمارات.
وق���ال �إب��راه��ي��م امل��و���س��ى ،امل��دي��ر التنفيذي ل��ق��ط��اع اخلدمات
امل�����س��ان��دة امل���ؤ���س�����س��ي ب��دائ��رة التنمية االق��ت�����ص��ادي��ة� -أبوظبي
�إن اقت�صادية �أبوظبي حتر�ص على توفري �أف�ضل الظروف
للمتعاملني وجمتمع الأعمال ،وقمنا بتوقيع هذه االتفاقيات
مع بنوك وطنية رائ��دة ،و�سنعمل على تو�سيع نطاق البنوك
امل�شاركة يف تقدمي خدمة الدفع املي�سر".
و�أ�ضاف املو�سى �أن �إدارة ال�سيولة من العوامل املهمة يف �إدارة
الأع���م���ال ..و�أن ت��وف�ير خ��ط��ة ال��دف��ع املي�سر يتيح لأ�صحاب

الأعمال ،خا�ص ًة ال�شركات متناهية ال�صغر وال�صغرية ،فر�صة
ج��ي��دة لتق�سيط ر���س��وم ال�تراخ��ي�����ص ال��ت��ج��اري��ة وال�صناعية
وبقية اخلدمات التي توفرها «اقت�صادية �أبوظبي» ،وه��و ما
ي�صب يف م�صلحة هذه املن�ش�آت" .وتوفر خدمة "خطة الدفع
املي�سر" للمتعاملني مع ال��دائ��رة دف��ع ر�سوم �إ���ص��دار وجتديد
الرتاخي�ص التجارية وال�صناعية وبقية خدمات دائرة التنمية
االقت�صادية� -أبوظبي ب�أق�ساط ملدد ت�تراوح من � 3شهور �إىل
� 12شهراً ،بحد �أدنى �ألف درهم لر�سوم اخلدمات التي تقدمها
دائ��رة التنمية االقت�صادية� -أبوظبي ،وذل��ك بعد دف��ع ر�سوم
اخلدمات بالبطاقة االئتمانية يف �أحد املراكز التابعة للدائرة
�أو القنوات الإلكرتونية اخلا�صة بها.

الالئحة التنفيذية لقانون امللكية ال�صناعية اجلديد تكمل املنظومة الت�شريعية لرباءات االخرتاع يف الدولة
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الفال�سي :خطوة مف�صلية جديدة يف تعزيز البيئة الت�شريعية لتطوير �آليات منح براءات االخرتاع وزيادة �أعدادها مبا يعزز مناخ امللكية الفكرية واالبتكار
•• �أبوظبي-وام:

ق��ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور �أح��م��د ب��ن عبد اهلل حميد
ب��ال��ه��ول ال��ف�لا���س��ي وزي���ر دول���ة ل���ري���ادة الأعمال
وامل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة� ،إن دولة الإمارات
ق��ط��ع��ت ���ش��وط��اً ك���ب�ي�راً يف ت��ع��ظ��ي��م دور االبتكار
وتعزيز مناخ امللكية الفكرية وت�شجيع املبتكرين
وامل��خ�ترع�ين ،وحققت ال��دول��ة نقلة جوهرية يف
ه��ذا ال�صدد مع �صدور قانون امللكية ال�صناعية
اجلديد يف نوفمرب املا�ضي ،واليوم ن�سجل خطوة
م��ف�����ص��ل��ي��ة ج���دي���دة يف ه����ذا االجت�����اه م���ع �صدور
الالئحة التنفيذية للقانون والتي متثل ا�ستكما ًال
للمنظومة الت�شريعية حلقوق امللكية ال�صناعية
عموماً وبراءات االخرتاع على وجه اخل�صو�ص يف
الدولة من خالل تطوير �آليات وا�ضحة لت�سهيل
تقدمي طلبات براءات االخرتاع وت�سريع منح هذه
الرباءات و�إحداث قفزات نوعية يف �أعدادها خالل
املرحلة املقبلة.
ج��اء ذل��ك يف �أع��ق��اب ���ص��دور الالئحة التنفيذية
ل��ل��ق��ان��ون االحت����ادي رق���م  /11/ل�سنة 2021
 خ�لال �شهر م��ار���س امل��ا���ض��ي  -يف ���ش���أن تنظيموح��م��اي��ة ح��ق��وق امل��ل��ك��ي��ة ال�����ص��ن��اع��ي��ة اجل��دي��د يف
الدولة وذلك مبوجب قرار جمل�س ال��وزراء رقم
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و�أ�ضاف " :ت�ساهم الالئحة يف توفري بيئة ت�شريعية
متكاملة وحم��ف�� ّزة على االبتكار وزي���ادة ت�سجيل
طلبات ب���راءات االخ�ت�راع يف ال��دول��ة و�ستنعك�س
�إيجابياً على تعزيز مكانة دولة الإم��ارات كوجهة
للمبتكرين و�أ���ص��ح��اب االخ�ت�راع���ات يف خمتلف
امل����ج����االت وخ���ا����ص���ة يف ق���ط���اع���ات التكنولوجيا
واالقت�صاد اجل��دي��د والبحث والتطوير ،وتعزز
من مكانتها كبيئة جاذبة وتناف�سية لال�ستثمارات
النوعية ،مب��ا يعزز دع��ائ��م ال��ن��م��وذج االقت�صادي
اجلديد القائم على املعرفة واالبتكار ،ويعزز ريادة
الدولة يف م�ؤ�شرات التناف�سية العاملية مثل م�ؤ�شر
االبتكار العاملي ،وامل�ؤ�شر العاملي لريادة الأعمال،
وم�ؤ�شر التناف�سية العاملي".
وت��وف��ر ال�لائ��ح��ة التنفيذية الأ���س��ا���س القانوين
املحفز على التقدم ب�أفكار وابتكارات واخرتاعات
جديدة من الأف��راد وال�شركات ،ومت من خاللها جمال حقوق امللكية ال�صناعية .وحتديداً املتعلقة
ت��و���ض��ي��ح خم��ت��ل��ف الإج����������راءات واال����ش�ت�راط���ات ب�براءات االخ�تراع والنماذج ال�صناعية و�شهادات
واملتطلبات وال�ضوابط املتعلقة بتقدمي طلبات املنفعة والدوائر املتكاملة وحماية املعلومات غري
امللكية ال�صناعية وم�ضمونها  ،مع تو�ضيح لكافة املعلن عنها.
الأدوار وامل��راح��ل التي مي�� ّر بها درا�سة طلب حق وت����راع����ي ال�ل�ائ���ح���ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة �أه�����م الأح���ك���ام
امللكية ال�صناعية من مرحلة تقدمي الطلب �إىل املن�صو�ص عليها يف االتفاقيات الدولية املرتبطة
ت�سجيل ح��ق امللكية ال�صناعة وم��ا ي�ترت ّ��ب على بحقوق امللكية ال�صناعية ومب��ا ي�ضمن عوامل
ذلك من حقوق وامتيازات �أو اعرتا�ضات ،وذلك ال�����س��رع��ة وامل���رون���ة وال��ف��ع��ال��ي��ة يف عملية فح�ص
مبا يتوافق مع �أف�ضل املمار�سات املطبقة عاملياً يف وت�����س��ج��ي��ل ط��ل��ب��ات امل��ل��ك��ي��ة ال�����ص��ن��اع��ي��ة وتوفري

احل��م��اي��ة لأ���ص��ح��اب االب���ت���ك���ارات واالخ�ت�راع���ات،
وم���ن���ح ت�����س��ه��ي�لات وم����رون����ة �إ���ض��اف��ي��ة يف جمال
ب������راءات االخ���ت��راع وامل��ل��ك��ي��ة ال�����ص��ن��اع��ي��ة لقطاع
ري��ادة الأعمال ،وال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة،
وامل�����ش��اري��ع ال��ن��ا���ش��ئ��ة ،وامل���ؤ���س�����س��ات الأكادميية،
واملن�ش�آت وال�شركات التي حتتوي �أق�ساماً خا�صة
للبحث والتطوير واالبتكار ،وال�شركات العاملية،
لال�ستفادة م��ن خ��دم��ات امللكية ال�صناعية التي
تقدمها وزارة االقت�صاد بكفاءة �أعلى وت�سجيل
براءات اخرتاع وبراءات ابتكار لأن�شطتها.
ك��م��ا ت�ضمنت ال�لائ��ح��ة �آل��ي��ات م�����ش��ارك��ة املعرفة
امل��رت��ب��ط��ة ب���االخ�ت�راع���ات اجل���دي���دة واال�ستفادة
م���ن ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر ل���دى ال��ق��ط��اع اخلا�ص
وامل���ؤ���س�����س��ات الأك���ادمي���ي���ة وامل�����ش��اري��ع ال�صغرية
واملتو�سطة وامل�����ش��اري��ع النا�شئة يف ال��دول��ة ،ومت
من خالل الالئحة حتديد ف�ترات �صدور نتائج
الفح�ص اخل��ا���ص ب��ب�راءات االخ��ت�راع للو�صول
�إىل هدف ال��وزارة من هذه الالئحة بتقليل هذه
الفرتات لتكون � 6أ�شهر مقارنة بـ � 42شهراً يف
ال�سابق.
ً
وت�ضمنت الالئحة �أي�ضا حتديد �آليات الفح�ص
املو�ضوعي وال�شكلي وامل�ستندات املتعلقة بطلبات
حقوق امللكية ال�صناعية ،و�ضوابط �صياغة مطالب
احل��م��اي��ة مب���ا ي��ت��واف��ق م���ع امل��ت��ط��ل��ب��ات الدولية،

ديتك يتعاون مع مركز �أ�س دي للتميز لتمكني رواد الأعمال يف الدولة
•• دبي-الفجر:

�أط��ل��ق م��رك��ز دب���ي التكنولوجي
ل��ري��ادة الأع���م���ال "ديتك"� ،أحد
م��ب��ادرات واح��ة دب��ي لل�سيليكون،
وال���ذي يعد الأك�ب�ر م��ن نوعه يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا للتكنولوجيا وم�ساحات
العمل امل�شرتكة  ،بالتعاون مع
م��رك��ز �أ����س دي للتميز يف ريادة
الأع���م���ال ( ،)SDCEEاليوم
ب��رام��ج تفاعلية ج��دي��دة لتمكني
ج��ي��ل ج��دي��د م���ن رواد الأعمال
و�أ���ص��ح��اب امل�����ش��اري��ع ال��ن��ا���ش��ئ��ة يف
م��رك��ز "ديتك" وتوجيههم �إىل
تطوير حلول مرنة لأية حتديات
م�ستقبلية.
وقام كل من غامن الفال�سي نائب
رئي�س �أول التكنولوجيا وريادة
الأعمال يف واحة دبي لل�سيليكون،
و�شايلي�ش دا�����ش ،ع�ضو جمل�س
الإدارة وامل��وج��ه يف ،SDCEE
ب�إطالق الربامج اجلديدة التي

���س��ت�����ش��ه��د ت����ع����اون اجل���ان���ب�ي�ن يف
تطوير م�ساقات تعليمية وبرامج
خ���ا����ص���ة ل��ت��ع��زي��ز ث���ق���اف���ة ري�����ادة
الأعمال لدى �أ�صحاب ال�شركات
ال�شباب واملدراء التنفيذيني.
وي���ح���ظ���ى م���رك���ز ،SDCEE
ك��م���ؤ���س�����س��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وبحثية
ت���أ���س�����س��ت ب��ال��ت��ع��اون ب�ين New
وم�������رك�������ز
Learning
�إي���را����س���م���و����س ل����ري����ادة الأع���م���ال
يف روت������ردام ،ب��اع��ت��م��اد م��ن هيئة
امل���ع���رف���ة وال���ت���ن���م���ي���ة الب�شرية

حماكم دبي

بدبي .كما تهدف براجمه التي
ت��غ��ط��ي جم���م���وع���ة وا����س���ع���ة من
التخ�ص�صات� ،إىل تعزيز قدرات
رواد الأع����م����ال ال���ذي���ن �أ�س�سوا
���ش��رك��ات ن��ا���ش��ئ��ة �أو ي�����س��ع��ون �إىل
تنمية وتو�سيع م�شاريعهم.
وت�������ش���م���ل ه�����ذه ال��ب��رام�����ج طرق
ت���أ���س��ي�����س امل�������ش���اري���ع اجل����دي����دة،
وا�سرتاتيجيات النمو والتو�سع
ال���ع���امل���ي ،وال���ت���م���وي���ل ال����ري����ادي،
وال�شركات العائلية ،واال�ستثمار
امل����������ؤث���������ر وري�����������������ادة الأع�������م�������ال
االجتماعية ،والتمويل امل�ؤ�س�سي.
وت�����ض��م امل��ج��م��وع��ة ال���ت���ي تعمل
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ال�ب�رام���ج �أ�ساتذة
ج��ام��ع��ي�ين وب��اح��ث�ين م���ن مركز
�إيرا�سمو�س لريادة الأعمال ومن
م��ن��ط��ق��ة دول جم��ل�����س التعاون
اخل��ل��ي��ج��ي ،وذل���ك مل�����س��اع��دة رواد
الأع���م���ال ع��ل��ى حت��وي��ل �أفكارهم
املبتكرة وم�شاريعهم الطموحة
�إىل واق��ع وتعزيز م�ساهمتهم يف
النمو االقت�صادي للدولة.

منظومة متكاملة ل��ري��ادة
الأعمال
وتعليقاً على الربامج اجلديدة،
ق������ال غ������امن ال���ف�ل�ا����س���ي" :تعد
واح����ة دب����ي ل��ل�����س��ي��ل��ي��ك��ون مركزاً
ل��ل��ع��ل��وم وامل���ع���رف���ة ���ض��م��ن خطة
دب��ي احل�ضرية  ،2040وداعم
�أ����س���ا����س���ي ل���ث���ق���اف���ة االب����ت����ك����ار يف
ال��دول��ة .وباال�ستفادة م��ن مركز
"ديتك" ال�����ذي ي��ت��ي��ح م�ساحة
ع��م��ل م�����ش�ترك��ة ل�����رواد الأعمال
وي�ست�ضيف �أك��ث�ر م���ن 1000
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2049/2022/253تنفيذ �شيكات
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيكات املرجتعة وال�صادرة عن بنك ر�أ���س اخليمة الوطني
بقيمة مببلغ ( )43580درهم وذلك بال�شيكات ارقام (. )000864 , 000865 , 000868
طالب التنفيذ  :م�ؤ�س�سة االنت�شار العمال املواد العازلة
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -املجاز  -ال�شارقة  -خلف �شارع امللك في�صل
املطلوب �إعالنه  -1 :هاي كا�سل للمقاوالت �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره () درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة املحكمة
 ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  515/2018/211تنفيذ عقاري

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1916/2022/253تنفيذ �شيكات
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيكات املرجتعة ارق��ام ()203582 , 203603 , 203672 , 203537
وال�صادرين عن بنك دبي اال�سالمي بقيمة ( )47366درهم ومت ا�ستالم مبلغ ( )10000درهم فتكون قيمة
املطالبة ( )38839درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :م�ؤ�س�سة االنت�شار العمال املواد العازلة
عنوانه:االمارات  -ام��ارة ال�شارقة  -املجاز  -ال�شارقة � -شارع خلف �شارع امللك في�صل  -مبنى ملك
عبدالعزيز حممد � -شقة رقم 1
املطلوب �إعالنه  -1 :املبدع املحلي للمقاوالت �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )40312درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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حمكمة التنفيذ
70197

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  27/2017جلان عقارية  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )498053درهم �شامال
للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ:كي�شور هرياناند بهاتيا نيجادهي  -واخرون
عنوانه :امارة دبي  -بردبي  -الكرامة � -شارع زعبيل  -بجانب مركز بريد الكرامة مقابل  -الدفاع املدين  -بناء ام هرير � -شقة رقم - A511
رقم مكاين - 93706-29743:وميثله:يو�سف حممد ح�سن حممد البحر
املطلوب �إعالنه  :ذا ديفلوبر للعقارات �ش.ذ.م.م
عنوانه :ام���ارة دب��ي  -دي��رة � -شارع املكتوم  -مركز ال��دان��ة  -مكتب رق��م  - 102رق��م مكاين- 0507826540 - 95060-30756:
louay.tabet@iah.co.ae - 043574900
مو�ضوع الإعالن :املنفذ �ضده:امالك للتمويل �ش.م.ع
�أن���ه يف ي��وم االرب��ع��اء امل��واف��ق  2022/5/11ال�ساعة 05:00:00م ويف االي���ام ال��ث�لاث التالية ان اقت�ضى احل���ال �سيجری بیع العقار
املو�ضحة �أو���ص��اف��ه �أدن����اه ل��دى اجل��ه��ة ال��ت��ي �أن��ي��ط بها البيع (���ش��رك��ة الإم�����ارات ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها الإل���ك�ت�روين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه
اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من
املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل
الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :موا�صفات العقار حالة االر�ض  -مبنية  -املنطقة اخلليج التجاري
 رقم االر���ض  - 87امل�ساحة  50.70مرت مربع  -رقم املبنى  - 1ا�سم املبنى  B2Bرقم الوحدة  - 808البلدية  - 346-718التقييم 435.665.47درهم  -مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا.
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اعالن بالن�شر
 253/2022/3496تنفيذ �شيكات
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما -1/كيو �أي كون�سرتكت للمقاوالت �����ش.ذ.م.م  -2قا�سم حممد
حممود اجلبايل  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/امريالد لل�صناعات املعدنية ذ.م.م
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )122495.75درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

���ش��رك��ة ن��ا���ش��ئ��ة م���ن  75دول����ة،
حت��ر���ص واح���ة دب���ي لل�سيليكون
على توفري منظومة داعمة لرواد
الأعمال وال�شركات النا�شئة بدبي
وال���دول���ة .ومت��ا���ش��ي��اً م��ع مبادرة
"موطن ريادة الأعمال" التابعة
لوزارة االقت�صاد� ،ستقدم الربامج
اجل��دي��دة ملجتمع "ديتك" ميزة
داع���م���ة لتمكينهم م���ن ت�أ�سي�س
م�������ش���اري���ع واعدة" .و�أ�����ض����اف:
"ي�أتي تعاوننا مع SDCEE
يف �إطار التزامنا بتزويد جمتمع
"ديتك" مبنظومة داعمة تتيح
الو�صول �إىل �شبكة من العالقات
مع ال�شركاء و�أ�صحاب امل�صلحة،
وم�����ش��اري��ع ر�أ�������س امل�����ال املغامر،
وامل��وج��ه�ين .ون���ؤم��ن ب����أن جتهيز
رواد الأعمال وت�سليحهم باملعرفة
ميثل اخلطوة الأوىل يف م�سرية
ا���س��ت�����ض��اف��ة ال�����ش��رك��ات املليارية
"اليونيكورن" يف امل�ستقبل
مت��ا���ش��ي��اً م���ع ���س��ع��ي ال���دول���ة لأن
ت�صبح م��وط��ن��اً لع�شرين �شركة
مليارية بحلول العام ."2031
متكني الرواد
بدوره� ،أ�شار �شايلي�ش دا�ش �إىل �إن
الأجندة الوطنية لريادة الأعمال
ال��ت��ي �أط��ل��ق��ت��ه��ا وزارة االقت�صاد
تعك�س التزام الإمارات ب�أن ت�صبح
م��وط��ن��اً ل��ري��ادة الأع��م��ال بحلول
العام  ،2031ق��ائ�ل ً
ا" :ي�سعدنا
�أن ن��ت��ع��اون م���ع م��رك��ز "ديتك"
الذي �سي�ست�ضيف موقع مركزنا.
ون�ؤمن ب�أن جميع الأفراد قادرون
ع��ل��ى �أن ي�صبحوا رواد �أعمال،
كما �سي�سهم برناجمنا التعليمي
يف تطوير عقليتهم ومهاراتهم
لكي يتمكنوا من �إن�شاء �أعمالهم
وم�شاريعهم يف "ديتك".
و�أ�ضاف" :يوفر مركز �إيرا�سمو�س
ل��ري��ادة الأع���م���ال تعليماً ريادياً
كما ي�ساعد م��ن خ�لال الأبحاث
ون�شر املعرفة على �إن�شاء العديد
م��ن ال�شركات النا�شئة الواعدة
وال�������ش���رك���ات امل��ب��ت��ك��رة و�سريعة
ال��ن��م��و ،وم���ن ���ش���أن ه���ذه املعرفة
واخل�ب�رات �أن تتكامل م��ع نقاط
القوة احلالية لدى ديتك".
ك���م���ا ���س��ي��ع��م��ل ال����ط����رف����ان على
م�������ب�������ادرات �أخ����������رى م����ث����ل عقد
م���������ؤمت��������رات وت������وف���ي��ر ف���ر����ص
ل��ل��ت��دري��ب وف��ع��ال��ي��ات الت�شبيك
وج��ل�����س��ات ال��ت��وج��ي��ه وامل�سابقات
ودع�����م مت���وي���ل امل�����ش��اري��ع بهدف
ت��ع��زي��ز ري�����ادة الأع���م���ال يف دولة
الإمارات.

�إ�ضافة �إىل حتديد الأ�س�س الفنية والقانونية يف
احت�ساب مبد�أ �أولوية التقدمي لنف�س االخرتاع،
ومتط ّلبات وبيانات �سج ّل حقوق امللكية ال�صناعية،
ف� ً
ضال عن حتديدها لال�شرتاطات والإجراءات
املتعلقة بت�صحيح طلبات حقوق امللكية ال�صناعية
والتعديل عليها ،كذلك تو�ضيح خمتلف اجلوانب
املتعلقة بالطلب الدويل مبوجب معاهدة التعاون
ب�ش�أن براءات االخرتاع حتت مظلة املنظمة العاملية
للملكية ال��ف��ك��ري��ة /ال��وي��ب��و ،/و�آل���ي���ات احت�ساب
الر�سوم ال�سنوية حلقوق امللكية ال�صناعية ونطاق
احلماية والتنازل عن هذه احلقوق ،وغريها من
اجلوانب ذات ال�صلة.
وق����د ت�����ض��م��ن��ت ال�ل�ائ���ح���ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة تف�صيالً
ل�ل�إج��راءات واحلقوق اجلديدة التي ا�ستحدثها
قانون امللكية ال�صناعية اجلديد يف خمتلف فئات
ح��ق��وق امللكية ال�صناعية ال��ت ّ��ي مل تكن مدرجة
يف ال��ت�����ش��ري��ع��ات ال�����س��اب��ق��ة ،مب���ا يف ذل����ك حماية
الت�صميمات التخطيطية للدوائر املتكاملة ،وهذه
لها �أهميتها يف حتفيز االبتكارات واالخرتاعات
الإلكرتونية وحمايتها ،مما ي�صب يف دفع م�سار
ىل
التكنولوجيا امل��ت��ق��دم��ة يف ال���دول���ة� ،إ���ض��اف��ة �إ 
حماية املعلومات غري املف�صح عنها ،وهذه �سيكون
لها �أثرها يف ت�شجيع عمليات البحث والتطوير يف
املجاالت ال�صناعية والتجارية.

كما ت�ضمنت الالئحة التنفيذية خمتلف الأحكام
املتعلقة بالطلبات امل�ستعجلة ،وحت��وي��ل طلبات
ب������راءة االخ���ت���راع �إىل ط��ل��ب��ات ����ش���ه���ادة منفعة،
وبالعك�س �أي�ضاً ،و�إتاحة �إمكانية تق�سيم طلبات
ب���راءات االخ�ت�راع و���ش��ه��ادات املنفعة والت�صاميم
ال�صناعية �إىل ع��دة طلبات مب��ا ي�سمح بتوفري
احل��م��اي��ة يف خم��ت��ل��ف م��راح��ل ت��ق��دم��ه ،وتنظيم
�آليات ا�ستعادة الطلبات ،و�آليات التظلم املتعلقة
بنتائج الطلبات .وحققت طلبات براءات االخرتاع
و�شهادات املنفعة املقدمة �إىل ال��وزارة بني عامي
 2020و 2021منواً بن�سبة  ،26.7%فيما
حققت ن�سبة هذه الطلبات منواً قدره 17.8%
خ�ل�ال ال��رب��ع الأول م��ن ع���ام  ،2022مقارنة
بالفرتة ذات��ه��ا م��ن ال��ع��ام  .2021ومتثلت �أهم
املجاالت والأن�شطة التي تغطيها هذه الطلبات:
/النقل ،البناء والتعدين ،الكهرباء ،املن�سوجات
والورق /وغريها من املجاالت احليوية.
وت������وف������ر وزارة االق�����ت�����������ص�����اد جم����م����وع����ة من
اخل�������دم�������ات امل����ت����ك����ام����ل����ة امل����ت����ع����ل����ق����ة بامللكية
ال�����ص��ن��اع��ي��ة وب��������راءات االخ���ت���راع ع�ب�ر موقعها
الإل�������ك���ت���روين ع���ل���ى ال������راب������طhttps:// :
s e r v i c e s .e c o n o m y .a e /m /
P a g e s /C a t e g o r y S e r v i c e s .
aspx?CategoryID=1 4

الت�صرفات العقارية يف �إمارة ال�شارقة ت�سجل
 6.3مليار درهم خالل الربع الأول 2022
•• ال�شارقة-الفجر:

ك�����ش��ف��ت دائ�����رة ال��ت�����س��ج��ي��ل العقاري
ب��ال�����ش��ارق��ة ع���ن ال��ت��ق��ري��ر الف�صلي
لأداء ال��ق��ط��اع ال���ع���ق���اري يف �إم�����ارة
ال�شارقة حيث بلغ �إجمايل املعامالت
العقارية املنفذة  21,615معاملة
خالل الربع الأول من العام احلايل
 2022وبقيمة �إجمالية للتداول
النقدي بلغت  6.3مليار درهم.
ويف هذا الإطار قال �سعادة عبدالعزيز
�أح��م��د ال�شام�سي ،م��دي��ر ع��ام دائرة
الت�سجيل العقاري بال�شارقة�" :إن م��وازن��ة ا�ستندت يف مكوناتها على
الأ���ش��ه��ر ال��ث�لاث��ة الأوىل م��ن العام تعزيز ال��ق��درات ملواجهة التحديات
احل��ايل �شهد من��واً ملحوظاً يف �أداء االق���ت�������ص���ادي���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ،وحتقيق
القطاع العقاري يف الإمارة من حيث امل��ي��زة التناف�سية ل�ل�إم��ارة وخدمة
القيمة النقدية وع���دد الت�صرفات �أف����راد املجتمع و���ض��م��ان اال�ستقرار
العقارية ،و�إج��م��ايل ع��دد املعامالت والرفاه االقت�صادي وتوفري فر�ص
العقارية التي نفذها خمتلف فروع ال�سكن املالئم لهم ،من خالل تعزيز
اال�ستثمار يف قطاع خدمات ومرافق
الدائرة يف مدن الإمارة".
البنية التحتية والذي احتل املرتبة
الأوىل بني قطاعات املوازنة العامة
انتعا�ش قوي
و�أ����ض���اف ���س��ع��ادة ع��ب��دال��ع��زي��ز �أحمد م�شك ً
ال ن�سبة  44%م��ن �إجمايل
ال�شام�سي� ،أن النتائج املحققة تعك�س املوازنة ،وهو ما ي�ؤكد موقع البنية
ع�����ودة ال���ف���ر����ص اال���س��ت��ث��م��اري��ة �إىل التحتية ل�ل�إم��ارة بو�صفها العمود
النمو والت�صاعد يف ال�سوق العقاري الفقري لعملية التنمية واال�ستدامة
للإمارة ،وت�شري �إىل انتعا�ش القطاع وج������ذب اال����س���ت���ث���م���ارات الأجنبية
يف دورة ج���دي���دة ب��اال���س��ت��ف��ادة من واملحلية يف كافة القطاعات احليوية،
مرحلة ما بعد التعايف من الظروف حيث توا�صل الإم��ارة تنفيذ العديد
اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة مب���ا ي��خ�����ص فريو�س م����ن امل�������ش���اري���ع احل���ي���وي���ة النوعية
ك���ورون���ا ،وا���س��ت��ع��ادة اال���س��ت��دام��ة يف وامل����ب����ادرات ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة املختلفة،
ال��ن��م��و م���ع م��ط��ل��ع ال���ع���ام  ،2022وم��ن �ضمنها امل�����ش��اري��ع التطويرية
م����دف����وع����اً ب����ال����زخ����م االق���ت�������ص���ادي وال��ع��م��ران��ي��ة واخل��دم��ي��ة اجلديدة
امل��ت�����ص��اع��د ا����س���ت���ن���ادًا �إىل توا�صل التي مت �إطالقها م�ؤخراً يف مدينتي
�إج���راءات الدعم احلكومي ودالالت خ���ورف���ك���ان وك���ل���ب���اء وغ�ي�ره���م���ا من
التوقعات الإيجابية والقوية بارتفاع مناطق ال�شارقة.
ن�����س��ب��ة ال��ن��م��و االق��ت�����ص��ادي يف دولة
الإمارات خالل العام احلايل بن�سبة نتائج مهمة
 3.8%بح�سب م�صرف الإمارات وت��ف�����ص��ي�ل ً
ا� ،أو����ض���ح ال�����ش��ام�����س��ي �أن
امل��رك��زي ،و�إىل  4%يف من��و الناجت ال��ف��رع الرئي�سي ل��دائ��رة الت�سجيل
املحلي الإجمايل للدولة يف  2022العقاري يف مدينة ال�شارقة ا�ستحوذ
وفق توقعات �صندوق النقد العربي .على  97%من �إجمايل قيمة هذه
التداوالت بواقع  6.1مليار درهم،
نتائج تدعم االقت�صاد وترتجم ف��ي��م��ا ب��ل��غ��ت ت�����داوالت ف���رع املنطقة
الو�سطى  69.7مليون درهم ،و�أما
املوازنة
ول��ف��ت م��دي��ر ع��ام دائ���رة الت�سجيل ف���رع م��دي��ن��ة خ��ورف��ك��ان ف��ق��د �سجل
ال���ع���ق���اري ب��ال�����ش��ارق��ة �إىل �أن هذه تداوالت بقيمة  57.5مليون درهم،
ال����ن����ت����ائ����ج ت���ن�������س���ج���م م�����ع ال�����ر�ؤي�����ة يف ح�ي�ن ���ش��ه��د ف����رع م��دي��ن��ة كلباء
اال�سرتاتيجية لإم����ارة ال�شارقة يف ت�����ص��رف��ات ع��ق��اري��ة ب��ق��ي��م��ة 54.9
التنمية االقت�صادية واالجتماعية م��ل��ي��ون دره������م ،ب��ي��ن��م��ا �أج������رى فرع
وتعزيز اال�ستدامة املالية وحتفيز مدينة دب��ا احل�صن �صفقات بقيمة
االق��ت�����ص��اد ال��ك��ل��ي ،وه���و م��ا يرتجم  6.5مليون درهم.
�أه��������داف امل�����وازن�����ة ال���ع���ام���ة لإم������ارة ولفت �إىل �أن �شهر مار�س جاء الأعلى
ال�������ش���ارق���ة ل���ل���ع���ام  2022والتي من حيث قيمة التداوالت ب�إجمايل
ال ارتفاعاً
اع��ت��م��ده��ا ���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�شيخ  2.7مليار درهم ،م�سج ً
ال�����دك�����ت�����ور �����س����ل����ط����ان ب������ن حممد يف قيمة التداوالت بن�سبة 32.3%
ال��ق��ا���س��م��ي ،ع�����ض��و امل��ج��ل�����س الأعلى م��ق��ارن��ة ب�شهر ف�براي��ر ال���ذي بلغت
ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة ،وب���إج��م��ايل نفقات ف��ي��ه ق��ي��م��ة ال����ت����داوالت  1.9مليار
يبلغ نحو  34.4مليار دره��م ،وهي درهم.

ارتفاع املعامالت العقارية 5.7%
وقد بلغ �إجمايل املعامالت العقارية
املنفذة يف �إمارة ال�شارقة خالل الربع
الأول م��ن ال��ع��ام احل���ايل 21,615
معاملة ،وقد ج��اءت �شهادات الإفادة
ع������ن الأم������ل�����اك يف �������ص������دارة ه����ذه
املعامالت بعدد  12,707معامالت،
ت��ل��ت��ه��ا م���ع���ام�ل�ات ����س���ن���دات امللكية
ب���إج��م��ايل  6,062م��ع��ام��ل��ة وفيما
ج����اءت م��ع��ام�لات ال���ره���ن ب�أنواعها
ال���ث�ل�اث (ره�����ن وزي�������ادة ره����ن وفك
رهن) ب�إجمايل  1,641معاملة رهن
عقاري ،وبلغ �إجمايل قيمة الرهونات
العقارية  3.3مليار دره��م يف حني
بلغت معامالت عقود البيع املبدئية
 869م��ع��ام��ل��ة ،وب��ل��غ��ت معامالت
التثمني العقاري  336معاملة.
معامالت البيع
وبالنظر �إىل معامالت البيع �ضمن
م���ع���ام�ل�ات ����س���ن���دات امل��ل��ك��ي��ة للربع
الأول م���ن  2022م��ق��ارن��ة بنف�س
ال���ف�ت�رة م���ن ال���ع���ام امل���ا����ض���ي ،نلحظ
ت�سجيل ارت���ف���اع بن�سبة ،21.9%
حيث بلغت  1,697معاملة مقارنة
بعدد  1,392معاملة وبفارق 305
م��ع��ام�لات ،وت��وزع��ت ه��ذه املعامالت
بح�سب ف��روع ال��دائ��رة �إىل 1,512
معاملة يف ال��ف��رع الرئي�سي مبدينة
ال�������ش���ارق���ة وه�����ي مت���ث���ل  89%من
�إجمايل املعامالت ،فيما توزعت باقي
املعامالت على الأفرع الأخرى بواقع
 62معاملة يف كل من فرعي كلباء
وامل��ن��ط��ق��ة ال��و���س��ط��ى ،و 52معاملة
يف مدينة خ��ورف��ك��ان ،و 9معامالت
يف مدينة دب��ا احل�صن ،وغطت هذه
الت�صرفات العقارية م�ساحة تداول
�إج��م��ال��ي��ة بلغت  15.8م��ل��ي��ون قدم
مربع.
 88م��ن��ط��ق��ة ب��ي��ع يف مدينة
ال�شارقة
وج����اءت م��ع��ام�لات ال��ب��ي��ع يف مدينة
ال�شارقة يف  88منطقة وب�إجمايل
قيمة تداول جتاوزت  2مليار درهم،
وق�����د ا����س���ت���ح���وذت م��ن��ط��ق��ة مويلح
التجارية على الن�صيب الأك�ب�ر من
حيث ال��ع��دد والقيمة وب��واق��ع 301
م��ع��ام��ل��ة ب��ي��ع مت��ث��ل  19.9%من
�إج��م��ايل معامالت البيع يف املدينة،
وبقيمة ت��داول �إجمايل فاقت 400
مليون دره���م ،تلتها منطقة اخلان
بعدد  247معاملة بيع بقيمة 230
م��ل��ي��ون دره�����م ،ف��ي��م��ا ت���وزع���ت باقي
املعامالت ب�شكل رئي�سي على مناطق
حو�شي واملجاز  3والرقيبة وال�صجعة
ال�صناعية واملجاز  2والنهدة ورو�ضة
القرط ،والطي غرب ،وجاءت بعدها
 78منطقة �أخرى.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ريو الندري
رخ�صة رقم CN 3694066:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة احمد بدر مبارك علي املزروعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سيف بدر مبارك علي املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز
تبادل لتتبع املعامالت والطباعة
رخ�صة رقم CN 4077967:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

العدد  13532بتاريخ 2022/4/29

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافيه  0بوينت
رخ�صة رقم CN 1189868:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null*nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /كافيه  0بوينت
CAFE 0 POINT

�إىل�/آتي بينوي هاو�س مطعم وكافيه � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

ATE PINOY HOUSE CAFEE AND RESTURANT - SOLE
PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مطعم 5610001
تعديل ن�شاط  /حذف بيع الوجبات اخلفيفة (كافترييا) 5610003
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

العدد  13532بتاريخ 2022/4/29

�إعــــــــــالن

العدد  13532بتاريخ 2022/4/29

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سبورت �ستار الدارة العقارات والو�ساطة
التجارية رخ�صة رقم CN 4313370:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة هانى فاروق �سراج ال�سيد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف في�صل �سعيد جا�سم �سعيد ال على
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /سبورت �ستار لإدارة العقارات والو�ساطة التجارية

�إعــــــــــالن

SPORT STAR FOR REAL ESTATE & COMMERCIAL BROKERAGE

�إىل �/سبورت �ستار لإدارة العقارات والو�ساطة التجارية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
SPORT STAR FOR REAL ESTATE & COMMERCIAL BROKERAGE
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سيوارة بيوتي لتجميل ال�سيدات
رخ�صة رقم CN 4423516:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة بطى ال�شرقى بطى �سهيل العامرى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة منى بنت يو�سف الوردانى حرم بن رم�ضان %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف بطى ال�شرقى بطى �سهيل العامرى
تعديل مدير  /حذف بطى ال�شرقى بطى �سهيل العامرى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من� /سيوارة بيوتي لتجميل ال�سيدات
�إىل �/سيوارة بيوتي لتجميل ال�سيدات ذ.م.م

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13532بتاريخ 2022/4/29

SIWARA BEAUTY LADIES BEAUTY L.L.C

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي وم�شاركوه -حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2022/01/17:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2250001634:
تاريخ التعديل2022/4/28:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/أمان
للتنظيفات ومكافحة احل�شرات
رخ�صة رقم CN 2997981:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

العدد  13532بتاريخ 2022/4/29

SIWARA BEAUTY LADIES BEAUTY

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري�:سرتو يف للإعالن والت�سويق�-شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر ابوظبي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2946901 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كوكاتو
لتنظيم احلفالت واملنا�سبات
رخ�صة رقم CN 3861476:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

�إعالن ت�صفية �شركة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بقالة اهل الفريج
رخ�صة رقم CN 1146573:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة ب�شري عبيد عبيد الربيكي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ال�شيخ �سلطان بن نا�صر بن حميد را�شد النعيمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اللكودي للتعبئة
املواد الغذائية رخ�صة رقمCN 4443778:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة نا�صر �سامل عو�ض عبداهلل املنهايل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عواطف عبداهلل احمد اخلراز الزعابي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سوي�س للهواتف املتحركة واالجهزة االلكرتونية
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1941205:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /احمد نا�صر عبداهلل مبخوت احلارثى من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /احمد نا�صر عبداهلل مبخوت احلارثى من � % 51إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد �سليم عبدالرحمن
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد حمب العامل نور حممد
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /سوي�س للهواتف املتحركة و االجهزة االلكرتونية ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مرطبات ق�صر الفيتامني
رخ�صة رقم CN 1898423:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 0
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*5اىل 1*1
تعديل �إ�سم جتاري من /مرطبات ق�صر الفيتامني

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

VITAMIN PALACE REFRESHMENTS

�إىل /م�ؤ�س�سة ب�ست باي جريل رفر�شمنت

SWISS MOBILE PHONE AND ELECTRONIC DEVICES L.L.C

ESTABLISHMENT BEST BAY GRILL REFRESHMENT

�إىل �/سوي�س للهواتف املتحركة واالجهزة االلكرتونية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال
فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

SWISS MOBILE PHONE AND ELECTRONIC DEVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�سبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

العدد  13532بتاريخ 2022/4/29

العدد  13532بتاريخ 2022/4/29

العدد  13532بتاريخ 2022/4/29

العدد  13532بتاريخ 2022/4/29

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/العمران لتجارة مواد البناء ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1184281:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممود �سعيدى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف منري اراجنادان حممد اراجنادان
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد عبداهلل الزرعونى املازمى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /العمران لتجارة مواد البناء ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بقالة واحة الظاهر
رخ�صة رقم CN 1111469:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عبداهلل علي مرتف ال�شام�سي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف في�صل بابو كوماليل ابو كوماليل
تعديل وكيل خدمات
حذف عيد خلفان ثاين املحروقي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

الغاء �إعالن �سابق

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 1177979:باال�سم التجاري م�ؤ�س�سة املدينة
الفا�ضلة العمال الطابوق بالغاء طلب تعديل الرخ�صة
واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقاً.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حفيت غالريي
رخ�صة رقم CN 1123023:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري /حفيت غالريي
HAFEET GALLERY

�إىل /مايا للزهور
MAIA FLOWERS

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافيه  668ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3957210:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة جابر عبداهلل حممد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد دروي�ش عبداللطيف حممد اخلورى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد نبيل حممد عبداللع ها�شم
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 100000
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /كافيه  668ذ.م.م
CAFE 668 L.L.C

�إىل /كافيه � 668شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

CAFE 668- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �سبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق
او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

ALOMRAN BUILDING MATRIALS TRADING L.L.C.

قطع عالقة وحتذير
العدد  13532بتاريخ 2022/4/29

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إىل /العمران لتجارة مواد البناء � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ALOMRAN BUILDING MATERIALS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �سبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق
او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
دولة االمارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�صالت
�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

العدد  13532بتاريخ 2022/4/29

العدد  13532بتاريخ 2022/4/29

تعلن م�ؤ�س�سة(/م�ؤ�س�سة النهدى للمقاوالت العامة) عن قطع عالقتها
باملدعو /ع�صام ا�سعد عبد القادر ابو خليل ( اردين اجلن�سية) يحمل
جواز �سفر رقم  P849205حيث كان يعمل لدى امل�ؤ�س�سة بوظيفة
(مدير عام) مبوجب وكالة واعتماد توقيع من امل�ؤ�س�سة ومت الغا�ؤها ..
وعلى هذا نعلن انه مت قطع العالقة معه نهائيا من تاريخ 2022/5/1
ومل تعد له �أية �صفة �شخ�صية �أو متثيلية بامل�ؤ�س�سة املذكورة ..كما
نحذر جميع الأفراد وامل�ؤ�س�سات وال�شركات والهيئات احلكومية وغري
احلكومية من التعامل معه �أو اخذ توقيعه با�سم امل�ؤ�س�سة حتى ال ت�صل
الأمور اىل امل�ساءلة القانونية ،فعلى من له حق �أو اعرتا�ض الرجاء
مراجعة امل�ؤ�س�سة خالل �شهر من تاريخ ن�شر هذا االعالن و�إال ف�إن
امل�ؤ�س�سة تعترب غري م�س�ؤولة بعد هذه املدة وهذا للعلم.
موبايل رقم ()0555123366
ن�شر على م�سئولية املعلن
م�ؤ�س�سة النهدى للمقاوالت العامة

�إعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

�إ�سم ال�سفينة

		
�شروق 1

-

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
العدد  13532بتاريخ 2022/4/29

تعلن وزارة الطاقة والبنية التحتيه (الإدارة البحرية)
بان �/سياحة ذ.م.م
قد تقدم بطلب ت�سجيل ال�سفينة املذكورة بياناتها بعد
وهي:
رقم الت�سجيل ال�سابق

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العلم ال�سابق

-

على كل من له اع�ترا���ض على ت�سجيل ه��ذه ال�سفينة
م��راج��ع��ة مكتب ت�سجيل ال�سفن يف االدارة البحرية
خالل مدة اق�صاها  60يوما من تاريخ هذا االعالن.
�إدارة �ش�ؤون النقل البحري

�إعـــالن �شطب قيد

تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة�/شركة فاي�سروي انرتنا�شيونال
هولدينجز ليمتد (اجلن�سية:جزر كاميان) قد تقدمت بطلب
�شطب قيد فرع ال�شركة يف �إمارة ابوظبي (العنوان� :ص.ب-45005:
�شارع املرور -بناية �شركة املبادلة للتنمية� -أبوظبي �ص.ب)45005:
واملقيدة حتت رقم ( )2776يف �سجل ال�شركات االجنبية يف الوزارة.
وتنفيذا الحكام القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة  2015يف �ش�أن
ال�شركات التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري رقم ( )377ل�سنة
2010م يف �ش�أن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�ص لفروع ومكاتب
املن�ش�آت امل�ؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة  .يرجى من ال�سادة
ا�صحاب احلق يف االعرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�ضهم اىل الوزارة يف
ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل :وزارة
االقت�صاد �إدارة الت�سجيل التجاري �ص.ب - )901(:ابوظبي.
ادارة الت�سجيل التجاري
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 8العبات يف بطولة عبداهلل بن جمعة لل�شطرجن اخلاطف

النادي ال�سوداين بر�أ�س اخليمة ينظم امللتقى ال�سنوي لتكرمي الريا�ضيني واملبدعني
•• ر�أ�س اخليمة-الفجر

ينظم ال�سوداين بر�أ�س اخليمة امللتقى الريا�ضي الثالث م�ساء اليوم اجلمعة لتكرمي قدامى
الريا�ضيني يف الإم��ارة ،واملبدعني الذين �أثروا الأو�ساط الريا�ضية واالجتماعية والثقافية
ب���إب��داع��ه��م اجلميل خ�لال ال�����س��ن��وات املا�ضية على م�ستوى �أن��دي��ة ر�أ����س اخليمة والأندية
ال�سودانية .كما تت�ضمن الأم�سية تكرمي ال�لاع��ب ال�����س��وداين رم�ضان رح��م��ة ،بعد دخوله
مو�سوعة جيني�س ل�ل�أرق��ام القيا�سية بت�سديد  365ركلة من نقطة اجل��زاء خ�لال �ساعة
واح��دة� ،إىل جانب الالعبة هيام حممد من فريق �ألعاب القوى بنادي الإم���ارات والطفلة

لطيفة البلو�شي �صاحبة املبادرات املبدعة .وتقام على هام�ش امللتقى بطولة املرحوم عبداهلل
بن جمعة لل�شطرجن اخلاطف مب�شاركة  8العبات من نادي فتيات ر�أ�س اخليمة لل�شطرجن،
حيث يتم تتويج الفائزين باجلوائز املقدمة من عبدالرحمن عبداهلل بن جمعة.
وقال عمار القا�ضي ال�سكرتري الريا�ضي بالنادي ال�سوداين� ،إن امللتقى الريا�ضي الثالث يعزز
االهتمام بالريا�ضيني واملبدعني يف املجاالت املختلفة ،مبا يتما�شى مع ر�ؤية النادي ال�سوداين
لت�أكيد دوره املحوري يف دعم التوا�صل املجتمعي ،م�ضيفاً �أن هذه الأم�سية تعترب امتداداً
للربامج التي ظل يقدمها النادي ال�سوداين خالل �شهر رم�ضان والتي توقفت خالل العامني
املا�ضيني ب�سبب جائحة كورونا.

17
19
19

1094م�شارك ًا من العن�صرين الرجايل والن�سائي يف  22م�سابقة

عبد اهلل املري ي�شهد ختام فعاليات بطولة «الألعاب الرم�ضانية» ل�شرطة دبي

•• دبي-الفجر:

�شهد معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري القائد العام ل�شرطة دبي ،ختام
فعاليات بطولة "الألعاب الرم�ضانية ل�شرطة دبي" ،يف ن��ادي ال�ضباط،
بح�ضور �سعادة خالد العور مدير �إدارة الفعاليات الريا�ضية يف جمل�س
دب��ي الريا�ضي ،وال��ل��واء �أحمد رفيع م�ساعد القائد العام ل�ش�ؤون الإدارة،
واللواء علي عتيق بن الحج مدير الإدارة العامة لأمن املطارات ،والعميد
را�شد خليفة الفال�سي نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات واملن�ش�آت
وال���ط���وارئ ،والعقيد علي خلفان م��دي��ر الإدارة ال��ع��ام��ة لإ���س��ع��اد املجتمع
بالنيابة ،و�أحمد املرزوقي نائب رئي�س تنفيذي �أول واملدير العام للخدمات
امل�صرفية ل�ل�أف��راد يف بنك دب��ي الوطني ،وع��دد م��ن ال�ضباط واملوظفني

وامل�شاركني يف امل�سابقات.
وه��ن���أ م��ع��ايل ال��ف��ري��ق امل����ري ،خ�ل�ال احل��ف��ل ال���ذي نظمته �إدارة ال�ش�ؤون
الريا�ضية يف الإدارة العامة لإ�سعاد املجتمع ،الفائزين يف خمتلف امل�سابقات
الفردية واجلماعية والتي امتدت على مدار �شهر رم�ضان املبارك ،و�أثنى
على اجلهود التي بذلولها خ�لال املناف�سات ،م���ؤك��داً معاليه �أن البطولة
الرم�ضانية ت�أتي يف �إط��ار حر�ص القيادة العامة ل�شرطة دبي على تنظيم
خمتلف الفعاليات الريا�ضية التي ت�ساهم يف رفع م�ستوى اللياقة البدنية
وت��ع��زي��ز احل��ي��اة ال�صحية ،وج��ع��ل ال��ري��ا���ض��ة �أ���س��ل��وب ح��ي��اة ل��دى املوظفني
وامل�شاركني.
من جانبه� ،أكد العقيد علي املن�صوري� ،أن بطولة الألعاب الرم�ضانية �شهدت
هذا العام مناف�سة كبرية بني املت�سابقني يف �شقيها الرجايل والن�سائي ،مبيناً

�أن الأل��ع��اب الرم�ضانية �ست�صبح يف �شرطة دب��ي �أوملبياد مُ�صغرة تتزامن
مع �شهر رم�ضان املبارك من كل ع��ام ،م�شيداً يف الوقت ذات��ه بجهود كافة
امل�شاركني يف البطوالت املختلفة واملناف�سة العالية التي �أظهروها.
بدوره� ،أكد املقدم عبد البا�سط علي مدير �إدارة ال�ش�ؤون الريا�ضية يف الإدارة
العامة لإ�سعاد املجتمع� ،أن البطولة الرم�ضانية تت�ضمن  22م�سابقة
خمتلفة للن�ساء وال��رج��ال ،منها خما�سيات ك��رة ال��ق��دم ،وال�سنوكر ،وكرة
الطائرة ال�شاطئية ،والكريكت ،الكرو�ست فت ،والرماية ،وحتدي اللياقة
البدنية ،وبادل تن�س ،و�سباق امليل ،و�سباق الدراجات الهوائية ،وال�شطرجن،
والتجديف الثابت ،وال�سباحة ،والقوة البدنية ،و�سباق الطريق ،والتجديف
الثابت ،واللياقة البدنية ،والرماية.
ولفت املقدم عبد البا�سط علي �إىل �أن عدد امل�شاركني يف الألعاب الرم�ضانية

م�سابقات كرة القدم ال�شاطئية حتقق �أهدافها يف املو�سم احلايل
يف ظ��ل دع���م واه��ت��م��ام جم��ل�����س �إدارة
احتاد الإم��ارات لكرة القدم وجت�سيداً
ل���ر�ؤي���ة  , 2038ح��ق��ق��ت م�سابقات
ك��رة القدم ال�شاطئية �أه���داف عملية
ت���ط���وي���ر ال��ل��ع��ب��ة امل�����س��ت��ه��دف��ة خالل
امل��و���س��م ال��ري��ا���ض��ي 2022-2021
ع�ب�ر خ���ط���وات م��درو���س��ة �أ���س��ه��م��ت يف
زيادة عدد ممار�سيها.
بد�أت �أوىل خطوات هذا الدعم بت�شكيل
جلنة خمت�صة بكافة �ش�ؤون ن�شاط كرة
القدم ال�شاطئية ومنت�سبيها برئا�سة
علي حمد ال���ب���دواوي ,ع�ضو جمل�س
�إدارة احتاد الكرة  ,وع�ضوية نخبة من
�أ���ص��ح��اب اخل�ب�رات يف جم��ال اللعبة،
وف��ور ت�شكيل اللجنة ب��د�أ العمل على
عملية تطوير الكرة ال�شاطئية ,بداية
من ا�ستئناف امل�سابقات املحلية ,التي
�أ�شعلت روح التناف�س واالحتكاك بني
ال��ف��رق امل�����ش��ارك��ة يف م�سابقتي دوري
وك�أ�س الإمارات لكرة القدم ال�شاطئية
,اللتني مت تنظيمهما خ�لال املو�سم
الريا�ضي احلايل .2022-2021
و�شهدت مواجهات م�سابقة الدوري
ال��ت��ي ان��ط��ل��ق��ت م��ن��اف�����س��ات��ه ي����وم 29
يناير املا�ضي م�شاركة � 7أندية (�شباب
الأهلي� ،شرطة دب��ي� ،ألرتا�س جنون،
دب����ا احل�����ص��ن ،الأ����ش���او����س ،الوحيدة
وبلدية دب��ي)  ,وتناف�ست ه��ذه الفرق
بحما�س كبري خالل جوالت امل�سابقة،
و���ص��و ًال ل��ل��م��ب��اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ،وتتويج
ف��ري��ق ن���ادي �شرطة دب��ي بلقب ودرع
ال���دوري ،وفريق دب��ا احل�صن و�صيفاً

للدوري.
ومل يقت�صر ن�شاط الكرة ال�شاطئية
يف �شهر مار�س املا�ضي على م�سابقة
ال������دوري ف��ق��ط ،ب���ل ت�����ض��م��ن مبادرة
ن���اج���ح���ة م����ن ول���ي���د امل���ح���م���دي قائد
منتخبنا ال��وط��ن��ي ل��ل��ك��رة ال�شاطئية
ب��ال��ت��ع��اون م��ع احت���اد الإم������ارات لكرة
ال��ق��دم وجل��ن��ة ك��رة ال��ق��دم ال�شاطئية
يف "الفيفا" ،والتي متثلت يف بطولة
الإم��������ارات ل���ك���رة ال���ق���دم ال�شاطئية،
الأوىل من نوعها يف املنطقة والوطن
ال��ع��رب��ي املخ�ص�صة للنا�شئني ،على
�شواطئ ج��م�يرا بيت�ش ريزيدن�س يف
دبي.
و���ش��ه��دت ال��ب��ط��ول��ة م�����ش��ارك��ة  8فرق
حم��ل��ي��ة��� ،ض��م��ت  80الع���ب���اً نا�شئاً،
و ُتوج فريق �أكادميية النجوم باللقب ،الإم����ارت للكرة ال�شاطئية مب�شاركة ن��ادي الو�صل� ،أن مناف�سات الدوري
ب��ع��د مناف�سة م��ث�يرة ع��ل��ى م���دار يوم  10فرق ( �شباب الأهلي "�أ" و"ب" وك�أ�س الإمارات لكرة القدم ال�شاطئية
ك��ام��ل ومب��ت��اب��ع��ة ج��م��اه�يري��ة كبرية ، ،ال��و���ص��ل ،دب���ا احل�����ص��ن "�أ" و "ب" ،يف امل��و���س��م ال��ري��ا���ض��ي احل���ايل �أف���رزت
كما حر�ص على متابعتها مناف�ساتها الكوماندوز ،الأ�شاو�س� ،أي��ه �إف �سي ،ال���ع���دي���د م����ن ال�ل�اع���ب�ي�ن املوهوبني
ال�برازي��ل��ي رام�ي�رو �أم��اري��ل��ل��ي مدرب روي��ال تيم واجل���وارح) � .أقيمت �أوىل ال��ذي��ن ق��دم��وا �أداء ب��دن��ي��ا وم�ستوى
جوالت هذه البطولة يوم � 20أبريل ف��ن��ي��ا ع����ال ,و�أ���س��ه��م��وا يف زي�����ادة حدة
منتخبنا الوطني.
و�أب������رز امل���وق���ع ال��ر���س��م��ي ل��ل��ج��ن��ة كرة احل����ايل ،واخ��ت��ت��م��ت م��واج��ه��ات��ه��ا يوم املناف�سة ب�ين ال��ف��رق امل�شاركة طوال
ال��ق��دم ال�شاطئية يف "الفيفا" هذه الإثنني املا�ضي يف نهائي مثري جمع �أدوار امل�����س��اب��ق��ت�ين ,م�����ش�يراً �إىل �أن
املبادرة التي و�صفها باملميزة من �أجل فريقي الو�صل و�شباب الأهلي (ب) ،انت�شار "ال�شاطئية" يتزايد  ,وهذا
ن�شر اللعبة ب�ين الأج��ي��ال ال�صاعدة ,وجنح فريق نادي الو�صل يف التتويج ي�صب يف م�صلحة املنتخبات الوطنية
ب��ك���أ���س ال��ب��ط��ول��ة ،ون����ال ف��ري��ق نادي ورفدها بالالعبني املميزين  ,مثمنا
وحتفيزهم على ممار�ستها.
وم�����ع خ���ت���ام م�����س��اب��ق��ة دوري الكرة �شباب الأه��ل��ي "ب" و���ص��اف��ة الك�أ�س ،دعم احتاد الكرة للعبة .
ال�شاطئية  ,ومبادرة بطولة الإمارات فيما حل فريق �أي��ه �إف �سي يف املركز م����ن ج��ه��ت��ه ق�����ال ع����ب����داهلل ال�صفار
�إداري ف��ري��ق ���ش��ب��اب الأه���ل���ي (ب) :
للنا�شئني يف �شهر مار�س املا�ضي ،بد�أت الثالث.
جلنة كرة القدم ال�شاطئية يف الإعداد و�أك��د وليد املحمدي كابنت منتخبنا "�أن امل�ستويات الفنية املتقدمة التي
لإط���ل���اق م��ن��اف�����س��ات ب���ط���ول���ة ك�أ�س ال��وط��ن��ي ل��ل��ك��رة ال�����ش��اط��ئ��ي��ة وفريق ق��دم��ت��ه��ا ال���ف���رق امل�����ش��ارك��ة م���ن �أب���رز

ال��ن��ج��اح��ات ال��ت��ي حققتها م�سابقتا
امل���و����س���م ال�����ك�����روي احل��������ايل ،خا�صة
�أن امل��ن��اف�����س��ات ام��ت��دت �إىل اجل���والت
الأخ��ي�رة حل�سم درع ال����دوري ولقب
ال��ك���أ���س ،ك��م��ا �أن ال��ت��ع��اون والتن�سيق
بني الأن��دي��ة واحت��اد الكرة ب��د�أ ي�ؤتي
ث���م���اره ,م����ؤك���دا ان��ه��م ي��ط��م��ح��ون �إىل
�إط�ل�اق امل��زي��د م��ن امل�سابقات املحلية
لكافة الفئات العمرية خ�لال املو�سم
الريا�ضي املقبل".
ب���دوره���ا �أ�����ش����ارت ح���وري���ة الطاهري
مدربة فريق �أيه �إف �سي ,الذي ح�صد
امل��رك��ز ال��ث��ال��ث يف بطولة ال��ك���أ���س� ،أن
جل��ن��ة ك���رة ال��ق��دم ال�شاطئية وبدعم
كبري م��ن جمل�س �إدارة احت���اد الكرة
ح��ق��ق��ت الأه�����داف امل���رج���وة واملتعلقة
بتطوير ن�شاط الكرة ال�شاطئية خالل
امل��و���س��م احل���ايل ،و�أب���رزه���ا زي���ادة عدد
الفرق امل�شاركة يف امل�سابقات املحلية
�إىل  17ف��ري��ق ,وب��ال��ت��ايل زي���ادة عدد
ممار�سي اللعبة ،حيث �شارك يف هاتني
امل�����س��اب��ق��ت�ين  221الع���ب���اً ،و�أ�ضافت
ال���ط���اه���ري ،ن��ح��ن حم��ظ��وظ��ون �أننا
�أبناء دولة الإمارات ,التي توفر الدعم
جل��م��ي��ع ال��ري��ا���ض��ي�ين� ,أه��م��ه��ا البنية
التحتية التي تخدم كافة الأن�شطة
ال���ري���ا����ض���ي���ة امل���خ���ت���ل���ف���ة ,خ�صو�صاً
ن�شاط ك��رة ال��ق��دم ،وال��ت��ي جعلت من
دول��ت��ن��ا احل��ب��ي��ب��ة ق��ب��ل��ة للريا�ضيني
ولكافة الأح��داث والبطوالت القارية
والدولية التي جنحنا يف ا�ست�ضافتها
خالل ال�سنوات املا�ضية.

ب��ل��غ  1094بينهم  928م��ن العن�صر ال���رج���ايل ،و166من العن�صر
الن�سائي ،يف حني بلغ ع��دد الفائزين يف جميع امل�سابقات  216مت�سابقاً،
و�أجرى عمليات التحكيم  94حكماً متخ�ص�صاً.
وبني �أن عدد الفرق اجلماعية التي �شاركت يف امل�سابقات بلغ  92فريقاً،
فيما و�صلت ع��دد �ساعات خمتلف الريا�ضات �إىل � 186ساعة ،وبلغ عدد
املباريات  185مباراة ،مبيناً �أنه مت �إجراء  24تغطية �إعالمية لفعاليات
امل�سابقة طيلة �شهر رم�ضان ،وبلغ عدد املُنظمني  57منظماً.
و�أك��د املقدم عبد البا�سط علي �أن فعاليات الأل��ع��اب الرم�ضانية ت�ضمنت
�أي�ضاً برامج تدريبية ،بلغت مدتها � 280ساعة تدريبية �شارك فيها 112
م�����ش��ارك��اً ،واح��ت��وت على ب��رام��ج لياقة بدنية يف ن���ادي ال�ضباط وبرنامج
للدراجات اجلبلية الهوائية يف حديقة م�شرف.

�شباب الأهلي :توقعنا الت�أهل يف دوري الأبطال

•• دبي -وام:

�أك���د خ��ال��د الكعبي �إداري ف��ري��ق �شباب الأه��ل��ي �أن ت�أهل
الفريق لدور ال�ستة ع�شر بدوري �أبطال �آ�سيا لكرة القدم،
�سيكون داف��ع��ا ك��ب�يرا قبل مباراتيه ا �أم���ام ال��ع�ين يف قمة
اجلولة احلادية والع�شرين من دوري �أدنوك للمحرتفني
يوم ال�سبت املقبل ويف نهائي ك�أ�س رابطة املحرتفني يوم
 4مايو املقبل.
وق��ال الكعبي :توقعنا الت�أهل للدور ال��ت��ايل ،ومل نخ�سر
�أي مباراة خالل مرحلة املجموعات ،وكنا ن�أمل يف الت�أهل
ك���أول املجموعة لكن الإ�صابات التي تعر�ض لها عدد من
الالعبني �أثرت على الفريق  ،الفتا �إىل �أن جميع الالعبني
�أدوا ما عليهم ب��روح قتالية لت�شريف الكرة الإماراتية يف
البطولة القارية.
وعن �إعداد الفريق للمو�سم اجلديد ،قال الكعبي�" :ستكون
هناك تغيريات يف القائمة ا�ستعدادا للمو�سم القادم ،حيث
ت�سعى الإدارة لتجهيز ال��ف��ري��ق ب�شكل �أف�����ض��ل لتحقيق
الأهداف املطلوبة" .و�أو�ضح �أن املناف�سة يف دور ال�ستة ع�شر

من دوري �أبطال �آ�سيا �أمامها مت�سع من الوقت حيث تقام
يف �شهر فرباير من العام القادم ،وبالتايل �ستكون هناك
تغيريات كبرية يف الفريق .و�أ�شار �إىل �أن الفوز الآ�سيوي
�سيكون له الدور يف دعم الفريق حمليا خالل لقاء نهائي
ك�أ�س الرابطة وهي البطولة الوحيدة التي يناف�س عليها
الفريق املو�سم احلايل ،لذا يجب ا�ستغالل الأمر يف حتقيق
اللقب .وعن تراجع م�ستوى الفريق يف الدوري  ،قال الكعبي
" :مل نوفق يف م�سابقة الدوري هذا املو�سم وفقدنا فر�صة
املناف�سة على اللقب ،ورمبا تكون الإ�صابات �إحدى الأ�سباب
ولكن �شباب الأهلي �سيكون خمتلفا متاما يف املو�سم املقبل
مع عودة امل�صابني و�إجراء تعاقدات جديدة" .وعن موقف
عمر عبد الرحمن العب الفريق ال��ذي بدا غا�ضبا عقب
تبديله خ�لال لقاء اجلولة الأخ�ي�رة من دور املجموعات
لدوري �أبطال �آ�سيا قال الكعبي" :غ�ضب عموري نابع من
رغبته يف القتال مع زمالئه داخل امللعب لتحقيق الفوز،
وه��و �أم��ر �إي��ج��اب��ي ،لكن كانت هناك نظرة فنية م��ن قبل
الكابنت مهدي علي ب�ش�أن ا�ستبداله ويف النهاية هو �أمر
يح�سب له ،بحبه ورغبته يف دفاعه عن الفريق".
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فريقا «امللك» و «�شباب الأهلي» يتقا�سمان ال�صدارة يف رم�ضانية نا�شئة وا�سط لكرة قدم ال�صاالت

•• ال�شارقة -الفجر:

توّج فريق "�شباب الأهلي" بط ً
ال لفئة النا�شئة ،وح ّلق فريق "امللك" بلقب فئة
ال�شباب يف بطولة نا�شئة وا���س��ط الرم�ضانية لكرة ق��دم ال�صاالت ،2022
التي �أقيمت �ضمن فعاليات "رم�ضانيات رب��ع قرن" ،التي تنظمها نا�شئة
ال�شارقة التابعة مل�ؤ�س�سة ربع قرن ل�صناعة القادة واملبتكرين ،تعزيزاً للتناف�س
الإيجابي ،بني منت�سبي مراكزها املنت�شرة يف �إمارة ال�شارقة.

ويف خ��ت��ام البطولة ال��ت��ي ���ش��ارك فيها 11فريقاً ب���إج��م��ايل  150الع��ب يف
الأعمار من � 13إىل  18عاماً ،ت�صدر فريق �شباب الأهلي املركز الأول لفئة
النا�شئة بعد فوزه على فريق بالك بثنائية نظيفة ،بينما �سيطر فريق امللك
على جمريات املباراة النهائية لفئة ال�شباب ،التي جمعته مع فريق وا�سط،
وح�سمها ل�صاحله بنتيجة .2/7
وك��رم �سعادة الدكتور عبدالرحمن اليا�سي مدير نا�شئة ال�شارقة ،و�سعادة
جا�سم جمعة البلو�شي ع�ضو املجل�س اال�ست�شاري لإم���ارة ال�شارقة ،الفرق

الفائزة باملراكز الأوىل و�أ�صحاب الألقاب الفردية ،حيث فاز بجائزة �أف�ضل
العب حمد �سليمان لفئة النا�شئة وح�سن يون�س لفئة ال�شباب ،وح�صد كل من
يو�سف الأن�صاري لفئة النا�شئة وعلي ال�شيباين لفئة ال�شباب جائزة هداف
البطولة ،فيما فاز بجائزة �أف�ضل حار�س ،كل من حممد �أحمد ،وحممد غالم.
و�شمل اخلتام تكرمي الفائزين يف بطولة كرة املاء التي �شارك فيها  45العباً،
وا�سفرت نتائجها عن فوز فريق نا�شئة وا�سط (�أ) باملركز الأول ،وجاء فريق
همة يف الرتتيب الثاين ،وكان املركز الثالث من ن�صيب فريق نا�شئة وا�سط

(ب).
وقدم مركز نا�شئة وا�سط خالل رم�ضانيات ربع قرن 16فعالية تنوعت بني
الأن�شطة الثقافية والريا�ضية� ،شارك فيها  595منت�سباً ،بح�ضور 1750
�شخ�صاً من اجلمهور يف جميع الفعاليات ،وق�ضى املنت�سبون �أوقات ممتعة يف
�أجواء �سادها التحدي والإثارة مع الألعاب ال�شعبية والرتاثية والتي كان منها
لعبة الكرابي و�شد احلبل ،و�شهد مهرجان التايكوندو ا�ستعرا�ض  30منت�سباً
لأهم املهارات الهجومية والدفاعية يف هذه الريا�ضة.

مرحلة املجموعات من دوري �أبطال �آ�سيا

�شباب الأهلي يحقق الفوز الأكرب وال�شباب ال�سعودي �أقوى خط هجوم
•• �أبوظبي-وام:

�أ�����س����دل ال�����س��ت��ار م�����س��اء �أم�������س الأول
الأرب������ع������اء ع���ل���ى م����ب����اري����ات مرحلة
امل��ج��م��وع��ات م��ن دوري �أب���ط���ال �آ�سيا
ل��ك��رة ال���ق���دم مل��ن��ط��ق��ة ال���غ���رب ،والتي
�شهدت ت�أهل  8ف��رق �إىل دور ال��ـ 16
من بينهم  5مبا�شرة من مت�صدري
املجموعات ،و 3فرق عرب بوابة �أف�ضل
ثالث ثواين للمجموعات.
وت��ق��ام م��ب��اري��ات الأدوار الإق�صائية
ملنطقة غ��رب �آ�سيا خ�لال الفرتة من
� 3إىل  10ف�ب�راي���ر  ،2023على
�أن يقام ال���دور النهائي م��ن مباراتي
ذهاب و�إي��اب يومي  19و 26فرباير
.2023
واح�������ص���ائ���ي���ات م��رح��ل��ة املجموعات،
وت��ر���ص��د "وكالة �أن��ب��اء الإمارات"  /التي �أقيمت بنظام التجمع يف اململكة
وام  /يف التقرير ال��ت��ايل �أب���رز �أرقام ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ع��ل��ى م����دار 20

ي���وم���ا ،خ��ل�ال ال���ف�ت�رة م���ن -27 7
�أبريل اجلاري.
وق�����د �أ����ص���ب���ح ����ش���ب���اب الأه����ل����ي ممثل

 6فرق عربية من �أ�صل  13فريقا
عربيا �شاركوا يف مرحلة املجموعات.
وت����أه���ل م��ت�����ص��درا ملجموعته ك��ل من
الهالل ال�سعودي "الأوىل"  13نقطة
وال�����ش��ب��اب ال�سعودي" الثانية" 16
نقطة وف����والد خ��وز���س��ت��ان "الثالثة"
 12ن��ق��ط��ة و"الدحيل القطري"
ال���راب���ع���ة  15ن��ق��ط��ة و"الفي�صلي
وال�����س��د وال��غ��راف��ة ال��ق��ط��ري�ين و�أه���ال
الأردين" اخلام�سة  9نقاط  ،بينما ه��دف��ا ل��ك��ل م���ن امل��ج��م��وع��ات الثانية الأردين بـ � 4أهداف.
ت�أهل عرب بوابة �أف�ضل ثواين كل من وال��ث��ال��ث��ة واخل���ام�������س���ة .وج�����اء فريق ك���م���ا ك�����ان ف�����وز ����ش���ب���اب الأه����ل����ي على ال�ت�رك���م���اين ب����واق����ع ب��ط��اق��ت�ين لكل
"الريان القطري" الأوىل  13نقطة ،ال�شباب ال�سعودي ك�أقوى خط هجوم الغرافة القطري بنتيجة  2 - 8هو ف��ري��ق .وبالن�سبة لقائمة الهدافني
و"�شباب الأهلي" الثالثة  10نقاط ،بت�سجيله  18ه��دف��ا ،يليه الدحيل الأكرب خالل مرحلة املجموعات ،فيما ملنطقة الغرب فقد ت�صدر ايدميل�سون
ونا�ساف كار�شي الأوزبكي "اخلام�سة ال���ق���ط���ري بـ 17ه����دف����ا ،ث����م �شباب مل تتلق ك��ل م��ن ف��رق �شباب الأهلي جونيو العب الدحيل القطري قائمة
 9ن��ق��اط .و���ش��ه��دت م��ب��اري��ات مرحلة الأهلي بـ 14هدفا ،بينما ك��ان فريق وال�شباب ال�سعودي ،وفوالد خوز�ستان هدايف مرحلة املجموعات بـ � 8أهداف،
يليه كل من فيدريكو كارتابيا العب
املجموعات ت�سجيل  177هدفا كان ال�شباب ال�سعودي �صاحب �أقوى خط �أي خ�سارة خالل املناف�سات.
الإم��ارات الوحيد يف الدور املقبل بعد �أك�ث�ره���م ���ض��م��ن امل��ج��م��وع��ة الرابعة دفاع حيث مل تتلق �شباكة �سوى هدف و�شهدت م��ب��اري��ات املجموعات �إ�شهار ���ش��ب��اب الأه���ل���ي و ك���ارل���و����س جونيور
خروج كل من اجلزيرة وال�شارقة من ب���واق���ع  48ه���دف���ا ،ف��ي��م��ا ���س��ج��ل  33وحيد ،يليه فوالد خوز�ستان الإيراين  230بطاقة �صفراء ،و 11بطاقة الع��ب ال�شباب ال�سعودي بـ� 5أهداف
مرحلة املجموعات ،كما كان الفتا ت�أهل ه����دف����ا ل���ل���م���ج���م���وع���ة الأوىل و 32بتلقي ه��دف�ين ف��ق��ط ،ث��م الفي�صلي ح��م��راء ك��ان �أك�ثره��م ل��ف��رق ال�شارقة لكل العب.

�شرطة �أبوظبي تكرم الفائزين ببطولة «�أمن املنافذ» الرم�ضانية 2022
الريا�ضية ال�شرطية .وتوج الفائزين العميد حميد �سعيد العفريت نائب مدير
•• �أبوظبي-وام:
قطاع �ش�ؤون الأم��ن واملنافذ بح�ضور العميد عبدالنور عبداهلل ال�شحي مدير
كرمت �شرطة �أبوظبي الفائزين و�ضيوف ال�شرف واللجنة املنظمة لبطولة مديرية �شرطة �أمن املنافذ و املطارات و �سعادة �سلطان الظاهري نائب الرئي�س
مديرية �شرطة �أم��ن املنافذ الرم�ضانية  2022بالتعاون مع مركز الرتبية التنفيذي للجهات احلكومية و �أم��ن الطريان  .وا�ستلم العميد حميد �سعيد

العفريت درع بطولة الرجل احلديدي على م�ستوى دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية ودرع خا�ص ببطولة الرجل احلديدي بعد ح�صوله على املركز
الأول على م�ستوى الدولة من امل�ساعد �أول عبداهلل حممد اللقيطي من �شرطة
�أم��ن مطار �أبوظبي ال��ذي ي�ؤهله للم�شاركة يف بطولة ال��ع��امل املقبلة للرجل

احلديدي .و�أثنى على امل�ؤ�شرات والنتائج الإيجابية و امل�شرفة  ..الفتاً �إىل حر�ص
�شرطة �أبوظبي على حتفيز الريا�ضيني من منت�سبيها لتحقيق الريادة والتميز
انطالقاً من �إميانها العميق ب�أهمية الريا�ضة وت�أثريها الإيجابي يف اجلوانب
النف�سية وال�صحية والبدنية لعنا�صر ال�شرطة.

ليفربول وفيا ريال يف ذهاب دوري الأبطال� ..أرقام مثرية ليورجن كلوب و�صالح وماين
•• �أبوظبي -وام:

قطع فريق ليفربول الإجنليزي �شوطا مهما يف م�سرية الت�أهل �إىل نهائي دوري
�أبطال �أوروب��ا �أم�س االول ،بعد فوزه امل�ستحق على فيا ريال الإ�سباين بهدفني
مقابل ال �شيء يف ذهاب ن�صف نهائي �أقوى البطوالت القارية للأندية يف العامل،
الذي جمع بينهما على ا�ستاد انفيلد مبدينة ليفربول.
ومن املنتظر �أن يلتقي ليفربول مع فيا ريال �إيابا على ملعب ال �سرياميكا الذي
يت�سع لـ � 25ألف متفرج يوم الثالثاء املقبل ،باحثا عن حتقيق نتيجة �إيجابية
تقوده �إىل النهائي ملواجهة املت�أهل من مان�ش�سرت �سيتي الإجنليزي وريال مدريد
الإ�سباين.
ويف مباراة ليفربول وفيا ريال �أم�س �سيطر الفريق الإجنليزي على جمريات
اللعب يف معظم فرتات اللقاء ،و�أهدر العديد من الفر�ص للت�سجيل على مدار

ال�شوطني ،يف حني اعتمد فريق فيا ريال على الهجمات املرتدة .ومن الأرقام
املثرية التي �أفرزتها مباراة �أم�س االول �أن امل��درب الأمل��اين يورجن كلوب حقق
الفوز بن�سبة  % 100من مباريات ن�صف النهائي التي خا�ضها على ملعبه
بدوري الأبطال مت�ساويا مع مار�شيلو ليبي و�أومتار هيتزفيلد.
وقال كلوب يف تعليقه على املباراة �أم�س االول " :النتيجة خطرية ،حيث مل حت�سم
الأمور ،وما زالت هناك مباراة �أخرى على �أر�ض فيا ريال ،واالحتفاظ بالرتكيز
�ضرورة للحفاظ على التفوق يف جمموع املباراتني" .و�أ�ضاف  " :علينا �أن ن�ؤدي
مباراة العودة مثل الذهاب ،لأن الأج��واء �ستكون �صعبة يف ملعب ال �سرياميكا،
حيث �سيقاتل فريق فيا ريال من �أجل الفوز والت�أهل ،وبرغم �أن ال�شوط الأول
خ��رج ب�لا �أه���داف م��ن ليفربول� ،إال �أن��ن��ا �أدي��ن��ا فيه ب�شكل جيد ،و�أه��درن��ا �أكرث
من فر�صة حمققة للت�سجيل ،يف الوقت ال��ذي متكن فيه املناف�س من تهديد
مرمانا يف بع�ض اللمحات" .ومن الأرقام املميزة لفريق ليفربول �أن فوزه على

فيا ريال �أم�س الأول يرفع ر�صيده �إىل  20فوزا يف �آخر  24مباراة خا�ضها يف
كل امل�سابقات .كما �أن الهدف ال��ذي �صنعه حممد �صالح مل��اين �أم�س الأول /
الهدف الثاين /رفع ر�صيد الثنائي الأفريقي �إىل � 7أهداف يف دوري الأبطال مت
ت�سجيلها لفريق ليفربول بال�شراكة ،وهو رقم مل يحققه �سوى ريان جيجز مع
و�أين روين يف فريق مان�ش�سرت �سيتي ،و�صالح مع فريمينيو من قبل.
ورف��ع �ساديو م��اين ر�صيد �أه��داف��ه يف الأدوار الإق�صائية ل��دوري �أبطال �أوروبا
للهدف رق��م  ،14وه��و الر�صيد الأف�����ض��ل لأي الع��ب �أف��ري��ق��ي بالت�ساوي مع
الالعب الإيفوراي ديدييه دروجبا.
ومن الأرق��ام املثرية بالن�سبة ملحمد �صالح ال��ذي كان وراء التمريرة احلا�سمة
يف الهدف الثاين ،لزميله ال�سنغايل �ساديو م��اين� ،أن ه��ذا الهدف يحمل رقم
 14من الأهداف التي �صنعها �صالح بتمريرات حا�سمة يف خمتلف م�سابقات
املو�سم .ويحتل �صالح املرتبة الثانية ك�أكرث العب تهديداً ملرمى فيا ريال بواقع

 4ت�سديدات ،حيث تفوق عليه زميله لوي�س دياز الذي �سدد  5كرات على مرمى
املناف�س .وكان الالعب الإ�سباين تياجو �ألكانتار �صانع �ألعاب ليفربول من جنوم
املباراة يف حتركاته ومتريراته وت�سديداته التي ارتطمت �إحداها بالقائم خالل
ال�شوط الأول ،و�صرح �ألكانتارا لو�سائل الإع�لام بعد املباراة �أن فريقه تنتظره
مباراة �صعبة يف ملعب ال �سرياميكا ،وقال� ":أعرف ملعب فياريال جيداً لأين
لعبت عليه من قبل حينما كنت مع بر�شلونة ،علينا �أن ندرك ب�أننا نلعب ن�صف
نهائي دوري االبطال �ضد خ�صم �صعب� ،أجربنا يف مباراة الأم�س على البحث عن
امل�ساحات ب�أنف�سنا وهو الأمر الذي قادنا للفوز".
و�أ���ض��اف �ألكانتارا " :لي�س لدينا وق��ت للراحة� ،سنتحول مبا�شرة للتفكري يف
مباراتنا املقبلة بالدوري ام��ام نيو كا�سل يوم ال�سبت املقبل ،ثم نتوجه لل�سفر
مبا�شرة �إىل �إ�سبانيا ،كل مبارياتنا مهمة وال حتتمل خ�سارة واحدة ،هذا هو قدر
الفرق الكبرية".
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«ال�شارقة الريا�ضي للمر�أة» يتوج ببطولة الدوري العام لكرة ال�سلة اليوم 6 ..مواجهات يف الأ�سبوع الأخري لدوري الدرجة الأوىل
•• ال�شارقة-وام:

ت��وّج فريق ال�شارقة الريا�ضي للمر�أة بلقب بطولة الدوري
ال��ع��ام ل��ك��رة ال�سلة لل�سيدات عقب ف���وزه على ن��ظ�يره نادي
ال�شارقة الريا�ضي للمر�أة فرع الو�سطى بنتيجة /35-71/
يف املباراة التي �أقيمت على ملعب الأول م�ساء �أم�س الأول.
وي���أت��ي الإجن���از بعد �أي���ام قليلة م��ن ح�صول ن��ادي ال�شارقة
الريا�ضي للمر�أة على لقب بطولة ال��دوري العام للكاراتيه
"كوميتيه" لل�سيدات واملركز الثالث وامليدالية الربونزية
لفئة ال��ن��ا���ش��ئ��ات .وق��ال��ت الع��ب��ة ال��ف��ري��ق �أم���ل ب��ن ح��ي��در �إن
الإجناز والتتويج ببطولة الدوري مل يكن ليتحقق لوال دعم

واهتمام ومتابعة قرينة �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة �سمو
ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�سمي رئي�سة م�ؤ�س�سة ال�شارقة
لريا�ضة املر�أة وتوجيه �سموها بت�سخري كافة الإمكانات �أمام
الفريق للظهور بال�صورة املطلوبة وح�صد الألقاب والتواجد
يف امل��راك��ز الأوىل ،م�شرية �إىل �أن دع��م �سموها ه��و العامل
الأ�سا�سي جلميع النجاحات يف كافة الألعاب.
م��ن جهتها ق��ال��ت ن���ور ذي����اب �إداري������ة ف��ري��ق ك���رة ال�����س��ل��ة �إن
ال��ف��ري��ق ب�������إرادة وع��زمي��ة الع��ب��ات��ه مت��ك��ن م��ن ال��ت��غ��ل��ب على
جميع التحديات التي واجهت الريا�ضيني ب�شكل عام ب�سبب
اجلائحة وما �أ�سفر عنه من ت�أجيل يف بع�ض اال�ستحقاقات
والتجمعات ولكن مت اال�ستعداد جيداً وا�ستثمار عن�صر الوقت

غوارديوال :الريال قادر على
ت�سجيل � 3أهداف يف  10دقائق

�شدد املدير الفني ملان�ش�سرت �سيتي الإجنليزي ،الإ�سباين
بيب غ��واردي��وال ،بعد ال��ف��وز على ري��ال م��دري��د الإ�سباين
( )3-4يف ذه��اب ن�صف نهائي دوري الأبطال على ملعب
االحتاد� ،أن فريقه مل يح�سم الت�أهل بعد ،لأنه "ال يهم �أن
تكون فائزاً � 0-1أو  "0-2عندما تذهب �إىل �سانتياغو
برنابيو ،م�شرياً �إىل �أن "املريينغي" "قادر على ت�سجيل 3
�أهداف يف ع�شر دقائق".
وقال املدرب الإ�سباين خالل امل�ؤمتر ال�صحايف عقب اللقاء
"كانت مباراة كبرية من الفريقني ،بوجود العبني كبار،
وبجودة كبرية .من �أجل الفوز ببطولة مثل "الت�شامبيونز

ليغ" ،عليك �أن تتخطى مواقف ت�ضعك فيها كرة القدم.
ولهذا هو ريال مدريد وهو ملعب �سانتياغو برنابيو".
ال يهم �إذا تذهب متقدما بهدف �أو هدفني .الريال قادر
على ت�سجيل � 3أهداف يف ع�شر دقائق ،وميتلكون الإمكانات
القادرة على ذلك" .و�أ�ضاف "بغ�ض النظر عما حدث اليوم،
نعلم �أن الأمور كانت �صعبة للغاية� .إذا لعبنا كما حدث يف
ال�شوط الثاين �أمام �أتلتيكو مدريد ،فلن يكون هناك �أمل
يف الت�أهل .نريد �أن نخترب �أنف�سنا يف ملعب عظيم مثل
الربنابيو" .وتابع "�أحاول �إقناع العبي فريقي ب�أننا فزنا
يف املباراة ،وب�أننا ال يجب �أن نخرج مط�أط�أي الر�ؤو�س".

كلوب يحذر من لدغة الغوا�صات
ال�صفراء ..ويكيل املديح ملاين
دعا يورغن كلوب مدرب ليفربول فريقه �إىل البقاء
يف حالة ت�أهب تام بعد ف��وزه �2-صفر على فياريال،
امللقب ب��ال��غ��وا���ص��ات ال�����ص��ف��راء ،يف ذه���اب ال���دور قبل
النهائي بدوري �أبطال �أوروب��ا لكرة القدم ،م�ؤكدا �أن
النتيجة قد تعطي انطباعا خاطئا.
و�سيطر ليفربول منذ البداية على ملعب �آنفيلد،
و�سجل هدفني �سريعني يف ال�شوط الثاين ،ليقرتب
من بلوغ النهائي للمرة الثالثة يف  5موا�سم.
ل��ك��ن ك��ل��وب ،ال���ذي ف���از يف جميع م��واج��ه��ات��ه الأرب���ع
يف ال���دور قبل النهائي ب���دوري الأب��ط��ال ك��م��درب مع
برو�سيا دورمتوند وليفربول ،حيث �أح��رز  15هدفا
واهتزت �شباكه  3مرات فقط� ،شدد على �أن املهمة مل
تنته بعد.
وقال كلوب" :انتهى الن�صف الأول (من املواجهة) ،ال
�أكرث وال �أقل .ما زال �أمامنا مهمة كاملة للقيام بها،
ومل ن�ضمن �أي �شيء بعد".
وتابع�" :أف�ضل و�صف هو �أننا نخو�ض مباراة وانتهى
�شوطها الأول بتقدمنا �2-صفر .يجب �أن تكون
يف حالة ت�أهب تام يف ال�شوط الثاين ويجب �أن
ت��ك��ون يف احل��ال��ة ال�صحيحة بن�سبة 100
باملئة".
و�أ��������ض�������اف" :ميكن �أن ي����ك����ون �أداء
(فياريال) يف مباراة الإياب كما
فعلنا نحن يف الذهاب،

و�إذا فعل ذلك� ،ستختفي �أف�ضليتنا� .سن�سافر من �أجل
مباراة الإي��اب و�ستكون الأج��واء �صعبة ،من الوا�ضح
�أن��ه��ا ���س��ت��ك��ون خمتلفة ع��ن ه���ذه ال��ل��ي��ل��ة .الالعبون
يقاتلون من �أجل حياتهم ،من �أجل مدربهم".
ووا�صل �ساديو ماين ،الذي �أحرز الهدف الثاين بعد
 133ثانية من تقدم ليفربول بهدف عك�سي يف بداية
ال�شوط الثاين� ،سجله يف الت�سجيل� ،إذ �أحرز � 6أهداف
يف �آخر  7مباريات خا�ضها بجميع امل�سابقات.
وك���ان ه���دف م���اين ه��و رق���م  14ل��ه يف �أدوار خروج
املغلوب بدوري الأبطال ،ليت�ساوى مع ديدييه دروغبا
يف قمة تلك القائمة لالعبني الأفارقة.
ومنذ مو�سم  2018-2017ال يتفوق على ماين يف
الت�سجيل يف �أدوار خروج املغلوب �سوى كرمي بنزمية
( 16هدفا).
و�أ�ضاف كلوب�" :إنه يحظى مبو�سم رائع وهو العب
رائع� .إنه العب بارز وقدم �أداء جيدا الليلة".
و�أو�ضح" :تاريخيا ،علينا �أن نفوز بلقب
مثل دوري �أب��ط��ال �أوروب���ا ليفوز
(م���������اين) ب����ال����ك����رة الذهبية
(لأف�ضل العب يف العامل).
�أعتقد �أن الأم��ر يف معظم
الأوق�������ات ي���ك���ون ع��ل��ى هذا
النحو� .إذا مل تكن ليونيل
م���ي�������س���ي �أو كري�ستيانو
رونالدو".
وت������اب������ع�" :ساديو يريد
امل�������س���اه���م���ة وم�ساعدة
الفريق وه��ذا �أك�ثر ما
�أحبه".

ل�صالح الفريق بالرتكيز على رفع اللياقة البدنية واالنتظام
يف التدريبات ،مثمنة جهود نادي ال�شارقة الريا�ضي للمر�أة
يف البحث عن احللول البديلة يف ذلك التوقيت وو�ضع �صحة
و�سالمة الالعبات ك�أولوية رئي�سية للنادي.
و�أ����ش���ارت �إىل �أن ال��ف�ترة املقبلة �ست�شهد �إق��ام��ة مع�سكرات
للفريق داخ��ل��ي��اً وخ��ارج��ي��اً وم�����ش��ارك��ة بع�ض ال�لاع��ب��ات مع
املنتخب الوطني لكرة ال�سلة لل�سيدات �ضمن مناف�سات دورة
الأل��ع��اب اخلليجية الثالثة التي ت�ست�ضيفها دول��ة الكويت
ال�شقيقة خالل مايو املقبل على �أن تتم امل�شاركة يف العديد
من املحافل والبطوالت مع النادي �ضمن �أجندة امل�شاركات
املختلفة.

•• دبي-وام:

تقام م�ساء اليوم اجلمعة  6مواجهات �ضمن الأ�سبوع
ال��ـ  30والأخ�ي�ر يف دوري ال��درج��ة الأوىل لكرة القدم
للمو�سم الريا�ضي  ،2022-2021وال��ذي �سي�شهد
تتويج ن��ادي دب��ا ب��درع بطولة ال��دوري ال��ذي ح�سمه يف
اجلولة  28وت���أه��ل �إىل دوري املحرتفني ،رفقة نادي
البطائح ،الذي خطف الو�صافة يف اجلولة املا�ضية.
وجتمع املباراة الأوىل فريق دبا مت�صدر جدول امل�سابقة
بر�صيد  72نقطة مع حتا �صاحب املركز ال�ساد�س "47
نقاط" على ملعب دب��ا ،ويف امل��ب��اراة الثانية ي�ست�ضيف
ف��ري��ق ال��ب��ط��ائ��ح و���ص��ي��ف ال����دوري بر�صيد  64نقطة

مبلعبه فريق حلمرية �صاحب امل��رك��ز اخلام�س 52/
نقطة./
ويف امل��ب��اراة الثالثة يلتقي فريق دب��ا احل�صن �صاحب
املركز الثالث  60/نقطة /مع �ضيفه الذيد /الثالث
ع�شر ول��ه  19نقطة ،/فيما يلتقي يف امل��ب��اراة الرابعة
ف��ري��ق ال��ع��رب��ي يف امل���رك���ز ال���راب���ع  60 /ن��ق��ط��ة /مع
الفجرية /ال�سابع بـ  43نقطة./
ويف امل��ب��ارات�ين اخلام�سة وال�ساد�سة ي�ست�ضيف فريق
اجل��زي��رة احل��م��راء /العا�شر ول��ه  27نقطة /مبلعبه
فريق م�سايف /التا�سع بـ  27نقطة ، /ويحل التعاون
�صاحب امل��رك��ز ال��ث��اين ع�شر  19/نقطة� /ضيفاً على
الرم�س  /املركز الرابع ع�شر بر�صيد  27نقطة./

19
19

هل بد�أ بوكيتينو مرحلة الوداع من �سان جريمان؟
على ال��رغ��م م��ن ق��ي��ادت��ه ب��اري�����س ���س��ان ج��رم��ان �إىل اللقب
ال��ع��ا���ش��ر يف ب��ط��ول��ة ف��رن�����س��ا ل��ك��رة ال��ق��دم الأ���س��ب��وع املا�ضي
ومعادلته الرقم القيا�سي امل�سجل منذ �أرب��ع��ة عقود با�سم
�سانت �إتيان� ،سيحزم مدربه االرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو
على االرج��ح حقائبه للرحيل يف نهاية املو�سم احل��ايل كما
ت�شري التقارير ال��واردة من العا�صمة الفرن�سية وذلك من
�أجل بث روح جديدة يف الفريق.
وتتبقى �أربع مباريات ل�سان جرمان ي�ستهلها اجلمعة �ضد
�سرتا�سبورغ خ��ارج ملعبه يف مواجهة جتمع ب�ين مدربني
م��ر���ش��ح�ين ل��ن��ي��ل ل��ق��ب �أف�����ض��ل م����درب ه���ذا امل��و���س��م �ضمن
مناف�سات املرحلة اخلام�سة والثالثني.
فمدرب �سرتا�سبورغ جوليان �ستيفان ُحظي با�شادة كبرية
يف اال�سابيع االخرية ب�سبب تطور م�ستوى فريقه والعبيه
حيث يحتل فريقه املركز ال�ساد�س ويناف�س بقوة على احدى
البطاقات امل�ؤهلة للم�شاركة يف امل�سابقات االوروبية املو�سم
املقبل.
الدينامية التي يتمتع بها �ستيفان وهو جنل م�ساعد مدرب
منتخب فرن�سا غي �ستيفان ،تقابلها عدم �شعبية بوكيتينو
لدى �أن�صار فريق العا�صمة وهي ت��زداد مع االق�تراب من
نهاية املو�سم وحتديداً يف � 21أيار/مايو املقبل.
وال �شك ب�أن عدم ر�ضا �أن�صار �سان جرمان مرده بالدرجة
االوىل اىل اخل��روج املبكر من دوري �أبطال �أوروب��ا على يد
ريال مدريد الإ�سباين على الرغم من �أن الفريق الباري�سي

تقدم على مناف�سه �1-صفر ذه��اب��اً على ملعب "بارك دي
بران�س" ،ثم بهدف �إياباً على ملعب "�سانتياغو برنابيو"
قبل �أن ي�سقط �أم��ام النادي امللكي بثالثية رائعة ملهاجمه
الفرن�سي كرمي بنزمية .كما �أنّ الفريق ال يقدم العرو�ض
التي تتنا�سب مع �سمعته وعظمة النجوم الذي ي�ضمها.
االجتاه نحو اقالة بوكيتينو من من�صبه قوية لدرجة ب�أن
التتويج باللقب �إثر التعادل مع لن�س  1-1ال�سبت املا�ضي
مل يغري �شيئاً حيث رف�ض ان�صار الفريق االحتفال داخل
امللعب بل خارجه.
وذكرت تقارير عدة خالل اال�سبوع احلايل ب�أن مدرب توتنهام
االنكليزي ،االيطايل �أنتونيو كونتي مهتم باال�شراف على
�سان جرمان وخالفة نظريه الأرجنتيني.
لكن قبل اعالن كونتي عن رغبته يف تدريب �سان جرمان،
كانت ثمة مطالبة بتويل �أ���س��ط��ورة ال��ك��رة الفرن�سية زين
الدين زي��دان اال���ش��راف على الفريق لكن يبدو �أن االخري
مهتم �أكرث بتويل تدريب منتخب بالده رمبا بعد مونديال
ق��ط��ر  2022خ��ل��ف��اً لزميله ال�����س��اب��ق يف املنتخب ديدييه
دي�شان.
م��ع ك��ل ه��ذه اجللبة ح��ول هوية امل���درب اجل��دي��د ،يبدو �أنّ
�إدارة ال��ن��ادي يف �صدد اج���راء تغيري يف اجل��ه��از الفني وقد
اع�ترف امل��دي��ر الريا�ضي ال�برازي��ل��ي ل��ي��ون��اردو ب���أن فريقه
عا�ش مو�سماً خميباً بقوله "�صحيح �أن املو�سم كان ثقي ً
ال ال
�سيما يف اال�شهر االخرية .ثقيلة على اجلميع الذين عانوا

جراء ذلك".
و�أ����ض���اف "�سنتكلم م��ع اجل��م��ي��ع ول��ي�����س ف��ق��ط م��ع امل���درب
لكن م��ع الالعبني �أي�����ض��اً م��ن �أج���ل تو�ضيح بع�ض االمور
واال�سرتاتيجية الذي يجب اتباعها .انه خطاب عام".
وي��ب��دو �أنّ بوكيتينو ال��ذي ف�شل يف اب���راز موهبة الثالثي
امل�ؤلف من كيليان مبابي والربازيلي نيمار واالرجنتيني
لونيل مي�سي كما يجب ،يف مرمى نريان جمل�س االدارة.
بات املدرب االرجنتيني االكرث عزلة ال �سيما بعد ت�صريحات
ليوناردو الذي رف�ض ت�أكيد ا�ستمراريته يف املو�سم املقبل ما
ذ ّكر بو�ضعية املدرب ال�سابق االملاين توما�س توخل املُقال من
من�صبه يف كانون االول/دي�سمرب .2020
بيد �أن بوكيتينو ال يريد ترك ال�سفينة ويدافع عن �سجله
منذ توليه من�صبه بقوله "ثالثة �ألقاب (مع ك�أ�س الأبطال
وك���أ���س فرن�سا ع���ام  )2021يف �آخ���ر ��� 18ش��ه��راً ،يف هذه
الظروف ،هذا ي�شعرين باملتعة".
و�أ����ض���اف "التطلعات وال��رغ��ب��ة تكمن يف ت��ق��دمي االف�ضل
ولدينا رغبة كبرية يف الث�أر".
وب��ان��ت��ظ��ار �أن ي�����ص��در ال���ق���رار ب��اق��ال��ت��ه ع��ل��ى االرج�����ح ،فان
بوكيتينو ميلك �أرب��ع مباريات ليكتب نهاية �إيجابية لهذا
املو�سم ال�صعب.
ويخو�ض مر�سيليا الو�صيف مباراة �صعبة �ضد ليون الذي
مل يفقد االم���ل يف اح��ت�لال م��رك��ز م���ؤه��ل اىل امل�سابقات
االوروبية اذ ميلك  52نقطة يف املركز الثامن.

�إنرت ي�سقط بهفوة ..ويف�شل يف
خطف ال�صدارة

�أخفق �إنرت يف اعتالء �صدارة الدوري االيطايل لكرة القدم على ح�ساب جاره ميالن وو�ضع
م�صري الدفاع عن لقبه بني يديه ،بعدما �سقط االربعاء �أمام م�ضيفه بولونيا  2-1بهفوة
من حار�س مرماه يف مباراة م�ؤجلة من املرحلة .20
وجتمد ر�صيد �إنرت عند  72نقطة بفارق نقطتني عن غرميه ميالن قبل �أربع مراحل على
نهاية املو�سم ،لي�صبح يف موقع غري م�ؤات للدفاع عن لقبه بطال لإيطاليا.
وك����ان ال��ن�يرات�����س��وري امل���ب���ادر ب��اف��ت��ت��اح الت�سجيل ع�بر ال��ك��راوت��ي �إيفان
بريي�شيت�ش ( ،)3قبل �أن ي��ع��ادل الع��ب �إن�تر ال�سابق النم�سوي ماركو
�أرناوتوفيت�ش ( .)28وقبل ت�سع دقائق على نهاية امل��ب��اراة ،ت�سبب �سوء
تفاهم بني بريي�شيت�ش واحلار�س الثاين الروماين �أن��دري رادو ب�إحراز
نيكوال �سان�سوين هدف الفوز ( ،)81عل ًما �أن احلار�س والقائد ال�سلوفيني
�سمري هندانوفيت�ش غاب بداعي اال�صابة.
ع ّلق املدرب �سيموين �إنزاغي "كان خط�أ م�ؤ�سفًا ،ولكن هذه االمور حت�صل"،
م�ضيفًا "رادو حار�س رائع ولديه م�ستقبل م�شرق �أمامه".
وتابع "يجب �أن نبقي ر�ؤو�سنا مرفوعة .تلقينا �ضربة قا�سية ولكن ر�أيتم
كيف لعب بولونيا اليوم ،كل مباراة كانت �صعبة وفارق النقطتني ميكن
تعوي�ضه...ال زالت لدينا فر�صة".
ورغم �أن االمور ح�ساب ًيا باتت يف يديّ ميالن� ،إذ يف حال فوزه مببارياته املتبقية
يتوج بطال للمرة االوىل منذ � ،2011إال �أن املواجهات التي تنتظره تبدو �أ�صعب
على الورق من تلك جلاره.
وي�ست�ضيف ميالن االحد فيورنتينا قبل �أن يحل �ضيفا على فريونا ،ليعود اىل �سان �سريو
ملالقاة �أتاالنتا ويختتم املو�سم يف �أر�ض �سا�سوولو ،الفريق الفخ.
�أما �إنرت في�سافر اىل �أودينيزي قبل �أن ي�ستقبل �إمبويل ليحل بعدها �ضيفا على كالياري
وينهي املو�سم على �أر���ض��ه �ضد �سمبدوريا ،عل ًما �أن��ه يخو�ض قبل �آخ��ر مرحلتني
نهائي ك�أ�س �إيطاليا �ضد يوفنتو�س يف � 11أيار/مايو يف ظل م�سعاه خلف الثنائية
املحلية.
وق��ال �سان�سوين �ضاح ًكا بعد املباراة "�أمتنى �أن يت�صل بي (باولو) مالديني
(املدير التقني) �أو �أي �أحد من ميالن من �أجل �أن ي�شكرونني �أو ي�أخذونني
على �سبيل الإعارة املو�سم املقبل من �أجل اللعب يف دوري �أبطال �أوروبا".
وافتتح بريي�شيت�ش الت�سجيل بت�سديدة رائعة بي�سراه من م�شارف املنطقة
�سكنت �أعلى املرمى (.)3
وح����اول امل��داف��ع فيديريكو دمي��ارك��و م�ضاعفة النتيجة بت�سديدة قوية
ي�سارية من م�شارف املنطقة ت�صدى لها برباعة احلار�س البولندي لوكا�ش
�سكوروب�سكي لت�صل اىل االرجنتيني الوتارو مارتيني�س الذي مل يتعامل معها
جيدًا (.)10
ومن �أول حماولة على املرمى ،جنح بولونيا يف معادلة النتيجة عندما و�صلت
الكرة اىل �أرناوتوفيت�ش �إثر كرة طويلة من الغامبي مو�سى ب��ارو ،تابعها ر�أ�سية
يف املرمى.
وللمفارقة ،ت��وج �أرناوتوفيت�ش بالثالثية مع �إن�تر يف مو�سم 2010-2009
بقيادة امل��درب الربتغايل جوزيه مورينيو ،عل ًما �أن��ه خا�ض فقط خالله ثالث
مباريات عندما كان معا ًرا من تفينتي الهولندي.
ووا�صل �إنرت �ضغطه ورفع بريي�شيت�ش كرة متقنة نحو القائم الثاين اىل الهولندي
دنزل دامفريز تابعها ر�أ�سية علت العار�ضة بقليل (.)33
ودخل �إنرت ال�شوط الثاين من حيث �أنهى االول ،ووا�صل دمياركو حماوالته من
خارج املنطقة ،كانت يف منا�سبتني �سهلة بني يدي احلار�س ( 49و.)52
وكانت �أخطر الفر�ص عرب ر�أ�سية قوية من االرجنتيني خواكني كوريا �إثر
ركنية �أبدع احلار�س يف الت�صدي لها (.)55
وبعد قرابة ال�ساعة على انطالق املباراة ،دفع �إينزاغي بالت�شيلي �ألك�سي�س
�سان�شي�س واملهاجم البو�سني �إدين دجيكو لتعزيز حظوظه هجوم ًيا مكان
نيكولو باريال وكوريا.

�إال �أن هذه التبديالت مل تقدم �شي ًئا �إ�ضاف ًيا قبل �أن يقع �إنرت يف املحظور .نفذ بريي�شيت�ش
الكرة من رمية متا�س نحو حار�سه ال��ذي مل يقر�أها جيدًا وف�شل يف ت�شتيتها ليخطفها
�سان�سوين من �أمام املرمى ب�سنتمرتات وي�سكنها ال�شباك (.)81
وف�شل كل من �أتاالنتا وفيورنتينا يف تعزيز حظوظهما بتحقيق �أح��د املقاعد امل�ؤهلة اىل
امل�سابقات االوروب��ي��ة ،بتعادل مثري ل�لاول  4-4على �أر���ض��ه �ضد
قا�س للثاين �ضد �ضيفه �أودينيزي �صفر-4
تورينو و�سقوط ٍ
يف مباراتني � ً
أي�ضا م�ؤجلتني من املرحلة .20
و�أه��در فيورنتينا فر�صة التقدم اىل املركز اخلام�س
على ح�ساب روما وجتمد ر�صيده عند  56نقطة يف
املركز ال�سابع بفارق االهداف عن الت�سيو ال�ساد�س
ال���ذي يحتل �آخ���ر امل��راك��ز امل���ؤه��ل��ة اىل امل�سابقات
القارية ،ونقطتني عن القطب الآخ��ر للعا�صمة
و�أمام �أتاالنتا الثامن بنقطة.
و�سجل �أهداف �أودينيزي الإ�سبانيان بابلو ماري
امل��ع��ار م��ن �أر���س��ن��ال الإن��ك��ل��ي��زي ( )12وج�ي�رارد
دول��وف��ي��و ( )36وال�ب�رازي���ل���ي واال������س ()1+90
و�إيينوكا �أودوجي ( )4+90ليحقق الفريق �أول
فوز على �أر�ض فيورنتينا منذ .2007

�إيلون ما�سك يعلن الهدف التايل بعد تويرت
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رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

�أعلن امللياردير الأمريكي� ،إيلون ما�سك� ،أنه �سي�شرتي �شركة "كوكاكوال" للم�شروبات ،بعد �أيام من �إبرامه �صفقة
ل�شراء موقع التدوين امل�صغر "تويرت" ،لكن هذا الإعالن بدا وك�أنه نكتة.
وكتب ما�سك على ح�سابه املوثق مبوقع "تويرت"" :يف املرة املقبلة �س�أ�شرتي �شركة كوكاكوال لكي �أعيد الكوكايني
�إليها".
وح�صدت التغريدة تفاعال هائال� ،إذ نالت �أكرث من � 40ألف تعليق حتى �صباح �أم�س اخلمي�س ،و�أعاد ن�شرها �أكرث
من � 71ألف مغرد ،و�أبدى � 635ألفا �آخرين �إعجابهم بها.
ويف التعليقات على التغريدة ،اق�ترح م��غ��ردون على ما�سك ���ش��راء �شركات ومن�صات بعينها ،مثل "تيك توك"
و"ماكدونالدز".
وذهب �آخرون �إىل تذكري ما�سك ب�أنه ي�صعب عليها �شراء "كوكاكوال" ،نظرا لأن قيمتها ال�سوقية تبلغ  284مليار
دوالر ،مما يعني �أنها تفوق ثلثي ثروة ما�سك البالغة  268مليار دوالر ،وفق بع�ض التقديرات.
ويبدو �أن هذه التغريدة جاءت يف �إطار �ساخر فالكوكايني حمظور قانونا ،كما �أن ما�سك قال يف تغريدة �أخرى بعد
وقت وجيز " :لنجعل تويرت �أق�صى درجة من املتعة".
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فيديو بطويل� ..إنقاذ كلب بطريقة خيالية

تكت�شف �إ�صابتها بال�سرطان ب�سبب ظفرها

ح�صدت عملية �إنقاذ كلب ب�صورة مبتكرة ماليني امل�شاهدات
على موقع "تويرت" ،و�سط تفاعل كبري من طرف املغردين.
ون�شر ح�ساب ( ،)ViralHogاملتخ�ص�ص يف ن�شر الفيديوهات
التي تلقى رواجا على "تويرت" ،فيديو عملية �إنقاذ الكلب،
وح�صد حتى �صباح اخلمي�س  17.7مليون م�شاهدة ،و�أعاد
ن�شره مئات املغردين .ويبد�أ الفيديو بلقطة تظهر عددا من
العمال الذين يقفون بجانب جمرى مياه �سريعة اجلريان
خا�صة بالري ،قبل �أن يقفز �أحدهم �إىل ذراع جرافة كانت
باملكان .وخالل حلظات ،هبطت ذراع اجلرافة بالعامل �إىل
قلب املجرى املائي ،وبدا وك�أن العامل يف مهمة عمل ،قبل �أن
يظهر من بعيد كلبا على قيد احلياة تدفعه املياه ال�سريعة.
ومت��ك��ن ال��ع��ام��ل م��ن الإم�����س��اك بالكلب و�سحبه م��ن املياه،
والح��ق��ا ،ق��ام �سائق اجل��راف��ة برفعهما م��ن امل��ج��رى .وقال
احل�ساب �إن احلادثة وقعت يف الإكوادور ب�أمريكا اجلنوبية،
فيما قالت �صحيفة "ديلي ميل" �إن احلادثة وقعت يف منطقة
با�سجي جنوبي الإكوادور .وتباينت ردود فعل املغردين �إزاء
الفيديو ،فبينما �أ�شاد البع�ض بت�صرف العمال� ،شكك �آخرون
يف احلادث ،معتربين �أنه كان م�صطنعا ،لكنهم مل يقدموا
ما يثبت ذلك.

نحن ن�ستخدم �أيدينا ط��وال ال��ي��وم ،وه��ذا يعني �أن هناك �أوقات
نتعر�ض فيها جلروح �صغرية وحتى كدمات ،ولكن عندما الحظت
عازفة الفلوت �إليزابيث مي�سلربوك بقعة بنية على �أحد �أظافرها،
كانت تعلم �أن هناك م�شكلة ما لديها.
وك��ان��ت �إليزابيث تت�صفح في�س ب��وك ،عندما �شاهدت حتذيرات
من �أن عالمة مثل العالمة على ظفرها ميكن �أن تكون مرتبطة
ب�سرطان اجللد ،وحددت موعدًا على الفور مع الطبيب ،و�أ�صيبت
بال�صدمة عندما ا�ضطرت بعد �أ�شهر لبرت ا�صبعها للتخل�ص من
نوع نادر من ال�سرطان.
والحظت �إليزابيث البقعة لأول مرة يف �سبتمرب (�أيلول) 2019
و�أح��ال��ه��ا طبيبها ال��ع��ام �إىل طبيب الأم��را���ض اجللدية ،وق��ال يف
البداية �إنها ال ينبغي �أن تقلق و�أن عليها العودة يف غ�ضون ثالثة
�أ�شهر لفح�صها ،لكن اخلط بد�أ يتغري وينمو مما �أجرب الأطباء
على �إزالة الظفر و�إجراء خزعة.
ويف دي�سمرب (كانون الأول)  ،2020منا الظفر من جديد ،لكن
امل�شكلة عادت من جديد ،وقال طبيب الأمرا�ض اجللدية �إنه كان
مرتايا و�سيحتاج �إىل �أخ��ذ عينة منه مرة �أخ��رى .لقد كان �أو�سع
بكثري و�أكرث قتامة ،وكانت �إليزابيث ت�شعر بالقلق .ويف مايو (�أيار)
 2021مت ت�شخي�ص �إ�صابتها ب�سرطان اجللد ،ومت حتديد مر�ضها
ب�أنه ن��وع ن��ادر من �سرطان اجللد يُعرف با�سم ال��ورم امليالنيني
الال�صق ،وا�ضطر الأطباء �إىل برت الإ�صبع ملنع انت�شار الورم.

�شرطة باري�س تكافح االحتيال حتت برج �إيفل
نفذت ال�شرطة الفرن�سية عملية وا�سعة ل�ضبط املخالفني
ومرتكبي �أع��م��ال االح��ت��ي��ال املنت�شرين حت��ت ب��رج �إيفل
�أثمرت عن توقيف ع�شرات الباعة املتجولني و�سواهم يف
حميط املعلم ال�سياحي الباري�س ال�شهري .وقالت امل�س�ؤولة
يف �شرطة املنطقة الباري�سية �إيزابيل توماتي�س يف ت�صريح
�صحايف � ّإن "حجم هذه املمار�سات لي�س كبرياً ،لك ّنها ت�ؤثر
على راحة الزوار وال�سكان املحليني بالإ�ضافة �إىل التجار
الذين يقعون �ضحية للمناف�سة غري العادلة ،وت�ؤثر كذلك
على �صورة باري�س وفرن�سا عموماً" .ومع انتهاء الأزمة
ال�صحية املرتبطة بجائحة كورونا� ،شهدت باري�س عودة
ال�سياح واملخالفات املتعلقة بوجودهم يف الوقت نف�سه.
و�أ���ش��ارت توماتي�س �إىل � ّأن الأرق���ام امل�سجلة خ�لال �أ�شهر
ال�سنة الثالثة الأوىل مماثلة لتلك املحققة عام 2019
�أي قبل انت�شار اجلائحة ،من دون �أن تعطي �إح�صاءات
دقيقة .و�سجلت ال�شرطة خملفات عدة من بينها عمليات
ن�شل و�أل��ع��اب تن�ضوي حتتها ممار�سات ن�صب واحتيال.
و�أ�شارت توماتي�س �إىل � ّأن العملية التي نفذتها ال�شرطة
الثالثاء �أ�سفرت عن توقيف � 35شخ�صاً يف املجموع.

حتويل م�صنع طوب عمره ً 134
عاما �إىل منزل ع�صري

مت حتويل جزء من م�صنع قدمي للطوب يف �ضاحية برونزويك
مبدينة ميلبورن� ،إىل �شقة ع�صرية م�ؤلفة من طابقني وغرفتي
نوم.
يعد املوقع امل��درج يف قائمة ال�تراث البالغ من العمر  134عامًا
�أق���دم ف��رن للطوب يف �أ���س�ترال��ي��ا وم��ا زال���ت ال��ع��دي��د م��ن ميزاته
الأ�صلية مثل املداخن امللطخة بالدخان متواجدة حتى اليوم.
كان م�صنع الطوب يعمل حتى �أواخر الت�سعينيات عندما مت بيعه
�إىل مطور عقاري قام بتحويله �إىل مبنى �سكني.
يف الداخل ،متر بقاعدة مدخنة �ضخمة للو�صول �إىل ال�شقة التي
حتتوي على عوار�ض �سقف خ�شبية مك�شوفة و�شرفة مبنية من
الطوب.
تتميز ال�����ش��ق��ة امل��ك��ون��ة م��ن ط��اب��ق�ين مب��ط��ب��خ م��ف��ت��وح للمعي�شة،
وم�ساحة لتناول الطعام يف الطابق ال�سفلي بالإ�ضافة �إىل غرفة
نوم رئي�سية وا�سعة وترا�س �ساحر يف الهواء الطلق.
الطابق العلوي عبارة عن م�ساحة طابق ن�صفي ميكن ا�ستخدامها
كغرفة نوم ثانية �أو غرفة معي�شة مع حمام داخلي وخزانة مالب�س
كبرية �أو م�ساحة تخزين.
يقع املبنى ال�سكني ،وامل�سمى با�سم ب��وت�يري ك��ورت بالقرب من
جم��م��وع��ة م��ت��اج��ر ب���رون���زوي���ك امل��ت��ن��وع��ة وال��ع��دي��د م���ن املقاهي
واملطاعم.
ال�شقة التاريخية معرو�ضة الآن للبيع يف ال�سوق ب�سعر يرتاوح بني
 570.000و  620.000دوالر ،وفق ما �أوردت �صحيفة ديلي ميل
الربيطانية.

اكت�شاف �سحايل عمالقة عمرها  205ماليني �سنة

املخرجة واملمثلة الأمريكية �أوليفيا وايلد تتحدث على خ�شبة امل�سرح خالل عر�ض  The Big Pictureيف ال�س فيجا�س  ،نيفادا .ا ف ب

�أكرب مع ّمرة نحو حتطيم الرقم القيا�سي حتذير عاجل ب�ش�أن غوغل كروم

�أمل كلوين ترفع ال�صوت
عالي ًا يف جمل�س الأمن
ح��ث��ت امل��ح��ام��ي��ة ال�بري��ط��ان��ي��ة من
�أ�صل لبناين وزوجة النجم جورج
كلوين �أم�����ل ع��ل��م ال���دي���ن كلوين
ال��دول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة
على الرتكيز على العدالة الدولية
يف جرائم احلرب يف�أوكرانيا حتى
"ال ُتخ َّزن" الأدلة ،كما حدث مع
�ضحايا "تنظيم داع�ش" يف العراق
وال�شام .وقالت كلوين يف اجتماع
غ�ير ر�سمي ملجل�س الأم���ن التابع
ل�ل��أمم امل��ت��ح��دة ح��ول امل�����س��اءل��ة يف
�أوك��ران��ي��ا "�أوكرانيا ال��ي��وم مذبح.
يف ق��ل��ب �أوروبا" .و�أك�����دت كلوين
يف االجتماع ال��ذي نظمته فرن�سا
و�أل���ب���ان���ي���ا �إىل ت�����ص��وي��ت جمل�س
الأمن يف عام  2017للموافقة على
�إجراء �ساعدت يف ح�شد الدعم من
�أجله وهو ت�شكيل فريق من الأمم
املتحدة جلمع وحفظ الأدل��ة على
اجلرائم الدولية املحتملة املرتكبة
ع��ل��ى �أي�����دي "تنظيم داع�ش" يف
ال����ع����راق .وك�����ان ه����ذا ن��ف�����س العام
ال���ذي ول��د فيه ابنها وابنتها من
املمثل الأمريكي جورج كلوين.

Friday

قالت الراهبة الفرن�سية الأخ���ت �أن��دري��ه التي يُعتقد �أن��ه��ا �أ�صبحت هذا
الأ�سبوع �أكرب مع ّمرة على قيد احلياة يف العامل بعد بلوغها الـ� ،117إنها
تطمح الآن �إىل �أن حتطم الرقم القيا�سي لأكرب �شخ�ص ع ّمر على الإطالق،
واعتربت يف ت�صريحات �أدل��ت بها الثالثاء �أن العمل واالعتناء بالآخرين
�أبقياها حيوية مدة طويلة.
ويف �إح���دى غ��رف دار امل�سنني ال��ت��ي تعي�ش فيه الأخ���ت �أن��دري��ه والواقع
يف مدينة ت��ول��ون على �شاطئ البحر الأب��ي�����ض امل��ت��و���س��ط ،ق��ال��ت الراهبة
الكاثوليكية لل�صحفيني �إنّ "النا�س ي���رددون �أنّ العمل ي����ؤدي �إىل وفاة
الإن�سان ،لك ّنه �ساهم يف �إبقائي على قيد احلياة� ،إذ ا�ستمريت يف العمل حتى
بلوغي �أعوامي الـ ."108وكانت الأخت �أندريه الكفيفة حالياً والتي تتنقل
بوا�سطة كر�سي متحرك ،تقدم الرعاية لكبار ال�سنّ الأ�صغر منها بكثري.
وقالت "ينبغي على النا�س �أن ي�ساعدوا ويحبوا بع�ضهم بع�ضاً بد ًال من �أن
يك ّنوا بالكراهية .و�ستكون الأمور �أف�ضل بكثري يف حال ن�شرنا املحبة وجل�أنا
�إىل امل�ساعدة" .وكل �صباح ،ت�ساعد الراهبة ترييز البالغة نحو  89عاماً
الأخت �أندريه للو�صول �إىل الكني�سة ال�صغرية املوجودة داخل دار امل�سنني
للم�شاركة يف القدا�س.

�إحباط تهريب  31طن ًا من احل�شي�شة

�أعلنت ال�شرطة املغربية �أ ّنها �أحبطت يف طنجة حماولة لتهريب �أكرث من
 31طناً من احل�شي�شة ،املخدّر الذي ُتع ّد اململكة �أه ّم منتجيها يف العامل.
وقالت املديرية العامة للأمن الوطني يف بيان �إنّ وحدات ال�شرطة مت ّكنت
"من �إجها�ض عملية كربى للتهريب الدويل للمخدرات ،وحجز �شحنة
قيا�سية تناهز  31طناً و 197كيلوغراماً من خمدّر احل�شي�ش" .و�أ�ضافت
جم�سمات حتاكي لون
�أنّ هذه ال�شحنة �ضبطت داخل م�ستودع "حم�شوة يف ّ
وحجم �أنواع خمتلفة من الفواكه واخل�ضروات ،بطريقة ت�شري �إىل �إمكانية
تهريبها خارج املغرب على �أ�سا�س �أ ّنها مواد فالحية".
ً
ومل يحدد البيان الوجهة املفرت�ضة لهذه املخدرات ،التي غالبا ما ته ّرب
�إىل �أوروبا.
و�أ�سفرت العملية �أي�ضاً عن توقيف �شخ�ص ( 61عاماً) ذي �سوابق ق�ضائية،
"ي�شتبه يف ارتباطه ب�شبكة �إجرامية تن�شط يف التهريب الدويل للمخدرات"،
وف��ق م��ا �أ���ض��اف��ت ال�����ش��رط��ة ،م�شرية �إىل ا���س��ت��م��رار البحث لتحديد بقية
املتورطني املفرت�ضني .تعلن ال�سلطات املغربية من حني لآخر عن �ضبط
كميات متفاوتة من احل�شي�شة يف عمليات مماثلة ،لكنّ هذه ال�شحنة هي
الأك�بر من نوعها منذ بداية العام .وف��اق جمموع ما مت حجزه من هذا
املخدّر العام املا�ضي  191طناً ،ما ميثل تراجعاً مبعدل  12باملئة مقارنة
مع العام  ،2020وفق �أرقام ر�سمية.

ح���ذر ع��م�لاق حم��رك��ات يف الإن�ت�رن���ت غ��وغ��ل ،مليارات
امل�ستخدمني الذين ي�ستعملون املت�صفح "غوغل كروم"،
م��ن �أن الأخ�ي�ر تعر�ض ل�لاخ�تراق م��ن ط��رف قرا�صنة
الإنرتنت.
وبح�سب �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية ،فقد اكت�شف
"غوغل"  30ث��غ��رة �أمنية ج��دي��دة يف املت�صفح "غوغل
كروم" ،م��ن بينها  7تهديدات متثل خطرا كبريا على
امل�ستخدمني.
وق��ال "غوغل" �إن��ه ي�سعى �إىل �إ���ص��دار حتديث يف الأيام
امل��ق��ب��ل��ة مل��ع��اجل��ة ال���ث���غ���رات الأم���ن���ي���ة ،ال���ت���ي ت����ؤث���ر على
م�ستخدمي �أنظمة الت�شغيل "ويندوز" ،و"ماك �أو �أ�س"،
و"لينك�س".
ول��ي�����س م���ن ال���وا����ض���ح م���ن ه���ي اجل��ه��ة ال��ت��ي ت��ق��ف وراء
االخرتاق ،وما �إذا كان �أمن امل�ستخدمني تعر�ض للخطر.
وقال "غوغل" �إنه لن يك�شف مزيدا من التفا�صيل حول
االخرتاق الأمني ،حتى يتم �إ�صالح العيوب بالن�سبة �إىل
غالبية امل�ستخدمني.
وميكن للم�ستخدمني حتديث املت�صفح يدويا من خالل
الإعدادات ،لكن املت�صفح "غوغل كروم" �سيجري حتديثه
تلقائيا خالل الأيام املقبلة.

اك ُت�شفت يف جبال الألب ال�سوي�سرية متحجرات عائدة �إىل
ثالثة زواحف بحرية �ضخمة من ف�صيلة الإكثيو�صورات
(ال�سحايل ال�سمكية)التي عا�شت قبل نحو  205ماليني
�سنة ،بينها�أكرب �سن مت العثور عليها حتى اليوم لأحد
هذه احليوانات, ،وفقاً لدرا�سة ن�شرت اخلمي�س.
و ُتعتبرَ الإكثيو�صورات التي ي�صل وزن��ه��ا �إىل  80طناً
وط��ول��ه��ا �إىل �أك�ث�ر م��ن  20م�ت�راً م��ن �أك�ب�ر احليوانات
امل��وج��ودة على الإط��ل�اق .وظ��ه��رت الإك��ث��ي��و���ص��ورات قبل
نحو  250مليون �سنة ،وبقي منها نوع �أ�صغر حجماً �شبيه
بالدالفني حتى  90مليون �سنة م�ضت .لكن معظمها نفق
قبل  200مليون �سنة وخ�صو�صاً تلك العمالقة.

ت�صاب بتلف يف الب�شرة ب�سبب الإبحار لفرتات طويلة
�شاركت �أم �أ�سرتالية تق�ضي �أيامها يف ال�سفر
حول العامل على منت يخت برفقة زوجها،
معاناتها مع حالة �صحية جلدية �أ�صيبت بها
ب�سبب الإبحار امل�ستمر.
ون�شرت �إلينا ك��اراو���س��و ( 28ع��ام��اً) مقطع
فيديو م���ؤخ��راً ت�شرح فيه �سبب غيابها عن
متابعيها الذين بلغ عددهم �أك�ثر من 750
�ألفاً على �إن�ستغرام.
وق��ال��ت �إل��ي��ن��ا �إن��ه��ا �أ���ص��ي��ب��ت ب��ح��ال��ة جلدية
ت�سببت بانت�شار ال��ب��ق��ع ع��ل��ى جميع �أنحاء
ج�سمها مما جعلها متتنع عن م�شاركة �أي
مقاطع فيديو على �إن�ستغرام لفرتة طويلة.
بد�أت �إلينا مبالحظة بقع الكلف لأول مرة،
وال���ذي ميكن �أن يكون ن��اجت��اً ع��ن التعر�ض
لأ�شعة ال�شم�س وال��ت��غ�يرات الهرمونية ،يف
عام  2018عندما كانت حام ً
ال بابنها الأول

ليني� ،إال �أن حالتها �ساءت بعد حملها الثاين.
وا�ضطرت املر�أة �إىل اخل�ضوع لعالج بالليزر
يعيد �سطح اجللد كما كان ،كل �ستة �أ�شهر.
وقالت �إلينا متحدثة عن جتربتها" :عندما
ي�صبح الو�ضع �سيئاً� ،أ�صبح منعزلة وبعيدة
عن الكامريا .خ�ضعت للعالج بالليزر ثالث
م��رات حتى الآن و�س�أ�ستمر يف تلقي العالج
حتى تتح�سن حالتي"
يف �أب��ري��ل (ني�سان) ،تعر�ضت �إلينا وزوجها
النتقادات �شديدة بعد �أن ن�شرا مقطع فيديو
لهما وهما يطعمان �سمكة قر�ش بالقرب من
قاربهما ،على بعد خطوات قليلة من طفلهما
ال�صغري .وقد �سارع الكثريون �إىل ا�ستنكار
ت�صرفات الزوجني املغامرين غري امل�س�ؤولة
وال���ت���ي ق���ال���وا �إن���ه���ا ت��ع��ر���ض ح��ي��اة طفلهما
ال�صغري للخطر.

ميغان فوك�س ت�شعر بالذنب
جتاه �أوالدها

ا�شتكت املمثلة الأمريكية ميغان فوك�س ب�أنها غالباً ما تبكي لأن جدول اعمالها

املمتلىء يبقيها بعيدة عن �أوالدها .قالت فوك�س يف مقابلة مع جملةGlamour

را ،كل قمر جديد ع��ادة� .أدخل
الربيطانية ل�شهر ني�سان � -أب��ري��ل�" :أبكي ك��ث�ي ً
ريا لأنه �صعب حتمل ال�ضغوط التي ميار�سها عليك �أي �شخ�ص
احلمام و�أبكي كث ً
�آخر �أو املجتمع  ،ومن ال�صعب االنف�صال عن اوالدي بهذه الطريقة".
ا�ضافت فوك�س�" :أ�سافر لفرتات طويلة ،وعليهم الذهاب �إىل املدر�سة ،وهذا ما
هي عليه االمور" .وك�شفت ممثلة  Transformersانها غالباً ما تت�صارع مع
�إح�سا�سها بالذنب كونها تعتقد �أنها مل تقم بالالزم مبا فيه الكفاية.
فوك�س تت�شارك ث�لاث��ة اوالد م��ن زوج��ه��ا ال�سابق براين �أو���س��ت�ين غرين الذي
انف�صلت عنه عام  ،2020وتت�شارك معه ح�ضانة �أوالدها.

عادات غربية جلوين
ديب خالل املحاكمة
ر���ص��دت ال��ك��ام�يرات ع���ادات غريبة
جل������وين دي�������ب ،خ���ل��ال ح�ضوره
جل�سات املحكمة ،يف ق�ضيته �ضد
طليقته �آمرب هريد.
وظهر �إىل جوار جوين ديب ،خالل
جلو�سه على مقعد ال�شهود ،حفنة
من �سكاكر اجليالتني امللونة ،التي
يتناولها الأطفال عادة.
كما ظهر ج��وين دي��ب وه��و ير�سم
ع���ل���ى دف���ت��ر ل���ل���ر����س���م ،بخطوط
ملونة ،لر�سمات غريبة ،كما ظهر
ج�����وين دي�����ب وه�����و ي��ح��م��ل دفرت
الر�سم معه خالل كل جل�سة.
ويف لقطة �أخ����رى ،ظ��ه��ر حمامي
ج��وين دي��ب وه��و يتفاج�أ بر�سمته
ال�صغرية ،خالل املحكمة ،ويبدي
�إعجابه بها.
وت��دور يف الواليات املتحدة خالل
�شهر �أبريل ،حماكمة �آمرب هريد،
ب��ت��ه��م��ة ال��ت�����ش��ه�ير ب���ج���وين دي���ب،
وال���ت���ي ت��ك�����ش��ف ي���وم���ا ب��ع��د يوما،
�أ�����س����رارا ����ص���ادم���ة ح����ول العالقة
املثرية للجدل.
وب�����د�أت �أزم����ة ج���وين دي���ب عندما
خ�����س��ر م���ع���رك���ت���ه ال���ق���ان���ون���ي���ة مع
زوج�����ت�����ه ال�������س���اب���ق���ة �أم���ب���ر ه�ي�رد
(ارت��ب��ط ب��ه��ا م��ن ع���ام � 2015إىل
 ،)2017وق���د ات��ه��م��ت��ه بالإ�ساءة
�إليها و�ضربها حيث ن�شرت هريد
ع�����ام  2020م���ق���اال يف �صحيفة
"ال�صن" الربيطانية قالت فيه
�إنه كان ي�سيء معاملتها.

