
اأ�صدر قرارا باإعفاء نائبه علي حم�صن الأحمر من من�صبه

�لرئي�س �ليمني ي�سلم �ل�سلطة �إىل جمل�س رئا�سي 

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

الناجت املحلي الإجمايل للإمارات للعام 2021 يحقق معدلت منو تخطت توقعات املنظمات الدولية

حممد بن ر��سد: يف عامل م�سطرب متغري �لإمار�ت ت�سري بثبات للأمام 
�قت�سادنا يف ت�ساعد.. م�سريتنا يف ت�سارع ونب�سر �سعبنا �أن �لقادم �أف�سل

�لق�ساء بتون�س يلحق 10 حمامني 
�ملخالفة �لربملان  بجل�سة  �ساركو� 

•• تون�س-وكاالت:
الق�ضائية  ال�������ض���ل���ط���ات  ق�������ررت 
10 حمامني  التون�ضية، مالحقة 
اأمن  ال��ت��اآم��ر على  اإط���ار ق�ضية  يف 
ال���دول���ة، وذل����ك ب��ع��د ع��ق��د جل�ضة 
اف��را���ض��ي��ة ل��ل��رمل��ان امل��ن��ح��ل على 
ال��رغ��م م��ن ق����رار ال��رئ��ي�����س قي�س 

�ضعّيد تعليق اأعماله.
وه�����������وؤالء امل����ح����ام����ون ه�����م ن�����واب 
ب���ال���رمل���ان امل��ن��ح��ل واأغ��ل��ب��ه��م من 
�ضاركوا  وق�����د  ال��ن��ه�����ض��ة،  ح���رك���ة 
االأ�ضبوع املا�ضي يف جل�ضة للرملان 
عر االإنرنت، رغم قرار جتميده 
منذ �ضيف العام املا�ضي، و�ضادقوا 
التدابري  الإل�����غ�����اء  ق����ان����ون  ع���ل���ى 
الرئا�ضية  واملرا�ضيم  اال�ضتثنائية 
اإجراء  وهو  �ضعيد،  قي�س  للرئي�س 
اعتره االأخري حماولة لالنقالب 
ع��ل��ى ال��دول��ة وت���اآم���را ع��ل��ى اأمنها 

وموؤ�ض�ضاتها، واأمر مبحاكمتهم.

ع�سويتها  تعليق  تعترب  رو�سيا 
مبجل�س حقوق �لإن�سان غري قانوين 

•• مو�سكو-رويرتز:

اأفادت وكالة االإعالم الرو�ضية باأن 
اإن  اخلمي�س  ام�س  قالت  مو�ضكو 
ت�ضويت الدول االأع�ضاء يف االأمم 
تعليق ع�ضويتها يف  على  املتحدة 
التابع  االإن�����ض��ان  جم��ل�����س ح��ق��وق 
غري  اإج�����راء  ال��دول��ي��ة  للمنظمة 

قانوين وله دوافع �ضيا�ضية.
جينادي  ع����ن  ال���وك���ال���ة  ون���ق���ل���ت 
الرو�ضي  ال�ضفري  نائب  كوزمني، 
قوله  امل�����ت�����ح�����دة،  االأمم  ل�������دى 
ال��ت��خ��ل��ي عن  ق�����ررت  رو����ض���ي���ا  اإن 
باأثر فوري  املجل�س  ع�ضويتها يف 

اأم�س اخلمي�س.
لالأمم  العامة  اجلمعية  و�ضوتت 
ع�ضوية  ت��ع��ل��ي��ق  ع���ل���ى  امل���ت���ح���دة 
 93 باأغلبية  املجل�س  يف  رو���ض��ي��ا 
����ض���وت���ا م���ق���اب���ل اع�����را������س 24 
وامتناع 58 دولة عن الت�ضويت.

   

�لعلماء �ل�سيوف ي�سيدون 
باهتمام �لقيادة �لر�سيدة 
مب��ج��ال�����س �لأح����ي����اء

•• ابوظبي-الفجر:

الرنامج  ف��ع��ال��ي��ات  ���ض��م��ن 
ال�����رم�����������ض�����اين ل�������ض���ي���وف 
ال�ضيخ  ال�������ض���م���و  ����ض���اح���ب 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
– حفظه  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
االأم�ضيات  اإط���ار  – ويف  اهلل 
تنظمها  ال��ت��ي  ال��رم�����ض��ان��ي��ة 
لل�ضوؤون  ال���ع���ام���ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
االإ�ضالمية واالأوقاف يف عدد 
الرم�ضانية  امل��ج��ال�����س  م��ن 
ب��ال��ت��ن�����ض��ي��ق وال����ت����ع����اون مع 
م��ك��ت��ب ����ض���وؤون امل��ج��ال�����س يف 
بهدف  ال��ع��ه��د،  ويل  دي�����وان 
الق�ضايا  من  بعدد  التوعية 
عقدت  واملجتمعية،  الدينية 
رم�ضانية  اأم�����ض��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
�ضيف  امل��ت��ع��ر���س  جمل�س  يف 
مبنطقة  اليحر  يف  العفاري 
العني حتت عنوان جمال�ضنا 
تخللتها  و����ض���ي���م  ق���ي���م   ...
قدمها  وع��ظ��ي��ة  حم��ا���ض��رة 
�ضامل  خ��ري  حممد  الدكتور 
العي�ضى، ع�ضو جلنة اختيار 
املفتني يف دائرة افتاء اململكة 

االأردنية.
)التفا�ضيل �س3(

•• دبي-وام:

اأكد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���ض��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حاكم دبي “رعاه اهلل” اأنه يف عامل 
م�ضطرب متغري مل تتوقف دولة 
االإمارات عن ال�ضري بثبات لالأمام 
وق���ال : اق��ت�����ض��ادن��ا يف ت�����ض��اع��د .. 
تناف�ضيتنا   .. ت�ضارع  يف  م�ضريتنا 
اإىل  م�ضتقبلنا   .. لالأعلى  مت�ضي 
خري باإذن اهلل .. ونب�ضر �ضعبنا باأن 

القادم اأف�ضل«.
ج��اء ب��ذل��ك ب��ال��ت��زام��ن م��ع اإعالن 
االإجمايل  املحلي  ال��ن��اجت  حتقيق 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  لدولة 
اإيجابية  ن�ضبة منو   2021 للعام 
املحللني  ت�����ق�����دي�����رات  جت����������اوزت 

2021 .. كانت توقعات املنظمات 
الدولية حتقيق منو يراوح حول 
 .. الوطني  القت�ضادنا   %2.1
اأعلى  من����وا   % ?3.8 وح��ق��ق��ن��ا 
من منو 2019.. و االأعلى منوا 
اجلارية  وب��االأ���ض��ع��ار  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
مليار   489 تريليون  الناجت  كان 
تعزيز  اأن  ���ض��م��وه  اأك����د  و  دره�����م«. 
وحت�ضني االإج��راءات والت�ضريعات 
مكانة  على  حافظ  االقت�ضادية، 
بيئة جاذبة لال�ضتثمارات  الدولة 
دعم  جانب  اإىل  م�ضتمرة،  ب�ضورة 
التجارة اخلارجية واالنفتاح على 
العالقات  مكونات  ك��اأح��د  ال��ع��امل 
يعزز  كما  ال��دول��ي��ة،  االقت�ضادية 
وتكاملها  ال�ضيا�ضات  ه��ذه  جن��اح 

متطلبات التنمية امل�ضتدامة .
)التفا�ضيل �س2(

املخت�ض�ضة  ال��دول��ي��ة  واملوؤ�ض�ضات 
االقت�ضادي  االأداء  متانة  يوؤكد  ما 
للدولة.فقد اأعلن املركز االحتادي 
حتقيق  واالإح�������ض���اء  ل��ل��ت��ن��اف�����ض��ي��ة 
امل��ح��ل��ي االإج���م���ايل لدولة  ال��ن��اجت 
االإمارات باالأ�ضعار الثابتة منوا بلغ 
%3.8 متجاوزا بذلك تقديرات 
وتوقعات املوؤ�ض�ضات الدولية والتي 
قدرت منو الناجت املحلي االإجمايل 
بن�ضبة   2021 ال��ع��ام  يف  ل��ل��دول��ة 

تراوح 2.1%.
ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  اأ���ض��اف  و 
نائب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد 
ال����دول����ة، رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
ال��وزراء، حاكم دبي : انتهى املركز 
واالح�ضاء  للتناف�ضية  االحت����ادي 
م������ن ح���������ض����اب ال������ن������اجت امل���ح���ل���ي 
االج����م����ايل ل���دول���ة االإم���������ارات يف 

االأمري حممد بن �ضلمان خالل لقائه ر�ضاد العليمي رئي�س جمل�س القيادة الرئا�ضي اليمني. )ا ف ب( 

•• الريا�س-وكاالت:

عبدربه  اليمني  الرئي�س  اأ���ض��در 
علي  يعفي  ق���رارا  ه��ادي  من�ضور 
من�ضب  م����ن  االأح����م����ر  حم�����ض��ن 
ت�ضكيل  ق��رر  كما  الرئي�س،  نائب 
كافة  ينقل  رئا�ضيا  قيادة  جمل�س 
نائب  و���ض��الح��ي��ات  ���ض��الح��ي��ات��ه 
الرئي�س له وفق الد�ضتور واملبادرة 

اخلليجية واآليتها التنفيذية.
جمل�س  اإن  رئ��ا���ض��ي  ب��ي��ان  وق����ال 
ال�����ق�����ي�����ادة ال����رئ����ا�����ض����ي اجل����دي����د 
الدولة  اإدارة  ���ض��ي��ت��وىل  ب��ال��ي��م��ن 
�ضيا�ضيا وع�ضكريا واأمنيا وتي�ضري 
ممار�ضة احلكومة الخت�ضا�ضاتها 
بكامل �ضالحياتها طوال املرحلة 

االنتقالية.
وبح�ضب البيان، �ضيراأ�س املجل�س 
وع�ضوية  العليمي  حممد  ر���ض��اد 
ع�ضو  كل  يكون  اأ�ضخا�س؛  �ضبعة 
جمل�س  رئي�س  نائب  بدرجة  فيه 

القيادة الرئا�ضي.
كل  ع�ضوية  من  املجل�س  ويتكون 
العرادة.  علي  �ضلطان   )1( م��ن 
���ض��ال��ح. )3(  )2( ط���ارق حممد 
ع��ب��د ال��رح��م��ن اأب����و زرع�����ة. )4( 
 )5( ب���اوزي���ر.  العليمي  ع��ب��داهلل 
جملي.)6(  ح�������ض���ني  ع����ث����م����ان 

�ضتتكون من خم�ضني ع�ضوا.
اأع����ل����ن ع����ن ت�����ض��ك��ي��ل فريق  ك���م���ا 
ق������ان������وين ل���������ض����ي����اغ����ة م���������ض����ودة 
القواعد املنظمة الأعمال جمل�س 
الت�ضاور  وهيئة  الرئا�ضي  القيادة 
القانوين  وال��ف��ري��ق  وامل�����ض��احل��ة 

والفريق االقت�ضادي.
ا���ض��ت��ق��ب��ل ويل  ويف وق����ت الح�����ق، 
حممد  االأم���ري  ال�ضعودي  العهد 
بن �ضلمان، اأم�س اخلمي�س، رئي�س 

ال��زب��ي��دي. )7(  قا�ضم  ع��ي��درو���س 
فرج �ضاملني البح�ضني.

القيادة  جمل�س  لرئي�س  وي��ك��ون 
العليا  ال��ق��ي��ادة  ح�����ض��راً  الرئا�ضي 
وامل�ضادقة  امل�����ض��ل��ح��ة،  ل���ل���ق���وات 
واإع����الن حالة  االت��ف��اق��ي��ات،  على 

الطوارئ والتعبئة العامة.
اإن�ضاء  ���ض��ي��ت��م  ال��ب��ي��ان  وب��ح�����ض��ب 
لدعم  وامل�ضاحلة  الت�ضاور  هيئة 
والتي  القيادة  جمل�س  وم�ضاندة 

اليمني  الرئا�ضي  القيادة  جمل�س 
واأع�ضاء  العليمي  حممد  ر���ض��اد 

املجل�س.
وعر بن �ضلمان عن دعم اململكة 
ي�ضهم  اأن  يف  وتطلعه  للمجل�س 
تاأ�ضي�ضه يف بداية �ضفحة جديدة 
يف ال���ي���م���ن ت��ن��ق��ل��ه م����ن احل����رب 
اأعرب عن  لل�ضالم والتنمية، كما 
القادمة  املرحلة  تكون  ب��اأن  اأمله 

خمتلفة.

برو�ستييه  -غاييل  الفجر   ••

–ترجمة خرية ال�سيباين

ذوي  ال�ضيا�ضيني  م��ن  قلة  اإن��ه��م 
ال�ضيا�ضة  يف  خ����راء  اأو  اخل����رة 
معرف بهم، الذين ال ي�ضتبعدون 
لوبان.  م��اري��ن  انت�ضار  فر�ضية 
وهكذا، كتب رميي لوفيفر، الذي 
من  فر�ضيات  طرح  بعدم  ا�ضتهر 
ال�ضيا�ضية:  بالن�ضخة  ال�ضل�ضلة 
اأعتقد اأن مارين لوبان ميكن اأن 
الرئا�ضية.  االن��ت��خ��اب��ات  يف  ت��ف��وز 
مل تكن الفر�ضية ذات م�ضداقية 
اأب�����ًدا م��ث��ل م���ا ه���ي ع��ل��ي��ه اليوم. 
ا�ضتطالعات الراأي مرتفعة جًدا 
من  ال��رغ��م  ع��ل��ى  ل��ه��ا،  بالن�ضبة 
يتم دجمها  امل��ب��ارزة مل  ه��ذه  اأن 
)�ضيكون  معقول  ك�ضيناريو  بعد 

•• عوا�سم-وكاالت:

كييف  اإن  اخلمي�س،  اأم�س  الف���روف،  �ضريغي  الرو�ضي،  اخلارجية  وزي��ر  ق��ال 
اأوكرانيا  مقرح  اأن  معترا  االأرب��ع��اء،  ملو�ضكو،  جديد  ات��ف��اق  م�ضودة  قدمت 
مبناق�ضة و�ضع القرم ودونبا�س يف اجتماع بني الرئي�ضني الرو�ضي فالدميري 

بوتن، واالأوكراين فولودميري زيلين�ضكي، غري مقبول.
واتهم الفروف االوكرانيون بالراجع عن ما مت طرحه �ضابقا يف املفاو�ضات 

والتخلي عن التفاهمات التي مت التو�ضل اإليها
واأكد وزير اخلارجية الرو�ضي اأن بالده �ضتوا�ضل املحادثات مع اأوكرانيا، بناء 

على م�ضودة اتفاق رو�ضية.
واتهم الفروف اأوكرانيا ب�ال�ضعي اإىل تقوي�س املفاو�ضات، معترا اأن وا�ضنطن 

حتر�س زيلين�ضكي على موا�ضلة القتال.
والثالثاء، وقع زيلين�ضكي، مر�ضوما بت�ضكيل وفد للمفاو�ضات مع رو�ضيا ب�ضاأن 
مو�ضكو  اأن  رو�ضيا  مع  املفاو�ضني  كبري  ت�ضريحات  بعد  االأمنية،  ال�ضمانات 
وافقت �ضفهيا على مقرحات كييف الرئي�ضية، مما عزز االآمال باإحراز تقدم 
ت�ضريحات  اأراخ��ام��ي��ا، يف  ديفيد  املفاو�ضني،  وق��ال كبري  احل��رب.  اإن��ه��اء  نحو 
�ضحفية، اإن اأي لقاء حمتمل بني الرئي�س االأوكراين ونظريه الرو�ضي، �ضيعقد 

على االأرجح يف تركيا.
واأ�ضاف: قدم االحتاد الرو�ضي ردا ر�ضميا اإيجابيا على جميع املواقف، با�ضتثناء 
ق�ضية �ضبه جزيرة القرم، ولفت اإىل اأنه لي�س هناك من تاأكيد ر�ضمي مكتوب، 

لكن اجلانب الرو�ضي اأعرب عن ذلك �ضفهيا.
اأم�س  اأري�ضتوفيت�س،  اأوليك�ضي  االأوكرانية  الرئا�ضة  يف  امل�ضت�ضار  قال  ميدانياً، 
مناطق  على  باالأ�ضا�س  االآن  تركز  الرو�ضية  اجلوية  الهجمات  اإن  اخلمي�س، 
�ضرقي البالد، م�ضيفا اأن القوات الرو�ضية ت�ضعى لتطويق القوات االأوكرانية 

يف املنطقة.
املحا�ضرة  اجلنوبية  م��اري��وب��ول  مدينة  اأن  الوطني،  التلفزيون  على  وذك���ر، 
�ضامدة واأنه يعتقد اأن اجلهود الرو�ضية ملحا�ضرة القوات االأوكرانية يف ال�ضرق 

�ضتذهب �ضدى، م�ضيفا اأن الو�ضع حتت ال�ضيطرة.
ام�س  �ضتولتنرج  ين�س  االأطل�ضي  �ضمال  العام حللف  االأم��ني  قال  من جانبه 

اعتماد هذا  اأ���ض��واأ مبجرد  االأم��ر 
االحتمال(.

م�ضاء  �ضتبداأ  ثانية  انتخابات  ان 
اجلولة الثانية ميكن ان تفتح كل 
الهاوية.  جانب  اىل  االحتماالت 

احتياطي  م��اك��رون  ل��دى  �ضيكون 
الثانية،  اجل��ول��ة  يف  ج���ًدا  �ضغري 
و���ض��ي��م��ت��ن��ع ال��ي�����ض��ار ب�����ض��ك��ل كبري 
�ضيا�ضة  يلعب  اأو  الت�ضويت  ع��ن 

االأ�ضواأ.      )التفا�ضيل �س(

اإن اأع�ضاء احللف اتفقوا على تكثبف الدعم الأوكرانيا وتقدمي حزمة كبرية 
من اأنظمة الت�ضلح لكييف. وقال �ضتولتنرج لل�ضحفيني عقب اجتماع لوزراء 
اخلارجية اإن اأع�ضاء احللف اتفقوا اأي�ضا على بذل املزيد من اجلهد مل�ضاعدة 
ذلك  يف  مب��ا  اأنف�ضهم  ع��ن  ال��دف��اع  على  قدرتهم  وتعزيز  االآخ��ري��ن  ال�ضركاء 

جورجيا والبو�ضنة والهر�ضك.
اأوكرانيا  اإن  كوليبا  دم��ي��رو  االأوك�����راين  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ق��ال  االأث���ن���اء،  يف 
�ضتوا�ضل مطالبة الغرب بحظر النفط والغاز الرو�ضيني، مع تعهد االحتاد 

االأوروبي بفر�س جمموعة خام�ضة من العقوبات اليوم اجلمعة.
ووجه كوليبا كلمة لدول حلف الناتو واالحتاد االأوروبي، باالإ�ضافة اإىل فنلندا 
وال�ضويد واليابان ونيوزيلندا واأ�ضراليا، يف جل�ضة خا�ضة لوزراء اخلارجية 

للحفاظ على الدعم الدويل للعقوبات وواردات االأ�ضلحة.
وقال لل�ضحفيني يف مقر الناتو يف موؤمتر م�ضرك مع االأمني العام للحلف 

ين�س �ضتولتنرغ �ضنوا�ضل االإ�ضرار على احلظر الكامل للنفط والغاز.
اأ�ضلحة  اأعطونا  ع���ادل..  اأوكرانيا  تعر�ضه  ال��ذي  االت��ف��اق  اأن  اأعتقد  واأ���ض��اف 

و�ضن�ضحي باأرواحنا ون�ضيطر على احلرب يف اأوكرانيا.

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:49            
الظهر.......    12:27  
الع�رص........   03:53   
املغرب.....   06:44  
الع�صاء......   07:59
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•• اأبوظبي-القجر:

نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  ق��ال �ضاحب 
يف  ال�ضخ�ضي  �ضموه  ح�ضاب  على  )تغريدة(  يف  امل�ضلحة  للقوات  االأعلى  القائد 
املخل�ضة  وال�ضواعد  للعقول  التقدير  جندد  العاملي،  ال�ضحة  يوم  يف  )توير(: 
التي وقفت ب�ضجاعة يف مواجهة حتدي كورونا.. ونوؤكد اأهمية التعاون الدويل 
يف مواجهة االأمرا�س واالأوبئة، وتعزيز اال�ضتثمار يف ال�ضحة، من اأجل ا�ضتدامة 

التنمية و�ضعادة الب�ضرية.

يف يوم ال�صحة العاملي

و�ل�سو�عد  للعقول  تقديره  يجدد  ز�يد  بن  حممد 
�ملخل�سة �لتي وقفت ب�سجاعة  يف مو�جهة حتدي كورونا 

مارين لوبان تقل�س الفارق مع ماكرون

�ضتولتنرج وكوليبا يتحدثان اإىل ال�ضحافة على هام�س اجتماع احللف يف بروك�ضل.

اإليزابيث تي�ضييه املراأة التي تهم�س يف اأذن الروؤ�ضاء

مل تعد تثري خوف الكثريين:

مارين لوبان يف �لإليزيه، فر�سية وقوع حادث �نتخابي!

اأع�صاء الناتو اتفقوا على تكثيف الدعم لأوكرانيا 

رو�سيا ترف�س مقرتح �أوكر�نيا مبناق�سة �لقرم ودونبا�س 

طرد �ملمثل �لأفريقي ي�سعل
 خلف�ًا بني زعم�اء �ل�سومال 

•• مقدي�سو-رويرتز:

ب�ضبب  االأفريقي  االحت��اد  ممثل  اخلمي�س  اأم�س  ال�ضومايل  ال���وزراء  رئي�س  ط��رد 
ت�ضرفات ال تتما�ضى مع و�ضعه، رغم اأن رئي�س البالد رف�س االأمر، مما ي�ضري اإىل 

خالف جديد بني الزعيمني.
االأفريقي  االحت���اد  ممثل  اإن  روب��ل��ي  ح�ضني  حممد  ال����وزراء  رئي�س  مكتب  وق���ال 

فران�ضي�ضكو ماديرا يجب اأن يغادر البالد يف غ�ضون 48 �ضاعة.
واأ�ضاف مكتب رئي�س الوزراء ال�ضومايل احلكومة ال�ضومالية تعلن املمثل اخلا�س 
فيه  م��رغ��وب  غ��ري  �ضخ�ضا  م��ادي��را  فران�ضي�ضكو  ال�ضفري  االأف��ري��ق��ي...  ل��الحت��اد 

الرتكابه اأفعاال تتعار�س مع و�ضعه.
ومل يذكر مكتب رئي�س الوزراء تفا�ضيل عما فعله ماديرا واأدى اإىل طرده.

اأمر الطرد �ضيفاقم خالفا �ضيا�ضيا بني روبلي والرئي�س حممد عبد اهلل  اأن  وبدا 
حممد، االأمر الذي يخ�ضى اأن�ضار ال�ضومال اأن ي�ضرف االنتباه عن حملة البالد 

على جماعة ال�ضباب املت�ضددة املرتبطة بالقاعدة.

�ص 03

�ص 09

�ص 17

مبادرة املليار وجبة تبداأ عمليات التوزيع 
بعد اأقل من اأ�سبوع على انطالقها

اأخبار الإمارات

حتالف “اأوكو�ص” و�رس اإن�سائه.. 
ما تاأثريه على التنني ال�سيني؟

عربي ودويل

اأندية الإمارات تبداأ م�سوارها يف دوري 
اأبطال اآ�سيا بطموح “اللقب الثاين”

الفجر الريا�سي
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و�سول م�ساعد�ت �إمار�تية لدعم �لأو�ساع �لإن�سانية للمت�سررين من �جلفاف يف �ل�سومال
•• مقدي�سيو-وام:

اإماراتية  م�ضاعدات  ب��اخ��رة  مقدي�ضو  ميناء  اإىل  و�ضلت 
ط��ن��ا م���ن امل�����واد االإغ���اث���ي���ة، ���ض��ريت��ه��ا هيئة  حت��م��ل 572 

واملتاأثرين  النازحني  مل�ضاندة  االإم��ارات��ي  االأح��م��ر  الهالل 
من اجلفاف يف ال�ضومال ودعم اأو�ضاعهم االإن�ضانية.

لتوفري  االأ�ضا�ضية  الغذائية  امل���واد  امل�����ض��اع��دات  وتت�ضمن 
احتياجات 600 األف �ضخ�س، وياأتي حتريك هذه ال�ضحنة 

من امل�ضاعدات �ضمن برنامج الهيئة االإن�ضاين للمتاأثرين، 
والذي يتم تنفيذه يف اإطار توجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
اآل نهيان ويل عهد ابوظبي نائب القائد  حممد بن زايد 

االأعلى للقوات امل�ضلحة.                )التفا�ضيل �س2(

يف حديث الذكريات:
�لعّر�فة �إليز�بيث تي�سييه تروي لقاء�تها مع ميرت�ن و�سري�ك

•• الفجر -خرية ال�سيباين

اجلمهورية  روؤ���ض��اء  اأذن  يف  تهم�س  ال��ت��ي  امل���راأة  ك��ان��ت  ع��دي��دة،  ل�ضنوات 
الفرن�ضية وغريهم. عّرافة النجوم واالأقوياء، ن�ضحت اإليزابيث تي�ضييه 
الرئي�س  منها  وط��ل��ب  الثانية،  والي��ت��ه  ف��رة  ط���وال  م��ي��ران  فران�ضوا 

اال�ضراكي توقعاتها قبل اتخاذ قرارات �ضخ�ضية اأو �ضيا�ضية معينة.
)التفا�ضيل �س11(

�إ�سابة جنديني �أمريكيني 
���س��وري��ا يف  ب��ه��ج��وم 

•• وا�سنطن-وكاالت:

اأم�س  ال�����دويل  ال��ت��ح��ال��ف  اأع���ل���ن 
جنديني  اإ������ض�����اب�����ة  اخل���م���ي�������س 
اأمريكيني يف هجوم غري مبا�ضر 
دير  قرب  اخل�ضراء  القرية  على 
القاعدة  اإىل  اإ����ض���ارة  يف  ال������زور، 
النفطي  العمر  بحقل  الع�ضكرية 

يف �ضوريا.
وق����ال ال��ت��ح��ال��ف ع��ر ت��وي��ر اإن 
ال��ت��ح��ق��ي��ق حاليا.  ق��ي��د  ال��ه��ج��وم 
اأن�������ه مت ع������الج اأح�����د  واأ�������ض������اف 
االآخ���ر  يخ�ضع  بينما  امل�����ض��اب��ني 

للتقييم بعد اإ�ضابته يف الراأ�س.
االإيرانية  امليلي�ضيات  وا�ضتهدفت 
ب��ع��د م��ن��ت�����ض��ف ل��ي��ل االأرب����ع����اء-
العمر  ح��ق��ل  ق���اع���دة  اخل��م��ي�����س 
ع�ضكرية  ق��اع��دة  )اأك���ر  النفطي 
�ضوريا(،  يف  ال�����دويل  ل��ل��ت��ح��ال��ف 
من  االأول  هو  ه��ذا  واال�ضتهداف 

نوعه منذ نحو 3 اأ�ضهر.
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اأخبـار الإمـارات

 

% متخطيا توقعات املنظمات الدولية الناجت املحلي الإجمايل للإمارات للعام 2021 يحقق معدلت منو اإيجابية بلغت 3.8 

حممد بن ر��سد: يف عامل م�سطرب متغري مل تتوقف �لإمار�ت عن �ل�سري بثبات للأمام 
 �قت�سادن��ا يف ت�س�اعد.. م�س��ريتنا يف ت�س���ارع ونب�س���ر �س����عبنا باأن �لق���ادم �أف�س��ل

الوطني وقدرته على جتاوز خمتلف  االقت�ضاد  دليال على متانة ومرونة 
اإىل فر�س للنمو والتطور، وهو ر�ضالة وا�ضحة على  التحديات وحتويلها 
اأن بيئة االأعمال يف دولة االإم��ارات �ضتوا�ضل متيزها وجاذبيتها باعتبارها 
واملبتكرين،  ال��ري��ادي��ة  امل�ضاريع  واأ���ض��ح��اب  االأع��م��ال  ل���رواد  مف�ضلة  وجهة 

ومناخا تناف�ضيا رائدا ملزاولة االأن�ضطة االقت�ضادية«.

الزيودي: دليل اإ�صايف على كفاءة النهج املتميز 
الذي اتبعته دولة الإمارات خلل املرحلة املا�صية

 بف�صل حكمة قيادتها الر�صيدة ودعمها اللحمدود.
من جهته، قال معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير دولة للتجارة 
اخلارجية اإن دولة االإم��ارات توا�ضل حتقيق االإجن��ازات البارزة يف خمتلف 
الذي  امل�ضتدام  االقت�ضادي  التطور  �ضيما  ال  امل�ضتدامة  التنمية  جم��االت 
يعك�ضه اليوم حتقيق %3.8 ن�ضبة منو يف الناجت املحلي االإجمايل للدولة، 
كبري  بفارق  ف��اق  رقما  وم�ضجال  االإقليمية،  االقت�ضادات  معظم  متجاوزا 
االإمارات  دولة  ريادة  يبني  الذي  االأمر  املعنية،  الدولية  املوؤ�ض�ضات  توقعات 
يف �ضوء توجيهات وروؤية قيادتها الر�ضيدة واملبادرات اال�ضراتيجية حتت 
واخلارجي  الداخلي  النمو  لتحقيق  تهدف  التي  م�ضاريع اخلم�ضني  مظلة 
للدولة يف خمتلف املجاالت خالل اخلم�ضني عاما املقبلة و�ضوال اإىل مئوية 

االإمارات 2071.
النهج  ك��ف��اءة  على  اإ�ضافيا  دليال  النتيجة  ه��ذه  “متثل  معاليه:  واأ���ض��اف 
بف�ضل حكمة  املا�ضية  املرحلة  خ��الل  االإم���ارات  دول��ة  اتبعته  ال��ذي  املتميز 
املتغريات  م��ع  ال�ضليم  وتعاملها  ال��الحم��دود،  ودعمها  الر�ضيدة  قيادتها 
والتحديات بروؤية ا�ضت�ضرافية للم�ضتقبل، وب�ضيا�ضات �ضحيحة ومرنة وذات 
عوائد اإيجابية م�ضتدامة، حيث يو�ضح هذا النمو يف الناجت املحلي االإجمايل 
ا�ضتعادة م�ضار النمو االإيجابي يف بيئة االأعمال وحتقيق منو وا�ضع النطاق 
يف  والرئي�ضية  احليوية  االقت�ضادية  واالأن�ضطة  القطاعات  خمتلف  ي�ضمل 
يوؤكد  مما  و2019   2020 عامي  يف  نظريتها  تفوق  ومبعدالت  الدولة 
العاملية،  اجل��ائ��ح��ة  م��ن  ال��ت��ع��ايف  ال��ي��وم جت���اوز مرحلة  ال��دول��ة  اقت�ضاد  اأن 
وجاهزيته الآفاق جديدة من النمو والزخم يف اأن�ضطة التجارة واال�ضتثمار، 
يف  وال�ضركات  للمواهب  مف�ضلة  عاملية  كوجهة  ال��دول��ة  مكانة  يعزز  ومب��ا 

خمتلف القطاعات احليوية«.

�صارة الأمريي: النمو يعك�س جهود القطاعات
 احليوية يف الدولة لرت�صيخ مكانة الإمارات الريادية.

م���ن ن��اح��ي��ت��ه��ا اأك�����دت م��ع��ايل ����ض���ارة ب��ن��ت ي��و���ض��ف االأم������ريي وزي�����رة دولة 
الرابعة  ال�ضناعية  وال��ث��ورة  التكنولوجيا  اأهمية  املتقدمة،  للتكنولوجيا 
الريادية  مكانتها  وتر�ضيخ  االإم���ارات،  لدولة  االقت�ضادي  التنوع  تعزيز  يف 
اأبرز االقت�ضادات التناف�ضية على امل�ضتويني االإقليمي والعاملي، وهو  �ضمن 
ما انعك�س ب�ضكل وا�ضح على النتائج االإيجابية التي حققتها الدولة حيث 
جتاوز ناجتها املحلي االإجمايل للعام 2021 معظم التوقعات العاملية مبا 

يف ذلك املوؤ�ض�ضات الدولية املخت�ضة.
وقالت معاليها: “يعك�س النمو الذي حققته القطاعات احليوية يف الدولة، 
اجلهود املتوا�ضلة التي تقوم بها كافة اجلهات واملوؤ�ض�ضات مدفوعة بروؤية 
يف  ت�ضاهم  حمكمة،  وخطط  با�ضراتيجيات  وعمال  ال��ق��ي��ادة،  وتوجيهات 
وت�ضكيل  االإجمايل،  املحلي  الناجت  يف  م�ضاهماتها  ورف��ع  القطاعات  متكني 
منظومة اقت�ضادية متكاملة حتقق تطلعات الدولة وتر�ضخ مكانتها العاملية 

�ضمن اأهم واأقوى االقت�ضادات يف العامل«.

ال�ضناعات  ق��ط��اع  ك��م��ا ح��ق��ق  ق��ب��ل اجل��ائ��ح��ة،  م��ا  اأرق�����ام  ب��ذل��ك  متخطية 
 10.1% وبن�ضبة   2020 العام  عن   7.5% بلغ  كبريا  منوا  التحويلية 
2019 مما يثبت جناح اخلطط اال�ضراتيجية التي انتهجتها  عن العام 
ال�ضناعة  وحت��ف��ي��ز  ال�ضناعي  ال��ق��ط��اع  لتطوير  االإم�����ارات  دول���ة  ح��ك��وم��ة 

الوطنية.
وحققت  الوطني  االقت�ضاد  دع��م  يف  كذلك  العقارية  االأن�ضطة  و�ضاهمت 
العام  مع  باملقارنة  الثابتة  باالأ�ضعار   5.7% ق��دره  منوا   2021 العام  يف 
2020 وبن�ضبة %8.6 عن العام 2019، لتوؤكد تعايف القطاع وجتاوزه 
اأرقام منو ما قبل اجلائحة، كما ان�ضمت اأن�ضطة املالية والتاأمني اإىل قائمة 

النمو امل�ضطرد حيث حققت منوا بلغ %3.7 يف العام 2021.

منو غري م�صبوق.
و حقق ن�ضاط االإقامة واخلدمات الغذائية احل�ضة االأكر من ن�ضب النمو 
يف  منوه  ن�ضبة  و�ضلت  حيث  الثابتة،  باالأ�ضعار  االإجمايل  املحلي  الناجت  يف 
اأعلى ن�ضبة منو ي�ضهدها هذا  %21.2 حمققة بذلك  اإىل   2021 العام 
ال�ضحة  ن�ضاط  حقق  كما  واح���د،  ع��ام  خ��الل  بال�ضياحة  املرتبط  القطاع 
واخلدمات االجتماعية يف العام 2021 ن�ضبة منو جتاوزت %13.8 عن 
العام 2020، ون�ضبة %25.2 عن العام 2019 ليعلن كذلك عن اأكر 

ن�ضب منو يبلغها هذا القطاع احليوي.

�صلطان اجلابر: روؤية ا�صت�صرافية للقيادة يف جمال 
القت�صاد امل�صتدام وتعزيز منو ال�صناعات املتقدمة

 املتعمدة على التكنولوجيا.
و قال معايل الدكتور �ضلطان بن اأحمد اجلابر وزير ال�ضناعة والتكنولوجيا 

املتقدمة : “جاء منو ال�ضناعات التحويلية الداعمة للناجت املحلي االإجمايل، 
اقت�ضادها  وتطوير  مكانتها،  تر�ضيخ  على  االإم����ارات  دول��ة  حر�س  ليوؤكد 
وبف�ضل  العامل.  يف  وتقدما  من��وا  االقت�ضادات  اأك��ر  بني  لت�ضبح  الوطني 
روؤي��ة القيادة، جنحت دول��ة االإم��ارات يف حتقيق وت�ضجيل منو ملحوظ يف 
ناجتها املحلي االإجمايل الذي و�ضل اإىل %3.8، متخطية بذلك توقعات 

العديد من املوؤ�ض�ضات الدولية ».
واأ�ضاف معاليه: “ت�ضتمر وزارة ال�ضناعة والتكنولوجيا املبتكرة يف مهمتها 
الهادفة اإىل توفري البيئة التنظيمية والت�ضريعية الداعمة للنمو واالبتكار، 
املزيد  يحقق  وا�ضحا  تقدميا  نهجا  الداعمة  التمويلية  احللول  وتوفري 
من النمو والنجاح لدولة االإمارات، ويج�ضد الروؤية اال�ضت�ضرافية للقيادة 
القطاعات  يف  النف�س  على  االعتماد  وزي��ادة  امل�ضتدام،  االقت�ضاد  جم��ال  يف 
التكنولوجيا  القائمة على  املتقدمة  ال�ضناعات  وتعزيز منو  االأولوية،  ذات 

املتطورة«.

بن طوق: اجلهود م�صتمرة واملرحلة املقبلة �صت�صهد م�صتويات 
اأكرث تقدما وازدهارا لقت�صاد الدولة مبحركات منو جديدة 

و�صراكات خارجية اأكرث تنوعا.
“من جديد يثبت  امل��ري وزي��ر االقت�ضاد:  و قال معايل عبد اهلل بن طوق 
اقت�ضاد دولة االإمارات قدرته اأمام خمتلف التحديات التي تفر�س نف�ضها 
توقعات  تتجاوز  من��و  م��ع��دالت  وي�ضجل  العاملي،  االقت�ضادي  امل�ضهد  على 
املحللني وتقديرات املوؤ�ض�ضات الدولية، حيث �ضجل الناجت املحلي االإجمايل 
وكفاءة  املتبع  امل�����ض��ار  �ضحة  ي��وؤك��د  م��ا  وه��و   ،2021 للعام  من��وا   3.8%
واعية  روؤي���ة  وف��ق  اع��ت��م��اده��ا  ال��ت��ي مت  االق��ت�����ض��ادي��ة  ال�ضيا�ضات واخل��ط��ط 

وتوجيهات �ضديدة للقيادة الر�ضيدة للدولة«.
و اأ�ضاف معاليه: “ لقد و�ضعت دولة االإمارات هدفا طموحا لتكون االأ�ضرع 
تعافيا من تداعيات اأ�ضواأ جائحة �ضحية واقت�ضادية واجهت العامل حديثا، 
فرة  خالل  الوطني  باالقت�ضاد  للنهو�س  متكاملة  ا�ضراتيجية  و�ضاغت 
وجدول  حم��ددة  مراحل  وفق  اخلطط  تنفيذ  مت  وبالفعل  قيا�ضية،  زمنية 
التعايف  مرحلة  جت��اوزن��ا  اأننا  بثقة  القول  ميكننا  وال��ي��وم  م��درو���س،  زمني 
االقت�ضادي  العمل  وق��ط��اع��ات  حم���اور  ك��اف��ة  يف  النمو  مرحلة  يف  ودخ��ل��ن��ا 
التجارة اخلارجية وتدفقات  النمو ن�ضهده يف ن�ضاط حركة  بالدولة وهذا 

اال�ضتثمار االأجنبي وال�ضياحة«.
اأكر  اأن اجلهود م�ضتمرة واملرحلة املقبلة �ضت�ضهد م�ضتويات  واأكد معاليه 
تقدما وازدهارا القت�ضاد الدولة مبحركات منو جديدة و�ضراكات خارجية 
التنمية  ممكنات  وي��وف��ر  امل�ضتقبلية  ال��دول��ة  روؤي���ة  يخدم  مب��ا  تنوعا  اأك��ر 

ال�ضاملة وامل�ضتدامة.

بالهول الفل�صي: حمطة مف�صلية مهمة يف م�صرية
 النمو القت�صادي لدولة الإمارات يف �صوء الروؤية
 احلكيمة والدعم اللحمدود لقيادتها الر�صيدة.

من جانبه، قال معايل الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد بالهول الفال�ضي 
حتقيق  اإن  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  وامل�ض�اريع  االأعم�������ال  لري������ادة  دولة  وزير 
االإمارات  لدول�����ة  االإجمايل  املحلي  النات������ج  املتميزة يف من�������و  الن�ضبة  هذه 
االإمارات  لدول������ة  االقت�ضادي  النم���و  م�ض��رية  يف  مهم��ة  مف�ضلي���ة  حمطة 
الر�ض�����يدة، حيث  لقيادتها  الالحمدود  والدعم  الروؤية احلكيمة  �ض����وء  يف 
يثبت هذا النمو جم����ددا كف������اءة ال�ضيا�ضات االقت�ضادية والتنموية للدولة 
خمتلف  يف  الدول����ة  اقت�ض����اد  ي�ض����هده  ال������ذي  احلقيقي  التطور  ويعك�س 

املجاالت.
العامل  �ضهدها  التي  االقت�ضادية  التحديات  �ضوء  “يف  معاليه:  اأ�ضاف  و 
خالل العامني املا�ضيني نتيجة تداعيات اجلائحة العاملية على اقت�ضادات 
جميع دول العامل، واملتغريات االقت�ضادية االأخرى يف املنطقة والعامل، ميثل 
حتقيق منو بن�ضبة %3.8 يف الناجت املحلي االإجمايل للدولة، ومبا يفوق 
التوقعات العاملية ويتجاوز معدالت التي مت حتقيقها على م�ضتوى املنطقة، 

•• دبي-وام:

اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  اأكد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” اأنه يف عامل م�ضطرب متغري 
اقت�ضادنا يف   : ل��الأم��ام وق��ال  ال�ضري بثبات  االإم���ارات عن  مل تتوقف دول��ة 
ت�ضاعد .. م�ضريتنا يف ت�ضارع .. تناف�ضيتنا مت�ضي لالأعلى .. م�ضتقبلنا اإىل 

خري باإذن اهلل .. ونب�ضر �ضعبنا باأن القادم اأف�ضل«.
لدولة  االإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  اإع���الن حتقيق  م��ع  بالتزامن  بذلك  ج��اء 
اإي��ج��اب��ي��ة جتاوزت  ن�ضبة من��و   2021 ل��ل��ع��ام  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�����ارات 
االأداء  متانة  يوؤكد  ما  املخت�ض�ضة  الدولية  واملوؤ�ض�ضات  املحللني  تقديرات 

االقت�ضادي للدولة.
املحلي  ال��ن��اجت  للتناف�ضية واالإح�����ض��اء حتقيق  امل��رك��ز االحت���ادي  اأع��ل��ن  فقد 
متجاوزا   3.8% بلغ  من��وا  الثابتة  باالأ�ضعار  االإم����ارات  ل��دول��ة  االإج��م��ايل 
بذلك تقديرات وتوقعات املوؤ�ض�ضات الدولية والتي قدرت منو الناجت املحلي 

االإجمايل للدولة يف العام 2021 بن�ضبة تراوح 2.1%.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأ���ض��اف  و 
ال���دول���ة، رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء، ح��اك��م دب���ي : ان��ت��ه��ى امل��رك��ز االحت����ادي 
الناجت املحلي االجمايل لدولة االإمارات  للتناف�ضية واالح�ضاء من ح�ضاب 
حول  ي��راوح  منو  حتقيق  الدولية  املنظمات  توقعات  كانت   ..  2021 يف 
منو  م��ن  اأع��ل��ى  من��وا   %  ?3.8 وحققنا   .. الوطني  القت�ضادنا   2.1%
2019.. و االأعلى منوا يف املنطقة وباالأ�ضعار اجلارية كان الناجت تريليون 
489 مليار درهم«. و اأكد �ضموه اأن تعزيز وحت�ضني االإجراءات والت�ضريعات 
ب�ضورة  لال�ضتثمارات  جاذبة  بيئة  الدولة  مكانة  على  حافظ  االقت�ضادية، 
كاأحد  العامل  على  واالنفتاح  اخلارجية  التجارة  دعم  جانب  اإىل  م�ضتمرة، 
ال�ضيا�ضات  ه��ذه  جن��اح  يعزز  كما  الدولية،  االقت�ضادية  العالقات  مكونات 
وتكاملها متطلبات التنمية امل�ضتدامة وحتقيق الرخاء االقت�ضادي والعي�س 
الكرمي لكل مواطني ومقيمي الدولة، وت�ضاهم يف حتقيق ريادة وتناف�ضية 

دولة االإمارات على امل�ضتويني االإقليمي والدويل.
االقت�ضادي،  التنويع  م�ضتوى  االإجمايل  املحلي  الناجت  بيانات  اأك��دت  وقد 
�ضاهمت  حيث  النفطية  غ��ري  االقت�ضادية  لالأن�ضطة  الن�ضبية  واالأه��م��ي��ة 
االإجمايل،  املحلي  الناجت  منو  يف  رئي�ضي  ب�ضكل  النفطية  غري  القطاعات 
وتراجعت م�ضاهمة ال�ضناعات اال�ضتخراجية ت�ضمل النفط والغاز يف الناجت 
املحلي االإجمايل باالأ�ضعار الثابتة من %29.1 يف العام 2019 لت�ضبح 
%27.7 يف العام 2021 وهو ما ين�ضجم مع �ضيا�ضات الدولة االقت�ضادية 
على  القائم  االقت�ضاد  وتر�ضيخ  النفط،  اقت�ضاد  على  االعتماد  تقلي�س  يف 

املعرفة واالبتكار، وتعزيز ال�ضناعات الوطنية غري النفطية.
كما كان للربع الرابع من العام 2021 دور كبري يف ارتفاع ن�ضبة منو الناجت 
بلغت  2020 حيث  العام  نف�ضها من  الفرة  باملقارنة مع  ال�ضنوي  املحلي 
منو  ون�ضبة   ،8.3% الرابع  الربع  يف  االإج��م��ايل  املحلي  الناجت  منو  ن�ضبة 
يف  نف�ضها  الفرة  من  نظريتها  عن   6.2% بن�ضبة  النفطي  غري  الناجت 
العام 2020، يف حني حقق الناجت املحلي االإجمايل للعام 2021 باالأ�ضعار 
اجلارية منوا بلغ %13.5 وهي من ن�ضب النمو الرائدة على ال�ضعيدين 

االإقليمي والعاملي.

القطاعات غري النفطية تقود النمو.
واأ�ضهم تفعيل املبادرات االقت�ضادية املبتكرة واملتعلقة بالقطاعات واالأن�ضطة 
غري النفطية ب�ضكل اإيجابي يف تعزيز منو الناجت املحلي االإجمايل للدولة 
1،492،639 درهم تريليون  الثابتة  باالأ�ضعار  بلغ  والذي   2021 للعام 
و492 مليارا و639 مليون درهم ، فيما بلغ الناجت املحلي غري النفطي 
باالأ�ضعار الثابتة 1،079،774 درهم تريليون و79 مليارا و774 مليون 
درهم حمققا منوا اإيجابيا يف كافة القطاعات احليوية، حيث منت القيمة 
امل�ضافة لتجارة اجلملة والتجزئة يف الناجت املحلي باالأ�ضعار الثابتة بن�ضبة 
 2019 %8.1 عن العام  2020، وبن�ضبة  %14.1 باملقارنة مع العام 

توؤرق  تداعياتها  ت��زال  وال  املنطقة، 
ال�ضحايا واملنكوبني الذين يواجهون 

ظروفا اإن�ضانية �ضعبة.

و�سول م�ساعد�ت �إمار�تية لدعم �لأو�ساع �لإن�سانية للمت�سررين من �جلفاف يف �ل�سومال

ال�����ض��وم��ال. وت��ع��ت��ر ال�����ض��وم��ال من 
تاأثرا  االأف��ري��ق��ي  ال��ق��رن  دول  اأك����ر 
ب��ك��ارث��ة اجل���ف���اف ال��ت��ي ت��خ��ي��م على 

ال��ه��ي��ئ��ة حاليا  وت��ع��م��ل  االإن�����ض��ان��ي��ة، 
م���ن خ���الل ع���دد م���ن امل���ح���اور لنقل 
اإىل  العاجلة  االحتياجات  من  املزيد 

امل�����ض��اع��دات ل��ل��م��ت�����ض��رري��ن، ك��م��ا قام 
التي  الثانية  املرحلة  بتنفيذ  الفريق 
ال�����ض��رب عر  م��ي��اه  ت��وف��ري  ت�ضمنت 
لل�ضكان  و���ض��ه��اري��ج  ك��ب��رية  ن��اق��الت 
النائية  الريفية  املناطق  يف  املحليني 

يف ال�ضومال.
واأ�ضار الفالحي اإىل اأن الهيئة تبذل 
ق�����ض��ارى ج��ه��ده��ا م��ن اأج����ل اإح����داث 
االإغاثة  ج��ه��ود  يف  امل��ط��ل��وب  ال���ف���رق 
االأقاليم  م���ن  ع����دد  يف  االإن�������ض���ان���ي���ة 
باالأو�ضاع  تاأثرا  االأك��ر  ال�ضومالية 
االإن�������ض���ان���ي���ة ال����راه����ن����ة، م����وؤك����دا اأن 
باالأو�ضاع  االإم�������ارات  دول����ة  اه��ت��م��ام 

حجم املعاناة االإن�ضانية على ال�ضاحة 
الدكتور  �ضعادة  وق���ال  ال�ضومالية. 
العام  حممد عتيق الفالحي االأمني 
حتريك  اإن  االأح��م��ر  ال��ه��الل  لهيئة 
من  الثالثة  امل��رح��ل��ة  ميثل  ال��ب��اخ��رة 
با�ضتجابتها  اخلا�س  الهيئة  برنامج 
كارثة  تفاقم  اع��ق��اب  يف  االإن�����ض��ان��ي��ة، 
االأمطار  �ضح  ع��ن  الناجمة  اجل��ف��اف 
ل���ث���الث���ة م���وا����ض���م م���ت���ت���ال���ي���ة، حيث 
�ضبقتها املرحلة االأوىل التي ت�ضمنت 
ت�ضيري ج�ضر جوي على وجه ال�ضرعة 
اإىل العا�ضمة، يرافقه فريق ا�ضتجابة 
اإي�ضال  ع��ل��ى  اأ�����ض����رف  ال��ه��ي��ئ��ة  م���ن 

لي�س  ال�ضومايل  لل�ضعب  االإن�ضانية 
ع��ق��ود من  ب��ل م�ضتمر منذ  ج��دي��دا، 
الذي  ال��دور  اإط��ار  الزمان، وياأتي يف 
ت�ضطلع به الدولة للحد من املعاناة 
منظور  من  العامل،  حول  االإن�ضانية 
بجن�س  ي��رت��ب��ط  وال  ب��ح��ت  اإن�����ض��اين 
معامله  ب��ل حت��دد  اأو طائفة،  ع��رق  اأو 
ح��اج��ة االإن�����ض��ان اأي��ن��م��ا ك���ان للدعم 

وامل�ضاندة.
يذكر اأن توزيع امل�ضاعدات االإن�ضانية 
ع��ل��ى امل��ت��اأث��ري��ن وال��ن��ازح��ني، ي��ت��م يف 
التي  وخميماتهم  تواجدهم  مناطق 
االحتياجات  م����ن  ل��ل��ك��ث��ري  ت��ف��ت��ق��ر 

الهيئة  ب��رن��ام��ج  ���ض��م��ن  امل�����ض��اع��دات 
االإن�����ض��اين ل��ل��م��ت��اأث��ري��ن، وال����ذي يتم 
�ضاحب  توجيهات  اإط���ار  يف  تنفيذه 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 
نهيان ويل عهد ابوظبي نائب القائد 
ومتابعة  امل�ضلحة،  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى 
���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ح���م���دان ب���ن زاي����د اآل 
منطقة  يف  احل����اك����م  مم���ث���ل  ن���ه���ي���ان 
الظفرة رئي�س الهيئة، بتقدمي كل ما 
من �ضاأنه اأن يلبي احتياجات االأ�ضقاء 
يف ال�ضومال من امل�ضاعدات االإغاثية 
التي يحتاجها املتاأثرون من اجلفاف 
يف ظ��روف��ه��م احل���ال���ي���ة، واحل����د من 

•• مقدي�سيو-وام:

باخرة  مقدي�ضو  ميناء  اإىل  و�ضلت 
م�ضاعدات اإماراتية حتمل 572 طنا 
هيئة  �ضريتها  االإغ��اث��ي��ة،  امل����واد  م��ن 
ال��ه��الل االأح��م��ر االإم���ارات���ي مل�ضاندة 
ال��ن��ازح��ني وامل��ت��اأث��ري��ن م��ن اجلفاف 
اأو����ض���اع���ه���م  ال�������ض���وم���ال ودع�������م  يف 

االإن�ضانية.
الغذائية  امل��واد  امل�ضاعدات  وتت�ضمن 
 600 احتياجات  لتوفري  االأ�ضا�ضية 

األف �ضخ�س. 
وي���اأت���ي حت��ري��ك ه���ذه ال�����ض��ح��ن��ة من 

قدمت 6,943 جرعة من لقاح كوفيد-19 خلل الـ 24 �صاعة املا�صية

)�ل�سحة( جتري 264،300 فح�س وتك�سف عن 243 �إ�سابة جديدة بكوفيد 19 و602 حالة �سفاء 
وز�رة �ل�سحة حتتفي بيوم �ل�سحة �لعاملي

•• دبي -وام: 

اأطلقت وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع حملة تفاعلية رقمية عر من�ضاتها 
على و�ضائل التوا�ضل االجتماعي مبنا�ضبة يوم ال�ضحة العاملي الذي يوافق 
7 اإبريل من كل عام وذلك لالحتفاء باإجنازات خط الدفاع االأول تقديراً 
فخر  واإب���راز  االإن�ضاين  ودوره���م  بف�ضلهم  واالإ���ض��ادة  وتكرميهم  جلهودهم 
الوطن بهم. ون�ضرت الوزارة عماًل فنياً يج�ضد االإرادة وااللتزام التي وّحدت 
احلكيمة  القيادة  توجيهات  ظل  يف  اجلائحة  حت��دي  يف  االإم���ارات  جمتمع 
دولة  اأن  للعامل  اإن�ضانية  ر�ضالة  االعالمي  االإن��ت��اج  ه��ذا  ويحمل   . ودعمها 
االإمارات التي اأطلقت قيادتها احلكيمة �ضعار “ال ت�ضّلون هم” والتي كانت 
الدولة  ق��درات  تعزيز  الفارق يف  �ضنعت  للمجتمع،  وثقة  م�ضدر طماأنينة 

وموا�ضلة مرحلة التعايف بثقة وتفاوؤل، بلغ �ضداها واأثرها اأرجاء العامل.

اإ�ضابة  حالة   243 عن  الك�ضف  يف  الدولة  م�ضتوى  على  الفحو�ضات 
جديدة بفريو�س كورونا امل�ضتجد من جن�ضيات خمتلفة، جميعها حاالت 
م�ضتقرة وتخ�ضع للرعاية ال�ضحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع عدد 

احلاالت امل�ضجلة 893،172 حالة.
  كما اأعلنت وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع عدم ت�ضجيل اأي حالة وفاة يف 
املا�ضية وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة  االأربع والع�ضرين �ضاعة 

2،302 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن �ضفاء 602 حالة جديدة مل�ضابني ب “كوفيد - 
19” وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�ضحية 

•• اأبوظبي-وام:

  متا�ضيا مع خطة وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع لتو�ضيع وزيادة نطاق 
الفحو�ضات يف الدولة بهدف االكت�ضاف املبكر وح�ضر احلاالت امل�ضابة 
واملخالطني لهم وعزلهم   ”19 “كوفيد -  امل�ضتجد  بفريو�س كورونا 
264،300 فح�س جديد خالل ال�ضاعات  اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت 
ال� 24 املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ضتخدام اأف�ضل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.
اإج��راءات التق�ضي والفح�س يف الدولة وتو�ضيع نطاق    و�ضاهم تكثيف 

حاالت  ع��دد  جمموع  يكون  وبذلك  امل�ضت�ضفى،  دخولها  منذ  ال��الزم��ة 
ال�ضحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت  اأخ���رى  جهة  م��ن  ح��ال��ة.   872،271 ال�ضفاء 
“كوفيد-19”  لقاح  6،943 جرعة من  املجتمع عن تقدمي  ووقاية 
التي  اجلرعات  جمموع  يبلغ  وبذلك  املا�ضية   24 ال���  ال�ضاعات  خ��الل 
مت تقدميها حتى ام�س 24،580،746 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 

248.53 جرعة لكل 100 �ضخ�س.
و�ضعياً  لقاح كوفيد-19  لتوفري  ال��وزارة  ياأتي ذلك متا�ضيا مع خطة 
اإىل الو�ضول اإىل املناعة املكت�ضبة الناجتة عن التطعيم والتي �ضت�ضاعد 

يف تقليل اأعداد احلاالت وال�ضيطرة على فريو�س كوفيد-19.

- �صلطان اجلابر: روؤية ا�صت�صرافية للقيادة يف جمال القت�صاد امل�صتدام وتعزيز منو ال�صناعات املتقدمة املتعمدة على التكنولوجيا.
- ابن طوق: اجلهود م�صتمرة واملرحلة املقبلة �صت�صهد م�صتويات اأكرث تقدما وازدهارا لقت�صاد الدولة مبحركات منو جديدة و�صراكات خارجية اأكرث تنوعا.

- بالهول الفل�صي: حمطة مف�صلية مهمة يف م�صرية النمو القت�صادي لدولة الإمارات يف �صوء الروؤية احلكيمة والدعم اللحمدود لقيادتها الر�صيدة.
- الزيودي: دليل اإ�صايف على كفاءة النهج املتميز الذي اتبعته دولة الإمارات خلل املرحلة املا�صية بف�صل حكمة قيادتها الر�صيدة ودعمها اللحمدود.

- �صارة الأمريي: النمو يعك�س جهود القطاعات احليوية يف الدولة لرت�صيخ مكانة الإمارات الريادية.
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اأخبـار الإمـارات

حاكم �ل�سارقة ي�سدر مر��سيم �أمريية باإعادة ت�سكيل �ملجال�س �لبلدية ملدن �ل�سارقة 
و�لذيد وخورفكان وكلباء ودبا �حل�سن ومناطق �لبطائح و�ملد�م ومليحة و�حلمرية

ب�ضاأن اإعادة ت�ضكيل املجل�س البلدي ملدينة دبا احل�ضن.
احل�ضن  دب��ا  ملدينة  البلدي  املجل�س  ت�ضكيل  ُي��ع��اد  اأن  على  امل��ر���ض��وم  ون�س 
برئا�ضة ال�ضيد اأحمد عبداهلل حممد بن يعروف النقبي، وع�ضوية كل من 

ال�ضادة التالية اأ�ضماوؤهم: 
1. اأحمد �ضلطان �ضليمان علي الظهوري.
اأحمد عبداهلل اأحمد بغداد الدرمكي.  .2

�ضعيد حممد را�ضد الن�ضاي احلمودي.  .3
�ضليمان نا�ضر نا�ضر حممد النعيمي.  .4
عبداهلل �ضعيد �ضامل البّلي الظهوري.  .5

علي عبداهلل حممد بن يعروف النقبي.  .6
حممد اأحمد �ضالح العامل احليايى.  .7
يا�ضني �ضامل حممد �ضرار الظهوري.  .8

كما اأ�ضدر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو 
املجل�س االأعلى حاكم ال�ضارقة، املر�ضوم االأمريي رقم 22 ل�ضنة 2022م 

ب�ضاأن اإعادة ت�ضكيل املجل�س البلدي ملنطقة البطائح.
ون�س املر�ضوم على اأن ُيعاد ت�ضكيل املجل�س البلدي ملنطقة البطائح برئا�ضة 
ال�ضيد حممد عبداهلل را�ضد حلي�س الكت�بي، وع�ضوية كل من ال�ضادة التالية 

اأ�ضماوؤهم: 
خليفه عبيد خليفه بن ر�ضيد الكتبي.  .1

�ضامل عبيد �ضامل بن �ضنه الكتبي.  .2
�ضلطان �ضويدان �ضامل بن ر�ضيد الكتبي.  .3

�ضيف مبارك �ضيف اجلزيعي الكتبي.  .4
عبداهلل �ضامل عبداهلل امل�ضافري.  .5
حممد مطر عبداهلل امل�ضافري.  .6

كما اأ�ضدر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو 
املجل�س االأعلى حاكم ال�ضارقة، املر�ضوم االأمريي رقم 23 ل�ضنة 2022م 

ب�ضاأن اإعادة ت�ضكيل املجل�س البلدي ملنطقة املدام.
برئا�ضة  امل��دام  ملنطقة  البلدي  املجل�س  ت�ضكيل  ُيعاد  اأن  على  املر�ضوم  ون�س 
ال�ضادة  من  كل  وع�ضوية  الكتب�ي،  هويدن  مع�ضد  حممد  �ضلطان  ال�ضيد 

التالية اأ�ضماوؤهم : 1. جمعه حممد علي �ضراره الكتبي.
�ضامل مطر حمد �ضعود الكتبي.  .2
�ضعيد حممد �ضعيد الرا�ضدي.  .3

�ضريجي حممد حممد عيد الكتبي.  .4
عبداهلل �ضابر �ضعيد �ضابر الكتبي.  .5

علي عو�س علي عمري الكتبي.  .6
كما اأ�ضدر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو 

را�ضد مهرّي بخيت حممد الكتبي.  .3
4. �ضامل عبداهلل علي بن غرير الكتبي.

�ضعيد حممد عبداهلل البديوي الطنيجي.  .5
عبداهلل علي عبداهلل بن �ضم�ضه.  .6

عبيد حامد عبيد بن خليفة الطنيجي.  .7
عيد مطر علي بن غرير الكتبي.  .8

كما اأ�ضدر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو 
املجل�س االأعلى حاكم ال�ضارقة، املر�ضوم االأمريي رقم 19 ل�ضنة 2022م 

ب�ضاأن اإعادة ت�ضكيل املجل�س البلدي ملدينة خورفكان.
ون�س املر�ضوم على اأن ُيعاد ت�ضكيل املجل�س البلدي ملدينة خورفكان برئا�ضة 
التالية  ال�����ض��ادة  م��ن  ك��ل  وع�ضوي�ة  ال��ن��ق��ب��ي،  عبيد  خمي�س  را���ض��د  ال�ضيد 

اأ�ضماوؤهم : 
خالد اإبراهيم حممد عبداهلل احلو�ضني.  .1

را�ضد خمي�س حممد را�ضد النقبي.  .2
�ضعيد عبداهلل �ضعيد عبداهلل النقبي.  .3

�ضهيل على �ضعيد خلف النقبي.  .4
حممد خلفان عبداهلل خلفان النقبي.  .5

6. حممد زيد علي اخلنزوري ال�ضحي.
حممد علي اأحمد اجلوهري احلمادي.  .7
يو�ضف عبداهلل اأحمد �ضاهني الرئي�ضي.  .8

كما اأ�ضدر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو 
املجل�س االأعلى حاكم ال�ضارقة، املر�ضوم االأمريي رقم 20 ل�ضنة 2022م 

ب�ضاأن اإعادة ت�ضكيل املجل�س البلدي ملدينة كلباء.
برئا�ضة  كلباء  ملدينة  البلدي  املجل�س  ت�ضكيل  ُيعاد  اأن  على  املر�ضوم  ون�س 
من  كل  وع�ضوية  الزعابي،  �ضرحان  بن  �ضليمان  عبداهلل  الدكتور�ضليمان 

ال�ضادة التالية اأ�ضماوؤهم : 
ح�ضني حممد عي�ضى بن ح�ضني.  .1

حمد �ضامل عبيد حممد الزعابي.  .2
زايد عبداهلل م�ضعود الكلباين.  .3

�ضامل حممد عبداهلل خمي�س الكندي.  .4
�ضيف خمي�س �ضعيد �ضيف املزروعي.  .5
�ضالح حممد �ضعيد جمعة الغمري.  .6

الدكتور عبيد �ضقر �ضالح ح�ضن املرا�ضدة.  .7
ها�ضم حممد يعقوب البريق.  .8

 كما اأ�ضدر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو 
املجل�س االأعلى حاكم ال�ضارقة، املر�ضوم االأمريي رقم 21 ل�ضنة 2022م 

املجل�س االأعلى حاكم ال�ضارقة، املر�ضوم االأمريي رقم 24 ل�ضنة 2022م 
ب�ضاأن اإعادة ت�ضكيل املجل�س البلدي ملنطقة مليحة.

ون�س املر�ضوم على اأن ُيعاد ت�ضكيل املجل�س البلدي ملنطقة مليحة برئا�ضة 
التالية  ال�ضادة  من  كل  وع�ضوية  الكتب�ي،  علي  �ضيف  علي  �ضلطان  ال�ضيد 

اأ�ضماوؤهم : 
زايد حممد �ضعيد زايد الكتبي.  .1

�ضعيد علي حممد الحج الكتبي.  .2
�ضحي حارب �ضحي عامر املن�ضوري.  .3

4. عبداهلل �ضامل خلفان بن جر�س الكتبي.
م�ضبح بطي عبداهلل �ضعيد القايدي.  .5
م�ضبح حمد �ضعود خ�ضوين الكتبي.  .6

كما اأ�ضدر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو 
املجل�س االأعلى حاكم ال�ضارقة، املر�ضوم االأمريي رقم 25 ل�ضنة 2022م 

ب�ضاأن اإعادة ت�ضكيل املجل�س البلدي ملنطقة احلمرية.
ون�س املر�ضوم على اأن ُيعاد ت�ضكيل املجل�س البلدي ملنطقة احلمرية برئا�ضة 
ال�ضيد حميد �ضيف خليفة بن �ضمحة ال�ضام�ضي، وع�ضوية كل من ال�ضادة 

التالية اأ�ضماوؤهم: 
اأحمد �ضعيد حميد �ضعيد املهريي.  .1

ح�ضن �ضامل علي بن حرب ال�ضام�ضي.  .2
حميد فايز عبدالرحمن فايز ال�ضام�ضي.  .3

طالب را�ضد طار�س بخيت امل�ضافري.  .4
علي را�ضد خليفة عبيد ال�ضام�ضي.  .5

ماجد علي �ضيف بوفيري ال�ضام�ضي.  .6

••ال�سارقة-وام:

ع�ضو  القا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأ�ضدر 
املجل�س االأعلى حاكم ال�ضارقة، املر�ضوم االأمريي رقم 17 ل�ضنة 2022 م 

ب�ضاأن اإعادة ت�ضكيل املجل�س البلدي ملدينة ال�ضارقة.
ون�س املر�ضوم على اأن ُيعاد ت�ضكيل املجل�س البلدي ملدينة ال�ضارقة برئا�ضة 
ال�ضيد �ضامل علي �ضامل اأحمد املهي�ري، وع�ضوية كل من ال�ضادة وال�ضيدات 

التالية اأ�ضماوؤهم: 
بطي عيد بطي عيد ال�ضويهي.  .1

جهاد را�ضد �ضيف جمعة الزعابي.  .2
حمد عبداهلل عبدالرحمن احللو.  .3

خالد را�ضد خليفة املهريي.  .4
خالد عبداللطيف اأمني حممد النمر.  .5

خلفان حممد خلفان الروميه املهريي.  .6
خمي�س �ضيف را�ضد بن �ضويف اآل علي.  .7

8. را�ضد خمي�س حمد را�ضد ال�ضويدي.
�ضامل حممد �ضامل �ضعيد املزروعي.  .9

�ضيف �ضامل �ضعيد �ضامل ال�ضويدي.  .10
عائ�ضة �ضيف حممد اخلاجه.  .11

عائ�ضة اأحمد �ضامل املطوع.  .12
عبداهلل �ضامل اأحمد حممد بو�ضمنوه.  .13
د. عبداهلل �ضامل علي حموده الكتبي.  .14

عبيد �ضلطان علي النابودة ال�ضام�ضي.  .15
د. علي حممد عبدالعزيز بن دروي�س اآل علي.  .16

عي�ضى عبيد خليفة بن غامن احلمريي.  .17
حممد حميد نا�ضر �ضامل العوي�س.  .18

نا�ضر حمدان نا�ضر عبودي.  .19
20. وليد را�ضد خليفة دميا�س.

كما اأ�ضدر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو 
املجل�س االأعلى حاكم ال�ضارقة، املر�ضوم االأمريي رقم 18 ل�ضنة 2022م 

ب�ضاأن اإعادة ت�ضكيل املجل�س البلدي ملدينة الذيد.
برئا�ضة  الذيد  ملدينة  البلدي  املجل�س  ت�ضكيل  ُيعاد  اأن  على  املر�ضوم  ون�س 
الدكتور حممد عبداهلل �ضعيد بن هويدن الكتب�ي، وع�ضوية كل من ال�ضادة 

التالية اأ�ضماوؤهم: 
خليفه عبداهلل حممد ح�ضن اخلاطري.  .1
را�ضد حممد �ضعيد القاب�س الطنيجي.  .2

بها املجال�������س ال�ضعبية يف االأحياء 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  بدولة 
وتهيئتها  الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة  م��ن 
ر�ضالتها  اأداء  ما ميّكنها من  بكل 

يف املجتمع.
ال�ضاعر  االأم�ضية  كما قدم خالل 
ال��ك��ع��ب��ي، ق�ضيدة  ���ض��امل حم��م��د 
“ دار زايد، تلتها  �ضعرية بعنوان 
واالأن�ضطة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل�����ض��اب��ق��ة 
االأدبية التي وجدت تفاعال كبريا 

من احل�ضور.

•• اأبوظبي-الفجر:

����ض���م���ن ف����ع����ال����ي����ات ال����رن����ام����ج 
�ضاحب  ل�����ض��ي��وف  ال���رم�������ض���اين 
األ  ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
– حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان، 

اهلل ..
الرم�ضانية  االأم�ضيات  اإطار   ويف 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي 
ل��ل�����ض��وؤون االإ���ض��الم��ي��ة واالأوق����اف 
يف عدد من املجال�س الرم�ضانية 

ال���ع���ي�������ض���ى، ع�������ض���و جلنة  �����ض����امل 
افتاء  دائ�����رة  امل��ف��ت��ني يف  اخ��ت��ي��ار 
العلم�������اء  ومن  االأردن��ي��ة،  اململكة 
ال���������ض����ي����وف، حت������دث ف���ي���ه���ا عن 

املجال������س املجتمعية..
ت��راث را�ضخ وتاريخ  اأنها   م��وؤك��داً 
ي��ت��ع��ل��م ف��ي��ه��ا االأج����ي����ال ال���ع���ادات 
نفو�ضهم  يف  وت���غ���ر����س  وال���ق���ي���م 
ال�����ض�����������������������������������ه��ام��ة وامل��������روءة وحب 

االأوطان..
حتظى  التي  باالأهمية  م�ض������يدا   

مكتب  م��ع  وال��ت��ع��اون  بالتن�ضيق 
����ض���وؤون امل��ج��ال�����س يف دي�����وان ويل 
العهد، به�����دف التوعية بعدد من 
واملجتمعية،  ال��دي��ن��ي��ة  الق�ضاي�ا 
اأم�ضية  ال��ه��ي��ئ��������������������ة  ع��ق�����������������������������دت 
املتعر�س  جم��ل�����س  يف  رم�����ض��ان��ي��ة 
اليحر  يف  ال��ع��ف��������������������اري  ����ض���ي���ف 

مبنطقة العني حتت عنوان
 “ جم��ال�����ض��ن��ا ... ق��ي��م و���ض��ي��م “ 
وعظية  حم����ا�����ض����رة  ت��خ��ل��ل��ت��ه��ا 
ق���دم���ه���ا ال���دك���ت���ور حم���م���د خري 

�لإمار�ت و�ململكة �ملتحدة ت�ست�سيفان ور�س عمل �ل�سارقة ت�ستعر�س دور �لأديبات �لإمار�تيات يف ت�سكيل �مل�سهد �لثقايف للدولة 
فنية م�سرتكة ملكافحة �لتدفقات �ملالية غري �مل�سروعة

•• اأبوظبي - لندن -وام:

وا�ضلت االإمارات العربية املتحدة واململكة املتحدة تعزيز اجلهود امل�ضركة ملواجهة غ�ضل االأموال واجلرائم اخلطرية 
ال�ضراكة  اإط���ار  يف  وذل���ك  امل�����ض��روع،  غ��ري  للتمويل  امل�ضركة  وامل��خ��اط��ر  بالتهديدات  ال��وع��ي  م�ضتوى  ورف���ع  واملنظمة، 
اال�ضراتيجية االإماراتية - الريطانية ملواجهة التدفقات املالية غري امل�ضروعة.  وقد �ضهد �ضهر مار�س املا�ضي �ضل�ضلة 
من ور�س العمل الفنية امل�ضركة للجهات املعنية االإماراتية والريطانية يف اأبوظبي ولندن، وذلك بهدف تبادل املعلومات 
حول الق�ضايا ذات االهتمام امل�ضرك وتعزيز فهم واإدراك امل�ضاركني ملخاطر التمويل غري امل�ضروع وتهديداته واأمناطه 
املختلفة. وناق�س خراء من الدولتني جمموعة من املو�ضوعات الرئي�ضية، اأهمها فهم تهديدات غ�ضل االأموال، والك�ضف 
املخاطر  عالية  امل�ضروع  التمويل غري  االأم��وال، ومعاجلة منهجيات  املتورطة يف عمليات غ�ضل  عن جماعات اجلرمية 
واملعقدة، ومعاجلة اجتاهات التمويل غري امل�ضروع النا�ضئة واملرتبطة باالأ�ضول االفرا�ضية، واأولويات وحدة املعلومات 

املالية، وال�ضراكات بني القطاعني العام واخلا�س، ومنهجية اإنفاذ القانون ودرا�ضات احلالة.

يبداأ  ال  ال���روائ���ي  اأو  ال�����ض��اع��ر  اأن  م���وؤك���دًة  بال�ضعر  االأوىل 
ب�ضكل  و�ضغفه  ذات��ه  اكت�ضاف  بل من خالل  بقرار  م�ضريته 
ت��دري��ج��ي ح��ت��ى ي��ت��ع��رف ع��ل��ى ال�����ض��اع��ر وال���روائ���ي بداخله 
اأ�ضيل من الثقافة االإماراتية  اأن ال�ضعر مكون  م�ضرية اإىل 
اأو ال�ضعبي وهو حا�ضر يف كل مكان  فلدينا ال�ضعر النبطي 
يف املنا�ضبات العامة واخلا�ضة ويف جمال�س ال�ضمر ولقاءات 
االأهل واالأقارب . بدورها ا�ضتعر�ضت دبي اأبو الهول بداياتها 
م����ادة لرواياتها  االإم����ارات����ي  ل��ل��راث  االأدب���ي���ة واخ��ت��ي��اره��ا 
قبواًل  اأك��ر  لت�ضبح  ال��راث  و حتويلها ق�ض�س  وق�ض�ضها 

لالأطفال بدون امل�ضا�س بجوهرها.
ثالث  عتيق  ع��ف��راء  ال�����ض��اع��رة  ق��دم��ت  �ضعرية  اأم�ضية  ويف 

•• ال�سارقة -وام: 

ال�ضارقة  اإم��ارة  جناح  يف  للكتاب”  ال�ضارقة  “هيئة  نظمت 
التي حتل �ضيف �ضرف ال��دورة ال� 49 من “معر�س لندن 
دور  خاللها  ا�ضتعر�ضت  ح��واري��ة  جل�ضة  للكتاب”  ال��دويل 
الثقايف  امل�ضهد  ت�ضكيل  يف  االإماراتيات  واالأدي��ب��ات  الكاتبات 
جانب  اإىل  خ��ا���س  ب�ضكل  واالإم���ارات���ي  ع���ام  ب�ضكل  ال��ع��رب��ي 
وتركيبتها  للدولة  اجلغرايف  واملوقع  واللغة  ال��راث  تاأثري 
ال�ضكانية على االأديب االإماراتي �ضارك بها كل من ال�ضاعرة 

الدكتورة عفراء عتيق والروائية دبي اأبو الهول.
عالقتها  عن  باحلديث  اجلل�ضة  عتيق  الدكتورة  وا�ضتهلت 

�ضياق  ويف  والتعبري  الت�ضوير  يف  ال�ضعر  قوة  تبني  ق�ضائد 
حديثها عن وظيفة ال�ضعر ودوره يف حفظ الثقافة والراث 
اأو  ال�ضعر  اأكتب  :ال�ضعر م�ضوؤولية كبرية يف كل مرة  قالت 
كاماًل  جمتمعي  اأحمل  باأنني  اأ�ضعر  جمهوري  اأم��ام  األقيه 

على كتفي.
اأو�ضحت  عام  ب�ضكل  العربي  واالأدب  ال�ضعر  م�ضتقبل  و عن 
متاحة  اليوم  املكتوبة  الن�ضو�س  ك��ون  متفائلة  اأنها  عتيق 
ويقتني  قارئاً  يكون  الأن  بحاجة  لي�س  الفرد  واأن  للجميع 
االأ�ضعار  تقدم  االجتماعي  التوا�ضل  فمواقع  ليقراأ  كتاباً 
ذوقها  ينا�ضب  م��ا  �ضتجد  فئة  وك��ل  للجميع  والن�ضو�س 

واهتماماتها.

•• دبي -وام:

للفقراء  الغذائي  الدعم  لتوفري  املنطقة  االأك��ر يف  “املليار وجبة”،  ب��داأت مبادرة 
والنازحني  وال��الج��ئ��ني  االأط���ف���ال  م��ن  ال�ضعيفة  ال��ف��ئ��ات  وخ��ا���ض��ة  وامل��ح��ت��اج��ني 
واملت�ضررين من الكوارث واالأزمات حول العامل، عمليات التوزيع يف عدد من الدول 
�ضهر  مطلع  انطالقها  على  اأ�ضبوع  م��ن  اأق��ل  بعد  وذل��ك  تغطيها،  التي  اخلم�ضني 
اجلهة  العاملية”؛  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  “مبادرات  وتن�ّضق  امل��ب��ارك.  رم�ضان 
املنظمة للمبادرة، مع ال�ضلطات املحلية واجلهات املعنية بالعمل االإن�ضاين واملجتمعي 
يف الدول واملناطق التي تبداأ عمليات توزيع الدعم الغذائي فيها، ل�ضمان الو�ضول 
املبا�ضر وال�ضريع اإىل امل�ضتفيدين وفق قواعد بيانات �ضاملة ودقيقة واآليات توزيع 
واإقليميني  دوليني  ت�ضغيليني  �ضركاء  مع  امل��ب��ادرة  تتعاون  كما  ومبتكرة.  متقدمة 
لتو�ضيع دائرة من ت�ضلهم بامل�ضاعدة والعون، مبا يف ذلك برنامج االأغذية العاملي، 
و�ضبكة بنوك الطعام االإقليمية، وبنك االإمارات للطعام، واملفو�ضية ال�ضامية لالأمم 
يف  واالجتماعي  واالإن�ضاين  اخل��ريي  العمل  وجمعيات  الالجئني،  ل�ضوؤون  املتحدة 
الدول التي ت�ضملها املبادرة. وانطلقت عمليات توزيع الدعم الغذائي على االأفراد 
واالأ�ضر بالتن�ضيق مع اجلهات املخت�ضة وبالتعاون مع كٍل من “�ضبكة بنوك الطعام 
االإقليمية” و”موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد اآل مكتوم لالأعمال اخلريية واالإن�ضانية” 

�لدفاع تكرم فرق عملها من خط 
�لدفاع �لأول ب�سلح �خلدمات �لطبية

•• اأبوظبي - وام:

كرمت وزارة الدفاع كوادر فرقها الطبية والتمري�ضية والفنية واالإدارية 
والتطوعية اأبطال خط الدفاع االأول يف اإطار م�ضاركتها يف االحتفاء بيوم 

ال�ضحة العاملي الذي يوافق ال�ضابع من اأبريل من كل عام.
ال��ل��واء الركن  ب��ه��ذه املنا�ضبة ك��رم خ��الل��ه  ال����وزارة اح��ت��ف��اال  اأق��ام��ت  فقد 
عبدالرحمن �ضبت مبارك املري م�ضاعد رئي�س االأركان للقدرات امل�ضركة 
ب���وزارة ال��دف��اع ف��رق العمل م��ن خ��ط ال��دف��اع االأول م��ن �ضالح اخلدمات 
املتطوعني  م��ن  ال��ع�����ض��ك��ري  زاي����د  مب�ضت�ضفى  مم��ث��ل��ة  ب���ال���وزارة  ال��ط��ب��ي��ة 

واملنظمني من اأطباء وممر�ضني وفنيني واإداريني.
التي  الت�ضحيات  و  البطوالت  و  اجل��ه��ود  اإن  املنا�ضبة  بهذه  امل��ري  ق��ال  و 
االإم��ارات تعبري �ضادق يحمل  الدفاع االأول يف دول��ة  �ضطرها جنود خط 
لالأر�س  والوفاء  واالإخال�س  والعطاء  البذل  اأ�ضمى معاين  يف مدلوالته 
التي يعي�ضون عليها الفتا اإىل اأن القياده الر�ضيده �ضخرت كل االإمكانات 
من اأجل املحافظة على �ضحة و�ضالمة املواطنني واملقيمني والزوار خالل 
لالأزمات  الت�ضدي  يحتذى يف  ع��امل��ي��اً  وق��دم��ت من��وذج��اً  اجل��ائ��ح��ة  ف��رة 
اأن  اأكد  و  الدولة كافة..  اأنحاء  ا�ضتثنائية عمت  ومعاجلة تبعاتها بجهود 
اهتمام  �ضلب  يف  فهو  باجلديد  لي�س  باالن�ضان  ال�ضامل  ال��دول��ة  اهتمام 

القيادة الر�ضيدة للدولة منذ تاأ�ضي�ضها .
اخلدمات  �ضالح  قائد  النيادي  �ضرحان  طبيب  ال��رك��ن  العميد  األ��ق��ى  ث��م 
الطبية بوزارة الدفاع كلمة نوه فيها بتفوق دولة االإمارات يف اإدارة جائحة 
كوفيد-19 بكل اأبعادها بعدما قدمت جتربة فريدة يف تذليل التحديات 
باأن  الرا�ضخ  واالإمي��ان  والعزمية  االإ���ض��رار  اأ�ضا�ضها  ال�ضعوبات  وجمابهة 

الياأ�س ال مكان له .
اأهاًل  “ كنتم   : قائال  املكرمني  م��ن  االأول  ال��دف��اع  ك���وادر خ��ط  و خاطب 
للو�ضول  باإمكانياتكم  و  التحدي  ه��ذا  مواجهة  على  باإ�ضراركم  للثقة 
اإىل تخطي هذه اجلائحة باأقل اخل�ضائر.. فقد رفعتم �ضقف الطموحات 
مل�ضتقبل دولتنا التي ال نر�ضى لها مكانة �ضوى القمة و اأن نكون دائما يف 

املقدمة«.

ب�ضفتهم �ضركاء للمبادرة، حيث و�ضلت اأوىل دفعات العون الغذائي للم�ضتفيدين يف 
كٍل من الهند وقريغيز�ضتان ولبنان واالأردن وطاجاك�ضتان، يف خطوة متهد لتو�ضع 
عمليات التوزيع نحو مزيد من الدول التي تغطيها املبادرة. وتتخ�ض�س “موؤ�ض�ضة 
�ضريك مبادرة “املليار  حممد بن را�ضد اآل مكتوم لالأعمال اخلريية واالإن�ضانية”، 
وجبة”، يف م�ضاعدة الفقراء واملر�ضى واالأرامل واالأيتام واملحتاجني وعمليات االإنقاذ 
املوؤ�ض�ضة  تعمل  كما  واالأزم���ات.  الكوارث  من  املت�ضررة  املناطق  يف  الدولية  والغوث 
داخل  املرافق  من  وغريها  االآب��ار  وحفر  وامل�ضاكن  وامل�ضت�ضفيات  املدار�س  بناء  على 
التي ت�ضارك يف العمليات  الدولة وخارجها. اأما “�ضبكة بنوك الطعام االإقليمية”، 
الت�ضغيلية للمبادرة االأكر يف املنطقة للدعم الغذائي، فت�ضكل مظلة لع�ضرات بنوك 
الطعام التي قامت بدعم تاأ�ضي�ضها يف ال�ضرق االأو�ضط واأفريقيا وجنوب اآ�ضيا، من 
اأجل امل�ضاعدة على اإطعام املحتاجني، والق�ضاء على اجلوع ومكافحة اإهدار الطعام.
وياأتي بدء عمليات التوزيع فيما يتوا�ضل تدفق الترعات وامل�ضاهمات على مبادرة 
والفعاليات االقت�ضادية يف  االأعمال  واملوؤ�ض�ضات وجمتمع  االأف��راد  املليار وجبة من 
والكوارث  العاملية  االأزم��ات  لتداعيات  وتخفيفاً  حظاً  االأق��ل  مع  ت�ضامناً  االإم���ارات 
العديد  وا�ضعة يف  ل�ضرائح  الغذائي  االأم��ن  وتهديد  التغذية  و�ضوء  اجل��وع  وحت��دي 
الترعات  ا�ضتقبال  وجبة”  “املليار  م��ب��ادرة  وت��وا���ض��ل  ال��ع��امل.  ح��ول  املناطق  م��ن 
م���ن امل��وؤ���ض�����ض��ات واالأف��������راد ع���ر اأرب�����ع ق���ن���وات م��ع��ت��م��دة ه���ي امل���وق���ع االإل���ك���روين 

“املليار  مبادرة  حل�ضاب  امل�ضريف  والتحويل   www.1billionmeals.ae
يف   AE300260001015333439802 املعتمد:  احل�ضاب  رق��م  على  وجبة” 
بنك االإمارات دبي الوطني بالدرهم االإماراتي. اأما يف حال الرغبة بالترع بدرهم 
واحد يومياً للمبادرة من خالل ا�ضراك �ضهري، ميكن اإر�ضال ر�ضالة ن�ضية بكلمة 
“وجبة” اأو »Meal« على الرقم 1020 مل�ضتخدمي �ضبكة “دو” اأو على الرقم 
1110 مل�ضتخدمي �ضبكة “ات�ضاالت” داخل الدولة. كما ميكن الترع بالتوا�ضل 

مع مركز ات�ضال مبادرة “مليار وجبة” على الرقم 8009999.
االأكر من نوعها على م�ضتوى املنطقة قيم موؤ�ض�ضة  ومتثل مبادرة “املليار وجبة”، 
اإ�ضراك اجلميع يف العمل  اآل مكتوم العاملية الهادفة اإىل  مبادرات حممد بن را�ضد 
اخلريي واالإن�ضاين من االأفراد واملوؤ�ض�ضات من خمتلف القطاعات يف دولة االإمارات 
والعامل بركيزها على مفهوم التمويل املجتمعي امل�ضتدام لتوفري الدعم الغذائي 
حراك  يف  امل�ضاركة  ب��اب  وفتحها  حاجة،  االأ���ض��د  للفئات  الغذائي  االأم��ن  ومقومات 

جمتمعي �ضامل هادف لن�ضج �ضبكة ملن ال يجدون ما ي�ضدون به رمقهم.
وت�ضعى مبادرات حممد بن را�ضد اآل مكتوم العاملية لتحقيق اأهداف وغايات اإن�ضانية، 
دون اأي متييز على اأ�ضا�س اجلن�س اأو العرق اأو الدين. وتاأتي مبادرة “املليار وجبة” 
الرئي�ضية اخلم�ضة  املحاور  اأحد  واالإغاثية وهو  االإن�ضانية  امل�ضاعدات  �ضمن حمور 

لعملها حول العامل.

�لعلماء �ل�سيوف ي�سيدون باهتمام �لقيادة �لر�سيدة مبجال�س �لأحياء

مبادرة �ملليار وجبة تبد�أ عمليات �لتوزيع بعد �أقل من �أ�سبوع على �نطلقها
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام: 

للموارد  االحت���ادي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأط��ل��ق��ت 
ال���ب�������ض���ري���ة احل����ك����وم����ي����ة، م������وؤخ������راً، 
وبالتعاون مع جمعية دار الر، حملة 
خريية جديدة الإطعام قرية فقرية يف 

دولة النيجر ملدة عام كامل.
�ضم�ضة  اأو����ض���ح���ت  ال�����ض��ي��اق  ه����ذا  ويف 
اإدارة  مدير  نائب  ن�ضيف  ب��ن  حممد 
اأن  ال��ه��ي��ئ��ة  االت�������ض���ال احل���ك���وم���ي يف 
احل��م��ل��ة ت���اأت���ي ب��ال��ت��زام��ن م���ع �ضهر 
يف  التناف�س  �ضهر  امل���ب���ارك،  رم�����ض��ان 
اخلريات. واأ�ضارت اإىل اأن احلملة تاأتي 
�ضمن �ضل�ضلة من احلمالت اخلريية 
ال��ت��ي نفذتها  االإن�����ض��ان��ي��ة  وامل���ب���ادرات 

جمعية  مع  بالتعاون  م��وؤخ��راً،  الهيئة 
الهيئة ترمي من  اأن  ال��ر، مبيناً  دار 
وراء احلملة اإىل توفري �ضالل غذائية 
الإح������دى ال���ق���رى ال���ف���ق���رية يف دول���ة 

النيجر، ملدة عام كامل، وتبلغ قيمتها 
تقريباً. درهم  األف   132

اأ�ضهرت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  �ضم�ضة  وذك�����رت 
احلكومة  م�������ض���ت���وى  ع���ل���ى  احل���م���ل���ة 
الفر�ضة الأك��ر عدد  االحت��ادي��ة؛ ملنح 
م����ن م���وظ���ف���ي ال����������وزارات واجل���ه���ات 
اخلري،  فعل  يف  للم�ضاركة  االحت��ادي��ة 
وامل�������ض���اه���م���ة يف حت���ق���ي���ق االأه��������داف 
م��ن خالل  وذل���ك  للحملة،  امل��ن�����ض��ودة 
من�ضات  ع��ل��ى  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ح�����ض��اب��ات��ه��ا 
ال��ت��وا���ض��ل االج��ت��م��اع��ي، وع���ر نظام 
يف  الب�ضرية  امل����وارد  م��ع��ل��وم��ات  اإدارة 
احلكومة االحتادية "بياناتي"، داعية 
احلملة،  ل��دع��م  املجتمع  اأف����راد  ك��اف��ة 

والترع ل�ضاحلها.

•• اأبوظبي-الفجر: 

���ض��ج��ل��ت ج��ام��ع��ة اأب���وظ���ب���ي اإجن�����ازاً 
ت�ضنيف  بح�ضب  ج��دي��داً  اأك��ادمي��ي��اً 
كوكاريللي �ضيموند العاملي املرموق 
وف����ق امل���و����ض���وع���ات امل����ح����ددة حيث 
واالإدارة يف  االأعمال  درا�ضات  جاءت 
-501 املرتبة  يف  اأبوظبي  جامعة 

الرابعة  امل��رت��ب��ة  ويف  ع��امل��ي��اً   550
حملياً، حيث ي�ضتند نظام الت�ضنيف 
للموؤ�ض�ضة  ت��ف�����ض��ي��ل��ي  ت��ق��ي��ي��م  اإىل 
الطلبة  مي���ّك���ن  مب���ا  االأك����ادمي����ي����ة، 
اجلامعات  دخ�����ول  ع��ل��ى  امل��ق��ب��ل��ني 
يف  االأف�ضل  اجلامعات  حتديد  من 

جماالت معينة. 
االأع���م���ال يف  اإدارة  ك��ل��ي��ة  وح�����ض��ل��ت 
ج��ام��ع��ة اأب���وظ���ب���ي م���ن خ����الل هذا 
ت���ق���دي���ر دويل  ع���ل���ى  ال���ت�������ض���ن���ي���ف 
لتميزها املتوا�ضل يف تقدمي برامج 
اجل���ودة  ع��ال��ي��ة  واالإدارة  االأع���م���ال 
و�ضمان ح�ضول الطلبة على جتربة 

اأكادميية عاملية �ضاملة.
العاملية  اإ���س  كيو  ت�ضنيفات  وتعمل 
املحددة  املو�ضوعات  وفق  للجامعة 
اأف�ضل  وت�������ض���ن���ي���ف  ت��ق��ي��ي��م  ع���ل���ى 
جماالت  يف  ال���ع���امل  يف  اجل��ام��ع��ات 
بعينها، تغطي 51 مو�ضوعاً. ويتم 
جتميع كل ت�ضنيف من املو�ضوعات 

اأرب���ع���ة م�����ض��ادر منها  ب��ا���ض��ت��خ��دام 
العاملية  اال�ضتق�ضائية  ال��درا���ض��ات 
التي اأجرتها كيو اأ�س لالأكادمييني 
ُت�ضتخدم  وال��ت��ي  العمل،  واأ���ض��ح��اب 
لتقييم ال�ضمعة الدولية للموؤ�ض�ضات 
ك��ل م��و���ض��وع. و���ض��ه��دت درا�ضات  يف 
االأعمال واالإدارة يف جامعة اأبوظبي 
ال�ضمعة  م���ن  ك���ل  يف  اأداء  اأف�����ض��ل 
اأ�ضحاب  االأكادميية وال�ضمعة لدى 
الت�ضنيف  ب��ذل��ك  لي�ضلط  ال��ع��م��ل 
حتظى  التي  ال�ضمعة  على  ال�ضوء 
لدى  االأع�����م�����ال  اإدارة  ك��ل��ي��ة  ب���ه���ا 
املهارات  على  ب��ن��اًء  العمل  اأ�ضحاب 
التي ي�ضيفها خريجوها اإىل القوى 

العاملة.
الروفي�ضور  قال  ال�ضدد،  هذا  ويف 
وقار اأحمد، مدير جامعة اأبوظبي: 
باحل�ضول  اأبوظبي  جامعة  "تعتز 
مكانتها  ي���ع���زز  اآخ�����ر  ت��ق��دي��ر  ع��ل��ى 
دولة  يف  رائ��دة  اأكادميية  كموؤ�ض�ضة 
االإمارات العربية املتحدة واملنطقة. 
يعد هذا الت�ضنيف خري دليل على 
ال��ب��ي��ئ��ة االأك��ادمي��ي��ة امل��ت��م��ي��زة التي 
لتقدمي  لطلبتها  اجلامعة  توفرها 
اأحدث الرامج االأكادميية املعتمدة 
باملهارات  الطلبة  ت��زود  التي  دول��ي��اً 
القرن  متطلبات  ملواكبة  ال��الزم��ة 

احلادي والع�ضرين." 

"حققت  الرفي�ضور وقار:  واأ�ضاف 
اإجن�������ازات  االأع�����م�����ال  اإدارة  ك��ل��ي��ة 
جامعة  يف  انطالقها  منذ  م�ضهودة 
اأبوظبي، حيث نحر�س على الدوام 
وت��ع��زي��ز جمموعة  ع��ل��ى م��راج��ع��ة 
الدرا�ضية  وم�����ض��اق��ات��ن��ا  ب��راجم��ن��ا 
اأكادميية  بتجارب  طالبنا  لتزويد 
احلالية  االأولويات  تعك�س  تفاعلية 
االأع�����م�����ال  ق����ط����اع  وال���ن���ا����ض���ئ���ة يف 

واالإدارة." 
من  كجزء  اأبوظبي،  جامعة  وتقدم 
برنامج  واالإدارة،  االأعمال  درا�ضات 
الدكتوراة يف اإدارة االأعمال املرموق 
ال�������ذي ����ض���ه���د ت���خ���ري���ج اأك�������ر من 

اإطالقه  منذ  وطالبة  طالباً   82
اأك����ر  وك����ذل����ك   ،2010 ع�����ام  يف 
يف  اأع��م��ال  اإدارة  ماج�ضتري  برنامج 
دول��ة االإم���ارات وال��ذي ي�ضم حالياً 
باالإ�ضافة  وط��ال��ب��ة،  ط��ال��ب   900
برامج  م��ن  وا���ض��ع��ة  اإىل جم��م��وع��ة 
العليا  وال��درا���ض��ات  ال��ب��ك��ال��وري��و���س 
امل�ضرية  وت���ع���زي���ز  ل��ب��ن��اء  ال���ه���ادف���ة 
املهنية والفر�س الوظيفية للطلبة 
واالإدارة  االأع�����م�����ال  جم�������االت  يف 

والقيادة.
جامعة  االأع������م������ال  اإدارة  ك���ل���ي���ة 
االعتمادين  على  حا�ضلة  اأبوظبي 
االأوروب������ي  )ال���ن���ظ���ام   EQUIS
 AACSB و  اجل����ودة(  لتطوير 
االأع����م����ال  اإدارة  ك���ل���ي���ات  )احت��������اد 
الواليات  يف  امل��ت��ق��دم��ة  اجل��ام��ع��ي��ة 
 1% اأن  االأمريكية(، علماً  املتحدة 
فقط من كليات اإدارة االأعمال على 
هذين  ب��ني  جتمع  ال��ع��امل  م�ضتوى 
للطلبة  الكلية  وتقدم  االعتمادين. 
التبادل  برامج  يف  امل�ضاركة  فر�ضة 
للتكنولوجيا  كوينزالند  معهد  مع 
اإ�ضراليا،  يف  م���ون���ا����س  وج���ام���ع���ة 
باالإ�ضافة اإىل برامج ق�ضرية املدى 
للدرا�ضة باخلارج يف كٍل من فرن�ضا، 
وك����وري����ا اجل���ن���وب���ي���ة، وال����رازي����ل، 

واأيرلندا. 

•• اأبوظبي-وام:

على  مكانتها  االإم����ارات  دول��ة  ر�ضخت 
امل�����ض��ت��وى ال��ع��امل��ي م��ن خ���الل حتقيق 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ن��ج��اح��ات واالإجن�����ازات 
ال�ضحية  منظومتها  تطوير  وخا�ضة 
يتمتع  جمتمع  خلق  اإىل  تهدف  التي 
اإمارات  جميع  يف  وال�ضالمة  بال�ضحة 

الدولة.
العامل  االإم���ارات ودول  دول��ة  وحتتفل 
يف ال�ضابع من اأبريل من كل عام بيوم 
" كوكبنا  اختيار  ومت  العاملي  ال�ضحة 
2022 و�ضيتم  " �ضعارا لعام  �ضحتنا 
ال��رك��ي��ز م���ن خ��الل��ه ع��ل��ى ع���دد من 
ال��ت��ي ت�ضيب  امل��و���ض��وع��ات وامل��خ��اط��ر 

التلوث  م���ن  ت���اأت���ي  وال���ت���ي  االإن�������ض���ان 
ال�ضحة  منظمة  اأك���دت  حيث  البيئي 
العاملية اأن اأكر من 13 مليون حالة 
وف��اة ح��ول ال��ع��امل ك��ل ع��ام ترجع اإىل 
اجلوي  "التلوث  منها  بيئية  اأ���ض��ب��اب 
وكيفية  لل�ضرب  ال�ضاحلة  املياه  و�ضح 
اإ���ض��اف��ة اإىل خماطر  اإل��ي��ه��ا  ال��و���ض��ول 
وكذلك  الب�ضر  على  الكيميائية  امل��واد 

ال�ضرف ال�ضحي".
على  العام  هذا  االحتفال  �ضريكز  كما 
العاجلة  باالإجراءات  العاملي  االهتمام 
الب�ضر  �ضحة  على  للحفاظ  ال��الزم��ة 
والكوكب وتعزيز حركة ن�ضطة الإن�ضاء 

جمتمعات تركز على الرفاه.
وق������ال م���ع���ايل ال�������ض���ي���خ ع����ب����داهلل بن 

حممد اآل حامد رئي�س دائرة ال�ضحة 
" يحتفي  امل��ن��ا���ض��ب��ة :  ب��ه��ذه  اأب��وظ��ب��ي 
العامل بيوم ال�ضحة العاملي هذا العام 
حتت �ضعار "كوكبنا �ضحتنا" ليذكرنا 
�ضحة  بني  الوثيق  باالرتباط  جميعاً 
الب�ضرية واالنعكا�ضات  كوكبنا و�ضحة 
االإيجابية التي ميكن اأن ن�ضهدها على 
الفرد من خالل احلفاظ على  �ضحة 

�ضالمة املنظومة البيئية ".
العاملي  ال����ي����وم  مب��ن��ا���ض��ب��ة  واأ������ض�����اف 
ب�ضجل  اأب��وظ��ب��ي  يف  نحتفي  لل�ضحة 
ا�ضتطعنا  التي  االإجن����ازات  م��ن  حافل 
القيادة  وت��وج��ي��ه��ات  ب��دع��م  حتقيقها 
جلائحة  اال����ض���ت���ج���اب���ة  يف  ال���ر����ض���ي���دة 
مدن  االإم�����ارة  و����ض���دارة  كوفيد19- 

العديد  وفق  معها  التعامل  يف  العامل 
من الت�ضنيفات العاملية حتى اأ�ضبحت 
اأبوظبي وجهة �ضحية عاملية وحا�ضنة 
لالبتكار يف الرعاية ال�ضحية ومق�ضداً 
ال�ضركات  لكرى  واال�ضتثمار  للعمل 
ال��ع��امل��ي��ة واخل�������راء وامل��خ��ت�����ض��ني يف 

القطاع ال�ضحي حول العامل.
اأن����ور �ضالم  ال��دك��ت��ور  ق���ال  م��ن جهته 
يف  الطبية  لل�ضوؤون  التنفيذي  املدير 
ال�ضحية  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �ضركة 
اأنباء  ل��وك��ال��ة  ت�����ض��ري��ح  يف  "�ضحة" 
ال�ضحة  ي��وم  يتخذ  " وام"  االإم���ارات 
"كوكبنا...  �ضعار  ال��ع��ام  لهذا  العاملي 
توؤكد  امل��ن��ا���ض��ب��ة  ه����ذه  ويف  �ضحتنا" 
ودعمها  ال��را���ض��خ  التزامها  "�ضحة" 

ال��ق��وي جل��ه��ود ال��دول��ة ال��رام��ي��ة اإىل 
رفقاً  واأك��ر  مرونًة  اأك��ر  م�ضار  اتباع 

بالبيئة.
�ضبكة  اأك�����ر  " ب�����ض��ف��ت��ن��ا   : واأ�����ض����اف 
االإم���ارات  دول��ة  يف  ال�ضحية  للرعاية 
الطريق  قيادة  م�ضوؤولية  عاتقنا  على 
البيئية  اال����ض���ت���دام���ة  ت���ع���زي���ز  ن���ح���و 
اأهمية  اجل��ه��ود  ه��ذه  تكت�ضب  وال��ي��وم 
�ضيما  وال  م�ضى  وق���ت  اأي  م��ن  اأك���ر 
ال�ضحية..  الرعاية  لقطاع  بالن�ضبة 
حماية  ع��ن  م�����ض��وؤول��ون  جميعاً  ن��ح��ن 
كوكبنا  حماية  خالل  من  جمتمعاتنا 
امل�ضوؤولية  يف  ك�����ض��رك��اء  م��ع��اً  وال��ع��م��ل 
من  اجلاّد."  وال���ع���م���ل  وال����رع����اي����ة 
ال�ضحة  منظمة  اأ���ض��ارت  اأخ���رى  جهة 

90 يف  م��ن  اأك���ر  وج���ود  اإىل  العاملية 
ه��واء غري  يتنف�ضون  النا�س  املائة من 
�ضّحي ب�ضبب حرق الوقود االأحفوري 
ترتفع  ال���ذي  عاملنا  وي�ضهد  ب��اأن��واع��ه 
فيه درجات احلرارة ا�ضتمرار البعو�س 
يف ن�����ض��ر االأم���را����س ب��وق��ع اأ����ض���رع من 
الظواهر  وت��ت�����ض��ّب��ب  م�����ض��ى  وق���ت  اأي 
االأرا�ضي  وت��ده��ور  املتطرفة  اجل��وي��ة 
وتوؤثر  النا�س  ت�ضريد  يف  املياه  ون��درة 
املُلّوثة  امل����واد  اأن  ك��م��ا  �ضحتهم  ع��ل��ى 
اأعمق  ق��اع  يف  موجودة  والبال�ضتيكية 
�ضّقت  وقد  واأع��ايل جبالنا  حميطاتنا 
الغذائية  ���ض��ل�����ض��ل��ت��ن��ا  اإىل  ط��ري��ق��ه��ا 
فالنظم التي تنتج اأطعمة وم�ضروبات 
تت�ضبب  التجهيز  وعالية  �ضّحية  غري 

ال�ضمنة  ظ���اه���رة  ان��ت�����ض��ار  زي������ادة  يف 
بال�ضرطان  االإ�ضابة  معدالت  وارتفاع 
ال��ق��ل��ب وت�����ض��ه��م يف الوقت  واأم���را����س 
غازات  انبعاثات  ثلث  توليد  يف  نف�ضه 

الدفيئة يف العامل.
قد  ال��ع��امل��ي��ة  ال�ضحة  منظمة  وك��ان��ت 
عقدت اأول اجتماع لل�ضحة العاملية يف 
عام 1948 حيث تقرر االحتفال بيوم 
اأبريل  من  ال�ضابع  يف  العاملي  ال�ضحة 
م��ن ك��ل ع��ام اب��ت��داًء م��ن ع��ام 1950 
يوم  العاملية  ال�ضحة  منظمة  وت�ضتغل 
ال��وع��ي حول  لن�ضر  ال��ع��امل��ي  ال�����ض��ح��ة 
ال�ضحة العاملية واأهمية التمتع بحياة 
�ضحية من خالل تنظيم العديد من 
االأح�����داث ال��دول��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة يف ذلك 

واملنظمات  احل��ك��وم��ات  ت�ضاهم  ال��ي��وم 
منظمة  دع���م  يف  ب��ج��ه��وده��ا  املختلفة 
وت�������ض���ارك يف يوم  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ض��ح��ة 
ال�����ض��ح��ة ال��ع��امل��ي م���ن خ����الل تنظيم 
جمموعة من االأن�ضطة وتاأكيد دعمها 

يف و�ضائل االإعالم.
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•• ال�سارقة-الفجر:

االجتماعية  وال�����ض��وؤون  والعمل  ال�ضحية  ال�����ض��وؤون  جلنة  اطلعت 
الذي  اجتماعها  خ���الل  ال�����ض��ارق��ة  الإم����ارة  اال���ض��ت�����ض��اري  باملجل�س 
عقدته مبقر املجل�س يف مدينة ال�ضارقة �ضباح اأم�س على م�ضروع 
قانون تنظيم هيئة تطوير معايري العمل يف اإمارة ال�ضارقة كونها 
لدرا�ضته  املجل�س  من  اإليها  واملحال  االخت�ضا�س  �ضاحبة  اللجنة 

واإعداد تقريرها ب�ضاأن مواده القانونية .
رئي�س  البلو�ضي  مو�ضى  عبداهلل  الدكتور  �ضعادة  االجتماع  تراأ�س 

اللجنة وح�ضره كال من �ضعادة دغي�س را�ضد الكتبي و�ضعادة عبيد 
حممد الع�ضب و�ضعادة ع�ضرية بطي القايدي و�ضعادة موزة مطر 
دملوك و�ضعادة �ضيف بن رويجده الكتبي بجانب ح�ضور   امل�ضت�ضار 
القانوين للمجل�س يو�ضف ح�ضن األ علي و�ضيف بن �ضويف الكتبي 
اأمني �ضر اللجنة. وتدار�ضت اللجنة خمتلف الروؤى حول  م�ضروع 
املجل�س  رئي�س  اأح��ال��ه  اأن  بعد  م��واده  خمتلف  يف  وبحثت  القانون 
والعمل  ال�ضحية  ال�ضوؤون  جلنة  اإىل  ال�ضارقة  الإم��ارة  اال�ضت�ضاري 
من  ال��راب��ع  البند  لن�س  ا�ضتنادا  باملجل�س  االجتماعية  وال�ضوؤون 
املجل�س  اإن�ضاء  ب�ضاأن  1999م  2 ل�ضنة  القانون رقم  7 من  امل��ادة 

71 من الالئحة  املادة  ال�ضارقة وعمال باأحكام  التنفيذي الإم��ارة 
الداخلية للمجل�س اال�ضت�ضاري.

العمل  معايري  تطوير  هيئة  اأه����داف  خمتلف  اللجنة  وناق�ضت 
يت�ضل  وما  العمل  لتنظيم  والرامية  القانون  م�ضروع  يف  ال��واردة 
لتعزيز  الزم���ة  وا�ضراتيجيات  �ضيا�ضات  م��ن  ال��ق��ان��ون  مب�����ض��روع 
وال�ضكن  العمل  مبعايري  املتعلقة  واالأنظمة  العلم  �ضوف  وتطوير 
العمايل . ومت التطرق اإىل اخت�ضا�ضات الهيئة يف تدريب  وتاأهيل 
الكوادر العمالية من النواحي الفنية واملهنية واأليات تنفيذ تلك 

الرامج بالتن�ضيق مع اجلهات احلكومية واملن�ضاآت  .

جلنة باملجل�س �ل�ست�ساري لإمارة �ل�سارقة تدر�س م�سروع قانون 
�إعادة تنظيم هيئة تطوير معايري �لعمل 

•• ال�سارقة -الفجر:

اأطلقت موؤ�ض�ضة ال�ضارقة للتمكني االجتماعي مبادرة "�ضوغة 
و  الرم�ضانية   " "زكِّ حملة  اإط���ار  يف  د�ضنتها  ال��ت��ي  رم�ضان" 
 " "زكِّ حملة  م�����ض��اري��ع  بتمويل  امل���ب���ادرة  ف��ك��رة  تتج�ضد  ال��ت��ي 
املتمثلة يف: عطّية  النقدية يف م�ضاريع احلملة  امل�ضاهمة  عر 

رم�ضان ، وفطّرهم ،املري الرم�ضاين، وحلوى للعيد .
من  ي�ضتطيع  امل��ب��ادرة  لتفعيل  اإل��ك��روين  راب���ط  توظيف  ومت 
اأج���ر اأي  ل��ل��راب��ط واإه����داء  خ��الل��ه اأي م�ضتخدم م��ن ال��دخ��ول 
م�ضروع ل�ضخ�س قريب اأو عزيز عليه ما يحقق �ضد احتياجات 
االأيتام  الأ���ض��رة  واإ�ضعاد  اأ�ضا�ضية  م�ضاعدات  وتقدمي  �ضرورية 
،وعلى �ضعيد اآخر مينح االأجر للمترع وال�ضخ�س املهدى له .
وتعليقاً على املبادرة �ضرحت االأ�ضتاذة منى بن هده ال�ضويدي-

تعزيزاً  االجتماعي-:"  للتمكني  ال�ضارقة  موؤ�ض�ضة  عام  مدير 
والراحم  االإن�ضانية  واالأخ���وة  واخل��ري  والعطاء  البذل  لقيم 
الف�ضيل  ال�ضهر  يف  املجتمع  اأوا���ض��ط  بني  املجتمعي  والتالحم 
اأطلقنا مبادرة "�ضوغة رم�ضان" التي توؤكد اإلتزامنا املتوا�ضل 
على ن�ضر ثقافة العمل اخلريي واملبادرات االإن�ضانية التي من 
�ضاأنها اأن ت�ضهم يف اإحداث تغيريات اإيجابية ملمو�ضة على حياة 
الكبري يف  دوره��ا  اإىل جانب  املتعّففة،  االأيتام  اأ�ضر  العديد من 
اجلن�ضيات  ت��ع��ددت  مهما  ومتعا�ضد،  م��راب��ط  جمتمع  ب��ن��اء 
واخللفيات الثقافية، لهذا فاإّن مبادرة "�ضوغة رم�ضان" التي 
لدى  امل��ب��ادرة  روح  لتعزيز  انطلقت   " "زكِّ حملة  م��ع  تتزامن 
تقدمي  ،وحتفيز اجلمهور على  �ضهر اخلري  املجتمع يف  اأف��راد 
التي  ال�ضل�ضة  االآلية  بف�ضل  وذل��ك  ب��االأج��ور،  عامرة  اإه���داءات 
الإتاحة  احلديثة  التكنولوجيا  توظيف  عر  املبادرة  اعتمدتها 

الفر�ضة لكل الراغبني يف امل�ضاركة والتّرع واإهداء االأجر من 
عر  و�ضهلة  وموثوقة  اآمنة  وبطريقة  وق��ت  اأي  ويف  مكان  اأي 
اتباع اخلطوات املو�ضحة يف الرابط،ونحن نتطلع اإىل م�ضاركة 
اأ�ضر  على  اإح�ضانهم  اأث���ر  ر���ض��م  يف  معنا  املجتمع  ف��ئ��ات  جميع 
االأيتام و دعم االأعمال اجلليلة التي تقدمها املوؤ�ض�ضة ملنت�ضبيها 

يف �ضهر اخلري".
بتقدمي  يرغب  ملن  رم�ضان" الفر�ضة  "�ضوغة  مبادرة  وتفتح 
ليعود  مقربني  الأ���ض��خ��ا���س  ب��االأج��ر  ع��ام��رة  متميزة  اإه�����داءات 
اأفراد  امل��ب��ادرة جميع  ه��ذه  وت��دع��و   ، االأي��ت��ام  اأ���ض��ر  نفعها على 
املجتمع اإىل امل�ضاهمة الفاعلة. هذا وتتمحور خدمات وبرامج 
اال�ضتدامة  حتقيق  يف  روؤيتها  من  انطالقاً  املقدمة   املوؤ�ض�ضة 
يف متكني االأيتام واأو�ضياءهم و توفري بيئة داعمة وممكنة يف 

�ضبيل حتقيق العي�س الكرمي لهم .

»وز�رة �خلارجية« تت�سلم ن�سخة 
من �أور�ق �عتماد �سفري ليتو�نيا

•• اأبوظبي -وام: 

امل�����ض��اع��د ل�ضوؤون  ال�����وزارة  ال��ب��ل��وك��ي، وك��ي��ل  ���ض��ع��ادة ع��ب��داهلل حم��م��د  ت�ضّلم 
ن�ضخة  الدويل  والتعاون  وزارة اخلارجية  ديوان عام  امل�ضاندة يف  اخلدمات 
ليتوانيا  جمهورية  �ضفري  دافيدوني�س  رامونا�س  �ضعادة  اعتماد  اأوراق  من 

لدى الدولة.
التوفيق والنجاح  امل�ضاعد ل�ضفري جمهورية ليتوانيا  ال��وزارة  ومتّنى وكيل 
االإمارات  دولة  الوثيقة بني  التعاون  يعزز عالقات  اأداء مهام عمله مبا  يف 

وبالده.
بتمثيل  �ضعادته  عن  اجلديد  ليتوانيا  جمهورية  �ضفري  اأع��رب  جانبه  من 
بالده لدى دولة االإمارات ملا حتظى به من مكانة اإقليمية ودولية مرموقة 
بف�ضل ال�ضيا�ضة احلكيمة ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

رئي�س الدولة "حفظه اهلل".

•• دبي-الفجر: 

وقعت جمعية املخرعني االإماراتية ومركز لوتاه التقني،  
وحتقيق  الطرفني  ب��ني  ال�ضراكة  لتعزيز  ت��ع��اون  اتفاقية 

مزيد من التن�ضيق يف املجاالت ذات االهتمام امل�ضرك.
والتن�ضيق  ال��ت��ع��اون  وت��ع��زي��ز  دع���م  يف  االت��ف��اق��ي��ة،  وت�ضهم 
املهنية  التدريبية  ال���دورات  عقد  جم��ال  يف  الطرفني  بني 
املعلومات  تقنية  والهند�ضة وعلوم  املتقدمة  والتكنولوجيا 
وغريها من املجاالت املختلفة �ضمن نف�س النطاق. وقال 
اأح��م��د عبد اهلل جم��ان رئي�س جمل�س  امل��خ��رع االإم��ارات��ي 
اإدارة جمعية املخرعني االإماراتية ان هذه االتفاقيه �ضوف 
ي��ك��ون ل��ه��ا االأث����ر ال��ط��ي��ب ل�ضالح ك��ل امل��خ��رع��ني و�ضوف 
املجتمع  ل�ضالح  امل�ضركه  االأه����داف  حتقيق  ف��ى  ت�ضاهم 
امل���ج���ال التقني  االم����ارات����ي و����ض���وف ت�����ض��اه��م اجل��م��ع��ي��ه يف 
من  اأف��ك��اره��م  تطوير  يف  واملبتكرين  املخرعني  مل�ضاعدة 

خالل التعاون مع مركز لوتاه الذي لديه خرات عريقه 
ت�ضل اىل 30 عام . ومن جانبه قال يعقوب احلمادي املدير 
اهتماماً  ي��ويل  املركز  اإن   : التقني  لوتاه  ملركز  التنفيذي 
كبرياً بتدريب وتاأهيل الكوادر الوطنية و�ضقل مهاراتهم، 
مع  التعاون  واأوا�ضر  ال�ضراكة  عالقات  لتعزيز  ن�ضعى  لذا 
جمعية املخرعني االإماراتية التي ت�ضاهم يف تنمية ودعم 
العقول واملخرعني يف خمتلف املجاالت العلمية املختلفة  
التي تخدم وتدعم  املواطنني واملقيمني يف دولة االإمارات 
الدورات  الطرفان علي جتهيز   واتفق  املتحدة.    العربية 
التدريبية و املهنية املتميزة التي ت�ضاهم يف تنمية معرفة 
املخرعني وتدعمهم يف تنفيذ وتطبيق االخراعات ب�ضكل 
اإطالق  و�ضيتم  امل��ب��ارك.  رم�ضان  �ضهر  وبعد  خ��الل  ح��ريف 
م�ضابقات ودورات تدريبية مهمة بعد عيد الفطر باإذن اهلل 
�ضتكون فيها جوائز مالية حتفيزية للمخرعني يف دولة 

االإمارات.

•• اأبوظبي-وام:

واالإن�ضانية،  اخل��ريي��ة  لالأعمال  زاي��د  موؤ�ض�ضة  ب���داأت 
رم�ضان  �ضهر  يف  ي��وم  اأول  من  الرم�ضاين  برناجمها 
ب��ت��وزي��ع ال��وج��ب��ات حت��ت ع��ن��وان " اإف��ط��ار �ضائم" يف 
�ضريا  وامل��ح��ت��اج��ون،  العمال  فيها  يكر  التي  املناطق 
على نهج املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان " 
طّيب اهلل ثراه" يف العطاء واالإح�ضان خا�ضة يف ال�ضهر 
الف�ضيل، حيث يبلغ عدد الوجبات خالل هذا ال�ضهر 
ن��ح��و 30 األ���ف وج��ب��ة، يف ح��ني ي��ك��ون ال��ت��وزي��ع خارج 

االإمارات على 53 دولة.
مدير  العامري  كردو�س  بن  �ضامل  حمد  �ضعادة  وق��ال 
ال��ذي عّلمنا  زاي��د  ال�ضيخ  " رح��م اهلل   : املوؤ�ض�ضة  ع��ام 
ال�ضهر  هذا  يف  وخا�ضة  واالإح�ضان،  العطاء  يف  درو�ضاً 
داخل  امل�ضاعدات  املبارك حيث كان يعمل على تقدمي 
ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا، وه���ا ه��ي امل��وؤ���ض�����ض��ة ت��وا���ض��ل دربه 
يف ال��ع��ط��اء ط��ي��ل��ة ه���ذا ال�����ض��ه��ر م��ن اإف���ط���ار ���ض��ائ��م يف 
باالإ�ضافة  ال��دول��ة،  �ضفارات  عر  وخارجها،  االإم���ارات 
اإىل برناجمها يف املري الرم�ضاين الذي ي�ضمل االأ�ضر 

املحتاجة ".

�تفاقية تعاون بني »مركز لوتاه �لتقني« 
و»جمعية �ملخرتعني �لإمار�تية« 

»�لحتادية للمو�رد �لب�سرية« و »د�ر �لرب« 
تطلقان حملة لإطعام قرية فقرية ملدة عام

»ز�يد �لإن�سانية« تبد�أ حملتها �لرم�سانية
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•• اأبوظبي-وام:

العربية،  للغة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ع��ق��د 
وال�ضياحة  ال��ث��ق��اف��ة  ل���دائ���رة  ال��ت��اب��ع 
للجنته  االأول  االج��ت��م��اع  اأب��وظ��ب��ي   -
برئا�ضة  العلمية للعام 2022، وذلك 
رئي�س  متيم  بن  علي  الدكتور  �ضعادة 

املركز.
ح�����ض��ر االج���ت���م���اع، ال�����ذي ع��ق��د عر 
تقنية االت�ضال املرئي عن بعد، اأع�ضاء 
اللجنة والتي ت�ضم االأ�ضتاذة الدكتورة 
ق�ضم  رئي�ضة  �ضتيتكيفيت�س،  ���ض��وزان 
ال��درا���ض��ات ال��ع��رب��ي��ة واالإ���ض��الم��ي��ة يف 
وا�ضنطن،   - ت������اون  ج������ورج  ج���ام���ع���ة 
واالأ���ض��ت��اذ ال��دك��ت��ور ب���الل اأورف����ه يل، 
للدرا�ضات  زاي��د  ال�ضيخ  كر�ضي  اأ�ضتاذ 
دائرة  ورئ��ي�����س  واالإ���ض��الم��ي��ة  العربية 
العربية ولغات ال�ضرق االأدنى وحمرر 
جملة االأبحاث يف اجلامعة االأمريكية 
يف ب���ريوت، واالأ���ض��ت��اذ ال��دك��ت��ور خليل 
ال�ضيخ، من جامعة الريموك، االأردن.

الدكتور  االأ���ض��ت��اذ  اللجنة  ت�ضم  ك��م��ا 

���ض��الح ف�����ض��ل، رئ��ي�����س جم��م��ع اللغة 
العربية،  م�ضر  جمهورية  يف  العربية 
و�ضعادة عبد اهلل ماجد اآل علي، املدير 
باالإنابة  ال��وط��ن��ي  ل��الأر���ض��ي��ف  ال���ع���ام 
الزهراين،  معجب  الدكتور  واالأ�ضتاذ 
عام  ومدير  ال�ضعودي  االأدب���ي  الناقد 
باري�س،  يف  ال���ع���رب���ي  ال���ع���امل  م��ع��ه��د 
نعومكن،  فيتايل  ال��دك��ت��ور  واالأ���ض��ت��اذ 
التابع  اال����ض���ت�������ض���راق  م��ع��ه��د  م���دي���ر 

الأكادميية العلوم الرو�ضية.
وا���ض��ت��ع��ر���س االج���ت���م���اع ال��ع��دي��د من 
املركز  ا�ضراتيجية  اأب���رزه���ا  امل��ح��اور 
واخ��ت�����ض��ا���ض��ات ال��ل��ج��ن��ة واأه���داف���ه���ا، 
اأجنزها  ال��ت��ي  امل�����ض��اري��ع  ن��اق�����س  ك��م��ا 
امل��رك��ز خ���الل ال��ع��ام امل��ا���ض��ي 2021 
االجتماع  ت��ط��رق  ذل���ك  ج��ان��ب  اإىل   ،
واملتمثلة  املقبلة  امل�ضاريع  �ضري  خلطة 
الدويل  اأب��وظ��ب��ي  م��ع��ر���س  تنظيم  يف 
للكتاب يف دورت��ه ال�31 ، وال��ذي يقام 
29 مايو  اإىل   23 خالل الفرة من 
2022، باالإ�ضافة اإىل املوؤمتر الدويل 
االإبداعية،  وال�ضناعات  للن�ضر  االأول 

واآف���اق ال��ت��ع��اون العربي وال���دويل مع 
ف�ضال  املتخ�ض�ضة،  البحوث  م��راك��ز 
ع���ن م�����ض��اري��ع اأخ������رى ت�����ض��ط��ل��ع بها 
اإ�ضافة  اجل���اري  ال��ع��ام  خ��الل  اللجنة 
االجتماعات  اأعمال  تناول جدول  اإىل 

الدورية للجنة خالل العام.

ب��ن متيم  ال��دك��ت��ور علي  �ضعادة  وق���ال 
اأوىل  كخطوة  االجتماع  ه��ذا  "ياأتي   :
يف م�ضوار اجلهود التي يبذلها املركز 
اأ�ضماء  م��ن  امل��وؤل��ف��ة  العلمية  وجلنته 
واأدبية  ومعرفية  اأك��ادمي��ي��ة  وق��ام��ات 
مكانة  ت��ع��زي��ز  �ضبيل  يف  ل��ه��ا  م�����ض��ه��ود 

ح�ضورها  وت��ر���ض��ي��خ  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
على امل�ضتويني املحلي والعاملي، فهذه 
اللجنة  ب��ه��ا  ت�ضطلع  ال��ت��ي  اخل����رات 
ت�ضكل بحد ذاتها اإ�ضافة نوعية مل�ضرية 
ملوا�ضلة  ون��ت��ط��ل��ع  وت���اري���خ���ه،  امل���رك���ز 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ق��دمي ك��ل م��ا ي�ضهم يف 
ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة امل���رك���ز وت���اأك���ي���د دوره 
اللغة  مكانة  وت��ر���ض��خ  ت��دع��م  كمن�ضة 
والثقافة العربية وتعرف بها ثقافات 

وح�ضارات العامل".
العلمية  اللجنة  دور  "نثمن  واأ�ضاف: 
يف  العمل  باآلية  االرت��ق��اء  تخدم  التي 
املركز وتدفع باجتاه موا�ضلة اجلهود 
الرامية ل�ضون وتعزيز اللغة العربية، 
خا�ضة اأن الثقة الكبرية التي و�ضعها 
املركز يف جلنته العلمية متهد الطريق 
امل�����ض��اري��ع والرامج  امل��زي��د م��ن  ن��ح��و 
االأهداف  التي تدعم حتقيق  النوعية 

واال�ضراتيجيات امل�ضتقبلية".
ومت خالل االجتماع تقدمي جمموعة 
البحثية  وامل�ضروعات  املقرحات  من 

املتعلقة باللغة العربية.

•• دبي-الفجر:

عقدت جلنة �ضوؤون الدفاع والداخلية واخلارجية يف املجل�س 
7اأبريل  اليوم اخلمي�س  بعد  اجتماع عن  االحت��ادي  الوطني 
معايل الدكتور علي را�ضد النعيمي رئي�س  برئا�ضة  2022م، 
هيئة  �ضيا�ضة  م��و���ض��وع  مناق�ضة  خ��الل��ه  وا���ض��ل��ت  ال��ل��ج��ن��ة، 

اخلدمة الوطنية واالحتياطية.
مروان  م��ن:  ك��ل  �ضعادة  اللجنة  اأع�ضاء  االجتماع  يف  ���ض��ارك 
عبيد املهريي مقرر اللجنة، وحممد اأحمد اليماحي، وعبيد 

خلفان ال�ضالمي، ويو�ضف عبداهلل البطران، اأع�ضاء املجل�س 
على  االج��ت��م��اع  خ��الل  اللجنة  واطلعت  االحت����ادي.  الوطني 
درا�ضة حتليلية ب�ضاأن مو�ضوع �ضيا�ضة هيئة اخلدمة الوطنية 
ا�ضراتيجية  حم���اور:  �ضمن  تناق�ضه  ال���ذي  واالح��ت��ي��اط��ي��ة 
الهيئة واآلية تطوير منظومة اخلدمة الوطنية واالحتياطية، 
الوظائف  على  الوطنية  للخدمة  االنت�ضاب  يف  والتحديات 
وموا�ضلة تعليم الطلبة يف موؤ�ض�ضات التعليم العايل، والعمل 
التكاملي واال�ضتفادة من اخلدمة البديلة يف جمال التدريب 
التي  التحليلية  ال��درا���ض��ة  وع��ر���ض��ت  احل��ي��وي��ة.  ل��ل��وظ��ائ��ف 

الدولية  املمار�ضات  بع�س  للمجل�س  العامة  االأم��ان��ة  اأعدتها 
ح���ول اخل��دم��ة ال��ب��دي��ل��ة، وجت��رب��ة اخل��دم��ة ال��وط��ن��ي��ة على 
والعملية،  العلمية  مب�ضريته  وارتباطها  االإم��ارات��ي  ال�ضباب 
تنفيذ  اأثناء  االإماراتي  ال�ضباب  تواجه  التي  التحديات  واأبرز 
االأولوية  والتو�ضيات  وامل��ق��رح��ات  الوطنية،  اخل��دم��ة  م��دة 
ب�ضاأن املو�ضوع . ووجهت اللجنة باإعداد ت�ضور حلقة نقا�ضية 
الوطنية  اخل��دم��ة  هيئة  �ضيا�ضة  م��و���ض��وع  ح��ول  افرا�ضية 
واالحتياطية، كما اعتمدت خطة عملها ملناق�ضة املو�ضوع مع 

ممثلي احلكومة واجلهات ذات االخت�ضا�س.

جلنة باملجل�س �لوطني �لحتادي تو��سل مناق�سة مو�سوع 
�سيا�سة هيئة �خلدمة �لوطنية و�لحتياطية

•• ال�سارقة-وام: 

بالتعاون  والتعليم  الربية  وزي��ر  احلمادي  اإبراهيم  بن  ح�ضني  معايل  اأ�ضاد 
الدولية  والربوية  التعليمية  املوؤ�ض�ضات  مع  االإم��ارات  لدولة  والبناء  الوثيق 
اأجل ازدهار التعليم وتنمية قدرات الطلبة و�ضمان جودة التعليم املقدم  من 

خا�ضة منظمة "اليون�ضكو".
جاء ذلك خالل ندوة افرا�ضية نظمها املركز االإقليمي للتخطيط الربوي 
وب�ضكل  م��وؤخ��را  واليمن  اخلليج  ل���دول  اليون�ضكو  ومكتب  ال�ضارقة  وم��ق��ره 
م�ضرك الإطالق الن�ضخة العربية من دليل اليون�ضكو " الذكاء اال�ضطناعي 
والتعليم : اإر�ضادات لوا�ضعي ال�ضيا�ضات " بح�ضور �ضتيفانيا جيانيني املديرة 
600 م�ضارك من  واأك��ر من  اليون�ضكو  التعليم يف  ل�ضوؤون  امل�ضاعدة  العامة 

قارات. خم�س  متثل  دولة   46
واأو����ض���ح م��ع��ايل ح�����ض��ني احل���م���ادي اأن ح��ك��وم��ة دول����ة االإم������ارات ع��م��ل��ت على 
ويعتر   2017 ع��ام  يف  اال�ضطناعي  للذكاء  االإم���ارات  اإ�ضراتيجية  اإط��الق 
اال�ضطناعي  الذكاء  تطبيق  يف  امل�ضتهدفة  القطاعات  اأول  من  التعليم  قطاع 
والتحول الرقمي لدعم بيئات التعلم واأن�ضاأت وزارة الربية والتعليم وطورت 
وا�ضتخدمت العديد من املن�ضات التعليمية الرقمية يف خمتلف املواد الدرا�ضية 
والتي ت�ضاهم يف تكاملية التعليم وتطوير التعلم الذاتي ومهارات اال�ضتقاللية 

بالتعاون مع اأكر ال�ضركات العاملية .

اأ�ضبح اليوم واقعا حتميا وتت�ضعب  اأن الذكاء اال�ضطناعي  اإىل  واأ�ضار معاليه 
للم�ضتقبل  العاملية  ال��ت��وج��ه��ات  واأح���د  املختلفة  احل��ي��اة  جم���االت  يف  اأهميته 
واالأدوات  التقنية  القدرات  هذه  ا�ضتخدام  اإىل  احلاجة  باأم�س  التعليم  ولعل 
التكنلوجية وتوظيفها بال�ضكل االأف�ضل واأظهرت الفرة االأخرية التي �ضهدها 
موا�ضلة  يف  الرقمي  للذكاء  املتزايدة  االأهمية  ك��ورون��ا  جائحة  بفعل  العامل 

وتي�ضري العملية التعليمية.
التح�ضيل  على  وم���ردوده  اال�ضطناعي  ال��ذك��اء  وف��وائ��د  اأهمية  اأن  اإىل  ولفت 
اإىل  ال��و���ض��ول  اإمكانية  يف  ي�ضهم  فهو  االأه��م��ي��ة  وب��ال��غ  كبري  للطلبة  العلمي 
م�ضادر التعلم على مدار ال�ضاعة وطوال اأيام االأ�ضبوع وزيادة معدالت التفاعل 

مع الدرو�س ومعرفة م�ضتوى الطالب التعليمي وتقييم اأدائه ومهاراته.
وختم معاليه حديثه باالإ�ضارة اإىل حتديات تنفيذ وتطبيق الذكاء اال�ضطناعي 
مرنة  ت�ضريعات  وج��ود  اأهمية  على  م��رك��زا  التعليم  يف  ال�ضحيحة  بال�ضورة 
املادي  ال��دع��م  وج���ود  ���ض��رورة  م��ع  امل�ضتمر  وت��ط��وره��ا  التقنيات  م��ع  تتنا�ضب 
وتدريب  تطوير  اإىل  باالإ�ضافة  اال�ضطناعي  ال��ذك��اء  بيئة  وج��ود  يعزز  ال��ذي 
الذكاء  تطبيقات  ا�ضتثمار  على  االأكادميية  املوؤ�ض�ضات  يف  التعليمية  ال��ك��وادر 

اال�ضطناعي.
من جانبها قالت �ضتيفانيا جيانيني املديرة العامة امل�ضاعدة ل�ضوؤون التعليم 
اأن القوة التحويلية للذكاء اال�ضطناعي  اإميانا �ضديدا  " نوؤمن  يف اليون�ضكو 
يف التعليم يجب اأن ت�ضر�ضد بروؤية اإن�ضانية ال�ضتخدام هذه التكنولوجيا على 

النحو املبني يف تو�ضية عام 2021 ب�ضاأن اأخالقيات الذكاء اال�ضطناعي التي 
�ضعت  ول��ذا  لليون�ضكو  االأخ��ري  العام  املوؤمتر  دول��ة ع�ضوا يف   193 اعتمدتها 

اليون�ضكو لو�ضع الدليل اخلا�س بال�ضيا�ضات.
اليون�ضكو  دليل  باإطالق  اخلا�ضة  االإقليمية  الندوة  من  االأوىل  اجلل�ضة  ويف 
التعليم  يف  واالت�ضاالت  املعلومات  تقنية  وح��دة  رئي�س  مياو  فينغت�ضون  ق��دم 
باليون�ضكو ملحة عامة عن املحتويات الرئي�ضية للدليل، موؤكدا اأهمية ا�ضتخدام 
ال��ت��ي ميثلها الذكاء  ال��ف��ر���س وم��ع��اجل��ة امل��خ��اط��ر  ال��دل��ي��ل ل��ال���ض��ت��ف��ادة م��ن 

اال�ضطناعي يف التعليم.
االإقليمية عرو�ضا قدمها ممثلون عن  الندوة  الثانية من  وت�ضمنت اجلل�ضة 
اال�ضطناعي يف  للذكاء  احل��ايل  الو�ضع  اخلليجي حول  التعاون  دول جمل�س 
التعليم يف دول اخلليج والروؤى امل�ضتقبلية للدول نحو دمج الذكاء اال�ضطناعي 
يف اأنظمتها التعليمية واأبرز امل�ضاهمات ذات ال�ضلة التي قدمتها دول اخلليج 
الذكاء  ب�ضاأن  املعتمدة  الرئي�ضية  والقرارات  اال�ضطناعي  الذكاء  بدائل  حول 
تقدمي  يف  امل�����ض��ارك��ة  الرئي�ضية  الفاعلة  واجل��ه��ات  التعليم  يف  اال�ضطناعي 
واالإ�ضراف على اإدماج الذكاء اال�ضطناعي يف التعليم والتحديات التي تواجه 

تنفيذ جهود الذكاء اال�ضطناعي والنتائج املتوقعة يف امل�ضتقبل القريب.
ودعت الدكتورة اآنا باوليني مديرة مكتب اليون�ضكو لدول اخلليج واليمن اإىل 
موا�ضلة احلوار ب�ضاأن الذكاء اال�ضطناعي، م�ضرية اإىل اأن االإطالق االإقليمي 
اليون�ضكو  التي �ضيقوم بها مكتب  االأن�ضطة  �ضل�ضلة من  اأوىل يف  ميثل خطوة 

لدول اخلليج واليمن واملقر الرئي�ضي يف باري�س واملركز االإقليمي للتخطيط 
الربوي لتعزيز املعرفة حول الذكاء اال�ضطناعي يف التدري�س والتعلم وتعزيز 
املناق�ضات حول اال�ضتخدام االأخالقي وال�ضامل واملن�ضف للذكاء اال�ضطناعي 
املعنية  للجهات  تدريبية  ودورات  ال��ق��درات  لبناء  جل�ضات  واإع���داد  التعليم  يف 

بقطاع التعليم.
واأكدت مهرة املطيوعي مديرة املركز االإقليمي للتخطيط الربوي يف ختام 
الندوة اأهمية اإطالق دليل اليون�ضكو "الذكاء اال�ضطناعي والتعليم: اإر�ضادات 
تعليمي  جمتمع  بناء  اإىل  يهدف  ال��ذي  اخلليج  ل��دول  ال�ضيا�ضات"  لوا�ضعي 
املعلمني  م�ضتوى  م��ن  املختلفة  امل�ضتويات  جميع  ع��ر  اال�ضطناعي  للذكاء 
اإىل م�ضتوى وا�ضعي ال�ضيا�ضات وهذا ما ناأمل اأن نفعله مع �ضركائنا من مقر 
اليون�ضكو الرئي�ضي يف باري�س ومكتب اليون�ضكو االإقليمي للربية يف بريوت 
وال�ضركاء اال�ضراتيجيني يف االإقليم الذين ناأمل اأن يوا�ضلوا العمل معنا يف 

هذه املهمة".
لال�ضتفادة  ال�ضبل  اأف�ضل  حول  ال�ضيا�ضات  لوا�ضعي  اإر���ض��ادات  الدليل  ويقدم 
الذكاء  ب��ني  امل��ت��زاي��د  االت�����ض��ال  ميثلها  التي  املخاطر  ومعاجلة  الفر�س  م��ن 
وحتليل  اال�ضطناعي  ال��ذك��اء  اأ�ضا�ضيات  ي�ضمل  كما  والتعليم،  اال�ضطناعي 
يف  اال�ضطناعي  ال��ذك��اء  على  املرتبة  واالآث����ار  النا�ضئة  ل��الجت��اه��ات  مف�ضل 
 4 الهدف  لتحقيق  اال�ضطناعي  الذكاء  ت�ضخري  والتعلم وحتديات  التدري�س 

من اأهداف التنمية امل�ضتدامة وتو�ضيات عامة.

•• ال�سارقة-الفجر:

ال�ضحي  ال��ت��ث��ق��ي��ف  اإدارة  اأط���ل���ق���ت 
االأ�ضرة  ل�����ض��وؤون  االأع���ل���ى  ب��امل��ج��ل�����س 
حملة  )اخلمي�س(  اأم�����س  بال�ضارقة 
احتفاالتها  �ضمن  وذل���ك  ت��وع��وي��ة، 
اأطلقت  ال��ذي  العاملي،  ال�ضحة  بيوم 
�ضعاراً  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ض��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة 
�ضّحتنا"،  " كوكبنا،  ال��ع��ام  ه��ذا  ل��ه 
م�ضتوى  رف���ع  اإىل  احل��م��ل��ة  وت��ه��دف 
وعي اأفراد املجتمع باأهمية احلفاظ 
العامة  ال�ضحة  حلماية  البيئة  على 
اإىل  االأمرا�س،  الوقاية من  و�ضمان 
جانب ت�ضليط ال�ضوء على املمار�ضات 

التي ت�ضمن ا�ضتدامة البيئة.
فيديو  ن�������ض���ر  احل���م���ل���ة  و�����ض����ه����دت 
البيئة  عن  حقائق  يت�ضمن  تثقيفي 
وع���الق���ت���ه���ا ب���ال�������ض���ح���ة، واإط�������الق 
والبيئة  ال�ضحة  ع��ن  اأف���الم  �ضل�ضلة 
مت����ح����ورت ح�����ول ���ض��ح��ة االأط����ف����ال 
 200 توزيع  جانب  اإىل  وتغذيتهم، 
�ضتلة يف احلديقة االإ�ضالمية، وذلك 
واملحميات  ال��ب��ي��ئ��ة  هيئة  ب��ال��ت��ع��اون 
ت�ضمنت  كما  ال�ضارقة،  الطبيعية يف 
احلملة تنظيم جل�ضة افرا�ضية عن 
اال�ضتدامة وذلك بالتعاون مع �ضركة 
خاللها  م���ن  ا���ض��ت��ع��ر���ض��ت  "بيئة" 
وركائزها  اال�ضتدامة  مفهوم  االإدارة 
احلديث  ج���ان���ب  اإىل  واأه���م���ي���ت���ه���ا، 
ع��ن ا���ض��رات��ي��ج��ي��ات دول���ة االإم����ارات 
نحو  خا�ضة  ال�ضارقة  واإم���ارة  عامة، 
اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة  م�����ض��ت��دام،  م�ضتقبل 
حياة  اأ���ض��ل��وب  ب��ن��اء  كيفية  مناق�ضة 

�ضعيد  على  ذل��ك  واأه��م��ي��ة  م�ضتدام 
وال�ضحة  وال�ضالمة  الغذائي  االأمن 

العامة.

حياة �صحية م�صتدامة
واأك�����دت ���ض��ع��ادة اإمي����ان را���ض��د �ضيف 
ال�ضحي  ال��ت��ث��ق��ي��ف  اإدارة  م���دي���ر 
االأ�ضرة  ل�����ض��وؤون  االأع���ل���ى  ب��امل��ج��ل�����س 
ه���ذه احلملة  اإط����الق  اأن  ب��ال�����ض��ارق��ة 
تو�ضيات  م���ع  ت���اأت���ي مت��ا���ض��ي��اً  ال��ت��ي 
م��ن��ظ��م��ة ال�����ض��ح��ة ال���ع���امل���ي���ة وحتت 
ال�ضحة  ليوم  اأطلقته  ال��ذي  ال�ضعار 
متثل  �ضحتنا"،  "كوكبنا،  ال��ع��امل��ي 

االإدارة  ل��ت��وج��ه��ات  ف��ع��ل��ي��ة  ت��رج��م��ة 
و�ضعيها املتوا�ضل نحو رفع م�ضتوى 
ال���وع���ي امل��ج��ت��م��ع��ي ب��ال��ق�����ض��اي��ا ذات 
ال�ضلوكيات  وتعزيز  بال�ضحة  ال�ضلة 
ال�ضحية و�ضمان تبني اأفراد املجتمع 
الأ�ضلوب حياة �ضحي اأكر ا�ضتدامة، 
ظل  ويف  االإدارة  اأن  اإىل  م�����ض��رية 
التوجيهات احلكيمة لقرينة �ضاحب 
ال�ضمو حاكم ال�ضارقة �ضمو ال�ضيخة 
جواهر بنت حممد القا�ضمي رئي�ضة 
امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى ل�������ض���وؤون االأ����ض���رة 
موا�ضلة  على  حري�ضة  ب��ال�����ض��ارق��ة، 
جهودها الرائدة بهدف تعزيز مكانة 

به  يحتذى  ال�ضارقة كنموذجاً  اإمارة 
توفري  �ضعيد  على  ودول��ي��اً  اإقليمياً 
الوعي  وتعزيز  �ضليمة  �ضحية  بيئة 

ال�ضحي املجتمعي.
اإمي�����ان را�ضد  ���ض��ع��ادة  وا���ض��ت��ع��ر���ض��ت 
التي حققتها  االإجن���ازات  اأه��م  �ضيف 
عام  خ��الل  ال�ضحي  التثقيف  اإدارة 
امل�ضاركني  ع��دد  بلغ  حيث   ،2021
التوعوية  وال���رام���ج  االأن�����ض��ط��ة  يف 
العام  خ���الل  االإدارة  قدمتها  ال��ت��ي 
املا�ضي نحو 28546 م�ضاركاً، كما 
تثقيفية،  جل�ضة   235 تنظيم  مت 
وبث 112 حلقة اإذاعية من حلقات 
عر  �ضحية"  ح��ي��اة  "نحو  ب��رن��ام��ج 
باالإ�ضافة  ال�ضارقة"،  "اإذاعة  اأث��ري 
و18  ت��وع��وي��اً،  فيلماً   52 ن�ضر  اإىل 
اإلكرونياً  مقااًل �ضحّياً، و23 كتّيباً 
كما  واالإنكليزية،  العربية  باللغتني 
ال�ضحية  التوعية  االإدارة يف  �ضاركت 

ل� 60 يوماً عاملّياً.

الت�صدي للمخاطر البيئية
من�ضاتها  ع��ر  االإدارة  ن�����ض��رت  ك��م��ا 
االجتماعي  ال��ت��وا���ض��ل  م��واق��ع  ع��ل��ى 
وذلك �ضمن فعاليات احلملة، كلمة 
املنظري،  اأح��م��د  ل��ل��دك��ت��ور  م�ضجلة 
ال�ضحة  مل��ن��ظ��م��ة  االإق��ل��ي��م��ي  امل���دي���ر 
اأ�ضار  املتو�ضط   العاملية الإقليم �ضرق 
اأهمية يوم ال�ضحة العاملي  اإىل  فيها 
العام على مو�ضوع  ال��ذي يركز هذا 
الت�ضدي  يعد  �ضحتنا"  اإذ  "كوكبنا 
من  اأ�ضا�ضياً  جزء  البيئية  للمخاطر 
ال��ع��امل��ي��ة يف  ال�����ض��ح��ة  روؤي����ة منظمة 

ال�ضحة  وه��ي  املتو�ضط  �ضرق  اإقليم 
يت�ضبب  ح��ي��ث  وب��اجل��م��ي��ع،  للجميع 
العي�س والعمل يف بيئة غري �ضحية 
ب���وف���اة ن��ح��و م��ل��ي��ون ���ض��خ�����س، كما 
تغري  مثل  البيئية  االأخ��ط��ار  ت���وؤدي 
امل��ن��اخ وت��ل��وث ال��ه��واء ون��ق�����س املياه 
زي����ادة  اإىل  ال�����ض��ح��ي��ة،  واخل����دم����ات 
املعدية  لالأمرا�س  االإقليم  تعر�س 
"كوفيد  ج��ائ��ح��ة  وم��ن��ه��ا  واالأوب����ئ����ة 
الت�ضدي  اأن  اإىل  م�����ض��رياً   ،"-19
معاجلة  يتطلب  ال��ت��ح��دي��ات  ل��ه��ذه 
االأ�ضباب اجلذرية باعتالل ال�ضحة، 
البيئية  ال�ضحة  جوانب  من  فكثري 
ال�����ض��ح��ي لذلك  ال���ق���ط���اع  ت���ت���ج���اوز 
اإج��راءات مت�ضافرة من  اتخاذ  يلزم 
الفاعلة  ك��ث��ري م��ن اجل��ه��ات  ج��ان��ب 
على  الركيز  مع  القطاعات  ب�ضتى 
للوقاية  االأوىل  امل��راح��ل  ت��داخ��الت 
تقليلها  اأو  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  امل��خ��اط��ر  م���ن 

الأدنى حد.
املنظري:  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  واأ����ض���اف 
 "-19 "كوفيد  ج��ائ��ح��ة  ل��ن��ا  ت��ت��ي��ح 
فر�ضة مهمة الإعادة العمل على نحو 
اأف�ضل واإن�ضاء نظم وجمتمعات ذات 
بيئة �ضحية، م�ضرياً اإىل اأن 11 بلد 
من اإقليم �ضرق املتو�ضط قد تعهدوا 
م�ضتدامة  ���ض��ح��ي��ة  ن��ظ��م  ب��ت��ط��وي��ر 
لتغريات  ال��ت�����ض��دي  ع��ل��ى  وق�������ادرة 
املناخ، وذلك يف موؤمتر االأمم املتحدة 
ال�ضاد�س والع�ضرين لالأطراف املعنية 
لدعوة  ال�ضعي  م��وؤك��داً  امل��ن��اخ،  بتغري 
املزيد من البلدان اإىل االن�ضمام اإىل 

هذه اجلهود يف املوؤمتر املقبل.

وزير �لرتبية ي�سيد بالتعاون �لبناء بني �لإمار�ت و�ليون�سكو

مبنا�صبة يوم ال�صحة العاملي

�إد�رة �لتثقيف �ل�سحي تعزز �لوعي �ملجتمعي 
باأهمية �حلفاظ على �لبيئة حلماية �ل�سحة �لعامة 

�للجنة �لعلمية يف )�أبوظبي للغة �لعربية( تعقد �جتماعها �لأول لعام 2022

•• ال�سارقة-الفجر:

�ضل�ضلة  تنفيذ  بال�ضارقة  الب�ضرية  امل��وارد  دائ��رة  توا�ضل 
رم�ضان  �ضهر  خ��الل  االإلكرونية  التاأهيلية  براجمها 
عمل  ع��ن  الباحثني  �ضريحة  ت�ضتهدف  وال��ت��ي  امل��ب��ارك، 
املدرجني يف قاعدة  العلمية  املوؤهالت  من حملة جميع 
مدن  جميع  من   ، بالدائرة  عمل  عن  الباحثني  بيانات 
واملنطقة  ال�ضارقة  مدينة  يف  ال�ضارقة  اإم���ارة  ومناطق 

الو�ضطى واملنطقة ال�ضرقية.
 21 11 اىل  ال��ف��رة  ال�����ض��ارق��ة خ��الل  م���وارد  وت�ضتعد 
الرامج  م��ن  لتنفيذ ح��زم��ة  اجل���اري  اب��ري��ل  �ضهر  م��ن 
برنامج  با�ضتخدام  بعد  عن  التدريب  بنظام  التاأهيلية 
الباحثني  ت�ضتهدف   )  Microsoft Teams(
برامج:  على  لتدريبهم  العلمية  املوؤهالت  خمتلف  من 
تقنيات تقارير االأعمال وحتليل البيانات، اإدارة  التحول 
االإنتاجية، كتابة  نحو م�ضتقبل م�ضتدام،اأ�ضاليب تعزيز 
ال�ضرية الذاتية باإحرافية، الدور القيادي يف بناء فرق 
التطويرية،قوة  الفر�س  و�ضناعة  اقتنا�س  فن  العمل، 
احلديثة  االجت��اه��ات  ال��ع��الق��ات،  يف  وت��اأث��ريه��ا  الكلمة 
ال�ضابة  ال��ق��ي��ادات  تنمية  االج��ت��م��اع��ي��ة،  امل�����ض��وؤول��ي��ة  يف 
واالن�ضاين،وبرنامج  االج��ت��م��اع��ي  ال��واع��دة،االت��ي��ك��ي��ت 

الوظيفية  امل���ق���اب���الت  ل���ن���ظ���ام  ال���وظ���ي���ف���ي  ال���ت���وج���ي���ه 
)املجموعة 2(.

ونفذت الدائرة خالل الفرة مابني 4 اىل 7 من �ضهر 
العديد  لت�ضمل  وتتنوعت  ال��رام��ج  م��ن  ع��دد  اجل���اري 
الوثائق االلكرونية والتي  اإدارة  ، وهي:  املوا�ضيع  من 
العامة،  الثانوية  �ضهادة  حملة  من  الباحثني  ا�ضتهدف 
الوظيفي  والتطوير  والتدريب  الب�ضرية  امل���وارد  ادارة 
والدبلوم  البكالوريو�س  ا�ضتهدف حاملي موؤهل  والذي 
ب�ضرية،  االإع��م��ال/امل��وارد  اإدارة  االإدارة/  تخ�ض�ضات  يف 
الذات  تطوير  م��ه��ارات  امل��ع��ق��دة،  امل�ضكالت  وح��ل  اإدارة 
مهارات  االإ���ض��رات��ي��ج��ي،  والتخطيط  التفكري  للعمل، 
املقابالت  لنظام  الوظيفي  التوجيه  االن�ضات،برنامج 
االإب����داع  اإ���ض��رات��ي��ج��ي��ات   ،"  1 "املجموعة  ال��وظ��ي��ف��ي��ة 
وتطبيقات االإبتكار والتي ا�ضتهدفت باحثني من خمتلف 

املوؤهالت العلمية.
اإحدى  عمل  ع��ن  للباحثني  التاأهيلية  ال��رام��ج  وت��ع��د 
جهود الدائرة امل�ضتدامة لتطبيق نهج اإمارة ال�ضارقة يف 
تنمية وا�ضتثمار العن�ضر الب�ضري. وتوجيه كافة املوارد 
وتعزيز  التنمية،  متطلبات  لتلبية  املتاحة  وال��ط��اق��ات 
قدرات واإمكانات وخرات جيل ال�ضباب ، ل�ضخ الكوادر 

الوطنية املتمكنة عالية احلرفية ل�ضوق العمل.

مو�رد �ل�سارقة تو��سل بر�جمها �لتاأهيلية للباحثني عن عمل ل�سهر �إبريل �جلاري
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اأخبـار الإمـارات

•• بوظبي-الفجر:

اأن الذكاء  واأك��ادمي��ي��ون  اأك���د خ���راء 
التعليم  ق��ط��اع  �ضاعد  اال�ضطناعي 
جائحة  خ��الل  ال�ضيما  كبري،  ب�ضكل 
توفري  ع����ر  وذل������ك  كوفيد19-، 
العملية  ا�ضتمرار  يف  اأ�ضهمت  اأدوات 
ُب����ع����د، مم����ا مّكن  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ع����ن 
احلفاظ  م��ن  التعليمية  امل��وؤ���ض�����ض��ات 
على م�ضتويات منا�ضبة من التعليم.

وبينوا اأن الذكاء اال�ضطناعي يلعب 
املدر�س  مهمة  دع���م  يف  ك��ب��رياً  دوراً 
اأنه  كما  التعليمية.  العملية  خ��الل 
ي�ضاعد الباحثني والعلماء يف العثور 
املعلومات  يف  ال��ت�����ض��اب��ه  اأوج�����ه  ع��ل��ى 
ا�ضتنتاجات  اإىل  والتو�ضل  والبيانات 
ال�ضريع  ال��ت��ح��ل��ي��ل  ب��ف�����ض��ل  دق��ي��ق��ة 

والدقيق لهذه املعلومات والبيانات.
واأو�����ض����ح اخل������راء واالأك����ادمي����ي����ون 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  اأن 
ا�ضتثمرت بنجاح يف ا�ضتخدام تقنيات 
العديد  يف  اال����ض���ط���ن���اع���ي  ال����ذك����اء 
م��ن امل���ج���االت؛ م��ث��ل: جم���ال االأمن 
التعليمي،  وامل����ج����ال  ال�������ض���ي���راين، 
والتخطيط  االب�����ت�����ك�����ار،  وجم�������ال 
الدولة  اأن  كما  ال��ق��ادم��ة.  ل��الأج��ي��ال 
التكنولوجيا  ل��دم��ج  ن��ظ��ام��اً  تتبنى 
ذلك  ك��ل  ج��اء  التعليمي.  امل��ج��ال  يف 
خ���الل ال���ن���دوة ال��ت��ي ن��ظ��م��ه��ا مركز 
واال���ض��ت�����ض��ارات يف  للبحوث  ت��ري��ن��دز 
قاعة ال�ضالم مبقرة يف اأبوظبي حتت 
عنوان: "توظيف الذكاء اال�ضطناعي 
العلمي"،  والبحث  التعليم  خلدمة 
رهف  ت��ري��ن��دز  يف  الباحثة  واأدارت���ه���ا 
اخلزرجي – نائب مدير اإدارة الن�ضر 
العلمي – التي اأكدت  اأهمية الذكاء 
ال�����ض��ن��اع��ي يف ال��ت��ع��ل��ي��م وغ����ريه من 

املجاالت االأخرى.

ولي�س  الآلــة  لتدريب  طريقة 
لربجمتها

االأ����ض���ت���اذ عبداهلل  ال���ن���دوة  وا���ض��ت��ه��ل 
اأبوظبي  ك��ل��ي��ة  رئ��ي�����س  ن��ع��م��ة،  اأب�����و 
ب��ورق��ة عمل حت��ت عنوان:  ل����الإدارة، 
وتطبيقات  االآيل  ال��ت��ع��ل��م  "حول 
االأعمال"  يف  اال���ض��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
اال�ضطناعي  الذكاء  اأن  اأو�ضح  حيث 
ه���و ط��ري��ق��ة ل��ت��دري��ب االآل�����ة ولي�س 
ه���و من  االإن�������ض���ان  واأن  ل��رجم��ت��ه��ا، 
على  ويدربها  البيانات  االآل��ة  يعطي 
البيانات  ه���ذه  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  كيفية 
باحرافية.  وقال اإن املدير االإداري 
الذكاء  يتعاملون مع  ��ن  ّ اأو غريه مممِ

اأن  ف��ه��م  اإىل  ب��ح��اج��ة  اال���ض��ط��ن��اع��ي 
املوؤ�ض�ضة يجب اأن يكون لديها بيانات 
منظمة ي�ضهل التعامل معها. واأ�ضاف 
قائال، يف ال�ضياق نف�ضه، اأن البيانات 
واملعلومات ت�ضكل االأ�ضا�س يف عملية 
جودة  ارتفعت  فكلما  االآيل،  التعلم 
اأداء  ك��ان  واملعلومات،  البيانات  ه��ذه 

االآلة يف اإجناز املهام جيداً.
اأب��و نعمة يف معر�س  االأ�ضتاذ  واأ���ض��ار 
يف  من�������اذج  ث����الث����ة  اإىل  م���داخ���ل���ت���ه 
التحليل  ف��ي��ه��ا  مب���ا  االآيل  ال��ت��ع��ّل��م 
املا�ضي،  ي��غ��ط��ي  ال������ذي  ال���و����ض���ف���ي 
للم�ضتقبل،   اال�ضت�ضرايف  والتحليل 
ي�ضتهدف  الذي  التوليفي  والتحليل 
ب��دائ��ل وح��ل��ول للتحديات يف  اإي��ج��اد 

امل�ضتقبل.

ز قدرات  الذكاء ال�صطناعي عزَّ
البحث العلمي   

ابت�ضام  ال���دك���ت���ورة  ق��ال��ت  ب����دوره����ا، 
امل������زروع������ي، م���دي���ر وح������دة ال���ذك���اء 
االبتكار  م��ع��ه��د  يف  اال����ض���ط���ن���اع���ي 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي، يف ورق����ة ع��م��ل حتت 
للذكاء  العاملية  "االجتاهات  عنوان: 
البحث  جم������ال  يف  اال����ض���ط���ن���اع���ي 
اال�ضطناعي  ال��ذك��اء  اإن  العلمي" 
ال���ت���وظ���ي���ف  ع����م����ل����ي����ات  �����ض����اع����د يف 
وت��ط��وي��ر ق����درات االأف�����راد يف جمال 
البحث العلمي، م�ضرية اإىل اأن ن�ضبة 
على  تعتمد  ال�����ض��رك��ات  م��ن   50%
التوظيف  يف  اال���ض��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 

والتدريب.
الكيفية  اإىل  الدكتورة  تطرقت  كما 

اال�ضطناعي  ال��ذك��اء  بها  يغرّي  التي 
ع��امل��ن��ا ال����ي����وم؛ م��و���ض��ح��ة اأن�����ه رغم 
اأن��ن��ا م��ا زل��ن��ا يف امل��راح��ل االأوىل من 
اأنظمة  ف��اإن  امل��ج��ال،  التطور يف ه��ذا 
قادرة  احلديثة  اال�ضطناعي  الذكاء 
بالفعل على اال�ضت�ضعار االآين للبيئة 
وا�ضتيعاب  وف��ه��م��ه��ا  ب��ه��ا  امل��ح��ي��ط��ة 
اتخاذ  من  متكنها  التي  حمدداتها  
مدخالت  على  بناًء  مثالية  ق���رارات 
م���ت���ع���ددة ت��ل��ت��ق��ط��ه��ا يف اأج�������زاء من 
يف  تطبيقات  اإىل  م�����ض��رية  ال��ث��ان��ي��ة، 
ال�ضيارات  ب��ني  ت���راوح  ال�ضدد  ه��ذا 
ال�ضحية  الرعاية  اإىل  القيادة  ذاتية 
ُب��ع��د وب��ي��ان��ات امل��ر���ض��ى، موؤكدة  ع��ن 
عاملنا  يغرّي  اال�ضطناعي  ال��ذك��اء  اأن 

بالفعل.

وذك�������رت ال����دك����ت����ورة امل�����زروع�����ي اأن 
عت من اعتمادنا  جائحة كورونا �ضرَّ
فتح  الذي  اال�ضطناعي  الذكاء  على 
ع��امل��اً م��ن ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات امل�����ض��اع��دة يف 
الب�ضرية،  وامل���وارد  واالإدارة،  احلياة، 
الكثري،  وغ�����ريه�����ا   وال����ت����وظ����ي����ف، 
اال�ضطناعي  ال���ذك���اء  اأن  م��و���ض��ح��ة 
مهمة  دع����م  يف  ك���ب���رياً  دوراً  ي��ل��ع��ب 
املدر�س خالل العملية التعليمية من 
خالل توفري الكثري من االأدوات التي 
مت��ك��ن امل��در���ض��ني م��ن رف���ع م�ضتوى 

التح�ضيل العلمي للطالب.
االإمارات  دول��ة  اأن  ال��دك��ت��ورة  وبينت 
ا�ضتثمرت بنجاح يف  املتحدة  العربية 
ا�ضتخدام تقنيات الذكاء اال�ضطناعي 
يف العديد من املجاالت، مثل: جمال 

االأمن ال�ضيراين، واملجال التعليمي، 
والتخطيط  االب�����ت�����ك�����ار،  وجم�������ال 
االإمارات  اأن  كما  القادمة.  لالأجيال 
يف  التكنولوجيا  لدمج  نظاماً  تتبنى 
االإم����ارات  و�ضعي  التعليمي،  امل��ج��ال 
جمال  يف  عاملياً  رائ���دة  تكون  اأن  اإىل 
ال���ذك���اء اال���ض��ط��ن��اع��ي ب��ح��ل��ول عام 
تكنولوجيا  باأنَّ  هت  نوَّ كما   .2031
الذكاء اال�ضطناعي وجدت من اأجل 
اأن  املجتمع  وع��ل��ى  املجتمع،  خ��دم��ة 
التوظيف  ويوظفها  منها  ي�ضتفيد 

الر�ضيد.

بناء نظام تكنولوجي ي�صتقطب 
املتميزين

واأك����د ال��دك��ت��ور اأح��م��د دب����اغ، مدير 

املهنية يف جامعة حممد  اخلدمات 
من  اال�ضطناعي،  للذكاء  زاي��د  بن 
اأطلقت  االإم�����ارات  دول���ة  اأن  ج��ان��ب��ه 
2017 ا�ضراتيجيتها للذكاء  عام 
اال���ض��ط��ن��اع��ي ال��ت��ي ت�����ض��ت��ه��دف، يف 
اأحد جوانبها، بناء نظام تكنولوجي 
ي���رك���ز ع���ل���ى ا����ض���ت���ق���ط���اب امل���واه���ب 
هذا  يف  للعمل  املتميزة  والعنا�ضر 

املجال.
مراكز  ع�ضرة  هناك  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
للذكاء  م��ظ��ل��ة  ت�ضكل  اأب��وظ��ب��ي  يف 
اال�ضطناعي يف دولة االإمارات. كما 
للذكاء  زاي��د  بن  حممد  جامعة  اأن 
قدرة  رف���ع  يف  ت�ضهم  اال���ض��ط��ن��اع��ي 
الذكاء  مع  التعامل  على  القيادات 
اال���ض��ط��ن��اع��ي واال���ض��ت��ف��ادة م��ن��ه يف 
اأحد  اأن  مبيناً  موؤ�ض�ضاتهم،  اإدارة 
االأهداف الرئي�ضية جلامعة حممد 
هو  اال�ضطناعي  ل��ل��ذك��اء  زاي���د  ب��ن 
خ��ل��ق ن���ظ���ام ت��ع��ل��ي��م ت��ن��ف��ي��ذي نابع 
عليهم  ي��ن��ب��غ��ي  اإذ  ال���ق���ي���ادات،  م���ن 
الذكاء  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  كيفية  ت��ع��ّل��م 
امل�ضتدامة  وال��ف��وائ��د  اال�ضطناعي 
التي من املمكن احل�ضول عليها من 
ذلك. وبنيَّ الدكتور دباغ اأن اجلامعة 
اأطلقت برناجماً تدريبياً مدته 12 
َبل  قمِ القيادات من  لتدريب  اأ�ضبوعا 
نخبة م��ن االأ���ض��ات��ذة وال��ع��ل��م��اء متَّ 
ا�ضتقطابهم من �ضتى اأنحاء العامل، 
على  تدربهم  اجلامعة  وا�ضتطاعت 
كيفية التعامل مع امل�ضاكل وتقدمي 
احل���ل���ول امل��ن��ا���ض��ب��ه ل���ه���ا.  واأك�����د اأن 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات  دول����ة 
و�ضتحّقق  ك��ث��رية  ث���م���اراً  ���ض��ت��ج��ن��ي 
اهتمامها  بف�ضل  ك��ب��رية  اإجن����ازات 
ال��ك��ب��رية يف جمال  وا���ض��ت��ث��م��ارات��ه��ا 

الذكاء اال�ضطناعي.

•• لندن-الفجر:

للكتاب"،  ال����دويل  "لندن  ا�ضت�ضاف 
اأح���م���د بن  ���ض��ع��ادة   ،49 ال�����  ب���دورت���ه 
ركا�س العامري، رئي�س هيئة ال�ضارقة 
للكتاب، وديفيد تايلور، نائب الرئي�س 
يف  العاملي  املحتوى  ال�ضتحواذ  االأول 
حتت  ح��واري��ة  جل�ضة  يف  "اإنغرام"، 
يف  ال��ك��ت��اب  ���ض��ّن��اع  "م�ضتقبل  ع��ن��وان 
العامل" تناوال فيها جتربة "اليتنينغ 
�ضور�س ال�ضارقة"، ودور املنطقة احلرة 
مل��دي��ن��ة ال�����ض��ارق��ة ل��ل��ن�����ض��ر يف اإح����داث 
نقالت نوعية يف �ضوق الن�ضر العاملي. 

واأك�����د ال���ع���ام���ري، خ���الل اجل��ل�����ض��ة اأن 
�ضناعة  م���رك���ز  اأ���ض��ب��ح��ت  ال�������ض���ارق���ة 
اآ�ضيا و�ضمال  املعرفة يف  واإنتاج  الكتاب 
اإف��ري��ق��ي��ا، ب���روؤى وت��وج��ي��ه��ات �ضاحب 
بن  �ضلطان  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ  ال�ضمو 
املجل�س  ع�����ض��و  ال���ق���ا����ض���م���ي،  حم���م���د 
يوؤمن  ال��ذي  ال�ضارقة،  حاكم  االأع��ل��ى 
الثقافة يف  واأث��ر  املكتوبة  الكلمة  بقوة 
نه�ضة املجتمعات، وفتح نوافذ حلوار 

احل�ضارات.
�ضباقة  ك��ان��ت  ال�����ض��ارق��ة  اأن  واأو�����ض����ح 
ا�ضتحداث  يف  ال���ع���امل  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى 

الإح����داث  ل��ل��ن�����ض��ر،  ح���رة  منطقة  اأول 
اإنتاج املعرفة  حتّول جذري يف قطاعة 
ال���ع���امل، فباتت  ال��ك��ت��اب يف  و���ض��ن��اع��ة 
م����رك����ز ال���ت���وا����ض���ل احل�����ي وال���ف���اع���ل 
اإىل اأنها  ب��ني ال�����ض��رق وال��غ��رب، الف��ت��اً 
متكامل  ف�ضاء  ا�ضتحداث  على  عملت 
العامل،  بلدان  للنا�ضرين من خمتلف 
والن�ضر،  ال��رج��م��ة،  �ضفقات  الإمت���ام 
االإمكانيات  ك���ل  ووف�����رت  وال���ت���وزي���ع، 
ل��ت��ج��اوز حتديات  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ى 
اأن جتربة  العامري،  النا�ضرين. وبنّي 

تطوير  يف  "اإنغرام"  م����ع  ال���ع���م���ل 
واحدة  ال�ضارقة"،  �ضور�س  "اليتنينغ 
م��ن اأجن���ح ال��ت��ج��ارب يف ال��ت��اأك��ي��د على 
�ضناعة  �ضوق  تو�ضيع  يف  ال�ضارقة  دور 
الكتاب عاملياً، حيث باتت من خاللها 
"اإنغرام" قادرة على الو�ضول بتكاليف 
الن�ضر  �ضوق  اإىل  اأع��ل��ى،  و�ضرعة  اأق��ل، 
اال�ضتفادة  واالإفريقي، عر  االآ�ضيوي، 

من تقنيات الطباعة عند الطلب.
جتربة  ع����ن  احل����دي����ث  "اإن  وق��������ال: 
)اليتنينغ �ضور�س ال�ضارقة(، واملنطقة 

احل����رة مل��دي��ن��ة ال�����ض��ارق��ة ل��ل��ن�����ض��ر، هو 
به  تتمتع  متكامل  م��ن��اخ  ع��ن  ح��دي��ث 
االإم��ارة، ميثل مركز احل��راك الثقايف 
تقوده  ال��ذي  العمل  فهذا  املنطقة،  يف 
امل���دي���ن���ة وت��ع��م��ل يف ظ��ل��ه )اإن����غ����رام(، 
ملدينة  اجل��غ��رايف  امل��وق��ع  م��ن  ي�ضتفيد 
القارتني  ي����رب����ط  ال�������ذي  ال�������ض���ارق���ة 
االإف���ري���ق���ي���ة واالآ����ض���ي���وي���ة، وم����ن قوة 
للكتاب،  ال�����دويل  ال�����ض��ارق��ة  م��ع��ر���س 
للطفل،  القرائي  ال�ضارقة  ومهرجان 
جانب  اإىل  ال���ن���ا����ض���ري���ن،  وم�����وؤمت�����ر 

تتيحه  وما  املتكاملة،  التحتية  البنية 
وال�ضحن،  ال���ت���خ���زي���ن،  ح����ل����ول  م����ن 
"اإن  العامري:  واأ���ض��اف  والطباعة". 
روؤي������ة ال�������ض���ارق���ة يف امل��ن��ط��ق��ة احل���رة 
ملدينة ال�ضارقة للن�ضر، وتقدمي حلول 
يف  للنا�ضرين  الطلب  عند  الطباعة 
جانب  اإىل  تتج�ضد،  والعامل،  املنطقة 
قيادة �ضناعة الكتاب يف العامل بالعمل 
وتقدمي  العاملي  الن�ضر  ا�ضتدامة  على 
م�ضاعفة  يف  للبيئة،  ���ض��دي��ق  من���وذج 
اإن���ت���اج امل��ع��رف��ة، فحماية  ح��ج��م ���ض��وق 

امل���ن���اخ واح�����دة م���ن اأول����وي����ات االإم�����ارة 
مب��خ��ت��ل��ف اجل���ه���ود ال��ت��ي مت�����ض��ي بها 
من  ت�ضتحدثها".  ال��ت��ي  وامل����ب����ادرات 
ج���ان���ب���ه حت�����دث دي���ف���ي���د ت���اي���ل���ور عن 
جت���رب���ة ال��ع��م��ل م���ع امل��ن��ط��ق��ة احل���رة 
اأنه  مو�ضحاً  للن�ضر،  ال�ضارقة  ملدينة 
بعد زيارته لل�ضارقة اأدرك قوة االإمارة 
حتديات  جت��اوز  يف  اإمكانياتها  وحجم 
الن�ضر العاملية، وقال: "كنا قبل العمل 
اأ�ضبوعني اإىل  مع ال�ضارقة نحتاج من 
ثالثة لتوفري كتاب مت طلبه يف اأ�ضواق 

واليوم  واالآ�ضيوية،  االإفريقية  الكتب 
فقط،  يومني  غ�ضون  يف  توفريه  يتم 
الطباعة  بتقنية  العمل  من��وذج  فكان 
ع��ن��د ال��ط��ل��ب، اأك����ر ف��اع��ل��ي��ة واأق����وى 
تاأثرياً باال�ضتفادة من البنية التحتية 
واخلدمات التي توفرها املنطقة احلرة 
ملدينة ال�ضارقة للن�ضر". واأ�ضار اإىل اأن 
اأكر التحديات التي تواجه النا�ضرين 
حول العامل، والتي ظلت تعرقل تو�ضع 
اأ�ضواق الن�ضر واندماجها عاملياً، كانت 
منوذج  وب��وج��ود  وال�ضحن،  التخزين 

ملدينة  احل������رة  امل��ن��ط��ق��ة  م���ث���ل  رائ������د 
منوذج  وا���ض��ت��ح��داث  للن�ضر،  ال�ضارقة 
القطاع  �ضجل  الطلب،  عند  الطباعة 
للقراء  الكتب  توفري  يف  كبرياً  تقدماً 
ح���ول ال���ع���امل، وت��ط��وي��ر ب��ي��ئ��ة اأعمال 
للنا�ضرين، وقال: "اإن احللول التقنية 
يف )اليتنينغ �ضور�س ال�ضارقة( اأتاحت 
لنا بيع الكتاب قبل طباعته، وبالتايل 
جت���ن���ب ال����ه����در يف امل�����������وارد، وت����اليف 

اإ�ضكاليات التخزين وال�ضحن".
احلرة  املنطقة  جتربة  "اإن  واأ���ض��اف: 
التي  واجلهود  للن�ضر  ال�ضارقة  ملدينة 
ت��ق��وده��ا ع��ل��ى م�����ض��ت��وى ال���ع���امل، قادر 
اإح���داث تغيري ج��ذري يف عملية  على 
التعلم االأكادميية ب�ضورة عامة، فهذه 
م�ضادر  اإىل  الو�ضول  اأتاحت  احللول 
الكتاب  ط��ب��اع��ة  اأ�����ض����واق  يف  امل���ع���رف���ة 
االأكادميي العاملي، وقللت من تكاليف 
الطباعة، و�ضتقود اإىل انخفا�س اأ�ضعار 
اأن  اإىل  ي�ضار  الكتب وجتنب هدرها". 
اجلل�ضة جاءت �ضمن برنامج ال�ضارقة 
"لندن الدويل للكتاب"،  �ضيف �ضرف 
الن�ضر،  �ضناعة  رواد  ك��ب��ار  وبح�ضور 
الثقافية  املوؤ�ض�ضات  وممثلي  والكتاب، 

العاملية، امل�ضاركة يف املعر�س. 

»تريندز« ينّظم ندوة عن »توظيف �لذكاء �ل�سطناعي خلدمة �لتعليم و�لبحث �لعلمي«

•• اأبوظبي-وام: 

�ضاركت �ضرطة اأبوظبي متمثلة يف مديرية املرور والدوريات بقطاع العمليات 
املركزية يف تفعيل م�ضارات الدراجات الهوائية يف االأحياء ال�ضكنية مبدينة 
اأبوظبي متمثلة مبركز  بلدية مدينة  بالتعاون مع  وذل��ك  زاي��د  بن  حممد 

بلدية مدينة زايد ونادي اأبوظبي للدراجات الهوائية .
والدوريات:  امل��رور  مديرية  مدير  احلمريي  �ضاحي  حممد  العميد  وق��ال 
�ضعار /BIKE CITY مدينة الدراجات/  ونعتز مبنا�ضبة منح  "نفتخر 
اأبوظبي  الإم�����ارة   Union Cycliste Internationale م��ن 

التكرمي".  ب��ه��ذا  ُت��خ�����ّس  ال��ت��ي  اآ���ض��ي��ا  يف  االأوىل  ال��وج��ه��ة  اأب��وظ��ب��ي  لت�ضبح 
وعقدت املديرية ور�ضه توعية مرورية ميدانية الأ�ضحاب الدراجات وحثتهم 
للذراعني  احلماية  اأغطية  وا�ضتخدام  ال��راأ���س  خ��وذة  ارت���داء  ���ض��رورة  على 
اللون،  اأحمر  وخلفي  اأبي�س  اأمامي  مب�ضباح  الدراجة  وتزويد  والركبتني، 
و�ضع لوحة خلفية عاك�ضة لل�ضوء لتنبيه م�ضتخدمي الطريق، وعدم حمل 
اخلدمات  طريق  على  ال�ضري  ال��دراج��ة،  م�ضتخدم  ت��وازن  على  توؤثر  اأوزان 
وامل�ضارات املخ�ض�ضة للدراجات الهوائية، القيادة بحذر على م�ضارات امل�ضاة 
لتجنب اال�ضطدام بهم، ا�ضتخدام امل�ضارات املخ�ض�ضة يف املتنزهات واالبتعاد 

عن املناطق املزدحمة.

�سرطة �أبوظبي ت�سارك يف تفعيل م�سار�ت 
�لدر�جات �لهو�ئية مبدينة حممد بن ز�يد

تتبنَّى نظامًا لدمج التكنولوجيا يف جمال التعليم  الإمارات  واأكادمييون:  • خرباء 
غريَّ عاملنا و�صاعد قطاع التعليم ب�صكل كبري ال�صطناعي  • الذكاء 

هي اأ�صا�س العمل يف عملية التعلُّم الآيل واملعلومات  • البيانات 

خلل جل�صة حوارية يف لندن الدويل للكتاب 49

�أحمد �لعامري: �ل�سارقة �سباقة يف �إحد�ث حتّول جذري يف قطاع �إنتاج �ملعرفة
ديفيد تايلور: الطباعة عند الطلب اأكرث فاعلية واأقوى تاأثريًا بال�صتفادة من خدمات مدينة ال�صارقة للن�صر

•• دبي-الفجر:

اأكد العميد �ضيف مهري املزروعي، مدير االإدارة العامة للمرور 
باأهمية  ال�ضائقني  وتثقيف  توعية  ���ض��رورة  دب���ي،  �ضرطة  يف 
االلتزام بقواعد ال�ضري واملرور، ورفع م�ضتوى االلتزام املروري 
واللوائح  بالقوانني  االلتزام  على عواقب عدم  لديهم، م�ضدداً 
واإجراءات  تتوافر فيها �ضروط  اأّية مركبة ال  املرورية، وقيادة 
ال�ضري  واآداب  بقواعد  �ضائقيها  اإمل��ام  وع��دم  امل��روري��ة،  ال�ضالمة 
م�ضتخدمي  وع��ل��ى  عليهم  م��ن خطر  ذل��ك  ي�ضكله  مل��ا  وامل����رور، 

الطريق.
واأ�ضار العميد �ضيف املزروعي، اإىل اأن اإدارة احلمالت والتوعية 
املرورية باالإدارة العامة للمرور، نظمت �ضل�ضلة من املحا�ضرات 

"خدمة تو�ضيل  املرورية التوعوية ل�ضائقي الدراجات النارية 
الطلبات" ا�ضتفاد منها )30( �ضائقاً لدى �ضركة طلبات، بهدف 
التي  والقواعد  واالأنظمة  امل��رور  بقانون  الوعي  م�ضتوى  رف��ع 

تقلل من احلوادث املرورية.
احلوادث  م�ضببات  اأب��رزه��ا  حم���اور،  ع��دة  املحا�ضرة  وت��ن��اول��ت 
اإىل جانب  اأثناء القيادة، وعقوبة ال�ضرعة الزائدة،  كاالن�ضغال 
ال�ضلوكيات  مثل  املرتكبة  ال�ضائعة  املخالفات  الأب���رز  التطرق 
اخلاطئة لبع�س ال�ضائقني، والتي قد ت�ضبب االإزعاج مل�ضتخدمي 
الطريق، منا الدخول بني ال�ضيارات اأو ال�ضري يف الطرقات يف 
املركبات يف  ل�ضائقي  اإزعاجا كبريا  ي�ضكل  �ضكل جمموعات، ما 
الطريق، وكذلك الدخول املفاجئ، وتغيري امل�ضار ب�ضكل �ضريع 

وغري متوقع، خا�ضة يف ال�ضوارع الداخلية.

الطرق  وهيئة  دب��ي  �ضرطة  اأن  امل��زروع��ي،  �ضيف  العميد  واأف���اد 
وامل���وا����ض���الت اأط��ل��ق��ت��ا يف م��ار���س امل��ا���ض��ي ع����دداً م��ن مبادرات 
التو�ضيل  دراج��ات  �ضائقي  ت�ضجيع  بهدف  امل��روري��ة،  ال�ضالمة 
واملتعلقة  املعتمدة  العاملية  باملعايري  االلتزام  على  وحتفيزهم 
الدراجات  ل�ضائقي  ال��ت��دري��ب  وتكثيف  وال�����ض��الم��ة،  بال�ضحة 
اإىل  باالإ�ضافة  العمل،  بيئة  جمال  يف  املعايري  اأف�ضل  وتطبيق 
اآمنة  بيئة  لتحقيق  الطرق  يف  القيادة  ح�ضن  على  ت�ضجيعهم 
على الطرق، عر اإطالق جائزة لل�ضركات وال�ضائقني امللتزمني 
ا�ضراتيجية  وموؤ�ضرات  الأه��داف  حتقيقا  ال�ضالمة،  مبعايري 
هذا  يف  املتبعة  العاملية  املعايري  الأعلى  وفقاً  املرورية  ال�ضالمة 
من  الفئة  لهذه  واملرورية  امل�ضلكية  املخالفات  وخف�س  ال�ضاأن، 

ال�ضائقني.

�سرطة دبي تنظم حما�سرة توعوية ل�سائقي تو�سيل �لطلبات
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-الفجر:

– عجمان  ال��ن��ق��ل  ه��ي��ئ��ة  حت���ر����س 
النقل  ق��ط��اع  خ��دم��ات  تطوير  على 
مبركبات االأجرة يف اإمارة عجمان، و 
املطرو�ضي،  �ضقر  اأحمد  ال�ضيد  اأكد 
اخلدمات  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  املدير 
جديدة  مركبات  باإ�ضافة  التجارية، 
الأ�ضطول اجرة عجمان، لرفع كفاءة 
املتعاملني  ���ض��ع��ادة  وحت��ق��ي��ق  االأداء 
تطلعات  تواكب  اف�ضل  رحلة  وخلق 
والتطور  النمو  ومواكبة  اجلمهور 
ال�ضريع وتعزيز التكامل بني ان�ضمة 

النقل.
امل��رك��ب��ات اجلديدة  اإ���ض��اف��ة  وق����ال: 
املوؤ�ض�ضة  ح���ر����س  اإط������ار  يف  ي���اأت���ي 
ال��ن��ق��ل وتلبية  ب��خ��دم��ات  ل��الرت��ق��اء 
احتياجات املتعاملني حيث يت�ضمن 
اال���ض��ط��ول م��رك��ب��ات ف��ئ��ة ٧ رك���اب، 
مركبات  زي��������ادة  اإىل  ب����االإ�����ض����اف����ة 
الن�ضبة  لت�ضكل  )هايرد(  الهجينة 
املركبات  بخ�ضو�س  ام��ا   ،  55%
اخلدمات  ف��م��وؤ���ض�����ض��ة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

كافة  درا�����ض����ة  ����ض���دد  ال���ت���ج���اري���ة يف 
للمركبة،  وامل����م����ي����زات  اجل�����وان�����ب 
بدورها  ت�ضاهم  الهيئة  ان  وا���ض��اف 
يف تعزيز اال�ضتدامة وتبني احللول 
البيئية التي توؤدي خلف�س انبعاثات 
ثاين اأك�ضيد الكربون ويعد االهتمام 
مب����رك����ب����ات ����ض���دي���ق���ة ال���ب���ي���ئ���ة من 
حلول  الإيجاد  الهيئة  ا�ضراتيجات 

بديلة �ضديقة للبيئة.
وي�������ض���ار ان ج��م��ي��ع م���رك���ب���ات اج���رة 
الرقمي،  ب��ال��دف��ع  م�����زودة  ع��ج��م��ان 
متنوعة  خ����ي����ارات  الإت����اح����ة  وذل�����ك 

اإىل  باالإ�ضافة  اخلدمة  مل�ضتخدمي 
املراقبة  وك���ام���ريات  ال��ت��ت��ب��ع  ن��ظ��ام 
عالية  الرقابية  االأن��ظ��م��ة  وتطبيق 
اجلودة وا�ضتقطاب اأحدث التقنيات 
لر�ضد �ضلوكيات ال�ضائقني. و ميكن 
تطبيق  عر  اخلدمة  طلب  للعميل 
يحتفظ  حيث  ال��ذك��ي    Route
العميل للرجوع  التطبيق ب�ضجالت 
اليها يف وقت الحق و ميكن التطبيق  
من التعرف على تكلفة الرحلة منذ 
بداية الرحلة و�ضوال للموقع املحدد 
. وتعد مركبة اأ�ضحاب الهمم �ضمن 

اأجرة عجمان، وهي خدمة  اأ�ضطول 
جم��ان��ي��ة خ��ا���ض��ة الأ���ض��ح��اب الهمم 
والتقنيات  امل���زاي���ا  ب��اأف�����ض��ل  م����زوده 
املتطورة من خالل توفري مركبات 
وا�ضعة مبوا�ضفات فنية تتميز برفع 
الكر�ضي املتحرك بجهاز اآيل وتوفري 
اأمنهم  لتحقيق  م��راق��ب��ة  ك��ام��ريات 
و�ضالمتهم وباالإ�ضافة اإىل توظيف 
�ضائقني ذوو كفاءة و على قدر عال 
اأ�ضحاب  مع  للتعامل  التدريب  من 
ر�ضاهم  و  راحتهم  ل�ضمان  الهمم 

عن اخلدمة املقدمة لهم.

•• اأبوظبي-الفجر: 

عبد  الطفل  اأم��ن��ي��ة  )اأم��ن��ي��ة(  حتقيق  موؤ�ض�ضة  حّققت 
الرحمن )14 عاماً(، ومتّكنت من ر�ضم ابت�ضامة الر�ضا 
وال�����ض��ع��ادة ع��ل��ى وج��ه��ه بف�ضل ك���رم ودع���م اأه���ل اخلري 
واحلكومية  اخلا�ضة  ال�ضركات  من  البي�ضاء  واالأي���ادي 

واالأفراد يف جمتمع االإمارات.
ك���ان ع��ب��د ال��رح��م��ن ال���ذي ُي��ع��اين م��ن م��ر���س ال�ضكري 
النوع االأول، يحب احلياة وق�ضاء الوقت مع االأ�ضدقاء 
يف لعب كرة القدم، ويتحّول ق�ضاء الوقت مع االأ�ضدقاء 
اإىل مواعيد يف امل�ضت�ضفى. متنى عبد الرحمن احل�ضول 

على هاتف ذكي يتوا�ضل من خالله مع اأ�ضدقائه، �ضاعة 
ذكية واالإك�ض�ضوارات املً�ضاحبة. وقامت موؤ�ض�ضة حتقيق 
وبعد  عائلته،  اأف��راد  مع  مكاتبها  يف  با�ضت�ضافته  اأمنية 
باأمنية  مفاجاأته  متت  ا�ضمه  حتمل  التي  الكعكة  قطع 
التي جعلته يكاد يقفز يف الهواء ل�ضدة الفرح وال�ضعادة.

واأ�ضارت والدته اإىل اأنها والأول مرة ترى ال�ضعادة تغمر 
الكثري عن  �ضمعت  اأنها  قلب ولدها، موؤكدة على  فعلياً 
املر�ضى،  االأط��ف��ال  نفو�س  ت�ضعد   التي  االأمنية  حتقيق 
على  طفلها  اإق��ب��ال  روؤي����ة  م��ع  االآن  عاي�ضته  اأن��ه��ا  غ��ري 
التام  االل��ت��زام  م��ع  ال��ع��الج  ورغبته يف موا�ضلة  احل��ي��اة 

بكافة تعليمات االأطباء. 

مركبات جديدة لأ�سطول �أجرة عجمان

حتقيق �أمنية حتّول معاناة عبد 
�لرحمن �إىل �بت�سامة ر�سا و�سعادة

•• ال�سارقة -وام:

األف زياة   44 نفذت بلدية مدينة ال�ضارقة خالل العام املا�ضي 
تفتي�ضية لر�ضد م�ضّوهات املظهر العام ور�ضد كافة ال�ضلوكيات 
املدينة  مظهر  على  املحافظة  يف  جهودها  مع  متا�ضياً  ال�ضلبية 
اجلمايل وتوفري بيئة اآمنة للقاطنني والزوار حيث قامت فرق 
التفتي�س البلدي باتخاذ االإجراءات الالزمة بحق كافة التجاوزات 
يف هذا االإطار وتوعية اأفراد اجلمهور باأهمية االلتزام باللوائح 
والقوانني خا�ضة يف املحافظة على النظافة يف خمتلف املناطق 

التي ت�ضهد اإقبااًل خالل ف�ضل ال�ضتاء كامل�ضطحات اخل�ضراء.
وقال عادل عمر مدير اإدارة الرقابة والتفتي�س يف بلدية مدينة 
ال�ضارقة اأن البلدية حتر�س على توفري اأجواء مثالية للقاطنني 

والزوار يف االإمارة حيث ت�ضتهدف هذه احلمالت اإزالة االأ�ضواق 
من  وغ��ريه��ا  املهملة  وامل��رك��ب��ات  املخالفة  وال��ع��زب  الع�ضوائية 
املظهر  وعلى  واملجتمع  الفرد  على  �ضلباً  توؤثر  التي  ال�ضلوكيات 
العام ككل ..م�ضرياً اإىل اأن فرق التفتي�س البلدي توا�ضل العمل 
على مدار ال�ضاعة لر�ضد مثل هذه ال�ضلوكيات واتخاذ ما يلزم 

من اإجراءات.
واأو����ض���ح اأن���ه مت خ���الل ه���ذه احل��م��الت �ضحب ح���وايل 7171 
الأنظمة  وخم��ال��ف��ة  ال��ع��ام  للمظهر  وم�����ض��ّوه��ة  مهملة  م��رك��ب��ة 
وذلك  م��روري��ة  ل��وح��ات  يحمل  ال  م��ا  ومنها  البلدية  وق��وان��ني 
على  والق�ضاء  امل�ضّوهات  واإزال��ة  النظافة  على  املحافظة  بهدف 
خالل  التفتي�س  ف��رق  ر���ض��دت  كما  ال�ضلبية  ال�ضلوكيات  ك��اف��ة 
ع�ضوائيا  ���ض��وق��ا   1،248 امل��ا���ض��ي  ال��ع��ام  التفتي�ضية  زي��ارات��ه��ا 

االإج����راءات  باتخاذ  البلدية  وق��ام��ت  االم���ارة  مناطق  مبختلف 
الالزمة حيالها وحجز املركبات التي تقوم بتغذية هذه االأ�ضواق 
بالتن�ضيق  واإتالفها  املواد  املقلدة وم�ضادرة  املواد والب�ضائع  من 

مع �ضركة ال�ضارقة للبيئة "بيئة".
واأفاد اأن البلدية قامت بحمالت توعوية للم�ضتاأجرين واأ�ضحاب 
ومتابعة  الع�ضوائي  اأو  امل�ضرك  ال�ضكن  خماطر  حول  العقارات 
املناطق ال�ضكنية ب�ضكل دوري للحد من �ضكن املخالفني والعزاب 
يف املناطق املخ�ض�ضة لالأ�ضر والعائالت وم�ضادرة اإتالف حوايل 
الكرتونية وم�ضادرة حوايل  الورقية  املخلفات  من  اأطنان   10
16 األف دراجة هوائية خمالفة ممن يقوم اأ�ضحابها با�ضتغاللها 
يف حتميل وجمع املخلفات الورقية ف�ضاًل عن اإزالة 286 لوحة 

اإعالنية ع�ضوائية يف مواقع خمتلفة.

تعاون بني »�لفجرية لل�سياحة و�لآثار« و بلدية �ل�سارقة تنفذ 44 �ألف زيارة تفتي�سية لر�سد م�سوهات �ملظهر �لعام خلل 2021
»�لفجرية للريا�سات �لبحرية« 

•• الفجرية -وام:

وقعت هيئة الفجرية لل�ضياحة واالآثار اتفاقية تعاون مع نادي الفجرية الدويل للريا�ضات البحرية، بهدف 
تبادل املعلومات والتعاون يف كافة املجاالت التي تدعم اجلانب ال�ضياحي والراثي لهيئة الفجرية لل�ضياحة 
ال�ضماحي  �ضعيد  الهيئة  البحري. ووقع االتفاقية عن  النادي  بها  التي يقوم  املختلفة  واالآث��ار واالأن�ضطة 
مدير هيئة الفجرية لل�ضياحة واالآثار، واأحمد اإبراهيم املدير التنفيذي لنادي الفجرية الدويل للريا�ضات 
البحرية. وتن�س بنود االتفاقية على ت�ضجيع وجذب ال�ضياحة النوعية لالإمارة عن طريق امل�ضاركة الفاعلة 
يف خمتلف االأن�ضطة والبطوالت التي تقام خالل العام من كال الطرفني ، اإىل جانب تبادل امل�ضاركات يف 
اإىل  اإطار �ضعي الهيئة الدائم  اإبرام هذه االتفاقية يف  املعار�س وور�س العمل الداخلية واخلارجية وياأتي 

التعاون املوؤ�ض�ضي مع خمتلف الدوائر املحلية يف االإمارة.

•• دبي -وام:

�ضكان  تعريف  اأج��ل  من  ال��روؤي��ة،  جناح  ا�ضتمرار  عن  دب��ي   2020 اإك�ضبو  اأعلن 
وزوار د�ضركت 2020 بعد افتتاحها؛ على رحلة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 
كتاب  من  امل�ضتوحى  اجلناح  ويظهر  و�ضخ�ضيته،  روؤيته  من  وجوانب  اهلل" "، 
"ق�ضتي.. 50 ق�ضة يف خم�ضني عاماً"، اأهمية التخطيط البعيد املدى واالإتقان 

يف العمل لتحقيق اأف�ضل النتائج.
ويركز اجلناح على فكر �ضموه الذي �ضكل روؤيته لدبي، التي هي واحدة من اأكر 
مدن العامل ديناميكية وجناحا، م�ضيفة اإىل �ضهرتها العاملية النجاح اال�ضتثنائي 
اآ�ضيا،  وجنوب  واأفريقيا  االأو�ضط،  ال�ضرق  منطقة  ت�ضت�ضيفه  دويل  اإك�ضبو  الأول 
و�ضيقدم اجلناح بقيادة وت�ضغيل كوادر اإماراتية بن�ضبة %100 برامج تفاعلية 
حمفزة على االإبداع والعلم والعمل، وت�ضاهم يف اإكمال هدف دبي لتكون اأف�ضل 

مدينة للحياة يف العامل.
اآل مكتوم؛ من  وُقدم جناح الروؤية ملقام �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
امل�ضتمر  ودعمه  دب��ي،   2020 الإك�ضبو  لروؤيته  تقديرا  اإك�ضبو  عمل  فريق  قبل 
يخدم  ال���دويل  للتعاون  ج��دي��دا  ع�ضرا  د�ضنت  التي  العاملية  املدينة  ه��ذه  لبناء 
اأجيال  اجلناح  األهم  دبي   2020 اإك�ضبو  من  ال�ضتة  االأ�ضهر  وخ��الل  االإن�ضانية، 
امل�ضتقبل الذين تعرفوا على جانب من حياة �ضاحب ال�ضمو، كما حقق حمتوى 
اجلناح تاأثريا اإيجابيا على الزوار من داخل الدولة وخارجها، وحقق ر�ضا ن�ضبته 
%96 من قبل الزوار الذين بلغ عددهم 200 األف زائر بني 1 اأكتوبر 2021 
دبي،   2020 اإك�ضبو  اأجنحة  ن�ضبة يف جميع  اأعلى  2022، وهي  31 مار�س  و 
 Exhibitor/ وح�ضل اأي�ضا على جائزة اأف�ضل جناح �ضغري يف جوائز جملة

./Magazine
زوار  من  املزيد  ليعّرف  دب��ي   2020 اإك�ضبو  اإرث  �ضمن  ال��روؤي��ة  جناح  و�ضيبقى 

د�ضركت 2020 من جميع اأنحاء العامل على روؤية قائد عربي نالت اإجنازاته 
ق�ضة  وحتكي  واحلا�ضر  املا�ضي  بني  ت�ضافر  معرو�ضات  ويقدم  العامل،  اإعجاب 
اإجن��ازات عظيمة حتققت، وحدث  روؤي��ة متميزة للم�ضتقبل، ويبقى �ضاهدا على 
اأبهر العامل، ويكون �ضمن منطقة د�ضركت 2020 التي تتح�ضر لتكون مثاال 
ملدن امل�ضتقبل، وحديث جمتمع املال واالأعمال العاملي. ويقدم جناح الروؤية رحلة 
قائد  اإىل  وال��ط��م��وح  ال�ضغري  الفتى  حولت  التي  ال��ت��اأث��ريات  ع��ن  وملحة  مميزة 
يتناقل العامل حكمته وروؤيته الثاقبة، ف�ضموه رجل مميز يحظى باإعجاب �ضعب 
دولة االإمارات واملقيمني الذين يعترون دبي ودولة االإمارات وطنهم، ويعملون 
ب�ضغف واإخال�س جنب اإىل جنب مع االإماراتيني لتعزيز مكانة االإمارات لتكون 
االأف�ضل يف العامل، كما ينال �ضموه اإعجاب واحرام �ضعوب العامل وقادته نتيجة 

لروؤيته واإجنازاته وقيادته.
 2020 اإك�ضبو  وقالت مرجان فريدوين، الرئي�س التنفيذي لتجربة الزائر يف 
الف�ضول  لدينا  كان  كلنا  اإن�ضانية مرابطة،  ق�ضة  الروؤية  " ي��روي جناح  دب��ي: 
وحب املعرفة يف الطفولة؛ لدينا م�ضاعر مت�ضابهة. لدينا جميعاً طموح وروؤية. 
مت  لقد   - اأي�ضاً  تغيريها  على  القدرة  ولدينا  لبيئتنا  وفقا  جميعا  ت�ضكلنا  لقد 
اآل مكتوم من خالل قيم والده  ت�ضكيل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 

وجده ودبي، والتي بدورها، �ضكلت ما عليه دبي اليوم، وما زالت ت�ضكلها".
التي ال  العديدة  دبي   2020 اإك�ضبو  معامل  اأب��رز  اأح��د  اجلناح  "كان  واأ�ضافت: 
تن�ضى، وج�ضد التاأثري الفريد ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
ومن  وطنهم،  جن�ضية   200 م��ن  اأك��ر  ال��ي��وم  يعترها  التي  دب��ي  مدينة  على 
امل�ضتقبل  �ضنع  ال��ذي  القائد  حياة  على  النافذة  هذه  ت�ضتمر  اأن  متاما  املنا�ضب 

كجزء من تراث اإك�ضبو لي�ضتمر يف اإبهار زوار د�ضركت 2020".
العاملة  القوى  ن�ضبة من  اأعلى  يعتمد على  ك��ان اجلناح  وق��ت احل��دث،  وخ��الل 
االإماراتية من اأي جناح من اأجنحة اإك�ضبو 2020 دبي، حيث اأن %100 من 
فريق اال�ضت�ضافة من مواطني دولة االإمارات العربية املتحدة، وقدموا جوالت 

ثنائية اللغة بالعربية واالإجنليزية للزوار، ويعتر حجم اجلناح �ضغريا ن�ضبيا 
حيث تبلغ م�ضاحته 360 مرا مربعا، وعلى الرغم من اجلوالت املتعمقة التي 
�ضمن  احل��دث  وقت  املحدودة  وال�ضعة  للزوار،  املتخ�ض�ضون  املر�ضدون  يقدمها 
اجراءات اإك�ضبو 2020 دبي االآمنة وامل�ضوؤولة للت�ضدي لوباء كوفيد - 19 ، اإال 

اأن اجلناح ا�ضتقبل العديد من الزوار من داخل وخارج الدولة.
و�ضم الفريق 27 فرداً كان بينهم 24 ممن �ضاركوا يف برنامج جيل اإك�ضبو، وقد 
مّثل الرنامج فر�ضة ال تتكرر ل�ضباب دولة االإمارات الكت�ضاب اخلرة يف قيادة 
2020 دبي  اإك�ضبو  اإرث  وت�ضغيل وتقدمي حدث عاملي كبري، كجزء من خطط 
يف  وامل�ضاهمة  م�ضتدام  م�ضتقبل  وحتقيق  املقبلة  االأجيال  واإع��داد  امل��دى،  بعيدة 

رحلة منو االقت�ضاد االإماراتي.
ويقدم اجلناح جتربة متعددة احلوا�س ليتعرف الزوار من خاللها على طفولة 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم و�ضغفه، والقيم االأ�ضيلة التي 
اآل مكتوم، وجده ال�ضيخ  غر�ضها فيه املغفور لهما والده ال�ضيخ را�ضد بن �ضعيد 
�ضعيد بن مكتوم اآل مكتوم، ف�ضال عن التجارب التي اأثرت يف روؤيته الفذة لدبي 

واالإمارات.
بن  �ضعيد  ال�ضيخ  له  املغفور  �ضموه  جد  منزل  ب��اب  ي�ضبه  ب��اب  من  الرحلة  تبداأ 
مكتوم اآل مكتوم يف ال�ضندغة، وعند الو�ضول اإىل املعر�س االأول، مكان االكت�ضاف 
األبوم �ضور  اإىل  اجل��دران  وتتحول  املبكرة.  ن�ضاأته  ال��زوار على  يتعرف  والتعلم، 
واجهت  التي  التحديات  ق�ضة  حتكي  �ضينمائية  جتربة  عر�س  يتم  حيث  كبري 
�ضموه عندما كان طفاًل �ضغرياً يف ال�ضحراء. بعد ذلك، ردهة تعيد تخيل غرفة 
الطفولة اخلا�ضة ل�ضموه، من دفاتر املالحظات ذات الر�ضومات املعاد ت�ضورها، 

ف�ضاًل عن اأ�ضياء جمعها ودر�ضها عندما كان طفاًل كاالأ�ضداف واالألعاب.
ويف قاعة العر�س الثانية ت�ضتقبل الزوار منحوتة �ضخمة من الرخام الرمادي 
52 طناً ت�ضور عنق وراأ���س ح�ضان ال�ضباق  5.5 مر وتزن  ترتفع عن االأر���س 
واالألوان  االأ���ض��واء  عليها  تر�ضم  خلفية  لتكون  ميلينيوم"  "دبي  �ضهرة  االأك��ر 

لوحة جت�ضد احلركة نحو الفوز وخط النهائية.
يف الطريق اإىل املعر�س النهائي، يتعرف الزائرون على غوا�ضي اللوؤلوؤ لالطالع 
ال�ضعي  اإىل  التي دفعت �ضموه  القا�ضية  القدمية يف دبي، والظروف  على احلياة 

وراء التنوع االقت�ضادي ل�ضالح بالده و�ضعبها.
ويف املحطة االأخرية من رحلة زيارة اجلناح، يتم عر�س ما حققه �ضاحب ال�ضمو 
اأنا�س  يقدمها  م�ضجلة  ر�ضائل  خ��الل  م��ن  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
يعي�ضون يف دبي �ضغارا وكبارا من جن�ضيات وثقافات متنوعة من دولة االإمارات 
وحول العامل، ي�ضاركون ق�ض�ضهم ويتحدثون عن عالقتهم باملدينة، وكيف �ضنع 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم مدينة اأف�ضل اأثرت على حياتهم 
وحياة من يحبون. وبينما ي�ضاهد الزوار ق�ض�ضهم، تبداأ من�ضدة بقطع متحركة 
يف منت�ضف املعر�س باالرتفاع واالنخفا�س لتمثل معامل دبي احل�ضارية، وذلك 

باأ�ضلوب مذهل يروي ق�ض�س تطور ومنو دبي مدينة االأحالم.
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  �ضغف  تو�ضح  م���واد  م��ن  ال��روؤي��ة  ج��ن��اح  واج��ه��ة  واأن�ضئت 
بيئة  م��ن  ن�ضاأت  التي  الرائعة  واملدينة  بالطبيعة،  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد 
باحلجر  لها  يرمز  ال�ضحراء  رمال  اأن  حيث  بالتحديات،  املليئة  الطبيعية  دبي 
املنبثق من االأر�س يف حماولة لتغطية املبنى، بخطوط منحوتة مرئية تعك�س 
خطط �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم التي تركز على امل�ضتقبل 
لتطوير مدينة �ضاحلية اإىل مدينة حديثة عاملية، وي�ضبه االأملنيوم املجاور مالمح 

اأثر اأمواج اخلليج العربي على رمال �ضواطئ دبي.
االآن  و�ضيعي�س  املعر�س،  من  كجزء  بالزوار  الرحيب  يف  الروؤية  جناح  وي�ضتمر 
كجزء من د�ضركت 2020، املدينة الذكية التي تتمحور حول االإن�ضان والتي 
80 يف املائة من البيئة املبنية ملوقع اإك�ضبو، وي�ضكون  �ضتعيد توظيف اأكر من 
اجلناح معلما ثقافيا مهما داخل د�ضركت 2020، بهدف اإعادة اإطالق املعر�س 
بنف�س التن�ضيق الذي �ضوهد خالل اإك�ضبو 2020 دبي، ولكن مع تقدمي جتربة 

زائر معززة برامج خمتلفة، اإىل جانب خدمات الزوار املح�ّضنة.

جناح »�لروؤية« يف �إك�سبو دبي �سمن �أبرز �أيقونات د�سرتكت 2020 �حل�سارية

بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ حملة لإز�لة �مل�سوهات 
بجزيرة �لعالية حفاظًا على �لبيئة و�ملظهر �لعام

•• اأبوظبي – الفجر:

والنقل، من خالل  البلديات  التابعة لدائرة  اأبوظبي،  بلدية مدينة  نفذت 
من  وامل�ضوهات  والع�ضوائيات  املخلفات  الإزال��ة  حملة  املدينة،  بلدية  مركز 
)تدوير(،  النفايات  الإدارة  اأبوظبي  مركز  م��ع  بالتعاون  العالية،  ج��زي��رة 
بهدف احلفاظ على املظهر احل�ضاري العام للجزر ونظافتها من املخلفات 

وامل�ضوهات التي توؤثر على البيئة.
وت�ضمنت احلملة التي ا�ضتمرت ملدة 7 اأيام متوا�ضلة، ر�ضد واإزالة العديد 
من امل�ضوهات واملخلفات الع�ضوائية وترحيلها خارج اجلزيرة وفقاً للطرق 
اجلمايل  املظهر  ال�ضتعادة  اال�ضراتيجيني،  ال�ضركاء  مع  بالتعاون  املتبعة، 

للجزيرة واحلفاظ على البيئة ال�ضحية النظيفة التي تتمتع بها.

�سفارة �لإمار�ت لدى باري�س 
تبحث تعزيز �لتعاون مع 

»د��سو للطري�ن«
•• باري�س-وام:

زار وفد من �ضفارة دولة االإمارات لدى باري�س �ضركة "دا�ضو للطريان" 
لبحث فر�س التعاون امل�ضرك و�ضبل تعزيزه.

والتقى الوفد، برئا�ضة �ضعادة هند مانع العتيبة، �ضفرية دولة االإمارات 
االإدارة  جمل�س  رئي�س  ت��راب��ري،  اإري��ك  مع  الفرن�ضية،  اجلمهورية  ل��دى 
دولة  م��ع  القائمة  بال�ضراكة  اأ���ض��اد  ال��ذي  لل�ضركة،  التنفيذي  الرئي�س 

االإمارات.
كما اأ�ضاد الوفد االإماراتي باالإجنازات اال�ضتثنائية التي حتققت يف اإطار 
خمتلف  على  املثمر  وال��ت��ع��اون  البلدين،  ب��ني  اال�ضراتيجية  ال�ضراكة 
التدريبي  الرنامج  على  الزيارة  خالل  الوفد  اأع�ضاء  واطلع  ال�ضعد. 
يعتمد  وال����ذي  للمتدربني  الفرن�ضية  ال�����ض��رك��ة  ت��ق��دم��ه  ال���ذي  املتميز 
واطلعوا  اإماراتيني  مبتدربني  التقوا  كما  املتطورة،  املحاكاة  تكنولوجيا 

على �ضري برناجمهم التدريبي.
اأكر �ضفقة يف تاريخ �ضناعة الطريان  اأبرمت  اأن دولة االإم��ارات  يذكر 
فرن�ضا  م��ع  االإم�����ارات  دول���ة  وق��ع��ت   2021 دي�ضمر  ففي  الفرن�ضية، 
للطريان  دا�ضو  ت�ضنعها  التي  /اإف4-/  راف��ال  80 طائرة  ل�ضراء  عقدا 

ومروحيات كاراكال بقيمة بلغت 17 مليار يورو.
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العدد 13514 بتاريخ 2022/4/8 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/بري�ضي�س 

لتنظيم احلفالت واملنا�ضبات 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3652069 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13514 بتاريخ 2022/4/8 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ليميت 

CN ل�س ميديا رخ�ضة رقم:3675371 
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13514 بتاريخ 2022/4/8 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/تو فا�ضت لزينة وتنجيد 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�ضيارات رخ�ضة رقم:1278939 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

ا�ضافة خالد قطمان عبداهلل بركات عبدال�ضمد %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

حذف نايف قطمان عبداهلل بركات عبدال�ضمد
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

العدد 13514 بتاريخ 2022/4/8 

اإعــــــــــلن
لكوي  الغيوم  ال�ض�����ادة/حمل  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب املالب�س رخ�ضة رقم:1015878 
تعديل وكيل خدمات 

 اإ�ضافة احمد ابراهيم هالل الرم�ضى الزعابى
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 اإ�ضافة �ضوجان كومار دا�س ازيد كومار دا�س %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 حذف عبداملنعم احمد حممد خليفه البوعينني
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

العدد 13514 بتاريخ 2022/4/8 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ال�ضموخ 

للخدمات والتوريدات البرولية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1092148 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13514 بتاريخ 2022/4/8 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/االمارات وود ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1732651 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة �ضمه خليل خالد خليل املريخى %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضمه خليل خالد خليل املريخى
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضادى حممد حامد املنزالوى

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ االمارات وود ذ.م.م 

EMIRATES WOOD L.L.C

اإىل /االمارت وود - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م 
EMIRATES WOOD - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13514 بتاريخ 2022/4/8 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ور�ضة فوعة اليا�ضمني للحدادة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1177482 

تعديل وكيل خدمات / حذف �ضلطان على �ضلطان �ضفيان العامرى

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ ور�ضة فوعة اليا�ضمني للحدادة 

FOUA AL YASMEEN BLACKSMIT WORKSHOP 

اإىل /ور�ضة فوعة اليا�ضمني للحدادة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م 

FOUA ALYASMEEN BLACKSMIT WORKSHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 

خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13514 بتاريخ 2022/4/8 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ا�ضباير للديكور وال�ضيانة العامة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1401717 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة تهريوجنانا �ضامباندام تهريوجنانا �ضامباندام جاياكوما %50

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة عبداجلليل حممد حفيظ %50
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف زهره عي�ضى حممد عبداهلل

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل اإ�ضم جتاري من/ ا�ضباير للديكور وال�ضيانة العامة 
ASPIRE DECOR & GENERAL MAINTENANCE 

اإىل /ا�ضبايرتك لالإن�ضاء وال�ضيانة ذ.م.م 
ASPIRETECH CONSTRUCTIONS AND GENERAL MAINTENANCE L.L.C

تعديل ن�ضاط / حذف اأعمال تنفيذ الت�ضميم الداخلي )الديكور( 4330015
تعديل ن�ضاط / حذف خدمات حقول ومن�ضاأت النفط والغاز الرية والبحرية 0910018

تعديل ن�ضاط / حذف �ضيانة اأجهزة التكييف املركزي 4329902
تعديل ن�ضاط / حذف اأعمال تركيب املعدات الكهروميكانيكية و�ضيانتها 4322008

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية خالل 
اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 13514 بتاريخ 2022/4/8 

اإعــــــــــلن
ال�ض�����ادة/برامي  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN ليينك للعقارات رخ�ضة رقم:3862565 
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13514 بتاريخ 2022/4/8 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضوبر ويل لتجارة 

CN قد تقدموا الينا بطلب االطارات رخ�ضة رقم:2026398 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

ا�ضافة مبارك عبيد مبارك خربا�س العامري %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

حذف فا�ضل بن حمد بن حميد بن م�ضعود البادي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13514 بتاريخ 2022/4/8 

اإعــــــــــلن
لتنجيد  ال�ض�����ادة/الفي�ضليه  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
الينا  تقدموا  قد   CN رقم:1190412  رخ�ضة  ال�ضيارات  وزينة 

بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

ا�ضافة خالد حم�ضن عمر �ضالح الريكي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

حذف عبدالهادي حمود عبدالهادي حممد الهاجري
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 

العدد 13514 بتاريخ 2022/4/8 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/فود باث كافيه

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1049489 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة على �ضعيد �ضيف عبود الكعبى %100

تعديل مدير / اإ�ضافة خاجا حممد �ضاه جهان �ضاه جهان
تعديل مدير / اإ�ضافة حممد خالق غالم حممد عالم حممد

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف فهد احمد عبداهلل هادى ال�ضعدى
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

 تعديل اإ�ضم جتاري من/ فود باث كافيه 
FOOD PATH CAFE 

اإىل /م�ضر وايت للتنظيفات وال�ضيانة العامة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م 
MR. WHITE CLEANING & GENERAL MAINTENANCE SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة �ضيانة املباين ) 4329901
تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة خدمات التنظيف اخلارجي ) واجهات ( املباين 8129001

تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة خدمات التنظيف الداخلية للمباين 8121001
تعديل ن�ضاط / حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( 5610003

تعديل ن�ضاط / حذف خدمات تو�ضيل الطلبات 8299010
تعديل ن�ضاط / حذف م�ضاوي علي الفحم )�ضفاري( 5621006

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية خالل 
اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 13514 بتاريخ 2022/4/8 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ار�ضانو 

CN خلدمات التعقيم رخ�ضة رقم:3016842 
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13514 بتاريخ 2022/4/8 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/البالتينيوم 

CN للمقاوالت العامة رخ�ضة رقم:2992058 
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13514 بتاريخ 2022/4/8 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/امباال للمقاوالت املعدنية

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2571829 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة فهد احمد عبداهلل هادى ال�ضعدى %100

تعديل مدير / اإ�ضافة حممد عمر �ضعيد حممد �ضعيد
تعديل مدير / اإ�ضافة راكي�س كومار باال �ضينج

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف فهد احمد عبداهلل هادى ال�ضعدى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ امباال للمقاوالت املعدنية 

IMPALA METAL CONTRACTING 
اإىل /تري جي �ضني للتنظيف وال�ضيانه العامة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م 

 THREE J SHINE CLEANING GENERAL MAINTENANCE -
SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13514 بتاريخ 2022/4/8 

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

اال�ضم التجاري:ام ال�ضل�ضل لل�ضيانة العامة ذ.م.م
عنوان ال�ضركة:منطقة الظفرة مدينة زايد �ضرق 19 قطعة 217 مكتب 17 

مبنى حمد عبداهلل را�ضد حمد عزان حممد املزروعي
CN 1033698 :رقم القيد يف ال�ضجل االقت�ضادي

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
1 - حل وت�ضفية ال�ضركة

2 - تعيني ال�ضادة/�ضتاندرد منتورز للتدقيق واملراجعة ، كم�ضفي قانوين لل�ضركة 
العمومية غري  بناء على قرار حم�ضر اجلمعية  بتاريخ:2022/3/25 وذلك 
 -  22E6D5AF7E8D2433BA6:العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم

تاريخ التعديل:2022/4/7
املعني  امل�ضفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13514 بتاريخ 2022/4/8 

اإعــــــــــلن
ذ.م.م  العقارات  الدارة  اجلميل  ال�ض�����ادة/النجم  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1095711 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حممد ار�ضاد على حممد جيدو مياه %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف حممد ار�ضاد على حممد جيدو مياه
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل يو�ضف جمعه احلو�ضنى

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ النجم اجلميل الدارة العقارات - ذ.م.م 

BEAUTY STAR REAL ESTATE MANAGEMENT - L.L.C
اإىل /النجم اجلميل الدارة العقارات واملقاوالت - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

 BEAUTY STAR REAL ESTATE MANAGEMENT & CONTRACTING
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة مقاوالت م�ضاريع املبانى بانواعها 4100002
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13514 بتاريخ 2022/4/8 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ا�ضوار افاميا للمقاوالت وال�ضيانة العامة 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�ضة رقم:2697106 

تعديل اإ�ضم جتاري من/ ا�ضوار اأفاميا للمقاوالت وال�ضيانة العامة ذ.م.م 

 ASWAR Afamia general contracting and maintenance L.L.C 

اإىل/ا�ضوار اأفاميا للمقاوالت العامة ذ.م.م 

ASWAR AFAMIA GENERAL CONTRACTING L.L.C

تعديل ن�ضاط / حذف �ضيانة املباين 4329901

تعديل ن�ضاط / حذف خدمات التنظيف الداخلية للمباين 8121001

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 

خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13514 بتاريخ 2022/4/8 

اإعــــــــــلن
لل�ضيلة  �ضتايل  ال�ض�����ادة/الرمي  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب والعبايا رخ�ضة رقم:1286004 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

ا�ضافة فاطمه اللهيار قالمتي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

حذف �ضلطانه حممد �ضيف حممد الكندي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

العدد 13514 بتاريخ 2022/4/8 

اإعــــــــــلن
للعبايا  املميز  ال�ض�����ادة/الركن  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب واخلياطة رخ�ضة رقم:1100694 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

ا�ضافة فار�س من�ضور جمعه عبداهلل املرزوقي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

حذف حممد عبدالرحيم جمعه عبداهلل املرزوقي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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وّجهها  التي  باالنتقادات  ماكرون  اإميانويل  الفرن�ضي  الرئي�س  نّدد 
اإىل حمادثاته  ال��ب��ول��ن��دي م��ات��ي��و���س م��وراف��ت�����ض��ك��ي  ال�����وزراء  رئ��ي�����س 
الهاتفية املتكّررة مع الرئي�س الرو�ضي فالدميري بوتني ب�ضاأن احلرب 

يف اأوكرانيا، معتراً هذه الت�ضريحات "بال اأ�ضا�س" و"فا�ضحة".
"هذه  اإّن  الفرن�ضية  1" التلفزيونية  اإف  "تي  ل�ضبكة  وقال ماكرون 
الت�ضريحات ال اأ�ضا�س لها من ال�ضّحة وفا�ضحة، لكّنها ال تفاجئني" 
يتدّخل  متطرف  مييني  ح��زب  اإىل  "ينتمي  ال��ذي  مورافت�ضكي  الأّن 
)مارين(  م��راراً  "ا�ضتقبل  اأن  الفرن�ضية" بعد  ال�ضيا�ضية  احلملة  يف 

لوبن"، مر�ّضحة التجّمع الوطني التي "يدعمها".
وكان رئي�س الوزراء البولندي خاطب االإثنني �ضّيد االإليزيه قائاًل له 
"اأيها الرئي�س ماكرون، كم مرة تفاو�ضت مع بوتني، ما الذي ح�ضلت 
عليه؟ نحن ال نتباحث مع املجرمني وال نتفاو�س معهم. املجرمون 

يجب اأن يحاَربوا".
يف  احلاكم  والعدالة"  القانون  "حزب  زعيم  مورافت�ضكي،  واأ���ض��اف 
لتتفاو�س مع  كنَت  تفاو�س مع هتلر. هل  اأح��د  "ما من  اأّن  وار�ضو، 
ب�  القادة االأوروب��ي��ني  بع�س  اأو بول بوت؟" ، مّتهماً  اأو �ضتالني  هتلر 

اخل�ضبية". "اللغة  "الت�ضويف" وباعتماد 

�ضحيفة  منه  وحتققت  االإن��رن��ت  على  انت�ضر  فيديو  مقطع  اأظهر 
يعدمون  االأوك��ران��ي��ني  اجلنود  من  جمموعة  تاميز"،  "نيويورك 

جنوًدا رو�ضاً وقعوا يف االأ�ضر خارج قرية غربي كييف.
و�ضُمع اأحد اجلنود االأوكرانيني امل�ضارك يف اجلرمية وهو ي�ضري اإىل 
ر هوؤالء  ي��زال على قيد احل��ي��اة... �ضوِّ "ال  ال��رو���س وي��ق��ول:  اجلنود 
يلهث" بينما  اإن��ه  احل��ي��اة.  قيد  على  ي��زال  ال  اإن��ه  انظر  الل�ضو�س. 
وال  اأن��ه م�ضاب  يبدو  راأ�ضه،  فوق  �ضرة  ي�ضع  رو�ضي  ي�ضاهد جندي 

يزال يتنف�س.
و�ضمع بعد ذلك اإطالق نار على االأ�ضري مرتني. وا�ضتمر الرجل يف 
احلركة، فاأطلق عليه اجلندي النار مرة اأخرى فتوقف عن احلركة.  
ويف الفيديو ال�ضادم، مُتكن روؤي��ة ما ال يقل عن ثالثة جنود رو�س 
الراأ�س  يف  وا���ض��ح  بجرح  م�ضاب  جندي  بينهم  االأق���ل،  على  اآخ��ري��ن 
وجميعهم  االأوىل.  ال�ضحية  من  بالقرب  ظهره  خلف  ي��داه  وقّيدت 

يرتدون مالب�س مموهة، وثالثة منهم ي�ضعون �ضرائط بي�ضاء".
الرو�س  اجلنود  اأن  ال�ضحيفة  منه  حتققت  ال��ذي  الفيديو  ويظهر 
نزعت �ضراتهم واأحذيتهم وخوذهم. وميكن روؤية املركبات املدمرة 

االأخرى على م�ضافة اأبعد.

�ضّددت بوغوتا على "م�ضروعية" عملية ع�ضكرية اأ�ضفرت عن مقتل 
يف  �ضقطوا  متمّردون  اأّنهم  الكولومبي  اجلي�س  يوؤّكد  �ضخ�ضاً   11

املعارك بينما تقول منظمات حقوقية و�ضكان اإّن القتلى مدنيون.
وقال وزير الدفاع الكوملبي دييغو موالنو ل�ضحفيني اإّن "هذه عملية 
م�ضروعة مّت التخطيط لها منذ اأكر من خم�ضة اأ�ضهر ا�ضتناداً اإىل 

معلومات من اأجهزة اال�ضتخبارات".
ال�ضّكان االأ�ضليني يف  التي تدافع عن حقوق  اأوبياك  وكانت منظمة 
منطقة االأمازون الكولومبية، ومكتب اأمني املظامل اأّكدا مقتل حاكم 
من ال�ضكان االأ�ضليني وثالثة من ال�ضكان خالل العملية الع�ضكرية 
اآذار/م��ار���س يف بلدة بويرتو ليغويزامو   29 التي نّفذها اجلي�س يف 

)جنوب(.
وبعد يومني من العملية الع�ضكرية قال اأو�ضكار دازا املتحّدث با�ضم 
اإّن "القتلى الذي �ضقطوا باأيدي اجلي�س لي�ضوا مقاتلني بل  اأوبياك 

مدنيون، بينهم رفاق من ال�ضّكان االأ�ضليني".
اأّنه �ضّن  اآذار/مار�س  اأعلن يف نهاية  األرتو رودريغيز  وكان اجلرنال 
عملية ع�ضكرية يف بويرتو ليغويزامو اأ�ضفرت عن مقتل 11 م�ضّلحاً 
على االأقّل من املتمّردين الذين ان�ضّقوا عن حركة التمّرد ال�ضابقة 
املتمردة  احلركة  اأبرمته  ال��ذي  ال�ضالم  اتفاق  رف�ضهم  ب�ضبب  ف��ارك 

مع بوغوتا يف 2016.

عوا�سم

باري�ص

كييف

بوغوتا

•• وار�سو-وكاالت

تتلقى جمموعة �ضغرية من اجلنود االأوكرانيني املوجودين يف الواليات 
ا�ضتخدام  ت��دري��ب��اً على  ل��ب��الده��م  ال��رو���ض��ي  ال��غ��زو  امل��ت��ح��دة منذ م��ا قبل 
طائرات م�ضرّية فتاكة من طراز "�ضويت�س باليد" التي زّودت وا�ضنطن 

بها كييف، وفق ما اأعلنت وزارة الدفاع االأمريكية.
قليل  "عدد  لل�ضحافيني:  كريبي  جون  البنتاغون  با�ضم  املتحدث  وق��ال 
ج��داً م��ن اجل��ن��ود االأوك��ران��ي��ني ك��ان��وا بالفعل يف ال��والي��ات املتحدة منذ 

اخلريف، قبل وقت طويل من الغزو، الأغرا�س التدريب".

من  اأي����ام  ب�ضعة  ملنحهم  ال��ب��الد  يف  وج��وده��م  ا�ضتغّلينا  "لقد  واأ����ض���اف 
التدريب على التعامل مع �ضويت�س باليد"، م�ضرياً اإىل اأنه عند عودتهم 

اإىل بالدهم ميكنهم "تدريب جنود اأوكرانيني اآخرين".
"عددهم  اأّن  ا�ضمه  ذك��ر  ع��دم  البنتاغون طلب  م�ضوؤول كبري يف  واأو���ض��ح 
اإىل  قريباً  ي��ع��ودوا  اأن  امل��ق��ّرر  "من  اأّن��ه  م�ضيفاً  ع�ضرة"،  من  اأق��ّل  قليل، 
اأوكرانيا". وكان وزير الدفاع لويد اأو�ضنت �ضرح يف اليوم ال�ضابق خالل 
جل�ضة ا�ضتماع يف الكونغر�س اأن الواليات املتحدة تدرب جنوداً اأوكرانيني 

خارج اأوكرانيا على ا�ضتخدام االأ�ضلحة.
"بع�ضهم ت��دّرب هنا يف الواليات  وقال رئي�س هيئة االأرك��ان مارك ميلي 

املتحدة" بدون ك�ضف مزيد من التفا�ضيل.
)اآذار( عن  م��ار���س   16 اأع��ل��ن يف  ب��اي��دن  االأم��ري��ك��ي ج��و  الرئي�س  وك���ان 
عند  تنفجر  "انتحارية" التي  امل�ضّماة  الطائرات  100 من هذه  اإر�ضال 
املدرعة  املركبات  تدمري  االأ�ضغر  لنموذجها  وميكن  للهدف  مالم�ضتها 

اخلفيفة، وميكن لنموذجها االأكر اخراق دروع الدبابات الثقيلة.
وقال كريبي: "لقد و�ضلت اإىل احلدود االأوكرانية يف وقت �ضابق من هذا 
االأ�ضبوع"، ملّمحاً اإىل اأّن طائرات بدون طيار اإ�ضافية قد تكون جزءاً من 

حزمة م�ضاعدات ع�ضكرية مقبلة.
واأ�ضاف املتحدث "�ضتدخل اإىل اأوكرانيا قريباً جداً اإذا مل تكن قد دخلت 

اأنها �ضتقدم م�ضاعدات ع�ضكرية  اأعلنت وا�ضنطن الثالثاء  بالفعل". كما 
�ضّكل  ع��ل��ى  دوالر  م��ل��ي��ون   100 اإىل  ت�ضل  بقيمة  الأوك��ران��ي��ا  اإ���ض��اف��ي��ة 
ل للجنود  املف�ضّ ال�ضالح  اأ�ضبحت  التي  امل�ضاّدة للدّبابات  اأنظمة جافلني 

االأوكرانيني �ضّد اجلي�س الرو�ضي.
تلّقى  التي  اجلديدة  جافلني  اأنظمة  من  الفائدة  حول  �ضوؤال  على  ورّداً 
االأوكرانيون بالفعل اآالف الوحدات منها، اأ�ضار املتحدث با�ضم البنتاغون 
اأّن قاذفات ال�ضواريخ املحمولة على الكتف م�ضممة الخراق دروع  اإىل 
مركبات  �ضد  ا�ضتخدامها  ميكن  ال  اأن��ه  يعني  ال  "ذلك  ولكن  ال��دب��اب��ات 

اأخرى وحتى اأهداف ثابتة اإذا لزم االأمر".

و��سنطن تدرب جنودً� �أوكر�نيني على ��ستخد�م طائر�ت م�سرية فتاكة

تخ�صى كييف حتول الو�صع اإىل ما هو عليه يف ماريوبول 

�إجلء �سكان �سرق �أوكر�نيا مع ت�سييق �لقو�ت �لرو�سية �خلناق 
•• �سفريودونيت�سك-اأ ف ب

هدًفا  باتت  التي  اأوكرانيا  �ضرق  منطقة  �ضلطات  جُتلي 
رو�ضي  هجوم  قبل  املدنيني  ال�ضكان  للكرملني،  رئي�ضًيا 
جديد مرتقب رغم العقوبات اجلديدة "املدّمرة" التي 

فر�ضتها وا�ضنطن �ضد مو�ضكو.
وقال �ضريغي غايداي حاكم منطقة لوغان�ضك )�ضرق( 
التي ال تزال حتت �ضيطرة االأوكرانيني، "لقد جنحنا يف 

اإجالء اأكر من 1200 �ضخ�س .
اأي وقف  اأن عمليات االإج���الء جت��ري يف غياب  واأو���ض��ح 
الإطالق النار ويف ظروف �ضعبة للغاية ب�ضبب الق�ضف 

املكّثف الذي ت�ضّنه القوات الرو�ضية.
من  "اأطلب  اأوك���راين  تلفزيون  مع  مقابلة  يف  واأ���ض��اف 
قبل  اأن  بو�ضوح  ن��رى  الأن��ن��ا  )املنطقة(،  اإخ���الء  النا�س 
االنتقال اإىل الهجوم ال�ضامل، فاإن العدو �ضيدّمر ب�ضكل 
كامل كافة هذه االأماكن". وتابع "من ف�ضلكم، غادروا 

طاملا ال يزال هناك وقت".
جت���ري ع��م��ل��ي��ات االإج������الء ه���ذه اأث���ن���اء ف����رات تهدئة 
ق�ضرية ويف بع�س االأحيان ي�ضتحيل اإجراوؤها كما ح�ضل 
منعت  حيث  �ضفريودونيت�ضك  ج��ن��وب  يف  بوبا�ضني  يف 
كثافة الق�ضف اأي عملية اإجالء لل�ضكان من هذه البلدة 

الواقعة يف منطقة لوغان�ضك، بح�ضب غاداي.
 38( فولودميري  قال  م�ضتعل،  مبنى  م�ضهد  اأم��ام  من 
عاًما( وهو اأحد �ضكان �ضفريودونيت�ضك، االأربعاء لوكالة 
اإل���ي���ه، لقد  ف��ران�����س ب��ر���س "لي�س ل��دي��ن��ا م��ك��ان ن��ذه��ب 
"ال  اأي��ام عدة". وتابع  ك��ان االأم��ر على ه��ذا النحو منذ 
اأع��رف من اأجل من ُت�ضّن هذه احل��رب، لكّننا هنا حتت 

الق�ضف".
ا  واأطلقت نائبة رئي�س الوزراء اإيرينا فريي�ضت�ضوك اأي�ضً
من كييف االأربعاء نداًء اإىل �ضكان �ضرق البالد باإخالء 
كبري  ه��ج��وم  م��ن  خم���اوف  و���ض��ط  "فوًرا"،  منطقتهم 

للجي�س الرو�ضي.
"فوًرا" حتت  امل��غ��ادرة  يجب  اإن��ه  فريي�ضت�ضوك  وق��ال��ت 
وطاأة "املخاطرة باملوت" خالل االأيام القادمة. وحذرت 
كبريا  ال��رو���ض��ي هجوما  اجلي�س  �ضن  ح��ال  اأن���ه يف  م��ن 
الأنه  ال�ضكان  م�ضاعدة"  م��ن  نتمكن  "فلن  املنطقة  يف 

القتال". وقف  عمليا  امل�ضتحيل  من  "�ضيكون 
ال  التي  دونيت�ضك  منطقة  حاكم  كرييلينكو  بافلو  اأك��د 
ال�ضكان  اأن  االأرب��ع��اء  االأوك��ران��ي��ني،  ت��زال حت��ت �ضيطرة 
وق���ال يف مقطع  االإخ����الء.  ل��ن��داءات  ي�ضتجيبون  ب���داأوا 

فيديو ن�ضره على �ضفحته على في�ضبوك "اإنهم ي�ضغون. 
ي�ضلكون اأكر طريق" املغادرة.

وتخ�ضى ال�ضلطات االأوكرانية يف �ضرق البالد اأن يتحّول 
الو�ضع اإىل ما هو عليه يف ماريوبول يف جنوب البالد، 
املدينة  االأ�ضخا�س عالقني يف هذه  اآالف  ي��زال  حيث ال 
املحا�ضرة التي تتعر�س للق�ضف منذ اأ�ضابيع ويعي�ضون 

يف اجلحيم.
 40 وح��وايل  �ضبع حافالت  موؤلفة من  قافلة  وو�ضلت 
لل�ضليب  الدولية  اللجنة  حماية  حتت  خا�ضة  مركبة 
االأح��م��ر االأرب���ع���اء اإىل زاب��وري��ج��ي��ا )ج��ن��وب( اآت��ي��ة من 
وكالة  يف  �ضحافية  اأف���ادت  كما  اأوك��ران��ي��ا،  �ضرق  جنوب 

فران�س بر�س.
واأو�ضحت اللجنة الدولية لل�ضليب االأحمر اأن "اأولئك 
ال��ف��رار من  ال��ذي��ن ك��ان��وا يف ع��داد القافلة متّكنوا م��ن 
ماريوبول". واأحد فرق ال�ضليب االأحمر املكّلف م�ضاعدة 
املدنيني يف اإخالء املنطقة كان "حمتجًزا" االثنني لدى 
يف  واأُرغ���م  ال��رو���س،  ل�ضيطرة  تخ�ضع  بلدة  يف  ال�ضرطة 

وقت الحق على العودة اأدارجه.
وقالت املتحّدثة با�ضم اللجنة الدولية لل�ضليب االأحمر 
لو�ضيل ماربو لوكالة فران�س بر�س اإّن "هوؤالء اال�ضخا�س 

عانوا حّقاً االأ�ضواأ".
واأ�ضافت "ن�ضمع اأنا�ضاً يقولون اإّنهم ا�ضطروا اإىل مغادرة 

االأق��دام. هناك، يف ماريوبول، ال  على  �ضرياً  ماريوبول 
يوجد طعام وال ماء وال كهرباء".

اإجالوؤهم  مّت  ال��ذي��ن  اإح���دى  نيكوالينكو،  اإي��ري��ن��ا  روت 
ه��داأت فيها  ال�ضاحلية خالل فرة ق�ضرية  املدينة  من 
ولهذا  للغاية.  عنيف  ق�ضف  ه��ن��اك  "كان  اإّن���ه  امل��ع��ارك 

ال�ضبب تاأخرنا".
االأربعاء  تلغرام  ع��ر  م��اري��وب��ول  بلدية  جمل�س  وكتب 
القتلى  عدد  متحفظة  تقديرات  قدرت  اأ�ضبوع،  "قبل 

بخم�ضة اآالف".
واأ�ضاف املجل�س "لكن بالنظر اإىل حجم املدينة والدمار 
اأن  ميكن  ال�ضر�ضة،  واملقاومة  احل�ضار  وط��ول  الكارثي 

يكون هناك ع�ضرات االآالف من ال�ضحايا املدنيني".
اتهم الرئي�س االأوكراين فولودميري زيلين�ضكي االأربعاء 
رو�ضيا بعرقلة و�ضول امل�ضاعدات االإن�ضانية اإىل ماريوبول 

الإخفاء جثث "اآالف" ال�ضحايا يف هذه املدينة.
"هابرتورك"  تلفزيون  مع  مقابلة  يف  زيلين�ضكي  وق��ال 
اأحد  اأن  "اأعتقد  الركي ون�ضرها مكتبه على االإنرنت 
امل�ضاعدات  اإي�ضال  الرئي�ضية لعدم متكننا من  االأ�ضباب 
"ينظف"  م���ا مل  اأن����ه  ه���و  م���اري���وب���ول  اإىل  االإن�����ض��ان��ي��ة 
يرى  اأن  يخ�ضون  فهم  ���ض��يء،  ك��ل  ال��رو���س  الع�ضكريون 

العامل ما يحدث هناك".
واُتهمت رو�ضيا بارتكاب "جرائم حرب" بعد العثور على 

بوت�ضا،  بينها  كييف  قرب  عدة  مدن  يف  اجلثث  ع�ضرات 
اإثر ان�ضحاب القوات الرو�ضية منها. وقد ت�ضدر ح�ضائل 
غرار  على  العا�ضمة،  ق��رب  اأخ���رى  م��دن  م��ن  ماأ�ضاوية 
بوروديانكا التي قال وزير الداخلية االأوكراين ديني�س 
دم���اًرا يف  االأك��ر  امل��دن  "من بني  اإنها  مونا�ضتري�ضكيي 

منطقة كييف".
"ما  اأن  االأربعاء  بايدن  جو  االأمريكي  الرئي�س  واعتر 
ي��ح��دث ال ي�ضنف اأق���ل م��ن ج��رائ��م ح��رب ك��ب��رية. على 
عن  امل�ضوؤولني"  ملحا�ضبة  تتعاون  اأن  امل�ضوؤولة  ال���دول 
لرو�ضيا  االقت�ضادية  التنمية  "خنق  متعهدا  ارتكابها، 

ل�ضنوات".
جديدة  حزمة  فر�س  االأربعاء  املتحدة  الواليات  اأعلنت 
من العقوبات االقت�ضادية واملالية على رو�ضيا، و�ضفتها 
الكبرية  امل�ضارف  ا  "مدّمرة" وت�ضتهدف خ�ضو�ضً باأنها 

وابنتني للرئي�س الرو�ضي فالدميري بوتني.
بن�ضبة  رو���ض��ي��ا  اقت�ضاد  ينهار  ق��د  وا���ض��ن��ط��ن،  وبح�ضب 

العام. هذا   15%
وب��االإ���ض��اف��ة اإىل ح��ظ��ر ك��ل اال���ض��ت��ث��م��ارات اجل��دي��دة يف 
وا�ضنطن  �ضتفر�س  الثالثاء،  اأعلن  اإج��راء  وهو  رو�ضيا، 
"�ضبريبنك" الذي  املمكنة على م�ضرف  القيود  اأق�ضى 
االأ�ضول  ثلث  على  املتحدة  ال��والي��ات  بح�ضب  ي�ضيطر 
خا�س  م�ضرف  بنك" اأك��ر  و"الفا  الرو�ضية  امل�ضرفية 

يف البالد.
�ضارل مي�ضال  االأوروب���ي  املجل�س  رئي�س  راأى  اأوروب���ا،  يف 
اأم  "عاجال  االأوروب����ي فر�س  اأن على االحت���اد  االأرب��ع��اء 

اآجال" عقوبات على قطاعي النفط والغاز الرو�ضيني.
ب�ضكل كبري على  تعتمد  ع��دي��دة  اأوروب��ي��ة  دول  ت��زال  ال 
الغاز الرو�ضي، على راأ�ضها اأملانيا، متحفّظة حيال اتخاذ 
اإجراء من هذا النوع اإذ اإنه �ضيعيق اقت�ضاداتها اإىل حّد 

بعيد.
�ضرامة،  ت��زداد  التي  العقوبات  من  اأ�ضابيع  وط��اأة  حتت 
وانهيار قطاع �ضناعة  ال�ضداد  التخّلف عن  وبني خطر 
يت�ضّدع،  الرو�ضي  االقت�ضاد  ب��داأ  والت�ضخم،  ال�ضيارات 

بح�ضب بيانات ر�ضمية ُن�ضرت االأربعاء.
الإدارة  "بلوباي  �ضركة  م��ن  اآ���س  تيموثي  املحلل  وي��رى 
 BlueBay Asset Management "االأ�ضول

اأن "بوتني ُيفقر رو�ضيا ل�ضنوات".
االأمني  توقع  ال��ذي  النزاع  ح��ّدة  ُينذر براجع  �ضيء  ال 
العام حللف �ضمال االأطل�ضي ين�س �ضتولتنرغ اأن ي�ضتمّر 

طوياًل "الأ�ضهر وحتى �ضنوات".

تعاون ثلثي بني اأمريكا وبريطانيا واأ�صرتاليا

حتالف »�أوكو�س« و�سر �إن�سائه.. ما تاأثريه على �لتنني �ل�سيني؟
•• عوا�سم-وكاالت

اأمريكا  ب��ني  "اأوكو�س"  حت��ال��ف  تد�ضني  منذ  ينتهي  ال  ج��دل 
وبريطانيا واأ�ضراليا، بدءا من �ضفقة الغوا�ضات النووية اإىل 
الفرط �ضوتية  االأ�ضلحة  الك�ضف عن تعاون ثالثي يف تطوير 
وق�����درات احل����رب االإل��ك��رون��ي��ة، اع��ت��ره��ا حم��ل��ل��ون "حوافز 

اأمريكية لدول املنطقة ملواجهة هيمنة ال�ضني".
ويف خطوة و�ضفت باأنها اإعادة لرتيب هيكل القوة يف منطقة 
الدول  "اأوكو�س" ب��ني  حت��ال��ف  تد�ضني  ج��اء  ال��ه��ادئ،  املحيط 
االتفاق  ت�ضمن  حيث   ،2021 �ضبتمر  منت�ضف  يف  ال��ث��الث 
امل��ج��االت االأم��ن��ي��ة والدفاعية  امل��ع��ل��وم��ات وامل��ع��رف��ة يف  ت��ب��ادل 

والتكنولوجية والذكاء اال�ضطناعي.
الأول  وبريطانيا  املتحدة  الواليات  متنح  االتفاقية،  ومبوجب 
تعمل  غ��وا���ض��ات  لبناء  الأ���ض��رال��ي��ا  ���ض��روري��ة  تكنولوجيا  م��رة 
تكنولوجيا  وا���ض��ن��ط��ن  م�����ض��ارك��ة  يعني  م��ا  ال��ن��ووي��ة،  ب��ال��ط��اق��ة 
ال��غ��وا���ض��ات اخل��ا���ض��ة ب��ه��ا الأول م���رة م��ن��ذ 50 ع��ام��ا، ب��ع��د اأن 

�ضاركتها يف ال�ضابق مع بريطانيا فقط.
قوبلت  الريطانية،  االأ�ضرالية  االأمريكية  الثالثية  اخلطوة 
وا�ضنطن،  يف  ال�ضينية  ال�ضفارة  حملته  �ضيني  بانتقاد  اآن��ذاك 
ب�"التخل�س من عقلية احلرب الباردة  مطالبة الدول الثالث 
اأن  ال�ضينية  اخلارجية  اأك��دت  فيما  االأيديولوجي"،  والتحيز 
االإقليمي  بال�ضالم  ج�ضيمة  اأ�ضرار  باإحلاق  يخاطر  "التحالف 

وتكثيف �ضباق الت�ضلح".
االأم��ريك��ي جو  الرئي�س  ق��ال  ال��ث��الث��اء،  ب��ي��ان م�ضرك  ووف���ق 
ال��وزراء الريطاين بوري�س جون�ضون، ونظريه  بايدن ورئي�س 
"تعهدنا اليوم بالبدء يف تعاون  االأ�ضرايل �ضكوت موري�ضون: 
الفرط �ضوتية وق��درات احلرب  االأ�ضلحة  ب�ضاأن  ثالثي جديد 
االإلكرونية، باالإ�ضافة اإىل تو�ضيع م�ضاركة املعلومات وتعميق 

التعاون يف االبتكار الدفاعي".

�صباق نفوذ
يف  املخت�ضة  االأم��ريك��ي��ة  اخل��ب��رية  ق��ال��ت  ذل���ك،  ع��ل��ى  وتعقيًبا 
التحالف  اإن  ت�����ض��وك��رم��ان،  اإي��ري��ن��ا  اال���ض��رات��ي��ج��ي��ة،  ال�����ض��وؤون 
االأمني "ي�ضتهدف تقوية العالقات الدفاعية بني الدول، التي 
اال�ضتخباراتي،  اخلم�س  العيون  حتالف  من  جزء  بالفعل  هي 
وبحر  ال��ه��ادئ  املحيط  يف  املتزايد  ال�ضيني  التهديد  ملواجهة 

ال�ضني اجلنوبي، ف�ضاًل عن التهديدات االإقليمية االأخرى".
عربية":  نيوز  "�ضكاي  ملوقع  حديث  يف  ت�ضوكرمان،  واأ�ضافت 
على  اجلديد  التحالف  هذا  اإىل  بالفعل  ال�ضني  نظرت  "لقد 
االأخرية،  ال�ضنوات  يف  االإقليمي.  نفوذها  ملواجهة  حماولة  اأنه 
خطت ال�ضني خطوات كبرية يف تطوير �ضفن بحرية متطورة 

بينما  اأخ��رى،  وتقنيات  ال�ضوت  �ضرعة  �ضرعتها  تفوق  واأ�ضلحة 
تعر�س البنتاغون النتقادات لتخلفه عن الركب وترك القدرات 

البحرية االأمريكية تتحدد".
"التحالف ي�ضتهدف مواجهة التهديد لالأمن  اأن  اإىل  واأ�ضارت 
اخل�ضو�س  وج��ه  على  لكنه  الدولية  التجارة  وط��رق  البحري 
جراء  من  اأ�ضراليا  لها  تتعر�س  التي  للتهديدات  ي�ضتجيب 
االأزم����ة امل��ت�����ض��اع��دة يف ال��ع��الق��ات م��ع ال�����ض��ني وت��ع��زي��ز العمل 

االأمني امل�ضرك يف منطقة املحيطني الهندي والهادي".

خماوف اأمريكية
الهدف  ه��ي  اأ���ض��رال��ي��ا  اأن  م��ن  ال��رغ��م  "على  اأن����ه  اإىل  ول��ف��ت 
اإال  وال��ه��ادي،  الهندي  املحيطني  يف  ال�ضني  لتهديدات  املبا�ضر 
اأن الواليات املتحدة لديها خماوف متزايدة ب�ضاأن دور ال�ضني 
يف املنطقة. وهذا جزئًيا هو ال�ضبب يف اأن العديد من االإدارات 
مواجهة  على  للركيز  االأو���ض��ط  ال�ضرق  من  التحول  حاولت 
تهديد ال�ضني من خالل زيادة الوجود الع�ضكري البحري يف 
االأولوية  بايدن  اإدارة  "اأعطت  وتابعت:  الرئي�ضية".  املناطق 
على  ال��رك��ي��ز  ع��ر  املنطقة  ه��ذه  يف  ا�ضراتيجيتها  لتطوير 
ال�ضراكة  وتطوير  الرئي�ضيني،  ال�ضركاء  مع  التحالفات  تعزيز 
بتاأييد  الركيز  ه��ذا  يحظى  االبتكار.  نحو  وال��دف��ع  النا�ضئة، 
وا�ضع من الكوجنر�س باالإ�ضافة اإىل دعم احللفاء االآخرين مثل 

الواليات  "ت�ضمل خماوف  ت�ضوكرمان  ووفق  والهند".  اليابان 
اإىل  احلاجة  املنطقة  يف  لل�ضني  املتزايد  ال��دور  ب�ضاأن  املتحدة 
اإبقاء منطقة املحيطني الهندي والهادي حرة ومفتوحة، ودعم 
حرية املالحة يف كل من البحر واملجال اجلوي، ودعم املوؤ�ض�ضات 
ال�ضني،  تدخل  من  احل��رة  املجتمعات  وحماية  الدميقراطية 
واالإنرنت  ال�ضلبة  التقنيات  لكليهما.  مبتكر  نهج  وت��وف��ري 
لقد  االنقطاع.  من  االت�ضاالت  حلماية  ال�ضيراين  والف�ضاء 
حاولت ال�ضني بالفعل اإحداث اأ�ضكال خمتلفة من اال�ضطراب 
يف كل هذه املجاالت". واأو�ضحت اأن اإدارة بايدن حتاول تقدمي 
حوافز لدول هذه املنطقة لالن�ضمام اإىل الواليات املتحدة يف 
مواجهة هيمنة ال�ضني كجبهة موحدة. ومع ذلك، فاإنه غري 
وا�ضح ما اإذا كانت هذه احلوافز كافية اأم ال"، موؤكدة على اأنه 
"اأمام اإدارة بايدن طريق طويل لتقطعه، و�ضتحتاج اإىل اتخاذ 
الثنائية مع كل دولة قبل  خطوات ملمو�ضة لتعزيز العالقات 
االإقليمي  اال�ضراتيجي  ال�ضياق  يف  بجدية  اتخاذها  يتم  اأن 
اإظهار  يف  فعالة  ال�ضني  كانت  املقابل،  ففي  االأط���راف.  متعدد 

قوتها وا�ضتخدامها حتى خارج كتل معينة".
وت�ضبب التحالف يف توتر دبلوما�ضي بني اأمريكا وفرن�ضا حيث 
ت�ضببت �ضفقة الغوا�ضات النووية يف ف�ضخ كانبريا عقد �ضراء 
غوا�ضات فرن�ضية قيمته 40 مليار دوالر، حيث و�ضفت باري�س 

االأمر باأنه "طعنة يف الظهر".

تو�سية باإطلق ملحقات �سد مقّرَبني من تر�مب 
•• وا�سنطن-اأ ف ب

�ضد  قانونية  مالحقات  الإط��الق  تاأييده  االأم��ريك��ي  ال��ن��واب  جمل�س  اأعلن 
مقّرَبني من الرئي�س ال�ضابق دونالد ترامب لرف�ضهما االإدالء ب�ضهادتيهما 

يف حتقيق برملاين حول هجوم الكابيتول.
ترامب على  كان م�ضوؤواًل عن ح�ضابات  ال��ذي  �ضكافينا  دان  واأُحيل كل من 
امل�ضت�ضار  ن��اف��ارو  وبير  رئي�ًضا،  ك��ان  عندما  االجتماعي  التوا�ضل  �ضبكات 
االقت�ضادي للرئي�س ال�ضابق، اإىل النيابة العامة الفدرالية التي ُيفر�س اأن 

تقرر ما اإذا �ضتوّجه اإليهما تهمة "حماولة عرقلة حتقيق للكونغر�س".
ومل يوافق اأي منهما على االإدالء ب�ضهادته اأمام جلنة برملانية مكّلفة تو�ضيح 
اأن�ضار  من  االآالف  خالله  اقتحم  ال��ذي  الكابيتول  على  الهجوم  تفا�ضيل 
امل�ضادقة  من  الرملانيني  منع  ملحاولة  االأمريكي  الكونغر�س  مقّر  ترامب 

على فوز الدميوقراطي جو بايدن باالنتخابات الرئا�ضية.
الثاين/ ك��ان��ون  م��ن  ت��رام��ب يف اخلام�س  م��ع  ك��ان  �ضكافينو  اأن  وُي�ضتبه يف 
يناير 2021 ع�ضية الهجوم، واأنه ح�ضر نقا�ًضا حول طريقة اإقناع اأع�ضاء 

الكونغر�س بعدم اإمتام هذه امل�ضادقة.
نافارو  اإن  طوم�ضون  بيني  الدميوقراطي  الرملانية  اللجنة  رئي�س  وق��ال 
"مل يخفمِ دوره يف املناورات التي كانت ترمي اإىل اإبطال نتائج  من جانبه 

انتخابات 2020 حتى اأنه حتدث عن دعم الرئي�س ال�ضابق يف خططه".
باإطالق مالحقات  الدميوقراطية،  الغالبية  ذات  اللجنة  اأو�ضت  اأن  و�ضبق 
�ضد املدير ال�ضابق ملكتب ترامب، مارك ميدوز، وامل�ضت�ضار ال�ضابق للملياردير 

اجلمهوري �ضتيف بانون، لرف�ضهما االإدالء ب�ضهادتيهما.

�ملحكمة �لأوروبية 
تلغي جتميد �أمو�ل 

�أ�سرة مبارك 
•• عوا�سم-وكاالت

ال��ع��ام��ة لالحتاد  امل��ح��ك��م��ة  ق����ررت 
االأوروب������ي اإل���غ���اء ق�����رارات جتميد 
الراحل  امل�����ض��ري  الرئي�س  اأم����وال 
التي  واأ�����ض����رت����ه  م����ب����ارك  ح�����ض��ن��ي 

اتخذها جمل�س االحتاد �ضابقاً.
الر�ضمي  االإلكروين  املوقع  واأف��اد 
للمحكمة باأنها األغت قرار املجل�س 
يف 2011 والذي ظل يتجدد حتى 

العام املا�ضي.
بتحميل  االربعاء  املحكمة  وق�ضت 
جمل�س االحت��اد االأوروب��ي تكاليف 
اأ�ضرة  ت��ك��ب��دت��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ت��ق��ا���ض��ي 

مبارك.
موقعها  على  املحكمة  تك�ضف  ومل 
والتي  امل����ح����ررة  االأم���������وال  ح���ج���م 
فرة  انق�ضاء  بعد  متاحة  �ضتكون 
املحكمة  ق�����رار  يف  امل��ج��ل�����س  ط��ع��ن 

والتي تبلغ 70 يوماً.
اأعلن  االأوروب����������ي  االحت�������اد  وك������ان 
اإلغاء   ،2021 )اآذار(  م��ار���س  يف 
العقوبات التي ُفر�ضت يف 2011 
على 9 م�ضريني من بينهم عائلة 
مبارك،  ح�ضني  االأ���ض��ب��ق  الرئي�س 

ل�ضبهة �ضرقة اأموال الدولة.
وق��ال��ت ال���دول االأع�����ض��اء يف بيان: 
يف  ت��ق��ي��ي��دي��ة  اإج���������راءات  "اأقرت 
هدفها  وك���ان   2011 يف  ال��ب��داي��ة 
ال�ضلطات  م�ضاعدة  خ��ا���س  ب�ضكل 
االأ�ضول  ا����ض���رداد  ع��ل��ى  امل�����ض��ري��ة 

املختل�ضة اململوكة للدولة".
اأ�ضول  وج��م��د االحت����اد االأوروب������ي 
ب��ي��ن��ه��ا مبارك  ب�����ارزة،  ���ض��خ�����ض��ي��ات 
اإثر  وزوجاتهما،  وزوجته، وجناله 
االإط��اح��ة ب��ه بعد ثالثني ع��ام��اً يف 

ال�ضلطة.
فراير  يف  املخلوع  الرئي�س  وت��ويف 

)�ضباط( 2020 عن 91 عاماً.
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عربي ودويل
مهمة عربية يف مو�سكو.. هل من حظوظ �أمام �لو�ساطة لوقف �حلرب؟

•• مو�سكو-وكاالت

امل�ضتوى  رفيع  دبلوما�ضي عربي  وفد  ب��داأ  اال�ضتعال،  اإىل  ال�ضراع  ع��ودة  مع 
زيارة اإىل العا�ضمتني مو�ضكو ووار�ضو؛ يف �ضعي للو�ضاطة وتقدمي مقرحات 
ويرى  ال��ث��اين.  �ضهرها  التي مت�ضي يف  ب��اأوك��ران��ي��ا  احل��رب  اإن��ه��اء  ت�ضهم يف 
جديدة  كمحاولة  تاأتي  العربي  الوفد  زي��ارة  اأن  وم��راق��ب��ون،  دبلوما�ضيون 
للو�ضاطة وتقريب وجهات النظر بني مو�ضكو وكييف، يف حماولة الإنهائها 

واإخماد تداعياتها التي طالت اجلميع.
وال�ضودان،  واالأردن  واجل��زائ��ر  م�ضر  خارجية  وزراء  العربي  ال��وف��د  ي�ضم 

اإ�ضافة اإىل االأمني العام جلامعة الدول العربية اأحمد اأبو الغيط.
وعقد الوفد مباحثات مع وزير اخلارجية الرو�ضي �ضريغي الفروف، مبديا 

رغبته يف امل�ضاعدة للتو�ضل لوقف اإطالق النار يف اأوكرانيا.

يوؤكد  العربي  املوقف  اإن  الغيط،  اأب��و  قال  اللقاء،  ويف موؤمتر �ضحفي عقب 
اأن  اأوكرانيا عر احل��وار والدبلوما�ضية، مو�ضحاً  اأزم��ة  دعم كل جهود حل 

احلرب توؤثر على اأ�ضواق الغذاء والنفط يف العامل.
يف غ�ضون ذلك، اأ�ضار وزير اخلارجية امل�ضري، �ضامح �ضكري، اإىل اأن الدول 
تداعيات  خلطورة  منها  اإدراك���ا  االأزم���ة،  حل  يف  الو�ضاطة  عر�ضت  العربية 

االأزمة يف اأوكرانيا على ال�ضلم واالأمن الدوليني.
وزير  م��ع  مباحثات  الإج���راء  بولندا  العربي  ال��وف��د  ي���زور  اأن  املنتظر  وم��ن 
اخلارجية االأوكراين دميري كوليبا. وقال ع�ضو املجل�س امل�ضري لل�ضوؤون 
اأح��م��د ح�ضن،  اخل��ارج��ي��ة وم�ضاعد وزي��ر اخل��ارج��ي��ة االأ���ض��ب��ق، ال�ضفري رخ��ا 
هذا  يف  وم��ه��م  مطلوب  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ح��رك  ه��ذا  اإن  عربية"،  ن��ي��وز  ل�"�ضكاي 
التوقيت، خا�ضة رو�ضيا واأوكرانيا لهما عالقات اقت�ضادية وجتارية بالعامل 
اأن هذا  واأ���ض��اف ح�ضن  ا�ضتعال احل��رب.  بفداحة ج��راء  تاأثر  ال��ذي  العربي 

�ضلبيا على  االأزم��ة ينعك�س  ا�ضتمرار  الدور م�ضعى دبلوما�ضي مطلوب؛ الأن 
التي متهد  االإ���ض��ارات  بع�س  اإعطاء  ب��داأت يف  وبالطبع فرو�ضيا  كله،  العامل 
للتو�ضل اإىل ت�ضوية، ولكن االأمر يتوقف على الواليات املتحدة االأمريكية 

التي تقود العقوبات االقت�ضادية �ضد كييف، وكذلك االحتاد االأوروبي.
وب�ضدة،  مطلوبة  العربية  املجهودات  هذه  اأن  امل�ضري  الدبلوما�ضي  واأو�ضح 
االأزمة  ه��ذه  يف  �ضلبياً  موقًفا  اتخذت  باأنها  العربية  املنطقة  تتهم  ال  حتى 
التجارب  ب�����ض��ورة غ��ري مبا�ضرة  ي��ط��رح  ق��د  ال��وف��د  اأن  اإىل  ال��دول��ي��ة، الف��ًت��ا 
اأنه مهما طالت ال�ضراعات فاإنها توؤدي  امل�ضابهة يف املنطقة، والتي مفادها 
اإىل اإحدث دمار و�ضتنتهي بال�ضالم، فلماذا ال نخت�ضر هذا الدمار ونبداأ يف 
املفاو�ضات من االآن. من جانبه، يقول االأكادميي واأ�ضتاذ العالقات الدولية 
طارق فهمي، اإن هذا التحرك خطوة جيدة حتت موؤ�ض�ضة اجلامعة العربية، 
ت��واف��ر �ضروط  اإىل  االأم���ر  اإذ يحتاج  امل��ع��ادل��ة،  ب��اأط��راف  االأم���ر مرتبط  لكن 

الزيارة.  لهذه  كامل  وبتن�ضيق  املختلفة،  االأط���راف  برحيب  ومقت�ضيات 
تن�ضيقيا عر  �ضابق، اجتماعا  العربية، يف وقت  وعقدت جمموعة االت�ضال 
تقنية الفيديو على امل�ضتوى الوزارّي، مب�ضاركة االأمني العام جلامعة الدول 
 - الرو�ضية  االأزم��ة  تداعيات  ملناق�ضة  املجموعة،  خارجية  ووزراء  العربية، 
االأوكرانية وتاأثرياتها، وا�ضتعدادات تلك الزيارة، ومتابعة واإجراء امل�ضاورات 
واالت�����ض��االت ال��الزم��ة م��ع االأط����راف املعنية ب��االأزم��ة االأوك��ران��ي��ة، بهدف 
امل�ضاهمة يف اإيجاد حل دبلوما�ضٍي لها. واأ�ضاف فهمي يف ت�ضريحات ل�"�ضكاي 
نيوز عربية"، اأن هناك اأطراًفا اإقليمية ودولية يف الو�ضاطة، منها اإ�ضرائيل 
وتركيا وبداأت تلك املفاو�ضات بالفعل، لكن الدول العربية لديها اإمكانيات 
لي�س  لكن  وج��ي��دة،  قائمة  بالطرفني  عالقتها  الأن  الو�ضاطة  ب��دور  للقيام 
من الوا�ضح طبيعة هذا الدور وحال كون هذه الزيارة جولة ا�ضتك�ضافية اأو 

تت�ضمن طرح مبادرة وروؤية للحل ووقف القتال.

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

الفيل�ضوف �ضالفوي جيجك*
اأوروبيني  زعماء  اأربعة  قام   ،2022 مار�س   15 يف 
من  بالقطار  باملخاطر  وحم��ف��وف��ة  طويلة  برحلة 
املدينة  تعر�ضت  حيث  لها،  دعماً  كييف  اإىل  بولندا 
بولندا  وزراء  روؤ�ضاء  التقى  متجدد.  رو�ضي  لهجوم 
زيلين�ضكي  بالرئي�س  واملجر،  والت�ضيك  و�ضلوفينيا 
مع بدء حظر جتول يف كييف. بعد ذلك، غرد رئي�س 
توير،  على  موراويكي  ماتيوز  البولندي  ال���وزراء 
لقد حان  بال�ضجاعة:  اأوروب����ا  ت��ذّك��ر  اأوك��ران��ي��ا  ب���اأن 
"اخلاملة  اأوروب���ا  ت�ضتيقظ  لكي  كتب،  كما  ال��وق��ت، 
واملنهكة"، و "حتّطم جدار الالمباالة باإعطاء االأمل 

الأوكرانيا" ....
   الذين يتذكرون اخلر لعلهم قد الحظوا حتويال 
للوقائع يف ملخ�ضي املوجز: مل يكن فيكتور اأوربان، 
احتل  االأربعة؛ فقد  واح��ًدا من  املجر،  وزراء  رئي�س 
احل��اك��م يف  احل��زب  زعيم  كات�ضين�ضكي،  ي��ارو���ض��الف 

بولندا، واحلاكم الفعلي للبالد، املركز الرابع.

اأوروبا �صد اأوروبا
   يوفر هذا التعوي�س )عّو�س كات�ضين�ضكي اأوربان 
االأمر  يكن  مل  برمتها.  الق�ضية  مفتاح  ال��غ��ائ��ب( 
جمرد جلو�س على كر�ضيني يف وقت واحد، بل كان 
االأمر اأ�ضواأ بكثري، حيث مت اال�ضتبدال ب�ضخ�س اآخر 
وكات�ضين�ضكي  اأورب���ان  يج�ضد  الكر�ضي.  نف�س  على 
لبع�س  االأ�ضا�ضي  للموقف  كيميائًيا  النقية  احلالة 
با�ضم  ع��م��وًم��ا  اإل��ي��ه  ُي�����ض��ار  مل��ا  االأ�ضا�ضيني  االأع�����ض��اء 
ال�ضيوعية  بعد  ما  بلدان  فيزيغراد":  "جمموعة 
االأوروبي،  االحت��اد  االأع�ضاء يف  ال�ضرقية  اأوروب��ا  يف 
االأوروبي  لالحتاد  املهيمن  املوقف  تعار�س  ولكنها 
اأق����وى، ف�ضاًل عن  اأوروب����ي  وت��ع��اون  ل�ضالح وح���دة 
الثقافية  وال��ت��ع��ددي��ة  ل��ل��ن�����ض��وي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ق��ي��م 

ومناه�ضة العن�ضرية واحلياد الديني.
   ك���ان���ت ب��ول��ن��دا وامل���ج���ر ح��ت��ى وق����ت ق���ري���ب حتت 
�ضيا�ضاتهما  عن  للتخلي  بروك�ضل  من  ق��وي  �ضغط 
عن  ف�ضاًل  املثليني،  وحقوق  لالإجها�س  املناه�ضة 
على  الدولة  )�ضيطرة  ال�ضلطوية  نحو  انحرافهما 
بل  العمومية(.  االإع��الم  وو�ضائل  والثقافة  الق�ضاء 
اإن االحت���اد االأوروب����ي ق��د ه��دد ه��ذه ال���دول ب�ضحب 
اإذا مل متتثل لقواعد  التي تتلقاها  املالية  امل�ضاعدة 

االحتاد االأوروبي.
"الدميقراطيون  دع��ا  ال�ضغط،  ه��ذا     يف مواجهة 
غري الليراليني"، مثل اأورب��ان، اإىل زيادة الركيز 
على الهوية الوطنية والتقاليد امل�ضيحية. ت�ضتخدم 
بولندا واملجر االآن عبء احلرب االأوكرانية )مبا يف 
االحتاد  انتقادات  لتخفيف  الالجئني(  رعاية  ذلك 
االأوروبي ب�ضاأن تعاملهما مع حقوق االإن�ضان، وحتى 
ل��ط��ل��ب امل���زي���د م���ن ال���دع���م امل�����ايل. وع��ل��ى م�ضتوى 
امل�ضتمرة،  ال��ن��زاع��ات  اأن  اأب���ًدا  نن�ضى  اأال  يجب  اأع���ّم، 
ذل��ك احل���روب، لي�ضت جم��رد م�ضاألة ثقافة  مب��ا يف 
داخلي  توتر  حلظات  ا  اأي�ضً هي  بل  وجيو�ضيا�ضية، 
يف ال���دورة العاملية ل��راأ���س امل��ال. وهناك دالئ��ل على 
مل���ي���دان، وه���ي انتفا�ضة  اأن����ه ح��ت��ى احل����دث امل��ج��ي��د 
�ضعبية وطالبية حقيقية، كان )جزئًيا، على االأقل( 
ال�ضراع بني جمموعتني  مبالغا يف حتديده ب�ضبب 
االأجانب،  واأ�ضيادهم  االأوكرانية  االأوليغار�ضية  من 
الزمرة املوالية لرو�ضيا، والزمرة املوؤيدة-للغرب. اإن 
"�ضدام احل�ضارات" حقيقة، لكنها لي�ضت احلقيقة 

الكاملة اإىل حد بعيد.
   ومع ذلك، فاإن جذر امل�ضكلة يكمن يف مكان اآخر. اأّيا 
كانت الطريقة التي تقّلب بها امل�ضالة، متثل اأوروبا 

املوحدة نوًعا من اال�ضراكية-الدميقراطية. ولهذا 
ال�ضبب ذهب فيكتور اأوربان، يف مقابلة اأجريت معه 
الليرالية  الهيمنة  باأن  الت�ضريح  اإىل حد  موؤخًرا، 
"عاجاًل  تدريجًيا":  "مارك�ضية  اأ�ضبحت  الغربية 
اأن��ه م��ن خ��الل معار�ضة  ن��درك  اأن  اآج���اًل، علينا  اأم 
املع�ضكر امل�ضيحي الدميقراطي، مل تعد ق�ضيتنا مع 
مع  ولكن  ليرالية،  اأيديولوجية  تتبنى  جمموعة 
ليرالية.  م�ضحة  ذات  اأ�ضا�ًضا  مارك�ضية  جمموعة 
الوقت احلايل،  اليوم. يف  اأمريكا  يف  يوجد  ما  ه��ذا 
م�����وات مقارنة  امل��ح��اف��ظ يف و����ض���ع غ���ري  امل��ع�����ض��ك��ر 

باملع�ضكر املارك�ضي الليرايل".

اللعبة املزدوجة بني بولندا واملجر
اأوكرانيا؟  اإىل  اأورب��ان يف الرحلة  مل��اذا مل ي�ضارك     
لي�س  )ولكن  للمجر  االقت�ضادية  العالقات  ب�ضبب 
اإعالن  على  اأجرته  التي  بوتني  رو�ضيا  مع  فقط( 
احلياد يف احلرب االأوكرانية اجلارية. قّررت بولندا 
اث��ن��ان من  �ضافر  م��زدوج��ة.  لعبة  اذن، لعب  وامل��ج��ر 
امل��ت��ط��رف��ني ال��ب��ول��ن��دي��ني امل��ن��اه�����ض��ني ل��رو���ض��ي��ا اإىل 
خا�ضني  كمبعوثني  ه��ن��اك  اأن��ه��م��ا  م��دع��ي��ني  كييف 
تت�ضّبب  اأن  يف  غ���راب���ة  -وال  االأوروب��������ي  ل���الحت���اد 
يرخ�س  مل  الأن��ه  بروك�ضل  اإح��راج  يف  "مهمتهما" 
لهما اأي من هيئات االحت��اد االأوروب��ي القيام بتلك 
املهّمة. لكن الغر�س احلقيقي من مهّمتهما مل يكن 
لالإ�ضارة  وامن��ا  اأوروب����ا،  ع��ن  نيابة  كييف  يف  العمل 
اإىل انق�ضام وا�ضح يف اأوروب��ا: لقد كانت مهّمة �ضد 
اأوروبا املوحدة، وكانت ر�ضالتهما اإىل اأوكرانيا: نحن 
نوؤيد  ونحن  لكم،  الوحيدون  احلقيقيون  احللفاء 
حًقا وبالكامل معركتكم �ضد الغزو الرو�ضي، ولي�س 

اأوروبا الغربية الليرالية "اخلاملة وال�ضعيفة".
اأع�ضاء  بع�س  اإليها  دع��ا  التي  االإج����راءات     جميع 
فوق  ج��ّوي  حظر  منطقة  )فر�س  كييف  يف  البعثة 
اأخ��ف��ت هدفهم  ب��ال��ك��اد  اإىل ذل����ك(  اأوك���ران���ي���ا، وم���ا 
احل��ق��ي��ق��ي: اإع������ادة اأوك���ران���ي���ا اإىل ح��ظ��رية اأوروب�����ا 
اأوروب���ا  �ضد  وتقويتها  ال��ل��ي��رال��ي��ة،  غ��ري  القومية 
اال�ضراكية الدميقراطية )التي ال تزال مهيمنة(. 
اإىل  الكبري:  ال�ضوؤال  ح��ول  ت��دور  االآن  اأفكارهم  كل 
احلرب؟  تنتهي  عندما  اأوكرانيا  �ضتكون  من  جانب 
ال�ضالم  من  نوًعا  اأن  اإىل  املفاو�ضات  تقدم  )وي�ضري 
يلوح يف االأفق(. وبهذا املعنى، رغم اأّن اأوربان مل يكن 
االأ�ضا�ضية هناك.  ر�ضالته  اإي�ضال  يف كييف، فقد مت 
ولهذا ال�ضبب دافع رئي�س الوزراء ال�ضلوفيني يانيز 
رو�ضيا،  �ضد  ال��رادي��ك��ايل  الت�ضدد  دع��اة  من  جان�ضا، 
الزوار  االأوكرانية. كان  االنتقادات  اأورب��ان �ضد  عن 
يعرفون جيًدا اأن مقرحاتهم املت�ضددة ال م�ضتقبل 
�ضد  بل  بوتني  رو�ضيا  �ضد  معركتهم  تكن  مل  لها: 
)"املارك�ضية"  الدميوقراطية  اال�ضراكية  اأوروب���ا 

الأوربان(.
زيلين�ضكي  الرئي�س  انتقد  اأخ���ري،  ع��ام  خطاب  يف     
"اأنتم  ح���ي���اده���ا:  ب�����ض��ب��ب  م��ب��ا���ض��ر  ب�����ض��ك��ل  امل���ج���ر 
من  ج���ان���ب  اإىل  ت����ق����رروا  اأن  ع��ل��ي��ك��م  )امل���ج���ري���ني( 
قال  ال��ذي  اأورب���ان  م��ن  �ضاخرا  ردا  تلقى  �ضتقفون. 
اأب��ًدا مثل هذا  "مل يكن لدينا  انت�ضاره:  يف خطاب 
العدد الكبري من املعار�ضني، بريوقراطيي بروك�ضل 
والرئي�س  ال��ك��رى،  ال��دول��ي��ة  االإع����الم  و���ض��ائ��ل   ...
االأوكراين. كان ذكره لزيلين�ضكي م�ضحوًبا ب�ضحك 
اأن  واأوكرانيا  زيلين�ضكي  على  يتعني  واالآن   ... قوي 
اأوروب��ا يريدان  واأي  �ضيقفان،  اإىل جانب من  يقررا 

اأن يكون جزًء منها.
ترجمة خرية ال�صيباين

ماذ� يعني �نت�سار �أوربان بالن�سبة لأوكر�نيا...؟

* اأحد اأكر فال�ضفة الي�ضار الراديكايل تاأثرًيا. ي�ضتلهم من هيجل ومارك�س والكان، فهو موؤلف غزير 
االإنتاج. ن�ضر موؤخًرا، عن دار اأكت �ضود للن�ضر: "يف العا�ضفة الفريو�ضية"، و�ضيتم الترع بجميع حقوق 

التاأليف اإىل منظمة اأطباء بال حدود.

ملاذ� قد تكون مريكل �لوحيدة �لقادرة على وقف حرب �أوكر�نيا؟

ل زالت خروقات امليلي�صيات احلوثية ثري املخاوف من انهيار الهدنة 

فر�سة ثمينة حلل �لأزمة �ليمنية مع تقارب وجهات �لنظر

•• برلني-وكاالت

االأملانية  امل�����ض��ت�����ض��ارة  اأن  م��ورت��ون  ك��اي��ت��ي  راأت 
الوحيد  ال�ضخ�س  اأنغيال مريكل هي  ال�ضابقة 
الرو�ضي  الرئي�س  اإىل  ال��و���ض��ول  على  ال��ق��ادر 
فالدميري بوتني الذي و�ضفته باالأوتوقراطي 

املنعزل ب�ضكل خطري.
 ف��ق��د مت��ك��ن��ت م��ريك��ل خ���الل ���ض��ن��وات حكمها 
على  االإبقاء  اإىل  بوتني  دفع  من  ع�ضرة  ال�ضت 
�ضلوك جيد اإىل حد ما، مبا يف ذلك منعه من 
االإقدام على حماولته االأوىل لال�ضتيالء على 
اأوكرانيا يف 2014. وكتبت مورتون يف موقع 
تتمتع  م��ريك��ل  اأن  �ضينديكايت"  "بروجكت 
ب�ضفات فريدة وتاريخ م�ضرك مع بوتني، ال 
يتم  اأن  يجب  اآخ���ر.  عاملي  زعيم  اأي  ب��ه  يتمتع 
على  للم�ضعدة  اعتزالها  عن  بالعودة  اإقناعها 
ال���ذي قاتلت للحفاظ  ال���دويل  ال��ن��ظ��ام  اإن��ق��اذ 

عليه حني تولت من�ضبها.

يفهمان بع�صهما
ب�����داأت ع��الق��ة ب��وت��ني وم���ريك���ل امل��ع��ق��دة يف 9 
1989، مع �ضقوط  الثاين  نوفمر -ت�ضرين 
ج��دار برلني. مثل احل��دث حت��رر مريكل من 
التي  ال�ضرقية  اأمل��ان��ي��ا  يف  البولي�ضية  ال��دول��ة 
قيدت حريتها طوال اأول 35 �ضنة من حياتها. 
االأبي�س  العلمي  ردائها  عن  تخلت  ما  �ضرعان 
وان�ضمت اإىل االحتاد الدميوقراطي امل�ضيحي، 
واأ����ض���ب���ح���ت الح���ق���اً رئ��ي�����ض��ة احل�����زب ث���م اأول 
اأنهى  بوتني،  اإىل  بالن�ضبة  الأملانيا.  م�ضت�ضارة 
ك�ضابط  م�ضريته   1989 �ضنة  م��ن  نوفمر 
بفهم  يتمتع بوتني ومريكل  ب��ي.  ك��اي جي  يف 
وا�ضح لبع�ضهما البع�س، هما اللذان �ضاغتهما 
بني  يف�ضل  ال  وال��ل��ذان  ال�ضوفياتية  احلقبة 
لغتي  يتحدثان  هما  عامني.  �ضوى  عمريهما 

بع�ضهما البع�س، حرفياً وجمازياً.

اأخ�ضعها  م�ضت�ضارة،  مريكل  اأ�ضبحت  بعدما 
املختلفة،  ب���ي  ج���ي  ال���ك���اي  ل��ت��ق��ن��ي��ات  ب���وت���ني 
الختبار قوة �ضخ�ضيتها. مع اإدراكه خوفها من 
الكالب، ترك كلبه الالبرادور االأ�ضود يقرب 
منها خالل اجتماع لهما يف 2007. حافظت 
"كان  ع��ل��ى رب���اط���ة ج��اأ���ض��ه��ا. وق���ال���ت الح���ق���اً 
وتابعت:  رجولته".  الإظ��ه��ار  ذل��ك  فعل  عليه 
تقاوموا  مل  واإن  ال��ي��وم،  ك��ل  يختركم  "هو 
ف�ضت�ضبحون اأ�ضغر واأ�ضغر". اإن مريكل التي 
بوتني  اإمكانات  مع  للتعامل  خلفيتها  اأعدتها 
للوح�ضية واخلداع مل ت�ضبح اأ�ضغر، كما توؤكد 
جتاهلت  ال��ع��دي��دة،  تفاعالتهما  يف  ال��ك��ات��ب��ة. 

بب�ضاطة انفعاالته املدبرة و�ضمته التهديدي.
اأن م���ريك���ل وج�����دت بوتني  ال���رغ���م م���ن  ع��ل��ى 
 ،2014 ب�ضكل مقلق يف  الواقع  منف�ضاًل عن 
�ضغطت اأحياناً طوال 15 �ضاعة متوا�ضلة بحثاً 
ب�ضاأن  امل�ضركة  االأر�ضية  من  واح��د  �ضر  عن 
اأو���ض��اع كهذه  اإنها يف  قالت مريكل  اأوك��ران��ي��ا. 
مفكرة  م�ضدود  حبل  على  مي�ضي  "كمن  تركز 
فقط باخلطوة التالية". وافق بوتني يف نهاية 
املطاف على وقف اعتدائه بعدما �ضمت رو�ضيا 
دونبا�س.  م��ن منطقة  اأج����زاء  واح��ت��ل��ت  ال��ق��رم 

بالن�ضبة اإىل مريكل، كان النزاع املجمد اأف�ضل 
�ضاعات  اأ�ضلوبها خالل  كان  �ضاملة.  من حرب 
من  ويتبجح  ي�ضرخ  ب��وت��ني  ت��رك  تفاو�ضهما 
كانت  ك��الم��ه،  ينهي  ك��ان  ح��ني  مقاطعة.  دون 
تقريباً  طفولية  بلغة  ق��ال��ه  م��ا  ت��ك��رر  م��ريك��ل 
مب���ا ي�����ض��ت��ن��زف ال��ك��ث��ري م���ن ال����درام����ا واملعنى 
هي  ه���ذه  لي�ضت  "فالدميري،  ان��ف��ج��اره:  م��ن 
اإىل  العامل  خاللها  من  ينظر  التي  الطريقة 

االأمور".

هدوء جليدي
اجلليدي  م��ريك��ل  ه����دوء  اأن  ال��ك��ات��ب��ة  ذك����رت 
املعركة.  �ضاحة  تفا�ضيل  باإتقان  مدعوماً  كان 
دونبا�س"،  يف  �ضجرة  كل  اأعرف  اأنني  "اأعتقد 
ع��ن منطقة احلرب.  م��رة  ذات  م��ريك��ل  ق��ال��ت 
لقد حثت بوتني على اإعالن هدفه بدقة قبل 
هناك.  اإىل  الإي�ضال  خطوات  ب�ضع  تعر�س  اأن 
االأنوية  م��ن  وحت��رره��ا  العلمي،  تدريبها  م��ع 
خمططاته  ك�����ض��رت  وال���ع���اط���ف���ة،  وال���ع���ق���ي���دة 
قابلية  واالأث��ر  االأ�ضغر  االأج��زاء  اإىل  العظيمة 
"ما يهم هو  اإن  ت��ق��ول غ��ال��ب��اً  ك��ان��ت  ل�����الإدارة. 

اإيجاد احللول".
باأحد،  ي��ث��ق  اأن  ل��ب��وت��ني  ال����ذي مي��ك��ن  ب��احل��د 
اأي  فهو يثق مبريكل التي لي�ضت جم��ردة من 
ت�ضوه  مل  ه��ي  ب��ل  وح�ضب  �ضيا�ضية  طموحات 
اأحاديثهما  اأو تك�ضف عن حمتوى  قط �ضمعته 
اخلا�ضة. مريكل املعروفة باإعجباها بالثقافة 
اأنها  على  رو�ضية  اإىل  ق��ط  ت�ضر  مل  الرو�ضية، 
االأمريكي  الرئي�س  فعل  كما  اإقليمية"  "قوة 
ال�����ض��اب��ق ب�����اراك اأوب����ام����ا. ب��ع��د ���ض��ه��ري��ن على 
مغادرتها من�ضبها، �ضن بوتني احلرب ال�ضاملة 
مريكل،  رحيل  بعد   .2014 يف  منعتها  التي 
من املرجح اأن يكون بوتني قد راأى اأن باإمكانه 
االحتاد  انهيار  اأطلقها  التي  "الكارثة"  عك�س 
ال�ضوفياتي بح�ضب تعبريه، خ�ضو�ضاً اأن اأوالف 

تبقى  املتحدة  الواليات  واأن  ُيختر  �ضولتز مل 
م�ضتقطبة اإىل حد مرير بفعل الرئي�س دونالد 
التقدير  اأي�����ض��اً  اأ���ض��اءت  ت��رام��ب. لكن م��ريك��ل 

ح�ضب الكاتبة.

امل�صالح التجارية
بالرغم من كونها �ضيا�ضية حذرة، لقد �ضمحت 
بالتمتع  االأملانية  التجارية  للم�ضالح  مريكل 
نورد  م�ضروع  وق��ف  يف  وف�ضلت  العليا  بالكلمة 
�ضرمي 2 الذي مت تعليقه موؤخراً. ومل ترفع 
ملواجهة  يكفي  مبا  االأملانية  الدفاعية  املوازنة 
ال��ت��ه��دي��د االأم���ن���ي امل���ت���زاي���د. حت��ت��ق��ر مريكل 
احلرب وتعتر اللجوء اإليها ف�ضاًل ذريعاً لفن 
امل�ضتعرة يف  احلكم. مع ذلك، ويف ظل احلرب 
ما  حقبة  اإىل  واأوروب���ا  الغرب  انزلق  اأوكرانيا، 

بعد مريكل من دون نهاية وا�ضحة.
من املحتمل اأن تكون مريكل ال�ضخ�س الوحيد 
ال��ذي ال يخ�ضى وال يزدري  الكوكب  على ه��ذا 
يحرمه  اأن��ه  يبدو  وال���ذي  لبوتني  يدين  وال 
اأي�ضاً. بالنظر اإىل تاريخهما امل�ضرك الطويل، 
من غري املرجح اأن يجل�س بوتني مريكل على 
الطرف االآخر من طاولة الكرملني الكوميدية 
اآخرين الإظهار عدم  دول  روؤ�ضاء  فعل مع  كما 
اه��ت��م��ام��ه ب��امل��ف��او���ض��ات اجل����ادة. ي��اأخ��ذ بوتني 
مريكل على حممل اجلد، وينبغي عليه اإدراك 
امل�ضاعدة  اإىل  يحتاج  هو  ما  م�ضتوى  على  اأن��ه 
واملحفوفة  ال��ع��ال��ي��ة  ���ض��ج��رت��ه  ع��ن  ال���ن���زول  يف 
الوجه.  مل��اء  كاملة  خ�ضارة  دون  من  باملخاطر 
اأي  م��ن  اأف�ضل  بوتني  تعرف  التي  مريكل  اإن 
زعيم عاملي اآخر ميكن اأن ت�ضاعده وتقنعه باأن 
احلرب لي�ضت يف م�ضلحته. هذا احتمال �ضعب 
اأكر  مريكل  كانت  ال��ذي  العاملي  النظام  لكن 
املخاطر  املحك.  على  هو  حما�ضة  عنه  املدافع 
ك��ب��رية مب��ا ي��ك��ف��ي ل��ل��ق��ب��ول ب��امل��ج��ازف��ة، تختم 

مورتون.

•• عوا�سم-وكاالت

احلوثية  امل��ي��ل��ي�����ض��ي��ات  خ�����روق�����ات  زال�������ت  ال 
تثريان  بتعهداتهم  االل���ت���زام  يف  ومماطلتها 
خم������اوف اأمم����ي����ة م����ن ان���ه���ي���ار ال���ه���دن���ة بني 
اأط������راف ال���ن���زاع يف ال��ي��م��ن ع��ل��ى ال���رغ���م من 
ه�ضة" ل�ضهرين  "هدنة  على  موافقة اجلميع 
يف  النظر  وج��ه��ات  ت��ق��ارب  م��ع  للتمديد  قابلة 
�ضحف  وبح�ضب  اليمنية.  االأزم���ة  ح��ل  �ضبيل 
اأم�س اخلمي�س، متثل مماطلة  عربية �ضادرة، 
بالتزاماتهم  االإي��ف��اء  يف  احلوثيني  املتمردين 
ال�ضيما يف تخفيف احل�ضار عن تعز جنوباً اأبرز 
عنها  اأع��ل��ن  التي  الهدنة  النهيار  التهديدات 
التي  للخروقات  باالإ�ضافة  املا�ضي،  االأ�ضبوع 

حت�ضل يف بع�س املناطق وخا�ضة يف ماأرب.

فر�صة ثمينة
عن  "العرب"  �ضحيفة  حت��دث��ت  جانبها  م��ن 
اآلية  اإن�ضاء  عن  لليمن  االأمم��ي  املبعوث  ك�ضف 
اإجرائية  خ��ط��وة  يف  خ����روق����ات،  اأي  مل��واج��ه��ة 
اأط���راف  وم��واف��ق��ة  ال��ه��دن��ة  تثبيت  ت�ضتهدف 
النزاع على هدنة ملدة �ضهرين قابلة للتمديد، 
"االأهم" منذ تفجر ال�ضراع  املراقبون  يعدها 
املبعوث  ومت��ن��ح   ،2014 ع���ام  ال��ب��ل��د  ه���ذا  يف 
االأممي فر�ضة ثمينة لت�ضويق مبادرة �ضيا�ضية 
عدة  على  العمل  وتت�ضمن  طرحها  واأن  �ضبق 
اأن التطورات على  م�ضارات. وبينت ال�ضحيفة 
االأر������س وا���ض��ت��م��رار امل��ي��ل��ي�����ض��ي��ات احل��وث��ي��ة يف 
يجعالن  م���اأرب  مبحافظة  الع�ضكري  احل�ضد 
هذه  �ضمود  اإمكانية  يف  يت�ضككون  الكثريين 
الهدنة طوياًل بيد اأن اجلهود االأممية ال�ضابقة 
لتحقيق اخراق يف جدار االأزمة منيت بف�ضل 

ذريع على مدار ال�ضنوات املا�ضية.
تقدم  الهدنة  اأن هذه  اإىل  ال�ضحيفة  واأ���ض��ارت 
ن���اف���ذة ���ض��غ��رية، اإال اأن���ه���ا م��ه��م��ة، مي��ك��ن من 
ال�ضعب”.  الواقع  البدء بعك�س م�ضار  خاللها 
البناء  اأَنّ  على  التاأكيد  من  بد  "ال  باأنه  واأق��ّر 
 ّ �ضقمِ يف  اليمنيني  ل��دع��م  ال��ه��دن��ة  ات��ف��اق  ع��ل��ى 
ا هو م�ضوؤولية م�ضركة  م�ضار نحو ال�ضالم اإمَنّ
تقع على عاتق االأطراف ودول املنطقة واالأمم 
هناك  اأن  معتراً  الدويل"،  واملجتمع  املتحدة 
الهدنة،  بدء  منذ  العنف  يف  كبرياً  "انخفا�ضاً 
عدائية،  اأن�ضطة  بظهور  تفيد  تقارير  اأن  رغم 
اإىل  ول��ف��ت  ماأرب".  ح���ول حم��اف��ظ��ة  ال���ض��ي��م��ا 
مهمة  "ق�ضية  اإنها  قائاًل  تعز  ح�ضار  ق�ضية 
يالقيها  ال��ت��ي  بال�ضعوبة  اأب����داً  ن�ضتهني  وال 

�ضكان املحافظة جراء اإغالق الطرق".

تفوي�س قطعي
اإ�ضدار  االأو�ضط"  "ال�ضرق  �ضحيفة  وتناولت 
اأم�س  هادي  من�ضور  عبدربه  اليمني  الرئي�س 
اإىل  ال�ضلطة  بنقل  رئ��ا���ض��ي��اً  ق�����راراً  اخل��م��ي�����س 
مهام  تنفيذ  ال�ضتكمال  رئا�ضي  قيادة  جمل�س 
املجل�س  تفوي�س  معلناً  االنتقالية،  امل��رح��ل��ة 
�ضالحياته  بكامل  فيه"  رجعة  ال  "تفوي�ضاً 
واآليتها  اخلليجية  وامل���ب���ادرة  ال��د���ض��ت��ور  وف���ق 
التنفيذية، كما اأ�ضدر قراراً رئا�ضياً باإعفاء نائب 
من�ضبه.  م��ن  االأح��م��ر  حم�ضن  علي  الرئي�س 
وحدد االإعالن الرئا�ضي اخت�ضا�ضات املجل�س، 
واأمنياً  وع�����ض��ك��ري��اً  �ضيا�ضياً  ال��دول��ة  اإدارة  يف 
ط���وال امل��رح��ل��ة االن��ت��ق��ال��ي��ة، واع��ت��م��اد �ضيا�ضة 
امل�����ض��ال��ح الوطنية  خ��ارج��ي��ة م��ت��وازن��ة حت��ق��ق 
العليا للدولة وبنائها على اأ�ض�س اال�ضتقاللية 
الدولة  �ضيادة  يحفظ  مبا  امل�ضركة  وامل�ضالح 
اإىل تي�ضري ممار�ضة  اإ�ضافة  واأمنها وحدودها، 
�ضالحياتها  بكامل  الخت�ضا�ضاتها  احلكومة 
ال�ضيا�ضات  واعتماد  االنتقالية،  املرحلة  طوال 
الالزمة لتعزيز االأم��ن ومكافحة االإره��اب يف 

جميع اأنحاء اجلمهورية اليمنية.
اللجنة  ت�����ض��ك��ي��ل  ج����اء  ال�����ض��ح��ي��ف��ة  وب��ح�����ض��ب 
االأمن  لتحقيق  امل�ضركة  والع�ضكرية  االأمنية 
ال�ضيا�ضات  اع��ت��م��اد  خ���الل  م���ن  واال���ض��ت��ق��رار 
التي من �ضاأنها اأن متنع حدوث اأي مواجهات 

وتهيئة  اجلمهورية،  اأن��ح��اء  كافة  يف  م�ضلحة 
لتحقيق  الالزمة  اخلطوات  واتخاذ  الظروف 
ت��ك��ام��ل ال���ق���وات امل�����ض��ل��ح��ة حت���ت ه��ي��ك��ل قيادة 
وطنية موحدة يف اإطار �ضيادة القانون، واإنهاء 
االنق�ضام يف القوات امل�ضلحة ومعاجلة اأ�ضبابه، 
واإنهاء جميع النزاعات امل�ضلحة، وو�ضع عقيدة 
االأمنية،  واالأج��ه��زة  اجلي�س  ملنت�ضبي  وطنية 
اال�ضتقرار  لتعزيز  املجل�س  ي��راه��ا  م��ه��ام  واأي 
واالأم�������ن.، اإ���ض��اف��ة اإىل ت��ع��زي��ز امل�������ض���اواة بني 
املواطنني يف كافة احلقوق والواجبات وحتقيق 

ال�ضراكة الوا�ضعة.

نقطة حتول
ا�ضت�ضافة  اأن  "الريا�س" اإىل  ولفتت �ضحيفة 
الت�ضاوري  اللقاء  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
"نقطة حتول"  يكون  اأن  ال��ذي ميكن  اليمني 
اأراد  اإذا  ال�������ض���الم،  اإىل  ال���ط���ري���ق  يف  م��ه��م��ة 
امل�����ض��ارك��ون ف��ي��ه ذل���ك، وان��خ��رط��وا يف احلوار 
بعزمية �ضادقة وخمل�ضة مل�ضلحة اليمن، فوق 
االعتبارات ال�ضخ�ضية واحلزبية والقبلية، فقد 
 400 نحو  اللقاء  لهذا  التعاون  جمل�س  دع��ا 
�ضخ�ضية من الر�ضميني والرملانيني وممثلي 
ذلك  يف  مب��ا  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  ال�ضيا�ضية  االأط���ي���اف 
وامل�ضتقلون  واأن�����ض��اره��م،  احل��وث��ي  ميلي�ضيات 
واخل���������راء االق����ت���������ض����ادي����ون وال���ق���ان���ون���ي���ون 

واالإعالميون، وقادة الفكر واملجتمع اليمني.
وبينت ال�ضحيفة اأن جمل�س التعاون ي�ضعى من 

االأطراف  حث  اإىل  املنتظرة،  امل�ضاورات  خالل 
ال���ن���ار، وت��ف��ع��ي��ل العملية  اإط�����الق  ع��ل��ى وق���ف 
وبدعم  امل��ت��ح��دة  االأمم  رع��اي��ة  حت��ت  ال�ضلمية 
لتعزيز  اخلليجي،  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  م��ن 
موؤ�ض�ضات الدولة وا�ضتعادة االأمن واال�ضتقرار 
من  التعاون  جمل�س  موقف  وتاأكيد  وال�ضالم، 

اأجل اإنهاء االأزمة اليمنية �ضلمياً.
التي  امل��ف��او���ض��ات  اأن  اإىل  ال�ضحيفة  وب��ي��ن��ت 
توفري  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ع��اون  جمل�س  يتبناها 
َبّناء،  ميني  مي��ن��ي-  حل���وار  املنا�ضبة  االأج����واء 
ال��ي��م��ن، و�ضبل  ال���راه���ن يف  ال��و���ض��ع  مل��ن��اق�����ض��ة 
اليمن من و�ضع احلرب والدمار الذي  اإع��ادة 
م�ضرية  والبناء،  ال�ضلم  حالة  اإىل  فيه  يعي�س 
ُع��ق��دت خالل  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأن ك���رة  اإىل 
ال�ضنوات اخلم�س املا�ضية، ونظمتها املوؤ�ض�ضات 
وال����دول  امل��ت��ح��دة  امل��خ��ت��ل��ف��ة واالأمم  ال��ي��م��ن��ي��ة 
ُتعقد  التعاون، مل  والغربية وجمل�س  العربية 
م�������ض���اورات ع��ل��ى ه���ذا ال��ن��ح��و م���ن ح��ي��ث �ضعة 
نطاقها و�ضموليتها لكافة االأطياف ال�ضيا�ضية 
لكافة  وت��ط��رق��ه��ا  ال��ي��م��ن��ي��ة،  واالج���ت���م���اع���ي���ة 

املوا�ضيع التي ت�ضغل املواطن اليمني. 
ه�����ذه احل���ق���ي���ق���ة وح����ده����ا جت���ع���ل م�������ض���اورات 
الريا�س يف غاية االأهمية، ولكن ثمة -اأي�ضاً- 
ب�ضبب  التدخل،  �ضرعة  تتطلب  ط��وارئ  حالة 
واالقت�ضادية  االإن�����ض��ان��ي��ة  االأو�����ض����اع  ت���ده���ور 
للمواطن اليمني، وا�ضتمرار احلرب منذ نحو 

�ضنوات.  8

كند� ت�ستدعي �سفري رو�سيا ب�سبب بوت�سا �لأوكر�نية 
•• اأوتاوا-اأ ف ب

اأعلنت كندا اأنها ا�ضتدعت ال�ضفري الرو�ضي يف اأوتاوا الإطالعه على ال�ضور "املرّوعة" للقتلى يف بوت�ضا، مطالبة املحكمة 
اجلنائية الدولية بت�ضريع حتقيقها يف االتهامات املوّجهة ملو�ضكو بارتكاب جرائم حرب يف املدينة االأوكرانية.

�ضمال  حللف  اجتماع  يف  م�ضاركتها  قبيل  بروك�ضل  يف  ل�ضحافيني  ج��ويل  ميالين  الكندية  اخلارجية  وزي��رة  وقالت 
اإطالعه على �ضور ما حدث  للتاأّكد من  اأوت��اوا  رو�ضيا يف  �ضفري  با�ضتدعاء  لنائبي  تعليمات  اأ�ضدرت  "لقد  االأطل�ضي 
يف بوت�ضا". ووفقاً للمّدعية العامة االأوكرانية اإيرينا فينيديكتوفا فقد مّت العثور على جثث 410 مدنيني يف بوت�ضا 
التي  االتهامات  الرو�ضي  اجلي�س  ونفى  الرو�ضية.  القوات  موؤخراً  منها  ان�ضحبت  كييف  اأخ��رى من منطقة  ومناطق 
وّجهتها له ال�ضلطات االأوكرانية والدول الغربية بقتل مدنيني يف بوت�ضا، موؤّكداً اأّن االأمر برّمته جمرد "فركات" من 
جانب كييف. واأّكدت الوزيرة الكندية اأّن بالدها �ضتفر�س قريباً عقوبات اإ�ضافية على رو�ضيا. وقالت جويل اإّن "هدفنا 
هو خنق النظام الرو�ضي". واأر�ضلت اأوتاوا عنا�ضر من �ضرطة اخليالة الكندية امللكية )ال�ضرطة الفدرالية( بناًء على 

طلب املحكمة اجلنائية الدولية )ICC( جلمع عنا�ضر اأدّلة حمتملة على جرائم حرب مفر�ضة يف اأوكرانيا.
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�أوكر�نيا تطالب حلف �لأطل�سي بتزويدها باملزيد من �لأ�سلحة 
•• بروك�سل-اأ ف ب

طالب وزير اخلارجية االأوكراين دميرو كوليبا اأم�س  اخلمي�س الدول 
من  باملزيد  ب���الده  بتزويد  )ن��ات��و(  االأطل�ضي  �ضمال  حلف  يف  االأع�����ض��اء 

االأ�ضلحة ملحاربة القوات الرو�ضية.
وقال وزير اخلارجية لدى و�ضوله اإىل مقّر احللف يف بروك�ضل حل�ضور 
اأمور:  "جئُت الأطالب بثالثة  االأع�ضاء،  ال��دول  اجتماع مع نظرائه من 
نقذت اأرواح  االأ�ضلحة، االأ�ضلحة ثّم االأ�ضلحة. ُكّلما ت�ضلمناها اأ�ضرع، ُكّلما اأُ

اأكر وجتّنبنا دمارا اأكر".
من جانبه، �ضّرح االأمني العام حللف �ضمال االأطل�ضي ين�س �ضتولتنرغ 
اأن "اأوكرانيا لديها حّق الدفاع عن نف�ضها. �ضن�ضغي اإىل احلاجات التي 

�ضيقّدمها دميرو كوليبا و�ضنناق�س كيفية اال�ضتجابة لها".

واأكد الوزير االأوكراين "نحتاج اإىل طائرات واآليات م�ضّفحة ومنظومات 
م�ضادة للطائرات". واأ�ضاف "اأدعو كافة احللفاء اإىل و�ضع جانًبا ترددهم 

وحتّفظهم على تقدمي الأوكرانيا كّل ما حتتاجه".
وتابع "من الوا�ضح اأن اأملانيا ميكن اأن تفعل املزيد، نظًرا اإىل احتياطاتها. 

نعمل مع احلكومة االأملانية كي تقّدم لنا اأ�ضلحة اإ�ضافية".
بكل  تزويدها  هي  حالًيا  اأوكرانيا  مل�ضاعدة  االأف�ضل  "الطريقة  اأن  واأك��د 
اأرا�ضي  اأوكرانيا، على  الرو�ضي يف  ما حتتاجه الحتواء وهزمية اجلي�س 
اأوكرانيا، كي ال تتو�ضع احلرب اأكر". واأو�ضح "نعرف كيف نقاتل. نعرف 
املطلوبة  باالأ�ضلحة  اإم��دادات م�ضتدامة وكافية  ننت�ضر، لكن بدون  كيف 

من جانب اأوكرانيا، فاإن هذا الن�ضر �ضيتطلب ت�ضحيات هائلة".
"نوا�ضل  ب��ريب��وك  اأنالينا  االأمل��ان��ي��ة  اخلارجية  وزي��ر  قالت  جانبها،  م��ن 
بالن�ضبة  املهّم  من  لكن  نف�ضها،  عن  الدفاع  يف  مل�ضاعدتها  اأوكرانيا  دعم 

اإلينا التن�ضيق مع بع�ضنا، الت�ضّرف مًعا وعدم الت�ضرف ب�ضكل فردي". 
واقرحت عقد اجتماع غري ر�ضمي لوزراء خارجية حلف �ضمال االأطل�ضي 

يف اأيار/مايو يف برلني.
مب�ضاركة  ال�ضبع  جمموعة  يف  االأع�����ض��اء  ال���دول  ل���وزراء  اجتماع  وُيعقد 
وزير اخلارجية الياباين يو�ضيما�ضا هايا�ضي يف مقّر احللف قبل اجلل�ضة 
العامة للناتو. وقالت وزيرة اخلارجية الكندية ميالين جويل اإن "هدف 
اجتماع جمموعة ال�ضبع اليوم هو التاأكيد على اأننا نوا�ضل ال�ضغط على 
ا التاأكد من اأنه لي�ضت هناك ثغرات، واأننا  رو�ضيا". واأ�ضافت "نريد اأي�ضً
عقوبات  فر�س  باإمكانها  ق�ضائية  �ضلطة  كل  واأن  نن�ّضق،  الغرب  قلب  يف 
ا فالدميري بوتني واالأوليغار�ضية املرتبطني  النا�س، خ�ضو�ضً قوية على 

ا على �ضركات مهّمة تغّذي ماكينة احلرب". به، واأي�ضً
للمرة  تت�ضمن  العقوبات  االأوروب��ي حزمة جديدة من  االحت��اد  ويدر�س 

االأوىل، اإجراءات ت�ضتهدف قطاع الطاقة مع حظر عمليات �ضراء الفحم 
من رو�ضيا واإغالق املوانئ االأوروبية اأمام ال�ضفن الرو�ضية. وُيتوقع اإ�ضافة 
ابنَتي بوتني وعدد من االأوليغار�س الرو�س على الئحة االحتاد االأوروبي 

ال�ضوداء، بح�ضب الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة فران�س بر�س.
االأوروب��ي جوزيب بوريل  ال�ضيا�ضة اخلارجية يف االحتاد  واأعلن م�ضوؤول 
اأن ي�ضع �ضفراء دول االحتاد  "ينبغي  اأنه  اإىل مقّر احللف  لدى و�ضوله 
االأوروب��ي اللم�ضات االأخرية على االتفاق الذي ُيفر�س اأن يقّر االثنني 

اأثناء اجتماع لوزراء خارجية االحتاد االأوروبي يف لوك�ضمبورغ".
واأكد اأن "النفط لي�س )م�ضتهدًفا( يف احلزمة اخلام�ضة )من العقوبات(، 
و�ضيتّم )اتخاذ قرار(  لوك�ضمبورغ  االثنني يف  االأم��ر  �ضتتم مناق�ضة  لكن 
لوك�ضمبورغ،  يف  ال��وزاري  االجتماع  بوريل  و�ضيراأ�س  اآجال".  اأم  عاجاًل 

بعد عودته من كييف.

ميران و�ضرياك نف�س قارئة الفنجان اإليزابيث تي�ضييه املراأة التي تهم�س يف اأذن الروؤ�ضاء

يف حديث الذكريات:

�لعّر�فة �إليز�بيث تي�سييه تروي لقاء�تها مع ميرت�ن و�سري�ك

املثالية  امل��واع��ي��د  ح��ت��ى  اأو  وف��ات��ه 
الجتماعاته الر�ضمية اأو خطاباته 

للفرن�ضيني ...
"لقد اأجريت مئات التحليالت     
وع��م��ل��ت م���ن اأج�����ل امل���ج���د، ومن 
بطريقتها  خل�ضت  فرن�ضا!  اج��ل 
اخل���ا����ض���ة يف م��ق��اب��ل��ة م���ع جملة 
"ذات   .2016 ع���ام  ت�����ض��ارل��زي��ن 
حدائق  يف  ن�ضري  كنا  عندما  ي��وم 
ماكر:  ب�ضكل  يل  ق���ال  االإل��ي��زي��ه، 
ذلك،  اأع��ل��م  عني،  كتاًبا  �ضتكتبني 

اأب�����ًدا، وم���ا ال��ف��ائ��دة م��ن ذلك؟"، 
اأ�ضّرت لرنامج عند جوردان.

فرن�صا؟" حال  "كيف 
   رغ���ب���ة ف���ران�������ض���وا م����ي����ران يف 
توّقعاتها  ب��ع��د  ج���اءت  مقابلتها، 
 ،1989 ب��ع��ام  املتعلقة  ال�ضنوية 
عندما اأعلنت العّرافة عن حركات 
ال�ضوارع  يف  ك����رى  ج��م��اه��ريي��ة 
كان  "كما  ن��وف��م��ر،   10 ح����وايل 
الفرن�ضية"  الثورة  ظل  يف  احل��ال 

تاأليف  ح��ق��وق  على  و�ضتح�ضلني 
جم��زي��ة. وه��و م��ا مت اإجن����ازه عام 
�ضبع  "حتت برج ميران   1997
كان  لقد  املقابالت".  من  �ضنوات 
الكبري،  رح��ي��ل��ه  م��ع��رف��ة  "يريد 
الأن��ه ك��ان يرغب يف خ��روج ناجح، 
ال�ضف  م��ك��ان��ه يف  ع��ل��ى  وال���ع���ث���ور 

الطويل مللوك التاريخ ...".
رئي�س  ه����و  م����ي����ران  ي���ك���ن  مل     
ال�����دول�����ة ال���وح���ي���د ال������ذي اأب�����دى 
اهتماًما باإليزابيث تي�ضييه. علمنا 

-�ضيكون هذا هو ال�ضقوط ال�ضهري 
ل� جدار برلني. منذ تلك اللحظة، 
دخلت اإليزابيث تي�ضييه االإليزيه، 
بطرح  ال��رئ��ي�����س  ي�ضتقبلها  ح��ي��ث 
بانتظام:  ع��ل��ي��ه��ا  ال�������ض���وؤال  ن��ف�����س 
"كيف حايل؟ وكيف حال فرن�ضا؟ 
واملنّجمة  التنجيم  بعلم  يهتم  اإنه 
اأنها  اي�����ض��ا -ال���ت���ي ادع�����ت دائ���ًم���ا 
-وي�ضت�ضريها  ع��رو���ض��ه  رف�����ض��ت 
حرب  م��ث��ل  متنوعة  م��وا���ض��ي��ع  يف 
اأو  م�����زاري�����ن  اب���ن���ت���ه  اأو  اخل���ل���ي���ج 

القرن  االأول من  العقد  يف مطلع 
ت�ضّببت  وال���ع�������ض���ري���ن،  احل�������ادي 
ف�ضيحة  يف  ت��ي�����ض��ي��ي��ه  اإل��ي��زاب��ي��ث 
اأ�ضرطة  ع����ن  ب��ال��ك�����ض��ف  م��ل��ف��ت��ة 
فران�ضوا  م��ع  ملحادثاتها  م�ضجلة 
و�ضع  العّرافة  اأرادت   ... ميران 
ح���د ل��ك��ل ت��ل��ك ال�����ض��ائ��ع��ات التي 
لقاءاتها  ف���رك���ت  اأن����ه����ا  ت���دع���ي 
الفرن�ضي.  الرئي�س  مع  املنتظمة 
وف����ع����ال، اك��ت�����ض��ف��ن��ا ب���ده�������ض���ة، اأن 
حول  ���ض��األ��ه��ا  الفرن�ضي  ال��رئ��ي�����س 
ع������دة م���وا����ض���ي���ع م���ن���ه���ا ان���ق���الب 
املوعد  اأو   1991 ع���ام  م��و���ض��ك��و 
معاهدة  على  لال�ضتفتاء  امل��ث��ايل 

ما�ضريخت ...

"مذكرات  االأخ��������ري،  ك��ت��اب��ه��ا  يف 
ا ملك  ك�ضاندرا" اأنها ن�ضحت اأي�ضً
وقدمت  كارلو�س،  خ��وان  اإ�ضبانيا 
له حتليالتها الفلكية يف بداية كل 
طيلة  ميالده،  عيد  مبنا�ضبة  عام 

اأربعني عاًما...". 

" اأحبني  �صرياك  "جاك 
تي�ضييه  اإليزابيث  اع��رف��ت  ث��م     
ا بجاك �ضرياك:  باأنها اعتنت اأي�ضً
"هذا القو�س، اأحبني. عندما جاء 
للح�ضور  ب��ي  ات�ضل  جنيف،  اإىل 
اجلمهورية  رئي�س  كان  وروؤيته". 
اال�ضبق يود اأن يعرف ما يخبئه له 
تر�ضح  عندما  ال�ضيا�ضي  م�ضتقبله 

   ويف مقابلة بالفيديو مع موقع 
جمددا  ع��ادت  الرفيه،  تلفزيون 
التي  الغريبة  ال��ع��الق��ة  تلك  اإىل 
اال�ضراكي  ال��رئ��ي�����س  م��ع  ن�����ض��اأت 
خالل فرة واليته الثانية، عندما 
ب�ضكل  �ضعيًفا  امل��ر���س  بحكم  ك��ان 
العقرب  ع���زي���زي  "اأوه!  خ���ا����س. 
تتذكر بحنني  فران�ضوا ميران!، 
طيلة  ا���ض��ت�����ض��ارين  امل���ا����ض���ي،  اإىل 
خم�س اأو �ضت �ضنوات، بني 1989 
و1996، حتى وفاته ... كعقرب 
وهذا  اأم��وت؟  متى  �ضاألني:  جيد، 
فظيع. كانت لدي فر�ضية، لكنني 
مل اأجبه اأبًدا. يجب اأال نقول ذلك 
اأبًدا: ل�ضنا الرب، ول�ضنا متاأكدين 

 ،1995 عام  االإليزيه  النتخابات 
ال��راأي تعطي  ا�ضتطالعات  وكانت 
املر�ضح  ���ض��ف��ة  ب��������االدور  اإدوارد 
ال��ي��م��ي��ن��ي االوف�����ر ح��ظ��ا خلالفة 
"�ضاألني ما  ف��ران�����ض��وا م���ي���ران.   
�ضت�ضري  النا�س... كيف  ي�ضاأله كل 
االم����ور؟ يف ذل��ك ال��وق��ت، ك��ان يف 
تناف�س مع باالدور، و�ضاألني اأ�ضئلة 
تك�ضف  التعار�س"،  ه����ذا  ح����ول 
حت�ضرها  مل  ل���ق���اءات  ال���ع���راف���ة. 

زوجته برناديت �ضرياك. 
و�ضوله  مب���ج���رد  امل���ق���اب���ل،  يف     
رئي�س  ا���ض��ت��غ��ن��ى  االإل���ي���زي���ه،  اإىل 
جاك  حينها  اجلديد  اجلمهورية 

�ضرياك عن م�ضاعدة النجوم ...

•• الفجر -خرية ال�سيباين

اأذن  يف  تهم�س  التي  ــراأة  امل كانت  عديدة,  ل�صنوات 
عّرافة  وغــريهــم.  الفرن�صية  اجلمهورية  روؤ�ــصــاء 
تي�صييه  اإليزابيث  ن�صحت  والأقـــويـــاء,  النجوم 
الثانية, وطلب  فران�صوا ميرتان طوال فرتة وليته 
اتخاذ  قبل  توقعاتها  ال�ــصــرتاكــي  الرئي�س  منها 
اأدت  علقة  معينة.  �صيا�صية  اأو  �صخ�صية  قــرارات 
بني  �صرية  علقة  عــن  �صائعات  ظهور  اإىل  ا  اأي�صً
عار�صة الأزياء ال�صابقة ووالد مزارين, الذي راكم 
الفتوحات الن�صوية طوال حياته. لكن العرافة متت 
للإليزيه,  اآخر  م�صتاأجر  قبل  من  ا  اأي�صً ا�صت�صارتها 

جاك �صرياك.

عّر�فة يف فرن�سا ترفع �حلجاب عن ذكرياتها ... �أ�سهر  �لدول...  روؤ�ساء  ��ست�سارها  • ل�سنو�ت، 

مراقبون يعتربون ت�صريحات الرئي�س الفرن�صي غري واقعية 

ماكرون يلوح بوقف و�رد�ت �لغاز �لرو�سي.. هل هي دعاية �نتخابية؟

الق�صاء الع�صكري املايل يعلن فتح حتقيق يف اأحداث مورا

�أمريكا تطالب بتحديد �مل�سوؤولني عن عمليات �لقتل يف مايل

•• باري�س-وكاالت

بوقف  ق��رار  اإع��الن  يتمنى  اإن��ه  ماكرون،  اإميانويل  الفرن�ضي  الرئي�س  قال 
ا�ضترياد الغاز والنفط الرو�ضي نهائيا، رداً على ما و�ضفه ب�"جرائم حرب"، 

ارتكبتها رو�ضيا يف بلدة بو�ضا االأوكرانية.
اإط��ار حملته االنتخابية، قبيل  اإع��الم فرن�ضية، يف  ويف لقاء له مع و�ضائل 
اأيام من انطالق ماراثون االنتخابات الرئا�ضية الفرن�ضية، قال ماكرون اإنه 
"توجد اإ�ضارات وا�ضحة جًدا الرتكاب جرائم احلرب يف بو�ضا ومن الوا�ضح 
اأن خلفها اجلي�س الرو�ضي، واأ�ضار اإىل اأنه "ال ميكن اأن نتغا�ضى عن االأمر، 

وعلينا فر�س عقوبات مب�ضتوى ما حدث يف بو�ضا وماريوبول".
الغاز  واردات  وق��ف  ب�ضاأن  الفرن�ضي  الرئي�س  ت�ضريحات  مراقبون  وق���راأ 
والنفط باأنها غري واقعية ب�ضبب اعتماد باري�س على الغاز الرو�ضي لتغطية 

ما يزيد عن %46 من احتياجاتها.
االحتاد  دول  اأن  ال�ضيا�ضي،  االقت�ضاد  اأ�ضتاذ  العمدة  كرمي  الدكتور  وي��رى 

الرو�ضي يف  النفط  واردات  التخلي عن  ت�ضتطيع  لن  ع��ام  بوجه  االأوروب���ي 
وقت قريب، الأن اعتمادها على رو�ضيا يتجاوز ب�ضكل عام %50 من حاجاتها 
اليومية، وبالتايل �ضيرتب على القرار نتائج كارثية ووقف كامل خلطوط 

ال�ضناعة واالإنتاج يف البالد.
منذ  تبحث  اأوروب���ا  اإن  العمدة  يقول  عربية"،  نيوز  ل�"�ضكاي  ت�ضريح  ويف 
�ضنوات عن م�ضادر بديلة، لتفادي النتائج املرتبة على قطع واردتها من 
جانب رو�ضيا، الأن احتماالت احلرب بني رو�ضيا واأوكرانيا قائمة منذ عام 
توفر مميزات  بدائل  البحث عن  تدر�س  االأوروبي  االحتاد  ودول   ،2014

ا�ضترياد الغاز والنفط من مو�ضكو لكنها مل تتوفر بعد.
الدعاية  �ضياق  يف  ت��اأت��ي  اإن��ه��ا  ال��ع��م��دة  ي��ق��ول  م��اك��رون  ت�ضريحات  وح���ول 
االنتخابية مع احتدام املناف�ضة بينه وبني املر�ضحني االآخرين على رئا�ضة 
خا�ضة  الناخبني،  تاأييد  لك�ضب  باأوكرانيا  اخلا�س  امللف  وا�ضتغالل  البالد 
لالأزمة  الدبلوما�ضية  املباحثات  اإط���ار  يف  حم��وري��اً  دوراً  تلعب  فرن�ضا  اأن 

الراهنة.

واملكثفات  اخلام  النفط  يومًيا من  برميل  8 ماليني  نحو  رو�ضيا  وت�ضدر 
واملنتجات املكررة حول العامل، منها 4.5 مليون برميل يومًيا تذهب اإىل 

اأوروبا.
اإىل  اأ�ضا�ًضا،  دروج��ب��ا،  اأنابيب  خط  عر  يومًيا  برميل  مليون  نحو  وي�ضل 

امل�ضايف غري ال�ضاحلية يف اأوروبا ال�ضرقية.
كما ت��ع��ّد رو���ض��ي��ا م����ورًدا ك��ب��رًيا للفحم احل����راري اإىل االحت���اد االأوروب����ي، 
العام  االحت��اد  واردات  ط��ن، من  مليون   36 اأو   ،70% على  ا�ضتحوذت  اإذ 

املا�ضي، وفًقا ملكتب اإح�ضاءات االحتاد االأوروبي )يورو�ضتات(.
من  عالية  بن�ضبة  م��اك��رون،  اإمي��ان��وي��ل  للبالد  احل��ايل  الرئي�س  ويت�ضدر 
 10 يف  اإج��راوؤه��ا  املزمع  الرئا�ضية  االنتخابات  مناف�ضيه يف  على  الناخبني 

اأبريل املقبل.
ماكرون  ح�ضل  فقد  "اإيالب"،  موؤ�ض�ضة  اأج��رت��ه  ال��ذي  اال�ضتطالع،  ووف��ق 
على 28 يف املئة من نوايا الت�ضويت )0،5+ نقطة( يف اجلولة االأوىل التي 
�ضيت�ضدرها، لكن الفجوة مع مارين لوبان �ضت�ضيق ب�ضبع نقاط يف اجلولة 

الثانية لتح�ضل املر�ضحة على 47،5 يف املئة من االأ�ضوات.
الراديكايل جان لوك ميلون�ضون موقعه يف  الي�ضار  من جانبه، عزز زعيم 
نقطة(،   +0،5 بزيادة  الت�ضويت  نوايا  من  باملئة   15،5( الثالثة  املرتبة 
باملئة،   10،5( زم��ور  اإري��ك  االآخ��ر  املتطرف  اليمني  مر�ضح  على  متقدما 
0،5+ نقطة( ومر�ضحة اليمني التقليدي فالريي بيكري�س، التي ما زالت 

حتتل املرتبة اخلام�ضة يف اال�ضتطالع )9،5 باملئة، 0،5- نقطة(.
ي�ضار اإىل اأن امل�ضائل املحلية الفرن�ضية تراجعت يف �ضلم اهتمامات الرئي�س 
�ضورته  املقابل  يف  ع��ززت  التي  اأوكرانيا،  يف  االأزم��ة  نتيجة  واليته  املنتهية 
متثل  التي  ال�ضرائية  القوة  على  حملتها  فركز  لوبن،  اأم��ا  دول��ة،  كرجل 
ال�ضاغل االأول للفرن�ضيني، وقد زادت حظوظها يف اجلولة االأوىل بنقطة 

مئوية لتبلغ نوايا الت�ضويت ل�ضاحلها 21 يف املئة.
املا�ضيني، و�ضمل عينة  اليومني  واأجري اال�ضتطالع عر االإنرنت خالل 
اأن تنظم اجلولة االأوىل لالنتخابات يف  املقرر  1531 �ضخ�ضا. ومن  من 

العا�ضر من ال�ضهر املقبل، والثانية يف ال�24 منه.

•• عوا�سم-وكاالت

براي�س،  نيد  االأم��ريك��ي��ة،  اخلارجية  با�ضم  املتحدث  و�ضف 
مقتل ع���دد ك��ب��ري م��ن االأ���ض��خ��ا���س يف ق��ري��ة ب��و���ض��ط مايل، 
هوية  ب�ضاأن  مت�ضاربة  تقارير  و�ضط  للغاية"،  "مزعج  باأنه 
يف  مار�س  اأواخ��ر  وقعت  التي  القتل  عمليات  عن  امل�ضوؤولني 
قرية "مورا" التي تبعد نحو 400 كيلومرا �ضمال �ضرقي 

العا�ضمة باماكو.
وقال براي�س: "ن�ضعر بالقلق اإزاء تقارير تفيد باأن مرتكبي 
ال��ق��وات غ��ري اخل��ا���ض��ع��ة للم�ضاءلة من  ال��ق��ت��ل م��ن  اأع��م��ال 
تقارير  ه��ن��اك  اأن  م�ضيفا  الرو�ضية"،  )ف��اغ��رن(  جمموعة 
من  عنا�ضر  ا�ضتهدف  امل���ايل  اجلي�س  اأن  اإىل  ت�ضري  اأخ���رى 

اجلماعات املتطرفة العنيفة املعروفة.
اإىل  ينتمون  اأ���ض��خ��ا���س   203 مقتل  امل���ايل  اجلي�س  واأع��ل��ن 
مايل  بو�ضط  منطقة  يف  عملية  خ��الل  اإره��اب��ي��ة،  ج��م��اع��ات 

نفذت خالل الفرة من 23 اإىل 31 مار�س املا�ضي.
نيوز عربية"  "�ضكاي  بيان ح�ضل موقع  واأو�ضح اجلي�س يف 
التي جرت يف  النطاق،  وا�ضعة  العملية  اأن  منه،  ن�ضخة  على 
ينتمون   200 م��ن  اأك���ر  مقتل  اإىل  اأدت  "مورا"،  منطقة 
51 �ضخ�ضا، وا�ضتعادة  اإرهابية م�ضلحة، واعتقال  جلماعات 

كميات كبرية من االأ�ضلحة والذخرية.
وكانت حدة التوتر قد ارتفعت مع الغرب والواليات املتحدة 
لتاأجيل  م���ايل  احل��اك��م يف  ال��ع�����ض��ك��ري  املجل�س  م��ن��ذ حت���رك 
 5 لنحو  االنتقالية  ال��ف��رة  وم���ّد  ف��راي��ر،  االن��ت��خ��اب��ات يف 

املايل  اجلي�س  ت��ع��اون  ع��ن  احل��دي��ث  اإىل  باالإ�ضافة  ���ض��ن��وات، 
اإىل  ينتمون  اخلا�س  القطاع  من  ع�ضكريني  متعاقدين  مع 

جمموعة "فاغرن" الرو�ضية.
املحلل  قال  االأخ��رية،  االأمريكية  الت�ضريحات  على  وتعليقا 
اأعلنها  التي  االأرق��ام  اإن  اإبراهيم �ضالح،  ال�ضيا�ضي من مايل 
�ضابقة  ب��اأوق��ات  ج��دا مقارنة  موؤخرا مرتفعة  امل��ايل  اجلي�س 
اأكر  كانت املواجهات فيها تقع ب�ضورة �ضبه يومية، فمقتل 

من 200 دفعة واحدة يعد رقما كبريا جدا لعدة اأ�ضباب.
عربية"،  نيوز  "�ضكاي  ملوقع  ت�ضريحات  يف  �ضالح،  واأ�ضاف 
اأن من بني االأ�ضباب هو اعتماد هذه اجلماعات على اأ�ضلوب 
ح���رب ال��ع�����ض��اب��ات ومن���ط ال��ذئ��اب امل��ن��ف��ردة، وال��ع��م��ل �ضمن 
تكتيك اخلاليا العنقودية، االأمر الذي يبعد منه وجود هذا 
العدد الكبري يف مكان واحد، خا�ضة اأن هذه اجلماعات تعد 

هدفا الأكر من جهة.
واأ�ضار �ضالح اإىل اأن هذه احل�ضيلة تبقى حمل ت�ضكيك، رغم 
"فاغرن"  لعنا�ضر  الفاعلة  امل�ضاركة  على  التعويل  اإمكانية 
العمليات،  ه��ذه  خ��الل  امل��ايل  اجلي�س  م�ضاعدة  يف  الرو�ضية 
امل�ضلحني يف مكان  الكبري من  العدد  ه��ذا  لكن يبقى وج��ود 

واحد اأمرا م�ضتغربا.
عنف  اأعمال  احل��دودي  واملثلث  و�ضط مايل  وت�ضهد منطقة 
النظامية،  امل�ضلحة  الت�ضكيالت  العديد من  بني  وا�ضتباكات 
و�ضط  و"داع�س"،  "القاعدة"  لتنظيمي  تابعة  وج��م��اع��ات 
اتهامات للعنا�ضر االإرهابية مبهاجمة املدنيني الذين ي�ضتبه 

يف تعاونهم مع ال�ضلطات املالية.

عن  "مينو�ضما"،  ال�ضاحل  يف  املتحدة  االأمم  بعثة  واأع��رب��ت 
"قلقها العميق" من تدهور الو�ضع االأمني ب�ضكل كبري خالل 
االأ�ضابيع االأخرية، فيما ي�ضمى منطقة املثلث احلدودي بني 
مايل والنيجر وبوركينا فا�ضو، ال �ضيما يف تي�ضيت وتاالتاي 

واأن�ضونغو وميناكا.
وم��ن ج��ان��ب��ه، دع��ا االأم���ني ال��ع��ام ل���الأمم امل��ت��ح��دة، اأنطونيو 
ال��دويل هذا  االأم��ن  اإىل جمل�س  ق��دم  غوتريي�س، يف تقرير 
التزاماتهم  اح���رام  اإىل  و���ض��رك��اءه  م��ايل  جي�س  االأ���ض��ب��وع، 
الدولية خالل عملياتهم املتعلقة مبكافحة االإرهاب، مطالبا 
امل�ضاءلة،  لتعزيز  و�ضعها  يف  ما  كل  ببذل  مايل  يف  ال�ضلطات 
و�ضمان اأن تنفذ عملياتها الع�ضكرية، مبا يف ذلك العمليات 
اللتزاماتها  وف��ق��ا  الثنائيني،  �ضركائها  م��ع  جتريها  ال��ت��ي 

الدولية.
واأو�ضح غوتريي�س اأن و�ضع حقوق االإن�ضان يف مايل حمفوف 
باملخاطر، ويرجع ذلك اأ�ضا�ضا اإىل هجمات متعمدة ووا�ضعة 
النطاق �ضد مدنيني، من جانب جماعات م�ضلحة ي�ضتبه يف 
كونها متطرفة، ويف بع�س احلاالت كانت لعمليات مكافحة 
االإرهاب اأي�ضا عواقب وخيمة على ال�ضكان املدنيني، ال �ضيما 

يف و�ضط مايل.
واأعلن الق�ضاء الع�ضكري املايل اأّنه فتح حتقيقاً يف االأحداث 
�ضهادات  اأف��ادت  )و�ضط( حيث  م��ورا  �ضهدتها  التي  االأخ��رية 
ب��ت��ع��ّر���س م��دن��ي��ني ل��ع��م��ل��ي��ات اإع������دام ج��م��اع��ي ع��ل��ى اأي����دي 

ع�ضكريني ماليني ومقاتلني اأجانب.
موبتي،  يف  الع�ضكرية  امل��ح��ك��م��ة  ل���دى  ال��ع��ام  امل���ّدع���ي  وق���ال 

اإّن���ه يف ���ض��وء »املزاعم  ال��ك��ب��رية القريبة م��ن م���ورا،  امل��دي��ن��ة 
ب�ضاأن انتهاكات مفر�ضة ارُتكبت بحّق مدنّيني فتح الدرك 
الوطني دعوى بناًء على تعليمات من وزارة الدفاع و�ضوؤون 
قدامى املحاربني الإج��راء حتقيقات معّمقة جلالء كّل هذه 

االّدعاءات«.

ج��داً« مع  »قريباً  �ضيذهب  العام  املّدعي  اأّن  بيان  واأ�ضاف يف 
اخلبري  وك��ان  الواقعة.  مكان  اإىل  �ضرعي  وطبيب  حمّققني 
االأممي امل�ضتقّل املعنّي بو�ضع حقوق االإن�ضان يف مايل دعا يف 
اإج��راء حتقيق م�ضتقل يف االأحداث  اإىل  وقت �ضابق االأربعاء 

التي وقعت يف مورا.
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عربي ودويل
�لأمم �ملتحدة ت�سوت على تعليق ع�سوية رو�سيا مبجل�س حقوق �لإن�سان

•• االأمم املتحدة-رويرتز

ع��ل��ى حماولة  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال��ع��ام��ة  ت�����ض��وت اجلمعية 
اأمريكية لتعليق ع�ضوية رو�ضيا يف جمل�س حقوق االإن�ضان 
"انتهاكات  ع��ن  تقارير  ب�ضبب  الدولية  للمنظمة  التابع 
القوات  ي��د  ع��ل��ى  االإن�ضان"  حل��ق��وق  ومنهجية  ج�ضيمة 

الرو�ضية يف اأوكرانيا.
وميكن الأغلبية ثلثي االأع�ضاء الذين يدلون باأ�ضواتهم- 
اأ�ضوات املمتنعني عن الت�ضويت- تعليق  حيث ال حتت�ضب 
ع�ضوية دولة يف املجل�س املوؤلف من 47 ع�ضوا. ومت تعليق 
ع�ضوية ليبيا يف 2011 ب�ضبب عنف القوات املوالية ملعمر 

القذايف �ضد املتظاهرين.
ويثق الدبلوما�ضيون الغربيون يف اأن لديهم ما يكفي من 
 193 اأع�ضاء اجلمعية العامة البالغ عددهم  الدعم بني 
امل�ضودة  ن�س  ويعر  بتعليق ع�ضوية مو�ضكو.  قرار  لتبني 
االإن�����ض��ان واالأزم����ة  اأزم����ة ح��ق��وق  اإزاء  ال��ب��ال��غ  "القلق  ع��ن 
التقارير  اإزاء  �ضيما  ال  اأوكرانيا" ،  يف  امل�ضتمرة  االإن�ضانية 

عن انتهاكات حقوق االإن�ضان من قبل رو�ضيا.
ليندا   ، املتحدة  االأمم  ل��دى  االأمريكية  ال�ضفرية  وق��ال��ت 
توما�س جرينفيلد لرويرز ، مو�ضحة هذه اخلطوة التي 
اأُعلنت يوم االثنني "من املهم اأن نقول )لرو�ضيا( لن ن�ضمح 
لك مبوا�ضلة الت�ضرف مع االإفالت من العقاب والتظاهر 

باأنك حترمني حقوق االإن�ضان".
اأو االمتناع  اأن الت�ضويت بنعم  وح��ذرت رو�ضيا ال��دول من 
عن الت�ضويت �ضيعتر "بادرة غري ودية" لها عواقب على 

العالقات الثنائية ، وفقا ملذكرة اطلعت عليها رويرز.
ومنذ بدء الغزو الرو�ضي الأوكرانيا يف 24 فراير �ضباط، 
يدينان  ق��راري��ن  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  تبنت 
رو�ضيا باأغلبية 141 �ضوتا و 140 �ضوتا. وتقول مو�ضكو 

اإنها تنفذ "عملية خا�ضة" لنزع �ضالح اأوكرانيا.
واأعلنت الواليات املتحدة اأنها �ضت�ضعى اإىل تعليق ع�ضوية 
رو�ضيا بعد اأن اتهمت اأوكرانيا القوات الرو�ضية بقتل مئات 

املدنيني يف بلدة بوت�ضا.

�سغار� وكبار�.. رو�سيا و�أوكر�نيا ترفعان وترية �لتجنيد �لإجباري

نا�سونال �إنرت�ست: نهاية �لأحادية �لقطبية تعيد �لتناف�س �إىل �آ�سيا

•• عوا�سم-وكاالت

اأدت احلرب الدائرة بني رو�ضيا واأوكرانيا، اإىل زيادة التجنيد 
االإجباري يف البلدين، �ضواء تعلق االأمر بال�ضباب اأو بقدامى 

املحاربني الذين ت�ضل اأعمارهم اإىل 60 عاًما.
واأعلنت رو�ضيا تعبئة �ضبان ومدنيني من املتقاعدين للخدمة 
الفئة  ه��ذه  وجندت  ذل��ك  يف  اأوك��ران��ي��ا  و�ضبقتها  الع�ضكرية، 
تقارير  ح�ضب  العرفية،  االأح��ك��ام  فر�س  بعد  اإل��زام��ي  ب�ضكل 

غربية.
اإر�ضالهم  ي��ج��ري  ل��ن  اجل���دد  املجندين  اإن  مو�ضكو  وت��ق��ول 
"�ضكاي نيوز  للجبهة، فيما يقول حمللون ع�ضكريون ملوقع 

عربية"، اإن بع�ضهم �ضارك بالفعل يف احلرب.

القرار الرو�صي
ح�ضب مر�ضوم للرئي�س فالدميري بوتن، �ضيتم اإر�ضال 134 
الع�ضكرية، و�ضيجري  اإىل اخلدمة  رو�ضي  �ضاب  األًفا و500 

توزيعهم على الوحدات نهاية مايو املقبل.
اأ���ض��ا���س م����زدوج من  واجل��ي�����س ال��رو���ض��ي ي��ت��م ت�ضكيله ع��ل��ى 
اإلزاميًّا وع�ضكريني متطوعني يخدمون مبوجب  جمندين 
الذكور  االإل��زام��ي  للتجنيد  يخ�ضع  كما  اجلي�س،  م��ع  عقد 
 12 18 و28 �ضنة، ملدة خدمة  ممن تراوح اأعمارهم بني 

�ضهًرا.
"التاميز"  �ضحيفة  ع��ن��ه  ف��ق��ال��ت  امل��ت��ق��اع��دي��ن،  جتنيد  اأم���ا 
املتقاعدين، واأولئك  اإن اجلي�س الرو�ضي يريد  الريطانية، 
الذين قادوا الدبابات يف املا�ضي اأو مار�ضوا اأعمال القن�س اأو 

عملوا يف وحدات الهند�ضة.

وقالت تقارير رو�ضية اإن الكرملني دعا قدامى املحاربني اإىل 
االلتحاق باجلي�س جمدًدا يف مدينتي تيومني وت�ضيليابن�ضك، 

مبنطقة �ضيبرييا.
االحتياط،  ق��وات  م��ن  األ��ًف��ا   60 نحو  اإىل  ه���وؤالء  و�ضين�ضم 
البعيدة  املناطق  من  ومعظمهم  موؤخرا،  ا�ضتدعاوؤهم  جرى 

عن مو�ضكو، من اأجل القتال يف اأوكرانيا.
الع�ضكرية  اخل��دم��ة  م��ن  ال�ضباب  بع�س  يتهرب  ذل��ك،  وم��ع 
الرو�ضية من خالل دفع الر�ضاوى اأو احل�ضول على اإعفاءات 

طبية اأو من خالل درا�ضتهم، ح�ضب تقارير �ضحفية.
واعرفت الدفاع الرو�ضية يف 9 مار�س املا�ضي، باأن املجندين 
اأن  اأك��دت  لكنها  اأُ���ض��روا،  بع�ضهم  واأن  اأوك��ران��ي��ا،  يف  يقاتلون 
اإر�ضالهم كان باخلطاأ واأعيدوا اإىل مو�ضكو منذ ذلك احلني.

الكرملني يقول اإنه "طبًقا لتعليمات بوتن، وحدهم اجلنود 
حاليًّا  يقاتلون  عقًدا  وّقعوا  والذين  املحرفون  وال�ضباط 
فيكتور  ال��رو���ض��ي  الع�ضكري  اخل��ب��ري  ي��ق��ول  اأوكرانيا".  يف 
التدريبات  يتلقون  الرو�ضي  "عنا�ضر اجلي�س  اإن  ليتوفكني، 
يف ميدان القتال احلقيقي ما يجعلهم قادرين على التغلب 
جي�ضها  تزويد  تعطي  "رو�ضيا  اأن  وي�ضيف  عدو".  اأي  على 
باالأ�ضلحة احلديثة اأولوية ق�ضوى، ورغم ذلك حتر�س على 

جتنب الدخول يف �ضباق ت�ضلح ينهك خزينتها".

دوافع قرار التجنيد
ي��ق��ول حم��م��د م��ن�����ض��ور، ال��ب��اح��ث يف امل��رك��ز امل�����ض��ري للفكر 
رو�ضيا  يف  االإلزامي  التجنيد  اإن  اال�ضراتيجية،  والدرا�ضات 
ا�ضتمر بعد انهيار االحتاد ال�ضوفيتي، حيث كانت مدة خدمة 

املجندين يف اجلي�س عامني ويف البحرية 3 اأعوام.

االإلزامي  التجنيد  اأن  عربية"،  نيوز  "�ضكاي  ملوقع  وي�ضيف 
ُي�ضّجلون  وه��م  �ضنة،  و28   18 بني  ما  باأعمار  للذكور  هو 
اأ�ضماءهم يف �ضن ال�17 ويتم ا�ضتدعاوؤهم بعدها بعام واحد، 

يف فرتني: الربيع والثانية يف اخلريف.
وُيف�ضر اأن هذه املنظومة خ�ضعت لعدة تعديالت اإ�ضالحية، 
عام  اإىل  ع��ام��ني  م��ن  التجنيد  م��دة  تخفي�س  ع��ن  اأ���ض��ف��رت 
2008، وبات  ون�ضف العام، ثم عام واح��د، وذلك منذ عام 
اجلي�س الرو�ضي يتكون حاليًّا من نحو 1.1 مليون عن�ضر، 
زادت  كما  بعقود،  يخدمون  واآخ���رون  ��ا  اإل��زام��يًّ جمند  منهم 

ن�ضبة ح�ضة اجلنود املتعاقدين خالل ال�ضنوات االأخرية.
وعن قرار بوتن وعالقته باحلرب االأوكرانية، يردف من�ضور 
اأن "دعوة بوتن اإىل التجنيد االإلزامي الربيعي، تاأتي �ضمن 

عمليات التجنيد الدورية".
اإىل  اجل��دد  املجندين  اإر���ض��ال  مو�ضكو  نفي  "رغم  وي�ضيف: 
املعركة، هناك تقارير اأكدت م�ضاركة بع�ضهم، رغم اأن الثقل 

االأ�ضا�ضي للجي�س الرو�ضي بتلك احلرب هو للمتعاقدين".
وعن عالقة ذلك باحلرب يف اأوكرانيا، يقول الباحث باملركز 
امل�ضري للفكر والدرا�ضات اال�ضراتيجية: "ال ميكن الربط 
لكن  اأوك��ران��ي��ا،  والقتال يف  ال��دع��وة  ه��ذه  مبا�ضر بني  ب�ضكل 
على  ط��راأت  التي  الفجوات  �ضي�ضد  الكبري  العدد  هذا  تعبئة 

الوحدات الع�ضكرية الرو�ضية التي مت الدفع بها للحرب".

التجنيد باأوكرانيا
جندت  حيث  امل�ضار  ه��ذا  يف  مو�ضكو  �ضبقت  فقد  كييف،  اأّم��ا 
اأعمارهم  الذين تراوح  الرجال  العرفية،  االأحكام  مبوجب 

ما بني 18 و60 عاًما ومنعتهم من مغادرة البالد.

"اجلي�س  اإن  ال��ري��ط��ان��ي��ة  "اإيكونوم�ضت"  جم��ل��ة  وت��ق��ول 
االأوكراين مبني على التجنيد االإجباري ملن تراوح اأعمارهم 

بني 12 و18 �ضهًرا".
ب�ضبب  التجنيد  تاأجيل  البع�س يف  لو جنح  "حتى  ح:  وتو�ضِّ
مزيف  ع��ن��وان  با�ضتخدام  الت�ضجيل  اأو  االأب���وة،  اأو  ال��درا���ض��ة 

كخدعة �ضائعة، فاإنه اإلزامي باأوكرانيا".
وُت�ضيف: "عندما كانت اأوكرانيا جزًءا من االحتاد ال�ضوفيتي 
كان على جميع رجالها اإكمال 3 �ضنوات على االأقل باخلدمة 

الع�ضكرية، رغم اأن 4 روؤ�ضاء منتخبني وعدوا باإلغائها".
وتردف: "اأحد الروؤ�ضاء نحج يف اإلغاء التجنيد االإجباري عام 

للقرم". رو�ضيا  �ضم  بعد   2014 يف  اأعيد  لكنه   ،2013
ويعتقد حلف "الناتو" باأن اجلي�س الرو�ضي خ�ضر 15 األف 
اإن العدد ي�ضل  اأوكرانيا، بينما تقول كييف  جندي يف حرب 

اإىل 18 األًفا.
يبلغ  احل���رب  ع��دد قتالها يف  اأن  ت��وؤك��د مو�ضكو  امل��ق��اب��ل،  يف 

اأرقامها. اأحدث  وفق  فقط،  جنديًّا   1351

•• وا�سنطن-وكاالت

اآ�ضيا  ل�ضوؤون  ال�ضابق  االأمريكي  ال��دف��اع  وزي��ر  م�ضاعد  كتب 
"نا�ضيونال  يف  �س. غريغ�ضون  واال���س  الهادي  املحيط  واأم��ن 
اإنر�ضت" االأمريكية، اأن غزو رو�ضيا الأوكرانيا ودعم بكني لها 
ي�ضعان حداً الأي اآمال با�ضتمرار االآحادية القطبية للواليات 
ال��ن��ظ��ام الدميقراطي  اأن  امل��ت��داول��ة ع��ن  امل��ت��ح��دة، ول��الأف��ك��ار 

الليرايل ي�ضكل امل�ضتقبل امل�ضتقر للحكم العاملي.
الدميقراطية  البلدان  الكثري من  اال�ضتطالعات يف  وتظهر 
يكون  قد  وال��دف��اع، مبا  بالردع  يتعلق  ما  يف  ملحوظاً  تغرياً 
التغرّي يف املوقف،  انعكا�ضاً لالإقرار بهذا التحدي. لكن هذا 
ي��ول��ده��ا، ه��و تغيري م��وق��ت. ويجب  اأن  ال��ت��ي ميكن  وامل����وارد 
اأمنية  ���ض��ي��ا���ض��ات  و���ض��ع  ط��ري��ق  م���ن  ب�����ض��رع��ة  ن�ضتجيب  اأن 
وا�ضراتيجية ذات معنى لتحقيق التوازن الدويل والتغريات 
اتخاذ  ال��ق��درة على  اإث��ب��ات  احل��رب. ويجب  اإدارة  العميقة يف 
املبادرة، وك�ضب هذا االأم��ر، ولي�س فقط جمرد االكتفاء برد 

التي  ال�ضنوات  يف  ذل��ك  فعلنا  "لقد  ال��ك��ات��ب:  وق���ال  الفعل. 
تلت احلرب العاملية الثانية. لكن منوذج ذاك الزمن مل يعد 
منا�ضباً. وكانت احلرب الباردة حدثاً بعينه وب�ضروط فريدة. 
وما يحدث اليوم لي�س حرباً باردة جديدة، لكننا بحاجة اإىل 
املناف�ضة مع احلفاظ على هذا التناف�س بارداً. وهناك �ضرورة 

للردع الفاعل، الذي ال �ضك يف اأنه �ضينت�ضر".
تكمن  القومية  مل�ضاحلنا  املن�ضفة  "اخلال�ضة  اأن  اإىل  ولفت 
واأ�ضدقائنا،  واأم��ن حلفائنا  ورفاهية  الركيز على �ضحة  يف 
اإن حلفائنا هم قوتنا االأعظم، وم�ضاحلنا  تايوان.  خ�ضو�ضاً 
الر  يف  ول��ي�����س  االأوىل،  اجل���زر  �ضل�ضلة  يف  تكمن  احل��ي��وي��ة 
االآ�ضيوي". هكذا كان احلال منذ عهد اإدارة ترومان. وال �ضك 
يف اأن مزيداً من التعريف الأمننا القومي ميكن اأن جنده يف 
ا�ضراتيجية  ويف   2017 لعام  القومي  االأم��ن  اإ�ضراتيجية 
االأم���ن ال��ق��وم��ي امل��وق��ت ل��ع��ام 2021. م��ا ال���ذي تغري منذ 
واأحد  "الكثري".  هو  املخت�ضر  اجل��واب  اإن  ال��ب��اردة؟  احل��رب 
ت�ضكل ظروف  ال��ت��ي  ه��ي  ال��ن��ووي��ة  االأ�ضلحة  اأن  ه��و  ال��ث��واب��ت 

هي  اأ�ضنانها  حتى  م�ضلحة  اآ�ضيوية  دول  ثالث  هناك  النزاع. 
دولة  ب��ر  على  والهجوم  ال�ضمالية.  وك��وري��ا  وال�ضني  رو�ضيا 
اأن  ال��ك��ات��ب  وراأى  ع��م��ي��ق��اً.  ت��ف��ك��رياً  يتطلب  ن��ووي��اً  م�ضلحة 
التحدي االأبرز الذي يواجه الواليات املتحدة وحلفاءنا هو اأن 
1945 وخالل  تفوقنا اجلوي والبحري بات مهدداً. ومنذ 
املتحدة  ال���والي���ات  ال��ع�����ض��ري��ن، متتعت  ال��ق��رن  م��ن  تبقى  م��ا 
اأن  اإمكاننا  وك���ان يف  م��ن��ازع.  م��ن دون  وب��ح��ري  بتفوق ج��وي 
نحلق، واأن نبحر واأن نعمل حيث ن�ضاء، وكان يف اإمكاننا ن�ضر 
قوات على الياب�ضة واإبقاءها هناك ما نريد. وحتى يف االأيام 
اأ�ضا�س  هي  اخل��ارج  يف  قواتنا  كانت  الكورية،  للحرب  االأوىل 
مالذاً  اليابان  وكانت  ال��ك��وارث.  من  وخال�ضنا  جناحنا  كل 
املعركة يف  مليدان  الدعم  لقواتنا يف اخل��ارج يومذاك، وتقدم 
�ضبه اجلزيرة الكورية. وكانت قواتنا يف اخلارج اإبان احلرب 
ن�ضر  ميكنها  للتحدي،  قابلة  وغ��ري  ���ض��روري��ة  الفيتنامية 
اأ�ضلحة وقوات جوية وعتاد لوج�ضتي كما نرغب. وكان البحر 

مكاناً عمالنياً اآمناً. ومتتعنا بتفوق جوي وبحري يف اآ�ضيا.

ال�ضني ومالذها اجلغرايف
تواجه حتدياً  والبحر  اجل��و  �ضيطرتنا على  ف��اإن  ال��ي��وم،  اأم��ا 
جدياً من برنامج التطور ال�ضامل لل�ضني، ومن ذخائر دقيقة 
طويلة املدى، ومن مراقبة وا�ضعة االإنت�ضار. وا�ضتغلت ال�ضني 
امتياز مالذها اجلغرايف الوا�ضع، لبناء تر�ضانة من ال�ضواريخ 
التي يبدو اأنها قادرة على فر�س �ضيطرة بحرية انطالقاً من 
هناك  اإن  اإذ  واح��د.  خيار  على  مقت�ضرة  لي�ضت  لكنها  ال��ر. 
ل�"جي�س  اأخ��رى  ت�ضليحية  وعنا�ضر  بحرية  لبناء  برناجماً 
الع�ضكرية.  �ضبه  املنظمات  ذل��ك  يف  مبا  ال�ضعبي"،  التحرير 
اأحد عمليات جتريف يف  اأن يردعها  ونفذت ال�ضني من دون 
بحر ال�ضني اجلنوبي من اأجل بناء مواقع ع�ضكرية كبرية يف 
�ضبعة مواقع كانت عائمة �ضابقاً. والبع�س يقدر باأن ال�ضني 
ال�ضني  بحر  على  ال��واق��ع  االأم���ر  بحكم  �ضيطرة  فر�ضت  ق��د 
اجلنوبي من خالل هذه االإجراءات. وقواتنا وقوات حلفائنا 
واأ�ضدقائنا يف ال�ضل�ضلة االأوىل من اجلزر، هي مرمى القوات 

ال�ضينية وا�ضتهدافاتها.

قدرة ملحوظة
وفيما ي�ضهد التوازن التقليدي يف اجلو والر والبحر تغرياً، 
ميكن اأن ترز جماالت جديدة للنزاع، مما ي�ضفي مزيداً من 
القوة  عنا�ضر  كل  ا�ضتخدام  ويتعني  الو�ضع.  على  التعقيد 

الوطنية. 
ق��درة ملحوظة لدى  اأوك��ران��ي��ا يظهر  ال��ن��زاع احل��ايل يف  اإن 
الدول  من  والعديد  االأوروب��ي��ني  واحللفاء  املتحدة  الواليات 
وا�ضعة  مروحة  توظيف  على  ب�ضرعة  التوافق  على  االأخ��رى 
من القدرات الوطنية، مبا يف ذلك عقوبات موؤملة وا�ضتيالء 
اآ�ضيا. وبينما  اأن ينجح يف  ال�ضفن. واالأم��ر نف�ضه ميكن  على 
بحر  على  واجل��وي��ة  البحرية  ال�ضيطرة  ح��ول  ال��ن��زاع  ي���دور 
ال�ضني اجلنوبي وبحر ال�ضني ال�ضرقي، فاإننا منتلك القدرة 
لل�ضيطرة على عدد من امل�ضائق املحدودة التي ت�ضمح لل�ضني 
بالقيام بتجارتها. وهذا مينحنا القدرة لل�ضيطرة على النزاع 
الإنهاء  �ضروط مقبولة  اجتاه  نعمل يف  بينما  اإحتوائه  وعلى 

احلرب.

هل تتخلى �أوكر�نيا عن �لن�سمام ل� �لناتو  مقابل �ل�سلم؟
•• كييف-وكاالت

قال الرئي�س االأوكراين، فولودميري 
زيلين�ضكي، اإن بالده ال متانع االلتزام 
املفاو�ضات  اإطار ت�ضيري  باحلياد، يف 
اأو�ضح  بينما  الرو�ضي،  اجلانب  مع 
كبري  م���ي���دي���ن�������ض���ك���ي  ف������الدمي������ري 
املفاو�ضني الرو�س يف املفاو�ضات مع 
االأوكرانية  احلكومة  اأن  اأوك��ران��ي��ا، 
وافقت، يف وقت �ضابق، على املطلب 
ال���رو����ض���ي ب��ع��دم االن�����ض��م��ام حللف 

�ضمال االأطل�ضي )الناتو(.
ال�ضاأن  يف  املخت�س  الكاتب  وح�ضب 
ال�������دويل اأح����م����د دي�������اب، ف���ق���د بدا 
زيلني�ضكي  االأوك���������راين  ال��رئ��ي�����س 
م�����ض��ت��ع��ًدا ل��ل��ت��ف��او���س ح���ول �ضروط 
الت�ضوية الرو�ضية النهائية لل�ضراع 
ال��ت��ي اع��ت��ره��ا �ضابًقا  اأوك��ران��ي��ا،  يف 
"تعجيزية". واأ�ضار دياب، يف درا�ضة 
للبحوث  ت���ري���ن���دز  م���رك���ز  ن�����ض��ره��ا 
املا�ضي  االأح��������د  واال�����ض����ت���������ض����ارات، 
االأوك����راين..  "احلياد  حت��ت ع��ن��وان 
وال�ضرورات  التاريخية  ال�ضياقات 
امل�ضتقبلية"،  والت�ضورات  ال�ضيا�ضية 
قناة  م�����ع  م���ق���اب���ل���ة  "يف  اأن�������ه  اإىل 
8 مار�س  "ABC" االأمريكية، يف 
لدى  اإن  زيلني�ضكي  ق��ال   ،2022
كييف "حالًّ ممكًنا" لهذه امل�ضائل"، 
االن�ضمام  "بخ�ضو�س  اأنه  مو�ضًحا 
اإىل الناتو، فاإن التحالف ال يف�ضل 
املواجهة  ويتجنب  اجلدلية  االأم��ور 

مع رو�ضيا".
"احلياد  اأن  ال����درا�����ض����ة  واأوردت 
للغاية  اأوروب��������ي  ح���ل  ه���و  ال����دائ����م 
التهديدات  للغاية:  اأوروبية  مل�ضكلة 
جنح  وق��د  املتبادلة.  اجليو�ضيا�ضية 

العازلة  ال�������دول  الأن  احل�����ل  ه�����ذا 
املع�ضلة  املحايدة قللت من ت�ضعيد 
ب�ضكل  امل��ح��اي��دة  ال�����دول  االأم���ن���ي���ة. 
ي���ك���ون لديها  دائ������م، ح��ت��ى ع��ن��دم��ا 
ت��ف��ع��ل��ه جميعها  ج��ي��و���س -وه����و م���ا 
تقريًبا- ال ت�ضكل تهديدات هيكلية 
التحالفات  على  العظمى،  للقوى 
اأجل  امل�ضادة. لكن من  والتحالفات 
ا، يحتاج املرء  ظهور حل حمايد حقًّ
اأحد  ا�ضتعداد  مكونات:  ثالثة  اإىل 
االأطراف، وا�ضتعداد الطرف االآخر، 
املعنية لبدء لعب  الدولة  وا�ضتعداد 
اأنه  الدرا�ضة  واأوردت  حمايد".  دور 
على  رو�ضيا  ت�ضر  اأن  املرجح  "من 
االعراف الغربي الر�ضمي باحلياد 
ا، ف�ضاًل عن نوع من  االأوكراين اأي�ضً
رو�ضية(  )مب�ضاركة  الدولية  االآلية 
به  م�����ض��م��وح  ه����و  م����ا  ل�“تف�ضري” 

الأوكرانيا مبوجب �ضروط حيادها.
الوا�ضح  م��ن  لي�س  اأن��ه  اإىل  وت�ضري 
االتفاقية  ه��ذه  مثل  يف  �ضيكون  م��ا 
وهناك  اأوك����ران����ي����ا،  اإىل  ب��ال��ن�����ض��ب��ة 
اأوكرانيا  م���ن  ن�����ض��خ��ة  اأي  م�����ض��األ��ة 
���ض��ت��ع��رف رو���ض��ي��ا ب��ه��ا ك��دول��ة ذات 

اأن  على  اأوكرانيا  وافقت  اإذا  �ضيادة، 
ا. ت�ضبح "حمايدة" اأي�ضً

مو�ضكو  روؤي�����ة  اإن  ال��ب��اح��ث  ي���ق���ول 
ببيالرو�ضيا  �ضبيهة  ت��اب��ع��ة  ل��دول��ة 
وحمدودة  م�ضروطة  ب�ضيادة  تتمتع 
اأوكرانيا  رف�ضتها  روؤي��ة  هي  للغاية 
ب�����ض��ك��ل وا����ض���ح وث���اب���ت ع��ل��ى م���دار 
ويبدو من  املا�ضية.  عاًما  الثالثني 
وفًقا  اأن يكون احلياد  املحتمل  غري 
االأ�ضا�س لكيفية  ال�ضروط هو  لهذه 

انتهاء هذا ال�ضراع.
واأ�����ض����اف اأن�����ه ك����ان م���ن امل��م��ك��ن اأن 
يكون احلياد االأوك��راين مع الهيكل 
ال���ف���ي���درايل ح����الًّ ك����ان م���ن املمكن 
منذ  برمته  الو�ضع  فتيل  ينزع  اأن 
اأ�ضهر  ���ض��ن��وات ع���دي���دة. ح��ت��ى ق��ب��ل 
فقط، وهذا �ضيكون منطقيًّا جلميع 
يعد  مل  واالآن،  امل��ع��ن��ي��ة،  االأط�����راف 
البديل  و�ضيكون  اآخ��ر،  بديل  هناك 
اإما حياًدا دائًما، واإما تق�ضيًما دائًما، 
واإما يف اأ�ضواأ االأحوال، احتالاًل دائًما 
الفيدرالية  اأوك���ران���ي���ا  الأوك���ران���ي���ا. 
الوحيد  ال�����ض��ب��ي��ل  ه���ي  وامل���ح���اي���دة 
اأوكرانيا  يف  اال���ض��ت��ق��رار  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

وال�ضالم يف املنطقة.
اإن اخليار  ال��ق��ول  اأن���ه ميكن  وت��اب��ع 
امل���ث���ايل الأوك���ران���ي���ا اجل����دي����دة، هو 
الناتو  ب���ني  ال��ث��الث��ي��ة  امل��ف��او���ض��ات 
ال���ت���ي تكفل  ورو����ض���ي���ا واأوك����ران����ي����ا، 
ح���ي���اده���ا ال���ع�������ض���ك���ري ون�����وًع�����ا من 
االحت�����اد اجل��م��رك��ي امل�����ض��رك بني 
االحت���اد االأوروب�����ي ورو���ض��ي��ا، فلي�س 
وبخا�ضة  اأح���������د،  م�������ض���ل���ح���ة  م�����ن 
االأوكرانيني، اأن ي�ضتمر ال�ضراع بني 
رو�ضيا والغرب حول م�ضري بالدهم 

وتوجهاتها اخلارجية.

توقيع �أول �سفقة �أوروبية مع ليبيا ل�ستبد�ل �لغاز �لرو�سي
•• روما-وكاالت

اأوىل  ل��ع��ق��د  اإي���ط���ال���ي���ا  ُت���خ���ّط���ط 
مزيد  ع��ل��ى  للح�ضول  �ضفقاتها 
ا من دول  واأي�ضً الليبي،  الغاز  من 
لتقليل  امل�ضاعي  اإط���ار  يف  اأخ����رى، 
الطاقة من  واردات  االعتماد على 

رو�ضيا.
البيئي  ال����ت����ح����ول  وزي��������ر  وق��������ال 
يف  �ضينغوالين،  روبرتو  االإيطايل 
موؤمتر، اإن بالده جتري حمادثات 
هذا  يف  االت��ف��اق��ي��ات  اأوىل  الإب�����رام 
القليلة،  االأ���ض��اب��ي��ع  االإط���ار خ��الل 
م��ت��وق��ًع��ا ح�����ض��ول روم����ا ع��ل��ى 10 
من  اإ�ضافية  مكعب  مر  مليارات 
ال��غ��از ع��ر خ��ط��وط االأن��اب��ي��ب مع 
هذا  واأذرب��ي��ج��ان  وليبيا  اجل��زائ��ر 
 20 العام، و�ضيتخّطى هذا الرقم 
العام  ب��ح��ل��ول  مكعب  م��ر  م��ل��ي��ار 

.2024
املعالج  ال���غ���از  وي�����ض��در ج���زء م���ن 
للنفط  "مليتة"  �ضركة  قبل  م��ن 
عر  اإيطاليا،  اإىل  الليبية  وال��غ��از 
والغازي،  النفطي  ال��ب��وري  حقل 
الذي بداأ العمل فيه عام 1973، 
تريليون   3.5 ب��ل��غ  ب��اح��ت��ي��اط��ي 
ق����دم م��ك��ّع��ب��ة م���ن ال���غ���از، واإن���ت���اج 
م��ل��ي��ارات قدم  ب�6  ر  ُي���ق���دَّ ���ض��ن��وي 

مكّعبة من الغاز الطبيعي.
ُت�ضرف  ال����ق����اّري  اجل�����رف  وح���ق���ل 
"اإيني"  �ضركة  باملحا�ض�ضة  عليه 
الليبية  وامل��وؤ���ّض�����ض��ة  االإي���ط���ال���ّي���ة، 
للنفط، حيث ي�ضدر اإجمايل مليار 
اإي��ط��ال��ي��ا، عر  اإىل  م��ك��ّع��ب��ة  ق����دم 
اخلّط البحري "جرين �ضرمي"، 

للنفط  امل�ضاحب  وغري  امل�ضاحب 
و"مليتة"،  "�ضرت"  �ضركتي  ع��ر 
اأعمالها  ت���ط���وي���ر  اإىل  وت�����ض��ع��ى 
االإن��ت��اج عر  ل��رف��ع  املن�ضاآت  ب��ه��ذه 
�����ض����واغ����ط ال�����غ�����از وغ�����ريه�����ا من 
االأ�ضاليب، لتدعيم امل�ضانع و�ضبكة 
بع�س  ث��ّم  وم��ن  ال�ضاحلية،  ال��غ��از 

حمّطات الطاقة الكهربائية.
جمل�س  رئ��ي�����س  ���ض��رح  اأن  و���ض��ب��ق 
م�ضطفى  النفط  موؤ�ض�ضة  اإدارة 
ا  حاليًّ تركز  ليبيا  ب��اأن  اهلل،  �ضنع 
اإن����ت����اج الغاز  ع��ل��ى رف����ع م���ع���دالت 
ل���ال����ض���ت���ج���اب���ة ل��ل��ط��ل��ب امل���ت���زاي���د 
وذلك  االأوروب��ي��ة،  ال�ضوق  عليه يف 
ت��زام��ًن��ا م��ع احل��ظ��ر ال��غ��رب��ي على 
وذلك  رو�ضيا،  من  الطاقة  واردات 
يف ك���ل���م���ة مب����وؤمت����ر �����ض����ريا وي���ك 

الطاقة بني ليبيا  وهو خط لنقل 
واأوروبا.

اأو�ضح م�ضدر يف موؤ�ض�ضة النفط اأن 
ليبيا قادرة على م�ضاعفة طاقتها 
الت�ضديرية من الغاز حاليًّا لت�ضل 
اإىل 4 مليارات قدم مكعب يف اليوم، 
ًحا اأن %24 فقط من اإنتاج  مو�ضّ
بينما  للت�ضدير،  يخ�ض�س  البالد 
يف   27% اإىل  ت�ضل  ن�ضبة  ت��ه��در 
اأو ح���رق ك��م��ي��ات غري  ال��ت�����ض��غ��ي��ل، 
 49% نحو  ويتبّقى  م�ضتخدمة، 

لال�ضتهالك املحلي.
عربيًّا  الثامنة  الدولة  ليبيا  وتعد 
م�����ن ح���ي���ث اح���ت���ي���اط���ي���ات ال���غ���از 
مبوقعها  حت�����َض��ب  ك��م��ا  الطبيعي، 
ا م�ضتقباًل يف  اجلغرايف العًبا مهمًّ
الغاز  وتنتج  باأنواعه،  الغاز  اأ�ضواق 

تك�ضا�س  بوالية  هيو�ضنت  مبدينة 
من  التا�ضع  يف  املتحدة  بالواليات 
الذي  املوؤمتر  وهو  املا�ضي،  مار�س 
�����س ل��ل��ن��ق��ا���س ح����ول من���اذج  ُخ�����ضِّ
امل�ضتقبلية  والغاز  النفط  �ضركات 
وك����ذل����ك ت���ط���ور ف���ر����س ومن�����اذج 

اال�ضتك�ضاف واالإنتاج.
املتخ�ض�س  الليبي  ال��ك��ات��ب  ي���رى 
الفار�ضي،  علي  الطاقة،  جمال  يف 
الغاز  من  الليبية  االحتياطات  اإن 
الكايف،  بال�ضكل  م�����ض��َت��ث��َم��رة  غ��ري 
املحلية  اال���ض��ت��ث��م��ارات  قلة  ب�ضبب 
البالد  لركيز  نظًرا  واالأجنبية، 
البالد  متلك  ال���ذي  ال��ن��ف��ط،  على 
اإفريقيا،  يف  احتياطي  اأك���ر  منه 
االأمنية،  االأو������ض�����اع  ع���ن  ف�����ض��اًل 
ال�ضر�ضة  املناف�ضة  اإىل  باالإ�ضافة 

على االأ���ض��واق االأوروّب��ي��ة، ودخول 
بف�ضل  م��وؤخ��ًرا  املّتحدة  ال��والي��ات 
ال��غ��از ال�����ض��خ��ري، وا���ض��ت��ع��داد عّدة 
اإىل  الغاز  لت�ضدير  اإفريقّية  دول 

اأوروبا.
ال��ف��ار���ض��ي اجلهود  ي��غ��ف��ل  ل��ك��ن ال 
�ضركات  بذلتها  التي  اال�ضتثنائية 
خالل  ليبيا  يف  النفطي  ال��ق��ط��اع 
بع�س  لتطوير  ال�ضابقة،  االأع���وام 
االآب�������ار، وه����و م���ا ن��ت��ج ع��ن��ه جناح 
اإحدى  اإنتاج  رفع  مليتة يف  موانئ 
اآبار حقل الوفاء اإىل 100 مليون 
��ا، اإ���ض��اف��ة اإىل  ق���دم م��ك��ّع��ب ي��وم��يًّ
عام  للنفط،  ال��واح��ة  �ضركة  جن��اح 
2019 يف تد�ضني املرحلة الثانية 
م��ن ح��ق��ل ال���ف���ارغ ال��ن��ف��ط��ي الذي 
مكّعبة  قدم  مليون  ب�250  ُي�ضهم 
امل�ضاعي  اأن  م��و���ض��ًح��ا  ال���غ���از،  م��ن 
االعتماد  اإىل  ال��ب��الد  يف  م�ضتمرة 
حمطات  ت����زوي����د  يف  ال����غ����از  ع���ل���ى 
الكهرباء بالطاقة الالزمة بعملها 
��ا من  وذل����ك ك��ب��دي��ل اأف�����ض��ل ب��ي��ئ��يًّ

املحروقات، واأقل يف التكلفة.

مبا�سرة �لتح�سري�ت ملفاو�سات �ل�سلم بني �أرمينيا و�أذربيجان
•• يريفان-اأ ف ب

قررت اأرمينيا واأذربيجان مبا�ضرة التح�ضريات ملفاو�ضات ال�ضالم بني البلدين الواقعني يف القوقاز واللذين خا�ضا 
حرًبا عام 2020 لل�ضيطرة على منطقة ناغورين قره باغ املتنازع عليها، وفق ما اأعلنت وزارة اخلارجية االأرمنية 

يف بيان اخلمي�س.
وزيَري  اأم��را  علييف  اإل��ه��ام  االأذرب��ي��ج��اين  والرئي�س  با�ضينيان  نيكول  االأرم��ن��ي  ال���وزراء  رئي�س  اأن  البيان  يف  وج��اء 
خارجيتهما "ببدء التح�ضريات ملفاو�ضات ال�ضالم بني البلدين"، وذلك اأثناء لقاء ُعقد االأربعاء يف بروك�ضل بو�ضاطة 

االحتاد االأوروبي.
واأ�ضاف اأنه "مت التو�ضل اإىل اتفاق خالل اللقاء لت�ضكيل جلنة ثنائية حول م�ضائل تر�ضيم احلدود".
ا �ضمان االأمن واال�ضتقرار على طول احلدود. واأو�ضح البيان اأن هذه اللجنة �ضتكون مكّلفة خ�ضو�ضً

ياأتي لقاء بروك�ضل اإثر ارتفاع جديد يف من�ضوب التوتر يف ناغورين قره باغ حيث تنت�ضر منذ ت�ضرين الثاين/نوفمر 
رو�ضية. �ضالم  حفظ  قوات   2020

امل����دع����و / و����ض���ي���م اهلل  ف���ق���د 
باك�ضتان   ، ����ض���اه  ب�����اد  ع�����رق 
�ضفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
)kg2742032(  رق�����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������ض�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0551012659

فقد�ن جو�ز �سفر
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عربي ودويل

زمور قدم خدمة جليلة ملناف�ضته مارينخيانة ماريون  عامل م�ضاعد يف احلملة

هل ترّبع مارين على عر�س االليزيه مارين لوبان تقل�س الفارق مع ماكرون

قامت بحملة حملية بحافلة حتمل �ضورتها يف كل منطقة من مناطق فرن�ضا

�لت�سويت عن  �لمتناع  �أهمها  من  عو�مل،  عدة  على  �لنتخابي  �حلادث  • يعتمد 
2002؟ عام  نف�سها  هي   2022 عام  لوبان  لقب  عن  �ل�سابة  �لأجيال  حتملها  �لتي  �لفكرة  • هل 

�ملتطرف �ليمني  ذلك  يف  مبا  �ليمينية،  �لقوى  بني  مناف�سة  �سيء  كل  قبل  �لنتخابات  هذه  • �ستكون 

�لأزمات وعا�سفة  عليها  �لإن�ساين  �لطابع  �إ�سفاء  �لوطني:  �لتجمع  مر�سحة  ل�سالح  يلعبان  • عاملن 
�لنتخابات �أيام  يف  للمفاجاآت  �ل�ستعد�د  �جلميع  على  بات  �لربيك�سيت،  و�نت�سار  تر�مب  فوز  • منذ 

مل تعد تثري خوف الكثريين:

مارين لوبان يف �لإليزيه، فر�سية وقوع حادث �نتخابي...!
• الفجر -غاييل برو�ستييه –ترجمة خرية ال�سيباين

  اإنهم قلة من ال�صيا�صيني ذوي اخلربة اأو خرباء يف ال�صيا�صة 
مارين  انت�صار  فر�صية  ي�صتبعدون  ل  الذين  بهم,  معرتف 
طرح  بعدم  ا�صتهر  الذي  لوفيفر,  رميي  كتب  وهكذا,  لوبان. 

اأن  "اأعتقد  ال�صيا�صية:  الن�صخة  ب  ال�صل�صلة  من  فر�صيات 
مل  الرئا�صية.  النتخابات  يف  تفوز  اأن  ميكن  لوبان  مارين 
اليوم.  اأبًدا مثل ما هي عليه  الفر�صية ذات م�صداقية  تكن 
ا�صتطلعات الراأي مرتفعة جًدا بالن�صبة لها, على الرغم من 
اأن هذه املبارزة مل يتم دجمها بعد ك�صيناريو معقول )�صيكون 

الأمر اأ�صواأ مبجرد اعتماد هذا الحتمال(.
ميكن  الثانية  اجلولة  م�صاء  �صتبداأ  ثانية  انتخابات  ان      
لدى  �صيكون  الهاوية.  جانب  اىل  الحتمالت  كل  تفتح  ان 
و�صيمتنع  الثانية,  اجلولة  يف  جًدا  �صغري  احتياطي  ماكرون 

الي�صار ب�صكل كبري عن الت�صويت اأو يلعب �صيا�صة الأ�صواأ.

   ووفق اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية, فاإن "اأجندة ماكرون اليمينية 
تتجاهل اأي ا�صارات ي�صارية كما لو كانت النتيجة حم�صومة. 
وب�صبب غياب حملة حقيقية وتاأّكده من الفوز, اأراد حتديد 
دخل  التقاعدية,  املعا�صات  اإ�صلح  حذرتكم',  'لقد  موعد: 

الت�صامن امل�صروط ... اجلبهة اجلمهورية اق�صيت.

ح��زب احل��ري��ة يف ه��ول��ن��دا، وحزب 
الرابطة  ال���ن���م�������ض���اوي.  احل����ري����ة 
ا�ضتمرارها  ثمن  تدفع  االإيطالية 
فراتلي  ���ض��ع��ود  م��ع  احل��ك��وم��ة  يف 
الت�ضويت.  ن��واي��ا  يف  اإي��ط��ال��ي��ا  دي 
ولكن  فوك�س  ا�ضتقر  اإ�ضبانيا،  ويف 
ال �ضيء يقول اإنه لن يتجّمد مثل 
البديل من اجل املانيا. من وجهة 
ت��وج��د م�ضرية  اأوروب���ي���ة، ال  ن��ظ��ر 
اليمني  اأو  "لل�ضعبويني"  انت�ضار 
و�ضط  )ل��ن�����ض��ت��ب��ع��د  ال����رادي����ك����ايل 
االأحزاب  تعد  مل  اأوروب����ا(.  و�ضرق 
تتمتع  الوطني  للتجمع  ال�ضقيقة 
كانت  ال��ت��ي  ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة  بنف�س 

تتمتع بها قبل ب�ضع �ضنوات.

وغ�صب  ــي  ــاب ــخ ــت ان حـــــادث 
واخطاء يف التقييم

ت����رام����ب     م����ن����ذ ف�������وز دون������ال������د 
خيار  وان����ت���������ض����ار   2016 ع������ام 
ع��ل��ى اجلميع  ب���ات  ال��ري��ك�����ض��ي��ت، 
االآن ا�ضتقبال املفاجاآت االنتخابية 
مب�ضافة. ومع ذلك، غالًبا ما يتم 

بال�ضكاكني.  يخز"، ظهره مر�ضع 
هذه العزلة ال�ضرياكية جعلت منه 
مارين  وت��ع��اين  ودودة.  �ضخ�ضية 
اأختها  اب��ن��ة  ان�����ض��ق��اق  ل���وب���ان م���ن 
املر�ضحة.  اأخ��ت  ووالدتها  ماريون 
ال�ضربة  ه���ذه  اأن  اإن��ك��ار  مي��ك��ن  ال 
تهز مارين لوبان التي اأدرك��ت اأنه 

يجب اأال تخفيها.
   االن�ضقاقات االأخرى مت اخراجها، 
ومعانقات  ال���ي���د،  يف  وال���ك���ام���ريا 
قد  اجلوا�ضي�س  اأن  ل��و  كما  ق��وي��ة 
مع�ضكرهم  اإىل  اأخ��������رًيا  ع�������ادوا 
يف ن��ق��ط��ة ت��ف��ت��ي�����س ت�������ض���اريل، ان 
جت�����اوزات ال��زم��وري��ني ت��ن��ت��ج على 
ت���اأث���ريات مم��اث��ل��ة ل�ضمعة  م��اري��ن 
ماري.  ج��ان  على  ميجريت  ات��ب��اع 
خليانة،  تعر�ضت  ام����راأة  ف��م��اري��ن 
التيار،  و�ضد  مبفردها،  وتخو�س 

احلملة االنتخابية.
األيوت عمدة     م�ضاعداها، لوي�س 
ب��رب��ي��ن��ي��ان، وروب����ري م��ي��ن��ار عمدة 
االعراف  على  يتناوبان  بيزييه، 
واإدان���ة جتاوزات  مبزايا االع��ت��دال 

الرئا�ضية، هم من الذين يعتزمون 
التعبئة، واملجموعات االحتجاجية 
ال�ضفراء"  "ال�ضرات  م���ث���ل 
رغبة  اأق��ل  للتطعيم،  واملناه�ضون 

يف الت�ضويت.
   يتطلب التق�ضيم الثالثي املثبت 
الفرن�ضي  ال�����ض��ي��ا���ض��ي  ل��ل��م��ج��ال 
ال�ضلوك  اأن  االع��ت��ب��ار  يف  االأخ�����ذ 
البعد  ك��ل  بعيد  للناخب  احلا�ضم 
ع��ن اأن ي��ك��ون ق��اب��اًل ل��ل��ت��وّق��ع كما 
التي  الفكرة  فهل  املا�ضي.  يف  كان 
لقب  ال�ضابة عن  االأجيال  حتملها 
لوبان عام 2022 هي نف�ضها عام 

2002؟
   يتوقف احل��ادث االنتخابي على 
االمتناع  اأهمها  من  ع��وام��ل،  ع��دة 
العزوف  وي���ع���ّد  ال��ت�����ض��وي��ت.  ع���ن 
الفئات  م���ن  ل��ل��ع��دي��د  االن��ت��خ��اب��ي 
االج��ت��م��اع��ي��ة، وب��ن��اء روؤي���ة للعامل 
مفرطة يف الفردية ولكن مت�ضلة، 
الناخبني  م����ن  ج������زء  وا����ض���ت���ي���اء 
الركيز  يف  وامل��غ��االة  الي�ضاريني، 
اإمي��ان��وي��ل ماكرون  ال��رج��ل  ع��ل��ى 

االأخ���ري. وم��ن امل��ف��ارق��ات، جن��د يف 
اإيف  وج��ان  ب��اي  نيكوال  ميجريت 
ل���و ج���ال���و وم��ع��ظ��م رم�����وز م�ضرح 
بداية  م��ن��ذ  ال��ف��رن�����ض��ي.  ال���ه���وي���ة 
ماري  ج����ان  ي��ت��ه��م   ،1999 ع����ام 
بالعن�ضرية  اتباع ميجريت  لوبان 
دوربيك،  �ضتيفان  على  وبالهجوم 
منتخب مقرب من رئي�س اجلبهة 

الوطنية، لهذا ال�ضبب.
الليبينيون  ي��ت��وق��ف  ل��ن  ل��ذل��ك     
ع��ن ن�ضر رواب���ط ال��ق��راب��ة ب��ني اأي 
كادر منا�ضر مليجريت واي جمادل 
حتريفي، اإلخ. عام 2022، وعلى 
نف�س املنوال، اأ�ضارت مارين لوبان 
ف���رق  يف  "نازيني"  وج�������ود  اإىل 
كبري  ب�ضكل  �ضاعدها  وق��د  زم���ور. 
اأنه بعد ع�ضرين عاًما من  حقيقة 
احتفظ  ميجريت،   - لوبان  ح��رب 
امليجريتية  م��ن  ���ض��يء  ب��ك��ل  زم���ور 

با�ضتثناء… نزع ال�ضيطنة.
"يل غينيول دو     يتذكر البع�س 
دمية  قالت   .1995 النفو" ع��ام 
اإنه  "اآه  �ضكله  ع��ن  ���ض��رياك  ج���اك 

قلم،  بجرة  ل��وب��ان  فر�ضية  رف�س 
كما لو اأن العالمة التجارية التي 
تاأ�ض�ضت على مدى خم�ضني عاًما، 
و�ضياق االأزم��ات املتعددة، ال ميكن 
قلب  يف  ي��ك��ون  اأن  االأول  امل��ق��ام  يف 
مذهل.  انتخابي  حل���ادث  مفاعل 
املر�ضحة،  اأن�ضنة  ان  راأي��ن��ا،  وك��م��ا 
من خالل زمور، هي من العنا�ضر 
ال���ت���ي ت��ف��ت��ح امل���ج���ال ل��ل��ع��دي��د من 

االحتماالت االأخرى.
�ضهرا،  ع�������ض���ر  ث���م���ان���ي���ة  ق���ب���ل     
مدير  ري���ن���ي���ه،  دوم���ي���ن���ي���ك  اأك�������د 
احلقيقي  اخل���ط���ر  ف����ون����داب����ول، 
االأعني  انتخابي".  "حادث  لوقوع 
اأن  ونن�ضى  امل��ت��داول،  على  من�ضّبة 
قوى  تخرقه  الب�ضري  املجتمع 
اجتماعية،  وط��ب��ق��ات  اج��ت��م��اع��ي��ة، 
غالًبا ما تكون ذات م�ضالح مادية 
ففي  حيوية.  واأح��ي��اًن��ا  متعار�ضة، 
اأن تتطور  اأوق���ات االأزم���ات، ميكن 
متثيالت العامل التي حتدد توازن 
املجتمع ب�ضرعة. ان ناخبي التجمع 
لالنتخابات  بالن�ضبة  ال��وط��ن��ي، 

وازدرائ���ه���ا. خبريين  ال��زم��وري��ني 
يدعمان  املعتدلة،  الت�ضريحات  يف 
واملحرمة  الوقورة  لوبان  مارين 
ال�ضيا�ضية  امل�ضاعب  م��واج��ه��ة  يف 
بدون  بحملة  وتقوم  وال�ضخ�ضية، 
ف�ضيحة اأو ا�ضتفزاز. وكلما تقدمت 
مينار  روب���ري  ن��ق��د  ازداد  احل��م��ل��ة، 
وا�ضتنكاره  واع��راف��ات��ه،  ال��ذات��ي 

االزدراء الطبقي للزموريني.
   مل ين�س التجمع الوطني -اجلبهة 
الذي  زم��ور  الوطنية، يف مواجهة 
�ضدد على اأن مغادرة اجلزائر كانت 
بتاأكيد  ل��ع��ائ��ل��ت��ه،  بالن�ضبة  نعمة 
"احلنني". يروي روبري  جزء من 
م��ي��ن��ار ب��اك��ي��ا االأ���ض��ه��ر االأخ����رية يف 
مع  األيوت  لوي�س  ويحيي  وه��ران، 
بربينيان  يف  ال��ع��ائ��دي��ن  جم��ت��م��ع 
ن�ضخة  يف   ،1962 ع����ام  ه���ج���رة 
�ضيلني  الأغنية  مليجريت  مناه�ضة 

ديون "نحن ال نتغري".
   يف ك��ل م��ك��ان يف اأوروب����ا تقريًبا، 
املتطرف،  ال��ي��م��ني  ت���ق���ّدم  ت���ع���ّر 
ب�����ل ت������راج������ع. ل����ق����د خ����ف����ت وه����ج 

   اإن كره ماكرون عميق، ويوؤججه 
)بيكري�س،  امل��ر���ض��ح��ني  ج��م��ي��ع 
هيدالغو، زمور ...(، والذي تفاقم 
املنتهية  الرئي�س  غطر�ضة  ب�ضبب 
امليدان  على  يبتهج  ال���ذي  والي��ت��ه 
وي��ت��ل��ّذذ و���ض��ع��ه ك��م��ر���ض��ح االوف���ر 
ح���ظ���ا. ف���اح���ت���م���ال ه���زم���ه ميكن 
امل��م��ت��ن��ع��ني عن  ك��ت��ائ��ب  ي���ق���ود  اأن 
االأو�ضاط  يف  خ��ا���ض��ة  ال��ت�����ض��وي��ت، 
حتفظهم  م��ن  للخروج  ال�ضعبية، 

والذهاب للت�ضويت.
   لقد مّكن زمور غرميته مارين 
الأنها  الو�ضط،  احتالل  من  لوبان 
ظ��ه��رت اأك����ر ات���زان���ا وت���وازن���ا مع 
يف  اليمني.  اأق�ضى  ف�ضاء  تو�ضيع 
تعد  مل  �ضيفيبوف،  ا�ضتطالعات 
ناخبا  اال  تخيف  ل��وب��ان  ال�����ض��ي��دة 
ناخبني  ب����ني  م����ن  ف���ق���ط  واح�������دا 
ح���دوث  واردا  ي�����زال  وال  اث���ن���ني. 
الكثري من االأ�ضياء، ولكن ال �ضيء 

م�ضتبعد االآن".
امل�ضت�ضارون  يذّكر  االإل��ي��زي��ه،     يف 
االأكر نباهة، باأن عك�س االجتاه يف 
م�ضتحيل.  اأمر  اأ�ضبوعني  اأقل من 
ففي تاريخنا االنتخابي، ال يوجد 
مثال على قلب اجتاه بهذا احلجم 
ومع  االخ����رية.  الع�ضرة  االأي����ام  يف 
ذلك، من بني اأ�ضياء اأخرى، هناك 
مر�ضحة  ل�ضالح  يلعبان  ع��ام��الن 
الطابع  اإ�ضفاء  الوطني:  التجمع 
االإن�ضاين عليها، وعا�ضفة االأزمات، 
الأن��ه��ا ك��م��ا ت�ضري ف��ون��داب��ول، هي 

بالفعل رئا�ضية االأزمات.

اأن�صنة لوبان, تاأثري متباين
   ق��ب��ل ع�����ض��ري��ن ع���اًم���ا، ك���ان جان 
ماري لوبان، خالل ب�ضعة اأ�ضابيع، 
االأقل،  فعلى  يغرّي �ضورته،  اإن مل 
االأكر  ال�ضمات  ا�ضعاف  ا�ضتطاع 
هوية  ي�ضنع  مل��ا  لال�ضمئزاز  اإث���ارة 
ع��ل��ى خ�ضبة  ال��وط��ن��ي��ة.  اجل��ب��ه��ة 
مت�ضابكتني  بيدين  يحيي  امل�ضرح، 
يف اإمياءة بوذية، وبدا اأنه يتقّم�س 
دور احلكيم العجوز. يف احلقيقة، 
اجلبهة  ك���ان���ت  ال����وق����ت،  ذل����ك  يف 
يف ح��ال��ة خ���راب ب��ع��د ان��ق�����ض��ام عام 
1998، ورحيل عدد من الكوادر 

بقيادة برونو ميجريت.
النغ  "كارل  ���ض��ع��ي��ف  اجل���ه���از     
التنقل  ع���ر  ي�����ض��اه��م،  ال����ذي  ه���و 
الريف  يف  ال�����ض��خ�����ض��ي��ة  ب�����ض��ي��ارت��ه 
كفاالت  على  للح�ضول  الفرن�ضي، 
خدعة  ك��ان��ت  "املنهري".   تر�ضيح 
ليبدو  ميجريت  ا�ضتخدام  لوبان، 
ت���ع���ار����س مع  اع����ت����دااًل ويف  اأك�����ر 
هذا  الأن�ضار  املتطرفة  التجاوزات 

الفردية،  ال�����ض��ع��وب��ات  تف�ضري  يف 
التي  واملعطيات  البيانات  بني  من 
قليلة  اأي����ام  ق��ب��ل  قيا�ضها  ي�ضعب 
من االنتخابات -الأنه من ال�ضعب 
االأزمات  من  �ضل�ضلة  نتائج  قيا�س 
ت���ق���ل���ب مت����ث����ي����الت امل�����واط�����ن�����ني، 
القرار  ن��ح��و  ت��ق��دم��ه��م  وب��ال��ت��ايل 

النهائي.
با�ضتثناء ت�ضادم  ان��ه      كنا نعلم، 
2002 يف االجتاه  ع��ام  ن��وع  م��ن 
االنتخابات  هذه  �ضتكون  املعاك�س، 
قبل كل �ضيء مناف�ضة بني القوى 
اليمني  ذل����ك  يف  مب���ا  ال��ي��م��ي��ن��ي��ة، 
امل����ت����ط����رف. وه�������ذا م����ا ح�������دث... 
باختيار  للناخب  ي�ضمح  فالي�ضار 

ميينه اأو اأق�ضى ميينه.
   مل ت�ضر حملة اإميانويل ماكرون 
االأوىل  االأي���������ام  يف  ج���ي���د  ب�����ض��ك��ل 
ع��ن��دم��ا ك����ان ن�����ض��اط��ه ال�����دويل يف 
على  فرن�ضا  ق���درة  ح���دود  اأق�����ض��ى 
ب��وت��ني. التاأثري  اإق��ن��اع ف��الدمي��ري 
فحملته  االآخ��ري��ن،  م��ع  يتناق�س 
ب��ال��ك��اد م�����ض��م��وع��ة، ويف ���ض��اح��ة ال 
احلا�ضم  اخلطاب  غ��ازل  ديفون�س، 
الرئي�س:  ي�����درك  ال��ي�����ض��ار.  ج����دا 
املرتبطة  ال��ظ��روف  من  جمموعة 
ب������االأح������داث اجل����اري����ة مي���ك���ن اأن 
تت�ضبب يف اّن الناخبني الي�ضاريني 
الوطني  التجمع  حل��زب  امل��ع��ادي��ن 
ينخرطون يف موجة االمتناع عن 
الت�ضويت، باأعداد كافية لتعري�س 

اإعادة انتخابه للخطر.
ب��ال��ن�����ض��ب��ة ملارين  امل��ن��ط��ق     ن��ف�����س 
املعاك�س.  االجت��اه  يف  ولكن  لوبان 
الناخبني،  ج���م���ه���ور  ت�������ذّرر  ب���ع���د 
املراكز  تكاثر  مع  �ضتتعامل  فاإنها 
االإيديولوجية برجمات انتخابية 
"ال�ضرات  ل��ل��غ��اي��ة.  م��وؤك��دة  غ��ري 
للتلقيح  املناه�ضني  اأو  ال�ضفراء" 
ل��ل��ت��ع��ب��ئ��ة م����ن عامة  اأق������ل م���ي���اًل 

النا�س.
ن�ضبًيا  املتفوقة  للتعبئة  وميكن     
لهذه املجموعات املجزاأة ان ت�ضنع 
لوبان  االنتخابات، وُتدخل مارين 
اأح����د  ����ض���ي���ت���اأم���ل  االإل����ي����زي����ه.  اىل 
يقول،  فرحا،  "فجاأة،  املت�ضابقني، 

'غرو�ضي!'... لقد كان بلو�ضر".

-------------
الراديكاليات  مر�صد  ع�صو 
جان  موؤ�ص�صة  يف  ال�صيا�صية 
العلوم  يف  بــاحــث  جــوريــ�ــس, 
يف  متخ�ص�س  الــ�ــصــيــا�ــصــيــة, 
الثقافية  ــاد  ــع والأب احلــقــوق 
"اإىل  موؤلفاته  من  لل�صيا�صة, 

غد غرام�صي".

ال�صركات واحلكومات �صرتاجع اعتمادها على دول اأخرى 

هل تق�سي �حلرب �لرو�سية-�لأوكر�نية على �لعوملة؟
•• لندن-وكاالت

�ضلط املعلق يف �ضحيفة "فاينن�ضال تاميز" الريطانية كري�س غيلز ال�ضوء 
لع�ضر  النهاية  بداية  الرو�ضية-االأوكرانية  احل��رب  تكون  اأن  احتماالت  عل 
العوملة، فكتب اأن عمال املرفاأ يف لو�س اأجنل�س قلما كانوا بهذا االن�ضغال، وكان 
�ضباط( ال�ضهر االأكر ن�ضاطاً يف اأكر املرافئ االأمريكية منذ اإن�ضائه  فراير )مِ

قبل 115 عاماً، مما يعك�س رقماً قيا�ضياً يف حجم التجارة العاملية.
ال����ذي يتخوف  ال��وق��ت  ال��ن�����ض��اط يف  ال��ت�����ض��اع��د يف  وم���ع ذل����ك، ي�ضجل ه���ذا 
بلغت  ق��د  العوملة  تكون  اأن  م��ن  وامل�ضتثمرون،  واالقت�ضاديون  ال�ضيا�ضيون 
ذروتها بعد 30 عاماً من النمو. حتى اأن البع�س يتنباأ باأن اأحجام التجارة 
القوية  الدول  النزاعات بني  لتزايد  كانعكا�س  حاداً  ت�ضهد تراجعاً  اأن  ميكن 

لتوفري  ال�ضركات،  تكافح  ال��ذي  الوقت  ويف  الأوك��ران��ي��ا،  الرو�ضي  الغزو  بعد 
مرونة اأكر يف ما يتعلق ب�ضال�ضل االإمداد العاملية.

االأمناط  اأزم��ة معينة بتغيريات كبرية يف  تت�ضبب  التي  االأوىل  املرة  ولي�ضت 
-2009 املالية عام  بعد االأزم��ة  اإن النمو التجاري تباطاأ كثرياً  التجارية. 

2008، ليتحول من ال�ضعود ب�ضرعة ال�ضعفني عن اإجمايل الناجت العاملي 
بالثورة  املرتبطة  العوملة  م��ن  اأوىل  مرحلة  اإن  مم��اث��ل.  معدل  اإىل  املحلي، 
ال�ضناعية واملدعومة من نظام العملة القائم على معيار الذهب، قد اأُخمدت 
ب�ضبب احلرب العاملية االأوىل. ومل تعد ح�ضة اإجمايل الناجت املحلي العاملي، 

اإىل م�ضتوى 1914، اإال يف اأوا�ضط ال�ضبعينات.
االنعكا�ضات  م��دى  حتديد  يف  العوملة  م��وؤي��دي  يواجه  ال��ذي  التحدي  يكمن 
املحتملة، مبا يف ذلك التاأثري على املناف�ضة و�ضال�ضل االإمداد وال�ضرر الذي 

�ضيلحق باالقت�ضادات النامية. ويتوقع اأن تثري ال�ضغوط اجليو�ضيا�ضية نقلة 
كبرية نحو و�ضع حد للعوملة، مع تعزيز التجارة يف الوقت الذي تتعافى فيه 

الدول من الوباء كما ثبت موؤخراً، قبل ان ترز عوائق جديدة.
ويقول الري فينك الرئي�س التنفيذي ل�ضركة "بالك روك" التي ت�ضرف على 
اأ�ضول 10 تريليونات دوالر من التجارة العاملية، اإن النزاع االأوكراين "قد 
فال�ضركات  االأخرية".  الثالثة  العقود  يف  خرناها  التي  للعوملة  ح��داً  و�ضع 
واحلكومات �ضراجع اعتمادها على دول اأخرى وت�ضعى اإىل "تعامالت داخل 

حدودها اأو بالقرب منها" وفق ما اأ�ضاف.
ميلون  واي.  اإن.  بي.  �ضركة  لدى  االقت�ضاديني  كبري  ده��ار  �ضاميك  وي�ضري 
عودة  على  بناء  �ضتت�ضكل  التجارية  االأمن���اط  اأن  اإىل  اال�ضتثمارات،  الإدارة 
�ضيا�ضات القوى الكرى واإن�ضاء التكتالت التجارية ال�ضديقة. وقال اإنه حتى 

ولو كانت احلرب الرو�ضية ق�ضرية "فاإن الهيكل االإقت�ضادي احلايل يعاين 
تهمي�ضاً متزايداً بالن�ضبة اإىل امل�ضائل الكرى املتعلقة باالقت�ضاد ال�ضيا�ضي" 
على  االأمنية  امل�ضالح  "تعزيز  اإىل  احلكومات  فيه  �ضتتجه  ال��ذي  الوقت  يف 
االقت�ضادي  امل�ضت�ضار  نيل�ضن  اإيريك  ويعتر  القائمة".  االمتيازات  ح�ضاب 
ل�ضركة يونيكريديت، اأنه من غري املمكن تفادي "االجتاه نحو فرة ال عوملة 

فيها" وهي عملية �ضت�ضهد ارتفاع التكاليف واالأ�ضعار لل�ضلع واخلدمات.
لكن  اإط��الق حتذيراتهم،  يف  اأكر حتفظاً  املاليون  امل�ضوؤولون  كان  وعموماً، 
اأندرو بايلي حاكم م�ضرف اإنكلرا قال االأ�ضبوع املا�ضي، اإن العامل يقف عند 
"اأكر حتدياً" يف ما يتعلق بتجزئة التجارة، مما كان عليه الو�ضع  مرحلة 
ح��د كبري فر�س  اإىل  ال���دول  ت��ف��ادت  العاملية، عندما  امل��ال��ي��ة  االأزم����ة  خ��الل 

تعريفات جمركية واإجراءات اأخرى.
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%  21.5 بنمو   2021 خلل  �أبوظبي  يف  جديدة  �قت�سادية  رخ�سة   25،427
•• اأبوظبي-وام:

ارت��ف��ع ع��دد ال��رخ�����س االق��ت�����ض��ادي��ة اجل��دي��دة ال�����ض��ادرة يف اأب��وظ��ب��ي اإىل 
مقارنة   %  21.5 ب��ن��م��و   2021 ع���ام  خ���الل  رخ�����ض��ة   25،427
التجاري  الن�ضاط  تقرير  بح�ضب   2020 العام  يف  رخ�ضة  ب�20،925 
التنمية  دائ���رة  يف   2021 للعام  لالأعمال  اأبوظبي  مركز  ع��ن  ال�ضادر 

االقت�ضادية.
العام  خالل  املجددة  االقت�ضادية  الرخ�س  عدد  ارتفاع  التقرير  واأو�ضح 
يف  رخ�ضة   72،070 ب�  مقارنة   15.8% بنمو   83،484 اإىل  املا�ضي 
2020 ما يعك�س ا�ضتمرارية االنتعا�س يف فرة ما بعد اجلائحة  العام 

والنمو والثقة يف قطاع االأعمال باإمارة اأبوظبي.

وقال �ضعادة را�ضد عبدالكرمي البلو�ضي وكيل دائرة التنمية االقت�ضادية 
- اأبوظبي : " اأدى النهج اال�ضتباقي الذي اتبعته اأبوظبي يف التعامل مع 
تداعيات اجلائحة، وتعزيز اأ�ضا�ضيات االقت�ضاد بحكمة اإىل متكني االإمارة 
االقت�ضادي  امل�ضهد  ويعك�س  االقت�ضادي.  والتنويع  النمو  موا�ضلة  من 
البنية  بف�ضل  للم�ضتثمرين،  مغرية  ف��ر���س  لتوفري  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود 
مثل  امل��ب��ادرات  "ت�ضهم  �ضعادته:  واأ�ضاف  واملتطورة".  الرقمية  التحتية 
بن�ضبة  االأعمال  ترخي�س  متطلبات  خف�س  �ضهدت  التي  امل�ضتثمر  رحلة 
%71، بالتعاون مع 26 جهة حكومة احتادية وحملية، وخف�س ر�ضوم 
تاأ�ضي�س االأعمال وجتديد الرخ�س التجارية بن�ضبة تزيد عن %90 يف 
كذلك،  االأع��م��ال.  ورواد  للم�ضتثمرين  االأع��م��ال  ممار�ضة  �ضهولة  تعزيز 
التي  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  لل�ضراكة  متكاملة  منظومة  لدينا 

قمنا بو�ضعها لتمكني االأعمال لال�ضتفادة منها وحتقيق االزدهار".
الرخ�س  بلغ عدد   2021 التجاري لعام  الن�ضاط  وح�ضب تقرير حركة 
الرخ�س  اإج��م��ايل  من   94.7% بن�ضبة   24،077 التجاري  املجال  يف 
اجلديدة "25،427" وبلغت ن�ضبة منو هذه الرخ�س %21.4 مقارنًة 
2020 وال��ت��ي بلغت  ال��ع��ام  ال�����ض��ادرة يف  ال��ت��ج��اري  امل��ج��ال  بالرخ�س يف 
19،839 رخ�ضة. وبلغ عدد الرخ�س احلرفية اجلديدة 711 رخ�ضة، 
 2020 العام  يف  حرفية  رخ�ضة  ب�524  مقارنة   35.7% منو  بن�ضبة 
64 رخ�ضة  ال�ضمكية واحليوانية  وال��روة  الزراعة  والرخ�س يف جمال 
ال�ضياحية  الرخ�س  ع��دد  وبلغ   .2020 العام  يف  رخ�ضة  ب�70  مقارنة 
126 رخ�ضة بنمو %41.6 مقارنة مع 89 رخ�ضة يف العام 2020، 
 180 ب���  م��ق��ارن��ة   14.4% بنمو  رخ�����س   206 ال�ضناعية  وال��رخ�����س 

 9% بنمو   243 املهنية  والرخ�س   ،2020 العام  يف  �ضناعية  رخ�ضة 
مقارنة ب�223 رخ�ضة يف العام 2020.

العام  يف  رخ�س   7.106 اأبوظبي" اجل��دي��دة  "تاجر  رخ�س  ع��دد  وبلغ 
الرخ�س  عدد  وبلغ   ،2020 العام  يف  رخ�ضة  ب�7،087  مقارنة  املا�ضي 
العام  يف  رخ�ضة  ب�2،159  مقارنة  رخ�ضة   2،653 اجل��دي��دة  الفورية 
يف  فقط  رخ�س   6 من  االأجنبي  امل�ضتثمر  رخ�س  عدد  وارتفع   .2020
ع��دد رخ�س  وارت��ف��ع   ،2021 ع��ام  273 رخ�ضة يف  اإىل   2020 ال��ع��ام 
املهن احلرة اإىل 1،749 مقارنة ب�279 رخ�ضة يف العام 2020، وبلغ 
عدد الرخ�س االفرا�ضية، التي مت اإطالقها يف الربع االأخري من العام 
املا�ضي وتتيح للم�ضتثمر االأجنبي غري املقيم بدولة االإم��ارات احل�ضول 

على ترخي�س اقت�ضادي ملمار�ضة االأعمال يف اإمارة اأبوظبي، 11 رخ�ضة.

حممد بن هادي �حل�سيني يرت�أ�س وفد �لدولة �مل�سارك يف �لجتماعات �ل�سنوية للهيئات �ملالية �لعربية �مل�سرتكة 

موقع هوتل اندري�صت الإخباري يوؤكد :  

رحلة �إك�سبو 2020 دبي �ستبقى حا�سرة يف �لعقول و�لقلوب

•• جدة-الفجر: 

تراأ�س معايل حممد بن هادي احل�ضيني، وزير دولة لل�ضوؤون املالية وفد دولة 
االإمارات العربية املتحدة امل�ضارك يف االجتماعات ال�ضنوية للهيئات املالية 
العربية، والتي تعقد فعالياتها يف مدينة جدة، اململكة العربية ال�ضعودية، 
امل�ضارف  وحمافظي  العرب،  واالقت�ضاد  املالية  وزراء  معايل  بها  وي�ضارك 
ممثلي  من  وع��دد  العربية،  التمويل  موؤ�ض�ضات  وم��دراء  العربية،  املركزية 

املنظمات االإقليمية والدولية واملخت�ضني يف املجالني املايل واالقت�ضادي.
التميمي حمافظ  بالعمى  الدولة كل من معايل خالد حممد  و�ضم وفد 
الوزارة،  وكيل  اخل��وري  حاجي  يون�س  و�ضعادة  املركزي،  االم��ارات  م�ضرف 

وعدد من املخت�ضني يف وزارة املالية وامل�ضرف املركزي. 
االجتماعات  ه��ذه  اأه��م��ي��ة  اإىل  ه���ادي احل�ضيني  ب��ن  م��ع��ايل حممد  واأ���ض��ار 

املالية  وامل�ضتجدات  املوا�ضيع  اأب���رز  مناق�ضة  تتيح  رائ���دة  عربية  كمن�ضة 
التنمية  جماالت  يف  امل�ضتقبلية  واال�ضراتيجيات  واخلطط  واالقت�ضادية 
امل�ضتدامة يف الدول العربية، ف�ضاًل عن فتح قنوات احلوار البناء لدفع اأداء 
االقت�ضاد العربي امل�ضرك وتطوير وتفعيل اأ�ض�ضه واآلياته، واال�ضتفادة من 

جتارب الدول االأخرى. 
االجتماعات؛  هذه  يف  امل�ضاركة  على  املالية  وزارة  "حتر�س  معاليه:  وق��ال 
وتوطيد  العربية  املنطقة  مكانة  لتعزيز  اخلطط  وو�ضع  ال���روؤى  لتبادل 
اقت�ضادات دولها، وم�ضاركة اخلرات والتجارب الناجحة يف جمال االقت�ضاد 
االإمارات  دول��ة  وجتربة  بنموذج  والتعريف  والنقدية،  املالية  وال�ضيا�ضات 
لالأجيال  اأف�ضل  م�ضتقبل  بناء  يف  اال�ضت�ضرافية  وروؤيتها  ال��رائ��دة  املالية 
القادمة."     وتت�ضمن االجتماعات ال�ضنوية للهيئات املالية العربية جملة 
من الفعاليات �ضملت االجتماع ال�ضنوي ال� 51 ملجل�س حمافظي ال�ضندوق 

 45 ال���  ال�ضنوي  ل��الإمن��اء االق��ت�����ض��ادي واالج��ت��م��اع��ي، واالج��ت��م��اع  العربي 
ملجل�س حمافظي �ضندوق النقد العربي، واالجتماع ال�ضنوي ال� 46 ملجل�س 
حمافظي امل�ضرف العربي للتنمية االقت�ضادية يف اأفريقيا، واجتماع الدورة 
وائتمان  اال�ضتثمار  ل�ضمان  العربية  املوؤ�ض�ضة  م�ضاهمي  ملجل�س   49 ال��� 
العربية  الهيئة  م�ضاهمي  ملجل�س    46 ال�  ال�ضنوي  واالجتماع  ال�ضادرات، 
13 ملجل�س  ال�  االعتيادية  ال��دورة  واجتماع  الزراعي،  واالمن��اء  لال�ضتثمار 
 51 ال���  ال�ضنوي  االجتماع  يف  االفتتاحية  كلمته  ويف  العرب.  املالية  وزراء 
ملجل�س حمافظي ال�ضندوق العربي لالإمناء االقت�ضادي واالجتماعي، تقدم 
ال�ضريفني  اإىل خادم احلرمني  بال�ضكر  بن هادي احل�ضيني  معايل حممد 
وال�ضعودية  العربية  اململكة  عاهل  �ضعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �ضلمان  امللك 
�ضلمان  بن  االأم��ري حممد  امللكي  ال�ضمو  االأم��ني، �ضاحب  واإىل ويل عهده 
بن  حممد  معايل  واإىل  الكرمية،  ورعايتهم  ا�ضت�ضافتهم  على  �ضعود  اآل 

عبداهلل اجلدعان، وزير املالية يف اململكة العربية ال�ضعودية على ا�ضت�ضافته 
الجتماعات الهيئات املالية العربية.

العربية،  ال��دول  بها  متر  التي  اال�ضتثنائية  ال��ظ��روف  "اإن  معاليه:  وق��ال 
منا  يتطلب  ال���ذي  االأم���ر  التنموية،  اجل��ه��ود  اأم���ام  عقبة  ت�ضكل  اأ�ضبحت 
جميعاً بذل املزيد لتحويل هذه التحديات اإىل فر�س تدفع عملية التنمية 
التطورات  ت�ضارع  اأن  كما  العربية،  ال���دول  يف  واالجتماعية  االقت�ضادية 
تعزيز  جعل  ال��ع��امل��ي��ة؛  االأ����ض���واق  يف  املناف�ضة  ح��دة  وت��ن��ام��ي  التكنولوجية 
�ضرورة  امل�ضركة  العربية  املالية  الهيئات  ب��ني  فيما  والتكامل  ال��ت��ع��اون 
ملحة للحفاظ على امل�ضالح العربية وخا�ضة لناحية توفري بيئة مالئمة 
تعزيز  اإىل  باالإ�ضافة  واالأجنبية  واالإقليمية  املحلية  اال�ضتثمارات  جل��ذب 
التبادل التجاري بني دولنا لتحقيق التكامل االقت�ضادي العربي يف خمتلف 

املجاالت."

•• ابوظبي – الفجر: 

hotelandrest. قال موقع هوتل اندري�ضت االخباري
اك�ضبو  ودع  كله  والعامل  االم��ارات  ان  ابوظبي  يف    com
الذي  الكبري  االإجناز  بهذا  الفخر  دبي مبزيد من   2020
6 ا�ضهر  ، بعد  ان ا�ضت�ضاف يف  حتقق على ار���س االم���ارات 
، وهو  العامل  انحاء  زائ��ر من خمتلف  24،1 مليون  قرابة 
االإجناز  وهذا  الدولية  اك�ضبو  ملعار�س  بالن�ضبة  قيا�ضي  رقم 
جاء يف ظل حتديات �ضعبة جدا ابرزها جائحة كورونا التي 
عطلت ال�ضفر وال�ضياحة واالقت�ضاد والتنقل يف معظم ارجاء 

الكرة االأر�ضية !
وذكر املوقع انه رغم ذلك وكما يوؤكد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي، اأنه »خالل رحلة اإك�ضبو 2020 اأظهرت 

عقول  الم�ضت  ل��الإب��داع  خمتلفة  ���ض��ورة  للعامل  االإم�����ارات 
قدرتهم  االإم��ارات  اأبناء  واأثبت  املجتمع  فئات  وقلوب جميع 
الكبري  النجاح  حتقق  والتحديات"  ال�ضعاب  مواجهة  على 
الذي مل يتحقق حتى يف الدول ال�ضناعية الكرى التي �ضبق 

لها ان ا�ضت�ضافت اك�ضبو .
»اإك�ضبو  ح�ضر  لقد   " ال�ضياحة  يف  املتخ�ض�س  املوقع  وذك��ر 
ورئي�س  ورئ��ي�����س  م��ل��ك   2000 م��ن  اك���ر  دب���ي«   2020
حكومة ووزير من انحاء العامل ، كما �ضارك فيه 192 دولة، 
ف�ضاًل عن م�ضاركة املنظمات والهيئات واملوؤ�ض�ضات الدولية، 
االأكادميية،  الهيئات  وكذلك  والعاملية،  املحلية  وال�ضركات 
واأعرقها  العامل  الأ�ضخم معار�س  انعقاد  دورة  اأكر  و�ضمن 
تاريخاً واأ�ضملها حمتوى، ورمبا اأهمها واأعمقها اأثراً، نظراً 
لتوقيتها الذي يتاأهب فيه العامل النطالقة جديدة لركب 

التقدم والتنمية.

" يف  " ايري�س ميديا  التابع ل�ضركة  ووجه املوقع االخباري 
ق�ضة  �ضطر  ال��ذي  العمل  لفريق  والتقدير  ال�ضكر  ابوظبي 
العميق  بال�ضكر  بامتياز وخ�س  ال��دويل  احل��دث  ه��ذا  جن��اح 
ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�ضامح والتعاي�س 
2020 دبي، ووزيرة الدولة ل�ضوؤون  املفو�س العام الإك�ضبو 
2020 دبي رمي بنت  العام الإك�ضبو  املدير  الدويل  التعاون 
للتفاين  للعامل منوذجا  قدما   اللذين   ، الها�ضمي  اإبراهيم 
يف اإجن���اح امل��ع��ر���س ال���دويل وت��ق��دمي��ه ب�����ض��وره الئ��ق��ة الكر 

من 200 مليون ان�ضان �ضاركوا يف زيارته افرا�ضياً.
وخل�س املوقع اىل القول "اإنها ق�ضة جناح اإماراتية وعاملية 
الر�ضمية  ال��وف��ود  اآالف  االم����ارات  احت�ضنت  حيث  باإمتياز 
وماليني الزوار من كافة اأنحاء العامل، ولطاملا كانت اأر�س 
 6 م��دار  االأر����س وعلى  �ضعوب  تلتقي فيها  االإم���ارات وجهة 

اأ�ضهر يف اإك�ضبو 2020 دبي،  ".

��ستثمار�ت �ل�سكوك �لوطنية ترتفع بن�سبة 36 % لت�سل �إىل 11.89 مليار   درهم 
•• دبي-الفجر: 

الوطنية"،  "ال�ضكوك  جن��ح��ت 
واال�ضتثمار  االدخ���������ار  ����ض���رك���ة 
ال�ضريعة  اأح���ك���ام  م���ع   املتوافقة 
االإ���ض��الم��ي��ة وامل��م��ل��وك��ة م��ن قبل 
   " موؤ�ض�ضة دبي لال�ضتثمارات"، يف 
 36% ا�ضتثماراتها  بن�ضبة  زيادة 
 11.89 اإىل  لت�ضل   2021 يف 
يعك�س  اإجن������اٍز  دره�����م، يف  م��ل��ي��ار 
لثقافة  املت�ضارع  االإيجابي  النمو 

االدخار يف االإمارات.   
زيادة  عن  اأي�ضاً  ال�ضركة  واأعلنت 
مبيعاتها،  يف   64% ب��ن�����ض��ب��ة 
براجمها  اإىل  النمو  ذل��ك  وع��زت 
االدخ���اري���ة  املبتكرة،  وخ��دم��ات��ه��ا 
حول  املتزايد  الوعي  عن  ف�ضاًل 
"ال�ضكوك  م���ع  االدخ������ار  م���زاي���ا 
امل����واط����ن����ني  ب������ني  الوطنية" 

واملقيمني على حٍد  �ضواء. 
توا�ضل ال�ضكوك الوطنية نهجها 
من  عمالئها  اإر���ض��اء  يف  املتمثل 
ا�ضتثنائية  عوائد  منحهم  خ��الل 
مقارنًة مبعدل االأرباح خالل عام 

املحلي. ال�ضوق  يف   2021
عوائد  على  العمالء  ح�ضل  لقد 
على   3.33% اإىل  ت���������ض����ل 
اأعلى  م����ن  وه�����و  م����دخ����رات����ه����م؛ 
ال��ع��وائ��د ع��ل��ى م�ضتوى  م��ع��دالت 
جميع  ت���ن���ّع���م  وق������د  امل���ن���ط���ق���ة. 
الوطنية"  "ال�ضكوك  ع���م���الء 
ب��ع��وائ��د ج��ي��دة ع��ن ع���ام 2021 
ف��ئ��ات��ه��م وحجم  اخ���ت���الف  ع��ل��ى 
حملة  ف������از  م����دخ����رات����ه����م.  ك���م���ا 
بقيمة  ب��ج��وائ��ز  اأي�����ض��اً  ال�ضكوك 
مليون   36.9 ب��ل��غ��ت   اإجمالية 
مكافاآت  اإىل  ب���االإ����ض���اف���ة  دره�����م 
اأخرى، ُوزعت من اأموال امل�ضارب 

ل���ل���ت���ح���ول يف ث���ق���اف���ة االدخ���������ار.  
املزيد  ن��رى  اأن  للغاية  وي�ضعدنا 
وامل���زي���د م��ن االأ���ض��خ��ا���س الذين 
االدخ������ار  ع��������ادات  اإىل  ي�����ع�����ودون 
واال�ضتثمار ال�ضليمة ذات املخاطر 
ل�����ض��م��ان  ا�ضتقرارهم  ال��ق��ل��ي��ل��ة 
وامل�ضتقبل .  احل��ا���ض��ر  يف  امل����ايل 
وهذه هي اأوىل اأه��داف ال�ضكوك 
الوطنية، التي تاأ�ض�ضت وفق روؤية 
تهدف م�ضاعدة اجلميع على بناء 
ثرواتهم، وبالتايل خلق الرفاهية 
يف  واملقيمني  للمواطنني   املالية 
ر�ضالتنا  وتبقى  االإم����ارات.  دول��ة 
ال��رئ��ي�����ض��ي��ة ه���ي ال��ع��م��ل ال�����دوؤوب 
مبا  االدخ�������ار  ن�����ض��ر  ثقافة  ع��ل��ى 
ق��ي��ادت��ن��ا، من  روؤي���ة  م��ع  يتما�ضى 
عمالئنا  احتياجات  تلبية  خالل 
واحللول  الرامج  عر  املتنامية 

 الرقمية املبتكرة". 

ال�ضلوك  ع��ل��ى  ب���ن���اًء  اخل���ا����ض���ة، 
االدخاري، املدة واملبلغ امل�ضتثمر.  

"ال�ضكوك  م������دخ������روا  ����ض���ه���د 
منذ  ان�ضموا  ال��ذي��ن  الوطنية" 
زيادة   ،2006 ع��ام  يف  تاأ�ضي�ضها 
تقارب  م��دخ��رات��ه��م  ت��راك��م��ي��ة يف 

 .64.11%
بنجاح  اأي�ضاً  ال�ضركة  كما حتتفل 
حت��ول��ه��ا ال��رق��م��ي، ح��ي��ث حققت 
عدد  يف   62.4% بن�ضبة  زي���ادة 
الذكي  التطبيق  ع��ر  امل��دخ��ري��ن 
ب��ف�����ض��ل م���ا ي���وف���ره م���ن خدمات 
احل�ضاب  فتح  عملية  يف  و�ضهولة 

واالدخار.   
اال�ضتثنائي  االأداء  على  وتعليقاً   
لل�ضركة خالل عام 2021، قال 
"ال�ضكوك  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
"اإن  خليفة  الدبو�س:  الوطنية" 
مبا�ضر  انعكا�س  هو  ال�ضركة  منو 

ومنذ ذل��ك احل��ني ب��داأت االدخار 
ب�ضكل منتظم".

من جهته، هّناأ الرئي�س التنفيذي 
الوطنية"  "ال�ضكوك  ملجموعة 
املدخرين  ال��ع��ل��ي،  ق��ا���ض��م  حم��م��د 
يف  اال���ض��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ع��ل��ى  اأرباحهم 
“ي�ضعدنا  م�ضيفاً:   ،2021 عام 
االإع�����الن ع��ن ت��وزي��ع اأرب�����اح هذا 
مدخري  على  اال�ضتثنائي  ال��ع��ام 
ال��وط��ن��ي��ة... ويف ظل  ال�����ض��ك��وك 
االقت�ضاد  وت����رية  تعايف  ت�����ض��ارع 
فمن   ،2021 ع����ام  يف  ال���ع���امل���ي 
ن���رى ع��م��الئ��ن��ا على  اأن  امل�����ض��ج��ع 
يح�ضدون  ف���ئ���ات���ه���م  اخ����ت����الف 
ا�ضتثماراتهم   عوائد جمزية على 

مع ال�ضكوك الوطنية. 
امل�ضتمرة  ج��ه��ودن��ا  ب��ره��ن��ت  ك��م��ا 
ل���ت���ق���دمي اخل����دم����ات وال����رام����ج 
املبتكرة جناحها يف توفري فر�س 

يــــعــــربون عن  املـــــدخـــــرون 
�صعادتهم

املدخرين  م���ن  ال���ع���دي���د  اأع������رب 
الغامرة  �ضعادتهم  عن  املنتظمني 
وام���ت���ن���ان���ه���م ال��ع��م��ي��ق ل����الأرب����اح 
عليها.  ال���ت���ي  ح�ضلوا  امل���ج���زي���ة 
وقال اأحد املدخرين االإماراتيني، 
بداية  م���ن���ذ  االدخ���������ار  "بداأت 
 ،2006 ال��وط��ن��ي��ة يف  ال�����ض��ك��وك 
باجلوائز  ال���ف���وز  اإىل  واأت���ط���ل���ع 
االدخار  يف  واال���ض��ت��م��رار  الكبرية 
اأي�������ض���اً ح���ت���ى اأ�����ض����ري ب���ي���ت يل 

ولعائلتي".
وقال مدخر اآخر اأردين اجلن�ضية، 
"انتقلت اإىل دبي يف عام 2005 
ادخار  ع��ن طريقة  اأب��ح��ث  وك��ن��ت 
اآمنة، تقدم عوائد كبرية. حينها 
تعلن  الوطنية  ال�ضكوك  وج��دُت 
عن انطالقها يف بدايات 2006 

اأن   وي�ضعدنا  للجميع.  االدخ����ار 
 41% الن�ضاء  ي�ضكلن  اأن   نرى 
ال�ضكوك  ع���م���الء  اإج���م���ايل  م���ن 
اهتمامنا  ي��ث��ري  وم���ا  ال��وط��ن��ي��ة. 
ارت���ف���اع يف مدخرات  ه��و  ل��ل��غ��اي��ة 
وهذا   ،9% بن�ضبة  ال�ضباب  فئة 
يدل على وعي مايل متزايد لدى 

لهذه الفئة من املدخرين".  
�ضركتنا  حققت  "لقد  واأ����ض���اف: 
ريادتها  ب��ف�����ض��ل  م���ذه���اًل  من�����واً 
االدخ����������ار  جم��������ال  يف  ال�����ق�����وي�����ة 
االبتكار  ع��ل��ى  ال��دائ��م  وح��ر���ض��ه��ا 
اأن هذه  ي��ق��ني  وال��ت��ج��دد. وك��ل��ي 
عمالئنا  ث��ق��ة  ���ض��ت��ع��زز  ال��ن��ت��ائ��ج 
دورن���ا  م��وا���ض��ل��ة  م���ن  و�ضتمكننا 
ال���رائ���د يف ن�����ض��ر ث��ق��اف��ة االدخ����ار 

 واال�ضتثمار يف الدولة".
الفائزون بجائزة املليون درهم

غ�����رّيت   ،2021 ع�������ام  خ�������الل 

ال�������ض���ك���وك ال���وط���ن���ي���ة ح����ي����اة 8 
امل��ل��ي��ون درهم،  ف��ائ��زي��ن ب��ج��ائ��زة 
اإج��م��ايل اجل��وائ��ز التي  وق��د بلغ 
مليون   36.9 عمالوؤنا  بها  ف��از 
فخمة.  16  �ضيارة  �ضملت  دره��م 
لي�ضبح جمموع الفائزين ب�ضحب 
املليون 202 مليونرياً واإجمايل 
امل��وزع��ة م��ا يفوق  قيمة اجل��وائ��ز 
تاأ�ضي�س  695  مليون درهم منذ 

ال�ضركة.  

2022 لعام  �لأول  �لربع  خلل  �جلبيل  ب�سوق  �لأ�سماك  لق�سم  ز�ئر  �ألف   600،000
•• ال�سارقة-الفجر:

اأع��ل��ن ���ض��وق اجل��ب��ي��ل، اأح���د م�����ض��اري��ع ���ض��رك��ة ال�����ض��ارق��ة الإدارة االأ����ض���ول، ال���ذراع 
اال�ضتثمارية حلكومة ال�ضارقة، عن ا�ضتقبال اأكر من 600،000 األف زائر يف 
ق�ضم االأ�ضماك، خالل الربع االأول من عام 2022، يف ظل وفرة كبرية وت�ضكيلة 

متنوعة من االأ�ضماك املحلية وامل�ضتوردة، وباأ�ضعار تناف�ضية تنا�ضب اجلميع. 
 526 االأول  الربع  اجلبيل خالل  �ضوق  االأ�ضماك يف  املبيعات من  وو�ضل حجم 
طن، اإذ مت تنظيف اأكر من 287 طن يف منطقة تنظيف االأ�ضماك، وطبخ 32 
طن من االأ�ضماك يف ق�ضم ال�ضواء، املزود باأف�ضل معدات الطهي العاملية، واأعلى 

معايري النظافة واجلودة، باالإ�ضافة اإىل توافر اأحدث اأنظمة ال�ضالمة العاملية.

الإدارة  ال�ضارقة  �ضركة  يف  باالإنابة  ال�ضيافة  قطاع  مدير  العليلي،  حميد  وق��ال 
املت�ضوقني  كبري من  باإقبال  اجلبيل  �ضوق  االأ�ضماك يف  ق�ضم  االأ�ضول:" يحظى 
وزوار ال�ضوق، نظراً ملا يوفره لهم من خيارات متنوعة من اأجود اأنواع االأ�ضماك 
رغبات  تلبي  التي  اخلدمات  اأف�ضل  تقدمي  ل�ضمان  الطازجة،  والعاملية  املحلية 

املت�ضوقني، مع مراعاة اأعلى معايري النظافة واجلودة العالية".
االأ�ضماك،  اأن���واع  خمتلف  توفري  على  يعمل  االأ�ضماك  �ضوق  اأن��ه  العليلي،  واأك��د 
وفق اأعلى معايري ال�ضالمة واملوا�ضفات العامة، لنلبي خمتلف اأذواق املت�ضوقني 
املرافق  اأح���دث  ت��وف��ري  م��ع  واح���د،  �ضقف  م��ا يحتاجونه حت��ت  ول��ي��ج��دوا جميع 

واخلدمات التي يحتاجها الزوار واملت�ضوقني والتجار وال�ضيادين". 
ويعد �ضوق االأ�ضماك واحد من اأهم عنا�ضر اجلذب ل�ضوق اجلبيل، حيث يخ�ض�س 

مكان لبيع االأ�ضماك الطازجة من الباعة مبا�ضرة، وق�ضم ال�ضواء، ي�ضمل منطقة 
ال�ضمك  �ضوايات  ت�ضم  واأخ��رى  وتتبيلها،  االأ�ضماك  الإع��داد  ومنطقة  االنتظار، 
واالأفران، ومزود بتقنيات عالية ل�ضفط الروائح وتهوية مركزية وتكييف لتوفري 
للفح�س  االأ���ض��م��اك  تخ�ضع  كما  للمت�ضوقني،  وحمببة  ومريحة  منا�ضبة  بيئة 
ال�ضحي للتاأكد من جودتها ومطابقتها الأف�ضل املعايري ال�ضحية، ويتواجد كادر 
خمت�س من بلدية ال�ضارقة للتاأكد من مواءمتها لال�ضراطات ال�ضحية املعمول 

بها يف دولة االإمارات.
اأيام  الكرمي طيلة  �ضهر رم�ضان  الكرام خالل  زواره  االأ�ضماك  و�ضي�ضتقبل ق�ضم 
بعني  االأخ��ذ  مع  لياًل  العا�ضرة  ال�ضاعة  وحتى  �ضباحا   8 ال�ضاعة  من  اأالإ���ض��ب��وع 

االعتبار ا�ضراحة االإفطار اليومية من ال�ضاعة 6:30 وحتى 7:30 م�ضاًء .
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املال والأعمال
اأعلن انفتاح بلده على ال�صتثمار الأجنبي

رئي�س قريغيز�ستان يوؤكد ��ستعادة بلده منجم كومتور 
•• بي�سكيك - الفجر:

اأعلن رئي�س قرغيز�ضتان �ضادر جباروف ا�ضتعادة بالده منجب 
الذهب )كومتور( بالكامل معترا اأنها نقطة حتول حقيقية يف 

تاريخ البالد وهناأ كافة اأبناء �ضعبه بهذا االإجناز الكبري. 
ويف التفا�ضيل اأكد الرئي�س جباروف اأن ا�ضتعادة املنجم مت بناء 
)�ضنررا  م��ع  ال���وزراء  رئي�س  مكتب  ب��ني  اتفاقية  توقيع  على 
كومتور  �ضركة  منجم  اإدارة  ح��ول  ال��ن��زاع  حل��ل  اي��ن��ك(  ج��ول��د 

للذهب.

ووفًقا لالتفاقية ، ح�ضل جمل�س وزراء جمهورية قريغيز�ضتان 
على حق االإدارة الكاملة وامللكية ملنجم كومتور.

و�ضتح�ضل قريغيزالتني على %100 من ح�ض�س االأ�ضهم يف 
غري  وب�ضكل   ، لقريغيز�ضتان  التابعني  غولد  �ضنررا  �ضركتي 
مبا�ضر ، منجم كومتور باالإ�ضافة اإىل مدفوعات نقدية بقيمة 

دوالر. مليون   36.6
دوالر  مليون   50 ق��دره  مبلًغا  ��ا  اأي�����ضً جولد  �ضنررا  �ضتدفع 
اأم���ري���ك���ي ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى امل�������وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وح��م��اي��ت��ه��ا يف 
القر�س  ب�ضداد  بالتزامها  الوفاء  اإىل  باالإ�ضافة  قريغيز�ضتان، 

امل�ضتحق ل�ضركة �ضنررا جولد القاب�ضة للمنجم.
ويف خطاب متلفز مبا�ضر لل�ضعب، و�ضف فخامة الرئي�س �ضادر 
اأن  اإىل  واأ���ض��ار  تاريخي"  "اخراق  باأنها  االتفاقية  ج��اب��اروف 
ال�ضروط التي مت التو�ضل اإليها هي اأف�ضل ما ميكن التو�ضل 
ال��ي��ه يف ال��وق��ت احل����ايل. واأع���ل���ن ان��ف��ت��اح ق��ريغ��ي��ز���ض��ت��ان على 
اال�ضتثمار االأجنبي. وا�ضاف "لقد قلنا دائًما اأن قريغيز�ضتان 
ي�ضاركوننا  باال�ضتثمارات من  دائًما  �ضرنحب  للعمل.  مفتوحة 
وم�ضلحتنا  الوطنية  وممتلكاتنا  القانون  ل�ضيادة  احرامنا 

الوطنية ".

اجلناح النم�صاوي اختتم م�صاركته يف اإك�صبو 2020 دبي بنجاح كبري

�لنم�سا ت�سيد بقدرة �لمار�ت على تنظيم �أحد �أجنح معار�س �لإك�سبو يف �لتاريخ

خلل ندوة افرتا�صية نظمتها �صبكة الغرفة لل�صتدامة 

غرفة جتارة دبي تدعو جمتمع �لأعمال لعتماد ممار�سات �لدفع �لفوري للمقاولني �لفرعيني و�ملوردين

•• دبي-الفجر:

اإك�ضبو  يف  م�ضاركته  ال��ن��م�����ض��اوي  اجل��ن��اح  اخ��ت��ت��م 
ا�ضتقطب  ح��ي��ث  ك��ب��ري،  ب��ن��ج��اح  دب����ي   2020
خ������الل ف������رة احل�������دث ال���ع���امل���ي م����ا ي����زي����د عن 
من  جمموعة  بتنظيم  وقام  زائ��ر،  مليون   1.2
الرامج والفعاليات الناجحة، وفاز ب�ضبع جوائز 
واأو�ضمة بف�ضل ت�ضميمه املعماري الذكي واملوّفر 

للموارد. 
اإك�ضبو  خ����الل  ال��ن��م�����ض��اوي  اجل���ن���اح  ا���ض��ت��ع��ر���س 
2020 دبي الفر�س التي ُتتاح اأمام العامل عند 
املجاالت  خمتلف  يف  اال���ض��ت��دام��ة  م��ع��اي��ري  ت��ب��ّن��ي 
ال�ضاحة  م��ن  النم�ضا  ا���ض��ت��ف��ادت  حيث  احل��ي��وّي��ة، 
جمموعة  لعر�س  اإك�ضبو  اأت��اح��ه��ا  ال��ت��ي  العاملية 
وا�ضعة من حلول اال�ضتدامة يف خمتلف املجاالت، 
يف ال�ضياحة، الزراعة، التنقل والبناء، كما وّظفت 

طاقتها االإبداعية كاملة خالل فرة احلدث.
املفو�ضة  ك���ارل،  بياتريك�س  قالت  املنا�ضبة  بهذه 
هذه  اأغ��ت��ن��م  اأن  "اأود  ال��ن��م�����ض��ا:  جل��ن��اح  ال��ع��ام��ة 
الفر�ضة الأتوجه بال�ضكر لدولة االإمارات العربية 
دبي على هذا   2020 اإك�ضبو  لتنظيمها  املتحدة 
العادة  ج��رت  كما  دب��ي،  ارتقت  ال�ضخم.  النطاق 

التنظيم  خ��الل  من  �ضيتها  م�ضتوى  اإىل  دائ��م��اً، 
 2020 اإك�ضبو  وّح��د  لقد  احل���دث.  لهذا  املبهر 
العامل من جديد، وهو اأمر كان ال بد منه خا�ضة 
بعد اجلائحة، كما وّفر �ضاحة مثالّية اأمام الدول 
ميكنها  ومبتكرة  لالأفكار  حمفّزة  حلواًل  لتقدم 
اإك�ضبو  برهن  كما  االأف�����ض��ل.  نحو  ال��ع��امل  تغيري 
غري  باالإمكانات  غنّي  امل�ضتقبل  باأن  لنا   2020
االإم��ارات لديها  اأن  اأخ��رى  واأثبت مرة  املحدودة، 
اإىل  وحتويلها  ب��ل  ال�ضعاب  حت��دي  على  ال��ق��درة 

اأكر الفر�س". 
دبي   2020 اإك�����ض��ب��و  وّف���ر  "لقد  اأ���ض��اف��ت:  ك��م��ا 
ة عاملية ال مثيل لها ربطت العقول واأقامت  من�ضّ
اجل�ضور بني دول العامل، ما اأتاح الفر�ضة لتقدمي 
الب�ضرية م��ن االق���راب  ق��وّي��ة م��ّك��ن��ت  اب��ت��ك��ارات 
خطوة اإ�ضافية من بناء عامل م�ضتدام يبدو فيه 

امل�ضتقبل اأكر اإ�ضراقاً لالأجيال القادمة". 
على مدار فرة ال�ضتة اأ�ضهر التي اأقيم بها اإك�ضبو 
2020 دبي، ا�ضتقبل اجلناح النم�ضاوي اأكر من 
ابتكاراته  على  تعرفواً  حيث  زائ��ر  مليون   1.2
اأي�ضاً، ح�ضل اجلناح  املتنوعة.  واختروا جتاربه 
وت�ضميمه  اب��ت��ك��ارات��ه  بف�ضل  ج��وائ��ز  �ضبع  ع��ل��ى 
على  القائمة  ا�ضتملت  للبيئة.  ال�ضديق  الفريد 

للمعار�س  ال���دويل  املكتب  م��ن  م��رم��وق��ة  ج��ائ��زة 
الهند�ضة  ف��ئ��ة  يف  الف�ضية"  "امليدالية  وه����ي 
قبل  من  املبنية  االأجنحة  يخ�س  فيما  املعمارية 
ال�����دول، ال��ف��ئ��ة ب���ي. ك��م��ا ف���از ب��اجل��ائ��زة العاملية 
يف   2021 لعام  والت�ضميم  املعمارية  للهند�ضة 
تي  األ  "بي  وج��ائ��زة  امل�ضتدامة"،  "العمارة  فئة 
فئة  يف   2021 لعام  للت�ضميم  بيلت   "BLT

خيار  وق��ع  كما  الطاقة"،  وتوفري  "اال�ضتدامة 
جلنة حتكيم جائزة اأركيتيك�ضرال دايجي�ضت عليه 
النم�ضاوي  اجلناح  ح�ضد  اأي�ضاً،  جناح.  كاأف�ضل 
جائزة الت�ضميم االأملانية لعام 2022 �ضمن فئة 
"الهند�ضة املعمارية املمتازة - الت�ضميم البيئي" 
الت�ضميم  جمل�س  مينحها  هاّمة  جائزة  وه��ي   -

االأملاين. 
وك����ان اجل���ن���اح ال��ن��م�����ض��اوي امل��م��ي��ز، ال����ذي حظي 
املبتكر  بتقدير مثري لالإعجاب بف�ضل ت�ضميمه 
اأبي�س  38 خم���روط���اً  م���ن  م��وؤل��ف��اً  وامل�����ض��ت��دام، 
متداخلة باأ�ضلوب هند�ضي. متّيز اجلناح بت�ضميمه 
وبا�ضتخدام  العربية  الرياح  اأب��راج  امل�ضتوحى من 
مواد بناء طبيعية ونهج ذكي منخف�س االعتماد 
النتائج  اجلناح  هيكل  عك�س  وقد  التقنيات.  على 
الرائعة التي ميكن الو�ضول اإليها عندما جتتمع 
خمتلف الثقافات والعقول، حيث اجتمعت يف بنائه 
البناء  تقنيات  مع  النم�ضاوية  االبتكارات  اأح��دث 
بكفائته  اجل��ن��اح  ام��ت��از  كما  التقليدية.  العربية 
العالية يف ا�ضتخدام الطاقة، حيث ا�ضتهلك طاقة 
التقليدية  باملباين  مقارنة   70% مب��ع��ّدل  اأق��ل 
املكيفة املتواجدة يف ظروف مناخية مماثلة لتلك 
املتحدة، يف حني  العربية  االإم���ارات  املتواجدة يف 

وّفرت ت�ضميماته الداخلية مناخاً متوازناً وخالياً 
من امللّوثات، وعالوة على ذلك كان اجلناح يعمل 
اأتاح  "النم�ضا توقظ احلوا�س" حيث  �ضعار  حتت 
لها  ح�ضر  ال  بتجارب  االنغما�س  فر�ضة  ل���زواره 

م�ضممة الإنعا�س حوا�ضهم. 

فخورون  "نحن  قائلة  ك��ارل  بياتريك�س  اختتمت 
للغاية بالتقدير الذي تلقاه جناح النم�ضا طوال 
فرة اإك�ضبو 2020 دبي، اإنه حقاً ل�ضرف كبري. 
من  ُتن�ضى  ال   2020 اإك�ضبو  يف  جتربتنا  كانت 

جميع النواحي". 

•• دبي-الفجر:

املمار�ضات  وت���ع���زي���ز  ل��ن�����ض��ر  ج���ه���وده���ا  اإط������ار  يف 
املجتمعية  للن�ضاطات  اأجندة  وتاأ�ضي�س  امل�ضوؤولة، 
بدورها  وال��ت��زام��اً  ال��ق��ط��اع اخل��ا���س،  ال��ت��ي تفيد 
املمار�ضات  هذه  باأهمية  ال�ضركات  وعي  تعزيز  يف 
ممار�ضات  عمل  جمموعة  نظمت  ن�ضاطاتهم،  يف 
واملوردين  الفرعيني  للمقاولني  ال��ف��وري  ال��دف��ع 
موؤخراً  لال�ضتدامة  دب��ي  غ��رف��ة  ل�ضبكة  التابعة 
الرئي�ضية  التمكني  افرا�ضية حول عوامل  ندوة 
لت�ضهيل املدفوعات الفورية للمقاولني الفرعيني 

واملوردين املعتمدين.
وهدفت الندوة االإلكرونية اإىل التعريف بكيفية 
ت��ب��ن��ي اإ���ض��رات��ي��ج��ي��ة ����ض���راء ق��وي��ة ل��دع��م الدفع 
الفوري للمقاولني الفرعيني واملوردين، وت�ضليط 
ال�����ض��وء ع��ل��ى ال��ن��ق��اط ال��رئ��ي�����ض��ي��ة مل��ي��ث��اق الدفع 
لثقافة  ال��روي��ج  يف  ودوره  دب��ي  لغرفة  ال��ف��وري 

املدفوعات ال�ضريعة، باالإ�ضافة اإىل مناق�ضة اأهمية 
التف�ضيلية  ال�ضراء  �ضيا�ضة  اأه��داف  وو�ضع  اإن�ضاء 
وعن�ضر  �ضليمة  ���ض��راء  لعملية  م�ضبق  ك�����ض��رط 
اأ�ضا�ضي الأي ا�ضراتيجية توريد ناجحة. وحتدث 

م���دراء وم�ضوؤولون  االإل��ك��رون��ي��ة  ال��ن��دوة  خ��الل 
مي��ث��ل��ون اأه���م ال�����ض��رك��ات يف ال��دول��ة ح��ي��ث �ضملت 
القائمة تارون جويال، رئي�س العمليات التجارية 
يف  وال�ضلب  للحديد  �ضديد  ج��ي��ن��دال  �ضركة  يف 

امل�ضريات  رئي�س  ح��امت،  ون�����ض��اأت  ع��م��ان،  �ضلطنة 
واإعادة  للتاأمني  الوطنية  دب��ي  �ضركة  يف  واالإدارة 
التاأمني، حيث ناق�ضوا املبادئ التوجيهية للتعامل 
واملقاولني  امل����وردي����ن  م���ن  خم��ت��ل��ف��ة  ف���ئ���ات  م���ع 

واأ�ضحاب  ك�ضركاء  معهم  والتعامل  املعتمدين، 
امل�ضلحة الرئي�ضيني يف �ضل�ضلة التوريد الأي �ضركة 
ودعمهم يف الوفاء مبتطلبات التوثيق احلكومية 
�ضريبية،  الأ���ض��ب��اب  خا�ضة  املختلفة  ال�ضركة  اأو 
لتجنب اأي تاأخري يف املدفوعات. وخالل كلمته يف 
الدكتور كمال مالحي،  اأكد  الندوة االفرا�ضية، 
مدير اأول مركز اأخالقيات االأعمال يف غرفة دبي 
اإىل  يهدف  دب��ي  لغرفة  الفوري  الدفع  ميثاق  اأن 
زي���ادة ال��وع��ي وغ��ر���س ثقافة ال��دف��ع ال��ف��وري بني 
جمتمع االأعمال يف االإمارة، موؤكداً اأن االلتزامات 
توجيهية  كمبادئ  ا  اأي�ضً تعمل  للميثاق  ال�ضبعة 
واأ�ضا�ضية لت�ضهيل املدفوعات الفورية، معتراً اإىل 
اأن العوامل امل�ضاعدة الرئي�ضية املقدمة كجزء من 
القيا�ضية والرموز  الت�ضغيل  اإج��راءات  امليثاق هي 

الالزمة لتنفيذ ممار�ضات الدفع الفوري.
ومتثل �ضبكة غرفة دبي لال�ضتدامة من�ضًة اأ�ضا�ضيًة 
ملجتمع االأعمال لتبادل املعلومات واخلرات حول 

اأف�ضل املمار�ضات يف تطبيق امل�ضوؤولية االجتماعية 
ل��ل��م��وؤ���ض�����ض��ات، وه����ي مب��ث��اب��ة ن�����اٍد ي��ج��م��ع جميع 
االجتماعية  املمار�ضات  مبجال  املهتمة  ال�ضركات 
دبي  غرفة  �ضبكة  وتعتر  وامل�ضتدامة.  امل�ضوؤولة 
املمار�ضات  اأف�ضل  لن�ضر  فعالة  اأداة  لال�ضتدامة 
لتحديات  م�ضتدامة  بحلول  واخل��روج  امل�ضتدامة، 
بن�ضاطاته  يتعلق  فيما  اخلا�س  القطاع  يواجهها 
ال�ضركات  ع��م��ل��ي��ات  ع��ل��ى  وت��اأث��ريات��ه��ا  وع��م��ل��ي��ات��ه 

الت�ضغيلية.
وي�����ض��ك��ل م���رك���ز اأخ���الق���ي���ات االأع����م����ال ال�����ذي مت 
اإطالقه يف غرفة جتارة و�ضناعة دبي عام 2004 
املركز االأقدم واالأهم من نوعه يف دولة االإمارات 
امل�ضوؤولية  ملفهوم  الرويج  البارز يف  ل��دوره  نظراً 
بت�ضجيع  امل��رك��ز  وي��ق��وم  ل��الأع��م��ال.   االجتماعية 
اأع�ضاء غرفة دبي على تطبيق ممار�ضات االأعمال 
موؤ�ض�ضاتهم  اأداء  تعزيز  يف  ت�ضاهم  التي  امل�ضوؤولة 

وقدراتهم التناف�ضية.

كهرباء ومياه دبي تطلع م�سوؤولة فنلندية على �أف�سل ممار�ساتها �لعاملية�لإمار�ت للأملنيوم و معادن �ل�سعودية متدد�ن مذكرة �لتفاهم يف جمال �لتكنولوجيا
•• اأبوظبي-وام:

العاملية  االإم������ارات  ���ض��رك��ة  ات��ف��ق��ت 
لالأملنيوم و�ضركة التعدين العربية 
ال�ضركة  "معادن"  ال�������ض���ع���ودي���ة 
املتخ�ض�ضة يف �ضناعة التعدين يف 
واإحدى  ال�ضعودية  العربية  اململكة 
���ض��رك��ات ال��ت��ع��دي��ن االأ�����ض����رع منواً 
اتفاقهما  مت��دي��د  على  ال��ع��امل،  يف 
مل���وا����ض���ل���ة ا����ض���ت���ع���را����س جم����االت 
املحتملة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  ال��ت��ع��اون 
�ضناعة  يف  القيمة  �ضل�ضلة  �ضمن 

االأملنيوم.
ال��ت��ف��اه��م يف دبي  ووّق������ع م���ذك���رة 
الرئي�س  كلبان،  ب��ن  النا�ضر  عبد 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�������ض���رك���ة االإم����������ارات 
العاملية لالأملنيوم، وريا�س بن �ضعد 
االأعلى  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ال��ن�����ض��ار، 
اال�ضراتيجية  االأمل��ن��ي��وم  ل��وح��دة 
العربية  ال���ت���ع���دي���ن  ����ض���رك���ة  يف 
ال�ضيد  معايل  بح�ضور  ال�ضعودية، 
�ضعيد حممد الطاير، نائب رئي�س 
االإم�������ارات  ���ض��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
العاملية لالأملنيوم، وم�ضبح الكعبي 
ع�ضو جمل�س اإدارة �ضركة االإمارات 

العاملية لالأملنيوم.
تفاهم  م���ذك���رة  االت����ف����اق  ومي�����دد 
وق��ع��ه��ا ال��ط��رف��ان ع���ام 2018 يف 
يف  التعاون  �ضبل  ا�ضتعرا�س  �ضبيل 
تطوير تكنولوجيا �ضهر االأملنيوم، 
احلديثة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ذل����ك  يف  مب���ا 
انبعاثات  خ��ف�����س  اإىل  ال���ه���ادف���ة 
�ضعي  جانب  اإىل  الدفيئة،  الغازات 
اإدارة  يف  ال��ت��ع��اون  اإىل  ال��ط��رف��ني 
امل��ن��ت��ج��ات ال��ث��ان��وي��ة ال��ن��اجت��ة عن 
االأملنيوم  اإم����داد  �ضل�ضلة  عمليات 

•• دبي -وام:

ا���ض��ت��ق��ب��ل م���ع���ايل ���ض��ع��ي��د حممد 
الرئي�س  امل��ن��ت��دب  الع�ضو  ال��ط��اي��ر 
ومياه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
هو�ضو-كاليو  ج��ان��ا  م��ع��ايل  دب����ي 
ال�������ض���ك���رت���رية ال����دائ����م����ة ل�������وزارة 
جمهورية  يف  وال����زراع����ة  ال��غ��اب��ات 
ماريان  ���ض��ع��ادة  ب��ح�����ض��ور  ف��ن��ل��ن��دا 
فنلندا  جمهورية  �ضفرية  ني�ضيلال 
الدولة وذلك لالطالع على  لدى 
اأف�����ض��ل امل��م��ار���ض��ات ال��ع��امل��ي��ة التي 
اإنتاج  جم���ال  يف  الهيئة  تعتمدها 
واال�ضتدامة  امل��ي��اه  وت��وزي��ع  ون��ق��ل 
امل�ضتقبل  وا���ض��ت�����ض��راف  واالب��ت��ك��ار 
اأبرز  م��ن  واح����دة  الهيئة  ب��اع��ت��ب��ار 
العامل  املوؤ�ض�ضات اخلدماتية حول 
واأكرها متيزاً يف جميع املجاالت.

وح�����ض��ر ال��ل��ق��اء م���ن ج��ان��ب هيئة 
كهرباء ومياه دبي كل من املهند�س 
التنفيذي  النائب  وليد بن �ضلمان 
االأعمال  تطوير  لقطاع  للرئي�س 
امل��ه��ريي النائب  وال��ت��م��ي��ز وخ��ول��ة 
التنفيذي للرئي�س لال�ضراتيجية 

واالت�ضال احلكومي.
ورحب معايل �ضعيد حممد الطاير 
مبعايل ال�ضكرترية الدائمة لوزارة 
جمهورية  يف  وال����زراع����ة  ال��غ��اب��ات 
امل�ضاريع  اأه���م  م�ضتعر�ضاً  فنلندا 
وامل���ب���ادرات وال���رام���ج ال��ت��ي تقوم 
روؤية  حتقيق  اإط���ار  يف  الهيئة  بها 
وتوجيهات القيادة الر�ضيدة ..الفتاً 
دبي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  اأن  اإىل 
وخطط  ا�ضراتيجياتها  ت�ضتلهم 
عملها من روؤية وتوجيهات �ضاحب 
اآل  ال�ضيخ حممد بن را�ضد  ال�ضمو 

بالن�ضبة  ال���ع���امل  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى 
العاملية  ال��ق��ط��اع��ات  م���ن  ل��ل��ع��دي��د 
يركز  م�ضتقبل  ن��ح��و  ت��ت��ج��ه  ال��ت��ي 
ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة واال���ض��ت��دام��ة، وهذه 
التعاون  زي��ادة  ت�ضتهدف  ال�ضراكة 
اجلهود  لتوحيد  ال�����ض��رك��ت��ني  ب��ني 
م�ضتويات  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال���رام���ي���ة 

اال�ضتدامة يف اإنتاج االأملنيوم".
العاملية لالأملنيوم  االإم��ارات  طورت 
االأملنيوم  ل�����ض��ه��ر  خ��ا���ض��ة  ت��ق��ن��ي��ة 
25 عاماً، وا�ضتخدمت  الأكر من 
طورتها  ال��ت��ي  التكنولوجيا  ه���ذه 
يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة 
منذ  امل�����ض��اه��ر  ت��و���ض��ع��ات  يف جميع 
قيامها  اإىل  اإ���ض��اف��ًة  الت�ضعينيات، 
االإنتاج  خ��ط��وط  جميع  بتحديث 

القدمية.

واإعادة تدوير االأملنيوم.
كلبان،  ب���ن  ال��ن��ا���ض��ر  ع��ب��د  وق�����ال 
الرئي�س التنفيذي ل�ضركة االإمارات 
"ي�ضّرنا متديد  لالأملنيوم:  العاملية 
اتفاقنا مع �ضركة التعدين العربية 
ال�ضتك�ضاف  "معادن"  ال�����ض��ع��ودي��ة 
جم������االت ال����ت����ع����اون امل��ح��ت��م��ل��ة يف 
بهدف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  ال���ت���ط���وي���ر 
ال�ضركتني،  يف  اال���ض��ت��دام��ة  تعزيز 
على  ال��ت��غ��ل��ب  ���ض��رع��ة  الأن  ن���ظ���راً 
التحديات الكرى تتطلب ت�ضافر 

جهود جميع االأطراف املعنية".
م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال ري��ا���س ب��ن �ضعد 
االأعلى  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ال��ن�����ض��ار، 
اال�ضراتيجية يف  االأملنيوم  لوحدة 
�ضركة التعدين العربية ال�ضعودية: 
املعادن  اأه���م  م��ن  االأمل��ن��ي��وم  "يعّد 

ت�ضّغل معادن اأكر جممع متكامل 
عالية  ب��ك��ف��اءة  االأمل��ن��ي��وم  ل�ضناعة 
على م�ضتوى العامل يف راأ�س اخلري 
للمملكة  ال�ضرقية  ال�ضواحل  على 
العربية ال�ضعودية، وت�ضمل اأعمالها 
�ضل�ضلة كاملة من تعدين االأملنيوم 
ويت�ضمن  االأ����ض���واق،  يف  بيعه  اإىل 
وم�ضفاة  البعيثة  منجم  امل��ج��م��ع 
متكاملة وم�ضهر ومرافق الدرفلة 
وال��ت�����ض��دي��ر ..ف�������ض���اًل ع���ن ذل���ك، 
وال�ضبائك  الق�ضبان  معادن  توفر 
واالأل�����������واح وم���ن���ت���ج���ات االأمل���ن���ي���وم 
امل����درف����ل����ة وع���ال���ي���ة اجل��������ودة اإىل 
اأنحاء  جميع  يف  العمالء  خمتلف 
العامل، مبا يف ذلك كرى �ضركات 
والعالمات  ال�������ض���ي���ارات  ت�����ض��ن��ي��ع 

التجارية اال�ضتهالكية.

ا�ضراتيجية دبي للطاقة النظيفة 
2050 وا�ضراتيجية دبي للحياد 
تهدف  ال��ت��ي   2050 ال���ك���رب���وين 
القدرة  م��ن   100% ت��وف��ري  اإىل 
من  االإم���ارة  يف  للطاقة  االإنتاجية 
بحلول  النظيفة  الطاقة  م�ضادر 

عام 2050.
توا�ضل  الهيئة  اأن  معاليه  واأو�ضح 
تطوير بنية حتتية عاملية امل�ضتوى 
امل����ت����زاي����د على  ال���ط���ل���ب  ت�����واك�����ب 
ال��ك��ه��رب��اء وامل��ي��اه يف دب���ي وتوفري 
املعايري  اأع����ل����ى  وف�����ق  خ���دم���ات���ه���ا 
االإنتاجية  القدرة  ..وتبلغ  العاملية 
االإجمالية للمياه يف الهيئة 490 
يومياً-  امل��ي��اه  م��ن  ج��ال��ون  مليون 
منها 63 مليون جالون با�ضتخدام 
تقنية التنا�ضح العك�ضي- وذلك يف 
الإنتاج  علي  جبل  حمطات  جممع 
الطاقة وحتلية املياه والذي يعتر 

رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
واالبتكار  اال�ضتدامة  اهلل" لتعزيز 
اأخ�ضر  اق��ت�����ض��اد  ن��ح��و  وال���ت���ح���ول 

م�ضتدام.
واأك��د معاليه اأن��ه ل��دى اإم���ارة دبي 
�ضجل حافل من االإجن��ازات املهمة 
وا���ض��رات��ي��ج��ي��ة وا���ض��ح��ة واأه����داف 
حم������ددة ل����زي����ادة االع���ت���م���اد على 
�ضمن  والنظيفة  املتجددة  الطاقة 
م���زي���ج ال���ط���اق���ة يف دب����ي يف اإط����ار 
جهودها لتعزيز مكانة دبي كمركز 

عاملي لال�ضتدامة.
اآل  را���ض��د  ب��ن  ويعد جمّمع حممد 
اأكر  ال�ضم�ضية  ل��ل��ط��اق��ة  م��ك��ت��وم 
جم���م���ع ل���ل���ط���اق���ة ال�����ض��م�����ض��ي��ة يف 
العامل  م�ضتوى  على  واح��د  موقع 
وف�����ق ن���ظ���ام امل���ن���ت���ج امل�����ض��ت��ق��ل من 
اأهداف  لتحقيق  م�ضروعاتها  اأب��رز 

لتزويد  الرئي�ضية  ال��رك��ائ��ز  اأح���د 
الكهرباء  ب���خ���دم���ات  دب����ي  اإم�������ارة 

واملياه.
وت����ه����دف ال��ه��ي��ئ��ة ل���ل���و����ض���ول اإىل 
امل��ي��اه املحالة  %100 م��ن  اإن��ت��اج 
الطاقة  م����ن  م���زي���ج  ب���ا����ض���ت���خ���دام 
النظيفة يجمع بني م�ضادر الطاقة 
املتجددة واحلرارة املهدورة بحلول 
تطوير  ون���وا����ض���ل   .2030 ع����ام 
املبتكرة  اال����ض���ت���ب���اق���ي���ة  احل����ل����ول 
الذكية  �ضبكتنا  ع��ل��ى  ب��االع��ت��م��اد 
الثورة  تقنيات  واأح����دث  املتقدمة 
ال�����ض��ن��اع��ي��ة ال���راب���ع���ة ب��ه��دف رفع 
الكفاءة وتر�ضيد اال�ضتهالك حيث 
ن�ضبة  خ��ف�����س  ال��ه��ي��ئ��ة يف  جن��ح��ت 
الفاقد يف �ضبكات نقل وتوزيع املياه 
اإىل   1988 ع���ام  يف   42% م���ن 
2021 وتعد من  %5.3 يف عام 

اأدنى الن�ضب يف العامل.
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العدد 13514 بتاريخ 2022/4/8 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطعم وكافيه مزاج تامي

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2721937 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

اإ�ضافة حممد طه طه عبداملنعم �ضلبي %100
تعديل وكيل خدمات 

 اإ�ضافة �ضعيد حممد را�ضد الالغ�س الظنحاين
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 حذف �ضعيد حممد را�ضد الالغ�س الظنحاين
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13514 بتاريخ 2022/4/8 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مكتب تخلي�س للطباعة

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�ضة رقم:2746173 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة احمد جمعه را�ضد جمعه �ضامل %49

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة تخلي�س للمعامالت ذ.م.م
TAKHLEES TRANSACTIONS L.L.C

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف احمد جمعه را�ضد جمعه �ضامل
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

 تعديل اإ�ضم جتاري من/ مكتب تخلي�س للطباعة 
TAKHLEES TYPING OFFICE 

اإىل / مكتب تخلي�س للطباعة ذ.م.م
 TAKHLEES TYPING OFFICE L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13514 بتاريخ 2022/4/8 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/هند�ضة الدروي�س االمارات ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�ضة رقم:1028580 
تعديل مدير / اإ�ضافة بهاء الدين �ضالح �ضعيد النحوى

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة هند�ضة الدروي�س االمارات ذ م م 
DARWISH ENGINEERING EMIRATES L L C

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضلمان جا�ضم دروي�س
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف ح�ضن جا�ضم دروي�س فخرو

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل جا�ضم الدروي�س فخرو
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف حمد جا�ضم الدروي�س فخرو

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف احمد قا�ضم دروي�س فخرو
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ هند�ضة الدروي�س االمارات - ذ م م 

DARWISH ENGINEERING EMIRATES - L L C 
اإىل/هند�ضة الدروي�س االمارات - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م 

DARWISH ENGINEERING EMIRATES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية خالل 
اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 13514 بتاريخ 2022/4/8 

اإعــــــــــلن
خلدمات  رايدر  ال�ض�����ادة/توب  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN قد تقدموا الينا بطلب تو�ضيل الطلبات رخ�ضة رقم:3832824 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
ا�ضافة ا�ضماعيل �ضامبيه را�ضد �ضعيد البلو�ضي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
حذف فهد عبيد حممد القحومي الزيودي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

العدد 13514 بتاريخ 2022/4/8 

اإعــــــــــلن
لل�ضيانة  توب  ال�ض�����ادة/�ضكاي  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�ضة رقم:1079714 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

ا�ضافة بدر �ضعيد حبان �ضعيد الكثريي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

حذف مبارك م�ضلم جمعه العرميي اجلنيبي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

العدد 13514 بتاريخ 2022/4/8 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطعم مومنت ك�ضري 

CN قد تقدموا الينا بطلب وبا�ضتا رخ�ضة رقم:2806528 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

ا�ضافة عبيد علي حممد خمي�س احلب�ضي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

حذف �ضعيد م�ضبح حممد علي النعيمي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

العدد 13514 بتاريخ 2022/4/8 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/غمازات 

مل�ضتح�ضرات التجميل والعطور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2910928 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13514 بتاريخ 2022/4/8 

الغاء اعلن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بخ�ضو�س الرخ�ضة 
ال�س  مركز  التجاري  باال�ضم   CN رقم:1126754 
طلب  بالغاء  الرفيهيه  وااللعاب  لالنرنت  فيغا�س 

تعديل الرخ�ضة واعادة الو�ضع كما كان عليه �ضابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13514 بتاريخ 2022/4/8 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/يف �ضي 

ام كليك�س للت�ضوير الفوتوغرايف
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:4087736 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13514 بتاريخ 2022/4/8 

 اإعـــالن �شطب قيد
تعلن وزارة االقت�ضاد باأن ال�ضادة/�ضركة ون ورك�س ا�س بي ايه- 
ابوظبي )اجلن�ضية: ايطاليا( قد تقدمت بطلب �ضطب قيد فرع 
ال�ضركة يف اإمارة ابوظبي )العنوان: املرور- اياد حماد ح�ضن �ضامل 
احلرازين �س.ب: 32٧28( واملقيدة حتت رقم )5292( يف �ضجل 
ال�ضركات االجنبية يف الوزارة. وتنفيذا الحكام القانون االحتادي 
و  وتعديالتة  التجارية  ال�ضركات  �ضاأن  يف   2015 ل�ضنة   )2( رقم 
دليل  اعتماد  �ضاأن  يف  2010م  ل�ضنة   )3٧٧( رقم  الوزاري  القرار 
باخلارج  املوؤ�ض�ضة  املن�ضاآت  ومكاتب  لفروع  الرخي�س  اجراءات 
احلق  ا�ضحاب  ال�ضادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة  واملناطق 
ميعاد  يف  الوزارة  اىل  باعرا�ضهم  يتقدموا  ان  االعرا�س  يف 
وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�ضر  تاريخ  من  �ضهر  يتجاوز  ال 

االقت�ضاد اإدارة الت�ضجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

Date 8/ 4/ 2022  Issue No : 13514
In lawsuit No. AJCAPCIRECON 200/0000008 / 

Petition for review of publication
The defendant: Dawood Khan Muhammed 
Address: Ajman - Al-Jurf - opposite Ajman Court - Mazoon Al-Ghanim 
Building - Office No. 106 - TEL 0569653755
Let it be known to you that the petitioner: Azaq Muhammad Akram has 
appealed the judgment issued on .................../20 in First Instance Case No 
AJCAPCIRECON 200/0000008 / Petition for review of publication.
You are required to attend or who represents you before the Ajman 
Federal Court in the House of the Judiciary on ........ corresponding to 
19/04/2022 at 09:00 am and present your evidence. In the event of your 
non-attendance or attendance Who represents you legally, the court will 
consider the case in your absence.
Judicial Services Office
Omar Rashid Al Muhairi

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70392 Date 8/ 4/ 2022  Issue No : 13514
Notification by Publication for a Defendant

Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICIREA2022/0001734 Civil/ Partial

To Defendant: HAZRAT BILAL MUHAMMAD SHER
Unknown place of residence: Dubai Mutina, opposite Lulu Hypermarket, Pak Darpar 
Bldg, floor 4, apartment 403. Mob. 0567414189 The plaintiff: Gulam Sabir Mizra 
Muhammad Shafique, nationality: Pakistan, filed the above-mentioned case case 
requesting you with the following:
- Bind the defendant to return AED 50000.
- Bind the defendant with the costs and attorney fees.
- Notify the defendant with the hearing and statement.
You are requested to attend the hearing on 29/03/2022 before case management 
office, Sharjah Federal Civil First Instance Court (case admin office) in person or to 
be represented by a legal attorney to submit a plea along with all documents within 
10 days of the date of publication in order to consider the above- mentioned case in 
your capacity as defendant.
Legal Services Office
Hamid Abdullah Alsadi

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70535

Date 8/ 4/ 2022  Issue No : 13514
Public notice Memo

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

in Case No. SHCFICIREA2021/0008496, Civil (Partial)
To the defendant: Muhammad Arslan Munir Ahmed, Address: 9408211
We inform you that on 29/03/2022. this court ruled against you in the 
above-mentioned case in favor of Sharjah Taxi (L.L.C), as follows:
The judgement
Obligate the defendant to pay an amount of 3828.39 dirhams (Three 
thousand eight hundred twenty-eight dirhams and thirty-nine fils only) 
and to pay the expenses, refusing more than this.

Judge / Kholoud Saif Matar Alzaabi
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70522 Date 8/ 4/ 2022  Issue No : 13514
Public notice Memo

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

in Case No. SHCFICIREA2021/0008617, Civil (Partial)
To the defendant: Zia Ur Rehman Muhammad Boota, Address: 9409783
We inform you that on 29/03/2022, this court ruled against you in the 
above-mentioned case in favor of Sharjah Taxi (L.L.C), as follows:
The judgement
Obligate the defendant to pay an amount of 8302.94 dirhams (Eight 
thousand three hundred two dirhams and ninety-four fils) and to pay the 
expenses, refusing more than this.
Judge / Kholoud Saif Matar Alzaabi
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70522

Date 8/ 4/ 2022  Issue No : 13514
Dubai Court of First Instance 

Notification for Payment by Publication
Execution No. 211/2019/464, Real Estate Execution

Considered at Eighth Execution Judicial Department No. 229
Subject Matter of Execution : The implementation of the issued judgment in the lawsuit No. 
2018/144, Real Estate Plenary, to pay the executed amount of AED 638620.67, including charges 
and expenses.
Claimant: Mr. Abdullah Hashem Salem Al Ghafri and others.
Address: Dubai, Deira, Al Garhoud, Bushkar Building, 57 Jijikomtro Street, 1st Floor, Office 
No. 103, Phone No.: 042217010, Fax: 048886949, Mobile: 0504505098, Email: fahad@fahad-
lawfirm.ae, Makani No.: 3289393656
Represented by: Mr. Ahmed Ali Ibrahim Al Amiri
Notified Party: 1. M/s: Town Centre Management Limited Judgment Debtor
Subject Matter of the Notice: We hereby notify you that the above mentioned claimant has filed 
against you, the executive lawsuit mentioned above, the subject matter of the claim to obligate you 
to pay the executed amount of AED 638620.67, to the claimant or the court treasury. IN WITNESS 
WHEREOF, the court will initiate the execution measures against you in case of failure to subject 
to the said decision within fifteen (15) days from the date of publication of this notice.
Prepared by
Huda Ali Al Zarooni

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 8/ 4/ 2022  Issue No : 13514
Dubai Court of First Instance 

Notification by Publication of Payment
In Execution No. 253/ 2022 / 1653- Cheque Execution

In the nineth Execution Circuit No.230
Execution Subject : Claiming for the value of the return cheques of (3,424,030) 
Three million Four hundred Twenty-Four thousand and Thirty dirhams drawn on 
RAKBANK and ADCB issued by ALL WELL GENERAL TRADING (LLC) and 
cheques signatory Mr./Mohammad Hossein Model, Canadian National in his capacity 
as Director and Partner.
Plaintiff : SAHNI GENERAL TRADING LLC.
Address : UAE - Dubai - Naif - Dubai - Deira St-Flat No.36-37
Defendant: 1- ALL WELL GENERAL TRADING (LLC), Capacity as a Defendant
2- Mohammad Hossein Model, Capacity as a Defendant
Notification Subject : Has filed the above-mentioned executive lawsuit against you 
and obligated you to pay the executed amount of (DHs 3431505) to the Plaintiff or the 
court treasury. Accordingly, the court will initiate executive procedures against you in 
the event of non-compliance with the said judgment within 15 days from the date of 
publishing this notification.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

العدد 13514 بتاريخ 2022/4/8 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:3112/2021/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية ال�ضابعة رقم 134

 )264000( وق��دره  للمدعي مببلغ  يوؤديا  بان  والتكافل  بالت�ضامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�ضوع 
درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم 

بالنفاذ املعجل بال كفالة .
املدعي:عبدالرحمن حممد عبداهلل عبيد اهلل النعيمي

ام��ارة دبي - بور�ضعيد - ديره - دبي - �ضارع بور�ضعيد - مبنى بناية املطار بجوار بيزن�س بويت  عنوانه:االمارات - 
- �ضقة االول 10٧

املطلوب اإعالنهما : 1- ح�ضني عنر ح�ضني طايع 2- مروان بن اال�ضعد ال�ضبعي  -  �ضفتهما : مدعى عليهما
مو�ضوع االإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ:2022/3/2 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/
عبدالرحمن حممد عبداهلل عبيد اهلل النعيمي بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )164.000( درهم 
مقابل  درهم  والف  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  عليهما  املدعي  والزمت  �ضامال  تعوي�ضا  درهم   )20.000( وبتعوي�ضه مببلغ 
لن�ضر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  املحاماة. حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني  اتعاب 

االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

70392

العدد 13514 بتاريخ 2022/4/8 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1937/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 3520/2020 جتاري جزئي ، ب�ضداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )50350.3( درهم والفائدة 5% �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.

طالب التنفيذ : وي�ضدوم لينك للنقليات �س.ذ.م.م
عنوانه:االمارات - ام��ارة ال�ضارقة - اخلان - املجاز 3 - بنايه الغامن - الطابق الثالث - مكتب 308 - 

info@ihadvocates.com:الهاتف:0561626220 - الريد االلكروين
املطلوب اإعالنهما : 1- �ضركة كري�ضتال �ضتار لتعبئة املياه ذ.م.م 2- واحة كري�ضتال لتجارة املياه املعدنية 

- �ضفتهما : منفذ �ضدهما
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  : قد  االإع��الن  مو�ضوع 
وقدره )50350.30( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392 العدد 13514 بتاريخ 2022/4/8 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  1886/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
ب�ضداد   ، نزاع جتاري  الدعوى رقم 3103/2021  ال�ضادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�ضوع 

املبلغ املنفذ به وقدره )45920( درهم والفائدة القانونية �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.
طالب التنفيذ : انغت خلدمات ال�ضرف ال�ضحي ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بور�ضعيد - ديره - دبي - �ضارع بور�ضعيد - �ضقة االول 10٧
املطلوب اإعالنه : 1- تريام للخدمات الفنية �س.ذ.م.م - �ضفته : منفذ �ضده

املبلغ  املذكورة اعاله والزامكم بدفع  التنفيذية  اأقام عليكم الدعوى  مو�ضوع االإعالن : قد 
، وعليه فان املحكمة  اأو خزينة املحكمة  املنفذ به وق��دره )45920( درهم اىل طالب التنفيذ 
 )15( خالل  املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  االج��راءات  �ضتبا�ضر 

يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392

العدد 13514 بتاريخ 2022/4/8 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0054445
اإخطار عديل

املخطر : حاجى حممد �ضليم حممد دين - باك�ضتاين اجلن�ضية ب�ضفتي وكيل عن ال�ضيد/حممد جليل ح�ضني علي احمد 
)SH20201108D52824( الهزمي - كويتي اجلن�ضية مبوجب وكالة م�ضدقة من الكاتب العدل برقم

العنوان : ال�ضارقة - الند 
املخطر اليه : �ضجاد احمد فراز راجا خان فراز - باك�ضتاين اجلن�ضية

العنوان : ال�ضارقة - القا�ضمية/ الند - برج عالية - �ضقة 201
هاتف رقم : 0521397184- 0562596749

العن�وان : ال�ضارقة - الند - هاتف : )0505599781(
مو�ضوع االإخطار : دفع قيمة �ضيك

الوق�ان�ع :- حيث اأن املخط�ر اليه حرر �ضيك رقم )000033( ل�ضالح املخطر بقيمة )6000( درهم - �ضتة اآالف درهم 
ال�ضيك م�ضحوبه على )بنك االمارات دبي الوطني( احل�ضاب مغلق ، - وحيث ان املخطر اليه يرف�س �ضداد على الرغم 
من ا�ضتنفاذ كافة الطرق الودية ، - وعليه فان املخطر يرغب يف انذار املخطر اليه ب�ضرورة دفع قيمة ال�ضيك واال �ضوف 
ي�ضطر ا�ضفا التخاذ االجراءات القانونية �ضده و ا�ضعرك ب�ضداد املبلغ يف مدة اق�ضاه 5 ايام ، - وعليه يلتم�س املخطر 

من �ضعادة الكاتب العدل اإخطاركم بهذا ر�ضميا ، 
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13514 بتاريخ 2022/4/8 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0056627
اخطار عديل للوفاء مببلغ 30000 درهم

املخطر : حممد قا�ضم ح�ضوين - عراقي اجلن�ضية ، واحمل بطاقة هوية رقم )784196379940741(
العنوان ال�ضارقة - املجاز - هاتف رقم : )971501743796(

mohammedqassem100@gmail.com : الريد االلكروين
 املخطر اإليه : عادل بن �ضامل بن �ضعيد املهريي - �ضعودي اجلن�ضية ويحمل بطاقة هوية اماراتية رقم 784198510740222 

العنوان : ال�ضارقة- جماز - بناية الدفا - �ضقة رقم 405-  هاتف رقم : )971505043465(
مو�ضوع االإخطار : املطالبة مببلغ قدره )30،000( درهم.

- حيث ان املخطر اليه قد حرر للمخطر مبوجب اي�ضال اإقرار �ضند امانه مببلغ وقدره )30000( درهم )ثالثون الف 
درهم( وعليه اأن يوؤد املبلغ عند ال�ضداد كامال حني الطلب.

- حيث اأن املخطر طلب من املخطر اإليه ب�ضداد املبلغ تكرارا ومرارا وذلك �ضخ�ضيا وهاتفيا وكل الو�ضائل التوا�ضل ولكن 
دون جدوى، - حيث اأن املخطر طالب املخطر اإليه و ممتنع عن �ضداد املبلغ دون مرر. 

- وحيث اأن املخطر يرغب يف اخطار املخطر اإليه ب�ضرورة �ضداد املبلغ يف موعد اق�ضاه خم�ضة اأيام من تاريخ االإخطار واال 
�ضوف يقوم  املخطر باتخاذ االجراءات القانونية �ضده 

- وعليه يلتم�س املخطر من �ضعادة الكاتب العدل بال�ضارقة اإخطاركم بهذا ر�ضميا
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13514 بتاريخ 2022/4/8 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 446/2022/253 تنفيذ �شيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�ضعة رقم 230  

مو�ضوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�ضيك املرجتع رقم )000001( وال�ضادر عن املنفذ �ضده يارو�ضالف 
دون�ضينكو بقيمة )370،000( ثالثمائة و�ضبعون الف درهم 

طالب التنفيذ : جينج فريونيكا انتي اندريو  
عنوانه : االإمارات - اإمارة ال�ضارقة - اخلان - ال�ضارقة �ضاع كورني�س اخلان - مبنى ا�ضا�س - �ضقة 504  

املطلوب اإعالنه : 1 - يارو�ضالف  دون�ضينكو - �ضفته : منفذ �ضده   
مو�ضوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

املحكمة. خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   375535
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392
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الفجر الريا�ضي

•• دبي -وام:

للمبارزة  ال�������دويل  االحت�������اد  اأ�����ض����اد 
باجلهود التي تبذلها اللجنة املنظمة 
لل�ضباب  ل��ل��م��ب��ارزة  ال��ع��امل  لبطولة 
والتي   ،  "2022 "دبي  والنا�ضئني 
جممع  يف  ح��ال��ي��ا  دب���ي  ت�ضت�ضيفها 
ح��م��دان ال��ري��ا���ض��ي، وه���و م��ا جعلها 
احلدث االأهم واالأب��رز على م�ضتوى 
جهود  بف�ضل  حالياً  العاملية  املبارزة 
احت����اد االإم������ارات ل��ل��م��ب��ارزة الإجن���اح 
هذه البطولة و�ضعيه لتقدمي ن�ضخة 
م�ضاركة  ظ���ل  يف  ل��ل��ع��امل  م��ت��م��ي��زة 
والعبة  الع����ب   1600 م���ن  اأك�����ر 
ميثلون 102 دولة من جميع اأرجاء 

العامل.
وب����ه����ذه امل���ن���ا����ض���ب���ة ق�����ام اإمي���ان���وي���ل 
ك���ات�������ض���ي���اداك���ي�������س، رئ���ي�������س االحت�����اد 
بتكرمي  ب��االإن��اب��ة،  للمبارزة  ال���دويل 
���ض��ع��ادة ال�����ض��ي��خ امل��ه��ن��د���س ���ض��امل بن 
االحتادين  رئي�س  القا�ضمي  �ضلطان 
العربي واالماراتي للمبارزة ورئي�س 
االحت���اد اال���ض��ي��وي ل��ل��م��ب��ارزة، رئي�س 
للبطولة،  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 

لالرتقاء  ���ض��ع��ادت��ه  ج���ه���ود  م��ث��م��ن��اً 
امل�ضتوى  ع��ل��ى  امل����ب����ارزة  مب�����ض��ت��وى 
العربي واالآ�ضيوي والدويل، وهو ما 
جت�ضد يف جناح الن�ضخة احلالية من 

بطولة العامل لل�ضباب والنا�ضئني.

ك���م���ا ق�����ام رئ���ي�������س االحت�������اد ال�����دويل 
الدكتورة  بتكرمي  باالإنابة،  للمبارزة 
هدى املطرو�ضي االأمني العام الحتاد 
االم��������ارات ل���ل���م���ب���ارزة رئ��ي�����س جلنة 
للمبارزة  ال��ع��رب��ي  االحت���اد  امل����راأة يف 

بجهودها  م�ضيداً  البطولة،  ومدير 
دوره��ا يف جناح هذا احلدث  ومثمناً 
ب��ف�����ض��ل ال��ع��م��ل امل�����ض��ت��م��ر وال������دوؤوب 
املبارزة على  �ضعياً ال�ضتدامة ريا�ضة 

امل�ضتوى املحلي والدويل.

املهند�س  ���ض��ع��ادة  ق���ال  وم���ن ج��ان��ب��ه 
القا�ضمي:  �ضلطان  بن  �ضامل  ال�ضيخ 
نعمل  للمبارز  االم����ارات  احت���اد  "يف 
الر�ضيدة  احلكومة  توجيهات  ح�ضب 
وندعم متكني املراأة واثباتاً لهذا فاإن 

احلدث  هذا  مديرة  هدى  الدكتورة 
العاملي الكبري تقوم بقيادة منظومة 
ال��ع��م��ل ب��ج��د واق����ت����دار وجن���ح���ت يف 
بال�ضكل  ال��ف��ع��ال��ي��ات  واإدارة  تنظيم 
منظومة  ���ض��ع��ي��د  وع���ل���ى  امل��ن��ا���ض��ب، 

املبارزة  منظومة  تعتر  ككل  العمل 
االإم���ارات���ي���ة ك��ك��ل ه��ي االأجن����ح حتى 
امل�ضتويات  اإىل  ال���و����ض���ول  يف  االآن 
مناف�ضات  �ضعيد  وع��ل��ى  العاملية". 
اخلام�س  ال���ي���وم  ���ض��ه��د  ال���ب���ط���ول���ة، 

ال����ذي ����ض���ارك يف م��ن��اف�����ض��ات��ه 117 
جميع  م���ن  الع���ب���ني  و104  الع���ب���ا 
ك��ن��دا يف حتقيق  ال��ع��امل، جن��اح  دول 
اأول ميدالية ذهبية لها يف البطولة 
الفائزة  جيو،  جي�ضيكا  العبتها  عر 
ال��ف��ل��وري��ه لفردي  ب��ط��ول��ة  ب��ذه��ب��ي��ة 
الفتيات، بعد تغلبها على الريطانية 
كارولينا �ضتوت�ضبريي بنتيجة 15-
ال��ن��ه��ائ��ي��ة، يف حني  امل���ب���اراة  14 يف 
ماتيلدا  االإي��ط��ال��ي��ة  الالعبة  ج���اءت 
م�ضاركة  الثالث  املركز  موليناري يف 
رينو جنا�ضي،  اليابانية  الالعبة  مع 
امليدالية  على  منهما  ك��ل  وح�ضلت 

الرونزية.
العب  حقق  ال�ضباب  مناف�ضات  ويف 
ت���ي���ت نيام  ك�����وجن  م��ن��ت��خ��ب ه�����وجن 
يف  لبالده  الذهبية  امليدالية  ت�ضينج 
ح�ضاب  على  الفلوريه،  �ضالح  ف��ردي 
االأمل��اين روب��ني ليندنر بعدما تغلب 
بنتيجة  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل���ب���اراة  ع��ل��ي��ه يف 
العب  م��ن  ك��ل  ح��ل  بينما   7-15
اندرو  االمريكية  املتحدة  ال��والي��ات 
االي���ط���ايل ماتيو  وال���الع���ب  ت�����ض��ني 

اياكوموين يف املركز الثالث.

•• اأبوظبي-وام: 

يف  م�ضوارها  االإم����ارات  ف��رق  تد�ضن 
كبرية  ب���اآم���ال  اآ���ض��ي��ا  اأب���ط���ال  دوري 
اأب��ع��د نقطة  اإىل  الو�ضول  اأج��ل  م��ن 
تقام  ال���ت���ي  ال���ق���اري���ة  ال��ب��ط��ول��ة  يف 
بنظام  املجموعات  ملرحلة  مبارياتها 
وهي  ���ض��ع��ودي��ة  م���دن   4 يف  التجمع 
وال���دم���ام وبريدة.  ال��ري��ا���س وج���دة 
ومي��ث��ل االإم�����ارات ك��ل م��ن اجلزيرة 
ب��ط��ل ال��ن�����ض��خ��ة امل��ا���ض��ي��ة م��ن دوري 
امل��ح��رف��ني، و���ض��ب��اب االأه���ل���ي بطل 
�ضاحب  كاأ�س  من  املا�ضية  الن�ضخة 
ي�ضارك  فيما  الدولة،  رئي�س  ال�ضمو 
ال�����ض��ارق��ة �ضاحب امل��رك��ز ال��راب��ع يف 
ت��اأه��ل��ه من  ب��ع��د  امل��ح��رف��ني  دوري 
بالفوز  االآ����ض���ي���وي  امل��ل��ح��ق  م����ب����اراة 
ال���ع���راق���ي. وحتمل  ال��������زوراء  ع��ل��ى 
اإىل  الو�ضول  االإم���ارات طموح  ف��رق 

القارية  ال��ب��ط��ول��ة  يف  ن��ق��ط��ة  اأب���ع���د 
م��ن اأج��ل اجن��از م��ا حققه العني يف 
باللقب،  بالتتويج   2003 ن�ضخة 
النهائية  امل����ب����اراة  اإىل  وال���و����ض���ول 
وكذلك   ،2016  ،2004 ن�ضختي 
 2015 االأه����ل����ي يف  ���ض��ب��اب  اجن�����از 
اأي�ضا  النهائية  ل��ل��م��ب��اراة  ب��ال��ت��اأه��ل 
حتت قيادة املدرب الروماين اأوالريو 
كوزمني املدير الفني احلايل لفريق 
االأهلي  ���ض��ب��اب  وي��د���ض��ن  ال�����ض��ارق��ة. 
يلتقي  حيث  االإم����ارات  ف��رق  م�ضوار 
عبد  امللك  مدينة  ا�ضتاد  على  م�ضاء 
اهلل ، فريق اهال الركمان�ضتاين يف 
بداية مبارياته مبرحلة املجموعات، 
الثالثة  املجموعة  يف  يتواجد  حيث 
ال�����ت�����ي ت�������ض���م ف���������والد خ���وز����ض���ت���ان 
االإي��راين، والغرافة القطري واأهال 
علي  مهدي  واأك��د  الركمان�ضتاين. 
مدرب �ضباب االأهلي جاهزية الفريق 

اللقاء  ان  معترا  امل���ب���اراة،  خل��و���س 
ي�ضارك  فريق  اأم��ام  �ضهال  يكون  لن 
اآ�ضيا،  اأبطال  االأوىل يف دوري  للمرة 
وه��و االأم��ر ال��ذي يزيد من �ضعوبة 
امل�ضاركة  ه���ي  ه���ذه  وت��ع��د  امل����ب����اراة. 
ال��ت��ا���ض��ع��ة ل��ف��ري��ق ���ض��ب��اب االأه���ل���ي يف 
اآ�ضيا، حيث �ضارك من  اأبطال  دوري 
و2009،   ،2005 ن�����ض��خ  يف  ق��ب��ل 
2014 وودع خاللها من   ،2010
الرابع،  باملركز  املجموعات  مرحلة 
 2015 ب��ن�����ض��خ��ة  م�������ض���ارك���ت���ه  ويف 
تاأهل اإىل املباراة النهائية حيث تعد 
االإجن��از االأكر للفريق يف البطولة 
امل�ضاركة  ك��ان��ت  ب��ي��ن��م��ا  االآن.  ح��ت��ى 
لكنه   ،  2017 ن�ضخة  يف  ال�ضاد�ضة 
وكانت  ع�����ض��ر،  ال�����ض��ت��ة  دور  م��ن  ودع 
 2020 ال�ضابعة يف ن�ضخة  امل�ضاركة 
ال  دور  م��ن  اأي�����ض��ا  البطولة  وودع   ،
الثامنة  امل�ضاركة  كانت  بينما   ،16

يف ن�ضخة العام املا�ضي 2021 حيث 
باملركز  املجموعات  مرحلة  من  ودع 
فيبداأ  ال�ضارقة  فريق  اأم��ا  ال��ث��ال��ث. 
م�ضواره يف البطولة �ضمن املجموعة 
االأوىل حيث يلتقي الهالل ال�ضعودي 
يف قمة كبرية بني الفريقني يخو�س 
كبريا  حتديا  ك��وزم��ني  امل���درب  فيها 
مع فريقه ال�ضابق، حيث تقام املباراة 
غ����دا اجلمعة  ل��ي��ل  م��ن��ت�����ض��ف  ب��ع��د 
بتوقيت االإمارات على ا�ضتاد االأمري 
جمموعة  وت�ضم  ف��ه��د.  ب��ن  في�ضل 
دو�ضنبه  ا�ضتقالل  من  كال  ال�ضارقة 
ال�ضعودي  والهالل  الطاجيك�ضتاين، 
الروماين  واأك��د  القطري.  وال��ري��ان 
اأوالريو كوزمني اأن الركيز واللعب 
من  ال�ضارقة  �ضالح  �ضيكونان  بذكاء 
اأجل تخطي فريق الهالل. واأ�ضاف 
ال�ضحفي  امل����وؤمت����ر  خ����الل  امل������درب 
ال�ضارقة  "يتطلب من فريق  للقاء: 

املباراة  ب��ذل م��زي��د م��ن اجل��ه��د الأن 
الن�ضخة  بطل  اأم��ام  �ضهلة  تكون  لن 
هي  امل�ضاركة  تلك  وتعد  املا�ضية". 
دوري  يف  ال�ضارقة  لفريق  اخلام�ضة 
���ض��ارك م��ن قبل  اآ�ضيا، حيث  اأب��ط��ال 
اجلديد،  امل�ضابقة  بنظام  ن�ضخ   4 يف 
وكان االإجناز االأكر هو التاأهل اإىل 
2004، ويف  ربع النهائي يف ن�ضخة 
 2009 بن�ضخة  ال��ث��ان��ي��ة  امل�����ض��ارك��ة 
قرر الفريق االن�ضحاب ليحتل املركز 
امل�ضاركة  ويف  مل��ج��م��وع��ت��ه،  االأخ�����ري 
 2020 بن�ضخة  كانت  التي  الثالثة 
خرج الفريق من مرحلة املجموعات 
االأخ���ري، ويف  املركز  تواجد يف  حيث 
 2021 بن�ضخة  االأخ���رية  امل�ضاركة 
تاأهل اإىل دور ال� 16 وودع املناف�ضات 
خ��الل��ه اأم�����ام ال���وح���دة. ول���ن تكون 
حينما  اأي�ضا  �ضهلة  اجل��زي��رة  مهمة 
ي��ف��ت��ت��ح م��ب��اري��ات��ه مب��واج��ه��ة القوة 

اجل��وي��ة ال��ع��راق��ي على ا���ض��ت��اد امللك 
فهد الدويل بعد منت�ضف ليل اليوم 
اجلمعة، حيث يطمح يف تخطي اآخر 
اجناز له بالبطولة بن�ضخة 2018 
حينما تاأهل اإىل دور ال 16، ويدخل 
يف  بتاألقه  مت�ضلحا  ال��ل��ق��اء  ال��ف��ري��ق 
م�����ض��اب��ق��ة ال�����دوري ب��ع��د ال��ف��وز على 
�ضباب االأهلي يف اجلولة ال20 من 
امل�ضابقة. وت�ضم جمموعة اجلزيرة 

الهندي،  �ضيتي  م��وم��ب��اي  م��ن  ك��ال 
وال�ضباب  العراقي،  اجلوية  وال��ق��وة 
الهولندي مار�ضيل  واأكد  ال�ضعودي. 
الفني لفريق اجلزيرة  املدير  كايزر 
اأن ال��ف��وز االأخ����ري يف ل��ق��اء ال���دوري 
االإم�������ارات�������ي ع���ل���ى ����ض���ب���اب االأه����ل����ي 
�ضيكون دافعا كبريا قبل اال�ضتحقاق 
احلالية  امل�ضاركة  وت��ع��د  االآ���ض��ي��وي. 
العا�ضرة لفريق اجلزيرة، حيث  هي 

بدايتها  �ضابقة  ن�ضخ   9 يف  ت��واج��د 
من  ودع  ح���ي���ث   2009 يف  ك���ان���ت 
مرحلة املجموعات، وكذلك بالن�ضبة 
و2013  و2011،   2010 لن�ضخ 
من  ودع  بينما  و2017،  و2016 
 ،2012 ن�ضخ  يف  ع�ضر  ال�ضتة  دور 
كانت  وال���ت���ي  و2018  و2014، 
بطال  ت��وج  بعدما  ل��ه  م�ضاركة  اآخ���ر 

مل�ضابقة الدوري االإماراتي.

•• اأبوظبي-وام: 

للخدمات  ي��ون��اي��ت��د  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  االإ���ض��الم��ي��ة  للثقافة  زاي���د  دار  تنظم 
الريا�ضية بطولة "االأخوة االإن�ضانية الرم�ضانية لكرة القدم" والتي تقام 
على ملعب الدار يف مدينة العني، وت�ضتهدف اجلاليات املقيمة واملوؤ�ض�ضات 
املهتدين اجلدد. جاء  الدار من  اإىل طلبة  باالإ�ضافة  احلكومية واخلا�ضة 
ذلك خالل املوؤمتر ال�ضحفي الذي عقد مبقر الدار بح�ضور اأع�ضاء اللجنة 

املنظمة والرعاة امل�ضاركني يف دعم واجناح البطولة.
وتنطلق البطولة يوم االأحد القادم وت�ضتمر ملدة اأ�ضبوع مب�ضاركة 10 فرق 
يونايتد  ن��ادي  اب��رزه��م  وم��ن  احلكومية  واجل��ه��ات  اجلاليات  خمتلف  م��ن 
الأ�ضحاب  العليا  زايد  وموؤ�ض�ضة  الثانية  الدرجة  دوري  امل�ضارك يف  �ضبورت 

الهمم وال��ه��الل االأح��م��ر االإم��ارات��ي وب��راي��ت��ون كولج وم��دار���س االإم���ارات 
الوطنية واملركز الهندي يف العني ومركز ميونخ للرعاية الطبية وفريق 
ميثل جامعة االمارات وفريقان من املهتدين اجلدد من دار زايد للثقافة 
دار  وممثل  البطولة  رئي�س  ال�ضاعدي  عبداهلل  خليفة  واأك���ّد  االإ�ضالمية. 
زايد لثقافة االإ�ضالمية رئي�س ق�ضم العالقات العامة واالإعالم ان انطالق 
املجتمع،  اجل��دد يف  املهتدين  دم��ج  على  ال���دار  م��ن حر�س  ي��اأت��ي  البطولة 
ممار�ضة  ع��ل��ى  االأف�����راد  وحت��ف��ي��ز  وري��ا���ض��ي  �ضحي  من��ط  وخ��ل��ق  وت�ضجيع 
هذا  يف  والريا�ضي  االجتماعي  التوا�ضل  تعزيز  يف  ي�ضاهم  مما  الريا�ضة 

ال�ضهر الف�ضيل.
اإيجابية  اأج����واء  خلق  على  تعمل  وامل���ب���ادرات  الفعاليات  ه��ذه  اأن  واأ���ض��اف 
لكل  ال��ف��ر���ض��ة  وي��ت��ي��ح  املجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف  ب��ني  وت��ف��اع��ل��ي��ة  وتناف�ضية 

اجلن�ضيات واجلاليات املتواجدة يف مدينة العني للم�ضاركة يف البطولة.
للبطولة  العام  املدير  الكتبي،  بالرملي  مبارك  الدكتور  اأك��د  جانبه  من 
اأن الهدف من تنظيم هذه البطولة هو ن�ضر ثقافة الريا�ضة يف املجتمع، 
جت�ضيداً لتطلعات القيادة الر�ضيدة يف دولة االمارات العربية املتحدة التي 

حتث على التوا�ضل مع خمتلف اجلاليات، لن�ضر ثقافة التعاي�س واملحبة.
واأ�ضاف الكتبي اأن الريا�ضة نوع من اأنواع التوا�ضل، كما انها تعتر جزءا 
اأ�ضا�ضيا من عمل موؤ�ض�ضة يونايتد وذلك من خالل التعاون مع املوؤ�ض�ضات 

واجلهات لن�ضر اأ�ضلوب حياة �ضحي بني اأفراد املجتمع.
وتاأتي بطولة االأخوة االإن�ضانية الرم�ضانية لكرة القدم بدعم ورعاية من 
جمل�س اأبوظبي الريا�ضي و�ضوؤون منطقة الظفرة الروي�س-اأدنوك ومركز 
ميونخ للرعاية الطبية وموؤ�ض�ضة بيكاديللي لالإدارة امل�ضاريع ومياه العني.

�لحتاد �لدويل للمبارزة يكرم �لقا�سمي و�ملطرو�سي تقدير� جلهودهما يف �إجناح بطولة �لعامل »دبي 2022«

�أندية �لإمار�ت تبد�أ م�سو�رها يف دوري 
�أبطال �آ�سيا بطموح »�للقب �لثاين«

�نطلق بطولة »�لأخوة �لإن�سانية �لرم�سانية لكرة �لقدم« �لأحد �ملقبل

•• دبي-وام: 

الرقمية  املن�ضة  الإط���الق  الوطنية  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة  ت�ضتعد 
رقمية  خ��دم��ة  ت��ق��دمي  ت�ضتهدف  وال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  للم�ضاركات 
حديثة لكافة االحتادات الريا�ضية يف الدولة لت�ضجيل البعثات 
العربية  الريا�ضية  ال����دورات  خمتلف  يف  امل�ضاركة  الريا�ضية 
واخل��ل��ي��ج��ي��ة واالآ���ض��ي��وي��ة واالأومل��ب��ي��ة ب�����ض��ورة ت��واك��ب احلركة 
مميزة  رقمية  خدمة  تاأ�ضي�س  على  وتعمل  العاملية،  الريا�ضية 
البعثات  يف  امل�����ض��ارك��ني  ت�ضجيل  اإج�����راءات  تي�ضري  ف��ى  ت�ضاهم 
الريا�ضية من قبل االحتادات الريا�ضية الوطنية فى البطوالت 

والدورات التي تندرج حتت مظلة اللجنة االأوملبية الوطنية.

واأو�ضحت اللجنة االأوملبية الوطنية يف بيانها ال�ضادر اأم�س اأن 
ت�ضجيل  يف  نوعه  من  فريدا  رقميا  حمتوى  �ضتت�ضمن  املن�ضة 
واأفراد  وال��الع��ب��ني  بامل�ضاركني  اخلا�ضة  الريا�ضية  البيانات 
الريا�ضية  االحت��ادات  فيها  �ضت�ضارك  التي  الريا�ضية  البعثات 
ال��رب��ط مع  االإم����ارات، م��ن خ��الل تفعيل  با�ضم دول��ة  الوطنية 
جميع  يف  ريا�ضييها  لت�ضجيل  ال��ف��ر���ض��ة  ومنحها  االحت�����ادات 
عملية  الإمت��ام  املطلوبة  ال�ضخ�ضية  بياناتهم  واإرف���اق  املحافل 
تفيد  دورية  اإ�ضعارات  ا�ضتالم  اإىل  اإ�ضافة  الت�ضجيل واالعتماد، 

بقرب �ضالحية امل�ضتندات الر�ضمية.
العام  االأم���ني  �ضليمان  بنت  ع��زة  املهند�ضة  اأك���دت  جانبها  م��ن 
اأن  الوطنية  االأوملبية  للجنة  واملالية  االإداري��ة  لل�ضوؤون  امل�ضاعد 

الرقمية  اخل��دم��ات  نحو  ال��دول��ة  توجهات  م��ع  تتوافق  املن�ضة 
الريا�ضية،  االحت�����ادات  م��ع  ال��ت��وا���ض��ل  يف  ن��وع��ي��ة  نقلة  ومت��ث��ل 
بت�ضجيل  املرتبطة  ال��دول��ي��ة  الريا�ضية  املنظمات  وت��وج��ه��ات 
امل�ضاركات يف خمتلف الدورات الريا�ضية، مما ي�ضهم يف تنظيم 
واالإح�ضاءات  ال��ت��ق��اري��ر  ع��ل��ى  واحل�����ض��ول  ال��ت�����ض��ج��ي��ل  ع��م��ل��ي��ة 
املهمة على  �ضت�ضهل  الرقمية  املن�ضة  اأن  اإىل  واأ�ضارت  املطلوبة. 
الكوادر الفنية واالإداري��ة املعنية بت�ضجيل الوفود والريا�ضيني 
الدورات  املنظمة ملختلف  اللجان  املحددة من قبل  االأوق��ات  يف 
والوقت  اجلهد  عن�ضري  توفري  ي�ضمن  مبا  واال�ضتحقاقات، 
من  املختلفة  الن�ضخ  يف  ومقارنتهم  امل�ضاركني  اأع���داد  وح�ضر 

االألعاب الريا�ضية.

»�لأوملبية �لوطنية«: �إطلق �ملن�سة �لرقمية للم�ساركات �لريا�سية �لدولية قريبا

مناف�صات قوية يف بطولة الكل�صيك
�نطلق مهرجان رم�سان 
�لعني �لدويل لل�سطرجن 

•• العني-الفجر

انطلقت م�ضاء اأم�س االأول مبدينة العني ، مناف�ضات مهرجان رم�ضان 
الدويل لل�ضطرجن الذي ينظمه نادي العني لل�ضطرجن واالألعاب الذهنية 
واخلليجية  العربية  وال����دول  اجل��ال��ي��ات  الع��ب��ي  م��ن  ك��ب��رية  مب�ضاركة 

واالأ�ضيوية والعبي والعبات نادي العني 
ح�ضر حفل االفتتاح وقام باأداء نقلة البداية على الرقعة االأوىل ، �ضعيد 
ح�ضن �ضهداد البلو�ضي املدير التنفيذي لل�ضوؤون االإداري��ة لنادي العني 

لل�ضطرجن واالألعاب الذهنية
الهندي  ال���دويل   ، ال��راب��ع��ة  اجل��ول��ة  عقب  البطولة  مناف�ضات  يت�ضدر 
�ضاجان بر�ضيد 4 نقاط ويالحقه يف املركز الثاين بر�ضيد 3 نقاط كل 
االإماراتي علي  ال�ضام�ضي والدويل  اأمل فا�ضل  الدولية  االإماراتية  من 

حمدان ال�ضريفي والدويل االإماراتي حمد نا�ضر ال�ضام�ضي 
املهند�س طارق  البطولة  ال��دويل مدير  املنظم  باإ�ضراف  املهرجان  يقام 

الطاهر املدير التنفيذي لل�ضوؤون الفنية والعمليات .
وي�ضمل املهرجان ال�ضنوي بطولة الكال�ضيك على مدار �ضبعة اأيام طبقا 
زمن  على  الع��ب  كل  يح�ضل  حيث  ج��والت   7 من  ال�ضوي�ضري  للنظام 
بداية  نقلة من  لكل  ثانية   30 اإ�ضافة  للمباراة مع  دقيقة   60 تفكري 

املباراة ح�ضب نظام في�ضر مل�ضابقات الكال�ضيك .
حيث  اخلاطف  ال�ضطرجن  بطولة  اأبريل   10 املقبل  االأح��د  ي��وم  وتقام 
يح�ضل كل العب على زمن تفكري 3 دقائق للمباراة مع اإ�ضافة ثانيتني 
ال�ضطرجن  مل�ضابقات  في�ضر  لنظام  طبقا  امل��ب��اراة  ب��داي��ة  م��ن  نقلة  لكل 
االإماراتي  ال���دويل  احلكم  البطولتني  حكام  رئا�ضة  يتوىل  اخل��اط��ف. 

اأحمد النعيمي.
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•• ال�سارقة-وام:

الدورة  اأن  للهوكي،  االإم����ارات  احت��اد  رئي�س  ال��دح  �ضلطان  اهلل  عبد  اأك��د 
ر�ضمية ينظمها  اأول بطولة  االأوىل هي  ن�ضختها  للهوكي يف  الرم�ضانية 
واأن  16 فريقا،  ت�ضكيله اجلديد، و�ضتحظى مب�ضاركة  اللعبة بعد  احتاد 

االحتاد يعترها نقطة االنطالق لن�ضاط مكثف يف الفرة املقبلة.
على  اليوم  م�ضاء  والن�ضف من  التا�ضعة  يف  البطولة،  مناف�ضات  وتنطلق 
اجلاري،  اأب��ري��ل   18 حتى  وت�ضتمر  بال�ضارقة،  الوطني  املنتزه  مالعب 
االآ�ضيوي  االحت��اد  مع  بالتن�ضيق  امل��ب��ارك،  رم�ضان  �ضهر  من   17 املوافق 

للعبة.
واأ�ضار رئي�س احتاد الهوكي اإىل ان م�ضاركة هذا العدد الكبري من الفرق 
يعطي موؤ�ضرات اإيجابية، على قوة املناف�ضة املنتظرة يف ا�ضتهالل م�ضابقات 

املو�ضم الحتاد الهوكي اجلديد مبا يدعم م�ضاعي النهو�س باللعبة.
واو�ضح ان برنامج البطولة وحفل االفتتاح الذي اأعد النطالق البطولة 
بها  قامت  التي  الكبرية  اجلهود  بف�ضل  التميز،  من  كبرياً  ق��دراً  يحمل 

اللجان العاملة يف البطولة خالل وقت قيا�ضي للتح�ضري لها.
واأ�ضار اإىل اأن هناك تعاوناً وتن�ضيقاً كاملني مع �ضرطة ال�ضارقة يف االإعداد 
حلفل االفتتاح حيث وجهت الدعوة للواء �ضيف الزري ال�ضام�ضي القائد 

ال�ضارقة  �ضرطة  ب���اأن  علماً  االف��ت��ت��اح،  حل�ضور  ال�ضارقة  ل�ضرطة  ال��ع��ام 
اأجريت  التي  البطولة،  قرعة  اأن  يذكر  ال���دورة.  ه��ذه  يف  بفريق  ت�ضارك 
�ضمت  بحيث  جمموعات،   4 على  ال�16  الفرق  وزع��ت  املا�ضي،  االأ�ضبوع 
كل جمموعة 4 فرق، و�ضت�ضهد انطالقة البطولة م�ضاء اليوم 4 مباريات 
�ضمن الدور االأول، املباراة االأوىل �ضتجمع بني دادا باي والعربي للهوكي 
ابوظبي  ون����ادي  ك��ال���ض��اري  ي��ون��اي��ت��د  تليها  االأوىل،  امل��ج��م��وع��ة  حل�����ض��اب 
�ضمن املجموعة الثانية ثم �ضيما ومنور الهند حل�ضاب املجموعة االأوىل 
اأي�ضا،وتختتم مباريات اليوم االأول بني �ضارقة رود ما�ضر ولنكا حل�ضاب 
الثالثة  املجموعتني  ل��ف��رق  االأوىل  اجل��ول��ة  وت��ق��ام  ال��ث��ان��ي��ة.  امل��ج��م��وع��ة 
والرابعة يوم ال�ضبت يف نف�س املواعيد والتي يلتقي فيها �ضرطة ال�ضارقة 
تليها  الثالثة،  املجموعة  حل�ضاب  االأوىل  امل��ب��اراة  يف  املتحدة  واالإم����ارات 
مباراة �ضتارز و�ضكارليت يف نف�س املجموعة، ويف املجموعة الرابعة يلتقي 
بلقاء  الثاين  اليوم  مباريات  وتختتم  ال�ضارقة،  ومن��ور  ال�ضارقة  �ضقور 
خليفة وكولدن افيل. واأو�ضح اأحمد �ضعيد ال�ضويدي ع�ضو جمل�س اإدارة 
احتاد الهوكي ورئي�س اللجنة الفنية، اأن ترتيبات اإقامة مباريات البطولة 
متت ب�ضكل دقيق، حيث يبلغ زمن املباراة 20 دقيقة على �ضوطني، بواقع 
راحة ق�ضرية "دقيقتان" على اأن  فرة  تتخللها  �ضوط،  لكل  دقائق   10

يكون تغيري الالعبني مفتوحا.

•• العني - الفجر

ب��رع��اي��ة ال�����ض��ي��خ ال���دك���ت���ور حم��م��د ب���ن م�����ض��ل��م ب���ن حم 
العامري رئي�س فريق عونك يا وطن التطوعي انطلقت 
يف مدنية العني بطولة الفرجان الرم�ضانية ال�ضاد�ضية 
6 ف���رق م��وزع��ة على  2022 مب�����ض��ارك��ة  ل��ك��رة ال��ق��دم 
جمموعات ، وتقام مباريات البطولة يف ملعب �ضعيد بن 

حم مبدينة العني  .
التي  البطولة  تفا�ضيل  ع��ن  املنظمة  اللجنة  وك�ضفت 
من   20 امل��واف��ق  رم�ضان   19 حتى  مبارياتها  ت�ضتمر 
الداخلية  ل���وزارة  فخرية  برعاية  اجل��اري  اأب��ري��ل  �ضهر 
وال�����ض��ي��خ ال��دك��ت��ور حم��م��د ب���ن ح���م ال���راع���ي الر�ضمي 
الف�ضي  الراعي  االإ�ضالمي  اأبوظبي  للبطولة وم�ضرف 
والتي تتجدد اإقامتها �ضمن برامج االأن�ضطة الريا�ضية 
رم�ضان  �ضهر  ليايل  خ��الل  الداخلية  ب���وزارة  اخلا�ضة 

املبارك .
وقال ال�ضيخ حممد بن حم: ن�ضعى بثبات لتبني كل ما 
الدولة  اأب��ن��اء  ل��دى  ال�ضبابية  ال��روح  يعزز  اأن  �ضاأنه  من 

مبا يتوافق مع نهج قيادتنا الر�ضيدة يف اإتاحة الفر�ضة 
ذاتها  عن  للتعبري  ال�ضابة  وامل��واه��ب  ال��واع��دة  للطاقات 

ب�ضتى الطرق واالأ�ضاليب .
وتابع بن حم: تاأتي مثل هذه املبادرات داعمة للمرتكزات 
االأ�ضا�ضية التي نوؤمن بها يف بناء االإن�ضان وت�ضجيع ودعم 
مهاراته فالعقل ال�ضليم يف اجل�ضم ال�ضليم والهدف من 
البطولة اإثراء الن�ضاط الريا�ضي وت�ضجيع ال�ضباب على 

ممار�ضة الريا�ضة ودعم العالقات االجتماعية
اإىل  بال�ضكر  ح��م  ب��ن  حم��م��د  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ  وت��وج��ه 
اللجنة املنظمة للبطولة واللجان العاملة التي �ضاهمت 
يف اإجناح احلدث . ويف املباراة االفتتاحية للبطولة فاز 
فريق �ضعيد بن حم على فريق دار العلوم بنتيجة 3/7

كل  يتكون  اأن  على  للبطولة،  الفنية  ال�ضروط  ن�ضت  و 
و4   1+5 اأ�ضا�ضني  العبني   6( العبني   10 من  فريق 
العبني بدالء( ، و ي�ضمح مب�ضاركة الالعبني من جميع 
االأعمار ، كما يتم  تطبيق اال�ضدار االأخ��ري من قانون 
االحتاد الدويل ل�ضدا�ضيات كرة القدم  ف��ي حتكيم واإدارة 

جميع مباريات البطولة .

•• اأبوظبي -الفجر

الوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ب���ع���ث���ة  ع�������ادت   
لل�ضراع والتجديف اإىل اأر�س الوطن 
وظافرة  بامليداليات  حمملة  موؤخرا 
باالإجنازات بعد امل�ضاركة الناجحة يف 
بطوالت  من  ع�ضرة  احلادية  ال��دورة 
للتجديف  واخلليج  لل�ضراع  اخلليج 
ال��ت��ي ج���رت اأح��دث��ه��ا يف ال��ف��رة من 

مار�س املا�ضي يف الكويت.  26-22
وح��ق��ق ���ض��ف��راء ري��ا���ض��ة االم�����ارات 9 
الرتيب  ل�ضدارة  اأهلتهم  ميداليات 
ذهبيات   8 منها  ال��ب��ط��ول��ة  يف  ال��ع��ام 
الكبري  التجمع  يف  واح����دة  وف�ضية 
النادي  ب��رح��اب  اإ�ضت�ضافه  وال����ذي 
خم�ضة  مب�ضاركة  الريا�ضي  البحري 
التعاون  جمل�س  دول  م��ن  منتخبات 
اخل��ل��ي��ج��ي، ومب�����ض��ارك��ة ن��ح��و 200 
األقاب  على  تناف�ضوا  والع��ب��ة  الع��ب 
9 منها يف التجديف و7 يف  16 فئة 

ال�ضراع.

كعبهم  علو  وبطالتنا  اأبطالنا  واأك��د 
يف املناف�ضات املختلفة والتي �ضملت يف 
ريا�ضة ال�ضراع احلديث فئات قوارب 
عام   4 واأل��ك��ا  و�ضغار  ع��ام  اوبتم�ضت 
وبنات واألكا 6 عام وبنات واألكا 7 عام 
عمومي  فئات  التجديف  ريا�ضة  ويف 
رجال وعمومي �ضيدات ووزن خفيف 
رجال ووزن خفيف �ضيدات ونا�ضئني 
ون���ا����ض���ئ���ات وزوج������ي رج�����ال وزوج����ي 

�ضيدات ورباعي رجال.
املركز  ال��زع��اب��ي  �ضيف  بطلنا  وح��ق��ق 
العام  )االأوب��ت��م�����ض��ت(  ف��ئ��ة  يف  االأول 
وتاألق يف فئة )الكا 4( بطلنا عثمان 
احلمادي توج بطال فيما جاءت غال 
 4 )الكا  املركز االول لفئة  الب�ضر يف 
بنات( وتاألقت �ضقيقتها �ضحى الب�ضر 
يف مناف�ضات فئة )الكا 6 العام( بينما 
الب�ضتكي  خالد  عادل  املخ�ضرم  تاألق 

يف فئة األكا 7 عام معتال القمة.
وتوا�ضلت م�ضرية االإجنازات ملنتخبنا 
اخلليجية  امل�������ض���ارك���ة  يف  ال���وط���ن���ي 
م���ن خ���الل م��ن��اف ال��ت��ج��دي��ف حيث 
فئة  مناف�ضات  يف  اأوال  منتخبنا  ح��ل 
الثنائي  ون����ال  ال��رب��اع��ي  ال��ت��ج��دي��ف 
الطنيجي   وحم��م��د  ع��ل��ي  اآل  ���ض��امل 
�ضعيد  حمد  وت��األ��ق  ال��زوج��ي  ذهبية 
خفيف  وزن  مناف�ضات  يف  املطرو�ضي 
الرجال حمققا الذهبية بجدارة ويف 
التجديف فئة العمومي رجال ح�ضل 
امليدالية  على  ال�ضحي  علي  �ضلطان 

الف�ضية. 
مب�ضرة  بداية  النجاحات  ه��ذه  وتعد 
لل�ضراع  االم��������ارات  احت�����اد  ع��ه��د  يف 
موؤخرا  ���ض��ك��ل  وال������ذي  وال��ت��ج��دي��ف 
للريا�ضة  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ق��ب��ل  م��ن 
ب��رئ��ا���ض��ة ال�����ض��ي��خ اأح��م��د ب��ن حمدان 

لعمل  وام��ت��داد  نهيان  اآل  ب��ن حممد 
الكبرية  واجل��ه��ود  ال�ضابقة  االإدارة 
املبذولة من االأندية الوطنية يف هذه 
الريا�ضة والتي رعت املواهب ال�ضابة 

التي حققت هذه االإجنازات.
اىل  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  بعثة  وراف����ق 
الكويت حممد جمعة را�ضد ال�ضام�ضي 
اإدارة  جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب 
والتجديف  لل�ضراع  االم���ارات  احت��اد 
رئ���ي�������ض���ا ل���ل���وف���د ال��������ذي ������ض�����ارك يف 
البطولة وعاد باالإجنازات حيث �ضم 
ال��وف��د  21 العبا والع��ب��ة ه��م عادل 
الب�ضر  الب�ضتكي و�ضحى وغال  خالد 
الزعابي  و���ض��ي��ف  ال��ع��وي�����س  و���ض��ي��ف 
امل��ن��دو���س وحم��م��د احلمادي  وخ��ال��د 
الزعابي  وحممد  العوي�س  و�ضلطان 
وعثمان احلمادي وكاميليا القبي�ضي 
املن�ضوري  وخليفة  العوي�س  وحممد 

وحمد  )ال�������ض���راع(  ع��ل��ي  اآل  وم���اي���د 
املطرو�ضي وحممد الطنيجي و�ضامل 
احلمادي  خ��م��ي�����س  واأح���م���د  ع��ل��ي  اآل 
وخمي�س ال�ضام�ضي و�ضلطان ال�ضحي 

)التجديف(.
وح������ر�������س حم����م����د ج����م����ع����ة را�����ض����د 
لرئي�س  االأول  ال��ن��ائ��ب  ال�����ض��ام�����ض��ي 
جمل�س اإدارة احتاد االمارات لل�ضراع 
جمل�س  ع�����ن  ن���ي���اب���ة  وال����ت����ج����دي����ف 
اأحمد  ال�ضيخ  برئا�ضة  االحت��اد  اإدارة 
نهيان،  اآل  حم��م��د  ب���ن  ح���م���دان  ب���ن 
اجلزيل  ال�ضكر  توجيه  على  حر�س 
م��ط��ر حامد  ال��دك��ت��ور  ���ض��ع��ادة  اإىل  
ال��ن��ي��ادي ���ض��ف��ري ال���دول���ة ل���دى دولة 
ال���ك���وي���ت ال�����ض��ق��ي��ق��ة ع���ل���ى ج���ه���وده 
الوطني  املنتخب  الكبرية وم�ضاندته 
بالنجاح  م�ضيدا  املناف�ضات  وح�ضوره 
اخلليجية  ال��ب��ط��ول��ة  حققته  ال����ذي 

بف�ضل جهود رئي�س النادي البحري 
واأمني  الفهد  فهد  ال��ل��واء  الكويتي 
ال�ضر العام يف النادي خالد الفودري 

وجميع اللجان.
وثمن حممد جمعة را�ضد ال�ضام�ضي 
البحرية  ل���الأن���دي���ة  ال��ك��ب��ري  ال�����دور 
ن��ادي��ي ابوظبي  ال��دول��ة وخ��ا���ض��ة  يف 
للريا�ضات البحرية ونادي احلمرية 
ال��ث��ق��ايف ال��ري��ا���ض��ي ع��ل��ى دوره���م���ا يف 
املنتخبات  ورع��اي��ة الع��ب��ي  االه��ت��م��ام 
احل�ضور  يف  ا���ض��ه��م  مم���ا  ال��وط��ن��ي��ة 
البطولة  يف  وال�������زاه�������ي  امل���ت���م���ي���ز 
اخل���ل���ي���ج���ي���ة واحل�����������ض�����ول ع����ل����ى 9 
ذهبية  ميداليات   8 منها  ميداليات 

وواحدة ف�ضية.
لرئي�س  االأول  ال���ن���ائ���ب  ح���ي���ا  ك���م���ا 
االم���������ارات  احت��������اد  اإدارة  جم���ل�������س 
ل��ل�����ض��راع وال��ت��ج��دي��ف ج��ه��ود وعطاء 

الوطنية  املنتخبات  والع��ب��ات  العبي 
املرافقة  واالإداري���ة  الفنية  واالأجهزة 
االم���ر  اأ���ض��ه��م يف حتقيق االإجن����ازات 
م�ضيدا  والتناغم  االن�ضجام  بف�ضل 
وحر�ضهم  البعثة  اأع�ضاء  بان�ضباط 
وحتقيق  امل�ضرف  التمثيل  على  التام 
من�ضات  اىل  ب��ال��و���ض��ول  ال��ت��ط��ل��ع��ات 

التتويج واالجناز.
واأو�ضح ال�ضام�ضي ان االإجناز الالفت 
الكويت يعك�س مبا ال يدع جماال  يف 
املواهب  م��ن  متتلك  دول��ة  اأن  لل�ضك 
ال���ري���ا����ض���ي���ة ال���ك���ث���ري وخ����ا�����ض����ة يف 
وباإذن  والتجديف  ال�ضراع  ريا�ضات 
الطريق  يف  االحت�����اد  �ضيم�ضي  اهلل 
ومعانقة  االإجن���ازات  من  املزيد  نحو 
ال���دول���ي���ة  امل���ح���اف���ل  ال����ب����ط����والت يف 

والقارية واالإقليمية.
االإجنازات

الذهب:
األكا  -ال�����ض��راع  الب�ضتكي  خالد  ع��ادل 

عام  7
منتخب االإم��ارات -التجديف رباعي 

رجال
-التجديف  املطرو�ضي  �ضعيد  حمد 

وزن خفيف رجال
 – الطنيجي  وحممد  علي  اآل  �ضامل 

التجديف زوجي رجال
�ضحى الب�ضر -ال�ضراع األكا 6 بنات

عثمان احلمادي -األكا 4 عام
غال الب�ضر -ال�ضراع األكا 4 بنات

اوبتم�ضت  ال�ضراع   – الزعابي  �ضيف 
عام

الف�صة:
عمومي  التجديف  ال�ضحي-  �ضلطان 

رجال

رئي�س �حتاد �لهوكي: �لإقبال �لكبري على �مل�ساركة يف �أوىل بطولتنا يدعم م�ساعينا يف �لنهو�س باللعبة

برعاية حممد بن حم..

وز�رة �لد�خلية تطلق بطولة �لفرجان �لرم�سانية 2022

جمل�س الإدارة وجه ال�صكر ل�صفري الدولة لدى الكويت

�إحتاد )�ل�سر�ع و�لتجديف( ي�سيد باإجناز�ت منتخبنا بطل �خلليج
ال�صام�صي: منتلك عنا�صر وطنية قادرة على حتقيق النجاحات

•• لوك�سمبورج-وام:

وا�ضل منتخبنا الوطني لهوكي اجلليد تقدمي عرو�ضه القوية يف بطولة 
كاأ�س العامل "امل�ضتوى الثالث " املقامة حاليا يف لوك�ضمبورج وحقق الفوز 
الثالث له م�ضاء اأم�س االأول على منتخب تركيا بنتيجة 13 / 4، ليت�ضدر 
باللقب،  الفوز  من  كثريا  ويقرب  نقاط،   9 بر�ضيد  البطولة  مناف�ضات 
والتاأهل للم�ضاركة يف مونديال امل�ضتوى الثاين، فيما توقف ر�ضيد املنتخب 

الركي عند 6 نقاط.
باملركز  الفوز  م�ضرية  يف  خطوة  اأه��م  املميزة  ونتيجتها  تركيا  مباراة  وتعد 

املنتخبات  اأقوى  املنتخب الركي م�ضنف من  اأن  البطولة، حيث  االأول يف 
اأخرية مع لوك�ضمبورج  اأمام خطوة  امل�ضاركة، والفوز عليه يجعل منتخبنا 

�ضاحب االأر�س للفوز باللقب.
االإمارات  رئي�س احتاد  نائب  القبي�ضي  اأحمد  االإجن��از قال هامل  وعن هذا 
البطولة،  " نواجه منتخبات قوية يف   : البعثة  ال�ضتوية رئي�س  للريا�ضات 
وال�ضبب االأ�ضا�ضي يف تفوقنا عليهم االإعداد اجليد ودرا�ضة املناف�ضني بدقة 
من  الكبري  وال��رك��ي��ز  العالية  القتالية  وال���روح  الفني،  اجل��ه��از  قبل  م��ن 
الالعبني، ويح�ضب للجهاز الفني والالعبني التفوق يف اجلانبني الدفاعي 
الفوز على لوك�ضمبورج والتتويج  والهجومي معا، وكلنا نطمح يف حتقيق 

نظريه  مع  منتخبنا  مباراة  يف  العب  اأف�ضل  بلقب  ف��وزه  وعقب  باللقب". 
الركي .. اأكد جمعه الظاهري اأن االأداء اجلماعي بروح الفريق وراء فوز 
الفريق، وح�ضوله �ضخ�ضيا على جائزة اأف�ضل العب، الأن لعبة هوكي اجلليد 
جماعية ودور الفرد فيها يتاأثر كثريا مبن حوله، م�ضريا اإىل اأن االن�ضجام 

والتفاهم بني الالعبني، انعك�س على اأداء املنتخب يف كل املباريات.
الأن  لنا،  بالن�ضبة  ط��رق  كانت مفرق  تركيا  " م��ب��اراة   : ال��ظ��اه��ري  وق��ال 
وف��از يف  ت�ضنيف،  اأعلى  على  وه��و حا�ضل  البطولة  دخ��ل  الركي  املنتخب 
مباراتيه االأوىل والثانية، ونحن كذلك فزنا يف مباراتينا االأوىل والثانية، 
اأج��ل ح�ضم  الفوز على االآخ��ر من  اأن يحقق  وك��ان من ال�ضروري الأي منا 

الفني  اجل��ه��از  تعليمات  �ضوء  وعلى  اللقب،  م��ن  واالق���راب  االأول  امل��رك��ز 
العالية  واالن�ضباطية  القتالية  وال���روح  الالعبني  م��ن  ال��ع��ايل  والركيز 
النهاية، ولن  البداية وحتى  الهدف، وحافظنا على تفوقنا من  لنا  حتقق 
على  للفوز  اجل��ه��د  ك��ل  وب���ذل  م�ضتوانا  على  احل��ف��اظ  يف  جهد  اأي  ن��دخ��ر 

لوك�ضمبورج والفوز باللقب".
ومن ناحيته قال الالعب عبد اهلل حممد احلميدي : " معنويات الالعبني 
مرتفعة جدا خا�ضة بعد الفوز الكبري على املنتخب الركي، وقد تعاهدنا 
جميعا على بذل اأق�ضى جهد يف مباراة لوك�ضمبورج لتحقيق الفوز والتتويج 

باللقب، وثقتنا كبرية يف اأنف�ضنا وجهازنا الفني".

منتخبنا لهوكي �جلليد يهزم نظريه �لرتكي ويقرتب من لقب كاأ�س �لعامل يف لوك�سمبورج
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الفجر الريا�ضي

•• الفجرية-الفجر

للفنون  ال����ف����ج����رية  ن�������ادي  ي���ن���ظ���م 
ال���ق���ت���ال���ي���ة ب����ال����ت����ع����اون م�����ع احت�����اد 
امل�ضارعة واجلودو خالل الفرة من 
15 اإىل 17 اأبريل احلايل بال�ضالة 
الريا�ضي  زاي��د  مبجمع  الريا�ضية 
بن  حممد  ال�ضيخ  دورة  بالفجرية 
االأوىل  الرم�ضانية  ال�ضرقي  حمد 
للفنون القتالية لعام 2022 ،والتي 
يوم  من  اعتبارا  لها  الت�ضجيل  يبداأ 
ابريل   13 وحتى   4-9 ال�ضبت  غد 
املنظمة  اللجنة  موقع  عر  احل��ايل 
امل�ضارعة واجلودو  باحتاد  للبطولة 
لها  تعميم  ال��ل��ج��ن��ة  يف  ..واأ�����ض����ارت 
للبطولة  التنظيمية  الالئحة  ب��اأن 
املواطنني  الالعبني  مل�ضاركة  ا�ضارت 
امل�ضتويات  ك���اف���ه  ع��ل��ى  وامل��ق��ي��م��ني 
للراغبني  امل���ج���ال  ف��ت��ح  ب��ج��ان��ب   ،
وفقا  للم�ضاركة  ال��دول��ة  خ���ارج  م��ن 
التاأكيد على  ل�ضروط البطولة، مع 
و�ضرورة  االح���رازي���ة  االإج�������راءات 
االل�����ت�����زام ب�����اإب�����راز ب���ط���اق���ة امل�����رور 

املنظمة  اللجنة  واأك��دت   . اخل�ضراء 
ب��رئ��ا���ض��ة حم��م��د جا�ضم  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
على  امل�ضاعد  ال�ضر  اأم��ني  �ضجواين 
�ضرورة ابراز الهوية االإماراتية عند 
ال��ت�����ض��ج��ي��ل ل��ل��م�����ض��ارك��ني م���ن داخل 
بالن�ضبة  ال�ضفر  وج���وازات  ال��دول��ة، 
بعد  ال��دول��ة  خ��ارج  م��ن  للم�ضاركني 

يف  امل�ضاركة  بطاقة  على  ح�ضولهم 
الت�ضجيل  ب��اب  اغ���الق  قبل  ال����دورة 
التنظيمية،  ال����الئ����ح����ة  ح�������ض���ب 
امل��ن��ظ��م��ة لبطولة  ال��ل��ج��ن��ة  وح����ددت 
اجلودو امل�ضوؤوليات واالخت�ضا�ضات، 
النتائج  واحت�ضاب  اللعب  و���ض��روط 
واجل����وائ����ز ال��ن��ق��دي��ة امل���ق���دم���ة من 

النادي للمراكز االأربعة االأوائل لكل 
الالئحة  ح����ددت  ك��م��ا  ووزن..  ف��ئ��ة 
كل  واوزان  امل�ضاركة  الفئات  اع��م��ار 
للبطولة  الزمني  واجل���دول  ف��ئ��ة.. 
ال��ت��ي جت���ري ق��رع��ت��ه��ا ي���وم 4/15 
الفني  امل����دي����ر  ب����اإ�����ض����راف  احل������ايل 
مباريات  ت���ب���داأ  ان  ع��ل��ى  ل���الحت���اد 

م�ضاء  التا�ضعة  يف  التمهيدي  ال��دور 
يوم اجلمعة 4/15 وتعقبها االأدوار 
حتى  ال��ب��ط��ول��ة  وت�ضتمر  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

م�ضاء االأحد يوم 4-17.
و����ض���رح ���ض��ع��ادة حم��م��د ب���ن ثعلوب 
امل�ضارعة  احت�����اد  رئ��ي�����س  ال����درع����ي 
واجل����ودو ب���اأن م�����ض��ارك��ة االحت����اد يف 
بن  حم���م���د  ال�����ض��ي��خ  دورة  ت��ن��ظ��ي��م 
االأوىل  الرم�ضانية  ال�ضرقي  حمد 
التي   2022 القتالية لعام  للفنون 
مبجمع  ال��ري��ا���ض��ي��ة  بال�ضالة  ت��ق��ام 
زاي�����د ال��ري��ا���ض��ي ب��ال��ف��ج��رية ميثل 
نوعا من الوفاء ملا ظل يقدمه �ضمو 
ال�ضرقي  ب���ن ح��م��د  ال�����ض��ي��خ حم��م��د 
ب�ضكل  للريا�ضة  الفجرية  ويل عهد 
وجه  على  القتالية  ول��الأل��ع��اب  ع��ام 
اخل�����ض��و���س وال�����ذي ت��ك�����ض��ف خالل 
رعاية �ضموه لبطولة ا�ضيا واملحيط 
ابريل  يف  اجل������ودو  ل��ك��ب��ار  ال����ه����ادي 
 39 مب�ضاركة  بالفجرية   2019
دول������ة وال����ت����ي ح��ق��ق��ت جن���اح���ا كان 
مكان اإ�ضادة اأ�ضرة االحتادين الدويل 

واالآ�ضيوي للجودو .

دورة ال�صيخ حممد بن حمد ال�صرقي الرم�صانية الأوىل للفنون القتالية

�لدرعي: �مل�ساركة يف تنظيم �لدورة نوع من �لوفاء لويل عهد �لفجرية 

�لأهلي يبتعد بال�سد�رة 
و�لزمالك يفوز على 

بري�ميدز 
ال�ضعب على  بفوزه  القدم  لكرة  امل�ضري  ال��دوري  االأهلي يف �ضدارة  ابتعد 
�ضيفه االحتاد ال�ضكندري بهدف نظيف يف اللقاء املوؤجل بينهما من املرحلة 
مع  ال��ق��وي��ة  موقعته  اللقب  ح��ام��ل  ال��زم��ال��ك  ح�ضم  فيما  ع�����ض��رة،  الثانية 

برياميدز بفوزه على م�ضيفه 3-2 ليتنا�ضى خيبته القارية.
�ضجل هدف الفوز لالأهلي املوزمبيقي لوي�س ميك�ضوين )35(، فيما اأهدر 
بري�ضي تاو ركلة جزاء )17(، لريفع ر�ضيده اىل 31 نقطة مع مباراة اأقل 
بفارق  نقطة   28 مع  الثاين  للمركز  تقدم  ال��ذي  الزمالك  مالحقه  عن 

نقطتني عن برياميدز الثالث.
�ضيطر االهلي على ال�ضوط االول لعًبا ونتيجة، بهجوم �ضاغط من البداية 

قابله تكتل دفاعي مرتبك لالعبي االحتاد ال�ضكندري.
حلكم  العودة  عقب  لالأهلي  ج��زاء  ركلة  احلكم  احت�ضب   16 الدقيقة  ويف 
�ضيمروي،  �ضعيدو  للبوركيني  يد  مل�ضة  اإث��ر  اآر(  اي��ه  )يف  امل�ضاعد  الفيديو 
�ضددها تاو ارتدت من القائم االي�ضر. ومن كرة مرتدة من دفاع االحتاد، 
و�ضلت اىل مليك�ضوين على حدود منطقة اجلزاء، �ضددها يف الزاوية اليمنى 
اأداء  العليا ملرمى عبد املن�ضف حمرًزا هدف التقدم لفريقه )35(. حت�ضن 
الفني  الثاين بفعل تغيريات مديره  ال�ضوط  الهجومي مع بداية  االحت��اد 
اجلديد عماد النحا�س يف اول مباراة يقود فيها الفريق، خلًفا للمقال ح�ضام 
التعادل  هدف  ت�ضجيل  يف  ينجح  اأن  دون  من  لكن  النتائج،  لراجع  ح�ضن 
اأق��ل��ه. ويف ملعب ال��دف��اع اجل��وي، خ��رج الزمالك من اأح���زان ال���وداع املبكر 
ف��وًزا م�ضتحقا من م�ضيفه برياميدز يف  ا  اإفريقيا، مقتن�ضً ابطال  ل��دوري 

اللقاء املوؤجل بينهما من املرحلة احلادية ع�ضرة.
�ضجل للزمالك املغربي اأ�ضرف بن �ضرقي )4( وعمر ال�ضعيد )45( واإمام 
اإفريقي  واجلنوب   )11( علي جر  لبرياميدز  اأحرز  فيما  عا�ضور )53(، 

فكاري الكاي )37(.
وطرد مدافع الزمالك حممود حمدي "الون�س " يف نهاية املباراة حل�ضوله 

على االنذار الثاين )2+90(.
ال�ضيطرة واال�ضتحواذ واإه��درا الفر�س.  �ضوط اول مثري، تبادل الفريقان 
بعدما   )4( مبكر  هدف  عن  اأ�ضفر  �ضاغط  بهجوم  بي�ضاء  البداية  وكانت 
ي�ضار  �ضددها اىل  داخل منطقة اجل��زاء،  ال�ضعيد  �ضرقي عر�ضية  تلقى بن 
�ضريف اكرامي، وكاد بن �ضرقي يحرز الهدف الثاين بعدما راوغ علي جر 

و�ضدد ابعدها اكرامي اىل ركنية ب�ضعوبة )5(.
وهدد برياميدز بت�ضددة عبداهلل ال�ضعيد من داخل منطقة اجلزاء، ارتدت 
من ج�ضد احلار�س حممد ابو جبل و�ضتتها الدفاع )8(. ومن ركلة ركنية 
اأر�ضلها ال�ضعيد، حولها جر راأ�ضية اىل ي�ضار احلار�س حمرًزا هدف التعادل 
الناحية  من  خا�ضة  الهجومي،  �ضغطهم  برياميدز  العبو  وا�ضل   .)11(
اليمنى لدفاع الزمالك التي �ضغلها حممود حمدي وابراهيم عادل، ومرر 
" الذي  "الون�س  راوغ  لالكاي  ومنه  اجل��زاء  منطقة  داخ��ل  لعادل  حمدي 

�ضددها ومرت من حتت ج�ضد ابو جبل وت�ضكن �ضباكه )37(.
ومن هجمة مرتدة للزمالك، و�ضلت الكرة الإمام عا�ضور، مررها عر�ضية 
للخايل من الرقابة عمر ال�ضعيد، �ضددها اىل ي�ضار اكرامي، حمرًزا هدف 

التعادل لفريقه )45(.
�ضرقي  بن  وانطلق  التعادل،  املعنوية عقب  الدفعة  الزمالك  ا�ضتغل العبو 
ومرر لعا�ضور القادم من اخللف، �ضددها اىل ميني اكرامي وا�ضًعا فريقه 

يف املقدمة )53(.
متريرة  ال�ضعيد  واأر���ض��ل  ال��ت��ع��ادل،  الإدراك  �ضعًيا  ب��ريام��ي��دز  العبو  �ضغط 
طولية من منت�ضف امللعب جهة الي�ضار قابلها اإريك تراوري براأ�ضية �ضيطر 

عليها ابو جبل.

قطع ريال مدريد االإ�ضباين اأكر من ن�ضف الطريق نحو الثاأر من م�ضيفه ت�ضل�ضي االإنكليزي وجتريده من اللقب بالفوز عليه 3-1 بف�ضل ثالثية الفرن�ضي كرمي 
بنزمية يف ذهاب ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا ، فيما عاد بايرن ميونيخ االأملاين من ملعب فياريال االإ�ضباين بهزميته االأوىل يف امل�ضابقة هذا املو�ضم وجاءت بنتيجة 

الثالثة للنادي امللكي )21 و24 و46(، فيما كان  االأهداف  بت�ضجيله  منازع  بدون  اللقاء  نف�ضه جنم  بنزمية  فر�س  �ضفر1-. على ملعب "�ضتامفورد بريدج"، 
هدف ت�ضل�ضي الوحيد من ن�ضيب االأملاين كاي هافريت�س )40( الذي كان بطل التتويج باللقب املو�ضم املا�ضي بت�ضجيله هدف النهائي يف مرمى مان�ض�ضر 

�ضيتي. وترتدي املواجهة طابعاً ثاأرياً بني الفريقني، اإذ خرج ريال مدريد على يد فريق املدرب االأملاين توما�س توخل من ن�ضف نهائي املو�ضم املا�ضي بخ�ضارته 
اإياباً يف لندن �ضفر2- بعد التعادل ذهاباً 1-1.

وبفوزه يف لندن، �ضيخو�س مت�ضدر الدوري االإ�ضباين لقاء االإياب الثالثاء املقبل باأريحية بف�ضل هدافه املتاألق بنزمية الذي رفع ر�ضيده اىل 37 هدفاً يف 
يف كافة امل�ضابقات، بينها 11 يف 8 مباريات يف امل�ضابقة القارية االأم. املو�ضم  هذا  مباراة   36

وبات بنزمية الذي �ضجل ثالثيته الثانية توالياً بعدما كان بطل اإق�ضاء مواطنه باري�س �ضان جرمان من ثمن النهائي )3-1 اإياباً بعد اخل�ضارة �ضفر1- 
ذهاباً(، اأول فرن�ضي ي�ضل اىل 10 اأهداف اأو اأكر منذ انطالق دوري االأبطال بداية الت�ضعينات واالأول يف امل�ضابقة ب�ضيغتها ال�ضابقة )كاأ�س االأندية االأوروبية 

البطلة( واحلالية منذ جو�ضت فونتان مو�ضم 1958-1959 بح�ضب "اأوبتا" لالح�ضاءات، واأول العب ي�ضجل ثالثية اأوروبية يف مرمى ت�ضل�ضي.
وقال الفرن�ضي "اإنها لياٍل �ضاحرة، مثل تلك التي كانت �ضد باري�س �ضان جرمان يف برنابيو. جئنا للفوز، لنظهر اأننا ريال مدريد. �ضارت االأمور ب�ضال�ضة بالن�ضبة 
لنا من اأول دقيقة اىل اآخر دقيقة"، متطرقاً اىل ثالثيته بالقول "هذه كلها اأهداف مهمة. ما ي�ضعدين اأكر �ضيء هو ت�ضجيل الهدف الثالث، الأين فرطت 

بهدف يف ال�ضوط االأول وكنت ما زلت اأفكر يف هذه الفر�ضة ال�ضائعة. �ضنفعل كل ما يف و�ضعنا للفوز مبباراة االإياب التي �ضتكون مهمة للغاية".
وبعدما جاءت م�ضحته �ضلبية من فريو�س كورونا، تواجد املدرب االإيطايل كارلو اأن�ضيلوتي مع ريال ليواجه الفريق الذي اأ�ضرف عليه من 2009 حتى 

2011 وقاده للقبي الدوري والكاأ�س املحليني عام 2010 يف مباراة حملت نكهة خا�ضة اأي�ضاً حلار�س النادي امللكي البلجيكي تيبو كورتوا الذي �ضبق له 
من مواجهة فريقه ال�ضابق. هازار  اإدين  البلجيكي  االألعاب  �ضانع  االإ�ضابة  منعت  فيما  اأن دافع عن عرين ال�"بلوز"، 

وكانت البداية ل�ضالح ت�ضل�ضي ا�ضتحواذاً، لكن ريال كان االأقرب الفتتاح الت�ضجيل لو مل تتدخل العار�ضة ل�ضد ت�ضديدة الرازيلي فيني�ضيو�س 
جونيور )10(، ثم رد ت�ضل�ضي من ركلة حرة نفذها ري�س جيم�س وت�ضدى لها كورتوا براعة )15(.

فيني�ضيو�س  الكرة مع  تبادله  بعدما  لبنزمية  رائعة  براأ�ضية  اإدوار مندي  ال�ضنغايل  �ضباك احلار�س  اىل  للو�ضول  ريال طوياًل  ينتظر  ومل 
جونيور الذي عك�ضها للفرن�ضي من اجلهة الي�ضرى )21(. ومل مينح الفرن�ضي امل�ضيف اللندين فر�ضة ا�ضتيعاب �ضدمة الهدف 

حتى هز �ضباكه بالثاين بكرة راأ�ضية اأخرى رائعة وهذه املرة بعد متريرة طولية من الكرواتي لوكا مودريت�س )24(.
وعادت احلياة لت�ضل�ضي بف�ضل هافريت�س الذي و�ضلته الكرة من عر�ضية جلورجينيو، فحولها االأملاين براأ�ضه يف �ضباك 

كورتوا الذي مل�ضها من دون اأن يتمكن من اإبعادها )40(.
وفوت بنزمية على ريال فر�ضة ا�ضتعادة اأف�ضلية الهدفني حني �ضقطت الكرة اأمامه بعد تدخل خاطىء من جورجينيو 

لقطع عر�ضية فيني�ضيو�س جونيور، لكن الهداف الفرن�ضي �ضدد بجانب القائم االأي�ضر رغم اأنه يف و�ضع مثايل للت�ضجيل 
.)42(

واأكمل بنزمية ثالثيته بعد ثواٍن معدودة على انطالق ال�ضوط الثاين بف�ضل هدية وخطاأ فادح ملندي 
الذي حاول مترير الكرة اىل االأملاين اأنتونيو روديغر وهو خارج منطقته اجلزاء، فخطفها الفرن�ضي 

واأودعها ال�ضباك اخلالية )46(.
ورغم حماوالت ت�ضل�ضي، بقيت النتيجة على حالها حتى �ضافرة النهاية.

بعدما اأق�ضى يوفنتو�س االإيطايل من ثمن النهائي ب�ضحقه اإياباً على اأر�ضه -3�ضفر، وا�ضل فياريال 
مفاجاآته واأحلق ب�ضيفه بايرن ميونيخ خ�ضارته القارية االوىل هذا املو�ضم بفوزه عليه -1�ضفر.

8 دقائق من �ضافرة  اأ�ضحاب االر�س الت�ضجيل بعد  اأّول فر�ضة حقيقية افتتح  ويف مباراة عقيمة من العمالق البافاري ومن 
الذي �ضدد كرة قطعها  باريخو  اإىل داين  املنطقة مررها خلفية  �ضيل�ضو داخل  اثر لعبة م�ضركة بني مورينو واالرجنتيني جيوفاين لو  البداية 

غرونيفيلد بي�ضراه اأر�ضية اإىل ال�ضباك، م�ضجاًل هدفه ال�ضاد�س يف 9 مباريات يف امل�ضابقة االوروبية هذا املو�ضم.
واأ�ضقط فريق "الغوا�ضات ال�ضفراء" مناف�ضه بايرن، املتوج 6 مرات بني عامي 1974 و2020، للمرة االوىل يف 9 مباريات حيث مل يذق االأخري 

�ضالزبورغ  مع  يتعادل  اأن  قبل  توالياً،  انت�ضارات   6 مع  الكاملة  بالعالمة  املجموعات  دور  اأنهى  اذ  املو�ضم،  هذا  القارية  امل�ضابقة  يف  اخل�ضارة  طعم 
النم�ضوي 1-1 يف ذهاب ثمن النهائي ليعود وي�ضحقه 7-1 اإياباً.

كما دخل بايرن املباراة مت�ضلحاً بعدم خ�ضارته يف خمتلف امل�ضابقات منذ 12 �ضباط/فراير و�ضقوطه اأمام بوخوم 2-4 يف املرحلة الثانية والع�ضرين 
من "بوند�ضليغا"، لي�ضجل يف مبارياته االأربع االخرية 16 هدفاً، اإال اأن ذلك مل ي�ضفع له اأمام الفريق اال�ضباين.

وحقق فياريال الفوز يف اأّول ربع نهائي يخو�ضه يف دوري االبطال منذ ني�ضان/اأبريل 2009، حني خ�ضر اأمام اأر�ضنال االنكليزي 1-4 باجمايل 
املباراتني.

واأقر مدرب بايرن يوليان ناغل�ضمان باأنها "خ�ضارة م�ضتحقة، مل نكن جيدين مبا فيه الكفاية. مل نتمتع بالقوة الكافية يف ال�ضوط االأول 
ومل نخلق الفر�س وتخلينا عن ال�ضيطرة على الكرة".

الكثري من  الكافية ومل نخلق  الطاقة  اأردن��اه��ا. هجومياً، مل نكن منلك  التي  املباراة  "مل نقدم  املخ�ضرم توما�س مولر، فقال  اأم��ا 
الفر�س. نقبل بهذه اخل�ضارة �ضفر1- الأنه كان باالإمكان اأن تكون النتيجة اأكر. راأينا اأن فياريال لي�س بالفريق الذي تتنزه اأمامه، 

خالفاً ملا قاله البع�س يف و�ضائل االإعالم".
و�ضدد "يتوجب علينا اأن نتح�ضر ملباراة االإياب من اأجل حتقيق ثاأرنا".

بايرن ُيهَزُم يف ملعب فياريال 

ريال ي�سع قدمًا يف ن�سف نهائي دوري �لأبطال 

االإ�ضباين  اأم��ام ريال مدريد  1-3 يف لندن  بعد الهزمية 
اأوروب��ا لكرة القدم  اأبطال  يف ذه��اب دور الثمانية ب��دوري 
توخيل  ت��وم��ا���س  ت�ضيل�ضي  م���درب  ق���ال  امل��ا���ض��ي��ة،  الليلة 
م�ضاكله  حل��ل  �ضريعاً  التحرك  فريقه  على  "يتعني  اإن��ه 
الدفاعية التي ت�ضببت يف اهتزاز �ضباكه كثريا خالل هذه 

املرحلة احلا�ضمة من املو�ضم".
1-4 يف  ت�ضيل�ضي  خ�����ض��ارة  اأع��ق��اب  يف  ال��ه��زمي��ة  وج����اءت 
الدوري االإجنليزي املمتاز اأمام برنتفورد مطلع االأ�ضبوع 
احلايل، وقال توخيل اإن "جميع اأع�ضاء الفريق يتحملون 

امل�ضوؤولية عن هذه امل�ضكالت".
عاتقنا  على  تقع  "امل�ضوؤولية  لل�ضحافيني  توخيل  وق��ال 
نعد  الدولية مل  العطلة  "منذ  اأن���ا..  ذل��ك  جميعاً مبا يف 
كما كنا ولي�س لدي تف�ضري لذلك. ن�ضتطيع اللعب اأف�ضل 
من ذلك كثرياً. وبو�ضعنا الت�ضدي لريال مدريد ب�ضورة 
اأمر  وه��ذا  م�ضتوانا  عن  بعيدين  كنا  لكننا  كثرياً  اأف�ضل 

خميب لالآمال كثرياً".
واأ�ضاف توخيل "حان الوقت االآن لو�ضع حد لهذه الفرة 
مباريات  وخ�ضارتنا  ك��ث��رياً  �ضباكنا  اه��ت��زاز  �ضهدت  ال��ت��ي 

ب�ضرعة كبرية خالل مرحلة حا�ضمة من املو�ضم".
"لي�س  اإن��ه  كري�ضتن�ضن  اأندريا�س  ت�ضيل�ضي  مدافع  وق��ال 
يف  م��رات  �ضبع  فريقه  �ضباك  تهتز  اأن  الطبيعي"  م��ن 
"االأمر ال يقت�ضر على  واأ�ضاف الالعب قوله  مباراتني. 
االأ�ضبوع.  بداية  �ضبق وح��دث يف  الأن��ه  املباراة فقط.  هذه 

علينا حل هذه امل�ضكالت وعلينا القيام بذلك �ضريعاً".
و�ضيلتقي ت�ضيل�ضي مع �ضاوثامبتون يف الدوري االإجنليزي 
يف  م��دري��د  ري��ال  على  �ضيفاً  يحل  اأن  قبل  املقبل  ال�ضبت 

العا�ضمة االإ�ضبانية يف لقاء العودة الثالثاء املقبل.

توخيل يطالب ت�سيل�سي بحل م�ساكله �لدفاعية 

••  الريا�س-الفجر

 تعود بطولة العامل اإيه بي بي للفورموال اإي اإىل روما يف 
نهاية هذا االأ�ضبوع، يف حدث ي�ضهد ح�ضور اآالف امل�ضجعني 
ان��ط��الق اجل��ول��ت��ني الرابعة  الأول م���رة م��ن��ذ ع��ام��ني م��ع 
9 واالأحد  ال�ضبت  العاملية يومي  البطولة  واخلام�ضة من 
ال�ضائقني  ي�ضهد احلدث م�ضاركة نخبة من  اأبريل.    10
العامليني يف عامل ال�ضيارات الريا�ضية الكهربائية من بينهم 
ال�ضائق االإيطايل اأنطونيو جيوفينازي من فريق "دراكون 
االأوىل  م�ضاركته  ي�ضجل  ال���ذي  �ضبورت"،  اأوت���و  بان�ضكي 
ت�ضانده  غفرية  جماهري  وو���ض��ط  موطنه  يف  البطولة  يف 
وت��دع��م��ه.   مل تكن �ضباقات ال�����ض��وارع ج���زًءا م��ن الثقافة 
اإي  الفورموال  62 عاًما قبل و�ضول بطولة  يف روما ملدة 
تري  حلبة  من  اأج���زاًء  امل�ضار  وي�ضتخدم   ،2018 ع��ام  يف 
حيث  املا�ضي،  القرن  ع�ضرينيات  من  التاريخية  فونتاين 

كان خط البداية يف �ضاحة فيا ديل تري فونتان.
 Circuito Cittadino dell'EUR حلبة  تعد 
 19 وت�ضم  كيلومراً   3.385 م�ضارها  طول  يبلغ  التي 
امل�ضت�ضيفة لبطولة  اأط��ول احللبات  واح��دة من  منعطفاً، 
ال�ضباق  حلبة  وت�ضم  اإي،  للفورموال  ب��ي  ب��ي  اإي���ه  ال��ع��امل 
املعقدة  واالأق�����ض��ام  ال�ضرعة  عالية  املنعطفات  من  مزيجاً 
الفر�س  م��ن  ال��ك��ث��ري  تتيح  ال��ت��ي  وال��ت��م��وج��ات  وال�ضيقة 
للتجاوز. تنطلق �ضيارات ال�ضباق الكهربائية البالغ عددها 
ق�ضر  ومنها  املدينة،  يف  املعامل  اأ�ضهر  ح��ول  �ضيارة   22
الكوجنر�س، وبيازال ماركوين، وق�ضر احل�ضارة االإيطالية 
"مدرج كولو�ضيوم" املدرج البي�ضاوي يف  ب�  اأي�ضاً  املعروف 
و�ضط مدينة روم��ا، ونينفيو بارك الذي ي�ضكل ج��زءاً من 
العام تعدياًل يتمثل يف نقل  �ضباق  ال�ضباق. وي�ضهد  م�ضار 
خط البداية بني املنعطفني 3 و4 مع االقراب من نهاية 
ال�ضباق يف املنعطف 19. وي�ضهد ال�ضباق م�ضاركة كل من 

املركز  انتزع  بعدما  ف��رين  اإيريك  ج��ان  الفرن�ضي  ال�ضائق 
االأول يف اجلولة الثالثة لعام  2020-21، متقدماً من 
املركز اخلام�س اإىل املركز االأول يف الرتيب العام، ال�ضائق 
�ضتوفيل فاندورن من فريق "مر�ضيد�س اإي كيو للفورموال 
ثاين  �ضمن   ،4 اجلولة  يف  االأول  املركز  حتقيق  اإي" من 
�ضباقات العام املا�ضي. يتقدم ال�ضوي�ضري اإدواردو مورتارا 
على مناف�ضيه يف بطولة العامل اإيه بي بي للفورموال اإي 
لل�ضائقني، بعدما اأنهى ثالث �ضباقات �ضمن املراكز ال�ضتة 
الثانية من �ضباق  االأوىل، ومن �ضمنها مناف�ضات اجلولة 
الدرعية.  وبف�ضل حتقيق املراكز االأوىل واإح��راز النقاط 
املهمة التي ح�ضدها زميله الرازيلي لوكا�س دي جرا�ضي، 
يف  موناكو"   – ري�ضينج  ف��ن��ت��وري  "روكيت  ف��ري��ق  متكن 
ح�ضول  �ضمان  م��ن  ال�ضعودية  العربية  باململكة  ال�ضباق 
ال��ف��ري��ق م��ا ي��ك��ف��ي م��ن ال��ن��ق��اط ل�����ض��م��ان ال�����ض��دارة بعد 
كيو  اإي  "مر�ضيد�س  فريق  على  والتقدم  املك�ضيك،  �ضباق 
الهولندي نيك دي فري�س  ال�ضائق  ياأتي  اإي".  للفورموال 
من فريق "مر�ضيد�س اإي كيو للفورموال اإي"، حامل لقب 
بعدما متكن من  الثاين  املركز  اإي، يف  الفورموال  بطولة 
ويعد  البطولة.  �ضمن  االأول  ال�ضباق  يف  ال�ضدارة  اإح��راز 
اثنني من  اأواًل،  الذي حل  اإىل جانب مورتارا،  الهولندي 
اجلوالت  جميع  يف  ن��ق��اط��اً  �ضجلوا  فقط  �ضائقني  اأرب��ع��ة 
الثالث من املو�ضم الثامن حتى االآن، اأما بالن�ضبة للنتائج 
االأخرى فقد حل جان اإريك فرين من فريق دي اإ�س تكيتا، 
وجيك ديني�س من فريق "اأفاالن�س اأندريتي" االأمريكي يف 

املركزين ال�ضاد�س وال�ضابع يف الرتيب.
 22-2021 االأوىل من مو�ضم  الثالث  �ضهدت اجلوالت 
فائزين  اإي، ثالثة  للفورموال  بي  بي  اإيه  العامل  لبطولة 
خمتلفني يف ال�ضباقات، ومن �ضمنها اإحراز �ضائقي فريق 
االأول  املركزين  اإح��راز  اإي"  فورموال  بور�ضه  هوير  "تاغ 

والثاين يف �ضباق مك�ضيكو �ضيتي يف اأول انت�ضار للفريق.

بطولة �لفورمول �إي تعود من جديد مع �إقامة �سباقني يف روما

�سيتي يك�سف عن متثال �أغويرو 
�ضيكرم مان�ض�ضر �ضيتي هدافه التاريخي �ضريجيو اأغويرو باإزاحة ال�ضتار عن متثال له خارج اإ�ضتاد االحتاد ال�ضهر 
املقبل يف الذكرى العا�ضرة لهدفه الذي اأنهى 44 عاماً من انتظار النادي للتتويج بلقب الدوري االإجنليزي املمتاز 
لكرة القدم. وحول �ضيتي تاأخره 1-2 اإىل فوز 3-2 على كوينز بارك رينجرز يف اليوم االأخري مبو�ضم 2011-

اأحرز هدفني يف الوقت املحت�ضب بدل ال�ضائع. و�ضجل اأغويرو هدف الفوز ليمنح �ضيتي لقبه االأول  2012، حني 
بالدوري املمتاز. واأحرز املهاجم االأرجنتيني 260 هدفاً يف 390 مباراة خالل عقده مع �ضيتي و�ضاعده يف التتويج 
باأربعة األقاب اأخرى بالدوري وبكاأ�س االحتاد االإجنليزي و�ضتة األقاب بكاأ�س الرابطة. وترك �ضيتي يف نهاية املو�ضم 
يف  اللعب  العتزال  ا�ضطر  عاماً   33 عمره  البالغ  املهاجم  لكن  جم��اين،  انتقال  يف  بر�ضلونة  اإىل  لين�ضم  املا�ضي 
13 مايو )اآي��ار( �ضمن  اأغويرو يوم  دي�ضمر )كانون االأول( املا�ضي ب�ضبب م�ضكلة بالقلب. و�ضيك�ضف عن متثال 
احتفاالت �ضيتي بالذكرى العا�ضرة للقبه االأول بالدوري املمتاز، و�ضبق ل�ضيتي اأن ن�ضب متثالني لزميليه ال�ضابقني 

ديفيد �ضيلفا وفن�ضن كومباين يف اأغ�ضط�س )اآب(.



تنفق 25 �ألف دولر ل�ستن�ساخ قطتها �لنافقة
النافقة  قطتها  ال�ضتن�ضاخ  دوالر  األ��ف   25 مبلغ  اأمريكية  اأنفقت 
ت�ضاي، اعتقاداً منها اأنها رفيقة روحها. وقالت كيلي اأندر�ضون، 32 
عاماً، من والية تك�ضا�س االأمريكية اإنها كانت يف حالة ذهول عندما 
نفق حيوانها االأليف ت�ضاي عندما كانت تبلغ من العمر 5 اأعوام يف 
�ضيء  "اأقرب  باأنها  ت�ضاي  اأندر�ضون، قطتها  وو�ضفت   .2017 عام 
ميكن اأن ت�ضفه بها هي رفيقة الروح"، ولذلك قامت با�ضتن�ضاخها 
بالقطة بيللي، وفقاً ل�ضحيفة "ديلي ميل" الريطانية. واأ�ضافت: 
تذكرت  نفقت  عندما  لذلك  للغاية،  �ضغرية  �ضن  يف  "فقدتها 
مع  وتوا�ضلت  اال�ضتن�ضاخ  حول  يل  �ضديقة  مع  اأجريتها  حمادثة 
كانت  وبينما  احليوانات".  ال�ضتن�ضاخ   ViaGen Pets �ضركة 
حتمل ال�ضيدة "ا�ضتن�ضاخ ت�ضاي"، يف ح�ضنها، حتدثت اأندر�ضون عن 
كيفية ا�ضتغراق عملية ا�ضتن�ضاخ حيوانها االأليف النافق، 4 اأعوام، 
البيولوجية،  الناحية  من  بالتاأكيد".  االنتظار  "ت�ضتحق  قائلة: 
فاإن قطتها اجلديدة Belle هي جزء من Chai، الأنها ت�ضرك يف 
نف�س احلم�س النووي ب�ضبب عملية اال�ضتن�ضاخ، لكنها اعرفت اأنه 

بينما تبدوان مت�ضابهني، فاإن �ضخ�ضية بيللي "خمتلفة متاماً".

�سماعات هاتف تنقذه من ر�سا�سة 
ك�ضف مراهق اأمريكي خالل من�ضور عر موقع التوا�ضل االجتماعي 
من  اإن��ق��اذه  يف  ال�ضبب  ك��ان��ت  ب��ه  اخل��ا���ض��ة  ال�ضماعات  اأن  ري��دي��ت. 
حكى  كنرول" االأمريكي،  "موين  ملوقع  ووفقاً  طائ�ضة.  ر�ضا�ضة 
اأماًل يف العثور على م�ضوؤول يف  املراهق ق�ضته عر موقع ريديت، 
حياته.  اإنقاذ  على  ي�ضكره  كي  لل�ضماعات،  امل�ضنعة   Razer �ضركة 
Enough_Dance_956 على  وقال املراهق، الذي اختار ا�ضم 
يعمل يف  �ضخ�س  اإىل  الو�ضول  اأح��اول  باجلميع،  "مرحباً  ريديت: 
االأرب��ع��اء دخلت  "يوم  وت��اب��ع:  ك��ل قلبي".  م��ن  ا�ضكره  ك��ي   Razer
 Razer ر�ضا�ضة طائ�ضة من نافذة غرفتي وا�ضطدمت ب�ضماعات
ومتانتها  ال�ضماعات  ج��ودة  ول��وال  راأ���ض��ي،  على  اأرتديها  كنت  التي 
االأمل  ت�ضور  حتى  اأ�ضتطيع  ال   ،18 ال���  عمر  يف  االآن  ميتت  لكنت 
والعذاب الذي كان �ضي�ضيب اأهلي واأ�ضحابي. ون�ضر املراهق �ضوراً 
اأي�ضاً تدعم روايته، لل�ضماعات والر�ضا�ضات الطائ�ضة على �ضريره. 
واأو�ضح املراهق اأن الر�ضا�ضة الطائ�ضة جاءت من حي جماور، رمبا 
وكادت  اإليه،  طريقها  و�ضلت  الت�ضويب  يجيد  ال  �ضخ�س  اأطلقها 
 Razer �ضماعات  بتوا�ضل فريق  االأمر  اأن تخطف حياته. وتطور 
باملراهق، حيث اأر�ضلوا له ر�ضالة خا�ضة لالطمئنان عليه، كما علقوا 
اأنهم كانوا عند ح�ضن  �ضعادتهم  املوقع معرين عن  عر تعليقات 

حظ عمالئهم، واأنه بخري واأمان االآن.

ثعلب يثري �لذعر قرب �لكونغر�س
اأنها اعتمدت القتل الرحيم  اأعلنت ال�ضلطات ال�ضحية يف وا�ضنطن 
مقر  ق��رب  الذعر  اأث���ارت  التي  العدائية  الثعلب  اأنثى  حياة  الإن��ه��اء 
م�ضرية  ال��ن��واب،  اأح��د  بينهم  م��ن  م��ارة  هاجمت  بعدما  الكونغر�س 
الكلب. ويف وقت متاأخر من بعد ظهر  اأنها كانت ُم�ضابة بداء  اإىل 
الثالثاء، اأُم�ضك باحليوان ذي ال�ضدق االأبي�س واالأحمر يف امل�ضاحات 
والنواب  ال�ضيوخ  جمل�ضا  يقع  حيث  الكونغر�س  له�ضبة  اخل�ضراء 
بعدما ع�ّس ت�ضعة اأ�ضخا�س. واأو�ضحت ال�ضلطات ال�ضحية اأّن حياة 
الرحيم  القتل  بوا�ضطة  اأنهيت  بالغة،  ثعلب  اأن��ث��ى  وه��و  احل��ي��وان، 
كان  اإذا  عّما  للك�ضف  اختبار  اإج��راء  بهدف  اإن�ضانية"،  "بطريقة 
احليوان م�ضاباً بداء الكلب. وبعد �ضاعات قليلة، اأعلنت ال�ضلطات اأّن 
"نتائج االختبار اأتت اإيجابية بفريو�س داء الكلب"، م�ضريًة اإىل اأّنها 

الثعلب". لع�ضة  تعّر�ضوا  الذين  االأ�ضخا�س  جميع  مع  "تتوا�ضل 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�أول فنانة روبوتية تعمل بالذكاء �ل�سطناعي
اإيدا هي اأول فنانة روبوتية يف العامل تقوم بر�ضم اللوحات الفنية با�ضتخدام الكامريات املوجودة يف عينيها، وذراعها 

االآيل، م�ضتعينة بخوارزميات الذكاء اال�ضطناعي.
ويف فراير )�ضباط( 2019، قدمت اأيدا اأول عر�س منفرد لها بعنوان "م�ضتقبل غري اآمن" يف جامعة اأك�ضفورد، 
اأنحاء  بعد ذلك وعر�ضت فنها يف جميع  التغري، و�ضافرت  �ضريعة  بيئتنا  التفكري يف  النا�س على  حيث حث عملها 

العامل.
وتعمل اإيدا بنظام اأندرويد طوره �ضانع املعار�س االإجنليزي اإيدن ميلر. و مت اإعداد الروبوت جيًدا الإنتاج الفنون 
الر�ضم. ومت  الدقيقة مثل  املهارات احلركية  تنفيذ  على  ق��ادرة  اآلية  وذراع  للعيون  كامريتني  وج��ود  اجلميلة، مع 
تدريب برنامج الذكاء اال�ضطناعي اخلا�س بها على الر�ضم وحتى النحت. واأثارت اإيدا اإعجاب العامل بقدرتها على 

اإن�ضاء �ضور لالأ�ضخا�س واملواقف التي تراها.
ومت تطوير الروبوت من قبل فريق من املرجمني وعلماء الروبوتات واملتخ�ض�ضني يف الفن وعلماء النف�س على 

مدار اأكر من عامني، ومت االنتهاء منه يف عام 2019 ومت حتديثه مع تقدم تقنيات الذكاء اال�ضطناعي.
واأظهرت اإيدا �ضابًقا اأنها ت�ضتطيع الر�ضم وكتابة الق�ضائد. ومت الك�ضف عن مهارتها اجلديدة يف الر�ضم قبل عر�ضها 

الفردي يف بينايل البندقية 2022، والذي �ضيفتح للجمهور يف 22 اأبريل )ني�ضان( اجلاري.
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فكرة  ل�3 طلب حتقق 60 مليون دولر
ك�ضف موؤ�ض�ضو �ضركة في�س بول، اإحدى �ضال�ضل الوجبات ال�ضريعة االأكر 
اأ�ضحاب  اإىل  اأ�ضراليا، كيف انتقلوا من كونهم طالًبا جامعيني  �ضهرة يف 

عالمة جتارية تبلغ قيمتها 60 مليون دوالر.
اأول مطعم لهم يف  اإتل�ضون، وناثان داال،  بي�ضتالوزي، وكا�ضر  افتتح، نيك 
2016. ويف غ�ضون  بوندي، يف ال�ضواحي ال�ضرقية ملدينة �ضيدين، يف عام 
خم�س �ضنوات، اأ�ضبحت �ضل�ضلة الوجبات ال�ضريعة “في�س بول”، املتخ�ض�ضة 
اأن  املتوقع  من  اإم��راط��وري��ة  الطلب،  ح�ضب  املعدة  اليابانية  ال�ضلطات  يف 

حتقق اإيرادات ت�ضل اإىل 60 مليون دوالر يف عام 2022.
التي  اليابانية  الطريقة  على  ال�ضعبية  ال�ضلطات  املطاعم،  �ضل�ضلة  تقدم 
تاأتي مع ال�ضلمون والدجاج اأو التوفو مع الكرنب والكزر والكراث. وميكن 
للزبائن االختيار من بني جمموعة من االأطباق، مبا يف ذلك االأرز البني 
االأطباء يعلوه  امللفوف. كل طبق من هذه  اأو  املعكرونة  اأو  ال�ضو�ضي  اأرز  اأو 

�ضل�ضة ال�ضم�ضم املحم�س، والكراث املقرم�س والبازالء.
تو�ضيع  ال�ضركاء  وينوي  موظفاً،   450 اإىل  ي�ضل  ما  االآن  ال�ضركة  حتتوي 
ع��دد مطاعم  اإج��م��ايل  لي�ضل  ج��دي��داً،  12 مطعماً  اإط��الق  �ضل�ضلتهم عر 

ال�ضل�ضلة اإىل 40 مطعماً يف ثالث واليات اأ�ضرالية.
وقال بي�ضتالوزي، اإنه و�ضركاوؤه، ا�ضتلهموا فكرة املطاعم، بعدما عانوا من 
العثور على خيارات طعام �ضحية، حيث قرروا افتتاح اأول مطعم لهم، دون 

خرة م�ضبقة يف هذا املجال.

�أكادميية �لأو�سكار تدر�س ق�سية ويل �سميث 
اجلمعة  اليوم  وعلومها"  ال�ضينما  لفنون  االأمريكية  "االأكادميية  تلتئم 
التخاذ قرار يف �ضاأن العقوبات التي ميكن اأن تفر�ضها على املمثل االأمريكي 
توزيع  احتفال  الفكاهي كري�س روك خالل  واقعة �ضفعه  بعد  �ضميث  ويل 
جوائز االأو�ضكار، وتعقد بذلك اجتماعها قبل ع�ضرة اأيام من املوعد املقرر.

واأو�ضحت اأكادميية االأو�ضكار االأربعاء اأن موعد االجتماع ُقّدم نظراً اإىل اأن 
�ضميث ا�ضتقال من تلقائه قبل عقده، ومل يعد تالياً يحتاج اإىل مهلة الإعداد 
دفاعه عن نف�ضه حيال هذا االإجراء التاأديبي الذي كان ميكن اأن ي�ضل اأىل 

حّد تعليق ع�ضويته يف االأكادميية اأو طرده منها.
اأن  االأع�ضاء  اإىل  ر�ضالة وجهها  االأكادميية ديفيد روبني يف  واعتر رئي�س 

وقت". اأ�ضرع  يف  امل�ضاألة  لَّ  حُتَ اأن  االأطراف  كل  م�ضلحة  "من 
االأكادميية  م��ن  ا�ضتقالته  اإع���الن  اإىل  ب���ادر  ع��ام��اً   53 البالغ  املمثل  وك���ان 
الذي  القرار  هذه  بخطوته  م�ضتبقاً  ت�ضرفه،  عن  واعتذر  الفائت  اجلمعة 
�ضتتخذه االأكادميية. وكتب �ضميث بعد خم�ضة اأيام من �ضفعه كري�س روك 
ب�ضبب تناوله يف اإحدى دعاباته الراأ�س احلليق جلايدا بينكت �ضميث، زوجة 
ويل �ضميث "اأفعايل يف االحتفال الرابع والت�ضعني لتوزيع جوائز االأو�ضكار 

كانت �ضادمة وموؤملة وغري مررة".

مادونا حتدث بلبلة 
باإطللة �سغرتها �سنًا

ال��ع��امل��ي��ة  مادونا   ال��ن��ج��م��ة  اأح���دث���ت 
ن�ضرتها  ج��دي��دة  ب�ضور  كبري  بلبلة 
موقع  ع��ل��ى  اخل��ا���ض��ة  �ضفحتها  يف 
ب�ضبب  االج����ت����م����اع����ي  ال����ت����وا�����ض����ل 
اأن  ال��ب��ع�����س  راأى  ال��ت��ي  اإط��الل��ت��ه��ا 

�ضغرتها يف ال�ضن ب�ضكل كبري.
واإرتدت مادونا يف اإطاللتها كور�ضيه 
جاكيت  ف��وق��ه��ا  االأب���ي�������س  ب���ال���ل���ون 
ب��ال��ل��ون ال���زه���ر وج��ي��ن��ز مم���زق كما 
كتفيها  على  من�ضداًل  �ضعرها  تركت 

بت�ضريحة جمعدة.
اأن فاجاأت  وبعد  اأن��ه  ذك��ره  اجل��دي��ر 
م�����ادون�����ا امل���ت���اب���ع���ني ع���ل���ى م���واق���ع 
وتناقلوا  االج���ت���م���اع���ي،  ال��ت��وا���ض��ل 
التقطت لها قبل يومني مع  �ضورة 
ابنها روكو ريت�ضي، ر�ضدتها عد�ضات 
على  م����ادون����ا  ردت  ال����ب����اب����ارات����زي، 
املتنمرين ومنتقدي �ضكلها بطريقة 
ذكية. ون�ضرت مادونا مقطع فيديو 
موقع  ع��ل��ى  اخل��ا���س  ح�ضابها  ع��ر 
ال��ت��وا���ض��ل االج��ت��م��اع��ي، وج��ه��ت من 
املراأة  ي��وم  مبنا�ضبة  ر���ض��ال��ة  خ��الل��ه 
جميلة  امل�����راأة  اأن  م���وؤك���دة  ال��ع��امل��ي، 
وقوية بجميع حاالتها بغ�س النظر 

عن عمرها، اأو �ضكلها اأو لونها.

�لكلب �ل�سالة تثري �لقلق 
يف دول �ملغرب �لعربي 

انت�ضار الكالب ال�ضالة يقلق اأكر 
وخ�ضو�ضاً  ال��ع��رب��ي  امل��غ��رب  �ضكان 
م�ضرعها  ت��ل��م��ي��ذة  ل��ق��ي��ت  ب��ع��دم��ا 
يف  �ضبي  ق�ضى  وك��ذل��ك  تون�س  يف 
لهذه  املنظم  القتل  لكن  اجل��زائ��ر، 
الرئي�ضي  وه��و احل��ل  احل��ي��وان��ات، 
املعتمد يف مواجهة هذه الظاهرة، 
عن  املدافعني  من  ا�ضتنكاراً  يلقى 
املدعي  مكتب  وف��ت��ح  احل��ي��وان��ات. 
�ضرق  )ج����ن����وب  ق���اب�������س  يف  ال����ع����ام 
اأعقاب  تون�س( اجلمعة حتقيقا يف 
مقتل فتاة تبلغ 16 عاما، تعر�ضت 
لهجوم كالب �ضالة وهي يف طريقها 
ال�ضكان  ا�ضتكى  وقد  املدر�ضة.  اإىل 
م���ن االرت����ف����اع االأخ������ري يف اأع�����داد 
ا  الكالب ال�ضالة التي تهاجم اأي�ضً
الزراعية.  املنطقة  هذه  يف  املا�ضية 
الكالب"  "التهمت  اجل���زائ���ر  ويف 
عاًما(   12( الدين  �ضالح  الطفل 
يف بداية �ضهر اآذار/مار�س مبدينة 
بح�ضب  العا�ضمة،  غ��رب  البليدة 
"مل يبق منه  اإن��ه  عمه ال��ذي ق��ال 
ال�ضفلى  اأط��راف��ه  يف  العظام  �ضوى 
البيطري عبد  الطبيب  ". و�ضرح 
فران�س  ل��وك��ال��ة  ب��وم��ع��زة  امل���وؤم���ن 
"الطريقة الوحيدة التي  بر�س ان 
اأع��وان البلدية يف هذا  ت�ضتخدمها 
معربا  والقتل"،  االأ���ض��ر  هي  البلد 
عن ا�ضفه اي�ضا لكونهم يت�ضرفون 
فقط "يف حاالت الطوارئ، عندما 
بداء  االإ�ضابة  ح��االت  هناك  تكون 
تون�س  توؤكد  الكلب". من جانبها، 
اأن��ه��ا ات��خ��ذت ب��ع�����س االإج������راءات: 
فقد اأتاحت وزارة الزراعة لقاح داء 
الكلب جماًنا وحددت لنف�ضها هدف 
الكالب  من   80% اإىل   70 تلقيح 

ب�ضرعة يف تون�س العا�ضمة.

�سلف فو�خرجي 
تبكي على �لهو�ء

بكت املمثلة ال�ضورية �ضالف معمار 
خالل حلولها �ضيفة على برنامج 
تذكرها  ب�ضبب  وذلك  بك"  "هال 
كنت  ملا  بابا  وقالت:"كان  والدها. 
هو  ك��ان  ال�ضبح  على  املدر�ضة  روح 

يعملي الفطور".
عر  كبري  ب�ضكل  الفيديو  انت�ضر 
االجتماعي  ال���ت���وا����ض���ل  م����واق����ع 
وت���داول���ه امل��ت��اب��ع��ون ال��ذي��ن عروا 
وكتبوا  �ضالف  مع  ت�ضامنهم  عن 
ت��ك��ون نف�ضه يف  اأن  ع��ب��ارات مت��ن��وا 

اجلنة كما وعروا عن حبهم لها.
وكانت  �ضالف فواخرجي  قد اأعلنت 
املخرج  زوج��ه��ا  ع��ن  انف�ضالها  ع��ن 
وامل��م��ث��ل وائ���ل رم�����ض��ان، يف خطوة 

فاجاأت كل حمبيهما.       

زو�ج نادر.. عري�س عر�قي عمره �أكرث من قرن
ج رجل عراقي، يبلغ من العمر 103  يف واقعة نادرة، تزوَّ
وذلك  ال��ب��الد،  جنوبي  الديوانية،  حمافظة  يف  �ضنوات، 

للمرة الثالثة خالل حياته، يف حدٍث اأثار تفاعاًل وا�ضًعا.
ويف تفا�ضيل احلدث املُبهج، فاإن ناحية �ضومر، التي تبعد 
عن العا�ضمة بغداد نحو 180 كيلومًرا، احت�ضنت قبل 
بح�ضور  املن�ضوري"،  فرهود  "خميلف  زف��اف  حفل  اأي��ام 

ذويه واأقربائه يف القرية النائية.
وقال عبد ال�ضالم وهو جنل، املعمر خميلف، يف ت�ضريح 
الثالثة  للمرة  ت��زوج  "والدي  اإن  عربية"،  نيوز  ل�"�ضكاي 
خالل م�ضرية حياته، وهو من مواليد عام 1919، حيث 
اأخرى،  ام��راأة  ليتزّوج   ،1999 االأوىل عام  ُتوّفيت زوجته 

واأجنب منها كذلك".
واأ�ضاف اأنه "يف نهاية العام املا�ضي، ومطلع العام احلايل، 
اأهلها، ومل  اإىل بيت  ح�ضلت م�ضكلة مع زوجته، فذهبت 
تُعد رغم مرور عدة اأ�ضهر، فطلب مّنا الوالد اإيجاد امراأٍة 

اأخرى له، وهو ما ح�ضل بالفعل".
من  ح�ضناء،  ام����راأة  على  وق��ع  "االختيار  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
له  اأُقيمت  ذل��ك  وبعد  خطوبتها،  ومّت��ت   ،1985 مواليد 
حفلة احلناء ثّم الزواج، وقد �ضارك يف زّفته اأبناوؤه الّت�ضعة 

الباقون واأحفاده واأوالد اأحفاده واأحفاد اأحفاده".

�أول تغريدة على تويرت للبيع ب�48 مليون دولر
عر�ضت اأول تغريدة ن�ضرت على موقع "توير" للموؤ�ض�س 
امل�ضارك يف املن�ضة جاك دور�ضي، للبيع مقابل 48 مليون 
لقاءها  مالكها  دفعه  ال��ذي  املبلغ  �ضعف   16 اأي  دوالر، 
قبل ع���ام. واأع��ل��ن رج��ل االأع��م��ال االإي����راين والنا�ضط يف 
اأنه  "توير"،  اإ�ضتايف على  �ضينا  امل�ضفرة  العمالت  جمال 
�ضيطرح التغريدة للبيع مقابل 14969 من عملة "اإير" 
 50 اأنه �ضيخ�ض�س ما ن�ضبته  اإىل  اإ�ضتايف  امل�ضفرة. واأ�ضار 
"غيف دايركت"  يف املئة من عائد بيع التغريدة ملوؤ�ض�ضة 
اخلريية، وفقما ذكرت "بلومبريغ". وبيعت اأول تغريدة 
مقابل   2006 ع��ام  يف  دور���ض��ي  ن�ضرها  والتي  "توير" 

مليونني و900 األف دوالر يف مزاد رقمي.
تقول  وال  للغاية  مقت�ضبة  للبيع  املعرو�ضة  والتدوينة 
دور�ضي  فيها  ي��ق��ول  تغريدة  جم��رد  فهي  م��ذه��ال،  �ضيئا 

بي". اخلا�س  توير  اإطالق  على  "اأعمل 

ت�ستيقظ من �لغيبوبة لتجد ذر�عيها مبتورتني 
ا�ضتيقظت امراأة اأمريكية من غيبوبتها لتجد اأن ذراعيها 
قد ُبرتا بعد اأن تعر�ضت لهجوم من 3 كالب متوح�ضة.

خطرية  ب��ج��روح  ع��اًم��ا(   38( وال��ت��م��ان  كايلني  واأ�ضيبت 
الر�ضيف  على  �ضريها  اأث��ن��اء  ال��ك��الب  هاجمتها  عندما 
وتدخل  املا�ضي.  ال�ضهر  كارولينا،  ���ض��اوث  كولومبيا،  يف 
اأحد امل��ارة واأخ��اف الكالب باإطالق النار من بندقيته يف 

الهواء.
وقالت اإميي وين، اأخت كايلني، اإن �ضقيقتها فقدت اأي�ضاً 
جزءاً من قولونها، وقد ت�ضطر اإىل ا�ضتئ�ضال جزء من 
اأ�ضيبت  كايلني  اإن  ا  اأي�ضً وق��ال��ت  الهجوم.  ب�ضبب  امل��ري 
ب�ضدمة �ضديدة عندما علمت اأنها فقدت ذراعيها وطلبت 

اأن يتم تخديرها مرة اأخرى.

�سوم يف �لغربة.. مهاجرون يحكون ق�س�س رم�سان يف �أملانيا
اأجواء  اإق��ام��ة  على  اأملانيا  يف  امل�ضلمة  اجلالية  حتر�س 
مم��ي��زة يف ���ض��ه��ر رم�����ض��ان، ����ض���واء م���ن خ���الل تنظيم 
االإفطار اجلماعي، اأو زيادة االإقبال على امل�ضاجد الأداء 
�ضالة الراويح، و�ضط م�ضاع اإىل التوفيق بني العمل 

والعبادة.
الواليات  يف  املقيمني  امل�ضلمني  ح��ي��اة  على  ت��ط��راأ  وال 
لطبيعة  نظًرا  رم�ضان،  خالل  تذكر  تغريات  االأملانية 
اليومية  احل��ي��اة  ف��وت��رية  فيها،  يقيمون  التي  ال��دول��ة 
ت�ضتمر على حالها، وميار�س امل�ضلمون اأعمالهم ب�ضكل 

اعتيادي.
للمكتب  درا�ضة  اأعلنت  اأملانيا،  يف  امل�ضلمني  وب�ضاأن عدد 
اأن   ،2021 يف  والالجئني  الهجرة  ل�ضوؤون  االحت���ادي 
خالل  ملحوظ  نحو  على  زاد  البلد  يف  امل�ضلمني  ع��دد 

ال�ضنوات االأخرية.
املكتب يف نورنبريغ  اأعلن عنها  التي  الدرا�ضة،  وح�ضب 
5.3 و5.6  مع وزارة الداخلية االأملانية، يعي�س ما بني 

6.4 يف  يعادل  ما  اأملانيا، وهو  ماليني م�ضلم حاليا يف 
ومقارنة  ال�ضكان،  اإجمايل  من  املئة  يف   6.7 حتى  املئة 
بنتائج اآخر درا�ضة اأجريت عام 2015، زاد عدد امل�ضلمني 

بنحو 900 األف �ضخ�س.
املهند�س هيثم �ضاهني، الذي يقيم مدينة هيلد�ضهامي 
اأربع  منذ  ال�ضفلى،  �ضاك�ضونيا  ب��والي��ة  هانوفر،  ق��رب 
عمله  اإن  ي��ق��ول  ب��رل��ني،  العا�ضمة  يف  ويعمل  ���ض��ن��وات، 
ثم  ي��وم��ني  مل��دة  للعمل  ب��رل��ني  اإىل  ل��ل��ذه��اب  ي�ضطره 
من  العمل  اأي��ام  باقي  الإكمال  هيلد�ضهامي  اإىل  العودة 

املنزل.
اأما الدكتورة �ضارة حجي، الباحثة يف عالج ال�ضرطان، 
فقالت ملوقع "�ضكاي نيوز عربية"، اإنها ال مل تُكن تود 
بالكتابة  �ضهر مبفردها، ولذلك  اأي��ام  اأن تفطر خالل 
ع��ل��ى جت��م��ع خ��ا���ض��ة ب��اجل��ال��ي��ة امل�����ض��ري��ة ع��ل��ى موقع 
ا  وعرو�ضً التعليقات  من  الكثري  ووجدت  "في�ضبوك"، 

من االآخرين للم�ضاركة يف االإفطار اجلماعي.

كاثي هيلتون لدى ح�صورها حفل فانيتي فري اأو�صكار لعام 2022 يف بيفريل هيلز, كاليفورنيا - ا ف ب

كايلي جيرن تثري �جلدل.. و�ل�سبب حقيبة يدها
�ضاركت جنمة تلفزيون الواقع  كايلي جيرن  مع متابعيها جمموعة �ضور جديدة يف �ضفحتها 

اخلا�ضة على موقع التوا�ضل االجتماعي.
النوع  بت�ضميم غريب من  والتي متيزت  التي حملتها  اليد  اجل��دل بحقيبة  كايلي  واأث��ارت 
منها  والبع�س  طريفة  تعليقات  ب��رك  املتابعني  من  بالعديد  دف��ع  �ضكلها  اأن  اإال  ال�ضفاف 

منقدة، اإال اأن اإطاللتها نالت اإعجاب كثريين ومتيزت بالكال�ضيكية.
�ضتوية  اأحذية  بني  تتنوع  والتي  فيديو،  مبقطع  اأحذيتها  جيرن  كايلي  اإ�ضتعر�ضت  وكانت 
واحد  لون  عليها  ي�ضيطر  اأحذيتها  اأن  كان  املتابعني  اأنظار  لفت  ما  ولكن  �ضيفية،  واأحذية 

بدرجات خمتلفة وموديالت خمتلفة، وهو اللون الزهري.
وتداولت ال�ضفحات الفنية املهتمة باأمور الفنانني وامل�ضاهري الفيديو ب�ضكل كبري، موؤكدين 
على اإ�ضتغرابهم اأنها تركز على لون الزهر باأحذيتها، مع اأن البع�س اأكد اأنها متتلك الكثري 

من االأحذية االأخرى.


