
   

اجلي�ش اليمني يكبد ميلي�سي� احلوثي خ�س�ئر ف�دحة مب�أرب
•• اليمن-وكاالت

وا�شلت قوات اجلي�ش اليمني واملقاومة ال�شعبية تكبيد امليلي�شيا احلوثية 
خ�شائر كبرية يف عدة حماور جنوبي ماأرب.

حمور  م��ن  اأك���ر  يف  متزامنة  هجمات  ل��ع��دة  ال�شرعية  ق���وات  وت�����ش��دت 
ا�شتخدمت فيها امليلي�شيات العربات املدرعة واأن�شاق ب�شرية متتالية.

كما �شهدت ال�شاعات الأوىل من فجر اأم�ش اجلمعة ا�شتباكات عنيفة من 
م�شافات ق�شرية يف املحورين الرملي واجلبلي �شرق وغرب جبل البلق.

وقالت م�شادر ع�شكرية للعربية واحلدث اإن مدفعية اجلي�ش ا�شتهدفت 
واأحرقت  لظاة  البلق ويف حميط قرون  اأ�شفل جبل  جتمعات احلوثيني 

ثالثة اأطقم وقتلت من كانوا على متنها،
فيما �شنت قوات اجلي�ش الوطني واملقاومة هجوماً م�شاداً على املواقع 

التي هجمت منها امللي�شيات وحققت التقدم بال�شيطرة عليها.

الحت�د الأوروبي: ح�لة حقوق الإن�س�ن يف اإيران مقلقة
•• بروك�سيل-وكاالت:

اأعلنت بعثة الحتاد الأوروبي لدى الأمم املتحدة واملنظمات الدولية 
ت��زال مقلقة  اإي��ران ل  اأن حالة حقوق الإن�شان يف  يف جنيف اجلمعة 

للغاية.
وحثت البعثة عرب ح�شابها على تويرت طهران على الدخول يف حوار 
جوهري مع مقرر الأمم املتحدة اخلا�ش املعني بحقوق الإن�شان يف 

اإيران، بعد جتديد وليته اأم�ش.
اأخرى  و14 منظمة  الدولية  العفو  دعت منظمة  اأن  بعد  ذلك  اأت��ى 
اأيام، اأع�شاء جمل�ش حقوق الإن�شان  حلقوق الإن�شان، يف ر�شالة قبل 
التابع لالأمم املتحدة، اإىل متديد مهمة جاويد رحمان، مقرر الأمم 
النظام  اإي��ران، وحما�شبة  املعني بحقوق الإن�شان يف  املتحدة اخلا�ش 
اإيران  ان��ت��ه��اك��ات ح��ق��وق الإن�����ش��ان ب�شكل ك��ب��ري، وف��ق  الإي����راين على 

اإنرتنا�شونال.

عنا�شر الدفاع املدين يحاولون اخماد احلريق الناجت عن ق�شف م�شتودع للوقود يف بيلجورود الرو�شية  )رويرتز(

الغنو�شي لدى و�شوله للمثول اأمام �شرطة مكافحة الرهاب يف العا�شمة التون�شية

مو�صكو: الناتو يخ�صى ال�صدام معنا ويقاتلنا عرب اأوكرانيا

الكرملني: ال�سربة الأوكرانية مل�ستودع رو�سي تقو�ش املف�و�س�ت
•• عوا�سم-وكاالت:

الرو�شية  الن�����ش��ح��اب��ات  ت��ت��وا���ش��ل 
على ما يبدو من حميط العا�شمة 
الأوكرانية، تنفيذا ملا اأعلنته مو�شكو 

قبل اأيام.
ف��ق��د اأع���ل���ن احل���اك���م الإق��ل��ي��م��ي يف 
ك��ي��ي��ف، اأول��ك�����ش��ن��در ب��اف��ل��ي��وك، اأن 
رو���ش��ي��ا ت��وا���ش��ل �شحب ق��وات��ه��ا من 
�شمال العا�شمة باجتاه بيالرو�شيا، 
منطقة  غ���������ادرت  اأن�����ه�����ا  م�����ش��ي��ف��ا 

هو�شتوميل التي ت�شم مطاراً.
ت�شاو�ش،  اأكد فيات�شي�شالف  بدوره، 
الواقعة  �شرينيهيف  منطقة  حاكم 
���ش��م��ال ال���ب���الد اأي�����ش��ا، ب��ح�����ش��ب ما 
الرو�شية  القوات  اأن  روي��رتز،  نقلت 
ان�شحبت من املنطقة، اإل اأنه اأو�شح 

اأن بع�شها ل يزال هناك
وبالتزامن مع ا�شتئناف املفاو�شات 
بني رو�شيا واأوكرانيا عرب الفيديو، 
من اأجل التو�شل حلل ينهي النزاع 
ب��ني الطرفني  امل��ت��وا���ش��ل  وال��ق��ت��ال 
اأعلن  اأ���ش��اب��ي��ع،   5 اأك����ر م���ن  م��ن��ذ 
الكرملني اأم�ش اجلمعة اأن ال�شربة 
ا�شتهدفت  التي  الأوكرانية  اجلوية 
بيلجورود  م�شتودع وقود يف مدينة 
منا�شبة  ظروفا  توفر  ل  الرو�شية، 

ملوا�شلة املحادثات مع كييف.
املتحدث  بي�شكوف،  دميرتي  وق��ال 

اإىل ذلك، اأكد اأن القوى الغربية ل 
ب��الده ول  اأي �شغوط على  متار�ش 

تدفعها لتقدمي اأي تنازلت.
اأتت تلك الت�شريحات بعد اأن اأعلن 
وزي��ر اخل��ارج��ي��ة ال��رو���ش��ي �شريغي 
ب���الده حت�شر  اأن  اأي�����ش��اً،  لف����روف 
الأوكرانية،  امل��ق��رتح��ات  على  ال���رد 
م��وق��ف كييف  ل��ي��ون��ة يف  اإىل  لف��ت��ا 
خ���الل امل�������ش���اورات، ل ���ش��ي��م��ا يف ما 
ودونبا�ش،  ال��ق��رم  مب�����ش��األ��ة  يتعلق 
اإىل  ان�شمامها  م�شاعي  عن  ف�شال 

حلف الناتو.
امل�شبوق  غري  للتوتر  ا�شتمرار  ويف 
الذي ت�شهده العالقات بني مو�شكو 
امللف  خ��ل��ف��ي��ة  ع��ل��ى  ال���ن���ات���و،  ودول 
حلف  مو�شكو  ات��ه��م��ت  الأوك������راين، 
����ش���م���ال الأط���ل�������ش���ي ب���ال���ق���ت���ال عرب 

الأوكرانيني.
مدير  كوبرينت�ش،  نيكولي  وق��ال 
وزارة  يف  الأوروب�����ي  ال��ت��ع��اون  اإدارة 
يخ�شى  احل����ل����ف  اإن  اخل����ارج����ي����ة 
لكنه  رو���ش��ي��ا،  م��ع  املبا�شر  ال�����ش��دام 

يعتزم القتال حتى اآخر اأوكراين.
وكالة  م����ع  م���ق���اب���ل���ة  يف  اأك������د  ك���م���ا 
الرو�شية، ام�ش اجلمعة،  �شبوتنيك 
يف  الناتو  م��ع  ال�شيا�شي  احل���وار  اأن 
الظروف احلالية م�شتحيل، معتربا 
اأن الناتو اأ�شقط كل التعاون العملي 

الذي بني على مر ال�شنني.

يف  لل�شحافيني  ال��ك��رم��ل��ني،  ب��ا���ش��م 
ما  بح�شب  ال��ه��ات��ف،  ع��رب  م��وؤمت��ر 
تبذل  ال�شلطات  اإن  روي���رتز،  نقلت 
تنظيم  لإع������ادة  ج��ه��ده��ا  ق�����ش��ارى 
ال����وق����ود وجتنب  اإم��������داد  ���ش��ل�����ش��ل��ة 
ان����ق����ط����اع اإم�������������دادات ال����ط����اق����ة يف 

بيلجورود.
وك���ان م�����ش��وؤول رو���ش��ي اأك���د يف وقت 
هليكوبرت  ط���ائ���رت���ني  اأن  ����ش���اب���ق 
ق�شفتا  اأوك����ران����ي����ت����ني  ح��رب��ي��ت��ني 

م�شتودع وقود يف بيلجورود، يف اأول 
على  اأوكرانية  جوية  ب�شربة  اتهام 
الأرا����ش���ي ال��رو���ش��ي��ة م��ن��ذ انطالق 
العملية الع�شكرية الرو�شية يف 24 

فرباير املا�شي.
اخلارجية  وزي��ر  اأو���ش��ح  املقابل،  يف 
الأوك����������راين دم����ي����رتو ك��ول��ي��ب��ا األ 
الهجوم،  ح����ول  ل���دي���ه  م��ع��ل��وم��ات 
نفي  اأو  ت��اأك��ي��د  مي��ك��ن��ه  ل  م�شيفا 
تورط بالده، لأنه لي�ش مطلعا على 

جميع املعلومات الع�شكرية.
الهجوم  ح����ول  �����ش����وؤال  ع��ل��ى  ف�����ردا 
املذكور يف موؤمتر �شحايف يف بولندا، 
قال كوليبا ل ميكنني تاأكيد اأو نفي 

الدعاء باأن اأوكرانيا متورطة.
اأما يف ما يتعلق باملفا�شات، فاأو�شح 
اأن بالده تنتظر رد رو�شيا الر�شمي 
طرحتها  ال���ت���ي  امل���ق���رتح���ات  ع��ل��ى 
كييف يف املحادثات التي عقدت يوم 

الثالثاء املا�شي يف اإ�شطنبول.

الرئي�س التون�صي: ال انتخابات بعد 3 اأ�صهر

�سرطة مك�فحة الإره�ب ت�ستدعي الغنو�سي

رو�صيا ت�صيد مبوقف الهند من النزاع يف اأوكرانيا 

مو�سكو ونيودلهي حت�سران اآلية دفع ب�لروبية والروبل 

من  م�سلحني   4 م��ق��ت��ل 
الليبية �سرباتة  ميلي�سي�ت 

•• طرابل�س-وكاالت:

 218 ل����ق����ن����اة  م���������ش����در  ك�������ش���ف 
مقتل  الليبية يف مدينة �شرباتة، 
داخ����ل  ي��ن�����ش��ط��ون  م�����ش��ل��ح��ني   4
عقب  باملدينة  م�شلحة  ت�شكيالت 
الر�شا�ش  من  بوابل  ا�شتهدافهم 
امل��ن��ازل. واأ���ش��اف امل�شدر  اأح���د  يف 
ال�شحايا  ���ش��ف��وا  م�����ش��ل��ح��ني  اأن 
اأحد  اأن  اإىل  م�شرياً  بالر�شا�ش، 
مطلوب  الأق���������ل  ع���ل���ى  ال���ق���ت���ل���ى 
للق�شاء بتهمة التورط يف مقتل 4 

اأ�شخا�ش، يف 15 فرباير املا�شي.
رئي�ش  ق�����ال  ق����د  ك������اان  ���ش��ي��ا���ش��ي��ا 
اإنه  با�شاغا،  الليبي فتحي  الوزراء 
طرابل�ش  العا�شمة  دخ��ول  يتوقع 

يف الأيام القليلة املقبلة.
ون����ق����ل م����وق����ع ب�����واب�����ة اأف���ري���ق���ي���ا 
دخول  اأن  با�شاغا  ع��ن  الإخ��ب��اري��ة 
اأي  نافياً  �شلمياً،  �شيكون  طرابل�ش 
م�شدداً  املا�شية،  ال��ف��رتة  يف  قتال 
على ما �شرح به عن رف�ش القوة.

واأع����ل����ن ات�������ش���الت م���ب���ا����ش���رة مع 
وطرابل�ش،  ال���غ���رب���ي���ة،  امل��ن��ط��ق��ة 
وال����ن����خ����ب ال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة، وق������ادة 
ال�شخ�شيات  وب��ع�����ش  امليلي�شيات 

غوا�صات من فئة تايغي:
البحرية الي�ب�نية تعزز طموح�ته� يف بحر ال�سني

•• الفجر -األك�سندر بران�س –ترجمة خرية ال�سيباين

ول  اجلنوبي.  ال�شني  بحر  يف  ال�شينية  الهيمنة  طموحات  اليابان  تواجه 
ال�شرتاتيجية  امل�����ش��ال��ح  م��ع  املنطقة  ه���ذه  يف  ال�شينية  الأه�����داف  ت��ت��واف��ق 
لطوكيو. والأمن البحري الياباين ه�ّش ب�شكل خا�ش امام طموحات بكني. 
لذلك قررت اليابان تعزيز قدرات اأ�شطولها الع�شكري من خالل اإطالق فئة 

جديدة من وحدات الغوا�شات الهجومية: فئة تايغي.
ُيعّد تاأكيد ال�شني كقوة بحرية اإقليمية، اأحد التحديات الرئي�شية التي تواجه 
اإن التوتر املتزايد بني بكني وطوكيو لل�شيطرة  ال�شرتاتيجيني اليابانيني. 
ال�شيادة  م�شاألة  اآ�شيا. ومتثل  �شرق  ال�شتقرار يف  يقّو�ش  ال�شني،  بحر  على 
على جزر �شينكاكو -دياويو الواقعة �شمال غرب تايوان، والتي �شمتها اليابان 

عام 1895، النزاع الإقليمي الرئي�شي بني البلدين.   )التفا�شيل �ش11(

•• تون�س-وكاالت:

ال��ت��ون�����ش��ي قي�ش  ال��رئ��ي�����ش  اأك�����د 
الربملانية  النتخابات  اأن  �شعيد، 
اأ�شهر،  ث���الث���ة  ب��ع��د  جت����رى  ل���ن 
واأ�شار اإىل اأن من يحاول ال�شتناد 
التا�شع  ال���ف�������ش���ل  ت�����اأوي�����ل  اإىل 

والثمانني من الد�شتور واهم.
�شرطة  ا����ش���ت���دع���ت  ذل�������ك،  اإىل 
تون�ش،  يف  الإره���������اب  م��ك��اف��ح��ة 
املنحل  ال��ربمل��ان  رئي�ش  اجلمعة، 
اآخرين،  ن��واب��ا  ال��غ��ن��و���ش��ي،  را���ش��د 
عقدهم  ب�شبب  معهم  للتحقيق 
يف  ل��ل��ربمل��ان،  اف��رتا���ش��ي��ة  جل�شة 
اأحدث ت�شعيد لالأزمة ال�شيا�شية 

التي تهز تون�ش.
وق�����ال م��ك��ت��ب ال��غ��ن��و���ش��ي، ال���ذي 
الإخواين،  النه�شة  ح��زب  يراأ�ش 
اإن�����ه ت��ل��ق��ى دع�����وة ل��ل��م��ث��ول اأم����ام 
�شرطة مكافحة الإرهاب يف وقت 
لحق اجلمعة، بعد فتح حتقيقات 
املجل�ش  اآخ���ري���ن يف  اأع�����ش��اء  م��ع 
ال��ن��ي��اب��ي حت����دوا ال��رئ��ي�����ش قي�ش 
عرب  برملانية  جل�شة  بعقد  �شعيد 

الإنرتنت هذا الأ�شبوع.

•• نيودلهي-اأ ف ب:

الرو�شي �شريغي لفروف اجلمعة  اأ�شاد وزير اخلارجية 
مب��وق��ف ال��ه��ن��د جت���اه ال���ن���زاع يف اأوك���ران���ي���ا ف��ي��م��ا اأج���رى 
على  نيودلهي  ح�ش  هدفها  يكون  اأن  يرجح  حم��ادث��ات 

مقاومة ال�شغط الغربي لإدانة غزو مو�شكو.
وق��ال لف��روف يف نيودلهي خالل لقائه نظريه الهندي 
يف  الأي��ام  ه��ذه  الغربيون  زم��الوؤن��ا  يرغب  �ش.جاي�شنكار 
اختزال اأي ق�شية دولية ذات مغزى بالأزمة يف اأوكرانيا  
ن��ق��ّدر اأن ال��ه��ن��د ت���رى ال��و���ش��ع م��ع ج��م��ي��ع احل��ق��ائ��ق يف 

احل�شبان، ولي�ش فقط بطريقة اأحادية اجلانب.
الكلمة  هي  ال�شداقة  اإن  بالنكليزية  متحدًثا  واأ���ش��اف 
متينة  كانت  وعالقاتنا  عالقاتنا  تاريخ  لو�شف  املفتاح 

جًدا خالل عدة فرتات �شعبة يف املا�شي.
ق����رارات يف المم  ع��ل��ى  الت�شويت  ال��ه��ن��د ع��ن  وام��ت��ن��ع��ت 
�شراء  املتحدة تفر�ش عقوبات على مو�شكو. وت�شتمر يف 
ال��ن��ف��ط ال��رو���ش��ي ف��ي��م��ا ت��ع��ت��رب م��و���ش��ك��و اأك����رب مزوديها 
بال�شالح. ورّكز جاي�شنكار على اأهمية وقف العنف واإنهاء 
الأعمال العدائية. وتابع يجب حل اخلالفات والنزاعات 

قوة  ُي�سكل  الأم���ن  جمل�ش 
ال�سوم�ل يف  ج��دي��دة  �سالم 

•• مقدي�سو-وكاالت

����ش���وت جم��ل�����ش الأم�������ن ال�����دويل 
بالإجماع على ت�شكيل قوة جديدة 
لالحتاد الإفريقي حلفظ ال�شالم 
يف  مهمتها  تتمثل  ال�����ش��وم��ال،  يف 
مكافحة حركة ال�شباب حتى نهاية 

.2024
وحتل القوة اجلديدة اأمتي�ش حمل 
اأم��ي�����ش��وم مهمة  ال���ق���وة احل��ال��ي��ة 
ال�شومال،  يف  الإف��ري��ق��ي  الحت���اد 
ع�شكري  األ���ف   20 ع��دده��ا  ويبلغ 
�شيخف�ش  وم���������دين،  و�����ش����رط����ي 
ب�شكل تدريجي اإىل ال�شفر يف 31 

دي�شمرب)كانون الأول( 2024.
ورحبت الوليات املتحدة بالفر�شة 
للم�شاهمة  ل��ل��م��ج��ل�����ش  ال�����ن�����ادرة 
ت�����ش��ك��ي��ل م��ه��م��ة حلفظ  اإع������ادة  يف 
ال�شالم، رغم الأزمة الدبلوما�شية 
يف الأمم املتحدة مع رو�شيا ب�شبب 

احلرب يف اأوكرانيا.

اأي��دوا فيها  التي  وعقب اجلل�شة، 
ال�شتثنائية  الإج�������راءات  اإن���ه���اء 
ال�شيف  ���ش��ع��ي��د  اأق�����ره�����ا  ال����ت����ي 
البالد  رئ��ي�����ش  ط���ال���ب  امل���ا����ش���ي، 

باإجراء حتقيقات.
الذين  اأول�����ئ�����ك  ����ش���ع���ّي���د  وات����ه����م 
على  بالتاآمر  اجلل�شة  يف  �شاركوا 
اأم��ن ال��دول��ة واأم��ر وزي��رة العدل 

بفتح اإجراءات قانونية بحقهم.
اأن الدعوة  وذكر مكتب الغنو�شي 
وجهت له للمثول ال�شاعة الرابعة 

ع�شر اأم�ش.

واأع������ل������ن رئ����ي���������ش اجل���م���ه���وري���ة 
حل  الأرب���ع���اء،  م�شاء  التون�شية، 
الربملان بناء على الف�شل الثاين 
وا�شفا  الد�شتور،  من  وال�شبعني 
التي  الربملانية،  العامة  اجلل�شة 
ب�"حماولة  اف��رتا���ش��ي��ا،  ع��ق��دت 

انقالب فا�شلة".
يريدون  ك��ان��وا  اإن  �شعيد:  وق���ال 
الفتنة  وزرع  ال����ب����الد  ت��ق��ي�����ش��م 
من  اإليهم  اأق��رب  ال�شماء  فنجوم 
ذل���ك وم���ا ي��ق��وم��ون ب��ه الآن هو 

تاآمر مف�شوح على اأمن الدولة.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:56            
الظهر.......    12:28  
الع�رص........   03:55   
املغرب.....   06:42  
الع�صاء......   07:56
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جامع ال�سيخ زايد الكبري اأمت ا�ستعداداته 
ال�ستقبال جموع امل�سلني والزوار خالل رم�سان

اأخبار االإمارات

حرب اأوكرانيا.. كيف اأ�سبح 
هاتف اجلندي قاتله؟

عربي ودويل

ريال ي�سعى لنف�ص غبار الـ »كال�سيكو « 
قبل رحلته ال�سعبة اإىل لندن 

الفجر الريا�سي

النائب العام يطلب جتميد اأ�صول حاكم البنك املركزي 
لبن�ن يبحث عن حلول لت�أمني 
الكهرب�ء خالل النتخ�ب�ت !

•• بريوت-اأ ف ب:

قال م�شدر ق�شائي كبري اإن النائب العام اللبناين طلب جتميد ح�شابات م�شرفية 
اأي��ام من  املركزي ريا�ش �شالمة، وذل��ك بعد  اأوروب��ي��ة تخ�ش حاكم م�شرف لبنان 

م�شادرة خم�ش دول اأوروبية اأ�شول فيما يتعلق بتحقيقات يف جرائم اختال�ش.
النيابية  النتخابات  يوم  الدولة خالل  موؤ�ش�شة  الكهرباء عرب  توفري  كلفة  وتفوق  هذا 
لإج���راء  املخ�ش�شة  الع��ت��م��ادات  قيمة  م��اي��و،  اأي����ار  منت�شف  ع��ق��ده��ا  امل��زم��ع  اللبنانية 

ال�شتحقاق برمته، وفق ما قال وزير الداخلية ب�شام مولوي.
�شاعات  تخطي  مع  املا�شي  ال�شيف  مطلع  منذ  خ�شو�شاً  كهرباء  اأزم��ة  لبنان  وي�شهد 
عن  امل�شتمر  القت�شادي  النهيار  خ�شم  يف  ال�شلطات  عجز  و�شط  �شاعة،   22 التقنني 
ا�شترياد الفيول لت�شغيل معامل الإنتاج. وفاقم رفع الدعم عن ا�شترياد املازوت ال�شروري 
لت�شغيل املولدات اخلا�شة، الو�شع �شوءاً. وقال مولوي: نحن جاهزون لوج�شتياً لإجراء 

النتخابات... ونعمل حالياً على تاأمني الكهرباء ملراكز القرتاع ومراكز جلان القيد.

الإم�رات تدعم اجلهود الدولية اله�دفة 
لتحقيق ال�سالم وال�ستقرار ل�سعب اأفغ�ن�ست�ن

•• اأبوظبي -وام:

اأكد معايل خليفة �شاهني املرر وزير دولة ، اأن الإمارات العربية املتحدة 
وت�شم  الأف��غ��اين،  لل�شعب  ال�شعب  الإن�����ش��اين  ال��و���ش��ع  كثب  ع��ن  تتابع 
�شوتها اإىل دعوة املجتمع الدويل للتعاون حلل هذه الأزمة الإن�شانية، 
لل�شكان  ال�شرورية  العي�ش  �شبل  لتوفري  الإغ��اث��ي��ة  امل�شاعدة  ي��د  وم��د 
التي  ال�شتثنائية  الظروف  ه��ذه  مثل  يف  والأط��ف��ال  الن�شاء  من  خا�شة 
يعي�شها العامل حالياً، والتي زادت من �شدة الأو�شاع يف العديد من دول 
الإن�شانية. جاء  اأو�شاعها  الأ�شل من تدهور يف  التي تعاين يف  املنطقة 
ال��وزاري حل�شد الدعم  املوؤمتر  ذلك خالل م�شاركة معاليه يف فعاليات 
الدويل مل�شاندة ال�شعب الأفغاين، بتنظيم من حكومة دولة قطر واململكة 
املتحدة وجمهورية اأملانيا الحتادية، والأمم املتحدة، وم�شاركة عدد من 
اأج��ل حتقيق  ال��دويل، من  امل��دين  ممثلي احلكومات ومنظمات املجتمع 

ال�شالم وال�شتقرار والزدهار لأفغان�شتان و�شعبه. )التفا�شيل �ش2(

خالل تروؤ�ش الإم�رات ملجل�ش الأمن ل�سهر م�ر�ش .. 
بي�ن�ت �ستة  وي�سدر  قرارات  اأربعة  يعتمد  املجل�ش 

•• نيويورك-وام: 

اعتمد جمل�ش الأمن التابع لالأمم املتحدة برئا�شة الإمارات العربية املتحدة 
خالل �شهر مار�ش املا�شي، اأربعة قرارات واأ�شدر �شتة بيانات، منهما بيانان 
رئا�شيان واأربعة بيانات �شحفية. وحول رئا�شة دولة الإمارات ملجل�ش الأمن 
منذ مطلع �شهر مار�ش، قالت معايل ال�شفرية لنا ن�شيبة، م�شاعدة وزير 
للدولة  الدائمة  املندوبة  ال�شيا�شية،  لل�شوؤون  الدويل  والتعاون  اخلارجية 
واحلوار،  الدبلوما�شية  ب��اأن  الإم����ارات  دول��ة  ت��وؤم��ن  املتحدة:  الأمم  ل��دى 
�شروريان ملواجهة التحديات العاملية امللحة، حيث عمدنا اإىل تعزيز تلك 

املبادئ طوال فرتة رئا�شتنا للمجل�ش.            )التفا�شيل �ش2(

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
اإىل  املبارك،  رم�شان  �شهر  حلول  مبنا�شبة  تهنئة  برقيات  اهلل،  حفظه 
الدول  واأم����راء  وروؤ���ش��اء  م��ل��وك  وال�شمو  والفخامة  اجل��الل��ة  اأ���ش��ح��اب 
العربية والإ�شالمية. واأع��رب �شموه عن متنياته لهم مبوفور ال�شحة 
العربية  ولأم��ت��ن��ا  وال��رخ��اء،  التقدم  م��ن  امل��زي��د  ول�شعوبهم،  وال�����ش��ع��ادة 

والإ�شالمية العزة واملجد والرفعة.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ش 
الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
املبارك،  رم�شان  �شهر  حلول  مبنا�شبة  مماثلة  تهنئة  برقيات  امل�شلحة، 
اأ�شحاب اجلاللة والفخامة وال�شمو ملوك وروؤ�شاء واأمراء الدول  اإىل 

العربية والإ�شالمية.                                             )التفا�شيل �ش2(

تلقوا التهاين من حكام االإمارات بحلول �صهر رم�صان املبارك

رئي�ش الدولة ون�ئبه وحممد بن زايد 
يهنئون ق�دة الدول العربية والإ�سالمية

ال�سني ترف�ش ت�سيي�ش جمموعة 
رو�سي� وا�ستبع�د  الع�سرين 

•• بكني-وكاالت

اأع��رب��ت ب��ك��ني جم����دداً اأم�����ش عن 
رف�����ش��ه��ا ل���ش��ت��ب��ع��اد رو���ش��ي��ا من 
على  رداً  ال��ع�����ش��ري��ن  جم��م��وع��ة 
غزو  ب��ع��د  غ��رب��ي��ة  دول  دع������وات 

اأوكرانيا.
ال�شيني  وق���ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 
وانغ يي، يف حمادثات مع نظريه 
مار�شودي،  ري��ت��ن��و  الإن��دون��ي�����ش��ي 
اجتماع  ت�����ش��ي��ي�����ش  ي��ج��ب  ل  اإن�����ه 
ت�شت�شيفه  ال�������ذي  امل���ج���م���وع���ة 
ج���زي���رة ب����ايل الإن��دون��ي�����ش��ي��ة يف 
ن���وف���م���رب )ت�������ش���ري���ن ال�����ث�����اين(، 
ال�شوؤون  ع��ل��ى  ي��رك��ز  اأن  وامل���ق���رر 

القت�شادية.
واأ�شاف وزير اخلارجية ال�شيني: 
جميع الأع�شاء مت�شاوون، ولي�ش 
لأحد �شالحية تق�شيم جمموعة 

الع�شرين.

م��ن خ���الل احل����وار وال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة واح�����رتام القانون 
الدويل وميثاق الأمم املتحدة و�شيادة الدول.

بالروبية  دف���ع  اآل��ي��ة  و���ش��ع  اإىل  ورو���ش��ي��ا  ال��ه��ن��د  وت�شعى 
ال��ت��ج��اري��ة والل��ت��ف��اف على  امل��ب��ادلت  وال��روب��ل لت�شهيل 
الرو�شية.  ال��ب��ن��وك  على  امل��ف��رو���ش��ة  الغربية  ال��ع��ق��وب��ات 
تطلب  الهندية  ال��دف��اع  وزارة  اإىل  كتابا  رو�شيا  ووجهت 
منذ  معلقة  دولر  مليار   1،3 بقيمة  مدفوعات  ت�شهيل 
تاميز  اإي��ك��ون��وم��ي��ك  �شحيفة  بح�شب  امل��ا���ش��ي،  ال�����ش��ه��ر 

وزيرا خارجية رو�شيا والهند خالل لقائهما يف نيودلهي اأم�ش

غوا�شة يابانية جديدة من فئة تايغي
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اأخبـار الإمـارات

•• نيويورك-وام: 

لالأمم  ال��ت��اب��ع  الأم���ن  جمل�ش  اعتمد 
العربية  الإم������ارات  ب��رئ��ا���ش��ة  امل��ت��ح��دة 
املا�شي،  م��ار���ش  �شهر  خ��الل  امل��ت��ح��دة 
بيانات،  �شتة  واأ���ش��در  ق����رارات  اأرب��ع��ة 
م��ن��ه��م��ا ب���ي���ان���ان رئ���ا����ش���ي���ان واأرب����ع����ة 
دولة  رئا�شة  وح��ول  �شحفية.  بيانات 
م��ن��ذ مطلع  الأم����ن  ملجل�ش  الإم�����ارات 
ال�شفرية  م��ع��ايل  ق��ال��ت  م��ار���ش،  �شهر 
اخلارجية  وزير  م�شاعدة  ن�شيبة،  لنا 
ال�شيا�شية،  لل�شوؤون  الدويل  والتعاون 

الأمم  ل��دى  للدولة  الدائمة  املندوبة 
باأن  الإم����ارات  دول��ة  "توؤمن  املتحدة: 
�شروريان  واحل������وار،  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
امللحة،  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات  مل��واج��ه��ة 
املبادئ  تلك  تعزيز  اإىل  عمدنا  حيث 
للمجل�ش".  رئ��ا���ش��ت��ن��ا  ف����رتة  ط�����وال 
دول���ة  "رحبت  م��ع��ال��ي��ه��ا:  واأ����ش���اف���ت 
ب��ت��ج��دي��د ولي�������ات هامة  الإم����������ارات 
اأنها  وي�شعدنا  ال�شالم،  حفظ  لبعثات 
القائمة يف  الأمنية  التحديات  عك�شت 
وال��ت��ي تزامنت  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع 

مع فرتة رئا�شتنا".

وك���ان جمل�ش الأم���ن ق��د ج��دد خالل 
رئا�شة دولة الإمارات، تفوي�شات بعثات 
اأفغان�شتان  م��ن  ك��ل  يف  ال�شالم  حفظ 
ال���������ش����ودان، وولي�������ة فريق  وج����ن����وب 
 ،1718 جلنة  بدعم  املعني  اخل��رباء 
ال�شعبية  ك���وري���ا  ج��م��ه��وري��ة  ب�������ش���اأن 
الدميقراطية. كما اأيد املجل�ش القرار 
والأمن  ال�شالم  جمل�ش  ع��ن  ال�شادر 
ب�شاأن  الأف���ري���ق���ي،  ل���الحت���اد  ال���ت���اب���ع 
الأفريقي  بعثة الحت��اد  ت�شكيل  اإع��ادة 
الحتاد  بعثة  لُت�شِبح  ال�����ش��وم��ال،  يف 

الأفريقي النتقالية يف ال�شومال.

ويف �شياق مت�شل، اأ�شدر جمل�ش الأمن 
بيانات �شحفية، اأعرب من خاللها عن 
قلقه العميق اإزاء ما اأعلن ب�شاأن قرار 
"طالبان" حرمان الفتيات من ال�شف 
كما  التعليم.  م��ن  ف��وق  وم��ا  ال�شاد�ش 
اأدان املجل�ش باأ�شد العبارات الهجمات 
وباك�شتان،  ال�����ش��وم��ال  يف  الإره��اب��ي��ة 
والهجوم الذي تعر�شت له بعثة الأمم 
الأبعاد  امل���ت���ع���ددة  امل��ت��ك��ام��ل��ة  امل��ت��ح��دة 
واإ�شافة  مايل  يف  ال�شتقرار  لتحقيق 
املجل�ش  اأ����ش���در  ف��ق��د  ت���ق���دم،  م���ا  اإىل 
ب��ي��ان��ات رئ��ا���ش��ي��ة ح���ول ال��ت��ع��اون بني 

الأمم املتحدة وجامعة الدول العربية، 
الأعمال  لت�شريف  ال��دول��ي��ة  والآل��ي��ة 

املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني.
الأم���ن،  ملجل�ش  ال��رئ��ا���ش��ي��ة  وب�شفتها 
ع�����ق�����دت دول����������ة الإم�����������������ارات ث���الث���ة 
مار�ش،  �شهر  يف  رئي�شية  اج��ت��م��اع��ات 
للمراأة،  القت�شادي  الإدم���اج  تناولت 
ال�شلم  ل�����ش��ون  امل���ن���اخ���ي  وال���ت���م���وي���ل 
والأمن الدوليني، والتعاون بني الأمم 
املتحدة وجامعة الدول العربية، حيث 
مكنت هذه الجتماعات دولة الإمارات 
اأعلنتها  التي  باللتزامات  الوفاء  من 

خالل حملتها لع�شوية جمل�ش الأمن، 
واملتمثلة بتعزيز نهج متعدد الأطراف 
م����ن اأج������ل حت��ق��ي��ق ال�����ش��ل��م والأم������ن 
الدوليني، عرب توطيد العالقات بني 
ال�شمولية  وت��ع��زي��ز  املجل�ش،  اأع�����ش��اء 

القدرة  وبناء  البتكار  على  والتحفيز 
ومن  ال�شالم.  وت��اأم��ني  ال�شمود  على 
اللغوية،  بالتعددية  التزامها  منطلق 
ن�����ش��رت دول����ة الإم��������ارات ع��ل��ى املوقع 
الإلكرتوين لبعثة الدولة لدى الأمم 

الأمن  اأعمال جمل�ش  املتحدة، جدول 
باللغتني الإجنليزية والعربية، لتكون 
فيها  ي��ت��م  ال��ت��ي  الأوىل  امل����رة  ب��ذل��ك 
اإع�����داد اجل����دول ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، يف 
تاريخ الأمم املتحدة البالغ 76 عاماً. 

•• اأبوظبي-وام:

اأمت مركز جامع ال�شيخ زايد الكبري 
جموع  ل����ش���ت���ق���ب���ال  ا�����ش����ت����ع����دادات����ه، 
امل�����ش��ل��ني وال������زوار، م��ن خ���الل فرق 
بالنهار  الليل  وا�شلت  ال��ت��ي  العمل 
ال�شيخ  م���ن ج���ام���ع  ب���ك���ٍل  ل��ل��و���ش��ول 
اأب���وظ���ب���ي، وجامع  ال��ك��ب��ري يف  زاي����د 
الفجرية،  يف  ال��ك��ب��ري  زاي����د  ال�����ش��ي��خ 
وج���ام���ع ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ال��ك��ب��ري يف 
م�شتويات  اأع��ل��ى  اإىل  ال��ع��ني،  مدينة 
�شهر  وليايل  اأي��ام  لإحياء  اجلاهزية 
ال�شتثنائية،  ب���اأج���وائ���ه  رم�������ش���ان 
الرتاويح  �شالتي  ب�شعائر  امل��ب��ارك��ة 
ال�شيخ  اإمامي جامع  والتهجد خلف 
زايد الكبري يف اأبوظبي، اإدري�ش اأبكر 
ف�شيلة  وا�شت�شافة  عي�شان  ويحيى 
و�شيوف  ال�����ك�����ردي  رع�����د  ال�����ق�����ارئ 
���ش��اح��ب ال�����ّش��م��و رئ��ي�����ش ال����ّدول����ة، 
بن  اأحمد  القراء  الف�شيلة  اأ�شحاب 
املي�شاين،  حم��م��د  ال���ري���ام���ي،  غ���امن 
اأح��م��د الأرك����اين، حمزة معاذ  را���ش��د 
العبدالّرزاق، خليل اإبراهيم، عبداهلل 

بن �شامل ال�شعدي.
و���ش��ي��ن�����ش��ر امل���رك���ز ع��ل��ى ���ش��ف��ح��ت��ه يف 
اإمامة  م��وق��ع الإن�����ش��ت��غ��رام م��واع��ي��د 
والتهجد  الرتاويح  ل�شالتي  القراء 
يف كٍل من جامع ال�شيخ زايد الكبري 
ال�����ش��ي��خ زايد  اأب���وظ���ب���ي، وج���ام���ع  يف 
ال�شيخ  وجامع  الفجرية،  يف  الكبري 

خليفة الكبري يف العني..و �شيتم نقل 
ال�شعائر يومًيا عرب بث حي ومبا�شر 
من رحاب جامع ال�شيخ زايد الكبري، 
على قناة اأبوظبي. جاءت ا�شتعدادات 
امل���رك���ز وف����ق خ��ط��ط م���درو����ش���ة، مت 
م���ن خ��الل��ه��ا ت�����ش��ك��ي��ل جل����ان وف���رق 
امل���رك���ز للعمل  ع��م��ل م���ن م��وظ��ف��ي 
ب�شورة منظمة ومتكاملة على مدار 
ال�شاعة، لتكفل حتقيق اأهداف املركز 
بتوفري خدمات ترقى لأعلى املعايري 
الف�شيل،  ال�����ش��ه��ر  ط����وال  مل���رت���ادي���ه 
ال��ن��خ��ب��ة من  ت��ر���ش��ي��ح  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
املركز  ل��روؤي��ة  جت�شيدا  امل��ت��ط��وع��ني، 
التطوعي  العمل  مفاهيم  غر�ش  يف 
للنهج  وموا�شلة  ال�شباب،  نفو�ش  يف 
ال�����ذي ر���ش��خ��ه ال����وال����د امل��وؤ���ش�����ش يف 
فئاته  بكل  الإم�����ارات  دول���ة  جمتمع 
والبذل.  للعطاء  ال�شغف  يف  متمثال 
و عمل املركز على توفري الت�شهيالت 
واخلدمات وتطويرها والرتقاء بها 
وفق اأعلى املعايري من خالل تعاونه 
واملوؤ�ش�شات  اجل���ه���ات  م���ن  ع���دد  م���ع 
على  داأب  التي  واخلا�شة  احلكومية 
للتن�شيق  ���ش��ن��وًي��ا،  م��ع��ه��ا  ال���ت���ع���اون 
التعاون  ه�����ذا  جم�������الت  وت���ن���ظ���ي���م 
كافة  بالتفا�شيل  وخطواته  واآلياته 
اإجناًحا ملنظومة العمل خالل ال�شهر 
الف�شيل ومنها فندق "اإرث" اأبوظبي 
للمركز-،  ال�شرتاتيجي  -ال�شريك 
الطوارئ  لإدارة  الوطنية  والهيئة 

العامة  القيادة  والكوارث،  والأزم��ات 
العامة  وال��ق��ي��ادة  امل�شلحة،  ل��ل��ق��وات 
العامة  والهيئة  اأب��وظ��ب��ي،  ل�شرطة 
ل��ل�����ش��وؤون الإ����ش���الم���ي���ة والأوق�������اف، 
اأب��وظ��ب��ي ل���الإع���الم، وهيئة  و���ش��رك��ة 
ال��ه��الل الأح���م���ر الإم����ارات����ي يف كٍل 
والفجرية،  وال���ع���ني  اأب���وظ���ب���ي  م���ن 
وموا�شالت  املتكامل،  النقل  ومركز 
الإمارات، و�شركة اأبوظبي للخدمات 
اأبوظبي  و�شركة  )�شحة(،  ال�شحية 

اإدارة  وت����دوي����ر-م����رك����ز  ل���ل���ت���وزي���ع، 
ال��ن��ف��اي��ات، وف��ري��ق )اأب�����ش��ر ي��ا وطن( 

التطوعي. 
اإىل  امل�شلني  و���ش��ول  امل��رك��ز  و���ش��ّه��ل 
ق��اع��ات اجل���ام���ع، م��ن خ���الل توفري 
واإتاحة  اجلهات  خمتلف  يف  املواقف 
اجلامع،  م��داخ��ل  العديد  ا�شتخدام 
النقل  خ��دم��ة  ت��وف��ريه  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
املواقف  من  الكهربائية  بال�شيارات 
ب��ال��ت��ع��اون مع  امل���داخ���ل، وذل����ك  اإىل 

�شرطة  يف  اخلا�شة  العمليات  اإدارة 
اأبوظبي.

ويوا�شل املركز تعاونه مع فندق "اإرث 
ال�شرتاتيجي  -ال�شريك  اأبوظبي" 
لإعداد  اأع����وام-  م���دار  على  للمركز 
اإف���ط���ار  األ������ف وج���ب���ة   30 وت����وزي����ع 
اإعدادها  يف  ُتراعى  يومًيا،  متكاملة 
ونقلها احتياجات ال�شائم، ومعايري 
حيث  الغذائية،  وال�شالمة  ال�شحة 
بالتن�شيق  ال���وج���ب���ات،  ت���وزي���ع  ي��ت��م 

القت�شادية  امل��ن��اط��ق  م���ع  امل��ب��ا���ش��ر 
طوال  "زونزكورب"،  املتخ�ش�شة 
ملختلف  امل�����ب�����ارك  رم���������ش����ان  ����ش���ه���ر 
العطاء  ل��ق��ي��م  ال��ث��ق��اف��ات، جت�����ش��ي��ًدا 
املوؤ�ش�ش  الوالد  غر�ش  التي  واخل��ري 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 
ث���������راه- ج�����ذوره�����ا يف  -ط����ي����ب اهلل 
اإط��ار اإحياء  جمتمع الإم���ارات. و يف 
ر�ّشخه  ال�������ذي  ال����ث����ق����ايف  امل����������وروث 
الأجداد يف ذاكرة املجتمع الإماراتي، 

ت��ق��وم ق��ي��ادة ال���وح���دات امل�����ش��ان��دة يف 
القوات امل�شلحة، بالتعاون مع املركز، 
ب���اإط���الق م��دف��ع الإع�����الن ع���ن غرة 
�شهر رم�شان املبارك - بالتن�شيق مع 
جلنة حتري هالل رم�شان-، اإ�شافة 
اإىل اإطالقه يوميا على مدار ال�شهر 
الإفطار.  مب��وع��د  اإي���ذاًن���ا  الف�شيل 
ُي��ع��د مدفع  ال��زائ��ر  لتجربة  واإث����راًء 
الف�شيل-  ال�شهر  -خ���الل  رم�����ش��ان 
الثقافية  اجل�����ولت  حم��ط��ات  اأح����د 
اأخ�شائيو  خاللها  م��ن  ُيطلع  ال��ت��ي 
الثقافية زوار اجلامع من  اجل��ولت 
املوروث  هذا  على  الثقافات  خمتلف 
الرموز  ي��ع��ت��رب م���ن  ال����ذي  ال��ث��ق��ايف 
الف�شيل،  بال�شهر  املرتبطة  املميزة 
والذي اأ�شبح تقليًدا اعتاد علية اأبناء 
الإم��ارات واملقيمون يف الدولة حيث 
ت��ت��اح ل��ه��م ف��ر���ش��ة م�����ش��اه��دة املدفع 
عن ق��رب، كما يتم نقل هذا احلدث 
ي��وم��ًي��ا ع��رب ب��ث ح��ي وم��ب��ا���ش��ر على 
اأب����واب الزيارة  اأب��وظ��ب��ي. ف��ت��ح  ق��ن��اة 
طيلة اأيام ال�شهر الف�شيل و يوا�شل 
املركز دوره احل�شاري با�شتقبال زوار 
اجلامع كاأحد اأهم الوجهات الدينية 
العامل،  يف  وال�����ش��ي��اح��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
الثقافية  تقدمي اجلولت  با�شتمرار 
الزيارة يف  اأوق��ات  يف اجلامع، خالل 
متتد  وال��ت��ي  امل��ب��ارك،  رم�شان  �شهر 
من ال�شبت اإىل اخلمي�ش من ال�شاعة 
ال�شاعة  ح��ت��ى  ���ش��ب��اًح��ا،   10:00

6:00 م�شاء، ومن ال�شاعة 09:30 
م�شاء اإىل ال�شاعة 01:00 �شباحا، 
 03:00 واأي��ام اجلمعة من ال�شاعة 
م�شاًء،   06:00 ال�شاعة  اإىل  م�شاًء، 
ال�شاعة  اإىل  م�شاء   09:30 من  ثم 
تنتهي  اأن  على  �شباحا،   01:00
الع�شر  خ�����الل  ال�����زي�����ارة  م���واع���ي���د 
الأواخ�����ر م��ن ال�����ش��ه��ر، ع��ن��د ال�شاعة 
اأيام الأ�شبوع؛  11:30 م�شاًء طوال 
التهجد.  ����ش���الة  ���ش��ع��ائ��ر  لإح����ي����اء 
بخدماته  اجل���ام���ع  ����ش���وق  وت����اأه����ب 
امل���ت���ك���ام���ل���ة وجم����م����وع����ة م���ت���اج���ره، 
م���ن م�شلني  م���رت���ادي���ه  ل���ش��ت��ق��ب��ال 
والأك�شاك  املطاعم  وا�شتعدت  وزوار، 
ل�"�شوق اجلامع" ملبا�شرة  اخلارجية 
اأجواء  يف  خدماتها  وت��ق��دمي  عملها 
رم�شانية للعائالت والأ�شدقاء. كما 
ا�شتعد "�شوبر ماركت اإيرث"، لتلبية 
املجتمع  اأف������راد  اح��ت��ي��اج��ات  ج��م��ي��ع 
ال�����ش��ل��ع، مع  اأن�����واع  ب��ت��وف��ري خمتلف 
طوال  لتمتد  عمله  اأوق�����ات  مت��دي��د 
 08:00 ال�شاعة  من  الأ�شبوع  اأي��ام 
�شباًحا.   03:00 اإىل  ����ش���ب���اًح���ا، 
اأب��واب��ه طوال  ���ش��وق اجل��ام��ع  ويفتح 
 10:00 ال�شاعة  من  الأ�شبوع  اأي��ام 
ال�شاعة  عند  اأب��واب��ه  ليغلق  �شباًحا، 
من  الأي��ام  خالل  �شباًحا   01:00
ويوا�شل  اخل��م��ي�����ش،  اإىل  الإث���ن���ني 
 02:00 ال�شاعة  حتى  اأب��واب��ه  فتح 

�شباحا، من اجلمعة اإىل الأحد. 

ج�مع ال�سيخ زايد الكبري اأمت ا�ستعداداته ل�ستقب�ل جموع امل�سلني والزوار خالل �سهر رم�س�ن و�سط اأجواء روح�نية

احلك�م يهنئون رئي�ش الدولة ون�ئبه وحممد بن زايد مبن��سبة حلول �سهر رم�س�ن املب�رك

خالل تروؤ�ش الإم�رات ملجل�ش الأمن ل�سهر م�ر�ش .. املجل�ش 
يعتمد اأربعة قرارات وي�سدر �ستة بي�ن�ت

الإم�رات تدعم اجلهود الدولية اله�دفة لتحقيق ال�سالم وال�ستقرار ل�سعب اأفغ�ن�ست�ن

•• اأبوظبي-وام:

  متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق الفحو�شات 
كورونا  بفريو�ش  امل�شابة  احل��الت  وح�شر  املبكر  الكت�شاف  بهدف  الدولة  يف 
امل�شتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. اأعلنت الوزارة عن اإجراء 
24 املا�شية على فئات خمتلفة  ال�  295،915 فح�شا جديدا خالل ال�شاعات 

يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�ش الطبي.
  و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�ش يف الدولة وتو�شيع نطاق الفحو�شات 
على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 288 حالة اإ�شابة جديدة بفريو�ش كورونا 

للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح��الت  وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  امل�شتجد 
ال�شحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�شجلة 891،588 حالة.

خالل  وف��اة  حالة  اأي  ت�شجيل  ع��دم  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  اأعلنت    كما 
الأربع والع�شرين �شاعة املا�شية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،302 

حالة.
كورونا  بفريو�ش  مل�شابني  جديدة  حالة   830 �شفاء  عن  ال���وزارة  اأعلنت    كما 
امل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�ش املر�ش بعد تلقيها الرعاية 
ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�شفاء 

حالة.  868،492

ال�سحة جتري 295,915 فح�س� ك�سفت عن 288 اإ�س�بة 
جديدة بفريو�ش كورون� و830 ح�لة �سف�ء 

•• اأبوظبي -وام:

اأن الإم��ارات العربية املتحدة تتابع   ، اأكد معايل خليفة �شاهني املرر وزير دولة 
دعوة  اإىل  وت�شم �شوتها  الأفغاين،  لل�شعب  ال�شعب  الإن�شاين  الو�شع  كثب  عن 
املجتمع الدويل للتعاون حلل هذه الأزمة الإن�شانية، ومد يد امل�شاعدة الإغاثية 
لتوفري �شبل العي�ش ال�شرورية لل�شكان خا�شة من الن�شاء والأطفال يف مثل هذه 
الظروف ال�شتثنائية التي يعي�شها العامل حالياً، والتي زادت من �شدة الأو�شاع 

اأو�شاعها  ت��ده��ور يف  الأ���ش��ل م��ن  ت��ع��اين يف  ال��ت��ي  املنطقة  ال��ع��دي��د م��ن دول  يف 
الإن�شانية. 

الدعم  حل�شد  ال����وزاري  امل��وؤمت��ر  فعاليات  يف  معاليه  م�شاركة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
واململكة  قطر  دول���ة  حكومة  م��ن  بتنظيم  الأف���غ���اين،  ال�شعب  مل�شاندة  ال���دويل 
امل��ت��ح��دة وج��م��ه��وري��ة اأمل��ان��ي��ا الحت���ادي���ة، والأمم امل��ت��ح��دة، وم�����ش��ارك��ة ع���دد من 
ال�شالم  اأج��ل حتقيق  ال��دويل، من  امل��دين  املجتمع  ممثلي احلكومات ومنظمات 
وال�شتقرار والزدهار لأفغان�شتان و�شعبه. واأو�شح معاليه اأن دولة الإمارات تعد 

من اأكرب الدول املانحة لأفغان�شتان مل�شاعدتها يف تخطي الأزمات والكوارث التي 
عانت منها �شواء الطبيعية اأو الناجمة عن احلروب، وخالل عام 2021 وحتى 
 200 نحو  لأفغان�شتان  الإم��ارات��ي��ة  ل��الإم��دادات  الإجمالية  القيمة  بلغت  الآن 
مليون دولر اأمريكي، حيث د�شنت دولة الإمارات ج�شرا جويا اإغاثيا عرب ت�شيري 
طائرات حمملة مبئات الأطنان من املواد الإغاثية والغذائية، ا�شتفاد منها اأكر 
من مليون �شخ�ش معظمهم من الن�شاء والأطفال وكبار ال�شن ف�شال عن تقدمي 
م�شاعدات طبية ملواجهة جائحة كوفيد19-، بالإ�شافة اإىل م�شاهمتها باإجالء 

اأكر من 41 األفا من الأفغان والرعايا الأجانب خالل �شهر اأغ�شط�ش املا�شي، 
اأفغان�شتان  من  اإج��الوؤه��ا  مت  التي  الأفغانية  العائالت  من  الآلف  وا�شت�شافة 
كلمته  - يف ختام  واأ�شار معاليه  اأخ��رى.  دول  اإىل  ب�شكل موؤقت، حلني توجههم 
- اإىل اأن دولة الإم��ارات ترى اأهمية موا�شلة الدعم وتقدمي الإغاثة والرتكيز 
املكثف على جهود ا�شتعادة ال�شتقرار والتعايف كجزء من ا�شرتاتيجية اأ�شمل مع 
ال�شركاء الإقليميني واملجتمع الدويل، موؤكدا على اأهمية ال�شعي لدعم اجلهود 

لتوفري تعليم الفتيات �شمن اجلهود الإن�شانية.

ال�سحة تعلن تقدمي 4,509 جرع�ت من لق�ح 
كوفيد-19 خالل ال�س�ع�ت ال�24 امل��سية

•• اأبوظبي-وام:

4،509 جرعات  اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع تقدمي 
املا�شية   24 ال����  ال�����ش��اع��ات  خ���الل  "كوفيد19-"  ل��ق��اح  م���ن 
اأم�ش  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات  جمموع  يبلغ  وبذلك 
 247.96 ال��ل��ق��اح  ت��وزي��ع  وم��ع��دل  ج��رع��ة   24،524،668

جرعة لكل 100 �شخ�ش.
ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح "كوفيد19-" 
اإىل الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم  و�شعياً 
والتي �شت�شاعد يف تقليل اأعداد احلالت وال�شيطرة على فريو�ش 

" كوفيد19-".

راأ�ش اخليمة تتزين ا�ستعدادا 
ل�ستقب�ل �سهر رم�س�ن املب�رك

•• راأ�س اخليمة-وام:

اإطار  الإم���ارة يف  �شوارع  راأ���ش اخليمة تزيني  العامة يف  دائ��رة اخلدمات  ب��داأت 
ال�شتعدادات ل�شتقبال �شهر رم�شان املبارك من خالل تركيب الزينة باأ�شكال 
م�شهد  ور�شم  الف�شيل  ال�شهر  اأج���واء  مع  تتنا�شب  وع��ب��ارات  هند�شية  �شوئية 
الت�شكيالت  ع��دد  وي�شل  الإم���ارة.  يف  وال�شرور  الفرح  ن�شر  يف  ي�شاهم  جمايل 
والدوارات  الطرق  حظيت  كما   ، مبتكرة  �شوئية  ت�شكيلة   600 اإىل  ال�شوئية 
واجل�شور مبزيد من الت�شكيالت املنرية واتخذت اأ�شكال هالل العيد والهالت 
ال�شوئية. ومت تركيب الإ�شاءة على 40 موقعا من ال�شوارع احليوية واجل�شور 
والدوارات يف اإمارة راأ�ش اخليمة ومت اإ�شافة 10 مناطق جديدة لرتكيب الزينة 

مثل خت الرم�ش ومعريي�ش و�شعم و�شمل.

•• االإمارات-وام:

الأعلى  املجل�ش  النعيمي ع�شو  را�شد  بن  ال�شيخ حميد  ال�شمو  هناأ �شاحب 
حاكم عجمان، اأخاه �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش 
العلي  داعيا  املبارك،  رم�شان  �شهر  حلول  مبنا�شبة  اهلل"،  "حفظه  الدولة 
القدير اأن يعيدها على �شموه مبوفور ال�شحة والعافية وعلى �شعب الإمارات 

والأمتني العربية والإ�شالمية باخلري والربكات.
كما هناأ �شاحب ال�شمو حاكم عجمان، �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، 
نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  و�شاحب 
املجل�ش  اأع�شاء  ال�شيوخ  ال�شمو  واأ�شحاب  امل�شلحة،  للقوات  الأعلى  القائد 

الأعلى لالحتاد حكام الإمارات.
وبعث �شاحب ال�شمو حاكم عجمان، برقيات تهنئة بهذه املنا�شبة الإ�شالمية 
لدول  التعاون  جمل�ش  دول  ق��ادة  وال�شمو  اجلاللة  اأ�شحاب  اإىل  العزيزة، 
اخلليج العربية، وروؤ�شاء وملوك الدول العربية والإ�شالمية ، متمنيا �شموه 
لهم موفور ال�شحة والعافية ول�شعوبهم املزيد من الرقي والتقدم ولالأمة 

العربية والإ�شالمية العزة والتقدم.
كما هناأ �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان، و�شمو ال�شيخ 
نا�شر بن را�شد النعيمي نائب حاكم عجمان، بهذه املنا�شبة املباركة، �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة "حفظه اهلل"، و�شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش 
ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
واأ�شحاب  امل�شلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
واأولياء  الإم����ارات  حكام  ل��الحت��اد  الع��ل��ى  املجل�ش  اأع�شاء  ال�شيوخ  ال�شمو 
العهود ونواب احلكام واأ�شحاب اجلاللة وال�شمو قادة دول جمل�ش التعاون 

لدول اخلليج العربية، وروؤ�شاء وملوك الدول العربية والإ�شالمية.
املجل�ش  ع�شو  ال�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
الأعلى حاكم الفجرية، برقية تهنئة، اإىل اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة "حفظه اهلل"، مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان 
املبارك، اأعرب فيها عن اأطيب التهاين والتربيكات بهذه املنا�شبة ال�شعيدة.. 
داعيا العلي القدير اأن يعيدها على �شموه مبوفور ال�شحة والعافية وعلى 

�شعب الإمارات والأمتني العربية والإ�شالمية باخلري والربكات.
كما بعث �شاحب ال�شمو حاكم الفجرية برقيات تهنئة مماثلة اإىل �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش 
اآل  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو  "رعاه اهلل" و�شاحب  ال��وزراء حاكم دبي 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة واإىل اأ�شحاب 

ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�ش الأعلى حكام الإمارات.
وبعث �شاحب ال�شمو حاكم الفجرية برقيات تهنئة بهذه املنا�شبة الإ�شالمية 
لدول  التعاون  جمل�ش  دول  ق��ادة  وال�شمو  اجل��الل��ة  اأ�شحاب  اإىل  العزيزة 
اخلليج العربية وروؤ�شاء وملوك الدول العربية والإ�شالمية .. متمنيا �شموه 
لهم موفور ال�شحة والعافية ول�شعوبهم املزيد من الرقي والتقدم ولالأمة 

العربية والإ�شالمية العزة والتقدم.
كما بعث �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية 
اآل نهيان  برقيات تهنئة مماثلة اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  اهلل"و�شاحب  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�ش 
اهلل"  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ش  رئي�ش  الدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم 
نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  و�شاحب 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة واإىل اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�ش 
الأعلى لالحتاد حكام الإمارات واأولياء العهود ونواب احلكام واإىل اأ�شحاب 
العربية وروؤ�شاء  التعاون لدول اخلليج  اجلاللة وال�شمو قادة دول جمل�ش 

وملوك الدول العربية والإ�شالمية.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال ع�شو املجل�ش الأعلى 
حاكم اأم القيوين برقية تهنئة اإىل اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�ش الدولة "حفظه اهلل" مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان املبارك.. 
داعيا املوىل عز وجل اأن يعيده على �شموه مبوفور ال�شحة والعافية وعلى 

�شعب الإمارات والأمتني العربية والإ�شالمية باخلري والعزة والربكات.
�شاحب  اإىل  مماثلة  تهنئة  برقية  القيوين  اأم  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وبعث 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش 
اآل  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو  "رعاه اهلل" و�شاحب  ال��وزراء حاكم دبي 
واإخوانهم  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 

اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�ش الأعلى حكام الإمارات.
كما بعث �شموه برقيات تهنئة بهذه املنا�شبة العزيزة اىل اأ�شحاب اجلاللة 
وملوك  وروؤ�شاء  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  دول جمل�ش  ق��ادة  وال�شمو 
والعافية  ال�شحة  لهم موفور  �شموه  متمنيا  وال�شالمية..  العربية  الدول 
والإ�شالمية  العربية  ولالمتني  والزده���ار  التقدم  من  املزيد  ول�شعوبهم 

العزة والتقدم.
القيوين  اأم  عهد  ويل  املعال  را�شد  بن  �شعود  بن  را�شد  ال�شيخ  �شمو  وبعث 
اآل نهيان  برقيات تهنئة مماثلة اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  اهلل"و�شاحب  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�ش 
اهلل"  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ش  رئي�ش  الدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم 
نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  و�شاحب 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة واإىل اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�ش 
الأعلى حكام الإمارات واأولياء العهود ونواب احلكام ، واإىل اأ�شحاب اجلاللة 
وال�شمو قادة دول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية ، وروؤ�شاء وملوك 

الدول العربية وال�شالمية.

املجل�ش  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
ال�شيخ  ال�شمو  اأخيه �شاحب  اإىل  راأ�ش اخليمة، برقية تهنئة،  الأعلى حاكم 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة "حفظه اهلل"، مبنا�شبة حلول �شهر 
املنا�شبة  التهاين والتربيكات بهذه  اأطيب  اأعرب فيها عن  املبارك،  رم�شان 
مبوفور  �شموه  على  يعيدها  اأن  القدير  العلي  داعيا  العزيزة،  الإ�شالمية 
والإ�شالمية  العربية  والأم��ت��ني  الإم����ارات  �شعب  وعلى  والعافية  ال�شحة 

باخلري والربكات.
اإىل  مماثلة،  تهنئة  برقيات  اخليمة،  راأ���ش  حاكم  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش 
"رعاه اهلل"، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن  ال��وزراء حاكم دبي  جمل�ش 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، واإىل 

اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�ش الأعلى لالحتاد حكام الإمارات.
اإىل  املنا�شبة  راأ�ش اخليمة برقيات تهنئة بهذه  ال�شمو حاكم  وبعث �شاحب 
اأ�شحاب اجلاللة وال�شمو قادة دول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية، 
ال�شحة  لهم موفور  ..متمنياً  والإ�شالمية  العربية  الدول  وروؤ�شاء وملوك 

والعافية ول�شعوبهم املزيد من الرقي والتقدم والزدهار.
راأ�ش  القا�شمي ويل عهد  بن �شقر  �شعود  بن  ال�شيخ حممد  �شمو  بعث  كما 
اخليمة، برقيات تهنئة مماثلة، اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�ش الدولة "حفظه اهلل"، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، 
نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  و�شاحب 
املجل�ش  اأع�شاء  ال�شيوخ  ال�شمو  واأ�شحاب  امل�شلحة،  للقوات  الأعلى  القائد 
الأعلى لالحتاد حكام الإمارات، واأولياء العهود ونواب احلكام واإىل اأ�شحاب 
العربية وروؤ�شاء  التعاون لدول اخلليج  اجلاللة وال�شمو قادة دول جمل�ش 

وملوك الدول العربية والإ�شالمية.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - وام:

اآل  زاي��د  بن  موؤ�ش�شة خليفة  وقعت 
وبنك  الإن�شانية  ل��الأع��م��ال  نهيان 
ات��ف��اق��ي��ة تعاون  الإ����ش���الم���ي،  دب���ي 
اجلانبني  ب���ني  ال�����ش��راك��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
والإن�شانية  ال�شحية  امل��ج��الت  يف 
لتحقيق  وذل���������ك  وامل���ج���ت���م���ع���ي���ة 
يف  الإم����ارات  حكومة  ا�شرتاتيجية 
تعزيز جوانب امل�شوؤولية املجتمعية 
والرتقاء  الوطنية،  املوؤ�ش�شات  بني 
مب����ج����الت ال����ت����ع����اون وال�������ش���راك���ة 
للعمل  اأف�����ش��ل  م�شتقبل  اأج���ل  م��ن 
الإن�������ش���اين الإم����ارات����ي م���ن خالل 
مع  امل��ت��وا���ش��ل  والتن�شيق  ال��ت��ع��اون 
الدولة  يف  الق���ت�������ش���ادي  ال���ق���ط���اع 
للوطن  العامة  امل�شلحة  لتحقيق 

واملواطن.

وحددت بنود التفاقية اأطر التعاون 
يف  الطرفني  بني  التن�شيق  واآل��ي��ات 
براجمهما  يخدم  ال�شدد، مبا  هذا 
للم�شتفيدين  اأك�������رب  رع����اي����ة  يف 
امل��ج��ال الطبي  م��ن خ��دم��ات��ه��م��ا يف 

والرعاية ال�شحية.

ومب���وج���ب الت���ف���اق���ي���ة ي���ق���وم بنك 
الربنامج  ب��دع��م  الإ���ش��الم��ي  دب���ي 
الإن�شانية  خليفة  ملوؤ�ش�شة  ال�شحي 
لتقدمي الرعاية ال�شحية الالزمة 

للمحتاجني داخل الدولة.
وقع التفاقية عن موؤ�ش�شة خليفة 

ل���الأع���م���ال  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د  ب����ن 
الإن�����ش��ان��ي��ة ���ش��ع��ادة حم��م��د حاجي 
اخلوري املدير العام، وعن بنك دبي 
عبداهلل  ن���واف  ال�شيد  الإ���ش��الم��ي 
ال��ري�����ش��ي م�����ش��اع��د ن��ائ��ب رئ��ي�����ش - 

مدير خدمات الدعم املجتمعية

•• الفجرية -الفجر:

ل�شرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  ان���ه���ت 
الالزمة  الج��راءات  كافة  الفجرية 
لإطالق مدفع الإفطار الرم�شاين 
اط��الق��ه لإعالم  يتم  �شوف  وال���ذي 
يومياً  اإفطارهم  ال�شائمني مبوعد 
خ���الل ���ش��ه��ر رم�����ش��ان امل���ب���ارك من 
بالفجرية،  زايد  ال�شيخ  اأم��ام جامع 
املتنقل  امل��دف��ع  م�شاركة  �شيتم  كما 
الفجرية  ب��اإم��ارة  مناطق  ع��دة  على 
امل��ب��ارك، كما  خ��الل �شهر رم�����ش��ان 
جرت العادة خالل ال�شهر الف�شيل 

من كل عام.
القيادة  م���ن  ه���ذه اجل���ه���ود  وت���اأت���ي 
لإحياء  ال��ف��ج��رية  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة 
هذا املوروث التاريخي فهو يعد من 
الرموز املميزة التي ترتبط بال�شهر 

النفو�ش  على  ت�شفيه  مل��ا  الف�شيل 
من فرحة وبهجة وطماأنينة.

وذك������ر ال����ل����واء حم���م���د اأح����م����د بن 
ل�شرطة  العام  القائد  الكعبي  غامن 
ال���ف���ج���رية ب������اأن اإح����ي����اء م���ث���ل هذا 

مبا�شرة  ون��ق��ل��ه  ال��ع��ري��ق  ال������رتاث 
ي�شهم  الفجرية  قناة  �شا�شات  على 
والبهجة يف قلوب  الفرح  ادخ��ال  يف 

اأفراد املجتمع.
اإىل  ع��ودة احل��ي��اة  اأن  الكعبي  وق��ال 

املمار�شات  يف  ال��دول��ة  يف  طبيعتها 
ال���ي���وم���ي���ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع م����ع الأخ�����ذ 
ومراعاة  الح����رتازي����ة  ب��الأ���ش��ب��اب 
�شلوكياتنا  يف  ال���ت���غ���ي���ري  ب���ع�������ش 

احلياتية.

•• اأبوظبي - وام:

ل�شرطة  ال���ع���ام���ة  ال����ق����ي����ادة  ُت���ط���ل���ق 
اأبوظبي الن�شخة الثانية من احلملة 
"�شهُرنا..طاعة  التوعوية  الإعالمية 
والتزام"، خالل �شهر رم�شان املبارك 
ل�شتقبال  ا����ش���ت���ع���دادات���ه���ا  اإط������ار  يف 
ال�شهر الكرمي و�شمن ا�شرتاتيجيتها 
اإىل تعزيز الأمن وال�شالمة  الرامية 
واإ�����ش����ع����اد امل���ج���ت���م���ع ب���ت���وف���ري اأرق�����ى 

اخلدمات.
اأمنية  اأبوظبي خطة  اأعدت �شرطة  و 
والتدابري  ال�شبل  كل  لتوفري  �شاملة 
ال�شالمة  و  الأم���������ن  ت���ك���ف���ل  ال����ت����ي 
لل�شهر  جاهزيتها  �شمن  للمجتمع 
الف�شيل وتعزيزا لوعي اأفراد املجتمع 

و�شمان �شالمتهم .
ت�����ش��ارك يف اخل��ط��ة ق��ط��اع��ات �شرطة 
بكل  ا�شتعدادها  اأكملت  التي  اأبوظبي 
و�شالمة  راح����ة  ل��ت��اأم��ني  اإم��ك��ان��ات��ه��ا 

اجلمهور .
يطلق  اأن  ال�شاأن  ه��ذا  امل��ق��رر يف  فمن 
الأم��ن اجلنائي حملة ملكافحة  قطاع 
مكافحة  و���ش��ائ��ل  وت��ع��زي��ز  ال��ت�����ش��ول 
وتنمية  ال��وع��ي  وتعميق  الآف����ة  ه���ذه 
الثقافة الأمنية لدى اأفراد اجلمهور 
وت��وع��ي��ت��ه��م مب��خ��اط��ر ال��ت��ج��اوب مع 

املت�شولني.
واأعلنت �شرطة اأبوظبي عن ا�شتعداد 
اإدارة  يف  وال��ت��ح��ك��م  ال���ق���ي���ادة  م���رك���ز 
املركزية  العمليات  بقطاع  العمليات 
لتقدمي اأرقى اخلدمات لن�شر وتعزيز 
الأمن والأمان جلميع فئات املجتمع 
وح��ث��ه��م ع��ل��ى ال��ت��وا���ش��ل ع��ل��ى الرقم 
والبالغات  امل��ك��امل��ات  لتلقي   999

الطارئة.
اجلانب  ت�شمل  اخلطة  اأن  واأو�شحت 
تكثيف  ي��ت�����ش��م��ن  وال�������ذي  امل��������روري 
امل�شاجد  وح��ول  الطرق  على  الرقابة 
الرتاويح" وت�شديد  ���ش��الة  اأث��ن��اء   "

ال�����ش��ب��ط امل������روري ل��ل��م��خ��ال��ف��ني عن 
وتوفري  ال���ذك���ي���ة  الأن���ظ���م���ة  ط���ري���ق 

الن�شيابية املرورية.
العقابية  املوؤ�ش�شات  مديرية  تنفذ  و 
املجتمع  اأم���ن  بقطاع  ال�شالحية  و 
بالتن�شيق مع وزارة الداخلية مبادرة 
عدد  ج���ان���ب  اإىل  ال���رم�������ش���اين  امل����ري 
كالبطولت  ل��ل��ن��زلء  الفعاليات  م��ن 
للتناف�ش  اأج���واء  اإي��ج��اد  و  الريا�شية 
التحلي  لهم  تتيح  بيئة  يف  الريا�شي 
املهارات  وتنمية  الريا�شية  بالأخالق 
الثقافية  امل�������ش���اب���ق���ات  ج���ان���ب  اإىل 

وغريها.
املجتمعية  ال�����ش��رط��ة  اإدارة  ت��ن��ظ��م  و 
جمال�ش  امل���ج���ت���م���ع  اأم��������ن  ب����ق����ط����اع 
ت��ن��اق�����ش خ��الل��ه��ا ق�شايا  رم�����ش��ان��ي��ة 
جمتمعية واأمنية يف اأبوظبي والعني 
والظفرة بالتعاون مع ديوان �شمو ويل 
عهد اأبوظبي ، وت�شت�شيف متحدثني 
ومن  ال�����ش��رط��ة  اإدارات  خمتلف  م��ن 

عددا  تنفذ  كما   ، اخلارجية  اجلهات 
الهاتفي  الن�شب  من احلمالت حول 
والت�شول والإزعاج يف الأحياء ال�شكنية 
ونلتزم لننت�شر وغريها . وتبث اإدارة 
الإعالم الأمني بقطاع �شوؤون القيادة 
بالتعاون مع �شركة اأبوظبي لالإعالم 
حلقات تلفزيونية يومية عرب �شا�شات 
قنوات "اأبوظبي لالإعالم"، ومن�شات 
وجوه  تقدمها  الجتماعي  التوا�شل 
الن�شائية  ال�����ك�����وادر  م����ن  اع���الم���ي���ة 
توعية  اإىل  وتهدف  اأبوظبي  ب�شرطة 
الوقائية  ب���ال���ت���داب���ري  امل�������ش���اه���دي���ن 
�شهر  يف  الي���ج���اب���ي���ة  وال�����ش��ل��وك��ي��ات 

رم�شان املبارك.
و اأكدت اإدارة املعلومات الأمنية بقطاع 
�شوؤون القيادة ا�شتعداداتها ل�شتقبال 
خدمة  ع����ل����ى  اجل����م����ه����ور  م����ك����امل����ات 
والتي  الف�شيل  ال�شهر  خ��الل  اأم���ان 
وهوية  �شرية  على  احل��ف��اظ  ت�شمن 
العربية،  ب��ال��ل��غ��ات  امل��ع��ل��وم��ة،  م��ق��دم 

والإجنليزية، والآ�شيوية ومن خالل 
التوا�شل عرب �شت قنوات عرب الهاتف 
الدويل  والت�����ش��ال   ،  8002626
والر�شائل   ،009718002626
الذكي  والتطبيق   ،2828 الن�شية 
ADPolice، واملوقع الإلكرتوين 
www .adpolice .gov .
املرا�شم والعالقات  اإدارة  وتنظم   ae
بالتعاون  توؤجر  العامة مبادرة اطعم 
و  التطوعي  يا وطن  اأب�شر  مع فريق 
اإفطار  وج��ب��ات  ت��وزي��ع  تت�شمن  التي 
ي��وم��ي��اً ع��ل��ى ق��ائ��دي امل��رك��ب��ات خالل 
�شهر رم�شان املبارك، بهدف احلفاظ 
وتوعية  امل�����روري�����ة  ال�������ش���الم���ة  ع���ل���ى 
ال�شائقني بعدم القيادة ب�شرعة للحاق 
ل��ت��اأم��ني �شالمتهم  الإف���ط���ار  ب��وج��ب��ة 

و�شالمة م�شتخدمي الطريق.
و ت�شتعد اإدارة رعاية الأحداث بقطاع 
اأ�شرية  حملة  لإط���الق  املجتمع  اأم��ن 
بعنوان " نحتويهم لنحميهم" .. كما 

لالأحداث  ري��ا���ش��ي��ة  ب��ط��ولت  تنظم 
مل��ا ل��ه��ا م��ن اأه��م��ي��ة ك��ب��رية يف عملية 
على  احل���دث  ت�شجيع  ع��رب  تاأهيلهم 
نف�شياً  ينفعه  ف��راغ��ه مب��ا  وق��ت  �شغل 
�شوؤون  م��ك��ت��ب  ي��ن��ظ��م  و   . وج�����ش��دي��ا 
ال�شهر  اأي��ام  طيلة  الن�شائية  ال�شرطة 
ال��ف�����ش��ي��ل جم���ال�������ش رم�������ش���ان���ي���ة يف 
اأب���وظ���ب���ي وال���ع���ني وال���ظ���ف���رة بهدف 

والجتماعي  الأم���ن���ي  ال���وع���ي  ن�����ش��ر 
بني املنت�شبات حول خمتلف الق�شايا 
وتعريفهن  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ت��ق��دم��ه��ا قطاعات  ال��ت��ي  ب��اخل��دم��ات 
�شرطة اأبوظبي ودورها يف ن�شر الأمن 

والأمان يف املجتمع.
كما تطلق اإدارة الأ�شلحة واملتفجرات 
حملة  واملنافذ  الأم���ن  ���ش��وؤون  بقطاع 

يف  النارية  الأل��ع��اب  مبخاطر  توعية 
اإىل تثقيف  اأب��وظ��ب��ي وت��ه��دف  اإم����ارة 
الألعاب  فئات املجتمع مبخاطر تلك 
على م�شتخدميها ، اإىل جانب العديد 
املتنوعة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  امل���ب���ادرات  م��ن 
والإدارات  امل��دي��ري��ات  تنظمها  ال��ت��ي 
ل�شرطة  ال���ع���ام���ة  ل��ل��ق��ي��ادة  ال��ت��اب��ع��ة 

اأبوظبي خالل ال�شهر الف�شيل.

•• اأبوظبي -وام:

امل��غ��رب، و�شط  امل��ب��ارك بعد �شالة  الإم���ارات روؤي��ة ه��الل �شهر رم�شان  تتحرى 
واملظاهر  الروحانية  الأج���واء  غالبية  بعودة  والتفاوؤل  بالفرحة  مفعمة  اأج��واء 
الجتماعية التي متيز بها ال�شهر الف�شيل بعد جمموعة الإجنازات التي حققتها 
الدولة يف ال�شيطرة على تداعيات كوفيد19- والدخول يف مرحلة التعايف التام 

من اجلائحة.
حلة  الدولة  يف  الت�شوق  مراكز  وواجهات  واجل�شور  الرئي�شية  ال�شوارع  وارت��دت 
اأ�شكال �شوئية هند�شية  الزينة اخلا�شة بقدوم �شهر رم�شان والتي جاءت على 

وعبارات تعك�ش روح البهجة وتتنا�شب مع معاين واأجواء ال�شهر الف�شيل.

- اإجراءات ..
وي�شهد ال�شهر الف�شيل هذا العام يف الإمارات عودة ن�شاط خيام اإفطار �شائم بعد 
اأخذ الت�شاريح امل�شبقة و�شرورة ت�شميم اخليام وفق اأنظمة ال�شالمة والوقاية 
بني  واح��د  مرت  مب�شافة  اجل�شدي  التباعد  بتطبيق  الل��ت��زام  ل�شيما  املطلوبة 
الأ�شخا�ش وتوفري حرا�ش اأمن اأو متطوعني لتنظيم عملية الدخول واخلروج 
املا�شي حتديثا  ف��رباي��ر  الإم����ارات خ��الل  واأج���رت  ب��الأي��دي.  امل�شافحة  وجتنب 
لالإجراءات الحرتازية والوقائية اخلا�شة بكوفيد وقررت الإبقاء على اإلزامية 
ارتداء الكمامات يف املناطق املغلقة، على اأن تكون اختيارية يف املناطق املفتوحة، 
قبل  ملا  �شابق عهده  اإىل  والإق��ام��ة  الآذان  الزمني بني  الفا�شل  ع��ودة  تقرر  كما 
التعقيم  امل�شاحف للم�شاجد بعدد حمدود وب�شرط  اإىل عودة  اإ�شافة  اجلائحة، 
بعد كل �شالة والإبقاء على م�شافة املرت الواحد بني امل�شلني يف امل�شاجد ودور 

العبادة.

القطاعات القت�شادية  التباعد اجل�شدي يف  اإلغاء  الإم��ارات كذلك عن  واأعلنت 
وال�شياحية مع اإلزامية ارتداء الكمامات يف الأماكن املغلقة وعودة كافة الأن�شطة 
اأو  املرور الأخ�شر  باإبراز  اإل��زام اجلمهور  العمرية مع  الفئات  الريا�شية جلميع 
الفح�ش امل�شبق PCR على األ يتجاوز مدته 96 �شاعة بالإ�شافة اإىل اللتزام 

بلب�ش الكمامات.

- الفعاليات  
تنب�ش  وروحانية  وثقافية  ترفيهية  فعاليات  الإم��ارات،  �شهر رم�شان يف  ي�شهد 
من  واح��دة  الإم���ارات  وتعد  املجتمعي،  والتما�شك  ال��ت��اآزر  قيم  وجت�شد  باحلياة، 
الدول التي ت�شتحق الزيارة خالل �شهر رم�شان مبزجها بني العديد من الأمور 

الع�شرية والتقليدية لالحتفال بهذا ال�شهر.
دبي  " ج��ائ��زة  ال��ع��ام  ه��ذا  الإم����ارات  ت�شهدها  التي  اأب���رز فعاليات رم�شان  وم��ن 
الدولية للقراآن الكرمي " التي تقام يف دبي �شنوياً، ويتناف�ش فيها حفظة القراآن 
ال�شهر الف�شيل دورة جديدة من  اأنحاء العامل، كما تنطلق خالل  من خمتلف 
جائزة التحبري للقراآن الكرمي وعلومه يف ن�شختها الثامنة، حتت عنوان "دورة 
عام اخلم�شني" لت�شتمد مو�شوعاتها من اأهدافها الأ�شا�شية يف ن�شر قيم الإ�شالم 
ال�شمحة، ومن روؤية دولة الإمارات و�شعيها لتعزيز الإجنازات يف اخلم�شني عاًما 

القادمة.
بدورها تنظم الهيئة العامة لل�شوؤون الإ�شالمية والأوق��اف والداوئر املعنية يف 
كل اإمارة خالل �شهر رم�شان ندوات اإميانية وفكرية يف خمتلف م�شاجد الدولة، 
كما تنظم هيئة الهالل الأحمر واجلمعيات اخلريية املرخ�شة حمالت خريية 
مبنا�شبة �شهر رم�شان، وت�شمل م�شروع املري الرم�شاين، واإفطار �شائم، وزكاة 
الدولة  داخ���ل  الآلف  ع�شرات  على  خ��ريه��ا  يعم  وال��ت��ي  العيد  وك�شوة  الفطر، 

وخارجها.

- الت�صوق.
ت�شهد حركة الت�شوق يف الإمارات خالل ال�شهر الف�شيل اإقبال ون�شاطا كبريا حيث 
يزداد الطلب على خمتلف ال�شلع خا�شة مع عرو�ش اخل�شومات والتخفي�شات 
الن�شاط عقدت  الدولة، ومواكبة لهذا  الت�شوق يف  التي جتريها خمتلف مراكز 
اجلهات املعنية بحماية امل�شتهلك يف الدولة عدداً من اللقاءات مع امل�شوؤولني يف 
اأبرز القطاعات ال�شتهالكية للتاأكد من جاهزية الأ�شواق ومنافذ البيع و�شمان 

توفري كافة احتياجات امل�شتهلكني خالل �شهر رم�شان املبارك.
قبل وخالل  الأ���ش��واق  على  الإم���ارات من جولتها  الرقابية يف  وتكثف اجلهات 
املوؤ�ش�شات  وال��ت��زام  ت���داوًل،  الأك���ر  الأغ��ذي��ة  �شالمة  م��ن  للتاأكد  رم�شان  �شهر 
الغذائية واملتعاملني، بال�شرتاطات ال�شحية والإجراءات الحرتازية الوقائية، 
وتخزينها وحت�شريها  الغذائية  وامل��واد  املنتجات  بنقل  اخلا�شة  وبال�شرتاطات 
عمليات  ال�شفافية يف  التاأكد من  على  الرقابية  اجلهات  كما حتر�ش  وعر�شها، 
املنتجات  على  املقدمة  وال��ع��رو���ش  الأ���ش��ع��ار  بعر�ش  والل��ت��زام  وال�����ش��راء،  البيع 

بطريقة وا�شحة ي�شهل على امل�شتهلك معرفة تفا�شيلها.

- الطق�س  
املبارك  رم�شان  �شهر  خ��الل  الطق�ش  يكون  اأن  لالأر�شاد  الوطني  املركز  توقع 
معتدل اإىل حار ن�شبياً نهاراً على اأغلب املناطق خالل الن�شف الأول من ال�شهر 
ويكون حاراً ن�شبياَ اإىل حار يف الن�شف الثاين منه، ومعتدل اإىل لطيف احلرارة 

بوجه عام على الدولة خالل الليل وعند �شاعات الفجر.
واأفاد املركز باأن عدد ال�شاعات من اآذان الفجر حتى الغروب يف بداية ال�شهر ت�شل 

اإىل 13 �شاعة و46 دقيقة تقريبا يف بداية الفرتة وتزيد تدريجياً مع تقدم اأيام 
رم�شان املبارك لت�شل اإىل 14 �شاعة و30 دقيقة تقريباً يف نهاية ال�شهر، وقد 
ال�شهر ح�شب  نهاية  اأو  ال�شهر  بداية  �شواء يف  دقائق  بب�شعة  امل��دة  تقل  اأو  تزيد 

املوقع.

- اأوقات العمل 
اأعلنت حكومة دولة الإمارات عن �شاعات الدوام الر�شمي ل�شهر رم�شان املبارك، 
للوزارات واجلهات احلكومية الحتادية، ح�شب النظام اجلديد للعمل الأ�شبوعي 

الذي بداأ تطبيقه مطلع العام احلايل.
يف  الحت��ادي��ة  احلكومية  للجهات  الر�شمي  العمل  �شاعات  تكون  القرار  وح�شب 
ال�شهر الف�شيل، من ال�شاعة التا�شعة �شباحاً اإىل ال�شاعة الثانية والن�شف ظهراً، 
ال�شاعة  اإىل  �شباحاً  التا�شعة  ال�شاعة  وم��ن  اخلمي�ش  ي��وم  اإىل  الإثنني  ي��وم  من 

الثانية ع�شرة ظهراً، اأيام اجلمعة من كل اأ�شبوع.
بدورها اأ�شدرت وزارة املوارد الب�شرية والتوطني تعميما وزاريا يق�شي بتخفي�ش 
رم�شان  �شهر  خالل  الدولة  يف  اخلا�ش  القطاع  ملوظفي  العادية  العمل  �شاعات 

مبعدل �شاعتني يوميا.

- الوعي وااللتزام 
وت���راه���ن الإم������ارات ع��ل��ى وع���ي اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع وال��ت��زام��ه��م ب��ك��اف��ة الإج������راءات 
الحرتازية والوقائية خالل ال�شهر الف�شيل للمحافظة على املكت�شبات الوطنية 
اإىل  الو�شول  اأ�شهمت يف  والتي   19 كوفيد-  التي حتققت يف مواجهة فريو�ش 
انخفا�شاً  الأخ���رية  الآون���ة  يف  ال��دول��ة  �شهدت  حيث  والتعاي�ش  التعايف  مرحلة 

ملحوظاً يف عدد الإ�شابات نتيجة اللتزام املجتمعي ون�شبة اللقاحات العالية.

•• العني -وام:

ت�شتقبل حديقة احليوانات بالعني زوارها خالل �شهر رم�شان 
املبارك من ال�شاعة 07:00 م�شاًء حتى 12:00 بعد منت�شف 
الليل يومياً بجولت و جتارب تتنا�شب مع جميع اأفراد العائلة 

يف اأجواء رم�شانية مبهجة و�شط روائع احلياة الربية.
و تقدم احلديقة خالل ال�شهر الف�شيل العديد من اخلدمات 
التي  ال�شائقة  وامل��غ��ام��رات  والرتفيهية  التعليمية  وال��ت��ج��ارب 
ت�شفي ال�شعادة على زوارها مبختلف فئاتهم العمرية من بينها 
خدمة اأهال املميزة التي توفر جولة ممتعة على منت مركبة 
اأ�شرار الطبيعة يف  فاخرة برفقة مر�شد �شياحي يعرفهم على 

خدمة  جانب  اإىل  ون�شف  �شاعة  مل��دة  رئي�شية  حمطات  خم�ش 
املها امللكية التي تت�شمن باقات من الرفاهية و قدرا كبريا من 

اخل�شو�شية الفاخرة وجولت فارهة يف اأنحاء احلديقة.
مع  "الإفطار  جتربة  " ل��زواره��ا  العني  " �شفاري  تقدم  فيما 
بكل  ع�شائه  ت��ن��اول  خ��الل��ه��ا  م��ن  ال��زائ��ر  وي�شتطيع  الأ�شود" 
فخامة واإثارة على بعد عدة اأمتار من مملكة الأ�شود يف موقع 
والتي  ذات اخلم�ش جنوم  الفندقية  ي�شاهي اخلدمات  جمهز 
ت�شمل وليمة اإفطار رم�شاين برفقة الأ�شود اإ�شافة اإىل جتربة 
املحاطة  الأفريقية  ال��ربي��ة  احل��ي��اة  و�شط  مثرية  ا�شتك�شافية 
بحيوانات متنوعة والتي تتجول يف امل�شاحات ال�شا�شعة بحرية 

ودون قيود.

 " ال�شحراء  لعلوم  زاي��د  ال�شيخ  مركز   " ي�شتقبل  جانبه  م��ن 
زواره من خالل كادر اإماراتي موؤهل يف جمال الإر�شاد الثقايف 
والذين يعدون ميزة تناف�شية للحديقة و�شفراء لإمارة اأبوظبي 
لتقدميهم خدمات وجتارب فريدة من نوعها جتمع بني روعة 

البيئة املحلية و ثقافتها وتراثها العريق.
اإىل تقدمي جتارب متنوعة  وت�شعى حديقة احليوانات بالعني 
للعائالت والزوار مبختلف فئاتهم العمرية، والذين يرغبون 
وال��ت��ع��رف على  الطلق،  ال��ه��واء  ال��ربي��ة يف  احل��ي��اة  اكت�شاف  يف 
4000 حيوان يف بيئة م�شابهة ملواطنها الأ�شلية مع اللتزام 
متكاملة  ترفيهية  جتربة  خلو�ش  املكثفة  ال�شالمة  باجراءات 

ذات قيمة تعليمية مميزة.

�سرطة اأبوظبي تطلق الن�سخة الث�نية من حملته� )�سهرن� ط�عة والتزام(

و�سط اأجواء الفرحة والتف�وؤل .. الإم�رات تتم ك�فة ال�ستعدادات ل�ستقب�ل رم�س�ن املب�رك

حديقة احليوان�ت ب�لعني تعد برن�جم� ح�فال لزواره� يف رم�س�ن 

خليفة الإن�س�نية وبنك دبى الإ�سالمي يتع�ون�ن 
لتعزيز �سراكتهم� يف املج�لت املجتمعية

�سرطة الفجرية ت�ستعد لإطالق 
املدفع الرم�س�ين

من�سور بن زايد يعزي بوف�ة 
عي�سى �س�لح القرق

•• دبي - وام: 

قدم �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء 
الدبلوما�شي  و  الأع��م��ال  رج��ل  عائلة  اإىل  تعازيه  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر 

الإماراتي الأ�شبق عي�شى �شالح القرق.
و اأعرب �شموه عن �شادق تعازيه وخال�ش موا�شاته بوفاة الراحل و اأ�شاد 
اأن  القدير  العلي  اهلل  داعياً  الوطن  بالعطاء وخدمة  مب�شريته احلافلة 
ذويه  يلهم  واأن  جناته  ف�شيح  ي�شكنه  واأن  رحمته  بوا�شع  الفقيد  يتغمد 

ال�شرب وال�شلوان.



السبت   2  إبريل    2022  م   -    العـدد   13509  
 Saturday     2   April   2022   -  Issue No   13509

04

اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

نّظمت موؤ�ش�شة حمدان بن را�شد اآل مكتوم لالأداء التعليمي املتميز يف مركز 
الربنامج  فعاليات  بنجاح  والبتكار،  للموهبة  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان 
وذلك  ال��دول��ة،  اإم���ارات  ج���اوؤوا من جميع  ال��ذي  املوهوبني  للطلبة  الربيعي 
اختتمت  وبالتوازي،  الفائت.  مار�ش   31 اإىل  مار�ش   28 من  الفرتة  خالل 

املوؤ�ش�شة يف الفرتة نف�شها فعاليات املخيم الربيعي للفاب لب. 
وق���ال ال��دك��ت��ور ج��م��ال امل��ه��ريي، ن��ائ��ب رئي�ش جمل�ش الأم��ن��اء الأم���ني العام 
ملوؤ�ش�شة حمدان بن را�شد اآل مكتوم لالأداء التعليمي املتميز: "ي�شرنا اختتام 
فعاليات الربنامج الربيعي للموهوبني للعام 2022 واملخيم الربيعي للفاب 
الفعاليات  هذه  وتاأتي  وطالباً.  طالبة   83 جمتمعني  ا�شتقطبا  اللذان  لب 
التي ننظمها يف مركز حمدان بن را�شد اآل مكتوم للموهبة والبتكار، حتقيقاً 
مب�شرية  للدفع  البتكار  وتعزيز  املواهب  تنمية  يف  املوؤ�ش�شة  ور�شالة  لروؤية 
مواهب  �شقل  خ��الل  م��ن  م�شبوقة  غ��ري  اآف���اق  اإىل  امل��واه��ب  وتنمية  التعلم 
الطالب واكت�شابهم خمتلف املهارات ال�شرورية ملواكبة التطور التكنولوجي. 
والهدف الأ�شمى لهذه الفعاليات هو امل�شاهمة يف تعزيز مكانة دولة المارات 
يف العامل للتناف�ش على �شدارة العديد من التطبيقات العلمية على م�شتوى 

العامل بف�شل جهود اأبنائها املبتكرين". 
 

الربنامج الربيعي للطلبة املوهوبني 
ومت انتقاء الطالب املوهوبني الذين �شاركوا يف الفعالية بعناية، حيث برزت 
اأعمار  وتراوحت  الدرا�شية.  املناهج  نطاق  خ��ارج  لالبتكار  الكبرية  قدراتهم 
الفئات  بناًء على  17 عاماً، حي مت تق�شيمهم  و   10 امل�شاركني بني  الطلبة 
العمرية وامل�شتوى العلمي لهم اإىل م�شتويني )اأ�شا�ش واإثراء( �شمن م�شروع 

امل�شارات التعليمية.
ميدانية  وزي����ارة  "اأ�شا�ش"  مل�شتوى  تدريبيتني  ور���ش��ت��ني  ال��ربن��ام��ج  و�شمل 
"اإثراء". وهدف  مل�شتوى  ال�شحية  والعلوم  للطب  را�شد  بن  جلامعة حممد 
والتوا�شل  الإبداعي  والتفكري  الذاتي  التعلم  مهارات  تعزيز  اإىل  الربنامج 
الطلبة مهارات  اإك�شاب  الربنامج على  رّكز  امل�شاركني. كما  الجتماعي لدى 
اإبداعية. ومت تقدمي جل�شات توجيهية منظمة خا�شة  امل�شكالت بطرق  حل 
�شمن  اأم��وره��م  ولأول��ي��اء  الربيعي  بالربنامج  امللتحقني  املوهوبني  للطلبة 
برامج التوجيه والإر�شاد لتب�شريهم باإمكاناتهم ومواهبهم وتنمية قدراتهم 

الربنامج.  اأث��ن��اء  تعرت�شهم  ق��د  ال��ت��ي  وامل�����ش��ك��الت  للعقبات  ح��ل��ول  واإي��ج��اد 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  ملركز  املنت�شبني  الطلبة  الربنامج  وا�شتهدف 
للموهبة والبتكار. و�شمن م�شتوى "اأ�شا�ش"، انعقدت ور�شة "�شمم عالمتك 
خاللها  تعرفوا  املوهوبني،  الطلبة  من   15 فيها  �شارك  والتي  التجارية"، 
من  التجارية  العالمة  ت�شميم  ميكن  وكيف  التجارية  العالمة  معنى  على 
ا اأ�شا�شيات ت�شميم مواقع الكرتونية تنا�شب  خالل العنا�شر الب�شرية واأي�شً
املحتوى اجلاذب للجمهور  اإىل  الو�شول  املقدمة وكيفية  اأو اخلدمات  املنتج 
با�شتخدام ال�شور وغريها. وا�شتهدفت هذه الور�شة التفاعلية فهم اأ�شا�شيات 
بالت�شميم  خا�شة  من�شات  عدة  الطلبة  ا�شتخدم  وقد  الت�شويقي،  املحتوى 
وقاموا بت�شميم حملة اإعالنية ملنتج مع الأخذ بعني العتبار الفئات العمرية 
مع  "مغامرة  ع��ن��وان  حت��ت  ور���ش��ة  "اأ�شا�ش"،  م�شتوى  وت�شّمن  امل�شتهدفة. 
والتي   Adventure with LEGO Spike �شبايك""   "ليغو 
الرتكيز  الور�شة  خالل  ومت  املوهوبني.  الطلبة  من  موهوباً   15 ا�شتهدفت 
عامل  ثرية يف  التجربة  كانت  الروبوتات حيث  علم  متقدمة يف  مبادئ  على 
العلوم والتكنولوجيا والهند�شة والريا�شيات STEM. وقاموا فيها الطلبة 
بلوكي  لغة  با�شتخدام  خمتلفة  افرتا�شية  بيئات   10 يف  الروبوت  بربجمة 
يف علوم احلا�شوب،  مهاراتهم  تطوير  بهدف  وذلك  الربجمية،   Blocky

والريا�شيات، وتطوير امل�شاريع.
ويف جمال اآخر، �شارك يف م�شتوى "اإثراء" 22 من الطلبة املوهوبني، حيث 
ال�شحية.  والعلوم  للطب  را�شد  بن  حممد  جلامعة  ميدانية  ب��زي��ارة  قاموا 
اجلامعة  تقدمها  التي  اخل��دم��ات  على  الطلبة  تعريف  ال��زي��ارة  وا�شتهدفت 

التنظيمي  الهيكل  على  ال��زي��ارة  خ��الل  م��ن  الطلبة  ت��ع��رف  كما  للمجتمع، 
والروؤية والر�شالة للجامعة والأن�شطة املقدمة للمجتمع والعامل اخلارجي. 
لالن�شمام  ال��راغ��ب��ني  ت��وؤه��ل  ال��ت��ي  العلمية  التخ�ش�شات  مناق�شة  مت  وق��د 
تدريبية  ور�شة  اجلامعة  وقّدمت  ال�شحية.  والعلوم  الطب  للعمل يف جمال 
يف الإ�شعافات الأولية وور�شة ملحاكاة طبية، حيث مت اإتاحة الفر�شة للطلبة 
اجلامعة  تطرحها  التي  التخ�ش�شات  ع��ن  اجلامعة  يف  امل�شوؤولني  ملناق�شة 

واملتطلبات اخلا�شة بها.

املخيم الربيعي للفاب الب
كان  املخيم  فعنوان   ،2022 للفاب لب  الربيعي  املخيم  وبالن�شبة لربنامج 
الأثاث التفاعلي، وانعقدت الفعالية بني 28 و31 مار�ش الفائت و�شارك فيها 
يهدف اإىل تعليم املتدربني  خميم  هو  التفاعلي  الأثاث  وخميم  طالباً.   31
وبخا�شة  والب��ت��ك��ار  الت�شنيع  اأ�شا�شيات  اإىل  العمرية  الفئات  خمتلف  م��ن 
ت�شنيع الثاث التفاعلي عن طريق تقدمي العديد من الور�ش التدريبية يف 
خمتلف املجالت مثل الت�شميم ثنائي البعاد والربجمة والنجارة الرقمية 
والتي  املختلفة  الرقمي  الت�شنيع  جمالت  من  وغريها  الرقمية  واخلياطة 
ت�شاعدهم  والتي  املهارات  من  العديد  تعّلم  من  خاللها  من  الطالب  متّكن 
يف ت�شميم وت�شنيع قطع اأثاث تفاعلية بطريقة ع�شرية. واأهداف الربنامج 
املختلفة  الرقمي  الت�شنيع  ط��رق  وتعّلم  الرقمي  الت�شنيع  ثقافة  ن�شر  ك��ان 
وتعّلم كيفية ت�شميم وت�شنيع اأثاث بكفاءة عالية وت�شميم وت�شنيع م�شاريع 
ابتكارية خمتلفة.  وجنحت ور�ش العمل التي نظمها مركز حمدان بن را�شد 
اآل مكتوم للموهبة الإبتكار يف اإك�شاب الطالب املوهوبني واملبتكرين مهارات 
امل�شاركني  خ��ي��ارات  على  ينعك�ش  �شوف  مب��ا  متعمقة،  تكنولوجية  ومعرفة 

العلمية يف امل�شتقبل وميكّنهم من اإكت�شاف مواهبهم وقدراتهم الكامنة.  
الربيعي  ال��ربن��ام��ج  ف��ع��ال��ي��ات  "اختتمنا  ق���ائ���اًل:  ح��دي��ث��ه  امل��ه��ريي  واخ��ت��ت��م 
للموهوبني للعام 2022 واملخيم الربيعي للفاب لب بنجاح ملمو�ش ب�شكل 
التقنية  املهارات  الطالب  اإك�شاب  خالل  من  وجه  اأكمل  على  هدفهما  حققا 
التكنولوجية  التطبيقات  خمتلف  تنفيذ  م��ن  ومتكينهم  قدراتهم  وتعزيز 
املدار�ش  داخل  العلمي  م�شتوى حت�شيلهم  على  ينعك�ش  �شوف  املتطورة، مبا 
وبالتايل موا�شلة الرتقاء باملنظومة التعليمية. وقد اأتيحت كافة الإمكانات 
لتحقيق هذا الهدف ال�شامي، و�شن�شتمر يف موا�شلة جهودنا يف تنظيم املزيد 

من الربامج التفاعلية مع الطالب املوهوبني يف الفرتة القادمة. 

•• اأبوظبي- وام:

�شاركت دولة المارات العربية املتحدة يف الجتماع ال�شاد�ش والع�شرين لروؤ�شاء 
املركز  نظمه  ال��ذي  العربية،  ال���دول  يف  الق�شائي  التفتي�ش  واأج��ه��زة  هيئات 
با�شتخدام  ب��ريوت،  يف  املركز  مقر  يف  والق�شائية  القانونية  للبحوث  العربي 
الأخرية  العرب  العدل  وزراء  لقرارات جمل�ش  تنفيذا  املرئي،  الت�شال  تقنية 

يف عام 2020.
التفتي�ش  دائ��رة  مدير  بوع�شيبه  �شيف  جا�شم  القا�شي  الدولة  وف��د  وت��راأ���ش 
كل من:  امل�شارك يف ع�شويته كذلك  الوفد  و�شم  العدل،  وزارة  الق�شائي يف 
املفت�ش الق�شائي الأول، والقا�شي �شامل علي  ال�شرياوي  القا�شي علي ح�شن 
احلو�شني املفت�ش الق�شائي الأول بدائرة التفتي�ش الق�شائي ، والقا�شي علي 
ال�شاعر الظاهري مدير ادارة التفتي�ش الق�شائي يف اإمارة اأبوظبي وامل�شت�شارة 
هلولة  حامد  عبداهلل  والقا�شي  الق�شاء،  دائ��رة  من  العبدويل  اأحمد  فاطمة 

املفت�ش الق�شائي من اإدارة التفتي�ش الق�شائي يف دبي، والقا�شي ميالد �شدراك 
روبيل املفت�ش الق�شائي من دائرة حماكم راأ�ش اخليمة.

من  العديد  مناق�شة  تناول  الجتماع  اأن  بوع�شيبه  جا�شم  القا�شي  و�شرح 
اإر�شادي عربي موحد حول  اإع��داد دليل  اأهمها:  املحاور العلمية كان من بني 
الجتماعي،  التوا�شل  و�شبكات  مواقع  ا�شتخدام  القا�شي يف  وواجبات  حقوق 
يف  العاملني  الق�شاة  تقييم  يف  العامة  النيابات  وروؤ�شاء  املحاكم  روؤ�شاء  ودور 
اأعوان  اأعمال  على  الرقابة  يف  الق�شائي  التفتي�ش  ودور  الق�شائية،  دوائرهم 

الق�شاء، واإجراءات الدعوى التاأديبية اأمام التفتي�ش الق�شائي.
ب���اأوراق عمل يف امل��ح��اور الأرب��ع��ة لالجتماع، حيث قدم  و���ش��ارك وف��د ال��دول��ة 
العربية  الإم��ارات  دول��ة  بعنوان جتربة  ال�شرياوي ورقتي عمل  القا�شي علي 
املتحدة يف دور روؤ�شاء املحاكم ال�شتئنافية يف تقييم ق�شاة املحاكم البتدائية 
اأعمال  على  الرقابة  يف  الق�شائي  التفتي�ش  دور  يف  الإم����ارات  دول��ة  وجت��رب��ة 
اأع��وان الق�شاء ، كما قدم القا�شي �شامل احلو�شني ورقة عمل بعنوان حقوق 

وورقة  الجتماعي  التوا�شل  و�شبكات  مواقع  ا�شتخدام  يف  القا�شي  وواجبات 
الدعوى  اإج���راءات  املتحدة يف  العربية  الإم���ارات  دول��ة  بعنوان جتربة  اأخ��رى 
التاأديبية للق�شاة طبقا لقانون ال�شلطة الق�شائية. واأ�شاف بوع�شيبه باأنه يف 
ختام الجتماع �شدرت العديد من التو�شيات املهمة كان من اأبرزها: التو�شية 
اأعمال  على  للرقابة  العامة،  النيابات  وروؤ���ش��اء  املحاكم  بروؤ�شاء  بال�شتعانة 
حماكمهم،  يف  العاملني  الق�شاة/  /اأع���وان  الق�شائيني  وامل�شاعدين  الق�شاة 
على اأن ترفع تقاريرهم اإىل رئي�ش هيئة اأو جهاز التفتي�ش الق�شائي لتخاذ 
الق�شائي  التفتي�ش  �شالحيات  بتو�شيع  التو�شية  وكذلك  املنا�شبة.  القرارات 
حم�شرين  م��ن  ال��ق�����ش��اة  اأع����وان  لت�شمل  ال��الزم��ة  الت�شريعات  ت��ع��دي��ل  ع��رب 
العدلية  ملهامهم  تاأديتهم  و�شبطية عدلية وخ��رباء موثقني وغريهم خالل 
اإجراءات  باإحاطة  والتو�شية  العامة،  والنيابات  املحاكم  قبل  من  والق�شائية 
حقوقه  حلماية  الكافية  بال�شمانات  للقا�شي  بالن�شبة  والتاأديب  التفتي�ش 
املادية  ب��امل��وارد  التفتي�ش  ال��ق�����ش��ائ��ي،ودع��م  اجل�شم  وهيبة  و�شمعة  و�شمعته 

اأح�شن وجه،  القيام مبهامه على  له  ي�شاعده ويكفل  والب�شرية مبا  والتقنية 
وتعزيز الدور التوجيهي للتفتي�ش الق�شائي لتعزيز الثقة بينه وبني العاملني 
يف املحاكم والنيابات العامة، مبا ي�شمن ويكفل ح�شن �شري العدالة ويعزز ثقة 
التو�شية باإن�شاء جائزة عربية لأجهزة التفتي�ش  املواطنني بالق�شاء، واأخرياً 
الق�شائي للجهاز الذي يوؤدي املهمة التفتي�شية الأمثل وفقاً لقواعد واإجراءات 

حمددة لذلك.

)اينوك( حتتفي ب�سهر رم�س�ن عرب �سل�سلة مب�درات جمتمعية 

مركز النقل املتك�مل يعلن عن مواعيد خدم�ته خالل رم�س�ن 

مُب�صاركة نخبة من الطالب املوهوبني واملبتكرين  و�صلت اأعدادهم اإىل 83 طالبًا وطالبة:

موؤ�س�سة حمدان التعليمية تختتم بنج�ح فع�لي�ت الربن�مج الربيعي  للطلبة املوهوبني 
واملخيم الربيعي للف�ب لب مبركز حمدان بن را�سد اآل مكتوم للموهبة والبتك�ر 

•• دبي -وام: 

ك�شفت جمموعة اينوك عن عدد من املبادرات املجتمعية اخلا�شة ب�شهر رم�شان 
املبارك التي تهدف اإىل تعزيز التاآزر والرتابط ون�شر روح الت�شامح والعطاء بني 
اأن ي�شتفيد من هذه املبادرات  اأفراد املجتمع وموظفي املجموعة ، ومن املتوقع 

اأكر من 400 األف �شخ�ش.
ويف اإطار ال�شراكة املتوا�شلة بني جمموعة اينوك و"جمعية بيت اخلري" يتوىل 
املتطوعون توزيع 8 اآلف وجبة اإفطار عرب "حافلة اإفطار رم�شان من اينوك" 
اينوك"  من  البقالة  "حافلة  تعود  ذل��ك  على  وع��الوة  الف�شيل.  ال�شهر  خ��الل 
البقالة  منتجات  م��ن  ���ش��ن��دوق  اآلف   10 بنحو  و�شتتربع  ال��ع��ام  ه��ذا  جم���دداً 
املحتاجني.  على  توزيعها  اينوك  جمموعة  موظفي  من  املتطوعون  و�شيتوىل 

وتغطي هذه املبادرات م�شاكن العمال وبع�ش املناطق ال�شكنية يف دبي.

الإح�شان  "جمعية  تنظمها  ال��ت��ي  اأمان"  "رم�شان  حملة  اي��ن��وك  ت��دع��م  كما 
املتعففة  العائالت  على  اإفطار  وجبة  األ��ف   100 توزيع  اإىل  اخلريية" وتهدف 
يف امل��ن��اط��ق ال�����ش��ّك��ان��ي��ة يف خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال���دول���ة. وع����الوة ع��ل��ى ذل���ك تعتزم 
املتواجدين يف حمطات  ال�شيارات  �شائقي  التمر على  توزيع �شناديق  املجموعة 
خدمة اينوك عند موعد الإفطار. وقال �شعادة �شيف حميد الفال�شي الرئي�ش 
التنفيذي ملجموعة اينوك نهدف خالل �شهر رم�شان املبارك اإىل تعزيز التاآزر 
اأفراد املجتمع وموظفينا عرب امل�شاركة يف املبادرات الرامية اإىل  والتعا�شد بني 
العطاء والرتاحم بني خمتلف فئات  اإيجاباً على املحتاجني ون�شر روح  التاأثري 
املجتمع. وعلى مدار الأعوام املا�شية تعاونت املجموعة مع العديد من املوؤ�ش�شات 
دعماً ل�شتمرار مبادراتها ونتطلع هذا العام لتوفري مزيد من الفر�ش التي تتيح 
واملبادرات  الربامج  امل�شاركة يف  اإمكانية  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  ل�شكان 

التي تعك�ش قيم ال�شهر الف�شيل.

واإىل جانب ذلك تتعاون اينوك مع جمعية "بيت اخلري" لتمكني اأفراد املجتمع 
درهماً   52 الفطر  وزك��اة  دره��م   15 بقيمة  �شائم  اإف��ط��ار  بوجبات  التربع  من 

وك�شوة العيد 100 درهم يف جميع حمطات خدمة اينوك.
ومن جهة اأخرى �شتتعاون جمموعة اينوك مع �شرطة دبي لتوفري ك�شوة العيد 

لنزيالت املوؤ�ش�شات العقابية والإ�شالحية.
وت�شمل قائمة الأن�شطة املجتمعية الأخرى التي تعتزم جمموعة اينوك تنفيذها 
خالل �شهر رم�شان املبارك التعاون بني غاز الإمارات وجمعية بيت اخلري للترّبع 
امل�شال.  البرتول  غاز  اأ�شطوانات  ل�شتبدال  بق�شائم  متعففة  اأ�شرة   1000 اإىل 
ويف تعاوٍن اآخر مع جمعية بيت اخلري ت�شاهم املجموعة يف دعم امل�شتحقني عرب 
مبادرة "مالب�ش" اخلريية التي تهدف اإىل جمع التربعات من املالب�ش وتقدمي 
وبيعها  القدمية  املالب�ش  وت��دوي��ر  امل�شتحقة  للعائالت  مبا�شرًة  منها  اجلديد 

ل�شتفادة من عوائدها يف دعم هذه العائالت.

•• اأبوظبي -وام:

اأبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، عن  اأعلن مركز النقل املتكامل باإمارة 
اأوقات عمل مراكز اإ�شعاد املتعاملني و�شاعات تطبيق ر�شوم املواقف ونظام "درب" 
للتعرفة املرورية ومواعيد عمل حافالت النقل العام خالل �شهر رم�شان املبارك 

م. لعام 1443 هجري 2022 
واأو�شح املركز اأن اثنني من مراكز اإ�شعاد املتعاملني �شت�شتقبل املراجعني خالل 
مدينة  لبلدية  الرئي�شي  املقر  يف  املتعاملني  اإ�شعاد  مركز  هما  رم�شان،  �شهر 
اأبوظبي، ومركز اإ�شعاد املتعاملني يف املقر الرئي�شي لبلدية مدينة العني، وذلك 
من الثنني اإىل اخلمي�ش، من ال�شاعة 9 �شباحاً اإىل ال�شاعة 2:30 م�شاًء، فيما 
�شتكون �شاعات العمل يوم اجلمعة من ال�شاعة 9 �شباحاً اإىل ال�شاعة 12 م�شاًء. 
كما ميكن للمتعاملني موا�شلة احل�شول على خدمات املركز عن طريق املن�شات 
وتطبيقات   ،www.itc.gov.ae الإلكرتوين  على موقعه  املتاحة  الرقمية 
اخلدمات  دعم  مركز  مع  التوا�شل  وعرب  الذكية،  للهواتف  و"دربي"  "درب" 
لدائرة البلديات والنقل على الرقم املجاين 800850، ومركز ات�شال خدمة 

مركبات الأجرة 600535353، على مدار ال�شاعة طوال اأيام الأ�شبوع.
وفيما يخ�ش مواعيد خدمة املواقف العامة خالل �شهر رم�شان، �شيتم العمل 

يوم  من  ال�شطحية  العامة  املواقف  ر�شوم  �شُتطبق  حيث  احل��ايل  النظام  ح�شب 
�شباحاً،   12 ال�شاعة  اإىل  �شباحاً   8 ال�شاعة  م��ن  اخلمي�ش،  ي��وم  اإىل  ال�شبت 

و�شتكون الر�شوم جمانية يف يوم اجلمعة واأيام العطل الر�شمية.
اأوق��ات ال��ذروة يف �شهر رم�شان، التي ُتطبق خاللها ر�شوم نظام  و تقرر تعديل 
يف   10:00 ال�شاعة  اإىل   8:00 ال�شاعة  من  لتكون  "درب"،  املرورية  التعرفة 
الفرتة ال�شباحية، ومن ال�شاعة 2:00 اإىل ال�شاعة 4:00 يف الفرتة امل�شائية، 
من يوم ال�شبت اإىل يوم اخلمي�ش، وذلك بهدف �شمان ان�شيابية احلركة املرورية 
خالل  والتنقل  امل���رور  حركة  يف  كبرية  زي���ادة  ت�شهد  التي  الأوق���ات  تلك  خ��الل 

ال�شهر.
من  كل  يف  متوفرة  رم�شان  �شهر  خ��الل  العام  النقل  حافالت  خدمات  �شتكون 
�شباحاً   5:00 ال�شاعة  م��ن  الأ���ش��ب��وع  اأي���ام  ط��وال  و�شواحيها  اأبوظبي  مدينة 
ال�شاعة  من  �شتعمل  ال�شواحي  خدمات  اأم��ا  �شباحاً،   01:00 ال�شاعة  وحتى 
5:00 �شباحاً وحتى ال�شاعة 12:00 �شباحاً، با�شتثناء بع�ش اخلدمات التي 
�شتكون متوفرة للجمهور على مدار 24 �شاعة، وهي اخلدمة رقم: 54-22-

خدمات  ملعظم  الزمني  التواتر  و�شيبقى   .110-A1-A2-101-67-65
ال�شواحي من دون تغيري، بينما �شيكون هناك تغيري طفيف على التواتر الزمني 

لبع�ش اخلدمات داخل جزيرة اأبوظبي.

ويف مدينة العني و�شواحيها، �شتعمل �شبكة النقل باحلافالت العامة خالل �شهر 
و�شيبقى  الليل،  منت�شف   12:00 وحتى  �شباحاً   6:00 ال�شاعة  من  رم�شان 
هناك  �شيكون  بينما  تغيري،  دون  ال�شواحي من  ملعظم خدمات  الزمني  التواتر 

تغري طفيف على التواتر الزمني لبع�ش اخلدمات داخل مدينة العني.
و�شتكون خدمات حافالت النقل العام يف منطقة الظفرة خالل ال�شهر الف�شيل 
فيما  طفيفة،  تعديالت  با�شتثناء  العتيادية  الت�شغيل  �شاعات  ح�شب  متوفرة 

�شتتوقف احلافالت عن العمل خالل فرتة الإفطار.
اما بالن�شبة خلدمة اأبوظبي اإك�شرب�ش، �شتعمل من ال�شاعة 6:00 �شباحاً حتى 
ال�شاعة 11:00 م�شاًء خالل اأيام الأ�شبوع، ومن ال�شاعة 6:00 �شباحاً وحتى 

ال�شاعة 1:00 �شباحاً خالل اأيام عطلة نهاية الأ�شبوع.
وفيما يتعلق بخدمة حافلة عند الطلب، �شتعمل هذه اخلدمة ح�شب اجلدول 
اأيام  ط���وال  م�شاًء   11:00 ال�شاعة  اإىل  �شباحاً   6:00 ال�شاعة  م��ن  احل���ايل 

الأ�شبوع.
و ميكن الطالع على مواعيد احلافالت وخدمات النقل العام، من خالل زيارة 
مركز  م��ع  التوا�شل  اأو   www.itc.gov.ae للمركز  الإل��ك��رتوين  امل��وق��ع 
دعم اخلدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم املجاين 800850 اأو عرب 

تطبيق "دربي" الذكي.

وزارة العدل ت�س�رك يف اجتم�ع روؤ�س�ء هيئ�ت واأجهزة التفتي�ش الق�س�ئي يف الدول العربية 

•• دبي-وام:

التقى معايل اأحمد بن حممد اجلروان رئي�ش املجل�ش العاملي 
للت�شامح وال�شالم اأم�ش يف دبي معايل اأندير جيل رئي�ش جمل�ش 

ال�شيوخ مبملكة اإ�شبانيا يف اإطار زيارته احلالية للدولة.
ب��ح��ث اجل����روان م��ع اأن��دي��ر ج��ي��ل خ���الل ال��ل��ق��اء ف��ر���ش تعزيز 
الدويل  " ال��ربمل��ان  املختلفة  واأج��ه��زت��ه  املجل�ش  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
للت�شامح وال�شالم IPTP و اجلمعية العمومية " مع جمل�ش 
ال�����ش��ي��وخ الإ���ش��ب��اين مل��ا ف��ي��ه م�شلحة ودع����م ج��ه��ود ن�����ش��ر قيم 

الت�شامح وال�شالم يف العامل.
وقدم اجلروان �شرحاً خمت�شراً عن اأهم فعاليات اأجهزة املجل�ش 

ال�شالم  و  للت�شامح  الدويل  للربملان  التا�شعة  واآخرها اجلل�شة 
ما  مب�شاركة  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�ش  مبقر  ع��ق��دت  ال��ت��ي 
يزيد عن 60 برملانيا ميثلون اأكر من 60 دولة حول العامل 
ال��دويل للت�شامح و التعاي�ش وال��ذي عقد يف معر�ش  واملوؤمتر 
اإك�شبو 2020 دبي و�شارك فيها ممثلون عن جمل�ش ال�شيوخ 

و النواب الإ�شبانيني.
وا�شتعر�ش اجلروان جهود املجل�ش العاملي للت�شامح و ال�شالم 
لدعم قيم و ثقافة الت�شامح و ال�شالم حول العامل اإىل جانب 
اأهم املبادرات و امل�شروعات التي ي�شارك فيها املجل�ش مبختلف 
دول العامل بهدف تعزيز التعاي�ش ال�شلمي و الت�شامح .. معربا 
عن تقديره لأهمية دور اململكة الإ�شبانية وموؤ�ش�شاتها املختلفة 

يف دعم الأمن و ال�شتقرار و الت�شامح و ال�شالم حول العامل.
"جيل" جهود جمل�ش ال�شيوخ ال�شباين  من جانبه ا�شتعر�ش 
يف دعم ال�شالم الدويل م�شيدا بجهود املجل�ش العاملي للت�شامح 
وال�شالم يف ن�شر ثقافة الت�شامح و التعاي�ش ال�شلمي وال�شالم 

بني خمتلف �شعوب العامل.
و توجه بال�شكر للجروان على اهتمامه بعقد �شراكة مع جمل�ش 
ال�شيوخ الإ�شباين واإن�شاء عالقات تعاون مع خمتلف موؤ�ش�شات 
الدولة يف اإ�شبانيا موؤكدا دعم جمل�شه وبالده مل�شاعي املجل�ش و 

جهوده الدولية الكبرية.
الإ�شباين  ال�شيوخ  جمل�ش  رئي�ش  اجل��روان  اأه��دى  اخلتام  ويف 

قالدة املجل�ش العاملي للت�شامح وال�شالم.

اجلروان يلتقي يف دبي رئي�ش جمل�ش ال�سيوخ الإ�سب�ين

�سرطة ال�س�رقة تطلق حملة 
)الت�سول جرمية .. والعط�ء م�سوؤولية(

•• ال�سارقة-وام:

ملكافحة  توعوية  حملة  اأم�ش  ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  القيادة  اأطلقت 
بهدف  م�شوؤولية"  وال��ع��ط��اء   .. جرمية  "الت�شول  �شعار  حت��ت  الت�شول 
ال�شلوكيات  ه��ذه  عليها  تن�شوي  التي  باملخاطر  اجلمهور  اأف��راد  توعية 

الدخيلة على املجتمع.
ال�شرطية  العمليات  ع��ام  م��دي��ر  ال�شركال  ح��اج��ي  اأح��م��د  العميد  وق���ال 
بالقيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة اإن الت�شول يعترب من ال�شلوكيات التي 
لرتباطها  املختلفة  املنا�شبات  ويف  الكرمي  رم�شان  �شهر  خ��الل  تن�شط 
مبعاين الإنفاق والرحمة والتناف�ش من اأجل البذل والعطاء فتقوم تلك 
الفئات با�شتجداء عطف النا�ش باأ�شاليب وحيل خمتلفه واحل�شول على 

الأموال ب�شورة غري م�شروعة ..
املبارك  ملا بعد عيد الفطر  اأن احلملة ت�شتمر  ال�شركال  العميد  واأو�شح 
تلك  �شبط  اإىل  الت�شول  مبكافحة  املعنية  الفرق  كافة  توجيه  مت  قد  و 
جتاههم  القانوية  الإج����راءات  كافة  وات��خ��اذ  امل�شروعة  غ��ري  املمار�شات 
املكاين  التحليل  اإع��داد خطة ممنهجة ترتكز على  اأن��ه مت  اإىل  ، م�شرياً 
الر�شائل  ب��ث  ج��ان��ب  اإىل  م��ي��دان��ي��اً  ال�شلوكيات  تلك  مل��واج��ه��ة  وال��زم��ن��ي 
ب�شورة  ال�شارقة  ل�شرطة  الجتماعي  التوا�شل  ح�شابات  عرب  التوعوية 
اإىل جانب عر�ش مواد توعوية بالتعاون مع ال�شركاء ملكافحة  متواترة 
هذه ال�شلوكيات املمنهجة والدخيلة واحلفاظ على ال�شورة احل�شارية 

للمجتمع.
و دعت �شرطة ال�شارقة اأفراد اجلمهور اإىل امل�شاهمة الفاعلة يف الق�شاء 
عرب  بالتربع  املجتمعية  امل�شوؤولية  منطلق  م��ن  ال�شلوكيات  ه��ذه  على 
اجلمعيات واملوؤ�ش�شات اخلريية املعتمدة ب�شورة ر�شمية من قبل اجلهات 
احلكومية والتعاون مع الأجهزة الأمنية بالإبالغ الفوري عن اأي مت�شول 
ال�شاخن  اخل��ط  اأو   901 الت�شال  مركز  على  مكان  اأي  يف  ر�شده  يتم 
"حار�ش"  اأو عرب خدمة   80040 لإدارة التحريات واملباحث اجلنائية 
الإلكرتوين  املوقع  اأو  ال�شارقة  ل�شرطة  الذكي  التطبيق  عرب  املتوفرة 

www.shjpolice.gov.ae

�سرطة اأبوظبي حتدد مواعيد زي�رات 
النزلء يف رم�س�ن عرب )ن�فذتي(

•• اأبوظبي-وام:

املجتمع  اأم��ن  قطاع  يف  والإ�شالحية  العقابية  املوؤ�ش�شات  مديرية  ح��ددت 
الإم��ارة عرب تطبيق  النزلء عن بعد يف  زي��ارات  اأبوظبي مواعيد  ب�شرطة 

نافذتي الزيارة عن بعد خالل �شهر رم�شان املبارك.
ودعت املديرية الزائرين اإىل متابعة مواعيد الزيارات بالدخول اإىل موقع 
www.adpolice.gov. الرابط  على  اللكرتوين  اأبوظبي  �شرطة 

لت�شجيل طلب الزيارة عن بعد وتتم املوافقة من خالل ر�شالة ن�شية   ae
اإح�شار نتيجة  ق�شرية وحتديد مركز ال�شرطة لتنفيذ الزيارة عن بعد و 
الأخ�شر بربنامج احل�شن. املرور  اأو  �شاعة   72 �شلبية ل تتعدى   PCR
الزيارة حمددة بفرتة لتقل  �شتكون  القانونية  للمدة  اأنه وفقا  واأو�شحت 
عن 14 يوماً بني كل زيارة واأخرى للنزيل الواحد وذلك للزوار من اأهايل 
املبارك  رم�شان  �شهر  يف  ي��وم  اأول  م��ن  اع��ت��ب��ارا  والن�شاء  ال��رج��ال  واأق����ارب 
زيارة  تكون  فيما   ، م�شاًء   4:00 ال�شاعة  لغاية  2:00 ظهراً  ال�شاعة  من 
ال�شفارات واملحامني يوم اجلمعة من ال�شاعة 9:30 �شباحاً لغاية ال�شاعة 

ظهراً.  12:00
وذكرت املديرية انها �شتقوم بار�شال ر�شائل ن�شية لذوي النزلء تو�شح لهم 

مواعيد واأماكن الزيارة يف مراكز ال�شرطة املعتمدة .
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة - وام: 

اأعلنت جامعة ال�شارقة عن تنظيم املنتدى الثالث للمراأة يف 
البحث العلمي والذي �شُتعقد جل�شاته خالل �شهر اأغ�شط�ش 
القادم وتزامناً مع يوم املراأة الإماراتية، وذلك حتت �شعار 
"قوة : متكني املراأة من اأجل تاأثري عاملي" والذي �شيناق�ش 
العلمية  والأوراق  ال��ب��ح��وث  م���ن  جم��م��وع��ة  خ����الل  م���ن 
واهتماماتها  العلمي  البحث  امل��راأة يف  ومو�شوعات  ق�شايا 

البحثية.
كما ي�شتعر�ش اإجن��ازات امل��راأة يف خمتلف جمالت البحث 
التي  ال��ت��ح��دي��ات  ومناق�شة  ال�����ش��ارق��ة،  جامعة  يف  العلمي 
ومناق�شة  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  اأك��رب  ب�شكل  لتمكينها  تواجهها 
الفر�ش املتاحة اأمامها وتقدمي التو�شيات التي من �شاأنها 

اأن ت�شاعدها يف املجال.
اأع��ل��ن ذل���ك خ���الل م��وؤمت��ر ���ش��ح��ايف ب����داأه ���ش��ع��ادة الأ�شتاذ 
الدكتور حميد جمول النعيمي مدير اجلامعة بكلمة رحب 
فيها بامل�شاركني �شمن فعاليات هذا املوؤمتر والذي ُتنظمه 
اجلامعة  مدير  نائب  مكتب  خ��الل  من  ال�شارقة،  جامعة 
اأن  على  موؤكداً  العليا  والدرا�شات  العلمي  البحث  ل�شوؤون 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وت�شجيع  وبدعم  ال�شارقة  جامعة 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو املجل�ش الأعلى 
اأحمد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  وب��ق��ي��ادة  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
ال�شارقة  جامعة  رئي�ش  ال�شارقة  حاكم  نائب  القا�شمي، 
العلمية  امل��ج��الت  خمتلف  يف  امل����راأة  جن��اح  على  العمل  يف 
اأن�شئت مبادرة  الدعم  اإط��ار هذا  انه يف  والعملية. وا�شاف 
املراأة يف البحث العلمي والتي يتم من خاللها تنظيم وعقد 
خالل  ك��ب��رياً  جن��اح��اً  �شهد  وال���ذي  ال�شنوي،  املنتدى  ه��ذا 

من  كبري  ل��ع��دد  وا�شعة  ومب�شاركة  ال�شابقتني  ال��دورت��ني 
اجلامعات واملوؤ�ش�شات املحلية والإقليمية والدولية و�شيتم 
تو�شيع نطاق املنتدى يف دورته الثالثة للعام احلايل لي�شمل 
م�شاركني من خمتلف اجلامعات يف منطقة اخلليج العربية، 
مما يلهم عدًدا اأكرب من الن�شاء على امل�شاهمة مبعرفتهن 
العامل.  البحث يف  اإيجاد احللول لتحديات  ومهاراتهن يف 
من جانبه اأ�شاد الأ�شتاذ الدكتور معمر بالطيب نائب مدير 
اجلامعة ل�شوؤون البحث العلمي والدرا�شات العليا، يف كلمة 
األقاها بهذه املنا�شبة بدور املراأة العاملة يف جامعة ال�شارقة 
والتي قال باأنها ت�شغل منا�شب ومراكز قيادية مهمة �شواء 
العليا،  الدرا�شات  يف  كباحثة  اأو  اإداري��ة  اأو  اأكادميية  اأكانت 
واألقى ال�شوء على الأن�شطة التي قدمتها املراأة يف جمال 
البحوث العلمية، والرتفاع امل�شتمر يف عدد البحوث واملواد 
العلمية املن�شورة يف قواعد البيانات املعتمدة عاملياً، والتي 
. وقدمت  درا���ش��ات عليا  ب��اح��ث��ات وط��ال��ب��ات  فيها  ت�����ش��ارك 
اأبوطالب رئي�شة ق�شم العالقات املجتمعية  الدكتورة منار 
األ��ق��ت م��ن خ��الل��ه ال�����ش��وء على  للبحث ال��ع��ل��م��ي ع��ر���ش��اً 
امل�شاركات فيهما  املنتدى وعدد  ال�شابقتني لهذا  الدورتني 
العام �شوف يتناول  املنتدى يف دورت��ه لهذا  اأن  اإىل  م�شرية 
جمموعة من املحاور منها العلوم ال�شحية والطبية وطب 
الأ�شنان وال�شيدلة، وكذلك علوم احلا�شوب واملعلوماتية، 
و�شي�شارك  والإن�����ش��ان��ي��ة  الجتماعية  وال��ع��ل��وم  والهند�شة 
ب���ه ع���دد ك��ب��ري م���ن ال��ب��اح��ث��ني م���ن خم��ت��ل��ف دول العامل، 
ال�شرتاتيجيني  وال�شركاء  ال��رع��اة  من  كل  ودع��م  برعاية 
وهم جمموعة بنك الإم��ارات دبي الوطني، موؤ�ش�شة مناء 
75 �شريًكا جمتمعًيا، مبا يف  واأك��ر من  باملراأة،  للنهو�ش 

ذلك ال�شبكة الدولية للمهند�شات والعلماء واأوراكل.

•• دبي-وام:

لالإدارة  را�شد  بن  حممد  كلية  وقعت 
خالل  الأول  ق��ب��ل  اأم�������ش  احل��ك��وم��ي��ة 
للحكومات  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  ف��ع��ال��ي��ة 
2022 يف اإك�شبو 2020 دبي مذكرة 
والتاأهيل  ال��ع��م��ل  وزارة  م���ع  ت��ف��اه��م 
ال��وط��ن��ي��ة- ليبيا  ال���وح���دة  ب��ح��ك��وم��ة 
وت���دري���ب موظفي  ت��اأه��ي��ل  يف جم���ال 
التفاهم  م���ذك���رة  وت�����ش��ع��ى  ال��������وزارة. 
متكاملة  م���ن���ظ���وم���ة  ت���ط���ب���ي���ق  اإىل 
والأدوات  وامل��ع��اي��ري  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  م���ن 
وال�شراكة املوؤ�ش�شاتية لتحقيق خمتلف 
ال�شرتاتيجية  واخل��ط��ط  الأه�����داف 
ومتكني املوارد الب�شرية وتعزيز كفاءة 
����ش���وق ال��ع��م��ل وف����ق م��ع��اي��ري اجل����ودة 
اإىل  بالإ�شافة  وال�شفافية،  وال��ك��ف��اءة 
دع���م م�����ش��رية ال��ت��م��ي��ز احل��ك��وم��ي من 
متكاملة  م��ن��ظ��وم��ة  ت���ق���دمي  خ�����الل 

والتدريبية  التعليمية  ال��ربام��ج  م��ن 
والأبحاث والدرا�شات.

ووق��������ع م�����ذك�����رة ال���ت���ف���اه���م ك�����ل من 
املري،  �شباع  بن  علي  الدكتور  �شعادة 
بن  حممد  لكلية  التنفيذي  الرئي�ش 
و�شعادة  احل��ك��وم��ي��ة،  ل������الإدارة  را����ش���د 
ال��دك��ت��ور ع����ادل ع��ل��ي ال��ع��ق��ب��ي مدير 
العمل  ب��وزارة  ال��دويل  التعاون  مكتب 
الوطنية-  الوحدة  بحكومة  والتاأهيل 
العابد  ع��ل��ي  ب��ح�����ش��ور م��ع��ايل  ل��ي��ب��ي��ا 
الر�شا وزير العمل والتاأهيل بحكومة 
الوحدة الوطنية الليبية، و�شعادة عبد 
اهلل علي بن زايد الفال�شي، مدير عام 
دبي،  حلكومة  الب�شرية  امل���وارد  دائ��رة 
بن  حممد  كلية  اأمناء  جمل�ش  رئي�ش 
و�شعادة  احل��ك��وم��ي��ة،  ل������الإدارة  را����ش���د 
ليبيا  �شفري  ال�شيباين،  �شامل  �شفيان 
ل�����دى ال����دول����ة وال����ربوف���������ش����ور رائ����د 
عدد  بجانب  الكلية،  عميد  العواملة 

من امل�شوؤولني من الطرفني.
وق���ال ���ش��ع��ادة ع��ب��د اهلل ع��ل��ي ب��ن زايد 
الفال�شي: "انطالقاً من دورها الرائد 
و�شناعة  الب�شرية  ال��ك��وادر  تاأهيل  يف 
قادة الغد من اأجل الرتقاء مبنظومة 
ال��ت��ط��ور احل��ك��وم��ي و���ش��وق ال��ع��م��ل يف 
الإم��������ارات وامل��ن��ط��ق��ة، حت���ر����ش كلية 
ل����الإدارة احلكومية  را���ش��د  ب��ن  حممد 
على تو�شيع دائرة �شراكاتها وتعاونها 
املعنية  اجل��ه��ات  خمتلف  م��ع  امل�شتمر 
ت���ب���ادل اخل�����ربات وتقدمي  اأج�����ل  م���ن 
ال��ت��ج��ارب يف الإدارة  امل��ع��ارف واأح���دث 

احلكومية وال�شيا�شة العامة".
مذكرة  "تعك�ش  ���ش��ع��ادت��ه:  واأ�����ش����اف 
التفاهم التي مت توقيعها اليوم نهجنا 
القائم على التعاون وال�شراكة، وناأمل 
اأن يثمر هذا التعاون يف ر�شم مالمح 
التي  الب�شرية  للقوة  واع��د  م�شتقبل 
اأجل  املنطقة م��ن  ث���روات  اأغ��ل��ى  متثل 

و�شمان  العربية  بالبلدان  النهو�ش 
تناف�شيتها الآن ويف امل�شتقبل".

الدكتور  ����ش���ع���ادة  ق����ال  ج��ان��ب��ه  وم����ن 
كلية  "متثل  ال���ع���ق���ب���ي:  ع���ل���ي  ع������ادل 
ل����الإدارة احلكومية  را���ش��د  ب��ن  حممد 
م�شتوى  على  رائ���دة  معرفية  من�شة 
نحر�ش  ب����دورن����ا  ون���ح���ن  امل���ن���ط���ق���ة، 
ع���ل���ى ال���ت���ع���اون م��ع��ه��ا وم�����ع خمتلف 
من  امل��رم��وق��ة  الأك��ادمي��ي��ة  املوؤ�ش�شات 
التي  والتجارب  اخل��ربات  تبادل  اأج��ل 
العاملة  ال��ق��وة  على  تنعك�ش  اأن  ن��اأم��ل 
مقت�شيات  وف���ق  وت��اأه��ي��ل��ه��ا  ال��ل��ي��ب��ي��ة 
حتقيق  يف  امل�شاهمة  اأج��ل  من  ال�شوق 
وحتقيق  ال��وط��ن��ي��ة  اخل��ط��ط  خمتلف 
ال��ن��م��و الق��ت�����ش��ادي والج��ت��م��اع��ي يف 

امل�شتقبل".
�شيعمل  ال��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  ومب���وج���ب 
التعاون  م���د ج�����ش��ور  ع��ل��ى  ال��ط��رف��ان 
الطرفني  ب��ني  والتن�شيق  وال��ت��وا���ش��ل 

العام، وتطوير ما  ال�شالح  مبا يخدم 
الطرفني  ومتعاملي  ملنت�شبي  ُي��ق��دم 
اأف�شل  اإىل  بها  من خدمات والرتقاء 
الدرجات، وتبادل الأفكار واملقرتحات 
والبتكارية،  الإب���داع���ي���ة  وال���ربام���ج 
وتطوير الربامج واخلطط وامل�شاريع 
الطرفان، كل يف جمال  التي يقدمها 

اخت�شا�شاته.
وتف�شياًل ميتد التعاون بني الطرفني 
خالل  م��ن  املتخ�ش�ش  ال��ت��دري��ب  اإىل 
موظفي  وت��اأه��ي��ل  اإع���داد  يف  امل�شاهمة 
قدراتهم  وب��ن��اء  الليبية  العمل  وزارة 
الهتمام  ذات  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف 
الربامج  تقدمي  خالل  من  امل�شرتك، 
بالإ�شافة  العمل.  وور����ش  التدريبية 
اأجل  م���ن  الأك���ادمي���ي���ة  ال���ربام���ج  اإىل 
الليبية  العمل  وزارة  موظفي  تاأهيل 
م����ن خ�����الل اإحل����اق����ه����م يف ال����ربام����ج 
الكلية،  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  الأك���ادمي���ي���ة 

وقدرات  مبهارات  تزويدهم  وبالتايل 
ج�����دي�����دة مُت����ّك����ن����ه����م م�����ن م���واج���ه���ة 

التحديات.
ك���م���ا ت��ن�����ش م����ذك����رة ال���ت���ف���اه���م على 
بال�شيا�شات  اخل��ا���ش��ة  امل��ع��ارف  ت��ب��ادل 
التخ�ش�شية،  وال����ش���رتات���ي���ج���ي���ات 
املخاطر،  واإدارة  املوؤ�ش�شية،  واحلوكمة 
والدرا�شات  والبحوث  املعرفة  واإدارة 
�شيتعاون  ك��م��ا  ال���ب���ي���ان���ات.  وحت��ل��ي��ل 

ال���ط���رف���ان يف جم����ال ت���ب���ادل امل�����وارد 
املكتبة  حم���ت���وي���ات  م���ث���ل  امل���ع���رف���ي���ة 
الإلكرتونية  امل���ع���ل���وم���ات  وم�������ش���ادر 

املتوفرة.
و���ش��ي��م��ت��د ك��ذل��ك ال���ت���ع���اون يف جمال 
ال����ش���ت�������ش���ارات الإداري��������ة وال���رح���الت 
اأف�شل  على  املبنية  املعرفية  العلمية 
والبحوث  احل���ك���وم���ي���ة،  امل���م���ار����ش���ات 
باآليات  خمرجاتها  ورب��ط  والدرا�شات 

اتخاذ القرارات، اإ�شافة لن�شر وتوثيق 
واملمار�شات  ال��ت��ج��ارب  اأف�شل  وت��ب��ادل 
الهتمام  ذات  املجالت  يف  واخل��دم��ات 
امل�������ش���رتك ف�����ش��ال ع����ن ال���ت���ع���اون فى 
وور�ش  احلوارية  الجتماعات  تنظيم 
لتبادل  وامل��وؤمت��رات  وال��ن��دوات  العمل 
الأف������ك������ار وامل�����ق�����رتح�����ات وال�����ربام�����ج 
الإبداعية والبتكارية والتي ت�شهم يف 

حتقيق التعاون املن�شود بينهما.

•• اأبوظبي-وام:

التي   2071 اأم�ش املئوية البيئية  اأبوظبي  اأطلقت هيئة البيئة- 
متثل روؤية بيئية �شاملة وم�شرتكة لإمارة اأبوظبي للخم�شني عاماً 
الهيئة و�شركائها  الطموحة لدى  التطلعات  وتوؤكد على  القادمة 
جل��ع��ل اأب��وظ��ب��ي الأف�����ش��ل ع��امل��ي��اً يف احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة. وقد 
ا�شتوحت املئوية البيئية روؤيتها من مئوية الإمارات 2071 التي 
تطمح لأن تكون الإم��ارات اأف�شل دولة يف العامل بحلول الذكرى 

املائة لقيام الإحتاد.
توجهات  حتقيق  يف  امل�����ش��ارك��ة  ب��ه��دف  البيئية  امل��ئ��وي��ة  تطوير  مت 
القيادة لإطالق م�شرية اخلم�شني القادمة وتعزيز مكانة اأبوظبي 
واأهداف  روؤى  و�شع  خ��الل  م��ن  البيئة  على  احل��ف��اظ  يف  العاملية 
الكربى  ال��ع��امل��ي��ة  للتوجهات  وف��ًق��ا  امل��ن�����ش��ود  للم�شتقبل  وب��رام��ج 
والروؤى الإماراتية طويلة املدى وال�شغوط والأهداف واملمار�شات 

امل�شتقبلية.
بتطوير  حكومية  جهات   8 مع  بال�شراكة  البيئة  هيئة  قامت  و 
وتربط  الرئي�شية،  الإم���ارة  قطاعات  عرب  لتمتد  البيئية  املئوية 
يف  ال�شتثمار  وف��ر���ش  القت�شاد  م��ع  البيئة  على  احل��ف��اظ  جهود 
التكنولوجيا والعلوم املتقدمة، لت�شع بذلك اإطار ميّكن القطاعات 
ت�شبح  حتى  امل�شرتكة  البيئية  التوجهات  حتقيق  م��ن  احليوية 
اأبوظبي الأف�شل عاملياً يف احلفاظ على البيئة وبغر�ش اإن�شاء روؤية 
م�شرتكة حتقق اآمال وتطلعات ال�شعب، ا�شتطلعت هيئة البيئة اآراء 
اأفراد املجتمع، وتلقت اأكر من 1000 فكرة، مثلت اأحد الأ�ش�ش 
القطاع  مع  املئوية  اإع��داد  و�شاركت  كما  املئوية،  عليها  بنيت  التي 

العام واخلا�ش والأكادميي لعك�ش اخلربات واملجالت املتنوعة.
وق��ال��ت ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ورة �شيخة ���ش��امل ال��ظ��اه��ري، الأم���ني العام 
التوقعات  مع  اأن��ه  البيئة  هيئة  اأدرك��ت  – اأبوظبي:  البيئة  لهيئة 
وتزايد خماطر  التكنولوجي  والتقدم  التنمية  بت�شارع  امل�شتقبلية 
التغري املناخي وتاأثري التوجهات العاملية الكربى على جميع من 
�شاملة  م�شرتكة،  روؤي��ة  و�شع  ال�شروري  من  اأ�شبح  الكوكب،  يف 
ومرنة، تقود اجلهود امل�شتقبلية لتنعم الأجيال القادمة بالطبيعة 

وترتقي بالتحول التنموي الأخ�شر.

البيئية  املئوية  اأن الهيئة اعتمدت خالل تطوير  واأك��دت �شعادتها 
على  ا�شتندت  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  يف  علمية  اأ�ش�ش  على   2071
مبداأ الت�شاركية مع اجلميع "اأ�شبح لدينا �شركاء حكوميني بارزين 
اأظهروا اأعلى درجات التفاين والعمل اجلماعي لتحقيق م�شتقبل 
اأف�شل، كما وا�شتمددنا الإلهام والأفكار من اأفراد جمتمعنا الذين 

مل يرتددوا يف م�شاركتنا العمل.
رئي�شية  املئوية تر�شم ثالث م�شارات  اأن  الظاهري  �شعادة  وذكرت 
تدعم التحول الأخ�شر حيث يت�شمن كل م�شار 4 حماور، وت�شع 
بناء  مت  وق���د  م�شتقبلي.  ب��رن��ام��ج  و76  ه���دف  و33  روؤي����ة   12
خارطة املئوية البيئية وفقاً للتوجهات العاملية الكربى امل�شتقبلية 
اأبعاد  وعك�ش  امل���دى،  ق�شرية  التوجهات  مفهوم  تتعدى  لكونها 
املئوية  ت�شميم  ومت  كما  امل��ئ��وي��ة.  ب��رام��ج  �شمن  التوجهات  ه��ذه 
لتتواءم مع الطموحات الإماراتية طويلة املدى وال�شرتاتيجيات 

التاأ�شي�شية لأبوظبي.
م�شارات  ث��الث��ة  ع��ل��ى   2071 البيئية  امل��ئ��وي��ة  خ��ارط��ة  ت��رت��ك��ز  و 
رئي�شية حيث ي�شع امل�شار الأول "اإمارة حيوية مزدهرة بالطبيعة" 
طموحات احلفاظ على بيئة اأبوظبي من خالل حماوره الأربعة، 
والتي تبداأ من املحافظة ال�شاملة على التنوع البيولوجي واملوارد 
الطبيعية لتحقيق توازن احلياة والعمل كي تتمتع اأبوظبي باأف�شل 
النظم الطبيعية امل�شتدامة يف العامل، وحتى تكون الأكر تقدماً يف 
ال�شحة البيئية �شمن اأطر وخطط �شاملة بحلول الذكرى املئوية 

لقيام دولة الإمارات العربية املتحدة يف عام 2071 .
للتغري  ت��ت�����ش��دى  خ�����ش��راء  "قوة  ال��ث��اين  امل�����ش��ار  ي�شتند  ح��ني  يف 
املناخي" على اأربعة حماور انطالًقا من التميز يف العمل املناخي 
لتغري  الت�شدي  يف  ا�شتباقية  روؤي��ة  وذات  مرنة  اأبوظبي  لت�شبح 
اأ�شطول  اأنواع الطاقات املتجددة للتحول اىل  املناخ، وتبني جميع 
خال من الكربون، وتر�شيخ مفهوم القت�شاد الدائري وعدم الهدر 
الأخ�شر  واتباع نهج لالقت�شاد  املغلقة،  املوارد و�شوًل للحلقة  يف 
الطبيعي  امل��ال  راأ����ش  وي��راع��ي  ال��ع��امل،  اقت�شادات  اأف�شل  يناف�ش 

وي�شتثمر يف البنية التحتية اخل�شراء.
لقيادة  بيئية  ّكنات  "مُمَ الثالث  للم�شار  الأرب��ع��ة  امل��ح��اور  وت��رك��ز 
املحاور، فالبد من  امل�شرتكة بني جميع  املَُمّكنات  امل�شتقبل" على 

اأخذ زمام القيادة نحو الريادة و�شناعة امل�شتقبل لإحداث التغيري 
على  وال�شتناد  امل�شتقبل،  لأجيال  ممتدة  روؤي��ة  وو�شع  الإيجابي 
اخل�شراء،  والت�شريعات  ال�شيا�شات  تبني  يف  للتباطوؤ"  "ل  مبداأ 
التقليدية،  غ��ري  البيئية  وال��ت��وع��ي��ة  التعليم  نظم  على  وال��ع��م��ل 
يعد  وال��ذي  اخل�شراء  والتكنولوجيا  العلوم  جم��ال  يف  والبتكار 
وا�شتدامة  اخل�شراء  التنمية  ا�شتمرارية  ل�شمان  الأ�شا�ش  حجر 
ال�شعادة وحتفيز البتكار لعقود طويلة بهدف جتهيز جيل اإماراتي 
والقيم،  العلمية  امل�شتويات  باأعلى  ويتمتع  امل�شتقبل،  راي��ة  يحمل 
احلكومي  العمل  يف  ودجم��ه��ا  اخل�شراء  احل��ل��ول  وتبني  وحتفيز 

امل�شتقبلي حلماية البيئة.
العاملية  ال��ت��وج��ه��ات  ع��ل��ى  ب��الع��ت��م��اد  البيئية  امل��ئ��وي��ة  و���ش��ع  و مت 
وطويلة  ق�شرية  الجت��اه��ات  تتجاوز  والتي  املتوقعة،  امل�شتقبلية 
الأجل، ولكونها تعك�ش احللول الإبداعية للتخفيف من التحديات 
اأخ��ذه��ا يف  اأم��ث��ل��ة ال��ت��وج��ه��ات ال��ك��ربى ال��ت��ي مت  امل�شتقبلية، وم��ن 
العتبار عند و�شع املئوية: �شي�شل عدد �شكان العامل اإىل 10.6 
مليار ن�شمة يف عام 2071، بزيادة تزيد عن %25 مما �شي�شبب 
ي�شبح  اأن  املتوقع  ومن  والغذائية.  الطبيعية  امل��وارد  على  �شغطاً 
اليوم،  عليه  هو  مما  اأ�شعاف  باأربع  اأك��رب  العاملي  القت�شاد  حجم 
والذي �شيحتاج اإىل طاقة قد ت�شل اإىل %80 يف حال عدم اتخاذ 
ارتفاع  �شيوؤدي  فيما  احل��ايل  ال�شتهالك  ب�شاأن  جديدة  �شيا�شات 
1.4 مليار �شخ�ش على م�شتوى  م�شتوى �شطح البحر اإىل نزوح 
العامل. وكذلك من املتوقع اأن يزداد الطلب العاملي على املياه باأكر 
الت�شنيع والتوليد احلراري  اأن�شطة  بزيادة  %55، مدفوعاً  من 
عام  بحلول  النفط  �شين�شب  بينما  املنزيل  وال�شتخدام  للكهرباء 
??العمر، حيث �شي�شبح  اأن يزداد متو�شط  املتوقع  2060. ومن 
عمر اأكر من ربع �شكان دول منظمة التعاون القت�شادي والتنمية 
اأكرب من 65 عاًما. و�شتزداد حدة الت�شحر مما قد يوؤدي اإىل نزوح 
اأكر من 135 مليون �شخ�ش بنهاية خم�شينيات القرن احلايل. 
%70 اإىل  ومن املتوقع ارتفاع النتاج الغذائي الإجمايل بن�شبة 
البال�شتيكية  امل��واد  �شتفوق  فيما   2050 عام  بحلول   100%
 900 اأك��ر من  الأ�شماك، مع توقع و�شول  اأع��داد  يف حميطاتنا 

مليون طن من البال�شتيك يف بحارنا بحلول عام 2050.

كلية حممد بن را�سد تتع�ون مع وزارة العمل الليبية لتدريب املوظفني

هيئة البيئة اأبوظبي تطلق املئوية البيئية 2071

•• اأبوظبي-وام:

ال��ربجم��ة الإم��ارات��ي��ة اخل��ا���ش��ة لرعاية  "هنجر50" م��در���ش��ة  وق��ع م�����ش��روع 
اإيدو الرقمية لتاأ�شي�ش وت�شغيل واإدارة   01 املواهب مذكرة تفاهم مع �شركة 
مدر�شة الربجمة الإماراتية من خالل النظام التعليمي املتطور التي توفره 
هنجر  م�شروع  موؤ�ش�ش  الهاجري،  مبارك  غامن  �شعادة  املذكرة  وقع  ال�شركة. 
بح�شور  ايدو   01 ل�شركة  التنفيذي  املدير  �شادراك،  �شلطان  وديفيد   50
بني  التفاهم  مذكرة  تاأتي  اجلانبني.  من  وامل�شوؤولني  ال�شخ�شيات  من  ع��دد 
م�شتقبل  ت�شميم  يف  الفاعلة  للم�شاهمة  امل�شرتك  �شعيهما  اإط��ار  يف  اجلانبني 
اأف�شل لالإن�شانية والأجيال القادمة ان�شجاماً مع روؤية وا�شرتاتيجية الدولة 

للخم�شني عام القادمة ومتا�شياً مع اهداف مئوية الإمارات 2071 .
يعد امل�شروع نتاج الربنامج الذي التحق به �شعادة غامن الهاجري �شمن اأول 
للذكاء  زايد  بن  الذكاء ال�شطناعي من جامعة حممد  للتنفيذيني يف  دفعه 
الدعم  اأ�شكال  كل  ايدو"   01" �شركة  تقدم  املذكرة  ال�شطناعي. و مبوجب 
وت�شغيل  تطبيق  يف  اخلا�شة  الإماراتية  الربجمة  ملدر�شة  التقنية  وامل�شاندة 

فيما  الفنية  ال�شت�شارة  خدمات  جانب  اإىل  الربجمي  املدر�شة  منهاج  واإدارة 
يتعلق بتاأ�شي�ش واإطالق مدر�شة الربجمة وتوظيف كوادر وفرق العمل املطلوبة 
وتقدمي الدعم والتدريب الالزم لطاقم العمل الفني والأكادميي. تهدف املذكرة 
اإىل تعزيز ح�شور الكوادر الإماراتية املتخ�ش�شة يف قطاع الربجمة اإ�شافة اىل 
تطوير جيل جديد من املربجمني الإماراتيني القادرين على اإطالق اأعمالهم 
اأن  الهاجري  مبارك  غامن  اأك��د  و  الوطني.  القت�شاد  دعم  وبالتايل  اخلا�شة 
هذه ال�شراكة الفاعلة �شت�شهم يف دعم التطلعات امل�شتقبلية لدولة المارات يف 
بناء اقت�شاد رقمي و رفده بكوادر وطنية متخ�ش�شة قادرة على قيادة امل�شتقبل 
نحو اآفاق جديدة من التميز والبتكار من خالل اإعدادهم لوظائف امل�شتقبل. 

انخراط  عملية  ت�شهيل  �شاأنه  "هنجر50" من  م�شروع  اإن  الهاجري  ق��ال  و 
اخلريجني يف �شوق العمل، وي�شمن تطوير مهارات القوى العاملة امل�شتعدة 
واخلربات  واملهارات  باملعرفة  ت�شليحها  خالل  من  امل�شتقبل  متغريات  ملواكبة 
اأطلقه  للمربجمني" ال��ذي  الوطني  "الربنامج  دع��م  يف  وال���ش��ه��ام  ال��الزم��ة 
رئي�ش  الدولة  رئي�ش  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب 
األف   100 "رعاه اهلل" بهدف تدريب وا�شتقطاب  ال��وزراء حاكم دبي  جمل�ش 
مربمج واإن�شاء األف �شركة رقمية كربى خالل 5 اأعوام. ي�شم امل�شروع برنامج 
عاماً   55 اىل   15 من  العمرية  الفئة  ي�شتهدف  عامان  مدته  عملي  تدريب 
بوت  تدريبية مكثفة  ل��دورة  انطالقه  قبيل  امل�شاركني  اأن يخ�شع جميع  على 

كامب مدتها اأربعة اأ�شابيع يتم خاللها اختيار اأف�شل 250 طالبا للم�شاركة يف 
الربنامج على مدار عامني. وبعد انطالق الربنامج بعام ون�شف، �شي�شبح كل 
م�شارك مطّور ويب متكامال على اأن يتم بعدها التخ�ش�ش يف تقنيات البلوك 
تي�شن اأو الذكاء ال�شطناعي اأو تطوير الألعاب. ويتطلع امل�شروع الذي انطلق 
لتعزيز التعاون مع جامعة الإمارات العربية املتحدة وجامعة حممد بن زايد 
بنهاية عام  الدولة  داخل  50 فرعا  اأكر من  اإن�شاء  اىل  ال�شطناعي  للذكاء 
2025. من جانبه، اأ�شار نيكول�ش �شادراك، املوؤ�ش�ش امل�شارك مدير ق�شم علم 
اأ�شول التدري�ش اإىل حر�ش �شركة 01 ايدو على دعم م�شروع هنجر 50 من 
خالل توفري كل اأ�شكال الدعم وامل�شاندة منذ اللحظة الأوىل لإطالق مدر�شة 
الربجمة الإماراتية اخلا�شة موؤكداً اأن ال�شركة �شتوفر دورات تدريبية رقمية 
اأو مدرب يف احلرم اجلامعي  اإىل معلم  عملية �شاملة ومتكاملة دون احلاجة 
امتالك معرفة برجمية  امل�شاركني  تتطلب من  ال���دورات ل  ه��ذه  اإن  ..وق���ال 
واملهارات  املعارف  �شيكت�شبون  اأنهم  اعتبار  على  دبلوم  �شهادة  حتى  اأو  م�شبقة 
العمل  اإىل ميدان  الدرا�شة  توؤهلهم لالنتقال من خمتربات  التي  واخل��ربات 

بكفاءة وفعالية عالية.

�سراكة بني )هنجر 50( و �سركة )01 اإيدو( 
لت�أ�سي�ش وت�سغيل واإدارة مدر�سة برجمة اإم�راتية

املنتدى الث�لث للمراأة يف البحث العلمي ينطلق اأغ�سط�ش ب�ل�س�رقة

•• اأبوظبي - وام:

"بوينج"  و�شركة  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة  اأعلنت 
املتعلقة  اجلامعة  مناهج  لتعزيز  الرامية  �شراكتهما  جتديد  عن 

بهند�شة الطريان.
وم�شاريع  خليفة  جامعة  يف  املناهج  اإث���راء  اإىل  ال�شراكة  تهدف 
م�شروع  ومنها   2021 العام  يف  الطلبة  طّورها  التي  الت�شميم 
نظام التحكم وحتديد الرتفاعات للقمر ال�شناعي امل�شّغر الذي 

طورته جامعة خليفة.
و اكد الدكتور عارف �شلطان احلمادي، نائب الرئي�ش التنفيذي 
يف جامعة خليفة اأهمية موا�شلة ال�شراكة مع بوينج التي �شاهمت 
اإث��راء املناهج وتوفري نادي للطلبة وبرامج  يف املنح املالية لدعم 
القدرات  بناء  تعزيز  �شاأنه  من  ما   ، طالبية  وم�شاريع  تدريبية 
ب��ال��دول��ة وم��ا ينتج عنه م��ن فر�ش  ال��ط��ريان  يف جم��ال هند�شة 
وال�شتفادة  امل���ب���ادرات  م��ن  بالعديد  طلبتنا  ان��خ��راط  يف  تتمثل 
جمالت  يف  الإبداعية  احللول  ابتكار  يف  البحثية  خرباتهم  من 

تكنولوجيا الف�شاء الهامة م�شتقباًل.
من جانبه ذكر كوجليت غاتا اأورا، رئي�ش �شركة بوينج يف منطقة 
ال�����ش��رق الأو����ش���ط وت��رك��ي��ا واإف��ري��ق��ي��ا ان رف���د ال�����ش��ب��اب باملهارات 
ال�شرورية لنجاحهم يف �شوق العمل يعترب اأمراً يف غاية الأهمية 
اإليه ال�شراكة مع جامعة  بالن�شبة ل�شركة بوينج وهذا ما تهدف 
ابتكارات  جم��ال  يف  وتطويرها  عاملية  عاملة  ق��وى  لبناء  خليفة، 
عمليات  وت�شريع  للتعليم  الو�شول  ت�شهيل  طريق  عن  الف�شاء 

تطوير املهارات واإثراء خربات التعلم لدى الطلبة.

ج�معة خليفة وبوينج جتددان �سراكتهم� يف هند�سة الطريان

تنعي اأ�صرة جريدة الفجر 

الزميل »رافيندران« الذي وافته املنية
وقد عمل الفقيد لدينا مديرًا للمبيعات، وكان مثااًل للموظف املجتهد الكفوؤ  

وتتقدم )الفجر( بخال�س العزاء و�صادق املوا�صاة اإىل اأ�صرة الفقيد، 
راجني لهم ال�صرب وال�صلوان
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اأخبـار الإمـارات

اأمينة الط�ير : دبي تختتم اإك�سبو 2020 ب��ستحق�ق وجدارة
•• دبي-وام:

النه�شة  جمعية  رئي�شة  ال��ط��اي��ر  حميد  ب��ن��ت  اأم��ي��ن��ة  ال�شيخة  رف��ع��ت 
والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�شمى  الإدارة  رئي�ش جمل�ش  بدبي  الن�شائية 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ال�شامي  امل��ق��ام  اإىل 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  "واأخيه  اهلل  "حفظه  الدولة  رئي�ش 
ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�ش جمل�ش  اآل مكتوم نائب رئي�ش  را�شد 
"رعاه اهلل" واأخيهم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
اأ�شحاب  واإخوانهم  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ال�شمو اأع�شاء املجل�ش الأعلى لالحتاد حكام الإمارات مبنا�شبة اختتام 

فعاليات اإك�شبو دبي 2020 بتفوق وجدارة ومتيز و�شالم واأمان مباركة 
باإ�شراقات �شهر رم�شان املبارك .

اأر�ش اخلري  اأر�ش الفر�ش الالمتناهية  اإن الإم��ارات  واأ�شافت الطاير 
والتي احت�شنت العامل زهاء 6 اأ�شهر رغم حتديات جائحة كوفيد لكنها 
اأن حتتل ال�شدارة يف جتهيز وترتيب وتنفيذ ومتابعة كافة  ا�شتطاعت 

فعاليات اإك�شبو دبي 2020 بنجاح وتفوق غري م�شبوق.
واأ�شارت اإىل اأن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم راعي 
ال�شاهرة لنجاح قمة  ال�شديد والعني  وال��راأي  الثاقبة  بالنظرة  احلدث 
العامل لل�شالم يف ف�شاءات دبي التاآخي والأمان والتعاي�ش ال�شلمي بني 
التاريخ  2020 ي�شجل  اإك�شبو دبي  انه باختتام  ال�شعوب . ونوهت اىل 

حدث  لأك��رب  لتنظيمها  عامليا  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  �شدارة 
حمبٍا  ع��رب��ي  لكل  وي��ح��ق  ال�شلمي  والتعاي�ش  املحبة  اإىل  ي��دع��و  ع��امل��ي 
مثيل  له  لي�ش  بتفوق  دب��ي   2020 اإك�شبو  باختتام  يفخر  اأن  لل�شالم 
يف  العامل  �شعوب  حا�شنة  هي  الإم���ارات  اأر���ش  اأن  اأجمع  للعامل  معلنة 

اأجواء ال�شالم واملحبة.
واأفادت الطاير اإن اإك�شبو دبي 2020 اأ�شحى عالمة اجلودة الإن�شانية 
على خارطة العامل وكان م�شك اخلتام انعقاد القمة العاملية للحكومات 
ركائز  واأب��رزه��ا  واملحبة  ال�شالم  اأر���ش  الإم���ارات  والتي ج�شدت مفهوم 
اإمارات ال�شالم القيادة ال�شتثنائية والوطنية الإيجابية نحو م�شتقبل 
قمم  اإىل  ح�شارية  نقلة  للحكومة  العاملية  القمة  ان  وذك���رت  واع���د. 

حافلة   2020 دبي  اإك�شبو  حم�شلة  اأن  ول�شك  القادم  للعامل  جديدة 
بالإجنازات اأكر من 200 دولة يف العامل جت�شد لغة ال�شالم على اأر�ش 
ال�شالم دبي الوعد والإجناز حراك عاملي لتطوير ال�شراكات الإن�شانية 
وتاأ�شيل قيم التقارب احل�شاري بني ال�شعوب وتبادل امل�شالح واخلربات 
لر�شم  الأف��ك��ار  وتالقح  بتالحم  جمعاء  الإن�شانية  خلدمة  والتجارب 
خطوط امل�شتقبل بحروف واعدة ت�شمو وترتقي بالإن�شان الذي كرمته 
كافة الأديان ال�شماوية. ونوهت ال�شيخة اأمينة بنت حميد الطاير بان 
جناح اإك�شبو دبي 2020 هو جناح دولة الإم��ارات اأر�ش الالم�شتحيل 
واأن دبي ال�شالم ت�شعى اإىل تعزيز مكانتها كحا�شنة لالإبداع واملبدعني 

حتت �شعار "توا�شل العقول و�شنع امل�شتقبل".

مب�صاركة را�صد ولطيفة وكافة موظفي احلدث الدويل

اإغ��الق الب�واب�ت الأرب��ع لإك�س�بو 2020 دب��ي فج��رًا
•• دبي اإك�سبو – الفجر

ر�سالة اإك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين

بعد  توديع اآخر �شيوف احلدث الدويل واإ�شدال ال�شتار على فعالياته املنوعة 

واملده�شة للمرة الأخرية، قام موظفو اإك�شبو 2020 دبي، بامل�شاركة يف اإغالق 
البوابات الأربع يف موقع احلدث الدويل، م�شدلني ال�شتار بذلك على �شتة 
الزوار،  التي اختربها ماليني  املتعة والرتفيه واملعرفة والإلهام  اأ�شهر من 
الذي �شعد احلدث الدويل با�شتقبالهم يف موقعه الذي �شيبقى �شاهدا على 

هذه الذكرى املده�شة يف تاريخ دولة الإمارات العربية املتحدة.
اإك�شبو  اأب���واب  اأغلقت  اإب��ري��ل،   1 ي��وم  �شباح  م��ن  الثالثة  ال�شاعة  مت��ام  ففي 

ا�شتمر  الذي  املبهر  احلدث  فعاليات  لختتام  اإعالنا  الأربعة،  دبي   2020
ملدة �شتة اأ�شهر، وذلك مب�شاركة جمع غفري من موظفي احلدث الدويل من 
الفر�ش، وال�شتدامة،  بوابات  باإغالق  الذين قاموا  والفئات،  الإدارات  كافة 
اإك�شبو  �شخ�شيتا  ولطيفة  را�شد  من  كال  مب�شاركة  وذل��ك  وامل��رتو،  والتنقل 
ال�شرق  يقام يف منطقة  دويل  اإك�شبو  اأول  اختتم  املحبوبتني. حيث   2020
الأو�شط واأفريقيا وجنوب اآ�شيا فعالياته بنجاح، بعد متكنه من جمع العامل 

معا حتت �شقف واحد، كاأ�شخم حدث عاملي يقام منذ تف�شي جائحة كوفيد 
19، حيث جمع اإك�شبو 2020 دبي على اأر�شه 192 دولة من جميع اأنحاء 
العامل. وا�شتقبل اأكر من 23 مليون زيارة منذ افتتحت اأبوابه يف 1 اأكتوبر 
2021. مت تنظيم اإك�شبو 2020 دبي حتت �شعار "توا�شل العقول و�شنع 
اإرثه لأجل  تاأكيد اللتزام باحلفاظ على  اأبوابه مع  اأغلقت  امل�شتقبل"، وقد 
طويل، وخا�شة بعد اأن متكن من رفع املعايري بالن�شبة للن�شخ القادمة من 

زوار اإك�سبو 2020 : تنظيم الإم�رات للحدث مث�ل يحتذى به يف اإدارة وتنظيم الفع�لي�ت الكربى

عن  ل��ل��ت��ع��رف  ال��ف��ر���ش��ة   2020
ق�����رب ع���ل���ى ث���ق���اف���ات وح�������ش���ارات 
���ش��ع��وب العامل،  وت��ق��ال��ي��د وع����ادات 

اإك�شبو2020  اإىل  بالقدوم  اأم�ش 
اخلتامي،  احل��ف��ل  مل�����ش��اه��دة  دب����ي، 
الكبرية  ب��امل��ف��اج��اآت  وال���ش��ت��م��ت��اع 

ال���ت���ي اأع����دت����ه����ا دول������ة الإم���������ارات 
لإب��ه��ار ال��ع��امل، كما فعلت يف حفل 
اإك�شبو  يل  اأت�����اح  ول��ق��د  الف���ت���ت���اح، 

•• دبي-وام:

اأن  دب��ي   2020 اإك�شبو  زوار  اأك���د 
التي  والفريدة  الناجحة  التجربة 
الإم���ارات يف تنظيم  دول��ة  قدمتها 
واإخ��راج��ه يف  دب��ي   2020 اإك�شبو 
هي  للعامل،  الرائعة  ال�شورة  هذه 
وتنظيم  اإدارة  به يف  ُيحتذى  مثال 
م��ث��ل ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ك��ربى .. 
يحتفظون  اأن���ه���م  اإىل  م�����ش��ريي��ن 
ب���ذك���ري���ات ل ت��ن�����ش��ى ع���ن احل���دث 
ا�شتطالع  خالل  واأع��رب��وا  العاملي. 
لآرائ��ه��م يف ال��ي��وم اخل��ت��ام��ي اأم�ش 
فرتة  لنق�شاء  حزنهم  عن  الأول 
 ، دب�����ي   2020 اإك�������ش���ب���و  ان���ع���ق���اد 
اأف�شل  اأحد  ُيعد  كان  اأنه  موؤكدين 
والتثقيفية  الرتفيهية  الوجهات 
لهم.  وال���ري���ا����ش���ي���ة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
وقال اأندريه �شام�شون، من اململكة 

مع  دب���ي،   2020 اإك�شبو  "اأزور 
اأ�شبوعي  ب�����ش��ك��ل  ع��ائ��ل��ت��ي،  اأف������راد 
و���ش��ع��رن��ا ب�����ش��ع��ادة غ���ام���رة خالل 
تواجدنا على اأر�ش احلدث الدويل 

مل�شاهدة احلفل اخلتامي".
وقال جون بيرت، من الهند " زرت 
واأبهرين  ال����دويل،  م��وق��ع احل���دث 
حجم التطور العمراين يف املوقع، 
و�شعرت ب�شعادة كبرية لتواجدي يف 
وم�شاهدة  لإك�شبو  اخلتامي  اليوم 
تقدمه  ال��������ذي  الإب������������داع  ح���ج���م 
دول���ة الإم�����ارات ل��ل��ع��امل يف احلفل 

اخلتامي".
وقال حممد عبداهلل ال�شحي، من 
اإك�شبو  "زرت  راأ���ش اخليمة:  اإم��ارة 
 15 على  يزيد  ما  دب��ي،   2020
م����رة، ول��ق��د ك���ان احل����دث ال���دويل 
الرتفيهية  ال��وج��ه��ات  اأف�����ش��ل  م��ن 
والريا�شية،  والعلمية  والثقافية 

املجيء يف  "حر�شت على  املتحدة: 
كافة  مل�شاهدة  اأم�ش  مبكرة  �شاعة 
والفعاليات  الحتفالية  الأج����واء 
لإك�شبو  اخل���ت���ام���ي���ة  وال�����ربام�����ج 
2020 دبي، وبالفعل هي جتربة 
مثرية للغاية والأجواء الحتفالية 
يف موقع احلدث الدويل اأكر من 
رائعة، وتليق مبكانة دولة الإمارات 

العربية املتحدة".
واأ�شاف: "من دون �شك اأنا حزين 
اإك�شبو  ان���ع���ق���اد  ف����رتة  لن��ق�����ش��اء 
اإغالق  عدم  واأمتنى  دبي،   2020
احل�شارية  مب��ع��امل��ه  امل���وق���ع  ه����ذا 
اأ�شبح  لأن��ه  ال��رائ��ع��ة،  والعمرانية 
الإمارات  لدولة  مهماً  رم��زاً  ميثل 
النجاح  بعد  العاملي،  ال�شعيد  على 

الكبري الذي حققه".
اأحمد،  ربيع  يا�شر  قال  جانبه  من 
"�شُررت  جمهورية م�شر العربية: 

ت��ر���ش��ي��خ قيم  دوره يف  ع��ن  ف�����ش��ال 
املحبة و الت�شامح والعدل وامل�شاواة 

بني جميع الب�شر".
من جانبه ق��ال حممد غ��الم، من 
دولة  اإىل  "ح�شرت  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان: 
تقريباً،  اأ����ش���ب���وع  م��ن��ذ  الإم��������ارات 
دب����ي،   2020 اإك�������ش���ب���و  ل�����زي�����ارة 
ومت��ك��ن��ت م���ن روؤي���ت���ه ع��ل��ى اأر�����ش 
الواقع وم�شاهدة احلفل اخلتامي، 
اإك�شبو  يكون  اأن  اأت��وق��ع  مل  لكنني 
والإتقان  اجل��م��ال  بهذا   ،2020

احل�شاري والعمراين".
اإك�شبو  لأن  حزين  اأن��ه  اإىل  واأ���ش��ار 
اأب����واب����ه  ���ش��ي��غ��ل��ق  دب������ي،   2020
ا�شتمراره  متمنياً  م��رت��ادي��ه،  اأم���ام 
وتنظيم  اإق����ام����ة  يف  وا���ش��ت��غ��الل��ه 
املحلية   ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 

والإقليمية  العاملية.
وق��ال ب��اول��و دي��ا���ش، م��ن الفلبني: 

نظرا ملا قدمه من برامج وفعاليات 
تتنا�شب مع كافة الأذواق وتتوافق 
مع خمتلف اجلن�شيات والأعمار".

 2020 اإك�شبو  " وداع��اً  واأ�شاف : 
دب����ي، و���ش��ك��راً جل��م��ي��ع م���ن �شاهم 
العاملية  التظاهرة  ه��ذه  اإجن���اح  يف 

الكبرية".
وق�������ال م����ان����ع اأح����م����د ق����ائ����د، من 
2020 دبي  اإك�شبو  "زرت  اليمن: 
املعامل  روؤية  �شاأفتقد  مرات عدة،و 
لأجنحة  واحل�����ش��اري��ة  اجل��م��ال��ي��ة 
ذكرياته  ل��ك��ن  امل�����ش��ارك��ة،  ال�����دول 

�شتبقى را�شخة يف الوجدان".
م�شباح  حم���م���د  ال���ط���ف���ل  وق�������ال 
اأودي����ن، م��ن ال��ه��ن��د: " اإن���ه حر�ش 
 2020 اإك�����ش��ب��و  اإىل  امل��ج��ىء  ع��ل��ى 
الحتفالت  ل���روؤي���ة  اأم�������ش،  دب����ي 
مب�شاهدة  وال�شتمتاع  اخلتامية، 

عرو�ش الألعاب النارية".

زكي ن�سيبة ُيكّرم املتطوعني بجن�ح ج�معة الإم�رات  يف اإك�سبو 2020 دبي
•• دبي-الفجر: 

العربية  الم�����ارات  ج��ام��ع��ة  اأق���ام���ت 
الطلبة  ل���ت���ك���رمي  ح���ف���اًل  امل���ت���ح���دة 
جناح  يف  امل���ت���ط���وع���ني  وامل���وظ���ف���ني 
اجل���ام���ع���ة مب���ع���ر����ش اك�������ش���ب���و دبي 
الذي اختتم اعماله بنجاح   2022
فاق كل التوقعات. وقال زكي ن�شيبة، 
ال�شمو  ال��ث��ق��ايف  ل�شاحب  امل�شت�شار 
الأعلى  ال��رئ��ي�����ش  ال���دول���ة-  رئ��ي�����ش 
املتحدة  الإم����ارات  العربية  جلامعة 
باأْن  "ُي�شعُدين  التكرمي  خالل حفل 
ال�شباِب  خ��ريِة  من  جمموعًة  األتقي 
باأوقاتهْم  تطّوعوا  الذيَن  وال�شاباِت 
واإمكانياتهْم لإجناِح اأهداَف ُم�شاركَة 
العربيِة  الإم��������اراِت  ج��ام��ع��ِة  ج���ن���اِح 
دبي،   2020 اإك�����ش��ب��و  يف  امل���ت���ح���دِة 
لأبناَء  الأم��ث��َل  النموذَج  ويج�ّشدوَن 
ال����ذي يحمُل  الإم����ارات����ي  امل��ج��ت��م��ِع 
ال��ت��ع��اوَن واخلرَي،  ب��نَي جنباتِه ح��بَّ 
���ش��ورٍة يف  اأب��ه��ى  اإب�����راِز  اإىل  وي�شعى 

اإمكاناٍت  م��ن  اجل��ام��ع��ُة  مب��ا مت��ل��ك��ُه 
علميٍة متمّيزٍة وفَق برامَج اأكادمييٍة 
�����ش��ٍة ت���واك���ُب  وت��ط��ب��ي��ق��ي��ٍة ُم��ت��خ�����شّ
العلميِة  ل��ل��ب��ح��وِث  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ط��وَر 
يف  التعليميِة  والأنظمِة  التطبيقيِة 
ظلِّ ع�شِر الثورِة ال�شناعيِة الرابعِة 
ال�شطناعي،  ال���ذك���اِء  وُم��ت��ط��ل��ب��اِت 
للُم�شاهمِة يف بناِء القت�شاِد املعريف 

وحر�شكْم  امل���خ���ت���ل���ف���ِة،  ال���وط���ن���ي���ِة 
ع��ل��ى ت��ق��دمِي اخل���دم���اِت وف���َق اأرقى 
وتعريَف  والكفاءِة،  اجل��ودِة  معايرَي 
الإم���اراِت  جامعِة  ج��ن��اَح  مبنى  زواَر 
اجلامعُة  ُتقدمها  التي  ب��اخل��دم��اِت 
التعليِم  م�شتوى  على  واإجن��ازات��ه��ا 
ال��ع��ل��م��ي وخدمِة  وال��ب��ح��ِث  ال���ع���ايل 
الأعلى  ال��رئ��ي�����ش  و���ش��ك��ر  امل��ج��ت��م��ِع. 

وّفرها  ال���ت���ي  ال��ع��امل��ي��ِة  واخل�������رباِت 
معر�ُش اإك�شبو يف خُمتلِف املجالِت، 
باأنَّ  باأ�شرِه  ال��ع��امَل  اأم���اَم  اأب���رزْت  كما 
جُمتمَع الإماراِت هو جمتمُع احلبِّ 
والإن�شانيِة والت�شامِح والعطاِء الال 

حمدوْد. 
بال�شكِر  الأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����ش  وت���وّج���َه 
يف  املتطوعني  جميِع  اإىل  والتقديِر 

جامعِة امل�شتقبِل.
وتقّدَم بال�شكِر والعرفاِن للمتطوعني 
مداِر  على  امل��ب��ذول��ِة  ج��ه��وده��ْم  على 
هي  وال��ت��ي  املا�شيِة  ال�شتِة  الأ���ش��ه��ِر 
دبي،   2020 اإك�شبو  معر�َش  عمُر 
" اإن دعمكُم املتوا�شُل لروؤيِة  بقوله 
وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ِة اجل��ام��ع��ِة يف اإث����راِء 
والهيئاِت  امل��وؤ���ش�����ش��اِت  م���َع  ال��ت��ع��اوِن 

وتوظيفُه يف حتقيِق التقّدِم والرفاِه 
للمجتمِع. 

باأنَّ  ثقته  ع��ن  ن�شيبة  زك��ي  واأع����رب 
هذِه التجربِة التطوعيِة ال�شتثنائيِة 
ال���ت���ي ل ت���ت���ك���ّرُر، ق����ْد اأ����ش���ه���َم���ْت يف 
زيادِة  ،و  املتطوعني  م��ه��ارات  تعزيِز 
خ���ربات���ه���ْم واإث���������راِء جت���ارب���ه���ْم مْن 
العقوِل  اأف�شَل  مَع  توا�شلهْم  خالِل 

امل��ت��ط��وع��ني ع��ل��ى ج��ه��وده��م لإب����راز 
ت��ل��ع��ب��ُه جامعُة  ال����ذي  ال���ه���امِّ  ال�����دوِر 
الإم�������اراِت -ج��ام��ع��ُة امل�����ش��ت��ق��ب��ِل- يف 
الريادِة  نحو  امل��ت��وا���ش��ل��ِة  م�شريتها 
روؤيَة  ُي��ح��ّق��ُق  مب��ا  العلمي  وال��ت��م��ّي��ِز 
احلكومِة الر�شيدِة يف حتقيِق التنميِة 
امل�����ش��ت��دام��ِة وم����واءم����َة الجت���اه���اِت 
احلديثِة يف تنفيِذ امل�شاريِع التنمويِة 

املتحدِة،  العربيِة  الإم����اراِت  جامعِة 
الذيَن يحر�شوَن دائماً اإىل املُ�شارعِة 
والوطِن،  للمجتمِع  اجل��م��ي��ِل  ل���ردِّ 
العامِل  �شعوَب  جميَع  اأم��اَم  ليوؤّكدوا 
تاريخياً  اإرث����اً  ُي�����ش��ّك��ُل  ال��ت��ط��ّوَع  ب����اأنَّ 
جُمتمٍع  يف  ���اًل  ُم���ت���اأ����شّ وح�������ش���اري���اً 
ُم��ع��ا���ش��راً ير�شُم  الإم������اراِت، ون��ه��ج��اً 
خطَة الطريِق اأماَم اأجياَل املُ�شتقبل.

�سدور العدد 579 من جملة اجلندي
•• اأبوظبي-وام:

رقم  عددها  الدفاع  ل��وزارة  "اجلندي" التابعة  جملة  اأ�شدرت 
.2022 اأبريل  ل�شهر   579

العربية  ب��ال��ل��غ��ت��ني  اجل����دي����د  ع����دده����ا  يف  امل���ج���ل���ة  وت���ن���اول���ت 
والإجنليزية، بالبحث والتحليل عدداً من الق�شايا واملو�شوعات 
الدفاع  ب����وزارة  املتعلقة  والأخ���ب���ار  الفعاليات  واأه���م  احل��ي��وي��ة 
والقوات امل�شلحة. وجاءت "كلمة اجلندي" حتت عنوان "�شورة 
م�شرقة لوجه الإمارات احل�شاري" حيث قالت فيها: " اأُ�شدل 
وعدت،  مب��ا  دب��ي  واأوف���ت  دبي"،   2020 "اإك�شبو  على  ال�شتار 
اأده�شت العامل مبعر�ش عاملي،  َق��َدر احل��دث، فقد  وكانت على 

املعر�ش،  ه���ذا  ي��ت��ذك��رون  و���ش��ن��وات  ل�����ش��ن��وات  ال��ن��ا���ش  و�شيبقى 
دول  على  تفّوقت  ال��واع��دة  اخلليجية  ال��دول��ة  ه��ذه  اأن  وكيف 
عديدة لها باع طويل يف احل�شارة و�شبقتها باأجيال واأجيال.. اإل 
اأن الإمارات اأثبتت اأن رقي الأمم وتقدمها ل ُيقا�ش بال�شنوات، 
بل بالعمل الدوؤوب على ُرِقيِّ ال�شعب ورفاهيته، وهذا ما راهنت 
خا�شة،  اأهمية  الإن�شان  فاأولت  بداياتها،  منذ  الإم���ارات  عليه 
من منطلق اإدراكها واإميانها باأنه الركيزة الأ�شا�شية التي تقوم 
عليها كل جوانب التنمية، فنجحت بتميز، واأ�شبحت كل �شعوب 
اأن تعي�ش يف الإم���ارات، واأن يكون لها ق��ادة مثل  العامل تتمنى 
الإمارات  اأن   " كلمتها:  يف  املجلة  واأ�شافت  الإمارات.".  ق��ادة 
فة لوجه  قّدمت يف معر�ش "اإك�شبو 2020 دبي" �شورة م�شرِّ

الدولة احل�شاري، وما متتلكه من خربات تنظيمية واإمكانات 
ب�شرية تتيح لها تنظيم الفعاليات الكربى، وهذا ما عربَّ عنه 
�شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
"رعاه اهلل"  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�ش جمل�ش  ال��دول��ة  رئي�ش 
اأ�شاد �شموه بكل اجلهود الوطنية  لدى زيارته للمعر�ش، فقد 
التي عملت من اأجل اإب��رازه وبال�شورة التي ُتَعربِّ عن ح�شارة 

الدولة واإجنازاتها املتنوعة".
الأح����داث  اأب����رز  "اجلندي"،  مل��ج��ل��ة  ال��ع��دد اجل��دي��د  وي��ر���ش��د 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة وال��ع�����ش��ك��ري��ة والأم���ن���ي���ة، واأخ���ب���ار ج��دي��د ال�شالح 
والتطورات العلمية والتكنولوجية التي و�شلت اإليها التقنيات 

احلديثة والذكاء ال�شطناعي يف املجال الع�شكري.

فريق فر�س�ن الإم�رات لال�ستعرا�س�ت اجلوية الت�بع 
للقوات اجلوية يختتم م�س�ركته يف اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي -وام:

اختتم فريق فر�شان الإمارات لال�شتعرا�شات اجلوية " التابع للقوات اجلوية والدفاع اجلوي م�شاركته يف فعاليات 
�شماء  وت�شكيالت فريدة يف  بعرو�ش  اأ�شهر  �شتة  ا�شتمر على مدار  الذي  التاريخي  دبي" احلدث   2020 "اإك�شبو 

دبي التي تزينت باألوان علم دولة الإمارات العربية املتحدة.
رواد  اآلف اجلماهري من  اأبهرت  و  الإحرتافية  و  باجلراأة  التي متيزت  تقدمي عرو�شه اجلوية  الفريق يف  وجنح 
زوار  اأذهلت  التي  بالألوان  والفنية  اجلمالية  واللوحات  الأ�شكال  من  جمموعة  الطيارون  ور�شم  ال��دويل  احل��دث 
اأداء  يف  الطائرات  اأف�شل  تعد من  التي  MB339" و  "اإيرماكي  نوع  ب�7 طائرات من  الفريق  و�شارك  املعر�ش. 
الإ�شتعرا�شات اجلوية .. وقادها نخبة من الطيارين املحرتفني الذين كانت لهم م�شاركات عديد يف املنا�شبات و 

الفعاليات املحلية و املعار�ش الدولية.



السبت   2  إبريل    2022  م   -    العـدد   13509  
 Saturday     2   April   2022   -  Issue No   13509

07

اأخبـار الإمـارات
وزارة ال�سحة ووق�ية املجتمع تبحث مع وفد اأمريكي اآف�ق التع�ون يف املج�ل ال�سحي 

•• دبي-الفجر:

التقى �شعادة الدكتور حممد �شليم العلماء وكيل وزارة ال�شحة ووقاية 
ال�شحية  للخدمات  الإم��ارات  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  املجتمع، 
اأودي��ن املتحدث  اأمريكياً يراأ�شه مايكل  يف ديوان ال��وزارة بدبي، وفداً 
ال��ر���ش��م��ي ع��ن ال��ق��ط��اع ال��ط��ب��ي احل��ك��وم��ي واخل��ا���ش وع��م��دة مدينة 
ال�شحية  ال�شركات  م��ن  وع���دًدا  الأمريكية،  فلوريدا  ب��ولي��ة  ب���روارد 
التعاون  اأوجه  اجلانبان  وا�شتعر�ش  حكوميني.  وم�شوؤولني  اخلا�شة 
للموؤ�ش�شات  ال��رائ��دة  والتجارب  اخل��ربات  وت��ب��ادل  ال�شحي  امل�شرتك 
اآخر الإجنازات  ال�شحية احلكومية واخلا�شة، وت�شليط ال�شوء على 
والبتكارات التقنية يف املجال ال�شحي، كما مت البحث يف فر�ش عقد 
اتفاقيات، لتوظيفها يف خدمة �شحة املجتمع والرتقاء بها اإىل اأرفع 

امل�شتويات.

عر�س منجزات الوزارة
ورحب �شعادة الدكتور العلماء خالل اللقاء بالوفد الزائر واأكد حر�ش 
ال��وزارة على تعزيز العالقات الدولية يف جمال اخلدمات ال�شحية، 
وتبادل  البّناء،  التعاون  اآف��اق  ا�شتك�شاف  يف  اللقاء  اأهمية  اإىل  م�شرياَ 
الرعاية  جم��ال  يف  املعتمدة  املمار�شات  اأف�شل  ح��ول  النظر  وج��ه��ات 
الوفد  العلماء،  الدكتور  �شعادة  واأطلع  القادمة.  املرحلة  ال�شحية يف 
املجتمع،  ووق��اي��ة  ال�شحة  ل���وزارة  املبتكرة  امل��ب��ادرات  على  الأم��ري��ك��ي 
واأحدث امل�شاريع يف جمال ال�شحة الرقمية واخلدمات الذكية و�شعي 
يف  ال�شحي  النظام  لإدارة  املنا�شبة  التكنولوجيا  تطوير  اإىل  ال��وزارة 
دولة الإمارات، ف�شاًل عما حققته الوزارة من اإجنازات متميزة، على 

�شعيد الدرا�شات والأبحاث ال�شحية، من خالل بيئة داعمة للبحث 
العلمي لإيجاد احللول امل�شتدامة للتحديات ال�شحية. 

تعزيز التعاون
من جانبه، عرّب الوفد الأمريكي خالل اللقاء عن رغبته بتعزيز �شبل 
بالتطور  واأ�شاد  اجلانبني،  لدى  ال�شحي  القطاع  يخدم  مبا  التعاون 
الإمارات،  ال�شحية يف  للمنظومة  املتطورة  التحتية  والبنية  الالفت 
ف��ل��وري��دا متتلك واحدة  ب��ولي��ة  ب���روارد  اأن مقاطعة  ال��وف��د  واأو���ش��ح 
يعمل  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  اأنظمة �شحية يف   10 اأك��رب  من 
لل�شكتة  معتمد  مركز  اأول  بوجود  متتاز  كما  موظفاً،   7592 فيها 
الدماغية وبرنامج زرع الكبد يف املقاطعة، وتدير بروارد هيلث حالًيا 

اأكر من 30 مرفًقا للرعاية ال�شحية. 

جمل�ش �سب�ب �سرطة عجم�ن ينظم برن�مج �سب�ب الالم�ستحيل يف اإك�سبو 2020 دبي

دورية ال�سع�دة تن�سر الإيج�بية بني جمهور اإك�سبو وبرج خليفة و متحف امل�ستقبل

•• دبي - وام:

نظم جمل�ش �شباب �شرطة عجمان ام�ش برنامج �شباب 
الالم�شتحيل لتحفيز الطاقات ال�شبابية من منت�شبي 
احلديث  ال��دول��ة  توجه  يف  ودجم��ه��م  الداخلية  وزارة 
ج��ن��اح فزعة  وذل����ك يف  ال��الم�����ش��ت��ح��ي��ل،  ث��ق��اف��ة  بن�شر 
منت�شبي  2020 مب�شاركة عدد من  اإك�شبو  مبعر�ش 

وزارة الداخلية.
رئي�ش  ال��ن��ع��ي��م��ي  ح���م���دان  را����ش���د  اأول  امل�����الزم  وق����ال 
جمل�ش �شباب �شرطة عجمان اإن تنظيم برنامج �شباب 
الالم�شتحيل  ثقافة  ن�شر  لتعزيز  جاء  الالم�شتحيل 
كمنهج فكري بني منت�شبي وزارة الداخلية، وا�شتنباط 
مل��واج��ه��ة التحديات  اب��ت��ك��اري��ة غ��ري اع��ت��ي��ادي��ة  اأف���ك���ار 
عمل  بيئة  لتوفري  ممكناً،  امل�شتحيل  وجعل  وتذليلها 

يف  م��ث��ال��ي��ة  ب�����ش��ورة  وتطبيقها  نقلها  ل�����ش��م��ان  اآم��ن��ة 
الواقع واحلياة العملية.

النعي�����مي  ن��ا���ش��ر  اأح���م���د  اأول  امل��������������������الزم  ع���ر����ش  و 
ميثاق  عج����مان  �ش������رطة  �ش������باب  جمل�������ش  ع�ش�������و 
امليثاق  امل�����ش��ارك��ني مب��اه��ي��ة  ال��الم�����ش��ت��ح��ي��ل، وع����رف 
ق�شم  رئي�ش  اجل��الف  خالد  النقيب  ا�شتعر�ش  فيما 
جتربة  ع��ج��م��ان  ب�شرطة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  التخطيط 

اأف�����ش��ل ق��ائ��د م��وؤث��ر حت��ت ���ش��ن الأرب���ع���ني يف اجلائزة 
وا�شتعر�ش  الدولية  ال�شرطة  ق��ادة  جلمعية  الدولية 
الفجرية  �شرطة  من  البلو�شي  هيكل  جا�شم  امل�شاعد 
والأ����ش���ت���اذة ف���اي���زة حم��م��د امل��ع��ي��ن��ي م��دي��ر م��رك��ز اأم 
القيوين للتوحد جتاربهم يف امل�شاركة والفوز باأو�شمة 
جائزة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد لالأداء 

احلكومي املتميز لفئة ال�شباب.

•• دبي -وام:

تعريفية  اأبوظبي جولة  ب�شرطة  ال�شعادة  دورية  نفذت 
دبي   2020 اإك�شبو  معر�ش  فعاليات  �شمن  بجهودها 
العامة  الإدارة  يف  الأم��ن��ي  الإع���الم  اإدارة  مع  بالتعاون 
ب���الإدارة  ال�شياحية  ال�شرطة  واإدارة  املجتمع،  لإ�شعاد 

العامة للتحريات واملباحث اجلنائية يف �شرطة دبي.
ال�شياحية يف  امل��ن��اط��ق  ع��دد م��ن  زي���ارة  �شملت اجل��ول��ة 

، ومتحف  دبي   2020 اك�شبو  و  برج خليفة  دبي مثل 
ع��ل��ى جهود  وال�����زوار  ال�����ش��ي��اح  ت��ع��رف  ، ح��ي��ث  امل�شتقبل 
وخمتلف  لل�شائقني  الإيجابية  ن�شر  يف  ال�شعادة  دوري��ة 
اأ���ش��ل��وب ال��رتغ��ي��ب يف اللتزام  ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع وت��ب��ن��ي 
بقواعد ال�شري واملرور، وتر�شيخ فكرة املكافاأة بدل من 

املخالفة.
يف  ال�شياحية  املناطق  من  ع��دد  زي��ارة  اجلولة  و�شملت 
، ومتحف  دبي   2020 اك�شبو  و  برج خليفة  دبي مثل 

ع��ل��ى جهود  وال�����زوار  ال�����ش��ي��اح  ت��ع��رف  ، ح��ي��ث  امل�شتقبل 
وخمتلف  لل�شائقني  الإيجابية  ن�شر  يف  ال�شعادة  دوري��ة 
اأ���ش��ل��وب ال��رتغ��ي��ب يف اللتزام  ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع وت��ب��ن��ي 
بقواعد ال�شري واملرور، وتر�شيخ فكرة املكافاأة بدل من 

املخالفة.
واأكد فريق دورية ال�شعادة حر�ش �شرطة اأبوظبي على 
وتعزيز  لن�شر  الآل��ي��ات  و  النظم  واأرق���ى  اأف�شل  انتهاج 
من  املجتمع،  �شرائح  خمتلف  ل��دى  امل��روري��ة  الثقافة 

خ���الل ال���ربام���ج مب���ا ي��ع��زز م���ن ���ش��ب��ط اأم����ن الطرق، 
واحلفاظ على الأرواح و املمتلكات.

مل�شاهدتها عن  الذين توافدوا  وال��زوار  ال�شياح  واأع��رب 
اعجابهم بدورية ال�شعادة وجهودها املتميزة و الهدايا 
اأ�شهمت يف  املقدمة لهم والتي ت�شمنت �شهادات �شعادة 
التاريخي  بهذا احلدث  احتفاء  وال�شعادة  البهجة  ن�شر 
وجرى يف نهاية اجلولة تبادل الدروع والتقاط ال�شور 

التذكارية مع ال�شركاء.

اإك�سبو 2020 .. امل�ستقبل ترويه الأجي�ل
•• اأبوظبي-وام:

بعد 182 يوما حافلة بالفعاليات واأجندة مكتظة بالأن�شطة ا�شتمتع 
بها ماليني الزائرين ومن حول العامل ..اأ�شدل ال�شتار على فعاليات 
اإك�شبو 2020 دبي احلدث الذي رفع �شعار امل�شتقبل وحتدى جائحة 
على  ال�شلبي  التاأثري  امكانية  البع�ش يف  عليها  راهن  م�شبوقة  غري 

جممل ن�شاطه..
" اأبدعت  " امل�شتحيل  قامو�شها  م��ن  حم��ت  التي  الم����ارات  اأن  غ��ري 
تاريخه  يف  اأك�شبو  دورات  من  دورة  اأجمل  لتقدم  وع��دت  مبا  واأوف���ت 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ق��ال  كما 
رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" يف ختام 
احلدث. و لن نبالغ اإذا رددنا ماقاله ماليني الزوار اأن دبي اأتعبت من 
 192 2020 دبي الذي �شاركت يف فعالياته  اإك�شبو  جاءوا بعدها . 
دولة ..وهو رقم غري م�شبوق ..مل يكن جمرد معر�ش ي�شرد ثقافة 
وتاريخ هذه البلدان ولكنه دعوة مل�شاركة امل�شتقبل ..مل�شاركة الهموم 

الإن�شانية والروؤى للتغلب على التحديات .
"توا�شل العقول .. و�شنع امل�شتقبل"  عندما اختارت الإمارات �شعار 
عنواًنا حلملة ا�شت�شافة "املعر�ش ..مل ياأت ذلك �شدفة . فقد اعتادت 
الإمارات اأن تنظر للم�شتقبل بروؤى ا�شتباقية. فرغم مرور الب�شرية 
على  ال�شلبية  وتاأثرياتها   19 كوفيد  جائحة  ب�شبب  وق��ت  باأ�شعب 
اقت�شاديات العامل مل ترتبك هنا احل�شابات.. مل تتوقف امل�شروعات 
ال��رتدد.. بل توا�شلت يف تناغم غري  اأو  البطء والتاأجيل  اأو يطالها 
م�شبوق جعل املجتمع الدويل ي�شارك بثقة معززا مباليني الزائرين 
كثريون  يتمكن  لن  رمب��ا  واأن�شطة  بفعاليات  وعائالتهم  ا�شتمتعوا 
منهم اأن يكرروها جمددا و�شيكون عليهم روايتها بكل فخر لالأجيال 
 27 اأعالن املكتب الدويل للمعار�ش، يف باري�ش يوم  التالية . فمنذ 
..2020 اإك�شبو  ا�شت�شافة  بحق  دبي  فوز مدينة   ،2013 نوفمرب 

اأن تخرج للعامل باأبهى �شورة  اأحد يف قدرة الإم��ارات على  مل ي�شك 
ال�شرق  عن  بعيدة  مناطق  يف  بعينها  مدن  على  حكرا  كانت  لفعالية 
الأو�شط و�شمال اأفريقيا .. فالمارات ال�شباقة كعادتها لديها �شجل 
ال��رائ��دة اجل��دي��دة كر�شته قول  التوا�شل والأف��ك��ار  حافل يف جم��ال 
وفعال على مدى عقود . ويكفي للدللة على جناحها ان ن�شبة كبرية 

من زائري املعر�ش اأتوا من خارج الدولة.
الالأهم  "اإك�شبو" واملن�شة  تاريخ معار�ش  الأك��ر جناحا يف  احل��دث 
الدولية �شجل لنف�شه جناحا لفتا يف قدرته  الفعاليات  اأجندة  على 
على جمع العامل يف حلظة ا�شتثنائية على اأر�ش الإمارات ..للتعاون 
للتنمية  الرئي�شة  للعوامل  والرائدة  املبتكرة  احللول  لكت�شاف  مًعا 

العاملية وهي: ال�شتدامة والتنقل والفر�ش .
ولي�ش من مكان وبيئة اأف�شل من دبي والإم��ارات عامة لبحث هذه 

المور التي ت�شغل بال العامل .
خري  كانت  التي   2022 للحكومات  العاملية  القمة  ماعك�شته  وه��و 

ختام حلدث ا�شتثنائي .
لقد كان من قبيل ال�شدف اجلميلة اأن ت�شبق ا�شت�شافة هذا احلدث 
حيث   2021 ع��ام  يف  الذهبي  باليوبيل  الإم����ارات  دول���ة  اح��ت��ف��الت 
ت�شاركت الإم��ارات روؤاه��ا واأفكارها و جتربتها الغنية يف التنمية مع 
فهنيئا   . العاملية  اإك�شبو  لفعاليات  ي��وؤرخ من جديد  العامل يف حدث 

لالأمارات اإك�شبو 2020 دبي ومرحبا اإك�شبو 2025 او�شاكا .
بقلم : حممد جالل الري�صي 
مدير عام وكالة اأنباء االإمارات

�سرطة دبي تنظم م�سرية رحلة اخلم�سني اإىل اإك�سبو •• دبي-وام:

لأم����ن  ال���ع���ام���ة  الإدارة  ن���ظ���م���ت 
"الروح  وم��������ب��������ادرة  امل��������ط��������ارات 
العامة  الإدارة  يف  اليجابية" 
دبي،  ���ش��رط��ة  يف  املجتمع  لإ���ش��ع��اد 
م�شرية "رحلة اخلم�شني" احتفاًء 
تاأ�شي�ش  ع��ل��ى  ع���ام���اً   50 مب����رور 
اإك�شبو  ف��ع��ال��ي��ات  ال���دول���ة، وجن���اح 

دبي.  2020
بال�شويدا  ح��م��ودة  العميد  و�شهد 
العامة  الإدارة  م��دي��ر  ال��ع��ام��ري 
انطالق  بالوكالة،  املطارات  لأمن 
ال��ت��ي ت�شمنت  امل�����ش��رية  ف��ع��ال��ي��ات 
ن���اري���ة و����ش���ي���ارات فارهة  دراج�����ات 
دوريات  اإىل  اإ���ش��اف��ة  وكال�شيكية، 
ال��ف��اره��ة، وذل���ك من  �شرطة دب��ي 
2 يف م��ط��ار دبي  اأم���ام املبنى رق��م 
التنقل  بوابة  اإىل  و�شوًل  ال��دويل 
كان  حيث  دب���ي،   2020 لإك�شبو 

املو�شيقية  ال��ف��رق��ة  ان��ت��ظ��اره��ا  يف 
ل�شرطة دبي التي عزفت جمموعة 

من املقطوعات املو�شيقية.
وحول فعالية امل�شرية، قال العميد 
ح��م��ودة ب��ال�����ش��وي��دا ال��ع��ام��ري، اإن 
ياأتي  اخلم�شني"  "رحلة  م�شرية 
خم�شني  مب��رور  احتفاًء  تنظيمها 
ال�شعادة  وط��ن  تاأ�شي�ش  على  عاماً 
والأم�����������ن والأم������������ان م�����ن خ���الل 
م�شاركة 50 دراجاً و�شائقاً ملركبة 

فارهة وكال�شيكية وريا�شية.
واأ�����ش����اف ال��ع��م��ي��د ال���ع���ام���ري اأن 
دبي  م��ط��ار  م��ن  انطلقت  امل�����ش��رية 
دبي،   2020 اإك�شبو  الدويل نحو 
الباهر  ب��ال��ن��ج��اح  اح��ت��ف��اًء  وذل����ك 
الذي حققه احلدث العاملي، والذي 
تاريخ  ح��ت��ى  زواره  ع����دد  ت��خ��ط��ى 
اأم�ش، حاجز 22 مليون زائر من 
قدرة  واأث��ب��ت  اجلن�شيات،  خمتلف 
الإم�������ارات ع��ل��ى ا���ش��ت�����ش��اف��ة اأكرب 

اليجابية،  ال��روح  مبادرة  من�شقة 
اإط��ار احلر�ش  تاأتي يف  املبادرة  اأن 
املجتمع يف ظل  اأف���راد  ا�شعاد  على 
ال���دول���ة مب����رور خم�شني  اح��ت��ف��اء 

الأحداث العاملية بحرفية ومهنية 
عالية.

واأثنى العميد العامري على جميع 
امل�شرية،  ف��ع��ال��ي��ات  يف  امل�����ش��ارك��ني 

املبادرة  اأن  اإىل  ب��وح��ج��ري  ول��ف��ت��ت 
العامة  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ه��ات  حت��ق��ق 
ل�����ش��رط��ة دب�����ي يف اإ����ش���ع���اد اأف������راد 
امل����ج����ت����م����ع، وت����ع����زي����ز ال�������ش���راك���ة 

وا�شت�شافتها  تاأ�شي�شها،  على  عاماً 
م�شيدة  ال���ع���امل���ي،  اإك�����ش��ب��و  حل����دث 
ب����ج����ه����ود ك�����اف�����ة امل���������ش����ارك����ني يف 

الفعالية.

وحر�شهم على التعبري عن حبهم 
باحلدث  والح����ت����ف����اء  ل���وط���ن���ه���م 

واإ�شعاد زواره.
بوحجري  فاطمة  اأك���دت  ب��دوره��ا، 

ال�شركاء  ك���اف���ة  م����ع  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
وحمبي  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  م��ن 
الفارهة  وال�����ش��ي��ارات  ال����دراج����ات 

والكال�شيكية.

العدد 13509 بتاريخ 2022/4/2 
اإعالن بالن�شر

رقم )2022/1/76946(
املنذر : ال�شادة/ اوانتي للو�شاطة العقارية

املنذر اإليه : ال�شيد / فينتينج كابيتال لتاأجري بيوت العطالت �ش.ذ.م.م
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرورة دفع املبالغ امل�شتحقة بذمته من قيمة اليجار يف فرتة 
اق�شاها 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا النذار العديل واخالء العقار يف فرته اق�شاها 
النذار العديل. ويحتفظ املنذر بحقه كامال مبطالبة  هذا  ن�ش�ر  تاريخ  من  يوما   30
املنذر اإليه بالتعوي�ش والعطل وال�ش�رر عند اأي تاأخري يف تاأخري يف دفع قيمة ال�شيكات 
املنذر لتخاذ كافة الجراءات  العقار يف الفرتة املحددة، وال �شوف ي�شطر  اإخ��الء  اأو 
القانونية �شده مبا فيها اقامة الدعوى الق�شائية وا�ش�ت��ش�دار امر الداء، مع حتميل 

املنذر اإليه بكافة ر�ش�وم وم�شاريف التقا�ش�ي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13509 بتاريخ 2022/4/2 
اإعالن بالن�شر

رقم )2022/1/76956(
املنذر : ال�شادة/ اوانتي للو�شاطة العقارية

املنذر اإليه : ال�شيد / فينتينج كابيتال لتاأجري بيوت العطالت �ش.ذ.م.م، حتمل رخ�شة �شياحية رقم 
على  امل�شحوب   000227 رقم  ال�شيك  قيمة  دفع  ب�شرورة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر   -  )834462(
بنك ابوظبي التجاري بتاريخ 2021/9/20 بقيمة 28،500 درهم اإماراتي، وذلك خالل )30( 
يوم من تاريخ ن�ش�ر هذا النذار العديل، واخالء العقار ودفع كافة الفواتري يف فرته اق�شاها )30( 
يوما من تاريخ ن�ش�ر هذا النذار العديل، ودفع القيمة اليجارية امل�شتحقة عليه حتى تاريخ الخالء 
التام. ويحتفظ املنذر بحقه كامال مبطالبة املنذر اإليه بالتعوي�ش والعطل وال�شرر عند اأي تاأخري يف 
تاأخري يف دفع قيمة ال�شيكات اأو اإخالء العقار يف الفرتة املحددة ، وال�شوف ي�شطر املنذر لتخاذ كافة 
الجراءات القانونية �شده مبا فيها اقامة الدعوى الق�ش�ائية وا�ش�ت�ش�دار امر الداء، مع حتميل املنذر 

اإليه بكافة ر�ش�وم وم�شاريف التقا�شي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13509 بتاريخ 2022/4/2 70533
اإعالن بالن�شر

رقم )2022/1/67966(
املنذر : ال�شادة/ اوانتي للو�شاطة العقارية

املنذر اإليه : ال�شيد / فينتينج كابيتال لتاأجري بيوت العطالت �ش.ذ.م.م،
تنذر املنذرة املنذر اإليها ب�شرورة دفع قيمة ال�شيك رقم 000226 امل�شحوب على بنك ابوظبي 
التجاري بتاريخ 2021/1/20 بقيمة 28،500 درهم اإماراتي، وذلك خالل )30( يوم من 
تاريخ ن�ش�ر هذا النذار العديل. واخالء العقار و دفع كافة الفواتري يف فرته اق�شاها )30( يوما 
من تاريخ ن�ش�ر هذا النذار العديل، ودفع القيمة اليجارية امل�شتحقة عليه حتى تاريخ الخالء 
اأي  عند  وال�شرر  والعطل  بالتعوي�ش  اإليه  املنذر  مبطالبة  كامال  بحقه  املنذر  ويحتفظ  التام. 
اأو اإخالء العقار يف الفرتة املحددة ، وال �شوف ي�شطر  تاأخري يف تاأخري يف دفع قيمة ال�شيكات 
املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية �ش�ده مبا فيها اقامة الدعوى الق�شائية وا�شت�شدار امر 

الداء، مع حتميل املنذر اإليه بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13509 بتاريخ 2022/4/2 
اإعالن بالن�شر

رقم )69060/2022(
املنذر / مكتب عبد الرحمن ن�شيب للمحاماة وال�شت�شارات القانونية

بوكاله املحامي / عبد الرحمن ن�شيب
املنذر اإليه / ري�شار جورج دكر منجيان ، لبناين اجلن�شية

املو�شوع : 
فان   15/2/2022 بتاريخ   )38970/1/2022( املحرر  رقم  ان��ذار  مبوجب 
املنذر يعلنكم ب�شرعه �شداد املبلغ املرت�شد وقدره 15،000.00 درهم بال�شافه 
اىل  تاريخ املطالبه وحتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماه 

وذلك يف 5 ايام من تاريخ الن�شر باعتباره تاريخ الت�شليم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اأخبـار الإمـارات
�سفرية الدولة تقدم اأوراق اعتم�ده� اإىل الرئي�ش امل�سري

•• القاهرة-وام:

لدى  ال��دول��ة  �شفرية  الكعبي  خليفة  م��رمي  �شعادة  قدمت 
فخامة  اإىل  اع��ت��م��اده��ا  اأوراق  ال��ع��رب��ي��ة  م�شر  ج��م��ه��وري��ة 
عبدالفتاح ال�شي�شي رئي�ش جمهورية م�شر العربية، وذلك 

يف مقر الرئا�شة امل�شرية بق�شر الحتادية.
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  حتيات  �شعادتها  ونقلت 
زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة "حفظه اهلل" و�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش 
ال�شمو  اهلل" و�شاحب  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ش 
اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�شيخ حممد بن 

ومتنياتهم  فخامته  اإىل   ، امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
لبالده و�شعبه املزيد من التقدم والزدهار.

العربية  م�شر  جمهورية  رئي�ش  فخامة  حمل  جانبه  من 
�شعادة ال�شفرية حتياته اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة "حفظه اهلل" و�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش 
ال�شمو  اهلل" و�شاحب  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ش 
اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�شيخ حممد بن 
امل�شلحة، ومتنياته لدولة الإمارات  القائد الأعلى للقوات 

حكومة و�شعبا باملزيد من التطور والنماء.
ومتنى فخامته ل�شعادة ال�شفرية التوفيق يف مهام عملها، 

وتطوير العالقات الثنائية وتعزيزها يف خمتلف املجالت 
كل  لتقدمي  ب��الده  ا�شتعداد  م��وؤك��دا  البلدين،  جتمع  التي 

دعم ممكن لت�شهيل مهامها.
دولة  بتمثيل  اع��ت��زازه��ا  ع��ن  �شعادتها  اأع��رب��ت  جهتها  م��ن 
على  وحر�شها  العربية،  م�شر  جمهورية  ل��دى  الإم���ارات 
مبا  املجالت،  �شتى  يف  وتفعيلها  الثنائية  العالقات  تعزيز 

ي�شهم يف دعم اأوا�شر ال�شداقة بني البلدين.
ومت خالل اللقاء ا�شتعرا�ش جمالت التعاون بني الإمارات 
العربية املتحدة وجمهورية م�شر العربية، و�شبل تنميتها 
البلدين  م�����ش��ال��ح وط���م���وح���ات  ي��ح��ق��ق  وت��ط��وي��ره��ا مب���ا 

وال�شعبني ال�شقيقني.

»عجم�ن للقراآن الكرمي« تنتهي من الت�سفي�ت 
الأوىل للمرحلة ال� 3 من دورته� ال� 15

•• عجمان-وام:

15 جلائزة  ال�  الت�شفيات الأوىل للدورة  انتهاء  القراآن الكرمي عن  النعيمي خلدمة  اأعلن مركز حميد بن را�شد 
عجمان للقراآن الكرمي يف مرحلتها الثالثة التي تخت�ش بامل�شابقات العامة على م�شتوى الدولة.

وتناف�ش يف هذه املرحلة 1730 مت�شابقا ومت�شابقة من 40 جن�شية خمتلفة يف اأربع م�شابقات ت�شم 18 فرعا ، 
وو�شل عدد املراكز القراآنية امل�شاركة يف اجلائزة اإىل 101 مركز على م�شتوى الدولة .

 160 اأفرع امل�شابقات وبلغ عدد املتاأهلني للت�شفيات النهائية  660 مواطنا ومواطنة يف جميع  و�شارك باجلائزة 
للم�شابقات يف  النهائية  الت�شفيات  و�شتقام   . فرع  لكل  الأوىل  املراكز اخلم�ش  على  يتناف�شون  ومت�شابقة  مت�شابقا 
الفرتة من 5 - 12 اأبريل اجلاري .. على اأن يكون احلفل اخلتامي لتكرمي الفائزين خالل �شهر رم�شان املبارك.

�سقر غب��ش ورئي�ش اجلمعية الربمل�نية ل�سلوفيني� يبحث�ن �سبل تعزيز العالق�ت الربمل�نية 
•• اأبوظبي-الفجر:

ا�شتقبل معايل �شقر غبا�ش رئي�ش 
امل��ج��ل�����ش ال���وط���ن���ي الحت��������ادي، يف 
ب��اأب��وظ��ب��ي، معايل  م��ق��ر امل��ج��ل�����ش 
اجلمعية  رئي�ش  زورت�شيت�ش  اإيغور 
�شلوفينيا  جل��م��ه��وري��ة  ال��ربمل��ان��ي��ة 

والوفد املرافق له. 
ومت خالل اللقاء بحث �شبل تعزيز 
امل����ج����الت  ال����ت����ع����اون يف  ع����الق����ات 
واأي�شاً  وال���ربمل���ان���ي���ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
املجالت ذات الإمكانات امل�شتقبلية 
، من خالل تبادل الزيارات وتعزيز 
خمتلف  حيال  والت�شاور  التن�شيق 
 ، امل�شرتك  الهتمام  ذات  الق�شايا 
ودعم  تفعيل  �شعيد  على  ل�شيما 
اجلانبني  ب��ني  الثنائية  العالقات 

اجلمعية  رئ��ي�����ش   - زورت�����ش��ي��ت�����ش 
�شلوفينيا   جل��م��ه��وري��ة  ال��ربمل��ان��ي��ة 
العالقات  ت���ع���زي���ز  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى 
ال���ربمل���ان���ي���ة ب����ني اجل���ان���ب���ني، من 
الثنائية  الج����ت����م����اع����ات  خ������الل 
والزيارات الربملانية لتعزيز تبادل 
عمليات  ودعم  الربملانية  اخلربات 
الق�شايا  ال��ع��دي��د م��ن  ال��ت��واف��ق يف 
ال���ه���ام���ة ال����ت����ي ت���ه���م ال���ط���رف���ني. 
ودع�������م امل�����واق�����ف امل�������ش���رتك���ة بني 
الربملانية  املحافل  يف  الربملانيني 
م�شتوى  اإىل  ال��دول��ي��ة،وال��و���ش��ول 
ال��ت��ع��اون احلكومي  م���ع  ي��ت��ن��ا���ش��ب 
ال��ب��ل��دي��ن.   كما ثمن معاليه  ب��ني 
وجناحها  امل�����ش��رف  الم�����ارات  دور 
الكبري يف ا�شت�شافة معر�ش اإك�شبو 
اأهمية  دبي وما مثله من   2020

البلدين  و�شعبي  قيادتي  تطلعات 
والحرتام  ال�شداقة  اأ�شا�ش  على 
امل��ت��ب��ادل وامل�����ش��ال��ح امل�����ش��رتك��ة مبا 
املوؤ�ش�شات  ب���ني  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  ي���ع���زز 
ال���ربمل���ان���ي���ة خ�����الل امل�������ش���ارك���ة يف 

الفعاليات الربملانية الدولية.
 وا����ش���ار م��ع��ايل ���ش��ق��ر غ��ب��ا���ش ايل 
زيادة  الإم����ارات على  دول��ة  حر�ش 
الإقليمية  وامل������ب������ادرات  اجل����ه����ود 
والدولية احلد من ظاهرة التغري 
املناخي عن طريق خف�ش انبعاثات 
فعالية  وزي����ادة  الدفيئة،  ال��غ��ازات 
النظيفة  ال���ط���اق���ة  وا����ش���ت���ث���م���ارات 
وامل���ت���ج���ددة، وامل�����ش��اه��م��ة ف��ي��ه��ا من 
الوطنية  اخل��ط��ة  اإط�����الق  خ����الل 
 2050-2017 املناخي  للتغري 
والتي متثل خريطة طريق لدعم 

مبا يج�شد حر�ش وتطلعات قيادتي 
ال�شديقني.   ال��ب��ل��دي��ن  و���ش��ع��ب��ي 
الدكتورعلي  معايل  اللقاء  ح�شر 
ال��ن��ع��ي��م��ي  و���ش��ع��ادة و�شارة  را����ش���د 
الوطني  امل��ج��ل�����ش  اأع�����ش��اء  ف��ل��ك��ن��از 
الب�شطي  و�شعادة عفراء  الحتادي 
امل�����ش��اع��د لالت�شال  ال��ع��ام  الأم����ني 
بداية  ويف  ب��امل��ج��ل�����ش.   ال���ربمل���اين 
غبا�ش  �شقر  معايل  رح��ب  اللقاء، 
ب���رئ���ي�������ش اجل���م���ع���ي���ة ال���ربمل���ان���ي���ة 
جل���م���ه���وري���ة ���ش��ل��وف��ي��ن��ي��ا وال���وف���د 
املرافق له ، مثمناً العالقات املتينة 
بني دولة الإمارات العربية املتحدة 
وجمهورية �شلوفينيا ، م�شرياً اإىل 
والنتقال  العالقات  تعزيز  اأهمية 
من  ط���م���وح���ة  م���رح���ل���ة  اإىل  ب���ه���ا 
التعاون والعمل امل�شرتك لتحقيق 

الوطنية  وامل�����ب�����ادرات  الأن�������ش���ط���ة 
التحديات  م��واج��ه��ة  اإىل  ال��رام��ي��ة 
املناخية.، حيث تعد دولة الإمارات 
اأول دولة يف املنطقة توقع وت�شادق 
على اتفاقية باري�ش، واأول دولة يف 
النبعاثات  بخف�ش  تلتزم  املنطقة 
القت�شادية  القطاعات  جميع  يف 
�شمن التزاماتها املحددة وطنياً . 

كما ثمن معاليه  امل�شاركة الفاعلة 
معر�ش  يف  �شلوفينيا  جلمهورية 
الذي  وج��ن��اح��ه��ا   ،2020 اك�شبو 
ميثل ال�شتدامة.  يف هذا احلدث 
العاملي الذي اأتاح الفر�شة  ملختلف 
خمتلف  على  للتعرف  العامل  دول 
والتوجهات  والبتكارات  الثقافات 

امل�شتقبلية ملختلف الدول. 
م���ن ج��ان��ب��ه اأك�����د م���ع���ايل  اإي���غ���ور 

امل�شرتكة  ل��ل��ت��ح��دي��ات  امل�����ش��ت��دام��ة 
والتي  ال����ع����امل،  ي���واج���ه���ه���ا  ال���ت���ي 
ط��رح��ه��ا امل��ع��ر���ش م���ن اأح�����دث ما 

والثقافات  احل�����ش��ارات  توا�شل  يف 
تعزيز  اإىل  اإ�����ش����اف����ة  امل���ت���ن���وع���ة، 
واحللول  امل��ب��ادرات  من  ال�شتفادة 

ابتكارات  من  التكنولوجيا  اأنتجته 
اأف�شل  م�شتقبل  �شناعة  �شبيل  يف 

للب�شرية.

يف اإطار ال�صراكة بني تريندز و�صبكة املال 

حلقة نق��سية يف تريندز حول الإعالم الإلكرتوين

املركز يدعو للفخر والطمئنان.
وثمن املال عاليا اهتمام "تريندز" 
وقال  الباحثني،  وخا�شة  بال�شباب 
ي�شكلون جيال من قادة  ه��وؤلء  اأن 
الفكر والراأي يف امل�شتقبل. كما اأنهم 
ي�شكلون القدوة وعليهم العتماد، 
بعلم  الهتمام  اأهمية  على  و���ش��دد 
ودرا�شة  الآخ���ري���ن  ل��ف��ه��م  ال��ن��ف�����ش 
يتيح  النتقاد  اأن  وق��ال  اأف��ك��اره��م. 

اآفاَق جديدة للحوار والتقومي.

مب��ا ي��وف��ره م��ن اإ���ش��دارات واأوراق 
متعددة،  واأن�شطة  وفعاليات  عمل 
مبينا اأن املركز يقود عملية تغيري 
فكري اإيجابي موؤثر عربيا وعامليا، 
التي  البحثية  باإ�شداراته  م�شيداً 
احلقائق  م����ن  ال���ع���دي���د  ك�����ش��ف��ت 
كان  علمية  ومنهجية  مبو�شوعية 
لها اأثر بارز يف العديد من املحافل 
يف العامل عامة ويف اأوروبا خا�شة.

بات  "تريندز"  م���رك���ز  اإن  وق�����ال 

وتطرق الإعالمي الكويتي حممد 
من�شة  �شبكة  يف  جتربته  اإىل  امل��ال 
جتربة  اأن����ه����ا  اإىل  م�������ش���ريا  امل������ال، 
اأه��م��ي��ة و�شائل  ل���ه  ب��ي��ن��ت  ف���ري���دة 
والكلمة  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���ش��ل 
الكبري،  وت����اأث����ريه����ا  ال�������ش���ادق���ة 
مواجهة  يف  ال�شبكة  دور  مو�شحاً 
اإ�شافة  واأ�شحابه،  املتطرف  الفكر 
بروؤية  الراهنة  الق�شايا  �شرح  اإىل 
علمية، موؤكداً اأن مركز "تريندز" 

لالأفكار  وم�����ش��ن��ع��ا  م���ن���ارة  ال���ي���وم 
املوؤهلني  الباحثني  ال�شباب  وبناء 
ال����ق����ادري����ن ع���ل���ى ف���ه���م الأح�������داث 
بروؤية علمية موثقة. كما بات من 
اأكرب املراكز البحثية العاملية التي 
حتفظ الوطن والفكر مبا تقدمه 
متاحة  م�����ش��ت��ن��رية  ن���ت���اج���ات  م����ن 
ال�شاعة  م�����دار  وع���ل���ى  ل��ل��ج��م��ي��ع، 
وموقعه  م���ن�������ش���ات���ه  خ������الل  م����ن 
الإلكرتوين، واأ�شاف اإن ما يقوم به 

•• ابوظبي-الفجر:

 اأكد خبري يف الإعالم الإلكرتوين 
الجتماعي  التوا�شل  من�شات  اأن 
ت�شكيل  يف  ك��ب��رية  اأه��م��ي��ة  ت�����ش��ك��ل 
املجتمعات،  والفكر يف  العام  الراأي 
تعد  املن�شات  ه��ذه  اأن  اإىل  م�شريا 
الأوىل يف املتابعة والتاأثري، منّوها 
املتطرف  ال��ف��ك��ر  اأ���ش��ح��اب  اأن  اإىل 
بث  يف  ال��و���ش��ائ��ل  ه��ذه  ا�شتخدموا 
اأف��ك��اره��م خ���الل ف���رتة م��ا ي�شمى 
ال��ع��رب��ي وب�����روز حركات  ب��ال��رب��ي��ع 
الإ�����ش����الم ال�����ش��ي��ا���ش��ي م��ت��م��ث��ل��ة يف 
امل�شلمني وداع�ش  الإخ��وان  جماعة 

وغريها.
نقا�شية  ح���ل���ق���ة  يف  ذل�������ك  ج�������اء 
للبحوث  ت��ري��ن��دز  م��رك��ز  ن��ظ��م��ه��ا 
الكويتي  لالإعالمي  وال�شت�شارات 
ديوان  �شبكة  موؤ�ش�ش  امل��ال،  حممد 
الدكتور  امل��ال وم��دي��ره��ا، وال��ل��واء 
ع��ب��دال��رح��ي��م م���ن���دي الأ����ش���ت���اذ يف 

رفد ال�شبكة وما زال يريها مبواد 
نوعية ثمينة.

الدكتور  ال��ل��واء  اأ���ش��ار  وم��ن جانبه 
اأهمية  اإىل  م���ن���دي  ع��ب��دال��رح��ي��م 
القراءة للباحثني ال�شباب وغريهم 
القراءة  اأن  وق��ال  الأح���داث،  لفهم 
واأن  املعرفة  واإنتاج  العقول  مفتاح 
ف��ك��ر ال��ت�����ش��ام��ح ال��ت��ي ت��ب��ن��ت��ه دولة 
الإمارات العربية املتحدة، جاء من 
ال�شتقرار  اإق��رار  يف  الإ�شهام  اأج��ل 
اأن  اإىل  م�شريا  الدوليني،  والأم��ن 
ه���ذا ه��و ال���ذي اأوج����د ن��ح��و 200 
جن�شية على اأر�ش الإمارات تعي�ش 
وان�شجام  وتعاي�ش  و�شالم  اأم��ن  يف 

ومبا ي�شكل مثال يحتذى.
وطالب اللواء مندي ال�شباب ببذل 
بني  والتمييز  وعملي  بحثي  جهد 
ي��ط��رح من  ال��غ��ث وال�����ش��م��ني فيما 
اأفكار، م�شريا اإىل تاأثر ال�شباب مبا 
ي���دور ح��ول��ه��م، حم���ذرا مم��ا �شماه 
املنحرفة  والأفكار  ال�شبكي  الدين 

زاي����د للعلوم  ب���ن  ج��ام��ع��ة حم��م��د 
تريندز  ب��اح��ث��ي  م���ع  الإن�������ش���ان���ي���ة 
ال�����ش��ب��اب، وامل��ت��درب��ني م��ن جامعة 
زاي����د، وب��ح�����ش��ور ال��دك��ت��ور حممد 
التنفيذي  الرئي�ش  العلي  عبداهلل 
رح���ب  ال�������ذي  "تريندز"  مل����رك����ز 
بجهود  واأ������ش�����اد  ب���امل���ح���ا����ش���ري���ن، 
ل�  الإع��الم��ي  ال�شريك  امل��ال،  �شبكة 
جهود  من  به  تقوم  ملا  "تريندز"، 
الفكري  ال��ن��ت��اج  ون�����ش��ر  م��ع��رف��ي��ة 
كافة  ع�����رب  ل���ل���م���رك���ز  وال���ب���ح���ث���ي 

من�شاتها.
ال�شباب  ال���ب���اح���ث���ني  امل�����ال  ودع������ا 
الفر�ش  م�����ن  ال�����ش����ت����ف����ادة  اإىل 
من  للتمكن  امل��رك��ز  يتيحها  ال��ت��ي 
والأفكار  ال��راه��ن��ة  الأح����داث  فهم 
امل����ط����روح����ة وم����واج����ه����ة الأف����ك����ار 
ال�شحيحة.  ب��امل��ع��رف��ة  امل��ت��ط��رف��ة 
منذ  "تريندز"،  م��رك��ز  اأن  وق����ال 
اأه���م املنارات  اأح���د  ظ��ه��وره، مي��ث��ل 
وعامليا،  عربيا  الن�شطة،  البحثية 

الوقت  م�����ش��ددا يف  ال���دي���ن،  ح����ول 
"الأمن  ب���  اأ���ش��م��اه  م��ا  ع��ل��ى  نف�شه 
بعدم  للمجتمع"، مطالبا  الفكري 
الجنرار وراء الكلمات دون فهمها 

ودرا�شتها.
اأهمية احلوار  ال��ل��واء مندي  واأك��د 
هو  ال���ت���ط���رف  اأ����ش���ا����ش  اأن  وق������ال 
ال�شدد  ه�����ذا  يف  م�������ش���ددا  ال���ف���ك���ر 
ع��ل��ى ع��ل��م ال��ن��ف�����ش الأم���ن���ي اأو ما 
اأن  م�شيفاً  اجل�����ش��د،  بلغة  ي�شمى 
ال�شباب  "تريندز" وباحثيه  مركز 
اإيجابية م�شجعة يف  ي�شكل ظاهرة 
احللقة  اأدار  وق��د  امل��ج��الت.  �شتى 
نائب  احلمادي،  عبداهلل  النقا�شية 
والت�شال  امل��وؤمت��رات  اإدارة  مدير 
حر�ش  م����وؤك����دا  ال����ش���رتات���ي���ج���ي، 
فعالياته  ت���ن���وي���ع  ع���ل���ى  ت���ري���ن���دز 
القامات  ه����ذه  م���ن  وال����ش���ت���ف���ادة 
ما  والأك��ادمي��ي��ة يف كل  الإعالمية 
والباحثني  العلمي  البحث  يدعم 

ال�شباب. 

ال�سب�ب الب�حثني  وبن�ء  لالأفك�ر  وم�سنع  ع�ملية,  بحثية  من�رة  تريندز  •  املال: 
للمجتمع الفكري  والأمن  الواعية  القراءة  اأهمية  على  ي�سدد  مندي  • اللواء 

تع�ون بني اأبوظبي لالإعالم وهواوي لتوفري حمتوى 
AppGallery عرب متجر ADtv تطبيق

�س�مل بن رك��ش يفتتح مهرج�ن لي�يل رم�س�ن الرتاثي  يف العني
•• اأبوظبي-وام: 

العامة  الإع��الم  �شركة خدمات  اأبوظبي لالإعالم،  اأعلنت 
ت��ع��اون ا�شرتاتيجي مع  ال��رائ��دة يف دول���ة الإم�����ارات ع��ن 
وتقنيات  واأجهزة  الذكية  للهواتف  الرائد  امل��زود  ه��واوي، 
اإحدى   ADtv تطبيق  لإدراج  ال��ع��امل،  يف  الت�����ش��الت 
الطلب  ح�شب  الفيديو  م�شاهدة  يف  ال��رائ��دة  اخل��دم��ات 
املجانية يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا �شمن 
متجر AppGallery ، والذي ت�شنف �شمن اأ�شخم 

ثالثة متاجر تطبيقات يف العامل.
وتتيح هذه ال�شراكة مل�شتخدمي اأجهزة هواوي الذكية يف 
منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا اإمكانية الدخول 
املحتوى  م��ن  متميزة  مبجموعة  وال���ش��ت��م��ت��اع  ال��ف��وري 
اأجهزتهم  على  املثّبت   ADtv تطبيق  على  الرتفيهي 
البث  م��ن�����ش��ات  ب��ني  ال��ت��ب��دي��ل  اإىل  دون احل��اج��ة  جم��ان��اً 
ل�شبكة  التنفيذي  املدير  الكثريي،  هيثم  وق��ال  املبا�شر. 
بهذه  �شعداء  "نحن  ب��الإن��اب��ة:  اأبوظبي  تلفزيون  قنوات 
لتو�شيع نطاق و�شولنا  التي تهدف  ه��واوي  ال�شراكة مع 
 ،AppGallery اإىل اجلمهور العربي من خالل متجر
وتقدمي جتربة م�شاهدة �شل�شة وع�شرية تواكب املتغريات 
تطبيق  ..ومي��ن��ح  ال��رق��م��ي  ال��رتف��ي��ه  ق��ط��اع  يف  املت�شارعة 
اخلدمات  من  متكاملًة  باقًة  امل�شتخدمني   ADTV
الرقمية مثل امل�شاهدة عند الطلب والبث املبا�شر لقنوات 
املف�شلة  الربامج  تخ�شي�ش  واإمكانية  اأبوظبي،  تلفزيون 
وغريها من امليزات التي ت�شمن لهم ال�شتمتاع مب�شاهدة 
طيٍف وا�شٍع من العرو�ش الرم�شانية احل�شرية وعرو�ش 
اأبوظبي  اإن��ت��اج��ات  م��ن  التفاعلي  وامل��ح��ت��وى  الأول  ال��ب��ث 
لالإعالم التي تلبي جميع تف�شيالت اجلمهور العربي". 
وقال لو جينج، نائب الرئي�ش لل�شراكات العاملية والتنمية 
واأفريقيا يف هواوي:  الأو�شط  ال�شرق  البيئية يف منطقة 

الرائدة  الإعالمية  املوؤ�ش�شات  مع  �شراكاتنا  "ت�شتهدف 
بالتطبيقات  هواوي  اأجهزة  م�شتخدمي  تزويد  باملنطقة، 
م�شتوى  حت�شني  من  ميّكنهم  مبا  الإقليمية،  واخلدمات 
جتاربهم احلياتية ..و�شيتيح دمج تطبيق ADtv �شمن 
ب�شكل  ال�شتفادة  للم�شتهلكني   AppGallery متجر 
م��ن من�شة  ب��ج��ودة عالية  م��ن حم��ت��وى ح�شري  اأف�����ش��ل 
منتجاتنا  با�شتخدام  وذل���ك  الطلب،  عند  الفيديوهات 
ي�شم  الذي  الوقت  يف  ذلك  ..وياأتي  تكنولوجياً  املتطورة 
متجر AppGallery جمموعة متميزة من تطبيقات 
للم�شتخدمني  تتيح  التي  واخلدمات،  والألعاب  الرتفيه 
ال�شتمتاع بتجربة �شل�شة ..واإننا �شعداء بان�شمام تطبيق 
AppGallery من هواوي". ويوّفر  ADtv ملتجر 
التطبيق للم�شتخدمني جتربة م�شاهدة ع�شرية ت�شمن 
مزايا  كافة  ويتيح  الت�شفح،  و�شرعة  ال�شتخدام  �شهولة 
احللول الرقمية كخا�شّية البث املبا�شر، وخدمات الفيديو 
وغريها  املف�شلة  القائمة  اإىل  بالإ�شافة  الطلب،  ح�شب 
التحديث  ي�شمل  ..ك��م��ا  الرقمية  امل�شاهدة  خ��دم��ات  م��ن 
في�شبوك  ح�شابات  عرب  جمانا  الدخول  ت�شجيل  اإمكانية 
الأعمال  اإن�شاء ح�شاب جديد. وعلى �شعيد  اأو  اأو جوجل 
 ADtv تطبيق  على  ح�شرياً  �شتعر�ش  التي  الأ�شلية 
من  امل�����ش��اه��دون  �شيتمّكن  امل��ب��ارك،  رم�شان  �شهر  خ��الل 
بني  تتنوع  وال��ربام��ج  امل�شل�شالت  اأه���م  م��ن  ب��اق��ة  متابعة 
م�شل�شالن  بينها  من  والت�شويق،  والرومان�شية  ال��درام��ا 
الأ�شلية،  اأبوظبي لالإعالم  اإنتاجات  و ثالثة برامج من 
عايل"،  و"�شغل  "بابلو"،  امل�شرية  الدراما  اإىل  بالإ�شافة 
و"وجوه"، والأعمال اخلليجية "الزقوم"، و"حممد علي 
رود 2" و"كيد احلرمي"، و"عائلة عبد احلميد حافظ"، 
عدد  اإىل  بالإ�شافة  ع�شم".  "ك�شر  ال�����ش��وري  وامل�شل�شل 
الإمام  "حديث  اأبرزها  والتفاعلية  الدينية  الربامج  من 

الطيب"، والدنيا بخري"عونك" و"طبختنا غري".

•• العني - الفجر

املجل�ش  ع�شو  ركا�ش  بن  �شامل  الدكتور  ال�شيخ  افتتح 
ال��وط��ن��ي الحت�����ادي ���ش��اب��ق��اً، م��ه��رج��ان ل��ي��ايل رم�شان 
الغذائية،  وال�شلع  املنتجات  ومعر�ش  ال�شنوي  الرتاثي 
تنظيم  م��ن  الف�شيل،  ال�شهر  ب��داي��ة  م��ع  ت��زام��ن��اً  وذل��ك 
جمموعة اللولو العاملية بالتعاون مع عدد من اجلمعيات 
حفل  ح�شر  وق��د  العني،  مدينة  يف  وامل��دار���ش  الثقافية 
الفتتاح الذي اأقيم ب�شاحة مركز اللولو هايرب ماركت 
الكويتات، �شاجي جمال الدين املدير الإقليمي ملجموعة 
اللولو، وحممد عمر مدير العالقات العامة وعدد من 

امل�شوؤولني واأبناء اجلاليات العربية والأجنبية.
واأكد ال�شيخ �شامل بن ركا�ش يف كلمته اأثناء الفتتاح اأن 
مهرجان ليايل رم�شان الرتاثي يف مركز اللولو خالل 
هو  املا�شية  ال�شنوات  يف  م�شريته  وعرب  الكرمي  ال�شهر 
الإن�شانية  والقيم  والتوا�شل  الت�شامح  ير�شخ  ع��ن��وان 
العربية  اجلاليات  لأبناء  الوا�شعة  امل�شاركة  خ��الل  من 
والآ�شيوية مبختلف الفعاليات املميزة، مثنياً على حجم 
واأتاحت  للمهرجان  امل�شاحب  الغذائي  املعر�ش  واأهمية 
ال�شهر  م���دار  على  وال��ع��ائ��الت  ل��ل��زوار  الت�شوق  فر�شة 
بال�شعادة والأن�شطة  اأجواء عائلية مليئة  املبارك و�شط 

الرم�شانية.
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 قال حاكما منطقتي كييف وت�شرنيهيف اأم�ش الأول اإن رو�شيا توا�شل 
�شحب بع�ش قواتها من املنطقتني الواقعتني يف �شمال اأوكرانيا.

العمليات  �شتقل�ش  اإنها  الثالثاء  يوم  املفاو�شات  رو�شيا خالل  قالت 
يف منطقتي كييف وت�شرنيهيف. وا�شتمر القتال يف املنطقتني وقال 
اأمني عام حلف �شمال الأطل�شي ين�ش �شتولتنربج اإن القوات الرو�شية 

ل تن�شحب واإمنا تعيد تنظيم �شفوفها.
وذكر حاكم منطقة كييف اأولك�شندر بافليوك على تطبيق تليجرام 

“نراقب حركة طوابري من املركبات )الرو�شية( باأحجام خمتلفة«.
القوات يتجه نحو احل��دود مع رو�شيا  اإن بع�شا من  بافليوك  وق��ال 
قرية  غ���ادرت  الرو�شية  ال��ق��وات  اإن  وق���ال  رو���ش��ي��ا.  حليفة  البي�شاء 
ومل  بوت�شا.  بلدة  يف  تن�شط  لكنها  ه��ام  ملطار  املتاخمة  هو�شتوميل 
فيات�شي�شالف  وق��ال  املعلومات.  �شحة  من  التحقق  لرويرتز  يت�شن 
ان�شحبت لكن  الرو�شية  القوات  اإن بع�ش  ت�شرنيهيف  ت�شاو�ش حاكم 

بع�شها ل يزال يف املنطقة.
زالت(  وال�شاروخية )ما  “ال�شربات اجلوية  وقال يف كلمة م�شورة 

واردة احلدوث يف املنطقة.. ل اأحد ي�شتبعد هذا«.
 

كورونا  بفريو�ش  ج��دي��دة  اإ�شابة   19164 ت�شجيل  رو�شيا  اأعلنت 
عدد  اإج���م���ايل  لي�شبح  امل��ا���ش��ي��ة   24 ال����  ال�����ش��اع��ات  خ���الل  امل�شتجد 

الإ�شابات 17 مليونا و862 األفا و 89 اإ�شابة.
واأعلنت ال�شلطات ال�شحية الرو�شية يف بيان لها اأم�ش نقلته وكالة” 
انرت فاك�ش” لالأنباء عن انخفا�ش يف عدد الوفيات خالل ال�شاعات 
345 حالة وفاة  342 حالة وفاة مقابل  ال�24 املا�شية بت�شجيلها 
اأم�ش الأول ليبلغ اإجمايل عدد الوفيات الناجمة عن الوباء يف البالد 
لل�شفاء  مري�شا   45998 متاثل  مع  وف��اة  حالة  و64  األفا   369

لي�شبح جمموع املتعافني 16 مليونا و 884 األفا و785 �شخ�شا.
و�شهد الو�شع الوبائي يف رو�شيا حت�شنا خالل الأي��ام الأخ��رية، من 

خالل تراجع عدد الإ�شابات والوفيات بالفريو�ش.

قال �شفري اأوكرانيا لدى اليابان �شريجي كور�شون�شكي  اأم�ش اجلمعة 
اإن بالده �شتتمكن قريبا من حماية اأجوائها ومدنها ب�شكل اأف�شل من 
الهجمات الرو�شية لأنها تتوقع عتادا ع�شكريا “فائق احلداثة” من 
الوليات املتحدة وبريطانيا. واأ�شاف كور�شونكي يف موؤمتر �شحفي 
“ل تزال لهم الغلبة يف القوة اجلوية والطائرات وال�شواريخ، ونتوقع 
وبريطانيا  املتحدة  الوليات  فائق احلداثة من  عتاد  ت�شلم  نبداأ  اأن 
حلماية �شمائنا ومدننا«. وتابع “عندما يطلقون �شواريخ كروز من 
م�شافة بعيدة، ل ن�شتطيع الو�شول اإىل موقع الإطالق. يتعني علينا 
اعرتا�شها. لهذا نحتاج اإىل تلك املعدات احلديثة«.  وقالت اليابان 
اجلمعة اإنها جمدت اأ�شول اأربع منظمات رو�شية وثالثة اأفراد رو�ش 
خا�شة  اأ�شلحة  م�شروعات  يف  ل�شلوعهم  ال�شمالية  كوريا  من  و�شتة 
اخلارجية.  وزارة  ع��ن  ���ش��ادر  لبيان  وفقا  وذل��ك  ال�شمالية،  بكوريا 
جديدا  �شاروخا  املا�شي  ال�شهر  اأواخ���ر  ال�شمالية  ك��وري��ا  واخ��ت��ربت 
عابرا للقارات، مما دفع الوليات املتحدة اإىل ال�شغط من اأجل تعزيز 

عقوبات الأمم املتحدة على بيوجنياجن.

توقفت مظاهر احلياة اليومية يف مدينة �شنغهاي، املركز التجاري يف 
ال�شني اأم�ش اجلمعة بعدما مددت احلكومة اإج��راءات الإغالق من 
اأجل احلد من انت�شار كوفيد-19 يف املدينة التي يقطنها 26 مليون 

ن�شمة على الرغم من تراجع الإ�شابات لليوم الثاين على التوايل.
ومددت حكومة املدينة يف وقت متاأخر اأم�ش اخلمي�ش القيود املطبقة 

يف الأحياء ال�شرقية، كما اأغلقت املناطق الغربية مثلما كان مقررا.
املدينة  �شكان  من  الكثري  على  �شيتعني  الر�شمية  لالإر�شادات  ووفقا 
البقاء يف منازلهم طاملا كان ذلك �شروريا للحد من انت�شار املر�ش، 
ووجهت ال�شلطات ال�شكان اإىل عدم مغادرة املنازل ول حتى للتخل�ش 
ال��ع��ام يف  النقل  خ��دم��ات  وتوقفت  ال��ك��الب.  اأو مت�شية  القمامة  م��ن 
معظم اأنحاء املدينة يف حني اأغلقت الأن�شطة التجارية غري الأ�شا�شية 
مثل املطاعم ومراكز الت�شوق اأبوابها. وبداأت اإجراءات الإغالق، التي 
كانت تهدف اإىل مكافحة انت�شار ال�شاللة اأوميكرون �شديدة العدوى، 
يوم الثنني وكان مقررا يف البداية اأن ت�شتمر ع�شرة اأيام. وتخ�شع 

معظم اأحياء املدينة لالإغالق يف الوقت الراهن.

عوا�سم

كييف

مو�سكو

طوكيو

بكني

 فرق من ال�سليب الأحمر يف طريقه� مل�ريوبول
•• جنيف-رويرتز

�شحفية  اإف���ادة  يف  الأح��م��ر  لل�شليب  الدولية  اللجنة  با�شم  متحدث  ق��ال 
الأوكرانية  ال�شاحلية  ماريوبول  مدينة  اإىل  موظفني  تر�شل  اللجنة  اإن 
املحا�شرة وتاأمل يف اأن يت�شنى البدء يف عمليات اإجالء اآلف املدنيني  اأم�ش 

اجلمعة.
ت�شريح  “لدينا  وات�����ش��ون  اإي����وان  الأح��م��ر  ال�شليب  با�شم  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
اأن تبداأ )عملية  اإىل ماريوبول... ناأمل  بالتحرك اليوم ونحن يف طريقنا 
اللجنة  اأن  تفا�شيل  يف  اخل��و���ش  دون  اأ���ش��اف  لكنه  اليوم”.  الآم���ن(  املمر 
بدون  وغ��ادرت  القافلة،  مع  اإن�شانية  م�شاعدات  لنقل  اإذن  على  حت�شل  مل 

الإمدادات الطبية وغريها من الإمدادات التي كانت معدة م�شبقا.
يتاألف فريق ال�شليب الأحمر من ثالث �شيارات تقل ت�شعة من موظفيه، 
ويعتزم قيادة قافلة من حوايل 54 حافلة اأوكرانية وعدد غري معروف من 

املركبات اخلا�شة للخروج من املدينة.
واأ�شاف وات�شون اأن الوجهة مل تتحدد بعد، لكنها �شتكون داخل اأوكرانيا.

ماريوبول مطوقة منذ الأيام الأوىل للغزو الرو�شي لأوكرانيا الذي بداأ يف 
24 فرباير �شباط. وف�شلت م�شاع �شابقة لهيئات اإغاثية يف الدخول.

وقال رئي�ش بلدية ماريوبول هذا الأ�شبوع اإن ما ي�شل اإىل 170 األفا من 
�شكانها حما�شرون هناك دون كهرباء مع تناق�ش الإمدادات، يف حني يحقق 

فريق حقوق الإن�شان التابع لالأمم املتحدة يف تقارير عن مقابر جماعية.
 

االأمم املتحدة حتذر من زعزعة اال�صتقرار يف ال�صودان 

�سبح اجلوع يط�رد ال�سودانيني و�سط ندرة امل�س�عدات 

النتخ�ب�ت الرئ��سية الفرن�سية.. من املر�سح الأوفر حظ�؟

جزر �سليم�ن ت�ستبعد ا�ست�س�فة ق�عدة �سينية 
ال���دول يف  اأوائ���ل  اأن الدولتني هما م��ن  اأك��د فيه  ق��ال يف بيان 

جنوب الهادي التي اأقامت عالقات ثنائية مع بكني.
واأ�شاف “تدرك احلكومة التداعيات الأمنية ل�شتقبال قاعدة 
ع�شكرية، ولن تتهاون يف ال�شماح مبثل تلك اخلطوة طاملا هي 

يف ال�شلطة«.
على  املا�شي،  الأ���ش��ب��وع  �شربت  م�شودة  وف��ق  التفاقية،  تن�ش 
اجلزيرة  يف  �شيني  وع�شكري  اأمني  بانت�شار  ت�شمح  اإج���راءات 

التي ت�شهد ا�شطرابات والواقعة يف جنوب املحيط الهادي.
وف��ق��ا حلاجاتها  ل��ل�����ش��ني،  “ميكن  ب����اأن  م��ق��رتح��ا  وت�����ش��م��ن��ت 
ومبوافقة جزر �شليمان، اإجراء زيارات لل�شفن والقيام بعمليات 
متوين لوج�شتية والتوقف والعبور يف جزر �شليمان”. وت�شمح 
اأي�شا لل�شرطة ال�شينية امل�شلحة بالنت�شار بناء على طلب من 

جزر �شليمان لإر�شاء “النظام الجتماعي«.
الأف�����راد  “�شالمة  ب��ح��م��اي��ة  ال�شني”  “لقوات  و���ش��ُي�����ش��م��ح 

ال�شينيني” و”م�شاريع كربى يف جزر �شليمان«.
ومن دون املوافقة اخلطية للطرف الآخر ل ميكن لأي منهما 

الك�شف عن املهمات.
احللفاء  خم���اوف  ت��ه��دئ  مل  ���ش��وغ��اف��اره  ت�شريحات  اأن  غ��ري 
ال��دف��اع ال���ش��رتايل بيرت دات��و الغزو  الغربيني. وق���ارن وزي��ر 
الرو�شي لأوكرانيا بالطموح ال�شيني يف املنطقة. وقال ل�شبكة 
ن��ظ��ر رئي�ش  “اأتفهم واأح����رتم وج��ه��ة  ا���ش��رتال��ي��ا  ن��ي��وز  ���ش��ك��اي 
الوزراء �شوغافاره، لكن اأعتقد اأن علينا اأن نكون حذرين جدا 

هنا لأن ال�شينيني يبذلون جهوًدا حثيثة للغاية«.
لفتة،  �شغرية  ج��زر  يف  ين�شرونها  التي  “التكتيكات  اأ���ش��اف 

ت�شلك  بالتاأكد  ال�شني  لكن  عام،  كل  الكثري  فعلت  وا�شرتاليا 
م�شارا هنا، واأعتقد اأن الرئي�ش زيلين�شكي يفهم ذلك«.

ن�����ش��م��ة �شهدت  األ�����ف   800 ���ش��ك��ان��ه��ا  ع����دد  ال��ب��ال��غ  وال����دول����ة 
ا�شطرابات �شيا�شية واجتماعية، والعديد من ال�شكان يعي�شون 

يف فقر.
اقتحام  متظاهرون  حاول  املا�شي  الثاين-نوفمرب  ت�شرين  يف 
الربملان وقاموا باأعمال �شغب ا�شتمرت ثالثة اأيام �شقط فيها 
ال�شيني يف  واأحرقوا خاللها م�شاحة كبرية من احلي  قتلى، 

هونيارا.
200 عن�شر يف اإطار قوة حفظ ال�شالم من  وُن�شر اأكر من 
لإر�شاء  ونيوزيلندا  اجلديدة  غينيا  وبابوا  وفيجي  ا�شرتاليا 

الهدوء وتفادى �شوغافاره الإطاحة به.

•• �سيدين-اأ ف ب

اأم�ش  ���ش��وغ��اف��اره  مانا�شيه  �شليمان  ج��زر  وزراء  رئي�ش  ق��ال 
�شينية  ع�شكرية  قاعدة  ببناء  ت�شمح  لن  حكومته  اإن  اجلمعة 
على اأرا�شي بالده “طاملا هي يف ال�شلطة” مدافعا عن اتفاق 

اأمني معلق مع بكني.
وم���وؤك���دا م��ا اأع��ل��ن��ه اأم����ام ب��رمل��ان ه��ون��ي��ارا يف وق���ت ���ش��اب��ق هذا 
الأ�شبوع، قلل �شوغافاره من اأهمية خماوف اأن ت�شمح التفاقية 
بتواجد قاعدة �شينية يف جنوب الهادئ معتربا تلك التقارير 

“معلومات م�شللة يروج لها معلقون مناه�شون للحكومة«.
واإذا كانت ال�شني ت�شعى لإقامة قاعدة ع�شكرية لها يف الهادئ 
كما  اأو فيجي”  بابوا غينيا اجلديدة  اإم��ا مع  “لقامت بذلك 

•• اخلرطوم-رويرتز

اآخرين من  ينذر العام اجل��اري ماليني 
ترتفع  فالأ�شعار  ب��اجل��وع،  ال�شودانيني 
يف  ا�شطراب  و�شط  تتقل�ش  واملحا�شيل 
القت�شاد ويف هطول الأمطار، وذلك يف 
اإم��دادات الغذاء خطرا  وقت تواجه فيه 
اأجنبية  م�شاعدات  تعليق  ظ��ل  يف  اأك���رب 

ومع احلرب الدائرة يف اأوكرانيا.
الرتفاع  يف  الآخ����ذة  اجل���وع  فم�شتويات 
تهدد  املتحدة  الأمم  وك��الت  توقعات  يف 
ب��امل��زي��د م��ن زع��زع��ة ال���ش��ت��ق��رار يف بلد 
يتفاقم فيه ال�شراع والفقر منذ انقالب 

ع�شكري يف العام املا�شي.
ويئن ال�شودان حتت وطاأة اأزمة اقت�شادية 
بالرئي�ش عمر  الإط���اح���ة  ق��ب��ل  م��ا  م��ن��ذ 
 .2019 ع�����ام  ان��ت��ف��ا���ش��ة  يف  ال��ب�����ش��ري 
النتقالية  احل���ك���وم���ة  وا����ش���ت���ق���ط���ب���ت 
الدولرات،  مبليارات  دولية  م�شاعدات 
ل��ك��ن ذل���ك ت��وق��ف ب��ع��د الن���ق���الب، مما 
النهيار  هاوية  حافة  اإىل  ال�شودان  دفع 
الق��ت�����ش��ادي. وارت��ف��ع��ت الأ���ش��ع��ار بفعل 
اإ�شالحات  وتبني  العملة  قيمة  خف�ش 
اإىل  يف منظومة الدعم، وقفز الت�شخم 
ما يزيد عن 250 باملئة. ففي العا�شمة 
اخلبز  رغ���ي���ف  ���ش��ع��ر  زاد  اخل�����رط�����وم، 
قبل  ���ش��ودان��ي��ني  جنيهني  م��ن  ال�شغري 
50 جنيها )0.11  اإىل ح��وايل  عامني 

دولر( اليوم، مع اأن حجمه اآخذ يف التناق�ش. ت�شري بيانات 
من  باملئة   87 ح���وايل  اأن  اإىل  وال��زراع��ة  الأغ��ذي��ة  منظمة 
واأوكرانيا،  رو�شيا  ياأتي من  ال�شودان  ي�شتورده  الذي  القمح 
تاأثرا باحلرب يف  العربي  العامل  اأك��ر دول  مما يجعله من 

اأوكرانيا.
ويف متجر �شغري لبيع اخل�شروات يف احللفايا على اأطراف 
امل��اي��ل��ة دي  العي�شة  ك���ان  “اإذا  اأح��م��د  ح���اج  ق���ال  ال��ع��ا���ش��م��ة، 
بخم�شني جنيه، معي�شة �شنو تاين؟” اأي كيف تكون احلياة.

وت�شري تقديرات البنك الدويل اإىل اأنه يف 2021، كان 56 
باملئة من �شكان ال�شودان البالغ عددهم 44 مليونا يعي�شون 
على اأقل من 3.20 دولر، اأي حوايل األفي جنيه �شوداين، 

يف اليوم ارتفاعا من 43 باملئة يف 2009.
الأغذية  برنامج  ت��ق��دي��رات  خل�شت  امل��ا���ش��ي،  الأ���ش��ب��وع  ويف 
اجلوع  م��ن  م�شتويات  ي��واج��ه��ون  م��ن  ع���دد  اأن  اإىل  ال��ع��امل��ي 
�شتجربهم على بيع اأ�شول اأ�شا�شية، اأو من لن يكون لديهم 
�شيء اآخر ميكن بيعه، �شيت�شاعف بحلول �شبتمرب اأيلول اإىل 

18 مليونا.
الفقراء  مل�شاعدة  الإغاثة منذ فرتة طويلة  وك��الت  وتعمل 
ال�شودان.  ���ش��ردت��ه��م احل���رب يف  ال��ري��ف��ي��ة وم���ن  امل��ن��اط��ق  يف 
عملياته  نطاق  العاملي  الأغذية  برنامج  و�شع   ،2019 ويف 

لت�شمل مراكز ح�شرية لأول مرة.
“مل  وارد  م��اري��ان  للربنامج  القطري  امل��دي��ر  نائبة  وق��ال��ت 
اإنها  �شهرين،  اأو  �شهر  قبل  اأو  بالأم�ش  القفزة  ه��ذه  حت��دث 

•• باري�س-وكاالت

الرئي�ش  تقدم  فرن�شا  يف  حديث  راأي  ا�شتطالع  اأظهر 
من  عالية  بن�شبة  م��اك��رون،  اإمي��ان��وي��ل  للبالد  احل��ايل 
الناخبني على مناف�شيه يف النتخابات الرئا�شية املزمع 

اإجراءها يف 10 اأبريل املقبل.
ووفق ال�شتطالع، الذي اأجرته موؤ�ش�شة “اإيالب”، فقد 
الت�شويت  نوايا  من  املئة  يف   28 على  م��اك��رون  ح�شل 
�شيت�شدرها،  التي  الأوىل  اجل��ول��ة  يف  نقطة(   0،5+(
لكن الفجوة مع مارين لوبان �شت�شيق ب�شبع نقاط يف 
املئة  يف   47،5 على  املر�شحة  لتح�شل  الثانية  اجلولة 

من الأ�شوات.
ويرى املحلل ال�شيا�شي املخت�ش بال�شاأن الفرن�شي نزار 
اجلليدي، اأن الرئي�ش احلايل اإميانويل ماكرون ينطلق 
من  لعديد  الن��ت��خ��اب��ات  ب��ه��ذه  للفوز  واف���رة  بحظوظ 
ا�شم  �شتحدد  والتي  الدولية  املتغريات  اأهمها  الأ�شباب 

الرئي�ش املقبل.
يقول اجلليدي اإن  ويف ت�شريح ل�”�شكاي نيوز عربية”، 
من املنتظر اأن يحظى ماكرون بدعم اأوروبي واأمريكي 
باعتباره املفاو�ش الر�شمي للرئي�ش الرو�شي فالدميري 

بوتن يف حرب اأوكرانيا.
اأح�شن  على  م��اك��رون  ا�شتغل  فقد  اجلليدي،  وبح�شب 
ميثل  ال���ذي  الأوروب�����ي،  للمجل�ش  فرن�شا  رئا�شة  وج��ه 

الوكالة  ل��ك��ن  م�شتمرة،  امل��ب��ا���ش��رة  الإن�����ش��ان��ي��ة  وامل�����ش��اع��دات 
علقا  العاملي  الأغذية  وبرنامج  الدولية  للتنمية  الأمريكية 
انتقالية  التي كانت ت�شتهدف دعم حكومة مدنية  الربامج 
العام  يف  القمح  ا�شتهالك  رب��ع  ح���وايل  تغطية  ط��ري��ق  ع��ن 
الغذاء  من  خمزوناته  اإن  الأغذية  برنامج  ويقول  املا�شي. 
يف ال�شودان �شتنفد بحلول مايو اأيار يف غياب متويل جديد.

واحلياة يف اخلرطوم ومدن اأخرى تنتابها حالة من ال�شلل 
الع�شكري،  للحكم  املناه�شة  املتكررة  الحتجاجات  ب�شبب 

والتي تذكيها عادة امل�شاكل القت�شادية.
احللفايا  ال��زراع��ي يف  املهند�ش  اهلل،  دف��ع  اهلل  ق��ري��ب  وق���ال 
والكهرباء،  ال��غ��ذاء  تكاليف  توفري  يف  �شعوبة  يجد  وال��ذي 
“كل التداعيات تقع على هذا املواطن.. هو من يتحمل ذلك 

العبث ال�شيا�شي.
“ميكن زمان املواطن كان يخجل يقول اأنا جعان، لكن الآن 

اأ�شبحت امل�شاألة وا�شحة«.

التقلبات االقت�صادية
ق�شري  من��و  توقف  الب�شري،  عمر  ال�شابق  الرئي�ش  عهد  يف 
ع��ن��دم��ا ان��ف�����ش��ل ج��ن��وب ال�������ش���ودان ال��غ��ن��ي ب��ال��ن��ف��ط يف عام 
2011. بداأت البالد تعاين عجزا جتاريا كبريا وانخف�شت 
الرتفاع.  يف  الأ�شا�شية  ال�شلع  اأ�شعار  وب���داأت  اجلنيه  قيمة 
وكانت الزيادة احلادة يف اأ�شعار اخلبز املدعوم مبثابة �شرارة 
احتجاجات اأدت يف النهاية اإىل الإطاحة بالب�شري يف 2019. 

بل  وح��ده،  بال�شراع  مدفوعة  تعد  “مل  اأ�شافت  تراكمات«. 
ترتبط اأي�شا مب�شائل هيكلية مثل الت�شخم وتوافر العملة 

الأجنبية«.

ت�صاوؤل املحا�صيل
املزارعني  ا�شتطاعة  الت�شخم يحول دون  اإن  يقول اخلرباء 
والأ�شمدة  ال��ب��ذور  ت�شمل  التي  امل�شتلزمات  تكاليف  حتمل 
اآخذة يف التزايد ببع�ش  اأي�شا ا�شطرابات  والوقود. وهناك 
الأماكن  بع�ش  يف  الأمطار  وت�شح  املهمة،  الزراعية  املناطق 

بينما تهطل بغزارة يف اأخرى.
واأفادت تقديرات منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية 
العاملي باأن حما�شيل الذرة والدخن والقمح انخف�شت 30 
اخلم�ش  ال�شنوات  املتو�شط   خالل  يف  عليه  كانت  عما  باملئة 

املا�شية.
ال�شودان  ي��واج��ه  اأن  املتحدة  ل���الأمم  تابعة  هيئات  وتتوقع 
عجزا يف الذرة، وهو عادة من احلبوب الأ�شا�شية يف البالد، 
يف  باملنطقة  ع�شفت  التي  اجلفاف  موجات  منذ  م��رة  لأول 
الأ�شعار  اإن  املتعاملني  اأحد  املا�شي. وقال  القرن  ثمانينيات 

ت�شاعفت يف الأ�شهر الأربعة املا�شية.
ومل تُرد وزارتا املالية والزراعة على طلب التعقيب.

ومت جتميد متويل مبليارات الدولرات من البنك و�شندوق 
ال��ن��ق��د ال��دول��ي��ني، وال����ذي ك���ان ج���زء م��ن��ه خم�ش�شا لدعم 
امليزانية والتنمية الزراعية، وميكن األ يعود ب�شبب النقالب. 

ال�شباق  التي �شتدخل معه  ال�شخ�شيات  فرن�شا و�شعف 
كورونا  اأداء ماكرون خالل جائحة  اأن  كما  النتخابي، 
ي��ع��ت��ربه ال��ك��ث��ري م��ن ال��ف��رن�����ش��ي��ني داف��ع��ا ق��وي��ا لإع����ادة 
انتخابه، وهو الذي كان يرافق مواطنيه اأّول باأّول وقد 

جميع حكومات الحتاد الأوروب��ي، حيث ا�شطلع بدور 
اأجل  م��ن  اأوروب��ي��ة  حكومة   27 ب��ني  التن�شيق  يف  ب���ارز 
الع�شكرية  عمليتها  بعد  مو�شكو  على  العقوبات  فر�ش 
امل��ع��ار���ش��ة يف  اإىل �شعف  يف ك��ي��ي��ف. وي�����ش��ري اجل��ل��ي��دي 

و����ش���رع���ت احل���ك���وم���ة الن��ت��ق��ال��ي��ة التي 
تطبيق  يف  الب�شري  ���ش��ق��وط  ب��ع��د  ج���اءت 
اإ�شالحات �شريعة حتت اإ�شراف �شندوق 
العملة  قيمة  فخّف�شت  ال���دويل،  النقد 
والكهرباء  اخلبز  على  ال��دع��م  وقل�شت 
والديزل.  ال��ب��ن��زي��ن  ع��ل��ى  ك��ل��ي��ا  واأل��غ��ت��ه 
وعر�ش مقر�شون دوليون ودول غربية 
لكنهم  ال����دي����ون،  وت��خ��ف��ي��ف  امل�����ش��اع��دة 
ج��م��دوا ه���ذه الإج�������راءات ب��ع��د انقالب 
25 اأكتوبر ت�شرين الأول 2021. وما 
زال الت�شخم، الذي انخف�ش يف الأ�شهر 
يف  امل��ع��دلت  اأعلى  من  املا�شية،  القليلة 

العامل اإذ يتجاوز 250 باملئة.

م�صتويات الفقر
تقدر جماعات الإغاثة اأن 14.3 مليون 
عددهم  البالغ  ال�شكان  ثلث  اأي  ن�شمة، 
���ش��ي��ح��ت��اج��ون اإىل  44 م��ل��ي��ون��ا،  ح����وايل 
م�شاعدات اإن�شانية هذا العام، وهو اأعلى 
م�شتوى يف العقد املا�شي، يف زيادة باأكر 

من 50 يف املئة يف غ�شون عامني.
وي���ق���ول ب���رن���ام���ج الأغ����ذي����ة ال���ع���امل���ي اإن 
حوايل 18 مليونا �شيواجهون م�شتويات 
الغذائي بحلول  انعدام الأم��ن  حادة من 
اأي �شعف العام   ،2022 اأيلول  �شبتمرب 
املا�شي، ب�شبب ارتفاع الأ�شعار وانخفا�ش 

املحا�شيل وال�شراع يف بع�ش املناطق.

العنف والنزوح
ل�شنوات، خا�شة  واجلنوب  الغرب  ال�شودان �شراعا يف  �شهد 
يف منطقة دارف��ور التي عانت يف منت�شف العقد الأول من 
ال��ق��رن احل���ايل ���ش��راع��ا ب��ني اجل��م��اع��ات امل��ت��م��ردة والقوات 
 300 اأ�شفر عن مقتل حوايل  وامليلي�شيات، مما  احلكومية 
األف �شخ�ش. ووفقا لتقديرات الأمم املتحدة، نزح ما يربو 
 2.5 ح��وايل  ال��ب��الد،  اأن��ح��اء  يف  ن�شمة  على ثالثة ماليني 

مليون منهم يف دارفور.
وحذرت جماعات الإغاثة من اأن حوادث العنف، التي عادة ما 
تكون على �شكل هجمات للميلي�شيات اأو ا�شتباكات قبلية، قد 
زادت يف دارفور اإىل م�شتويات مل حتدث منذ �شنوات. ودفع 
هذا اأكر من 400 األف ن�شمة، بع�شهم موجود بالفعل يف 
املا�شي.  العام  ديارهم  من  الفرار  اإىل  النازحني،  خميمات 
اأن زيادة الفقر واجلوع ميكن  وحتذر جماعات الإغاثة من 

اأن يوؤجج ال�شراعات اأي�شا.

الالجئون
بينهم كثريون  1.1 مليون لجئ، من  ال�شودان  ي�شت�شيف 
 50 من جنوب ال�شودان واإريرتيا، بالإ�شافة اإىل اأكر من 
األفا فروا بعد تفجر ال�شراع يف منطقة تيجراي الإثيوبية 
ال�شودان،  ب�شرق  خميمات  يف  يعي�شون  وه��م   .2020 ع��ام 
وهي منطقة �شهدت اأي�شا احتداما للتوتر ال�شيا�شي وخطر 

العنف يف العامني املا�شيني.

كانت عدد من قراراته حا�شمة يف احلد من اخل�شائر.
اإىل ح�شول  ت�شري  امل��ا���ش��ي  الأ���ش��ب��وع  ت��وق��ع��ات  وك��ان��ت 
ماكرون على 56 يف املئة من الأ�شوات، ولوبن على 44 
يف املئة يف اجلولة الثانية. وتبدو املناف�شة بني ماكرون 

ومارين لوبان اأكر احتداما من اأي وقت.
ال��رادي��ك��ايل ج��ان لوك  الي�شار  ع��زز زع��ي��م  م��ن جانبه، 
باملئة   15،5( الثالثة  امل��رت��ب��ة  يف  موقعه  ميلون�شون 
من نوايا الت�شويت بزيادة +0،5 نقطة(، متقدما على 
زم���ور )10،5  اإري���ك  الآخ���ر  امل��ت��ط��رف  اليمني  مر�شح 
التقليدي  ال��ي��م��ني  وم��ر���ش��ح��ة  ن��ق��ط��ة(   0،5+ ب��امل��ئ��ة، 
فالريي بيكري�ش، التي ما زالت حتتل املرتبة اخلام�شة 

يف ال�شتطالع )9،5 باملئة، -0،5 نقطة(.
ي�شار اإىل اأن امل�شائل املحلية الفرن�شية تراجعت يف �شلم 
يف  الأزم���ة  نتيجة  ولي��ت��ه  املنتهية  الرئي�ش  اهتمامات 
دولة،  كرجل  �شورته  املقابل  يف  ع��ززت  التي  اأوك��ران��ي��ا، 
التي  ال�شرائية  القوة  على  حملتها  فرتكز  لوبن،  اأم��ا 
حظوظها  زادت  وقد  للفرن�شيني،  الأول  ال�شاغل  متثل 
يف اجلولة الأوىل بنقطة مئوية لتبلغ نوايا الت�شويت 

ل�شاحلها 21 يف املئة.
واأج����ري ال���ش��ت��ط��الع ع��رب الإن���رتن���ت خ���الل اليومني 
املا�شيني، و�شمل عينة من 1531 �شخ�شا. ومن املقرر 
من  العا�شر  يف  لالنتخابات  الأوىل  اجل��ول��ة  تنظم  اأن 

ال�شهر املقبل، والثانية يف ال�24 منه.

الن�خبون املجريون بني متديد عهد اأورب�ن اأو طي �سفحته  •• بوداب�ست-اأ ف ب

ي�����ش��وت امل���ج���ري���ون  غ����داً الأح�����د يف 
م�شدودة  ان��ت��خ��اب��ي��ة  ح��م��ل��ة  خ���ت���ام 
يف  الرو�شية  احل���رب  عليها  هيمنت 
اأوكرانيا، مع ت�شجيل رئي�ش الوزراء 
ف��ي��ك��ت��ور اأورب������ان احل���اك���م م��ن��ذ 12 
ا�شتطالعات  تقدما طفيفا يف  عاما 
موحدة  معار�شة  مبواجهة  ال���راأي 

للمرة الأوىل.
املحلل يف  بولت�شو هونيادي  واأو�شح 
 Political Capital م��ع��ه��د 
ال���راأي  “ا�شتطالعات  اأن  امل�شتقل 
اأورب������������ان  ح��������زب  فوز”  ت����ت����وق����ع 
“فيدي�ش”، لكن الفارق طفيف ومل 
الذي يعتمد  ال��وزراء  ي�شبق لرئي�ش 
نهجا �شياديا اأن واجه يوما مثل هذا 

الغمو�ش يف النتخابات.
بر�ش  فران�ش  لوكالة  املحلل  وق���ال 

معتربا  مطروحة”  اخليارات  “كل 
اأ�شا�شية  الق�شوى”  “التعبئة  ان 
لإق���ن���اع ال��ن��اخ��ب��ني ال��ذي��ن م��ا زالوا 
م����رتددي����ن وي���ق���در ع���دده���م بنحو 
ي�شم  ال��ذي  البلد  يف  مليون  ن�شف 

9،7 ماليني ن�شمة.
اأن�شاره  ع��ام��ا(   58( اأورب����ان  ودع���ا 
مدينة  يف  جت���م���ع  اإىل  اجل���م���ع���ة 
�شيكي�شفيهريفار على م�شافة �شاعة 

برا من بوداب�شت.
و�شريدد رئي�ش الوزراء بهذه املنا�شبة 
“ال�شالم  اإىل  ال�����داع�����ي  خ���ط���اب���ه 
معار�شة  مب���واج���ه���ة  والأمن”، 
فحوى  وه���و  “خطرة”،  ي��ع��ت��ربه��ا 
ع��ل��ى لفتات  امل��رف��وع��ة  ال�����ش��ع��ارات 
انتخابية �شخمة. من جهته، يجمع 

بيرت ماركي زاي موؤيديه ال�شبت يف 
العا�شمة قبل ب�شع �شاعات من فتح 

مراكز القرتاح �شباح الأحد.
التي  اأن احلكومة  واأو�شح هونيادي 
اأوكرانيا  اإىل  اأ�شلحة  ت�شليم  ترف�ش 
الغزو  اإ�شكالية”  “جنحت يف ح�شر 
الرو�شي لهذا البلد “ب�شوؤال ب�شيط 
الدخول يف  باملجر  ج��دا: هل يجدر 

احلرب اأم ل؟«
وتابع اأن “هذه الر�شالة كانت اأكر 
التي  امل��ع��ار���ش��ة  ر���ش��ال��ة  م��ن  فاعلية 
رواب����ط  ع��ل��ى  انتقاداتها”  رك�����زت 

اأوربان مع الكرملني.
اأوربان  م�شلحة  يف  اأي�شا  �شب  وم��ا 
يتحاربان  ل  ال��ط��رف��ني  اأن  بح�شبه 
“املاكينة  اأن  اإذ  مت�شاوية  باأ�شلحة 

لعبت  لل�شلطة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��دع��ائ��ي��ة 
“ت�شويه  خ��الل  م��ن  حا�شما”  دورا 
الواقع” وحتريف خطاب املعار�شة، 
اآخ���������رون ع����ن نظام  ف���ي���م���ا حت�����دث 
الأف�شلية  يعطي  منحاز  انتخابي 

حلزب فيدي�ش.
ورد املتحدث با�شم احلكومة زولتان 
كوفاك�ش على هذه النتقادات موؤكدا 
“قواعد  اأن  ب��ر���ش  ف��ران�����ش  ل��وك��ال��ة 
وحمل على  اللعبة من�شفة متاما” 
دمية  اأن��ه  معتربا  املعار�شة  مر�شح 

“ل حزب له ول كتلة يف الربملان«.
 49“ زاي  م���ارك���ي  ب��ي��رت  وي���واج���ه 
املحافظ  ال��ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����ش  عاما” 
اخل��ارج عن الأمن���اط، مهمة �شعبة 
اإذ يتحتم عليه اأن يجمع حوله �شتة 

اليمينيني  ب��ني  م��ا  متباينة  اأح���زاب 
الدميوقراطيني  وال����ش���رتاك���ي���ني 
الأح���زاب  ه��ذه  وت��وح��د  والبيئيني. 
الإرادة يف اإ�شقاط اأوربان “املت�شلط”، 
وهي تدعو اإىل وقف التحول “غري 
 2010 ب��داأ عام  ال��ذي  الليربايل” 
بروك�شل  بح�شب  تواكبه  البلد،  يف 

انتهاكات كثرية للدميوقراطية.
اخليار  اأن  على  زاي  م��ارك��ي  و���ش��دد 
الب�شاطة”،  ب��ه��ذه  ي��وم��ا  ي��ك��ن  “مل 
اأوروب�����ا  “خيار  اع��ت��م��اد  اإىل  داع���ي���ا 
اإىل  اإ������ش�����ارة  يف  ال�شرق”  ول���ي�������ش 
الذي  وب��ك��ني  مو�شكو  م��ع  ال��ت��ق��ارب 
النتقاد  ال�����ش��دي��د  اأورب�������ان  ب��ا���ش��ره 

لالحتاد الأوروبي.
الأوك������راين  ال��رئ��ي�����ش  اأن  وال����واق����ع 

ا�شتهدف  زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي  ف��ول��ودمي��ري 
املجري  ال�������وزراء  رئ��ي�����ش  م��ب��ا���ش��رة 
مقطع  يف  م�شورة  ر�شالة  يف  فدعاه 
ف��ي��دي��و اإىل اخ��ت��ي��ار م��ع�����ش��ك��ره. يف 
الدولة  ات��ه��م��ت احل��ك��وم��ة  امل��ق��اب��ل، 
�شري  يف  التدخل  مبحاولة  امل��ج��اورة 

النتخابات.
العزلة  ك��ان��ت  “اإذا  كوفاك�ش  وق���ال 
حلماية  دف����ع����ه  ال�����واج�����ب  ال���ث���م���ن 
امل�شالح املجرية، فاإن رئي�ش الوزراء 
“اعتماد  اإىل  لف���ت���ا  يرتدد”  ل���ن 
املجر” على اإم��دادات الغاز والنفط 

الرو�شية.
و�شدد على “خربة” اأوربان “عميد 
قادة الحتاد الأوروبي يف ال�شلطة”، 
الأمريكي  ال��رئ��ي�����ش  و���ش��ف��ه  ف��ي��م��ا 
ال�����ش��اب��ق دون��ال��د ت��رام��ب ب��اأن��ه رجل 
معربا  وذك��ّي يحّب بالده”  “�شلب 

عن “دعمه التام” له.
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عربي ودويل
حرب اأوكراني�.. كيف اأ�سبح ه�تف اجلندي ق�تله؟

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر االآخر

•• اأوليفييه اأريفون

   يف ال��ق��رن احل���ادي والع�شرين، اأدرك���ت ال���دول اأن 
ت��اأت��ي م��ن خ��الل ال�شردّية واحل��ج��ج. يعتمد  ال��ق��وة 
�شردية  على  العامل  بقية  جت��اه  ال�شني  �شورة  بناء 
تتك�شف على عدة حماور. ل تقت�شر هذه ال�شردية 
ات�شمت  ال��ت��ي  اخل��ارج��ي��ة،  ال�شيا�شة  م��واق��ف  ع��ل��ى 
الدول  م��ع  املواجهة  بت�شلب  الأخ���رية  ال�شنوات  يف 
العدوانية  اخلطابات  من  يت�شح  ت�شلب  الغربية، 
الأحيان  ال�شينيني يف بع�ش  للدبلوما�شيني  للغاية 
التوجه  ت���زاي���د  اأو  الج��ت��م��اع��ي��ة،  ال�����ش��ب��ك��ات  ع��ل��ى 
هنا  نهتم  نحن  ت��امي��ز.  جللوبال  للغرب  املناه�ش 
)التي  الناعمة  ب��ال��ق��وة  ذل���ك،  عك�ش  على  ه��و،  مب��ا 
والقيم  الثقافة  من  ن��اي  جلوزيف  بالن�شبة  تتكون 

وال�شيا�شة اخلارجية(.
�شردية اأ�شعفها الوباء

   يف هذا ال�شياق، مير املحور الأول لل�شردية ال�شينية 
من خالل الرتويج للثقافة التقليدية. ويتم جت�شيد 
ه���ذا ال�����ش��ج��ل، م��ن ب��ني اأ���ش��ي��اء اأخ�����رى، م��ن خالل 
ت�شليط  حتى  اأو  وال�شينما،  كونفو�شيو�ش،  معاهد 
اأو  امل�شاملة، يف حدائق احليوان،  الباندا  ال�شوء على 

يف دورة الألعاب الأوملبية ال�شتوية الأخرية.
   املحور الثاين لهذه ال�شردية اقت�شادي. ويتمحور 
حول فكرة التنمية املتبادلة، وياأخذ �شكل م�شروعني: 
والطريق(  طرق احلرير اجلديدة )مبادرة احلزام 
وال�شرقية.  ال��و���ش��ط��ى  لأوروب�����ا   1  +  16 ومن�شة 
م��وث��ق��ة ج���ي���ًدا، ه���ي ب���رام���ج ت���ع���اون ت��ه��ي��م��ن عليها 
البلقان  ه��ن��ا،  وال��ت��ب��ادل.  التحتية  البنية  م�شاريع 
حالة ُتدّر�ش، حيث م�شالح ومنطق ال�شني والحتاد 
الأوروبي على ات�شال. بعد اخلطاب التاأ�شي�شي لعام 
امل�شرتكة”،  “املكا�شب  حول  متحور  ال��ذي   2013
يبدو  امل�شروعني،  �شروط  يف  الأخ��ري  التخ�شري  ثم 
اأن هاتني املبادرتني قد توقفتا. ومتهمة يف اإفريقيا 
ومنكفئة  م�شاريعها،  عّمقتها  التي  ال��دي��ون  ب�شبب 
كبرية  توا�شلية  حركة  ل  كوفيد،  منذ  نف�شها  على 

لل�شني  حول هذا املو�شوع يف عام 2022.
   امل���ح���ور ال��ث��ال��ث، ي�����ش��م��ل امل���زي���د م���ن الإج������راءات 
الإعالم،  و�شائل  �شراء  مثل  امل�شتهدفة،  الت�شالية 
والأكادمييني  لل�شيا�شيني  حم���ددة  ر���ش��ائ��ل  ون�شر 
من اأجل ال�شتفادة من حمطات التاأثري ومواجهة 

بع�ش الت�شكيك.
اليوم يطرح م�شكلة  ه��ذه اخلطب  ا�شتقبال  لكن     
لأن �شورة ال�شني تدهورت ب�شكل كبري، كما يت�شح 
م��ن ع���دة ا���ش��ت��ط��الع��ات ودرا����ش���ات ن�����ش��رت 2021 

و2022.
   هذا التدهور، ال�شابق لكوفيد، يت�شارع بال �شك. ل 
تزال ال�شكوك تطفو حول اأ�شل الفريو�ش، والنظام 
متهم باإخفاء الو�شع خالل الأ�شابيع الأوىل للوباء، 
املتوقعة.  النتائج  ت�شفر عن  القناع مل  ودبلوما�شية 
ال�شيني  “النموذج”  حت���ول  اأو����ش���ع،  ن��ط��اق  وع��ل��ى 
بالإعجاب  حظي  ال��ذي  الأم��را���ش،  على  لل�شيطرة 
عام 2020، اليوم اإىل منوذج م�شاد، وتبدو �شيا�شة 
يف  وقمعّية  عنها  للدفاع  قابلة  غ��ري  كوفيد  �شفر 
املبا�شرة  ال��ت��ح��دي��ات  ج��وه��ره��ا. ويف م��واج��ه��ة ه��ذه 
وغ����ري امل��ب��ا���ش��رة، ت��ب��دو ال���ط���رق الت�����ش��ال��ي��ة التي 
الغربي،  للجمهور  منا�شبة  غري  بكني  ت�شتخدمها 

على الأقل يف اأوروبا.
   ويف هذا ال�شياق، تاأتي احلرب يف اأوكرانيا لختبار 

ال�شردية ال�شينية ال�شعيفة.

امام اختبار احلرب
   ت��ظ��ل اأول���وي���ة م��و���ش��ك��و احل�����وار م���ع ال�����ش��ني من 
والع�شكرية  والثقافية  القت�شادية  عالقاتها  اأج��ل 
كانت  بينما  ال�شراع،  بداية  ومنذ  والدبلوما�شية. 
ال�����ش��ني ت��ب��ن��ي ع��الق��ة مم��ي��زة م���ع رو���ش��ي��ا، دافعت 
ال�شني عن موقف حيادي قائم على رف�شها التدخل 

يف �شوؤون اأي بلد.
   وي�شتند هذا الرف�ش اإىل تقاليد ال�شيا�شة اخلارجية 
ال�شلمي  التعاي�ش  حجج  لتطوير   1949 عام  منذ 
وعامل متعدد الأقطاب حيث يكون احلوار الند للند 
اإن مفهوم الأمن غري  اأم��ًرا �شرورًيا.  ال�شركاء  بني 
وال�شراع )موؤخًرا  التوتر  للتجزئة يف حالة  القابل 
الأمن الثقايف يف �شجل اآخر( ينظم املجموع وي�شمح 

نظرًيا لل�شني بتقدمي نف�شها كقوة م�شوؤولة.
   ويف هذا ال�شياق، فاإن الن�شال �شد الهيمنة ودعم 
املا�شي.  من  �شيء  ب��الأح��رى  هو  ال�شعبية  الق�شايا 

لكن الو�شع يف اأوكرانيا يتطلب من ال�شني التقدم 
ب�����ش��رع��ة، ان مل يكن  ب��وج��ه م��ك�����ش��وف، وال��ت��م��وق��ع 
اختيار هذا املع�شكر اأو ذاك، وهو موقف ل ت�شت�شيغه 

البالد.
   بالن�شبة لبكني، فاإن املخاطر والرهانات معقدة. 
التي  واملالية  والقانونية  القت�شادية  العقوبات  اإن 
قررها الحتاد الأوروبي �شد رو�شيا، هي اإ�شارة غري 
مع  التجارة  با�شتمرارية  املتم�شكة  لل�شني  مواتية 
الحتاد الأوروبي. ومتثل احلرب يف اأوكرانيا عاماًل 
غري منظم على املديني الق�شري واملتو�شط. وتتمثل 
اإحدى نتائج هذا الو�شع يف اإعادة تنظيم التدفقات 
�شيعود  والبيانات.  واملالية  والقت�شادية  ال�شيا�شية 
بالنفع على  ه��ذه  التنظيم  اإع��ادة  ج��زء من عمليات 
ال�شني، التي �شتتعزز عالقاتها التجارية مع رو�شيا، 
لإمالء  الالزمة  الو�شائل  ا  اأي�شً لها  �شتكون  والتي 
اإعادة  الآخ��ر من عمليات  التجارة. اجلانب  �شروط 
مقرتًنا  العاملي  النمو  ا�شتنزاف  هو  ه��ذه  التنظيم 
القيمة،  �شال�شل  على  الإق��ل��ي��م��ي  ال��ط��اب��ع  ب��اإ���ش��ف��اء 
بوباء  املرتبطة  الوعي والتطورات  مبا يتما�شى مع 
كوفيد-19. هذان اجلانبان غري مواتيني للتجارة 
كوفيد،  ع���دوى  ب��ع��ودة  يت�شم  ���ش��ي��اق  يف  ال�شينية، 
من  واخل��ارج��ي،  الداخلي  ال�شتقرار  اإىل  واحلاجة 
اأجل ال�شماح بتجديد ولية �شي جني بينغ يف اأكتوبر 

.2022
   بالتاأكيد، مل تتاأثر املحاور الثالثة لهذه ال�شردية 
ال��ق��وة الناعمة  ال��ق��در ب��احل��رب الأوك��ران��ي��ة.  بنف�ش 
واجلانب الثقايف تاأثرا قليال. يف املقابل، قد تواجه 
 +  16 من�شة  وم�شروعات  اجل��دي��دة  احلرير  ط��رق 
مادية  اك��راه��ات  تعليقها،  اأو  اإ�شعافها  مت  التي   ،1
م��ن ح��ي��ث ال��ت��دف��ق والأم�����ن. وخ�����ش��و���ش��ا، العملية 
والإعالمي،  ال�شيا�شي  التاأثري  اجل  من  الت�شالية 
اخرتاعها،  اإع��ادة  يجب  عليها،  التعليق  ي��زداد  التي 
�شماعها،  ميكن  اأخ��رى  ر�شالة  تطوير  الأق��ل  وعلى 

من اأجل اإقناع اجلمهور.
   اليوم، الر�شالة التي تبعث بها بكني مزدوجة. من 
حد  اإىل  موجهة  ال�شينية  احلكومة  حجج  ناحية، 
ما ل�شالح الكرملني، من خالل املفاهيم التي �شبق 
ذكرها اأو املوروثة من تاريخ �شيا�شي م�شرتك: املثري 
للم�شاكل هنا هو الغرب ورغبته يف التاأثري والنفوذ 
التي تدفعه اإىل الهتمام عن قرب مبناطق ل حاجة 
له فيها. اإن العامل “متعدد الأقطاب” الذي تنادي 
به بكني لي�ش موؤلًفا من اأمم ذات حقوق مت�شاوية، 

ولكن من قوى يجب اأن حترتم نظرياتها.
   ولكن، اأكر من رو�شيا، تتم�شك ال�شني بالعتماد 
امل���ت���ب���ادل، وت�����ش��ع��ى ج���اه���دة ل��ت��ق��دمي ن��ف�����ش��ه��ا كقوة 
العامل  اإىل  تنظر  ما  ودائ��ًم��ا  ت���وازن،  وعامل  �شالم، 
املقاربة طويلة  ف��اإن  ذل��ك،  من منظور طويل. ومع 
املدى، الكال�شيكية لال�شرتاتيجية ال�شينية، تظهر 
احل����الت، مهما  اخل��ا���ش��ر يف جميع  ه��ي  رو���ش��ي��ا  اأن 
اأوكرانيا: خ�شارة اقت�شادية،  كانت نتائج احلرب يف 
وخ�شارة رمزية، وعزلة. وعلق العديد من املراقبني 
وي  هو  ال�شيني  الأ�شتاذ  ن�شره  على حتليل  موؤخًرا 
بال�شرورة موقف  اإذا كان ل يعك�ش  )بالإجنليزية: 
الذي  اخلطاب  يف  يندمج  فاإنه  ال�شينية،  احلكومة 
العامل(.  بقية  اإىل  بتمريره  الخ���رية  ه��ذه  ت�شمح 
�شمال  الأوروب����ي وحلف  الحت���اد  اأن  وي  ه��و  يعترب 
الأطل�شي والوليات املتحدة والنموذج الدميقراطي 
على نطاق اأو�شع، �شيخرجون اأقوى من هذا ال�شراع، 
�شواء ماديا اأو كنموذج. وي�شري هذا التحليل، اإىل اأن 

ال�شني يجب اأن ت�شاعد رو�شيا يف البحث عن حل.
ال�شلطوي  من��وذج��ه  يظهر  اإل  اإىل  البلد  ي�شعى     
منوذج  م��ث��ل  �شلبي  ب�شكل  اخل��ا���ش��ة  وراأ���ش��م��ال��ي��ت��ه 
من  اخل�شو�ش  وجه  وعلى  بوتني،  الرئي�ش  رو�شيا 
اأجل تفادي قراءة هذه احلرب على اأنها �شراع بني 

الدميقراطية وال�شلطوية.
   وف���ّي���ة ل��ت��م��و���ش��ع��ه��ا امل���ت���زن، ت�����ش��ع��ى ال�����ش��ني اإىل 
�شركائها  مع  التجارة  وموا�شلة  حميطها،  مراعاة 
مناف�شتها  خ��الل  من  حمتكرة  وتظل  الأوروب��ي��ني، 
مفرتق  على  اإن��ه��ا  املتحدة.  ال��ولي��ات  م��ع  املنهجية 
“اللحظة  ط���رق ومي��ك��ن��ه��ا حم���اول���ة اخل�����روج م���ن 
دور  ل��ع��ب  حم��اول��ة  ��ا  اأي�����شً وميكنها  امليكافيلية”. 
الأ�شواء  حتت  الآن  تتقدم  اإنها  احلميدة.  امل�شاعي 
الأوروبية  ال�شعوب  اأع��ني  حت��ت  بالكامل،  الكا�شفة 
الأقنعة  وبعنف  ف��ج��اأة  راأوا  ال��ذي��ن  العاملية،  وحتى 

تت�شاقط.
ترجمة خرية ال�شيباين

ال�سردية ال�سي��سية ال�سينية �سدمته� احلرب يف اأوكراني�

* اأ�شتاذ بجامعة ليل الكاثوليكية، وم�شت�شار وباحث -يف ثالثة جمالت عمل: ال�شوؤون 
العامة والدبلوما�شية العامة والقوة الناعمة وال�شرد والتوا�شل بني الثقافات.

عن طريق الو�شول اإىل نظام حتديد املوقع العاملي اخلا�ش بالهاتف. واأيا 
نتيجة  باحل�شول على  تنتهي  فكلها  التتبع،  امل�شتخدمة يف  الو�شيلة  كانت 
التفا�شيل  لكن  ال��ه��ات��ف،  ي�شتخدم  َم��ن  موقع  لتحديد  م��ا  حل��د  معقولة 

الدقيقة لهذه الأنظمة تبقى اأ�شرارا ع�شكرية طي الكتمان.
لكن بات من املعروف اأن الرو�ش ي�شتخدمون يف اأوكرانيا منظومة “ليري 
ع�شكرية،  �شاحنة  يف  قيادة  ومركز  م�شرّيتني  طائرتني  من  املكّونة   ،”3

لتتبع مواقع القوات الأوكرانية.
مدى  يف  حممول  هاتف   2000 م��ن  اأك��ر  ر�شد  املنظومة  لهذه  وميكن 
كاملة  العثور على جمموعة  اإمكانية  يتيح  5.4 كيلومرت، مما  اإىل  ي�شل 

من القوات املعادية.
ويعتقد اأن القوات الأوكرانية ت�شتخدم تقنية مماثلة.

ويف منت�شف مار�ش املا�شي، قال م�شوؤولون اأمريكيون ل�شحيفة “نيويورك 

تاميز” اإن جرنال رو�شيا واحدا على الأقل ُقتل بعد اأن التقطت املخابرات 
اإلكرتونية  ح��رب  اأنظمة  مثل  ووج��ود  اأج��راه��ا.  هاتفية  مكاملة  الأوكرانية 
بال  �شيجارة  لإ�شعال  رقمية  “ن�شخة  اأ�شبح  الهاتف  رن��ني  اأن  يعني  كهذه 
كوبنهاغن  جامعة  يف  باحثون  ا�شتخدمه  ت�شبيه  وه��و  الليل”،  يف  مبالة 

الدمناركية للدللة على خطورة ا�شتخدام الهاتف يف اأماكن القتال.
النف�شاليني  يقاتلون  الذين  جلنوده  ن�شائح  الأوك��راين  اجلي�ش  واأ�شدر 
املدعومني من رو�شيا يف اإقليم دونبا�ش جنوب �شرقي البالد، ب�شاأن ا�شتخدام 

الهاتف املحمول، ومنها: اترك هاتفك و�شريحته يف املنزل.
اإذا اأردت اإجراء مكاملة هاتفية، ابتعد مل�شافة 400-500 مرت عن مواقع 

القوات. ل تذهب مبفردك، ا�شطحب معك �شديقا م�شلحا لتغطيتك.
اأف�شل مكان لإج��راء مكاملة هاتفية هو املواقع التي يوجد بها الكثري من 

املدنيني، ويف�شل اأن يكون ذلك يف البلدات املحررة حديثا.

•• كييف-وكاالت

تغادر مكانك  لكي  ث��وان   5 لديك  ت�شمع )�شوت( طائرة م�شرّية،  »عندما 
هذه ن�شيحة يقدمها اجلي�ش  وترك�ش، فال�شاروخ يطري بهذه ال�شرعة”، 
ن�شائح اجلي�ش  قائمة  الن�شيحة �شمن  وج��اءت هذه  الأوك���راين جلنوده. 
مواقع  يف  املحمولة  الهواتف  ا�شتخدام  خطر  ملواجهة  جلنوده  الأوك���راين 

القتال، بح�شب تقرير ل�شبكة “�شكاي نيوز” الربيطانية.
ال��ه��وات��ف ك����اأداة يف احلرب  ا���ش��ت��خ��دام �شبكات  اأدل���ة ج��دي��دة على  وظ��ه��رت 
اإذ يتتبع كل طرف هواتف الطرف  امل�شتعرة باأوكرانيا منذ نهاية فرباير، 

الآخر.
املحمول  الهاتف  موقع  التتبع  اأنظمة  بع�ش  حت��دد  اأن  اأي�شا  املمكن  وم��ن 
مبا�شرة، عند ات�شال اأجهزة املحاكاة به، وعلى �شبيل املثال ميكن فعل ذلك 

•• كولومبو-اأ ف ب

العا�شمة  الأم��ن يف  انت�شرت قوات 
غداة  اجلمعة  اأم�ش  ال�شريالنكية 
حماولة مئات املحتجني الغا�شبني 
غوتابايا  الرئي�ش  م��ن��زل  اق��ت��ح��ام 
طريقة  على  احتجاجاً  راجاباك�شا 
اإدارة حكومته لالأزمة القت�شادية 
غري امل�شبوقة يف البالد منذ �شبعة 

عقود.
جنوب  يف  الواقعة  الدولة  وتواجه 
اآ���ش��ي��ا وال��ب��ال��غ ع���دد ���ش��ك��ان��ه��ا 22 
��ا ك���ب���ريا يف  م���ل���ي���ون ن�����ش��م��ة ن��ق�����شً
وارتفاًعا حاًدا يف  الأ�شا�شية  ال�شلع 

الأ�شعار، تفاقمه الديون الهائلة.
كولومبو  يف  ال�����ش��رط��ة  واأع���ل���ن���ت 
عقب  ����ش���خ�������ش���ا   45 اع�����ت�����ق�����ال 
ال����ش���ط���راب���ات ال���ت���ي وق���ع���ت ليل 
اخل���م���ي�������ش واأ�����ش����ي����ب ف��ي��ه��ا رجل 

بجروح خطرية.
وُرف���ع حظر جت��ول فر�ش ليال يف 
وق���ت م��ب��ك��ر م���ن ���ش��ب��اح اجلمعة، 
اجلي�ش  ان��ت�����ش��ار  ت��ع��زي��ز  مت  ل��ك��ن 
حيث  املدينة  اأن��ح��اء  يف  وال�شرطة 
كان هيكل حافلة متفحمة ل يزال 
اإىل منزل  امل�����وؤدي  ال��ط��ري��ق  ي�����ش��د 

الرئي�ش.
وق�������ال م���ك���ت���ب ال���رئ���ي�������ش  اأم�������ش 

“الديوان اف ام”  اإذاع��ة     ونقلت 
اخلا�شة عن مذيوب اإ�شارته اىل اأن 
اأمام  للمثول  تلقى دعوة  الغنو�شي 
الفرقة املذكورة اجلمعة والتحقيق 
معه واىل انه رف�ش ت�شلم الدعوة 

ومت�شك باحل�شانة. 
   وك��ان��ت وك��ال��ة روي���رتز ق��د نقلت 
ان�����ه تلقى  ع����ن ال��غ��ن��و���ش��ي ق���ول���ه 
الرهاب  مكافحة  فرقة  من  دع��وة 
عقد  خلفية  ع��ل��ى  م��ع��ه  للتحقيق 

جل�شة للربملان عرب الأنرتنت. 
   وج���اءت دع���وة ال��ن��واب للتحقيق 
اإثر اإ�شراف الرئي�ش التون�شي قي�ش 
�شعيد على جمل�ش المن القومي 
واع�����ت�����ب�����اره م�����ا ح�������ش���ل حم���اول���ة 
ان���ق���الب���ي���ة ف��ا���ش��ل��ة وت�����اآم�����را على 
واخلارجي  الداخلي  ال��دول��ة  اأم��ن 
ل��ل��م�����ش بوحدة  ي��ائ�����ش��ة  وحم���اول���ة 
ان  معلنا  وا�شتقالليتها  ال���دول���ة 
وزيرة العدل اأذنت بو�شفها رئي�شة 
بفتح حتقيق يف  العمومية  النيابة 

الغر�ش.

اأرادوا  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  اإن  اجل��م��ع��ة 
اإىل  اإ�����ش����ارة  يف  “فو�شى”،  خ��ل��ق 
ال���ت���ي ع��م��ت دول يف  ال���ت���ظ���اه���رات 
ال�����ش��رق الأو����ش���ط اح��ت��ج��اج��ا على 
القت�شادية  وال�شعوبات  الف�شاد 

منذ اأكر من عقد.
ملكتب  م��ق��ت�����ش��ب  ب���ي���ان  يف  وج������اء 
ليل  “التظاهرة  اأن  ال���رئ���ي�������ش 
ق���وى متطرفة  ق��ادت��ه��ا  اخل��م��ي�����ش 

تدعو اإىل عدم ا�شتقرار يف بلدنا«.
متظاهرون  اأغ��ل��ق  اخل��م��ي�����ش  ل��ي��ل 
بالإطارات امل�شتعلة طريقا رئي�شيا 

يوؤدي اإىل العا�شمة.
و�����ش����ار م���ئ���ات امل���ت���ظ���اه���ري���ن، بعد 
ان����ت���������ش����ار دع����������وات ع����ل����ى م����واق����ع 
التوا�شل الجتماعي، باجتاه منزل 

راجاباك�شا للمطالبة با�شتقالته.
واأ�����ش����ع����ل امل����ت����ظ����اه����رون ال����ن����ار يف 
حافلتني للجي�ش و�شيارة لل�شرطة 
ال�����ش��ك��ن��ي حيث  يف ح���ي م���ريي���ان���ا 
الرئي�ش، كما هدموا جداراً  منزل 
قريباً وا�شتخدموا حجارته لر�شق 

عنا�شر ال�شرطة واجلي�ش.
واأطلقت قوات الأمن النار لتفريق 
على  يّت�شح  اأن  دون  من  احل�شود، 
ا�شتخدمت  ك���ان���ت  اإذا  م���ا  ال���ف���ور 
الر�شا�ش  اأو  احل�����ّي  ال��ر���ش��ا���ش 
قنابل  اإىل  جل����اأت  ك��م��ا  امل��ط��اط��ي. 

وخراطيم  ل��ل��دم��وع  امل�شيل  ال��غ��از 
املياه لتفريقهم.

لوكالة  ر���ش��م��ي��ة  م�����ش��ادر  وق���ال���ت 
فران�ش بر�ش اإّن راجاباك�شا مل يكن 
املواجهات،  ه��ذه  خ��الل  منزله  يف 
الع�شكريني  امل�شوؤولني  كبار  لكن 

�شارعوا ملناق�شة الأزمة.
وتوقفت تغطية مبا�شرة للتظاهرة 
تلفزيونية  ���ش��ب��ك��ة  ت��ب��ث��ه��ا  ك���ان���ت 

اإنه  خا�شة، بعد ما قال �شحفيون 
�شغط من احلكومة.

ن�شرت  فيديو  ت�شجيالت  اأن  غ��ري 
الجتماعي  التوا�شل  مواقع  على 
وحتققت منها وكالة فران�ش بر�ش، 
يطلقون  ورج�����ال  ن�����ش��اء  اأظ���ه���رت 
املجنون  “اأيها  ت���ق���ول  ه���ت���اف���ات 
جميع  بتنحي  ومطالبني  ارحل” 

اأفراد عائلة راجاباك�شا القوية.

الذي  م��اه��ي��ن��دا  ال��رئ��ي�����ش  و�شقيق 
يكربه �شنا، يتوىل رئا�شة احلكومة 
فيما الأ�شغر با�شيل، يتوىل حقيبة 
�شامال،  الأك���رب  �شقيقه  اأم��ا  امل���ال. 
فهو وزير الزراعة فيما ابنه �شقيقه 

نامال يتوىل وزارة الريا�شة.
وت���ف���ج���ر ال���غ�������ش���ب ب�����ش��ب��ب اأزم�����ة 
اقت�شادية غري م�شبوقة يف البالد 

منذ �شبعة عقود.

   واأك����د ع���دد م��ن ال��ن��واب تلقيهم 
دعوات للمثول امام فرقة مكافحة 
للتحقيق  ب��ال��ق��رج��اين  الره�������اب 
يف  م�شاركتهم  خلفية  على  معهم 
يوم  للربملان  الفرتا�شية  اجلل�شة 
الرب��ع��اء مت خاللها الع���الن عن 

الغاء التدابري ال�شتثنائية.
ان������ه مت  اىل  م�������ش���ادر  واأ�������ش������ار     
من  نائبا   40 من  اأك��ر  ا�شتدعاء 
ق���ب���ل ف���رق���ة م��ك��اف��ح��ة الره�������اب. 
كتلة  رئي�ش  اخلمريي  عماد  وك��ان 
حركة النه�شة يف الربملان املجمدة 
ا���ش��غ��ال��ه ق��د اأك����د ب����دوره ان���ه متت 
دعوته للُمثول اأماَم فرقة مكافحة 

الرهاب بالقرجاين.

ا�صتبعاد االنتخابات
ا�شتبعد  م��ت�����ش��ل،  ����ش���ي���اق  ويف     
�شعيد،  قي�ش  ال��ت��ون�����ش��ي  ال��رئ��ي�����ش 
خالل اجتماع مع رئي�شة احلكوم�����ة 
جن���الء ب���ودن م�����ش��اء  اأم�����ش الأول 

اخل���م���ي�������ش اإج���������راء الن���ت���خ���اب���ات 
ال�ش�������هور  خ������الل  ال���ربمل���ان���ي���ة 
يف  ج��اء  ما  ح�شب  املقبلة،  الثالث�ة 
على  التون�شية  للرئا�ش����ة  من�شور 

في�شبوك.
   وا����ش���ت���غ���رب ق��ي�����ش ���ش��ع��ي��د من 
احل�����دي�����ث ع�����ن ������ش�����رورة اإج�������راء 
غ�شون  يف  ت�����ش��ري��ع��ي��ة  ان��ت��خ��اب��ات 
ث��الث��ة اأ���ش��ه��ر ع��ق��ب اإع���الن���ه حّل 
“من  ال�شعب، قائال  نواب  جمل�ش 
واهم   89 الف�شل  بتطبيق  يحلم 

وعليه اأن ي�شتفيق«.
   وق����ال ‘’ل اأع��ل��م م��ن اأي����ن اأت���وا 
بفتوى اأّن النتخابات �شتكون وفق 
نف�شه  ب  ن�شّ وم��ن   ...89 الف�شل 
مفتيا للديار التون�شية يف القانون 
“نحن  وت�����اب�����ع  الد�شتوري”، 
نتحدث عن الدولة وا�شتمراريتها 
موعد  ت��دب��ري  ع��ن  ل  وا�شتقاللها 

النتخابات«.
   وكان احلزب الد�شتوري احلر، وهو 

ا�شتطالعات  ت�شري  معار�ش  حزب 
الأك���رب يف  اأن���ه �شيكون  اإىل  ال����راأي 
انتخابات،  اأج���ري���ت  اإذا  ال���ربمل���ان 
لنتخابات  ال���دع���وة  ع��ل��ى  ���ش��ع��ي��د 
الربملان.  ح���ل  اأع���ق���اب  يف  م��ب��ك��رة 
اإن��ه ل خيار  وق��ال��ت عبري مو�شي، 
اآخر اأمام �شعيد مبوجب الد�شتور، 
يف  لن��ت��خ��اب��ات  ال���دع���وة  عليه  واإن 

غ�شون ثالثة اأ�شهر.
   واأكدت مو�شي اإن احلزب �شيقاطع 
ا�شتفتاء يدعو اإليه الرئي�ش �شعيد 

يف يوليو وتعهدت بالت�شدي له.
    ويف تعليقه على قرار حل الربملان، 
امل�شتقلة  العليا  الهيئة  ع�شو  اأ�شار 
اأّن  بوع�شكر  ف���اروق  لالنتخابات، 
اجلمهورية  رئي�ش  ي��ل��زم  ال��ق��ان��ون 
بالدعوة لالنتخابات  اأمر  باإ�شدار 
 90 ي���ت���ج���اوز  يف ظ����رف زم���ن���ي ل 
املوؤ�شرات ل تظهر  اإن  يوما، قائال 
وج���ود ن��ي��ة لإج��رائ��ه��ا خ���الل هذه 

املّدة.

قلق اأمريكي 
   واأب����دت ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة اأم�ش 
العميق”  “قلقها  اخلمي�ش  الأول 
حل  التون�شي  الرئي�ش  ق���رار  اإزاء 
الربملان، م�شددة على وجوب العودة 

�شريعاً اإىل “حكومة د�شتورية«.
با�شم اخلارجية  املتحدث  وق��ال     
الأم���ريك���ي���ة ن��ي��د ب���راي�������ش خالل 
“الوليات  اإن  ���ش��ح��ف��ي،  م���وؤمت���ر 
قرار  اإزاء  ل��ل��غ��اي��ة  ق��ل��ق��ة  امل��ت��ح��دة 
الربملان  ح���ل  ال��ت��ون�����ش��ي  ال��رئ��ي�����ش 
ب�شكل اأحادي، واإزاء تقارير مفادها 
اأن ال�شلطات التون�شية تفكر باتخاذ 
اأع�شاء  ���ش��د  ق��ان��ون��ي��ة  اإج�������راءات 
يف ال���ربمل���ان«.    واأ���ش��اف، “اأبلغنا 
با�شتمرار  التون�شيني  امل�����ش��وؤول��ني 
�شيا�شي  اإ����ش���الح  ع��م��ل��ي��ة  اأي  ب����اأن 
و�شاملة،  �شفافة  ت��ك��ون  اأن  ي��ج��ب 
جمموعة  مع  بالتن�شيق  ُتنفذ  واأن 
والنقابات  ال�شيا�شية  الأح��زاب  من 

العمالية واملجتمع املدين«.

تعزيزات اأمنية يف �سريالنك� عقب احتج�ج�ت 

ر يف �سوري� م�سري جمهول ل�100 معتقل من الق�سّ
••بريوت-اأ ف ب

حذر خرباء لدى الأمم املتحدة  اأم�ش اجلمعة من اأن م�شري مئة 
ر ل يزال جمهوًل بعد مرور اأكر من �شهرين  معتقل من الق�شّ
على هجوم �شنه تنظيم داع�ش  على �شجن ي�شيطر عليه املقاتلون 

الأكراد يف �شمال �شرق �شوريا.
يف 20 كانون الثاين-يناير، �شّن التنظيم املتطرف هجوماً من�شقاً 
بني مقاتلني يف اخلارج و�شجناء يف الداخل على �شجن ال�شناعة 
يف حي غويران يف مدينة احل�شكة. وبعد ا�شتباكات ا�شتمرت اأياماً 
عدة واأ�شفرت عن مقتل املئات، ا�شتعادت القوات الكردية املدعومة 
اأمريكياً ال�شيطرة على ال�شجن، الذي متكن، وفق املر�شد ال�شوري 

حلقوق الإن�شان، مئات العنا�شر من التنظيم الفرار منه.
املتحدة من  الأمم  ل��دى  الإن�����ش��ان  خ��رباء حقوق  ح��ذر  اأن  و�شبق 
اأعمارهم  تتجاوز  بينهم من ل  ق�شراً”،  “معتقلني  اأطفال  وجود 

وق��ال اخلرباء  ال�شجن يف ظ��روف �شعبة.  ع��ام��اً، يف  ع�شرة و12 
الهجوم يف  ب�شدة من كونه ومنذ  “نحن قلقون  بيان اجلمعة  يف 
على  مئة  وم��ك��ان  م�شري  ي���زال  ل   2022 الثاين/يناير  ك��ان��ون 
الأق��ل من ه��وؤلء ال�شبية غري معروف، ما يثري خم��اوف جدية 

تتعلق بحقهم يف احلياة«.
اإىل الختفاء  “قد ترقى بع�ش ه��ذه احل��الت  واأ���ش��اف اخل��رباء 
ب��الأط��ف��ال ي��ج��ب ع��ل��ى الدول  ال��ق�����ش��ري، وع��ن��دم��ا يتعلق الأم����ر 
اإج���راءات حم��ددة حلمايتهم”،  تتخذ  اأن  الواقع  الأم��ر  و�شلطات 
اأن ال����دول ال��ت��ي ي��ت��ح��در م��ن��ه��ا ه����وؤلء الأطفال  م�����ش��ددي��ن ع��ل��ى 
حلمايتهم  وا�شحة”  م�شوؤوليات  تتحمل  العنف  يف  “العالقون 
الل���ت���زام���ات مب��ج��رد جت��اه��ل م�شري  ه���ذه  و”ل ميكنها جت��ن��ب 

مواطنيها«.
وكانت منظمات دولية عدة بينها “�شايف ذي ت�شيلدرن” )اأنقذوا 
الأطفال( و”هيومن رايت�ش ووت�ش” قدرت وجود اأكر من 700 

طفل حمتجزين يف �شجن ال�شناعة قبل الهجوم. واأعرب خرباء 
حول  املعلومات  توافر  عدم  اإزاء  قلقهم  عن  اأي�شاً  املتحدة  الأمم 
“الكثري  اأن  اإىل  م�شريين  الهجوم،  قبل  ال�شجن  يف  الق�شر  عدد 
الفرار  بالغة خالل حماولة  اأ�شيبوا بجروح  من هوؤلء الأطفال 

ول يتلقون العالج ال�شروري«.
مئات  الدميوقراطية  �شوريا  ق��وات  نقلت  الهجوم،  انتهاء  وبعد 

ال�شجناء اإىل �شجون اأخرى يف املنطقة.
القتال �شد  راأ���ش احلربة يف  الدميوقراطية  �شوريا  وكانت قوات 
من  الآلف  امل��ع��ارك  خ���الل  و�شجنت  ���ش��وري��ا.  يف  داع�����ش  تنظيم 
من  واأط��ف��ال  ن�شاء  خميمات  يف  حتتجز  بينما  التنظيم،  مقاتلي 

عائالت املقاتلني املتطرفني.
الذاتية  الإدارة  ت��ط��ال��ب  التنظيم،  ع��ل��ى  ال��ق�����ش��اء  اإع����الن  وم��ن��ذ 
اأف����راد عائالت  ب��ا���ش��ت��ع��ادة رع��اي��اه��ا م��ن  ال����دول املعنية  ال��ك��ردي��ة 

التنظيم ومواطنيها املحتجزين يف املخيمات وال�شجون.

بينهم را�صد الغنو�صي: ا�صتدعاء نواب للتحقيق

الرئي�ش التون�سي ي�ستبعد النتخ�ب�ت املبكرة بعد حل الربمل�ن
ماهر مذيوب  اأك��د     
م�������ص���اع���د رئ��ي�����س 
الربملان املنحل املكلف 
واالت�صال  باالإعالم 
رف�س  اجلمعة  اأم�س 
را�صد الغنو�صي ت�صلم 
ال����دع����وة امل��وج��ه��ة 
فرقة  قبل  من  اإليه 
م��ك��اف��ح��ة االإره����اب 
عقد  خ��ل��ف��ي��ة  ع��ل��ى 
افرتا�صية  جل�صة 
ومت�صكه  ل���ل���ربمل���ان 

باحل�صانة.

•• الفجر -تون�س

النتخابات غري مطروحة الن
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عربي ودويل

حتليل

قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانيةتطور ال�شطول ال�شيني يجرب اليابان على دخول ال�شباق

ال�شني  تاأكيد  ُيعّد      
كقوة بحرية اإقليمية، 
اأح������������د ال�����ت�����ح�����دي�����ات 
الرئي�شية التي تواجه 

ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني ال��ي��اب��ان��ي��ني. اإن 
املتزايد بني بكني وطوكيو  التوتر 
ال�شني،  ب���ح���ر  ع���ل���ى  ل��ل�����ش��ي��ط��رة 
اآ�شيا.  �شرق  يف  ال�شتقرار  يقّو�ش 
جزر  على  ال�شيادة  م�شاألة  ومتثل 
�شمال  الواقعة  -دي��اوي��و  �شينكاكو 
�شمتها  وال����ت����ي  ت�����اي�����وان،  غ�����رب 
معاهدة  بعد   1895 ع��ام  اليابان 
الإقليمي  ال��ن��زاع  �شيمونو�شيكي، 

الرئي�شي بني البلدين.
حول  ال���ق���ائ���م���ة  ال�������ش���ك���وك  اإن      
للوليات  احل��ق��ي��ق��ي  ال����ش���ت���ع���داد 
الو�شائل  ج��م��ي��ع  ل��و���ش��ع  امل��ت��ح��دة 
ال�شرورية للدفاع عن الأرخبيل يف 
اليابان  حال عدوان �شيني، ُيجرب 
على ت�شريع �شيا�شة اإعادة الت�شلح. 
هذه  الت�شلح  اإع���ادة  اأهمية  وت���ربز 
م���ن خ����الل ال����زي����ادة امل�����ش��ت��م��رة يف 
ارتفعت  ال��ت��ي  ال����دف����اع،  م��ي��زان��ي��ة 
موؤخًرا اإىل 53.8 مليار دولر، اأي 
الناجت  م��ن  باملائة   1.3 ي��ع��ادل  م��ا 
جزء  رغبة  ويف  الإج��م��ايل،  املحلي 
اليابانية  احل��اك��م��ة  ال��ط��ب��ق��ة  م��ن 
تعديل املادة 9 من الد�شتور، التي 
ت��ن�����ش ب�����ش��ك��ل خ��ا���ش ع��ل��ى تخلي 
الياباين عن احلرب كحق  ال�شعب 

�شيادي.
املتاحة  الرئي�شية  الأ�شلحة  اأحد     
ل���ط���وك���ي���و ل�������ش���م���ان ال�����دف�����اع عن 
اأ�شطولها  هو  البحرية،  م�شاحلها 

الع�شكري. 
املحللني  م���ن  ال���ع���دي���د  ي��ع��ت��ربه��ا 
اأف�شل  م����ن  واح��������دة  ال����دول����ي����ني 
القوات البحرية جتهيًزا يف العامل، 

لل�شيطرة  ال�����ش��ب��اق  يف  تتخلف  ل 
على قاع بحر ال�شني.

   ومع ذلك، فاإن البحرية ال�شينية 
لليابان  ميكن  �شعف  نقاط  لديها 
�شراع.  ن�شوب  ح��ال  يف  ا�شتغاللها 
ال��ت��ي تواجه  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  امل�����ش��ك��ل��ة 
ه�����ي ذات  ال�������ش���ي���ن���ي���ة  ال���ب���ح���ري���ة 
اأ�شطول  قواعد  جغرافية.  طبيعة 
املياه  يف  ال�����ش��ي��ن��ي��ة  ال���غ���وا����ش���ات 
الغوا�شات  اأّن  ح��ني  يف  ال�شحلة، 
النووية  ب���ال���ط���اق���ة  ت��ع��م��ل  ال���ت���ي 
العميقة  امل��ي��اه  يف  ت��ك��ون  اأن  يجب 
دون  ال�شبحية  قدراتها  ل�شتخدام 
اكت�شافها.     ونظًرا لعدم  اأن يتم 
املبا�شر  ال��و���ش��ول  اإم��ك��ان��ي��ة  ت��وف��ر 
ال��ه��ادئ، يجب  اأع��م��اق املحيط  اإىل 
ال�شيني  الغوا�شات  اأ�شطول  على 
نقاط الختناق،  �شل�شلة من  عبور 
الواقعة  وامل�شائق،  اجل��زر  خا�شة 
اليابانية  الإق���ل���ي���م���ي���ة  امل����ي����اه  يف 
اأ�شطول  و���ش��ي��ك��ون  وال��ت��اي��وان��ي��ة. 
ال��غ��وا���ش��ات ال��ي��اب��ان��ي��ة ال��ت��ي تعمل 
منا�شًبا  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ب���ال���ط���اق���ة 
ب�����ش��ك��ل خ��ا���ش ل��ل��دف��اع ع���ن نقاط 
الخ��ت��ن��اق ه����ذه. و���ش��ت��ك��ون املهمة 
ثابتة،  طبيعة  ذات  اأ�شا�شي،  ب�شكل 
الهادئة  الطبيعة  م��ن  م�شتفيدة 
التي  اليابانية  البحرية  لغوا�شات 

تعمل بالطاقة الكهربائية.
    ووف��ق ت��وم ���ش��وج��ارت، ال�شابط 
الأمريكية،  ال��ب��ح��ري��ة  يف  ال�����ش��اب��ق 
الختناق  نقاط  �شّد  يتم  اأن  ميكن 
متاًما بوا�شطة قوة الدفاع الذاتي 
اليابانية يف حال حدوث  البحرية 
تقليل  وبالتايل  ال�شني،  م��ع  ن��زاع 
التي  ال�شينية  ال��غ��وا���ش��ات  ت��اأث��ري 
ت��ع��م��ل ب��ال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة يف حال 

ن�شوب �شراع.

الذاتي  ال���دف���اع  ق����وة 
اليابانية  ال��ب��ح��ري��ة 
بتحقيق  م���ط���ال���ب���ة 
هدفني ا�شرتاتيجيني 
اأ����ش���ا����ش���ي���ني: ال����دف����اع ع����ن وح����دة 
ال���ب���الد، و���ش��م��ان و�شول  اأرا����ش���ي 
التجارة  اإىل طرق  امل�شتمر  اليابان 
الو�شول  ت��ع��ط��ي��ل  اإن  ال��ب��ح��ري��ة. 
اإىل طرق ال�شحن الدولية، ب�شبب 
اأن�����ش��ط��ة ج��ه��ات ح��ك��وم��ي��ة معادية 
مل�شالح طوكيو، �شيكون له عواقب 
يف  املحلية  ال�شناعة  على  وخيمة 

اليابان.
    ت��اري��خ��ي��ا، ال���ي���اب���ان ب��ل��د فقري 
ل���ذل���ك،  ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة.  امل���������وارد  يف 
املرتبطة  امل��خ��اط��ر  تقلي�ش  ف����اإن 
امل�����واد  واردات  ع���ل���ى  ب���الع���ت���م���اد 
للت�شغيل  ال��������الزم��������ة  اخل������������ام 
الأولوية  ه��و  ل�شناعتها،  ال�شليم 
لبلد  ال��ق�����ش��وى  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال�شم�ش امل�شرقة، واإن احلفاظ على 
ال�شادرات،  من  التجارية  امل�شالح 
اأ�شا�شي  ب�شكل  البحر  ط��ري��ق  ع��ن 
املحلي  الناجت  من  باملائة   15.5(
ا  اأي�شً 2020(، هو  الإجمايل عام 
م�شاألة ذات اأهمية حيوية لليابان.

ه�����ذه  اأج�����������ل حت����ق����ي����ق  وم���������ن     
الدفاع  ق����وة  ت�����ش��ل��ح��ت  الأه�������داف، 
على  ال��ي��اب��ان��ي��ة،  البحرية  ال��ذات��ي 
وج���ه اخل�����ش��و���ش، ب��اأ���ش��ط��ول من 
اأح�����دث ال��غ��وا���ش��ات، وم���ن اأح���دث 
ف��ئ��ت��ا �شوريو  ذل���ك  الأم��ث��ل��ة ع��ل��ى 
“التنني الأزرق” وتايغي “احلوت 

الكبري«.

قبل �شابقاتها. مت ت�شميتها تكرميا 
التابعة  الغوا�شات  اإم��داد  ل�شفينة 
التي  الإم����رباط����وري����ة  ل��ل��ب��ح��ري��ة 
طائرات  ح��ام��ل��ة  اإىل  حتويلها  مت 
خفيفة، و�شتحل “احلوت الكبري” 
يف ال��ن��ه��اي��ة حم��ل ال��غ��وا���ش��ات من 
التي تعمل منذ عام  اأويا�شيو،  فئة 

.1998
تايغي  ف���ئ���ة  دخ�������ول  وي�������ش���م���ح     
اليابانية  ال��دف��اع  ل��ق��وات  اخل��دم��ة 
مبوا�شلة حتديث وتعزيز اأ�شطول 
يلبي  مب��ا  الهجومية،  ال��غ��وا���ش��ات 
حددتها  ال��ت��ي  امل��ت��ط��ل��ب��ات  مت���اًم���ا 
املبادئ التوجيهية لربنامج الدفاع 
اأ�شطول  ل��زي��ادة  اجل��دي��د  الوطني 
اإىل   16 من  اليابانية  الغوا�شات 
22 وح��دة. ويعمل يف قوة الدفاع 
الذاتي البحرية اليابانية حاليا 8 

اأويا�شيو و12 �شوريو و2 تايغي.

اأ�صطول الغوا�صات اليابانية 
يف مواجهة ال�صني

   يتزامن تعزيز قدرات الغوا�شات 
اأ�شطول  ����ش���ع���ود  م����ع  ال���ي���اب���ان���ي���ة 
يتكون  ال��ذي  ال�شيني،  الغوا�شات 
منها  وح��������دة،   70 ح�������وايل  م����ن 
غوا�شات هجوم نووي )نوع 093( 
البالي�شتية  ال�شواريخ  وغوا�شات 
جيل  ظ��ه��ور  اإن   .)094 )ال���ن���وع 
ال�شواريخ  غ��وا���ش��ات  م��ن  ج��دي��د 
اإن(  ب����ي  اإ�������ش  ال��ب��ال�����ش��ت��ي��ة )اإ��������ش 
ال�شينية يجرب قوة الدفاع الذاتي 
التعجيل  على  اليابانية  البحرية 
حتى  غوا�شاتها  اأ�شطول  بتجديد 

فئة جديدة
 من الغوا�صات

   ب��دخ��ول املثالني الأخ��ريي��ن من 
-اوريو  اخل��دم��ة  حيز  �شوريو  فئة 
تكون  و2017،   2015- وتوريو 
ت��زود غوا�شاتها  دول��ة  اأول  اليابان 
وبالتايل  اأي��ون،  ليثيوم  ببطاريات 
الر�شا�ش،  ب���ط���اري���ات  ا���ش��ت��ب��دال 
امل�����ش��ت��خ��دم��ة ت��ق��ل��ي��دًي��ا م����ن قبل 

الغوا�شات. 
  يعتمد اختيار البحرية اليابانية 

“احلوت  و  الأزرق”  »ال��ت��ن��ني     
الغوا�ش������ات  م�����ن  الكبري”، 

الهجومية التقليدية.
الهجومية  الغوا�شات   مت ت�شميم 
لعت�����را�ش  اأ���ش�����������������ا���ش��������������ي  ب�����ش��ك��ل 
وتدمري �شفن العدو اأو الغوا�شات 
ال���������ش����ط����ح����ي����ة. وحت�������ت�������وي ه�����ذه 
ع��ل��ى وظائف  ���ا  اأي�������شً ال���غ���وا����ش���ات 
ومراقبة  ا���ش��ت��خ��ب��ارات��ي��ة  اأخ������رى 
جتّمع  وع����م����ل����ي����ات  وا�����ش����ت����ط����الع 

تكتيكية.

اليابانية يف     لقد مكنت اخل��ربة 
البطاريات،  ال��ن��وع م��ن  اإن��ت��اج ه��ذا 
والنجاح الت�شغيلي ل� اوريو وتوريو، 
ال��ي��اب��ان م��ن احل�����ش��ول ع��ل��ى جيل 
تعمل  التي  الغوا�شات  من  جديد 
بالكامل بوا�شطة بطاريات ليثيوم 

اأيون: فئة تايغي.
ت��اي��غ��ي، ه��ي غ��وا���ش��ة هجومية     
ت���ع���م���ل ب�����ال�����دي�����زل وال����ك����ه����رب����اء 
اأيون  ليثيوم  بطاريات  وت�شتخدم 
اأق����وى م��ن ت��ل��ك امل�����ش��ت��خ��دم��ة من 

ببطاريات  غ��وا���ش��ات��ه��ا  ل��ت��ج��ه��ي��ز 
اخل�شائ�ش  ع��ل��ى  اأي������ون  ل��ي��ث��ي��وم 
يقدمها  ال��ت��ي  امل��ف��ي��دة  الت�شغيلية 
هذا النوع من البطاريات، ول �شيما 
الطاقة الأكرب املخزنة لكل وحدة 
من ال��وزن واحلجم وق��درة مفيدة 
الر�شا�ش  ب���ط���اري���ات  م���ن  اأك�����رب 
بطاريات  اإن��ت��اج  وي��ت��م  احلم�شية. 
بوا�شطة  ال��ي��اب��ان��ي��ة  ال���غ���وا����ش���ات 
يوا�شا، وهي �شركة يابانية رائدة يف 

اإنتاج بطاريات الليثيوم اأيون.

ي�سمح دخول فئة ت�يغي اخلدمة مبوا�سلة حتديث وتعزيز اأ�سطول الغوا�س�ت الهجومية الي�ب�نية

غوا�صات من فئة تايغي:

البحرية الي�ب�نية تعزز طموح�ته� يف بحر ال�سني
قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، من اأف�صل القوات البحرية جتهيًزا يف العامل

التوتر املتزايد بني بكني وطوكيو لل�سيطرة على بحر ال�سني يقّو�ش ال�ستقرار يف �سرق اآ�سي�

غوا�شة يابانية من فئة �شوريوغوا�شة يابانية جديدة من فئة تايغي

غوا�شة �شينية

•• الفجر -األك�سندر بران�س –ترجمة خرية ال�سيباين
    تواجه اليابان طموحات الهيمنة ال�صينية يف بحر 
ال�صني اجلنوبي. وال تتوافق االأهداف ال�صينية يف 
لطوكيو.  اال�صرتاتيجية  امل�صالح  مع  املنطقة  هذه 
امام  خا�س  ب�صكل  ه�ّس  الياباين  البحري  واالأم��ن 
طموحات بكني. لذلك قررت اليابان تعزيز قدرات 
اأ�صطولها الع�صكري من خالل اإطالق فئة جديدة من 

وحدات الغوا�صات الهجومية: فئة تايغي.

فئة جديدة من الغوا�صات تعمل بالكامل بوا�صطة الليثيوم اأيون

بعد 200 ع�م.. ال�سويد تتخلى عن »�سي��سة احلي�د« •• ا�ستوكهومل-وكاالت

�شمن اإعادة ترتيب خريطة التحالفات الدولية كاإحدى نتائج حرب اأوكرانيا، 
تقدم  اأن  ت�شتبعد  ل  اأنها  اأندر�شون،  ماغدالينا  ال�شويد،  وزراء  رئي�شة  اأعلنت 
بالدها طلبا لالن�شمام اإىل حلف “الناتو”، يف حتّول لفت ملوقف ا�شتوكهومل 

عن �شيا�شة احلياد التي تتبناها منذ اأكر من قرنني.
�شون اأن هذا من موؤ�شرات اإطالة ال�شراع بني رو�شيا والغرب،  واعترب ُمتخ�شّ
انتهاك  ال�شويد  اإع��الن  بعد  تاأتي  ال�شويدية  احلكومة  ت�شريحات  اأن  خا�شة 
4 طائرات مقاتلة رو�شية جمالها اجلوي فوق بحر البلطيق و�شرقي جزيرة 

غوتالند ال�شويدية لفرتة وجيزة، ال�شهر اجلاري.
وقالت امل�شوؤولة ال�شويدية يف مقابلة تلفزيونية، اإن طلب الن�شمام “يتطلب 
لتخاذ  بها  املرتبطة  املخاطر  وطبيعة  املتاحة  لالإمكانيات  معمقا  حتليال 
اأف�شل قرار«. وهذه الت�شريحات الأوىل من نوعها التي ت�شدر ر�شميا، ففي 
للناتو تهديد لأمن �شمال  اأن الن�شمام  ال��وزراء  �شابق، اعتربت رئي�شة  وقت 
اأ�شوات  تعالت  املقبل،  �شبتمرب  الربملانية  النتخابات  اق��رتاب  وم��ع  اأوروب���ا. 

اأولف  اليمينية،  املعار�شة  زع��ي��م  ومنها  “الناتو”،  اإىل  لالن�شمام  م��وؤي��دة 
ح باأنه يف حال فوزه بالنتخابات �شيقّدم طلب ع�شوية  كري�شرت�شون، الذي لوَّ
ال�شويد باحللف. وك�شفت ا�شتطالعات الراأي اأن ن�شبة تاأييد الن�شمام للناتو 
تقرتب من 50 باملئة، بينما ترتاوح ن�شبة الراف�شني ما بني 25-30 باملئة.

احلياد  �شيا�شة  فنلندا،  بينهما  ويف�شل  رو�شيا  غرب  الواقعة  ال�شويد،  وتتبع 
منذ حرب 1809، التي تنازلت فيها عن اأرا�شي فنلندا لرو�شيا، وتدريجيا 
 1995 الأوروب���ي  لالحتاد  ان�شمامها  مع  �شيما  ل  ال�شيا�شة  ه��ذه  تراجعت 
الذي يلتزم ب�شيا�شة خارجية واأمنية م�شرتكة، وي�شم 21 ع�شوا من اأع�شاء 
“الناتو«. وظهر تعاون ال�شويد مع احللف ع�شكريا العام املا�شي، بعد دعوتها 
ل�7 دول من “الناتو” ملناورة “حتدي القطب ال�شمايل 2021”، وم�شاركتها 
اأن  من  ال�شويد  رو�شيا  ح��ّذرت  اأ�شبوعني،  منذ  الرنويج.  �شمال  التدريبات  يف 
انتقامي،  فعل  ورّد  وخيمة  ع�شكرية  ع��واق��ب  ل��ه  �شتكون  للناتو  الن�����ش��م��ام 

م�شتقّلة.  قراراتها  اأن  م��وؤّك��دة  التهديد،  ه��ذا  ال�شويدية  اخلارجية  ورف�شت 
لأوكرانيا  الرو�شي  الجتياح  اأن  الطو�شة،  م�شطفى  ال�شيا�شي  املحلل  ويجد 
اأث��ار الذعر واخل��وف ل��دى ال��دول الأوروب��ي��ة امل��ج��اورة للدب الرو�شي، والتي 
الطو�شة، يف حديثه  وُي�شري  الناتو ورو�شيا.  بنوع من احلياد بني  كانت تقف 
اأي  من  حتميها  مظلة  عن  تبحث  ال�شويد  اأن  اإىل  عربية،  نيوز  �شكاي  ملوقع 
ال�5  البند  من  وال�شتفادة  الأوكرانية،  احل��رب  ا�شتمرار  حال  حمتمل  خطر 
من ميثاق “الناتو” املتعلق بالدفاع عن اأي دولة ع�شو حال تعر�شها لهجوم. 
دولة  لأي  اأ�شلحة  اإر�شال  عدم  مبداأ  عن  ال�شويد  تخلت  اأوكرانيا،  حرب  ومع 
العاملية  احل��رب  لبداية  )املوافق   1939 عام  به منذ  وامللتزمة  ت�شهد حربا، 
الثانية(؛ حيث اأعلنت وزارة الدفاع عزمها اإر�شال 5 اآلف �شالح يدوي اإ�شايف 
م�شاد للدبابات ومعدات اإزالة الألغام لأوكرانيا، اإ�شافة اإىل 2500 بندقية 
هجومية و1500 �شالح م�شاد للدبابات و150 األف قذيفة اأر�شلتهم بداية 

احلرب. وتبلغ قيمة تكاليف حزمة الدعم الع�شكري املقدمة من ا�شتوكهومل 
“الناتو”،  اأم��ني ع��ام  اأمل��ح  20 مليون ي��ورو. يف مطلع العام اجل��اري،  لكييف 
ين�ش �شتولتنربغ، اإىل ال�شراكة الوثيقة مع ال�شويد باإجراء تدريبات ع�شكرية 
فعل احللف حال  رد  اإذا طلبت. وعن  للحلف  ان�شمامها  واإمكانية  م�شرتكة، 
تقدمي ال�شويد طلبا ر�شميا لالن�شمام، يتوقع الطو�شة اأنه �شريحب لرغبته 
لي�شت  �شتوكهومل  اأن  خا�شة  رو���ش��ي��ا،  جت��اه  الأوروب���ي���ة  اجل��اه��زي��ة  تقوية  يف 
اأو �شيا�شي اأو ا�شرتاتيجي مع مو�شكو باأن تكون على  ملتزمة باتفاق قانوين 
احلياد، على عك�ش و�شع اأوكرانيا. ورجح مناق�شة قمة الناتو املقبلة للطلب، 
ليفعِّل احللف الآلة الع�شكرية كورقة �شغط على مو�شكو، ير�شل بها ر�شائل 
اأع�شاوؤه، حت�ّشًبا لأي مواجهة مرتقبة مع اجلي�ش  باأن احللف يتمدد ويزيد 
جيو�ش  اأق���وى  ب��ني  ال�25  املرتبة  يف  ال�شويدي  اجلي�ش  وي�شّنف  ال��رو���ش��ي. 
 38 دولر، وميتلك  مليارات   8.6 بنحو  دفاعه  ميزانية  تقدر  العامل، حيث 
ولديه  �شبه ع�شكرية،  األ��ف  و22  ق��وات عاملة  األ��ف   16 بينهم  األ��ف جندي، 
204 طائرات حربية و371 مدرعة و49 مدفعا ذاتي احلركة، اإ�شافة اإىل 

316 وحدة بحرية �شمن اأ�شخم 5 اأ�شاطيل بحرية يف العامل.
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ن�سط�ء يغلقون ع�سر حمط�ت نفط يف بريط�ني� 

الولي�ت املتحدة حتذر الهند من التق�رب مع رو�سي�
•• نيودلهي- اأ ف ب

حذرت الوليات املتحدة الهند من التقارب مع رو�شيا، 
�شريغي  الرو�شي  اخلارجية  لوزير  زي��ارة  قبيل  وذل��ك 
الر�شوخ  بعدم  لإقناعها  �شعيا  نيودلهي  اإىل  لف��روف 

ل�شغوط الغرب لإدانة غزو مو�شكو لأوكرانيا.
المم  يف  ق����رارات  على  الت�شويت  ع��ن  الهند  امتنعت 
املتحدة تفر�ش عقوبات على مو�شكو. وت�شتمر يف �شراء 
مزوديها  اأك���رب  مو�شكو  تعترب  فيما  ال��رو���ش��ي  النفط 
اإزاء تزايد  بال�شالح. لكن نيودلهي ت�شارك قلق الغرب 
قتل  وقد  الهادي.  اآ�شيا-املحيط  بكني يف منطقة  نفوذ 
20 جنديا هنديا واأربعة جنود �شينيني يف ا�شتباك عند 

احلدود املتنازع عليها يف جبال هماليا يف 2020.
كبري  �شينغ،  دال��ي��ب  ع��ن  حملية  اإع���الم  و�شائل  ونقلت 
زيارة  خ��الل  ق��ول��ه  وا�شنطن،  يف  العقوبات  خمططي 
رو�شيا يف  الهند ل ميكنها العتماد على  اإن  لنيودلهي 

حال وقوع ا�شتباك اآخر.
ونقلت عن �شينغ قوله “ل اأظن اأن اأحدا �شي�شدق اأنه يف 
حال انتهكت ال�شني مرة اأخرى “خط املراقبة” �شتهب 

رو�شيا للدفاع عن الهند«.
قا�شية  غربية  لعقوبات  تخ�شع  التي  مو�شكو  واأعلنت 

 الرئ��سة املوريت�نية تعلن 
ت�سكيلة احلكومة اجلديدة 

•• نواك�سوط-اأ ف ب

حكومته  اأع�����ش��اء  ال��غ��زواين  ال�شيخ  ول��د  حممد  امل��وري��ت��اين  الرئي�ش  ع��نّي 
ال��وج��وه، وف��ق م��ا ج��اء يف مر�شوم  اجل��دي��دة التي �شهدت تغيري ع��دد م��ن 
ا�شتقالته قبل  ال��وزراء حممد ولد بالل قّدم الثالثاء  رئا�شي. كان رئي�ش 

اإعادة تكليفه الأربعاء ت�شكيل احلكومة اجلديدة.
واأ�شبح حممد �شامل ولد م��رزوك وزي��را جديدا للخارجية، تاركا من�شب 
وزير الداخلية الذي حل فيه حمله حممد اأحمد ولد حممد الأمني الذي 

كان مديرا لديوان رئي�ش اجلمهورية.
تتميز احلكومة اجلديدة مبغادرة وزراء منا�شبهم وبروز وجوه جديدة.

العدل  وزي��را  وبينهم  منا�شبهم،  يف  �شيادية،  حقائب  مكلفون  وزراء  وبقي 
وال�شوؤون الإ�شالمية. ت�شم احلكومة اجلديدة 4 ن�شاء مقابل 6 يف الفريق 
الواقف، يف من�شب  اأحمد  ولد  الغزواين، يحيى  وع��نّيَ  ال�شابق.  احلكومي 

الوزير الأمني العام لرئا�شة اجلمهورية.
اهلل  ال�شيخ عبد  ول��د  �شيدي  الرئي�ش  ل��ل��وزراء يف عهد  رئي�شا  الواقف  ك��ان 

الذي اأطاحه انقالب عام 2009.
واأو����ش���ح ال��واق��ف خ���الل ت��الوت��ه م��ر���ش��وم ت�شكيل احل��ك��وم��ة اجل��دي��دة اأن 
دم��اء جديدة يف عمل  الرئي�ش على �شخ  من  “حر�شا”  التغيري جاء  هذا 
احلكومة ورفع م�شتوى اأداء الإدارة وكفاءتها وقربها من املواطن. ويتوىل 

الغزواين ال�شلطة منذ اآب-اأغ�شط�ش 2019.

ردا على غزوها اأوكرانيا يف �شباط/فرباير عن �شراكة 
“غري حمدودة” مع ال�شني التي امتنعت بدورها اأي�شا 

عن اإدانة اأن�شطة مو�شكو احلربية.
متاأخرة  ���ش��اع��ة  يف  ن��ي��ودل��ه��ي  اإىل  لف������روف  وو����ش���ل 
اخلمي�ش اآتيا من ال�شني حيث اأ�شاد ببكني معتربا اأنها 
“نظام عاملي جديد عادل متعدد الأقطاب”.  جزء من 
الوزراء  رئي�ش  يلتقي لف��روف اجلمعة  اأن  املقرر  ومن 

ناريندرا مودي ووزير اخلارجية �ش. جي�شنكار.
بالروبية  دف��ع  اآل��ي��ة  و�شع  اإىل  ورو���ش��ي��ا  الهند  وت�شعى 
على  واللتفاف  التجارية  امل��ب��ادلت  لت�شهيل  وال��روب��ل 
الرو�شية،  البنوك  على  املفرو�شة  الغربية  العقوبات 

وفق تقارير اإعالمية.
الهندية تطلب  الدفاع  وزارة  اإىل  كتابا  رو�شيا  ووجهت 
ت�شهيل مدفوعات بقيمة 1،3 مليار دولر معلقة منذ 
تاميز  اإي��ك��ون��وم��ي��ك  �شحيفة  بح�شب  امل��ا���ش��ي،  ال�شهر 

املحلية.
اإن الوليات املتحدة على ا�شتعداد مل�شاعدة  وقال �شينغ 
الهند، ثالث اأكرب م�شتورد وم�شتهلك للنفط يف العامل، 

على تنويع م�شادرها من الطاقة والدفاع.
ل��ل��دول التي  ب��اأن��ه �شتكون ه��ن��اك ع��واق��ب  اأ���ش��اف  لكنه 

ت�شعى لاللتفاف على العقوبات.

على وا�صنطن اأن تكون حذرة من املناداة بتغيري النظام    

فورين اأفريز: الت�سوية مع بوتني قد تكون اأف�سل خي�ر لأمريك�

•• لندن-رويرتز

املحتجني على  م��ن  امل��ئ��ات  اأغ��ل��ق 
ت��غ��ري امل���ن���اخ حم��ط��ات ال��ن��ف��ط يف 
و�شعد  اجلمعة  بريطانيا  اأن��ح��اء 
ف����وق ناقالت  اأن�����ش��اره��م  ب��ع�����ش 
ال���ن���ف���ط ���ش��م��ن ح��م��ل��ة لإج���ب���ار 
اإعتمادها  اإن���ه���اء  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ة 

على الوقود الأحفوري.
)اإيك�شتينك�شن  جماعة  واأغلقت 
فو�شى  اأث����ارت  ال��ت��ي  ريبيليون(، 
لعدة  ل���ن���دن  و����ش���ط  م����روري����ة يف 
اأي��ام قبل ثالث �شنوات، وجماعة 
�شتوب  )ج���ا����ش���ت  ت���دع���ى  اأخ������رى 
اأويل(، م�شايف النفط حول لندن 

وبرمنجهام و�شاوثامبتون.
اإ�شيك�ش،  مقاطعة  �شرطة  وقالت 
الواقعة �شرقي لندن، اإنها تتعامل 
�شتة  ث��الث ح��وادث واعتقلت  مع 

اأ�شخا�ش.
وت��ع��د ه���ذه الح��ت��ج��اج��ات جزءا 
ت��ع��ت��زم جماعة  م���ظ���اه���رات  م���ن 
ريبيليون(  )اإي���ك�������ش���ت���ي���ن���ك�������ش���ن 
الهدف  اإن  وت���ق���ول  ب��ه��ا  ال��ق��ي��ام 
اإح������داث ا����ش���ط���راب يكفي  م��ن��ه��ا 
ومن  حتول”.  حل��ظ��ة  “ل�شنع 
املظاهرات  هذه  تنطلق  اأن  املقرر 

ني�شان.  اأب���ري���ل  م���ن  ال��ت��ا���ش��ع  يف 
ريبيليون(  )اإيك�شتينك�شن  وتريد 
احلكومات  م��ن  عاجلة  ا�شتجابة 
وحت���رك���ا ج��م��اع��ي��ا ل��الب��ت��ع��اد عن 
ال�����ش��ن��اع��ات امل��ل��وث��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة من 
�شيناريوهات  اأ����ش���واأ  جت��ن��ب  اأج���ل 

الحتجاجات  وت��اأت��ي  امل��ت��ج��ددة«. 
قبل اأيام من اإعالن احلكومة عن 
للطاقة  اجلديدة  ا�شرتاتيجيتها 
اإمداداتها  ت��ع��زز  اأن  يتوقع  ال��ت��ي 
حلماية  حم�����اول�����ة  يف  امل���ح���ل���ي���ة 
ب��ري��ط��ان��ي��ا م����ن م���وج���ة ارت���ف���اع 

العلماء.  ذك���ره���ا  ال���ت���ي  ال���دم���ار 
ب����ي����ان  يف  اجل�����م�����اع�����ة  وق�������ال�������ت 
ال�شتمرار  احل��ك��وم��ة  “اختارت 
الأحفوري...  للوقود  اإدمانها  يف 
التحول  عملية  ت�شريع  من  ب��دل 
الطاقة  ت����ق����وده  م�����ش��ت��ق��ب��ل  اإىل 

الغزو  ف��ي��ه��ا  ت�����ش��ب��ب  الأ����ش���ع���ار  يف 
الرو�شي لأوكرانيا.

بتحقيق  ب��ري��ط��ان��ي�����ا  وت��ع��ه�����������������دت 
ه���������دف خ����ف���������ش الن�����ب�����ع�����اث�����ات 
بحلول  ال�����ش��ف��ر  اإىل  ال��ك��رب��ون��ي��ة 
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 •• عوا�سم-وكاالت

����ش���دد ال����ع����امل ال�����ش��ي��ا���ش��ي ال����ب����ارز يف 
الأم��ري��ك��ي��ة �شمويل  ران����د  م��وؤ���ش�����ش��ة 
يحجب  األ  ������ش�����رورة  ع���ل���ى  ������ش�����اراب 
مواجهة  ع���ل���ى  ال���غ���رب���ي  الإ�������ش������رار 
بوتني،  ف��الدمي��ري  ال��رو���ش��ي  الرئي�ش 
ال���������ش����وؤال الأ����ش���ا����ش���ي ع����ن الأه�������داف 
الف�شلى  والطريقة  منها،  الأمريكية 
جملة  يف  ����ش���اراب  وك��ت��ب  لتحقيقها. 
اأن ت�شريح الرئي�ش  اأفريز”  “فورين 
الأم��ري��ك��ي ج��و ب��اي��دن يف ب��ول��ن��دا عن 
ال�شلطة  يف  ب���وت���ني  ب���ق���اء  ا���ش��ت��ح��ال��ة 
اإىل ح��د م��ا يف  ���ش��ائ��داً  ���ش��ع��وراً  يعك�ش 
وا�شنطن  على  ب��اأن  املتحدة  ال��ولي��ات 
وحتى  بوتني  ملعاقبة  الأولوية  اإعطاء 
اأن  الأبي�ش  البيت  نفى  ب��ه.  الإط��اح��ة 
املتحدة.  الوليات  �شيا�شة  هذه  تكون 
ت��ك��ون حذرة  اأن  ل��ك��ن ع��ل��ى وا���ش��ن��ط��ن 
من املناداة بتغيري النظام الذي يبدو 
عالجاً  ي��ع��ر���ش  اأن����ه  الأوىل  ل��ل��وه��ل��ة 
الأمريكية  فالتجربة  وف��ع��اًل.  ع���ادًل 
وغريهما،  وليبيا  العراق  يف  احلديثة 
يف  يثمر  ل  ال��ن��ظ��ام  تغيري  اأن  تك�شف 
الغالبية ال�شاحقة من احلالت النتائج 
امل���رغ���وب���ة. يف امل����دى ال��ق��ري��ب، يجب 
املتحدة،  ال��ولي��ات  اأول��وي��ات  تظل  اأن 
ان��ت�����ش��ار ميداين،  م���ن  ب���وت���ني  م��ن��ع 
ال���ن���زاع، واحل���د من  وت��ف��ادي ت�شعيد 
والقت�شادية.  الإن�������ش���ان���ي���ة  ك��ل��ف��ت��ه 
الوليات  تريد  الطويل،  امل��دى  وعلى 
الرو�شي  ال�����ش��ل��وك  ���ش��ي��اغ��ة  امل��ت��ح��دة 
بطريقة تخفف املخاطر على امل�شالح 
وال�شتقرار  اجليو�شيا�شية  الأمريكية 
ال�����دويل، وت��ق��ل�����ش اح��ت��م��الت اندلع 
ووفقاً  امل�����ش��ت��ق��ب��ل.  يف  اإق��ل��ي��م��ي  ن�����زاع 
اليوم  الأ�شا�شي  التحدي  ف��اإن  �شاراب، 
ه��و ع��ل��ى الأرج�����ح ه��و ف�����ش��ل مقاومة 
املزايا  تخطي  يف  ال�شجاعة  اأوك��ران��ي��ا 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة ال���رو����ش���ي���ة، ن��اه��ي��ك عن 

امل�شتقبل.  يف  مم���اث���ل  ن�����زاع  ان������دلع 
القت�شادية  امل�شاعدات  اإىل  واإ���ش��اف��ة 
ال�شتقرار  ل��زرع  الهائلة  والإن�شانية 
ه��ن��اك حاجة  ���ش��ت��ك��ون  اأوك���ران���ي���ا،  يف 
الأطراف  جميع  مع  مكملة  مل�شاورات 
املعنية مثل مو�شكو، وكييف، وجريان 
اأن تهدف هذه  رو�شيا، والغرب. يجب 
خريطة  على  املوافقة  اإىل  امل��ح��ادث��ات 
ال����ط����ري����ق ت���خ���ف���ف خ���ط���ر ح������رب يف 

امل�شتقبل ت�شمل رو�شيا وجريانها.
ال�شراع  اأن  اأوكرنيا  ك�شفت احلرب يف 
ع��ل��ى ال���ن���ف���وذ يف امل��ن��ط��ق��ة خ����رج عن 
ال�شيطرة. وقد تتكرر هذه احلرب يف 
بيالرو�شيا مثاًل اإذا �شعى زعيمها اإىل 
اإبعاد نف�شه عن رو�شيا، اأو يف جورجيا، 
لإدارة  اأمنية  هند�شة  تاأ�ش�شت  اإذا  اإل 
التناف�ش اجليو�شيا�شي وحتفيز احلل 
ال�شلمي. اإن التو�شل اإىل ذلك التفاق 
لن ي�شمل تقرباً جديداً من رو�شيا، اأو 
والعدوانية  املتوترة  العالقات  ينهي 
احلد  �شيوؤ�ش�ش  ذل��ك،  عو�ش  اأح��ي��ان��اً. 

الأدنى من ال�شتقرار بني اخل�شوم.

كوريا �صمالية اأخرى
ثانياً، رغم �شرورة حما�شبة وا�شنطن 
احلرب،  ه���ذه  ع��ل��ى  رو���ش��ي��ا  وحلفائها 
تلك  حتويل  تفادي  املهم  من  �شيكون 
اقت�شادياً  ف��ا���ش��ل��ة  دول����ة  اإىل  ال���ب���الد 

ومف�شدة على  ال�شعيد الدويل.
العقوبات  بع�ش  تبقى  اأن  املرجح  من 
اقت�شادية  �شدمة  لكن  رو���ش��ي��ا.  على 
ا�شتقرارها،  ت��زع��زع  اأن  ميكن  قا�شية 
الت�شعينات  ���ش��ي��ن��اري��و  اإىل  وت��ع��ي��ده��ا 
رو�شيا  غ����رق����ت  ع���ن���دم���ا  ال����ك����ارث����ي 
ا�شتنتجت  ح���ي���ن���ه���ا،  ال���ف���و����ش���ى.  يف 
�شعيفة  رو�شيا  اأن  املتحدة  ال��ولي��ات 
اأرا�شيها  يف  التحكم  على  ق���ادرة  غ��ري 
�شتفر�ش  ���ش��خ��م��ة  ن���ووي���ة  وت��ر���ش��ان��ة 
القومي  الأم���ن  على  خ��ط��رياً  تهديداً 

الأمريكي.

اإ�شقاط بوتني، حتى مع �شغط غربي 
اأع��ظ��م ع��ل��ى م��و���ش��ك��و. ودون ن���وع من 
اأف�شل  �شتكون  الكرملني،  التفاق مع 
و�شاقة  طويلة  حرباً  مرجحة  نتيجة 
الأح���وال  جميع  يف  رو���ش��ي��ا  �شتك�شبها 
مطوًل  ن��زاع��اً  اإن  م��وؤك��د.  �شبه  ب�شكل 
املتطرف  امل�����ش��ت��وى  ���ش��ري���ش��خ  م���اث���اًل 
م��ن ال��ع��دوان��ي��ة ب��ني رو���ش��ي��ا والغرب 
امل�شالح الأمريكية بعيدة  مبا يقو�ش 
املدى يف ال�شتقرار الإقليمي والدويل. 
مع  ت�شوية  اإىل  التو�شل  ك��ان  ومهما 
ب���وت���ني م��ق��ي��ت��اً، ف�����اإن ع��ل��ى ال���ولي���ات 
املتحدة تاأمني ت�شوية تفاو�شية للنزاع 

ب�شكل عاجل، ل اآجل.

ف�صل تقديرات بوتني
مل يحقق بوتني الن�شر ال�شريع الذي 
من  الأ�شا�شي  هدفه  ك��ان  اإل��ي��ه.  �شعى 
وا�شح  ب�شكل  ال��ن��ظ��ام  تغيري  احل���رب 
ع�شكري  ج��ه��د  دون  حت��ق��ي��ق��ه  واأم�����ل 
ال�شدمة،  م��ن  ي��ك��ف��ي  مب��ا  اأي  ك��ب��ري، 
الأوكراين  الرئي�ش  لإق��ن��اع  وال��رع��ب، 
وحكومته،  زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي  ف���ول���ودمي���ري 
الأوكراين  اجلي�ش  ولإج��ب��ار  بالفرار، 
انت�شار  ول�����ش��م��ان  ال���ش��ت�����ش��الم،  ع��ل��ى 
رو�شي �شريع، يقدم للغرب اأمراً واقعاً. 
وافرت�ش بوتني اأن احلكومات الغربية 
�شترتدد يف قطع العالقات مع رو�شيا 
التحالفات  يف  الت�شدعات  تظهر  واأن 
ال���ع���اب���رة ل��الأط��ل�����ش��ي، ف��ي��ت��م��ك��ن من 
اأ�شاء بوتني  ا�شتغاللها. يف كل نقطة، 
معاناة  لكن  م��ذه��ل.  ب�شكل  التقدير 

رو�شيا ل تعني، اأنه �شيخ�شر احلرب.
على  بوتني حتول  اأن  الكاتب  واأ�شاف 

على  مو�شكو  ت�شر  تخطيها.  مي��ك��ن 
النف�شاليني  وك��الئ��ه��ا  ن��ف��وذ  تو�شيع 
هو  م��ا  اإىل  ولوغان�شك  دونيت�شك  يف 
قبل  ال�شيطرة  خ��ط  م��ن  بكثري  اأب��ع��د 
احل����رب، وع��ل��ى اإج��ب��ار اأوك��ران��ي��ا على 
م�شتقلتني.  دول��ت��ني  بهما  الع���رتاف 
اأبداً.  ال�شروط  ه��ذه  كييف  تقبل  ل��ن 
ب��اإم��ك��ان وا���ش��ن��ط��ن امل�����ش��اع��دة يف ك�شر 
هذا املاأزق. ت�شتطيع الوليات املتحدة 
وحلفاوؤها الأوروبيون ا�شتخدام رافعة 
العقوبات ليجربوا رو�شيا على التخلي 
فيخففون  امل��ت��ط��رف��ة  م��ط��ال��ب��ه��ا  ع���ن 
بع�شها، دعماً لتفاق �شالم ل ينتهك 
اخل��ط��وط احل��م��راء الأوك���ران���ي���ة. قد 
ي�����ش��ع��ب ع��ل��ى وا���ش��ن��ط��ن اب���ت���الع هذا 
ال�شغط  �شيعني تخفيف  ال��دواء لأن��ه 
اأ�شواأ  �شيكون  البديل  لكن  بوتني،  عن 

بالتاأكيد.

ثالثة اأهداف اأمريكية مهددة
رحب بع�ش املراقبني باحتمال احلرب 
وتقوي�ش  رو���ش��ي��ا  لإ���ش��ع��اف  امل��ط��ول��ة 
بوتني  اأن  ال��واق��ع  لكن  ب��وت��ني.  ن��ظ��ام 
ومكانة  ب���ق���وة  ه���ائ���اًل  �����ش����رراً  اأن������زل 
يف  مطولة  حرباً  اإن  ب��الده.  واقت�شاد 
اإىل  التهمي�ش  تدفع هذا  قد  اأوكرانيا 
حدود ق�شوى وب�شرعة كبرية حمولة 
كوريا  من  �شخمة  ن�شخة  اإىل  رو�شيا 
ثالثة  ي��ه��دد  ال���ذي  الأم����ر  ال�شمالية 
امل��دى ح�شب  اأمريكية طويلة  اأه��داف 
م�شلحة  ل��وا���ش��ن��ط��ن  اأوًل،  ال��ك��ات��ب. 
و�شالم  امل������دى،  ط���وي���ل  ا����ش���ت���ق���رار  يف 
م�شتدام يف اأوكرانيا بعد احلرب وعلى 
احتمال  خلف�ش  رو�شيا  حميط  طول 

نهاية  يف  ال���ث���م���ن  وب����اه����ظ  ودم�����وي�����اً 
املطاف، لكن اجلي�ش الرو�شي ل يزال 
ق��ادراً على حتقيقه حتى بعد معاناته 
من اخل�شائر. لو حقق بوتني ال�شالم 
و�شاقة،  طويلة  حملة  بعد  ب�شروطه 
ا�شرتاتيجية  انتكا�شة  ذلك  ف�شي�شكل 

كربى للوليات املتحدة.

تداعيات احلرب الطويلة
ت�����ش��ه��د على  امل����دى  اإن ح���رب���اً ط��وي��ل��ة 
انت�شاره �شتت�شبب اأي�شاً يف املزيد من 

النظام  لتغيري  ال�شعي  م��ن  ي��ب��دو  م��ا 
الكلفة،  ف���ر����ش  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اإىل 
ب��اإحل��اق امل��زي��د م��ن الأمل وامل��ع��ان��اة يف 
اأوكرانيا، وي�شعى اإىل اإجبار زيلين�شكي 
فيها  مبا  لل�شالم  �شروطه  قبول  على 
ولوغان�شك،  بدونيت�شك  الع����رتاف 

دولتني م�شتقلتني.
ل يزال باإمكان رو�شيا انتزاع النت�شار، 
املحدد بهذه الطريقة على الأقل، من 
والأ�شهر  الأ���ش��اب��ي��ع  يف  الهزمية  فكي 
وح�شياً  ان���ت�������ش���اراً  ���ش��ي��ك��ون  امل��ق��ب��ل��ة. 

يطلق  وال����دول����ي����ة مب����ا  الإق���ل���ي���م���ي���ة 
هذه  ولتفادي  ك��ب��رياً.  عاملياً  انكما�شاً 
نهاية  اإىل  ملحة  حاجة  ثمة  النتائج، 

لهذه احلرب بالتفاو�ش.

نفوذ وا�صنطن والغرب
ذكر �شاراب اأن اأوكرانيا ورو�شيا حققتا 
بع�ش التقدم يف حمادثاتهما الثنائية 
انحياز  ع�����دم  اح���ت���م���ال  ع����ن  خ���ا����ش���ة 
اأنهما  يبدو  لكن  امل�شتقبل،  يف  كييف 
ل  ال��ت��ي  احل��واج��ز  بع�ش  اإىل  و�شلتا 

امل��وت وال��دم��ار يف اأوك��ران��ي��ا، و�شت�شرع 
اللذين  ال�شاملني  وال��ه��ج��رة  ال��ن��زوح 
امل��ج��اورة، وتطلق  ال���دول  ق��د يرهقان 
يف  �شيا�شية  واأزم����ات  اإن�شانية  ك���وارث 
اإن خ��ط��ر حتول  الأوروب�������ي.  الحت����اد 
مواجهة  اإىل  اأوك��ران��ي��ة  رو�شية  ح��رب 
مبا�شرة بني رو�شيا والوليات املتحدة 
ال���ل���ت���ان مت���ل���ك���ان اأك������ر م����ن 90% 
العاملية،  ال���ن���ووي���ة  ال���رت����ش���ان���ة  م����ن 
ا���ش��ت��م��ر القتال.  ي��ظ��ل م��رت��ف��ع��اً ط��امل��ا 
القت�شادية  التداعيات  و�شتت�شاعف 

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر االآخر

•• نورمان لي�سرت

   طلب الرئي�ش بايدن من الكوجنر�ش تخ�شي�ش 
813 مليار دولر لالإنفاق الع�شكري لل�شنة املالية 
عن  دولر  مليار   30 م��ن  ب��اأك��ر  زي���ادة   .2023

امليزانية الع�شكرية لعام 2022.
   تهدف هذه الزيادة -من بني اأ�شياء اأخرى -اإىل 
ت�شكلها  ال��ت��ي  اخلطرية”  “التهديدات  معاجلة 
رو���ش��ي��ا يف اأوك���ران���ي���ا واأم���اك���ن اأخ�����رى. و���ش��ب��ق اأن 
تعهدت اإدارة بايدن بتقدمي اأكر من مليار دولر 

من امل�شاعدات الع�شكرية اإىل كييف.
اإ�شافية  دولر  م��ل��ي��ون   300 ت��ط��ل��ب  وه����ي     
الوجود  لتعزيز  دولر  م��ل��ي��ار  و6.2  لأوك��ران��ي��ا، 
الحتاد  واأع��ل��ن  اأوروب�����ا.  يف  الأم��ري��ك��ي  الع�شكري 
بقيمة  اأ���ش��ل��ح��ة  وي�����ش��ّل��م  �شي�شرتي  اأن���ه  الأوروب�����ي 

450 مليون يورو اإىل اأوكرانيا.

عقود مربحة تلوح يف االأفق
   اأدى الغزو الرو�شي لأوكرانيا اإىل ازدهار �شركات 
ت�شنيع الأ�شلحة. غزو ي�شمن للمجّمع الع�شكري 
ال�شناعي العاملي ربحّية هائلة ل�شنوات قادمة، كما 

كان احلال خالل عقود احلرب الباردة.
الع�شكري يف  الإن���ف���اق  زي����ادة يف  ال�����ش��راع  �شهد     
اأملانيا، وهي من دعاة  اأعلنت  العديد من البلدان. 
زيادة  ع��ن  الثانية،  العاملية  احل���رب  منذ  ال�����ش��الم 
كبرية يف ميزانيتها الدفاعية بالإ�شافة اإىل فر�ش 
اأخرى  اأوروبية  اإعادة الت�شّلح، وحذت دول  برنامج 
حذوها. وهذا يعني املزيد من ال�شفقات للمجّمع 

ال�شناعي الع�شكري.
اأ�شعار  ارتفعت  اأوك��ران��ي��ا،  غ��زت رو�شيا  اأن     ومنذ 
ورايثيون  وغرومان  نورثروب  مثل  �شركات  اأ�شهم 

ولوكهيد مارتن ب�شكل كبري.
   �شركتا لوكهيد مارتن ورايثيون، وهما من بني 
لهما  ك��ان��ت  ال���ع���امل،  الأ���ش��ل��ح��ة يف  اأك���رب م�شنعي 
يف  ال�����ش��راع  اأن  مل�شتثمريهما  للت�شريح  اجل����راأة 

اأوكرانيا كان مفيًدا لالأعمال.

   ل��ق��د اأر���ش��ل��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وح��ل��ف �شمال 
الأطل�شي اىل هناك 17 األف �شالح م�شاد للدبابات، 
من  للطائرات  م�شاد  �شتينغر  ���ش��اروخ  و2000 
جافلني  ���ش��واري��خ  م���ن  الآلف  راي���ث���ي���ون.  ���ش��ن��ع 
من  بال�شراكة  لأوكرانيا  قّدمت  للدبابات  امل�شادة 
ق��ب��ل راي��ث��ي��ون ول��وك��ه��ي��د م��ارت��ن. وذك����رت جرنال 
ديناميك�ش، اأن طلب اأوروبا ال�شرقية على مركباتها 

القتالية “على م�شتوى عاٍل«.
واأوكرانيا،  رو�شيا  ب��ني  احل��رب  تنتهي  وعندما     
حًظا.  اأك��ر  الع�شكري  ال�شناعي  املجّمع  �شيكون 
�شيتعني على الدول امل�شاركة، ب�شكل مبا�شر اأو غري 
مبا�شر، يف ال�شراع جتديد خمزونها من الذخرية 
واملركبات  ال���ط���ائ���رات  وا���ش��ت��ب��دال  وال�������ش���واري���خ، 

واملعدات التي دمرت.
ال�����دويل لأبحاث  ���ش��ت��وك��ه��ومل     وح�����ش��ب م��ع��ه��د 
 90  ،2021 ع���ام  دول   10 اح��ت��ك��رت  ال�����ش��الم، 

فا�شل 3 باملائة من جتارة الأ�شلحة العاملية.
ب�شهولة  الأوىل  املرتبة  املتحدة  الوليات     حتتل 
اإجمايل  م��ن  باملائة   37 متتلك  حيث  ال��ع��امل،  يف 
مبيعات الأ�شلحة من 2016 اإىل 2020. وتاأتي 
20 باملائة، تليها فرن�شا )8  بعدها رو�شيا بن�شبة 
باملائة(.   5( وال�شني  باملائة(   6( واأملانيا  باملائة( 
�شوقية  بح�شة  ع�شر  ال�شابع  امل��رك��ز  كندا  وحتتل 

عاملية تبلغ 0.5 باملائة.

جيد لل�صناعة الرو�صية اأي�صا
ا مل�شنعي الأ�شلحة     احلرب يف اأوكرانيا مفيدة اأي�شً
الأمريكية  ال��ع��ق��وب��ات  �شتزيد  الأك���ي���د،  ال���رو����ش. 
التقنيات  على  احل�شول  �شعوبة  من  والأوروب��ي��ة 
اأن��ظ��م��ة الأ���ش��ل��ح��ة يف  الإل��ك��رتون��ي��ة الغربية وب��ي��ع 
اخلارج، لكن املجّمع ال�شناعي الع�شكري الرو�شي 
الداخلي.  الطلب  خالل  من  كبري  ب�شكل  �شيتعزز 
الع�شكرية  املعدات  من  الهائلة  الكميات  يف  فكروا 
ال��ت��ي ف��ق��دت��ه��ا رو���ش��ي��ا يف اأوك���ران���ي���ا وال���ت���ي يجب 

جتديدها.
ترجمة خرية ال�شيباين

اأوكراني� واملجّمع الع�سكري ال�سن�عي...!

* كاتب �شحفي، وموؤلف كتب وا�شعة النت�شار منها “الكتاب الأ�شود لكندا 
و”حتقيقات حول الأجهزة ال�شرية” و”اأ�شرار خيار كندا”،  الإجنليزية”، 

و”ق�شية جريار بول” و”�شجني يف بانكوك” “�شرية ذاتية«. 

جمهر 
االأحداث

 كو�سرن يديل ب�إف�دته يف هجوم الك�بيتول 
•• وا�سنطن-اأ ف ب

اأمام  باإفادته  وم�شت�شاره  ترامب  دونالد  كو�شرن �شهر  اأدىل جاريد 
اآلف  �شنه  ال�شوء على هجوم  ت�شليط  نيابية مكلفة  جلنة حتقيق 
العام  الكابيتول  مبنى  على  ال�شابق  الأمريكي  الرئي�ش  اأن�شار  من 
ترامب  م�شت�شاري  اأقرب  كان  ترامب  اإيفانكا  زوج  املا�شي. وجاريد 

واأول فرد من عائلته يديل باإفادته اأمام اللجنة.
وحتدث جاريد عرب الفيديو بعدما وافق طوعا على الرد على اأ�شئلة 
اللجنة  دون تلقي اأمر باملثول. وهاجمت اأعداد من اأن�شار ترامب 
يف ال�شاد�ش من كانون الثاين-يناير 2021 مقر الكونغر�ش �شعيا 
لتعطيل عملية تثبيت فوز جو بايدن يف النتخابات الرئا�شية التي 
يف ذلك اليوم كان كو�شرن  جرت يف ت�شرين الثاين-يناير 2020. 

املكلف ملفات ح�شا�شة مثل عملية ال�شالم يف ال�شرق الأو�شط، عائدا 
من رحلة اإىل ال�شعودية ومل يق�ش الليل يف البيت الأبي�ش. وتختتم 
الأ�شهر  ح��ول  ال�شحفية  الت�شريبات  م��ن  اأ���ش��ب��وع��ا  كو�شرن  اإف����ادة 

ال�شابقة للهجوم الذي هّز ركائز الدميوقراطية الأمريكية.
وقالت اإيلني لوريا ع�شو جلنة التحقيق ل�”اإم اإ�ش اإن بي �شي” اإن 
كو�شرن “كان قادرا على تقدمي معلومات لنا طواعية، للتحقق من 
التحدث  اأن  واأ�شافت  النتخابات.  ب�شاأن  واإثباتها”  نظره  وجهة 
فرجينيا  املحافظة  النا�شطة  واأر���ش��ل��ت  ح��ق��ا«.  مفيدا  “كان  معه 
توما�ش، زوجة عميد ق�شاة املحكمة العليا كالرن�ش توما�ش، اأكر 
وكانون   2020 الثاين-نوفمرب  ت�شرين  بني  ر�شالة  ع�شرين  من 
دونالد  مكتب  رئ��ي�����ش  م��ي��دوز  م���ارك  اإىل   2021 ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر 
ترامب، تنا�شده عرقلة اإعالن فوز بايدن. وظهر ا�شم جاريد كو�شرن 

يف اإحدى هذه الر�شائل التي حتمل تاريخ 13 ت�شرين الثاين-يناير 
جيمايل  على  الإل���ك���رتوين  ب��ري��دك  على  للتو  “نقلت  فيها  وج���اء 
تن�شيقا  اإن   ... ال�شباح  هذا  جاريد  اإىل  وجهتها  اإلكرتونية  ر�شالة 
وك�شف  الو�شول  على  اخلّيالة  ف�شاعدا  الآن  من  �شي�شاعد  اأف�شل 
الإعالم ثغرة حلوايل  اأمريكا«. كما ك�شفت و�شائل  واإنقاذ  التزوير 
ترامب  اأجراها  التي  الهاتفية  الت�شالت  �شجل  يف  �شاعات  ثماين 
وحتديدا   ،2021 الثاين-يناير  كانون   6 يف  الأبي�ش  البيت  من 

خالل الفرتة التي اقتحم فيها اأن�شاره مبنى الكابيتول.
ات�شال  ق��ن��وات  ا�شتخدم  ي��ك��ون  ق��د  ت��رام��ب  اأن  اللجنة  واأو���ش��ح��ت 
تعقب  ميكن  ل  الدفع  م�شبقة  ببطاقات  هواتف  مثل  ر�شمية  غري 
اللجنة  ت��ود  كما  ب�شدة.  ال�شابق  الرئي�ش  نفاه  ما  وه��و  ات�شالتها، 
امل�شت�شارين  دائ���رة  م��ن  كانت  التي  ت��رام��ب  اإيفانكا  اإىل  ال�شتماع 

ال��ه��ج��وم على  ي����وم  الأب���ي�������ش  ال��ب��ي��ت  ل���وال���ده���ا وك���ان���ت يف  الأوىل 
الكونغر�ش، وتفيد و�شائل الإعالم باأنها تو�شلت اإىل والدها اأن يندد 
باأعمال العنف. واأفادت اإدارة بايدن الثالثاء باأنها ترف�ش اأن ت�شمن 
التنفيذية”  ال�شلطة  “�شالحيات  واإيفانكا ترامب  جلاريد كو�شرن 
التي ت�شمح باإبقاء بع�ش الت�شالت بني الرئي�ش وم�شت�شاريه طي 
اإ�شدار نتائج التحقيق وتعتزم عقد  الكتمان. وتو�شك اللجنة على 
جل�شات ا�شتماع علنية يف الربيع. وذكرت �شحيفة وا�شنطن بو�شت 
اأن وزارة العدل التي حتقق من جهتها اأي�شا يف الهجوم الذي ت�شبب 
لت�شمل  “و�ّشعت )حتقيقاتها(  الأق��ل  على  اأ�شخا�ش  مبقتل خم�شة 
اأعمال  اأقامه ترامب قبل  الذي  التح�شريات للتجمع النتخابي” 
ومتويلها  لها  التخطيط  يف  “�شاعد  م��ن  ك��ل  ي�شمل  مب��ا  ال��ع��ن��ف، 

وتنظيمها«.
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املال والأعمال

�سراكة بني �سوق اأبوظبي الع�ملي وفين��سرتا لتقدمي الن�سخة الرابعة من م�س�بقة الربجمة الع�ملية ه�ك تو ذا فيوت�سر
•• اأبوظبي-الفجر:

اأعلن �شوق اأبوظبي العاملي، املركز املايل الدويل الرائد ام�ش، 
فينا�شرتا  املالية  الربجميات  �شركة  م��ع  �شراكة  يف  دخ��ول��ه 
ذا فيوت�شر  تو  العاملية هاك  للم�شاركة يف م�شابقة الربجمة 

 .Hack to the Future 4
8 م���ار����ش وت�شتمر  امل�����ش��اب��ق��ة ال��ت��ي ان��ط��ل��ق��ت ي���وم  وت���ه���دف 
ب��ني قطاعات  ال��ت��ع��اوين  ال��ع��م��ل  لتحفيز  اأب���ري���ل،   10 ح��ت��ى 
العام  ه��ذا  ن�شخة  وت��رك��ز  ال��ت��اأث��ري.  عالية  امل��ال��ي��ة  التقنيات 
احلكومة  هي  رئي�شية  مو�شوعات  ثالثة  على  امل�شابقة  من 
البيئية والجتماعية وحوكمة ال�شركات. والتمويل املُ�شّمن 
الأفكار  اأف�شل  مكافاأة  بهدف  وذلك  الالمركزي،  والتمويل 

 Hack to the لدى �شوق اأبوظبي العاملي: “ت�شلط م�شابقة
التي  وال�شركات  والأف���راد  ال�شباب  على  ال�شوء   Future 4
تتطلع اإىل اإعادة تعريف م�شتقبل التمويل امل�شتدام وال�شمول 
يف  املتمثل  ال�شرتاتيجية  اأهدافنا  مع  ذلك  ويتوافق  امل��ايل. 
رعاية البتكار من خالل املبادرات التقدمية، وذلك باعتبار 

�شوق اأبوظبي العاملي مركزاً مالياً دولياً ينب�ش بالن�شاط.
املالية  واملوؤ�ش�شات  النا�شئة  لل�شركات  الرقمي  املخترب  ويتيح 
والأو�����ش����اط الأك���ادمي���ي���ة واجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة ب��اخ��ت��ب��ار ما 
لديهم من حلول مبتكرة والتحقق من �شحتها �شمن بيئته 
البتكار  لتحديات  حلوًل  يقدم  وال��ذي  الآمنة،  الفرتا�شية 
املطولة  ال��واج��ب��ة  العناية  عمليات  ذل��ك  يف  مب��ا  الرئي�شية 

والو�شول اإىل البنية التحتية املالية.

جمال  يف  امللحة  التحديات  تعالج  التي  فئتها  يف  واحل��ل��ول 
التمويل اليوم.

ويدعم �شوق اأبوظبي العاملي امل�شاركني يف م�شابقة الربجمة 
العاملية لبناء حلولهم من خالل توفري فر�ش الو�شول اإىل 
والذي يوفر  العاملي،  اأبوظبي  ل�شوق  التابع  الرقمي  املخترب 
بيئة رقمية تديرها �شلطة تنظيم اخلدمات املالية يف ال�شوق 
يف  امل�شاركون  و�شيتمكن  املالية.  التقنيات  منتجات  لتطوير 
املخترب،  يوفرها  ال��ت��ي  امل���وارد  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة  م��ن  امل�شابقة 
مثل البيانات الرتكيبية وواجهات برجمة التطبيقات و�شور 

النظام والبنى املرجعية لدعم منوذجهم الأويل.
ال�شراكة، قال واي لوم كوك، املدير  ويف تعليق له على هذه 
التنفيذي لأ�شواق راأ�ش املال يف �شلطة تنظيم اخلدمات املالية 

�صيناريوهات لت�صريع التعايف االقت�صادي  4

ر�سد »وام«: القت�س�د ي�ستحوذ على 52 % من من�ق�س�ت القمة الع�ملية للحكوم�ت 2022
منتديات متخ�ص�صة لالقت�صاد الرقمي والعموالت االفرتا�صية والفر�س اال�صتثمارية يف امليتافري�س

تطويره ل ح�شر لها«.

-االقت�صاد االأخ�صر.
اأمني  ك��ورم��ان  م��ع��ايل ماتيا�ش  اأك���د  و 
ال��ت��ع��اون الق��ت�����ش��ادي و  ع���ام منظمة 
العامل  تلف  التي  الأو�شاع  اأن  التنمية 
لالقت�شاد  ال���ت���ح���ول  ب���اجت���اه  دف���ع���ت 
التغري  خم��اط��ر  وا�شت�شعار  الأخ�����ش��ر 
امل��ن��اخ��ي ال��ت��ي ت��ه��دد اأك���ر م��ن ن�شف 
�شكان العامل حيث �شيعاين %75 من 
اأو�شاع  م��ن   2100 يف  ال��ع��امل  �شكان 
ال�شرق  ي���ع���اين  ف��ي��م��ا  احل����ي����اة،  ت���ه���دد 
الأو����ش���ط م��ن اجل��ف��اف ال���ذي ازدادت 
اإىل   2019 %6 ع��ام  ت��اأث��ريات��ه م��ن 

%20 عام 2021.

- تقرير معريف.
“موؤ�شر  بعنوان  معريف  تقرير  اأك��د  و 
 ،”2022 العاملي  القت�شادي  التنوع 
للحكومات  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  اأط��ل��ق��ت��ه 
را�شد  ب��ن  حممد  كلية  م��ع  بال�شراكة 
تفاوت  وج�����ود  احل���ك���وم���ي���ة،  ل��������الإدارة 
كبري يف جناح الدول التي تعتمد على 
مواردها الطبيعية يف حتقيق اأهدافها 
العقدين  خ��الل  القت�شادي  للتنويع 
التنويع  اأهمية  على  ورك��ز  املا�شيني.. 
م�شتعر�شا جتربة 89 دولة على مدى 

العقدين املا�شيني.

- االأ�صول الرقمية.
العاملي  املنتدى  يف  م�شاركون  اأ���ش��ار  و 
احلاجة  اإىل  ال���رق���م���ي���ة،  ل���الأ����ش���ول 
بنمو  ت�شمح  و���ش��ط  ح��ل��ول  اإي��ج��اد  اإىل 
العمالت الرقمية رغم القيود القائمة 
على �شعيد الهياكل القانونية التي مل 
تواكب بعد �شرعة التطور التكنولوجي. 
وت�����ن�����اول امل���ن���ت���دى ظ����اه����رة اإ�����ش����دار 
البنوك  م��ن قبل  اجل��دي��دة  ال��ع��م��الت 
املركزية، واخلطط امل�شتقبلية املتعلقة 
اخلا�شة  لعمالته  ب��ن��ك  ك��ل  ب��اإ���ش��دار 
املحافظة على  م�شتقبال، مع حماولة 
والفر�ش  التحديات  و  املالية  ال�شيادة 
مركزية  جت���اوز  عملية  حتملها  ال��ت��ي 
القيود  ن��ت��ائ��ج  واأن  خ��ا���ش��ة  ال��ت��م��وي��ل، 
بع�ش  يف  عك�شية  تكون  ق��د  القانونية 

الأ�شواق اأو القطاعات.

القت�شادية  الق�شايا  ا�شتحوذت  فقد 
على  ل��ل��ق��م��ة  ال���ت���م���ه���ي���دي  ال����ي����وم  يف 
فعاليات  م��ن   69% ون��ح��و   ،59%
من   33% وق����راب����ة  الأول،  ال����ي����وم 
ف��ع��ال��ي��ات ال��ي��وم اخل��ت��ام��ي م��ن القمة 
د�شنت  و   .2022 للحكومات  العاملية 
احلكومات  قمة  م��ن  املنتهية  ال����دورة 
يف  دوليني  وم�شوؤولني  ق��ادة  مب�شاركة 
جديدة  م��رح��ل��ة  ال��ق��ط��اع��ات،  خمتلف 
وال�شرتاتيجيات  اخلطط  م�شرية  يف 
�شدراتها  ويف  ال��ع��امل��ي��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة 
البلوكت�شني،  الأ�شول الرقمية، تقنية 
امل�شتدام  ،التمويل  الدائري  القت�شاد 
ال�شتثمار  امليتافري�ش،اآفاق  ،اقت�شاد 
النفط  وم�شتقبل  وامل��ح��ل��ي��ة،  ال��ع��امل��ي��ة 
التمهيدي  ال���ي���وم  خ����الل  و  وال����غ����از. 
القت�شادية  الق�شايا  �شكلت  للقمة 
الطاقة  منتدى  جل�شات  %100من 
“انف�شتوبيا”  قمة  ومنتديات  العاملي، 
“كريبتو  واأث��رت  لال�شتثمار..  العاملية 
لتداول  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ن�����ش��ة  كوم”  دوت 
العاملي  وال�شريك  امل�شفرة،  العمالت 
حمتوى  “انف�شتوبيا”  لقمة  املوؤ�ش�ش 
من�شة  مكانتها  وع��ززت  القمة  اأع��م��ال 
للنمو  ج�����دي�����دة  ح����ل����ول  ل�������ش���ي���اغ���ة 

القت�شادي وا�شتثمارات امل�شتقبل .
و اأو�����ش����ح م���ع���ايل ع���ب���داهلل ب���ن طوق 
ال�شدد  ه��ذا  القت�شاد يف  وزي��ر  امل��ري 
تعاونها  �شتوا�شل  “انف�شتوبيا”  اأن 
لتطوير  كوم”  دوت  “كريبتو  م���ع 
وتعزيز  الرقمي  والتمويل  ال�شتثمار 
املالية يف  الأعمال والأ�شواق  بيئة  منو 

الدولة خالل املرحلة املقبلة.
دورتها  يف  “انف�شتوبيا”  وا�شت�شرفت 
م���راك���ز  يف  ال����ت����ح����ول  ����ش���ب���ل  الأوىل 
العاملية،  وال��ت��غ��ريات  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ن��م��و 
وانعكا�شاتها على ال�شتثمارات العابرة 

للحدود.

- منتدى الطاقة.
وناق�شت جل�شات منتدى الطاقة العاملي 

الإ�شالمي  ال��ب��ن��ك  جم��م��وع��ة  رئ��ي�����ش 
جتاه  متزايد  ت�شارع  للتنمية،:”هناك 
املرونة  واإي���ج���اد  ال��رق��م��ي  الق��ت�����ش��اد 
والتجارة  ال��ت��وري��د  ب�شال�شل  الكفيلة 
يخدم  الرقمي  التحول  اأن  م��وؤك��دا   “
للمجتمعات  القت�شادية  الحتياجات 

النائية ب�شكل مبا�شر.

- منتدى فورب�س.
الأع���م���ال  رواد  م���ن  ن��خ��ب��ة  ن��اق�����ش  و 
منتدى  خ��الل  ال�شباب،  من  املبدعني 
�شمن   »Under 30  30“ ف��ورب�����ش 
اآفاق   ،2022 العاملية  القمة  اأع��م��ال 
اإث��ارة، وطرحوا  م�شتقبل واع��د واأك��ر 
مقبلة،  جائحة  ح��دوث  ملنع  اب��ت��ك��ارات 
و�شمان ال�شتدامة يف الغذاء والزراعة، 
للحد  الطبيعي  الغاز  من  وال�شتفادة 

من انبعاثات الكربون.

- منتدى امليتافري�س.
�شمن  وخ��������رباء  م�������ش���ارك���ون  اأك�������د  و 
اأن  العاملي”  امل��ي��ت��اف��ري���ش  “منتدى 
ال�شاد�ش  واجليل  امليتافري�ش  مفهوم 
الفرتا�شية  وال���ع���وامل  ل��الت�����ش��الت 
وا�شعة  ف�����ش��ائ��ي��ة  م�������ش���اح���ات  ي��ح��م��ل 
اخللق  يف  الإن�����ش��اين  اخل��ي��ال  لتفعيل 
والإبداع والرتقاء بالب�شرية اإىل اأبعاد 
جديدة يف تفاعلها وترابطها مل�شتقبل 

اأكر اإ�شراقا لالأجيال القادمة.
Web .. الفر�ش  و يف جل�شة “ 3.0 
املوؤ�ش�ش  اآم،  اآي  قال ويل  والإمكانات” 
 ”:”+ اآم  “اآي  يف  التنفيذي  والرئي�ش 
يت�شع  ك���ب���ري  ع�����امل  امل���ي���ت���اف���ري����ش  اإن 
ل��ل��ج��م��ي��ع ل��الإ���ش��ه��ام يف ت���ط���وي���ره.. ل 
اأعتقد اأن كلمة “ميتا” هي م�شوؤولية 
�شركة واح����دة، ف��ال��ع��امل ه��ذا وا���ش��ع و 
بها يف  ت�شاهم  اأن  التي ميكن  الفر�ش 

املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة  يف 
اأهمية  املقبلة‘“،  ع��ام��ا  اخلم�شني  يف 
اأعلنت عنها  التي  وال��ربام��ج  امل��ب��ادرات 
ال�شنوات  خ��الل  م�شريتها  يف  ال��دول��ة 
امل�شتقبلية  وروؤيتها  املقبلة،  اخلم�شني 
مكانة  وت��ع��زي��ز  متنوع  اقت�شاد  لبناء 
لال�شتثمار  ع���امل���ي���ا  م����رك����زا  ال����دول����ة 

والبتكار.
“قائدات  ج���ل�������ش���ة  ا����ش���ت���ع���ر����ش���ت  و 
دور  اأه��م��ي��ة  والتغيري”  ال���ش��ت��ث��م��ار 
امل�شتقبلي و�شرورة  املراأة يف القت�شاد 
لي�شبحن ممولت  امل�شتثمرات  متكني 
ال�شغرية،  وال�شركات  الأع��م��ال  ل��رواد 
وقادة ل�شناديق راأ�ش املال ال�شتثماري، 
وت�شجيع املزيد من الن�شاء لالنخراط 

يف القطاعات ال�شتثمارية.

- التمويل امل�صتدام.
و ناق�ش امل�شاركون يف جل�شة “التمويل 
امل�شتدام يقود التحول العاملي” اأحدث 
م�شتقبل  ت�����ش��ك��ل  ال���ت���ي  الجت�����اه�����ات 
التمويل امل�شتدام وال�شتثمار الأخ�شر، 
منو  وف��ر���ش  ق��ط��اع��ات  تطوير  و�شبل 
الفر�ش  م���ن  م���زي���دا  ت���وف���ر  ج���دي���دة 
واملتو�شطة  ال�������ش���غ���رية  ل���ل�������ش���رك���ات 
والنا�شئة ورواد الأعمال، وبناء اقت�شاد 

م�شتقبلي م�شوؤول وم�شتدام.

- الذكاء اال�صطناعي.
�شركة  كري�شنا  اأرف��ي��ن��د  رئي�ش  اأك���د  و 
يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  ال��ع��امل��ي��ة   /IBM/
جل�شة  خ��الل  التكنولوجيا  �شناعات 
ب���ع���ن���وان :” ن��ح��و الن����دم����اج الأك����رب 
اأن  واحلكومات”،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا   ..
ا����ش���ت���خ���دام ال����ذك����اء ال���ش��ط��ن��اع��ي يف 
ال���رب���وت���ات ���ش��ي��غ��ري ك���ل ����ش���يء خالل 
ت�شل  اأن  م��ت��وق��ع��ا  امل��ق��ب��ل��ة،  ال�����ش��ن��وات 
م�����ش��اه��م��ة ال����ذك����اء ال����ش���ط���ن���اع���ي يف 
تريليونات   10 اإىل  العاملي  القت�شاد 
دولر خالل العقد املقبل. بدوره، قال 
معايل الدكتور حممد �شليمان اجلا�شر 

املجل�ش  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ن��ظ��م��ت  ال��ت��ي 
الأطل�شي على مدار يومني من القمة، 
ال�شتدامة،  ال���ع���امل���ي،  ال��ط��اق��ة  اأم�����ن 
اجليو�شيا�شية،  املتغريات  مع  التعامل 
،ال�شبل  ال��ط��اق��ة  جم����ال  يف  الب���ت���ك���ار 
املثلى للتعامل مع الكربون مع حتقيق 
 ، القت�شادية  ال�شتفادة  فر�ش  اأعلى 
واآ�شيا،  اأفريقيا  من  املتنوعة  التجارب 
والتحولت يف جمال الطاقة يف �شرق 

املتو�شط.

- اليوم االأول.
التعايف  ت�شريع  القمة  نقا�شات  وبحث 
القرارات  يف  ،ال�شتباقية  القت�شادي 
املنتدى  املرنة،  احلكومات  احلكومية، 
م�شتقبل  الرقمية،  ل��الأ���ش��ول  العاملي 
الفر�ش  والبنوك،  الرقمية  العمالت 
الالحمدودة يف امليتافري�ش، وا�شتباقية 

القرارات.

- اال�صتعداد للم�صتقبل.
ال�شتعداد  اأن  العاملية  القمة  اأك���دت  و 
جزءا  احل��ك��وم��ات  ي��ج��ع��ل  للم�شتقبل 
ت�شاعف  اإىل  م�����ش��رية  ���ش��ن��اع��ت��ه،  م��ن 
اآخر  8 م���رات يف  ال��رق��م��ي  الق��ت�����ش��اد 
عامني، لي�شل اإىل 4 تريليونات دولر. 
�شيناريوهات  ث��الث��ة  القمة  ق��دم��ت  و 
للم�شتقبل، حمددة اأهدافها عرب كلمة 
القرقاوي  ع��ب��داهلل  ب��ن  حممد  معايل 
رئي�ش  ال�����وزراء  جمل�ش  ���ش��وؤون  وزي���ر 
للحكومات  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة 
الأ���ش��ا���ش��ي��ة للقمة  الأه����داف  اإن  وق���ال 
اأ�شئلة  على  جتيب  للحكومات  العاملية 
التطورات  اأه��م  وت�شت�شرف  امل�شتقبل، 
وتقنيا  وع��ل��م��ي��ا  اق��ت�����ش��ادي��ا  ع��امل��ن��ا  يف 
و����ش���ي���ا����ش���ي���ا، وت���ق���ري���ب امل�������ش���اف���ة بني 
احل���ك���وم���ات وب����ني م���ا ي��ن��ت��ظ��ره��ا من 

تطورات وتغريات قادمة يف امل�شتقبل.
و اأ�شار معاليه اإىل اأن هدف القمة مع 
يتمثل  احلالية  دورت��ه��ا  اأع��م��ال  نهاية 
الإجابات  بع�ش  م��ع��رف��ة  حم��اول��ة  يف 

�شعود وزير الطاقة ال�شعودي، ومعايل 
اإقليم  حكومة  رئي�ش  ب��ارزاين  م�شرور 
بن  �شهيل  وم��ع��ايل  ال��ع��راق،  كرد�شتان 
حممد املزروعي وزير الطاقة والبنية 
ملرحلة  ال���ع���امل  ا����ش���ت���ع���داد  ال��ت��ح��ت��ي��ة، 
ال��ط��اق��ة وتدفقات  ،و  ال��ن��ف��ط  ب��ع��د  م��ا 
املقبلة  املرحلة  العامل يف  النفط حول 
اجليو�شيا�شية.  ال��ت��ح��دي��ات  ظ���ل  يف 
“الهيدروجني:  ج��ل�����ش��ة  ن��اق�����ش��ت  و 
املواءمة بني اأمن الطاقة والتحول يف 
الهيدروجني  اأهمية  الطاقة”،  جمال 
الأخ�شر يف حتقيق احلياد الكربوين. 
واأكد امل�شاركون اأن طموحات الإمارات 
لتحقيق احلياد الكربوين بحلول العام 
لدولة  ك��ب��رية  خ��ط��وة  ت�شكل   2050
م�شادر  على  تاريخها  خ��الل  اعتمدت 

الوقود الأحفوري.

- م�صتقبل االقت�صاد.
للحكومات  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  وت��ن��اول��ت 
بعد  الق���ت�������ش���اد،  م�����ش��ت��ق��ب��ل   ،2022
ظل  ويف   ،”19 “كوفيد  ج���ائ���ح���ة 
العامل،  يف  اجليو�شيا�شية  ال��ت��وت��رات 
التعايف  لت�شريع  �شيناريوهات  عرب4 
القت�شادي” منها العودة اإىل اقت�شاد 
الع�شرين  ال���ق���رن  م���ن  ال�����ش��ب��ع��ي��ن��ي��ات 
وم�شتقبل املال من خالل مناذج اآ�شيوية 
ا�شتثمار  م��ن��ظ��وم��ة  وب���ن���اء  م��ب��ت��ك��رة، 
القت�شادات  منو  وم�شتقبل  امل�شتقبل، 
مالية  �شخ�شيات  و���ش��ارك��ت  النا�شئة، 
مناق�شة  يف  وم�����ش��رف��ي��ة  واق��ت�����ش��ادي��ة 
م�شتقبل  ا�شت�شراف  اإط���ار  يف  امل��ل��ف��ات 
القت�شاد، بعد جائحة “كوفيد 19”، 
يف  اجليو�شيا�شية  ال��ت��وت��رات  ظ��ل  ويف 

العامل.

- حتديات الطريان.
ب�����ارزون يف قطاع  اأ����ش���ار م�����ش��وؤول��ون  و 
الطريان العاملي، خالل م�شاركتهم يف 
التحديات  اأب��رز  اأن  اإىل  القمة  جل�شات 
ال��ن��ف��ط، وما  اأ���ش��ع��ار  ارت��ف��اع  تتمثل يف 

وم�����ش��اع��دة احل���ك���وم���ات ع��ل��ى حتديد 
موؤكدا  التحديات،  ور���ش��د  الأول��وي��ات 
“ املتغريات  اأن  ه��ي  القمة  ر���ش��ال��ة  اأن 
ل تتوقف والبقاء يف املناف�شة مرهون 

مبواكبة التحولت«.

- قيادة عاملية.
كالو�ش  الربوفي�شور  اأك���د  جهته  م��ن 
املنتدى  ورئ���ي�������ش  م���وؤ����ش�������ش  �����ش����واب 
اأن  “دافو�ش”،  ال��ع��امل��ي  الق��ت�����ش��ادي 
العامل اليوم بحاجة اأكر من اأي وقت 
م�شى اإىل قيادة عاملية تت�شم بالفعالية 
ومواجهة  الثقة  ل���ش��ت��ع��ادة  وامل���رون���ة، 
ب��ه��ا منطقتنا  ال��ت��ي مت���ر  ال��ت��ح��دي��ات 

والعامل.

-اأمن الطاقة.
وع���������رب م����ن���������ش����ة ال�����ق�����م�����ة ال����ع����امل����ي����ة 
للحكومات، دعا روؤ�شاء وقادة عامليون، 
بالطاقة  ال�شناعية لال�شتثمار  الدول 
للتغلب  النامي  العامل  ودعم  النظيفة 

على التغريات املناخية.
و ق�����ال ف���خ���ام���ة واف����ي����ل رام�����ك�����الوان 
نزال  ل  �شي�شل،:”  جمهورية  رئي�ش 
الدول  بالتزام  كبري  اأم��ل  على  نعي�ش 
دولر  مليار   100 بتقدمي  ال�شناعية 
ال�شتثمار  يف  النامية  ال��دول  مل�شاعدة 
بالطاقة النظيفة، واحلد من ا�شتخدام 

الوقود الأحفوري«.

- مابعد النفط؟.
جل�شة  يف  وم�������ش���وؤول���ون  وزراء  واأك�����د 
ملرحلة  م�شتعد  ال��ع��امل  “هل  ب��ع��ن��وان 
احلفاظ  ����ش���رورة  النفط؟”  ب��ع��د  م��ا 
ال��ع��امل��ي��ة و�شمان  ال��ط��اق��ة  اأم����ن  ع��ل��ى 
وا�شحة  خريطة  وتبني  النفط  تدفق 
ل�������ش���ي���ا����ش���ات ت�������ش���ف���ري الن����ب����ع����اث����ات 
ال��ك��رب��ون��ي��ة وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �شالمة 

وا�شتقرار ال�شعوب واملجتمعات.
فيها  ���ش��ارك  ال��ت��ي  اجلل�شة  ناق�شت  و 
�شمو الأمري عبد العزيز بن �شلمان اآل 

ي��رتت��ب ع��ل��ى ذل���ك م���ن ت���زاي���د اأعباء 
ا�شتثمار  واأهمية  الت�شغيلية،  التكاليف 
امل�����ط�����ارات،  ت���ط���وي���ر  احل����ك����وم����ات يف 
الطريان  ���ش��ن��اع��ة  اأن  اإىل  م�����ش��ريي��ن 
تداعيات  م��ن  بالتعايف  بالفعل  ب���داأت 

اجلائحة.

- م�صتقبل البلوكت�صني.
البلوك  تقنية  “م�شتقبل  جل�شة  ويف 
تقنية  اأن  امل�������ش���ارك���ون  اأك�����د  ت�شني” 
ا�شتثمارية  توفر فر�شا  ت�شني  البلوك 
التي تهم  امل��ج��الت  ك��ربى يف خمتلف 
املجتمعات داعني اإىل �شرورة التحرك 
م�شتوى  على  احلكومات  من  ال�شريع 
لتقنية  داعمة  قوانني  لإي��ج��اد  العامل 
الأ�شواق  ت��ت��م��ك��ن  ك���ي  ت�����ش��ني  ال��ب��ل��وك 
واملجتمعات من ح�شاد ما حتمله من 

فر�ش ا�شتثمارية وتطويرية.

- االقت�صاد االإبداعي.
القمة  نقا�شات  يف  م�شاركون  طالب  و 
ب��اأه��م��ي��ة تركيز  ل��ل��ح��ك��وم��ات  ال��ع��امل��ي��ة 
احلكومات على اإعادة بناء اقت�شاداتها 
ل��ي��ك��ون الق��ت�����ش��اد الإب���داع���ي حمركا 
حقبة  يف  الق��ت�����ش��ادي  للنمو  رئي�شيا 
ما بعد اجلائحة لفتني اإىل اأن وترية 
ت��ق��دم ال�����ش��ن��اع��ات الإب��داع��ي��ة مت�شي 
العام  القت�شاد  �شرعة  تفوق  ب��وت��رية 

على م�شتوى العامل.

- قادة اال�صتثمار العاملي.
و �شارك معايل خلدون املبارك الرئي�ش 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة م��ب��ادل��ة، ولري 
ل�شركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ش  ف��ي��ن��ك، 
رئي�شية  ج��ل�����ش��ة  يف  روك”  “بالك 
امل�شتقبلية  “الروؤى  ع���ن���وان  ح��م��ل��ت 
�شلطت  و  العاملي”  ال�شتثمار  ل��ق��ادة 
ال�شتثماري  امل�شهد  تغري  ال�شوء على 
املت�شارعة  ال��ت��غ��ي��ريات  ظ��ل  ال��ع��امل��ي يف 
التي �شهدناها خالل الفرتة الأخرية.

ال�شتثمار  “اآفاق  ج��ل�����ش��ة  ت��ن��اول��ت  و 

•• دبي-الفجر:

الواقع  املرفاأ”  “�شوق  ي�شت�شيف 
“جزر  يف  البحرية  الواجهة  على 
 1 من  يومياً  ليلياً  �شوقاً  ديرة”، 
اأب���ري���ل اع���ت���ب���اراً من  ول��غ��اي��ة 30 
ال�شاعة  ولغاية  م�شاًء   8 ال�شاعة 

•• دبي - وام:

جل�شة  خ�����الل  امل���ت���ح���دث���ون  اأك������د 
والجتماعية  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  “املبادئ 
الفر�ش  ال�������ش���رك���ات:  وح���وك���م���ة 
النا�شئة”،  ل��ل�����ش��رك��ات  وامل��خ��اط��ر 
حممد  “�شندوق  ا�شت�شافها  التي 
تطبيق  اأن  لالبتكار”  را���ش��د  ب��ن 
قوية  م��وؤ���ش�����ش��ي��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
البيئية  امل���ب���ادئ  ت�شمن  و���ش��ام��ل��ة 
ال�شركات  وحوكمة  والجتماعية 
تناف�شية  م���ي���زات  خ��ل��ق  يف  ت�����ش��ه��م 
املال  راأ�����ش  اإىل  ال��و���ش��ول  وزي�����ادة 
وب��ن��اء ع��الم��ة جت��اري��ة اأق����وى مع 
املدى  على  امل�شتدام  النمو  تعزيز 

2 ���ش��ب��اح��اً وذل���ك اح��ت��ف��اًل ب�شهر 
رم�شان املبارك.  

“دائرة  مع  املرفاأ”  “�شوق  يتعاون 
يف  ال��ت��ج��اري  والت�شويق  ال�شياحة 

الرتكيز  ي�����ش��اه��م  ك��م��ا  ال���ط���وي���ل، 
تقليل  يف  امل������ب������ادئ  ه�������ذه  ع����ل����ى 
�شلباً  توؤثر  التي  ال�شمعة  خماطر 
يف  خا�شة  النا�شئة  ال�شركات  على 

مراحلها الأوىل.
وتهدف اجلل�شة التي اأدارها �شاكر 
زي��ن��ل، م��دي��ر ���ش��ن��دوق حم��م��د بن 
را�شد لالبتكار يف م�شرف الإمارات 
اإىل  ال�����ش��ن��دوق،  م�شغل  للتنمية، 
ت�شليط ال�شوء على الدور الريادي 
والجتماعية  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ل��ل��م��ب��ادئ 
قيمة  خلق  يف  ال�شركات  وحوكمة 
لل�شركات  امل���دى  ط��وي��ل��ة  م�شافة 
النا�شئة، و�شارك فيها كل من اأحمد 
حممد النقبي، الرئي�ش التنفيذي 

اإفطار  خ��ي��ام  ل���ش��ت�����ش��اف��ة  دبي” 
�شخ�شاً   150 ل�شتقبال  جمانية 
6:30 م�شاًء  ال�شاعة  يوم من  كل 
7:30 م�شاًء وذلك كجزء  ولغاية 

للتنمية،  الإم��������������ارات  مل���������ش����رف 
وعبداهلل مطاوع، ال�شريك ومدير 
ق�شم ال�شركات التجارية يف �شركة 
موؤ�ش�ش  ���ش��ادق،  وجهاد  التميمي، 

.FortyGuard
“اإن  النقبي:  حممد  اأح��م��د  وق��ال 
والجتماعية  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  امل����ب����ادئ 
اأمر يجب على  ال�شركات  وحوكمة 
تنفيذي  م��دي��ر  وك��ل  موؤ�ش�شة  ك��ل 
اإىل  لفتا  العتبار”،  بعني  اأخ���ذه 
اأه��م��ي��ة امل���وظ���ف وال��ع��م��ي��ل، حيث 
من املتوقع خالل ال�شنوات املقبلة 
الكربى  ال�����ش��رك��ات  مت��ي��ز  مل  اإن 
على  تعتمد  اأو  التجارية  عالمتها 
�شتنهار  وا���ش��ح��ة  وروؤي������ة  ر���ش��ال��ة 

ال���ه���واء الطلق  م�����ش��اح��ة يف  اأي�����ش��اً 
خم�ش�شة للعب الأطفال.  

وق���د مت اف��ت��ت��اح اأك����ر م���ن 950 
لغاية  املرفاأ”  “�شوق  يف  م��ت��ج��راً 
 200 اإليها  ين�شم  اأن  على  الآن، 
م��ت��ج��ر اآخ�����ر ق���ري���ب���اً، ل��ب��ي��ع اأن�����واع 
والأدوات  ال�����ش��ل��ع  م����ن  م��ت��ن��وع��ة 
الإنارة  وم�شتلزمات  ال�شجاد  مثل 
والإلكرتونيات،  والأزي��اء  والتوابل 
بالإ�شافة اإىل الأ�شواق التايالندية 

والعجمية الأ�شلية.
ال��ع��م��ل يف  اأوق�����ات  اأن  اإىل  وُي�����ش��ار 
�شهر  ف��رتة  خ��الل  املرفاأ”  “�شوق 
ال�شاعة  من  تبداأ  املبارك  رم�شان 
12 ظهراً حتى منت�شف الليل من 
الإثنني اإىل اخلمي�ش، ومن ال�شاعة 
 2 ال�شاعة  ولغاية  الظهر  بعد   2
�شباحاً يوم اجلمعة، ومن ال�شاعة 
12 ظهراً حتى ال�شاعة 2 �شباحاً 

يومي ال�شبت والأحد. 

اأجل  املبادئ من  اأداء هذه  بتحليل 
�شاملة عن  ن��ظ��رة  ع��ل��ى  احل�����ش��ول 

ال�شركة .

من الربنامج اليومي لل�شوق، على 
اأن ي��ت��م حت��وي��ل ت��ل��ك اخل��ي��ام اإىل 
8 م�شاًء  ال�شاعة  قاعات طعام من 
الليلي  ال�شوق  ف�شاعداً. ويت�شمن 
املخ�ش�شة  املجال�ش  من  جمموعة 
احللويات  تقدم  التي  لال�شرتاحة 
قاعات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ع��رب��ي��ة، 
لال�شتجمام والتوا�شل الجتماعي 
تعر�ش  ك�����ش��ك��اً   35 م����ن  واأك�������ر 
منتجات من وحي ال�شهر الف�شيل 
واجلاّلبيات  ال���ع���ود  ع��ط��ور  م��ث��ل 

والتمور وغريها.
ال���ق���ادر الري�ش،  وق���ال م��ع��اذ ع��ب��د 
امل���دي���ر ال���ع���ام يف »����ش���وق امل����رف����اأ«: 
»ي�شعدنا ا�شت�شافة اأول �شوق ليلي 
يعترب  امل��رف��اأ«.  »�شوق  رم�شاين يف 
منا�شبة  امل���ب���ارك  رم�����ش��ان  ���ش��ه��ر 

ب�����ش��رع��ة. ب����دوره اأك���د ���ش��اك��ر زينل 
البيئية  امل��ب��ادئ  على  ال��رتك��ي��ز  اأن 
ال�شركات  وحوكمة  والجتماعية 

فر�شة  لنا  ويتيح  الأه��م��ي��ة  بالغة 
ع��م��الئ��ن��ا بطرق  م����ع  ل��ل��ت��وا���ش��ل 
ج���دي���دة وت��ف��اع��ل��ي��ة. ن��ت��ط��ل��ع اإىل 
ب����ال����زوار م���ن خمتلف  ال��رتح��ي��ب 
البحرية،  وج��ه��ت��ن��ا  يف  الأع����م����ار 
يكون  اأن  ال�شائمني  لكل  ونتمنى 

ال�شهر املقبل مباركاً«.   
من جهة اأخرى، �شوف يكون باإمكان 
الزوار اأي�شاً ال�شتمتاع بالفعاليات 
ال��رتف��ي��ه��ي��ة امل��ت��ج��ول��ة ع��ل��ى طول 
ال�شوق،  يف  اخل���ارج���ي���ة  امل��ن��ط��ق��ة 
امل�شري  الفولكلور  تت�شمن  والتي 
والعرو�ش  ال��ع��رب��ي��ة  وال��رق�����ش��ات 
املو�شيقية، بالإ�شافة اإىل الأن�شطة 
الداخلية مثل الر�شم على الوجوه 
واأكر  اليدوية  واحل��رف  والفنون 
م��ن ذل��ك .. و���ش��وف ي��ك��ون هنالك 

اأخ���الق���ي، بل  لي�ش جم���رد واج���ب 
حيث  لل�شركات،  ��ا  اأي�����شً مفيد  ه��و 
يقوم امل�شتثمرون على نحو متزايد 

قمة احلكوم�ت ا�ستهدفت معرفة بع�ش الإج�ب�ت ور�سد التحدي�ت وحتديد الأولوي�ت
- مط�لبة ع�ملية ب�حلف�ظ على اأمن الط�قة وتدفق النفط

- 10 تريليون�ت دولر م�س�همة الذك�ء ال�سطن�عي يف القت�س�د الع�ملي العقد املقبل

•• دبي-وام:

من  اأك��ر  على  االقت�صادية  القطاعات  ا�صتحوذت 
%52 من مناق�صات فعاليات القمة العاملية للحكومات 
اإجمايل  من  وح��وارا  ومنتدى  جل�صة   98 ب�   2022
على  وجانبية  ومغلقة  وعامة  رئي�صية  فعالية   187
يف  فعالية   49 بني  توزعت  للقمة  اأي��ام  ثالثة  مدار 
و73  االأول  اليوم  يف  فعالية  و65  التمهيدي،  اليوم 
فعالية يف اليوم اخلتامي ح�صب ر�صد اأجرته وكالة 
عقدت  التي  القمة  لفعاليات  )وام(  االإم��ارات  اأنباء 
يف مركز دبي للمعار�س يف اإك�صبو 2020 دبي خالل 

الفرتة من 28 اإىل 30 مار�س 2022.

�سوق املرف�أ ي�ست�سيف �سوقً� ليليً� طوال �سهر رم�س�ن املب�رك

�سندوق حممد بن را�سد لالبتك�ر ي�سلط ال�سوء على املب�دئ البيئية والجتم�عية وحوكمة ال�سرك�ت
العدد 13509 بتاريخ 2022/4/2 

وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية
 ق�شم احلجوزات والبيوع

الق�شية التنفيذية رقم 1066 ل�شنة 2016 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(

املنفذ �شده / خليفة عبيد علي القطي النعيمي 
ل�شالح طالب التنفيذ / �شعاد مو�شالتي 

للمزادات  الإمارات  علني على موقع  �شينعقد مزاد  باأنه  للجميع  الإحتادية  الإبتدائية  ال�شارقة  تعلن حمكمة 
www.emiratesauction.ae يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا يوم اخلمي�ش املوافق 2022/4/7 
�شده  للمنفذ  ملكيته  العائد  هند(  )برج  اخلان  مبنطقة  ملك   989 رقم  القطعة  يف  الوحدات  لبيع  وذلك 

واأو�شافها على النحو التايل :
امل�صاحةالثثمنيرقم امللك رقم الوحدةامل�صاحة الثثمنيرقم امللكرقم الوحدة

ملك307 درهم27/989  م315،000  ق  ملك975،191102  درهم86/989  م620،000  ق   1،722،77

ملك308 درهم28/989  م210،000  ق  ملك673،801202  درهم91/989  م655،000  ق   1،722،77

ملك705 درهم57/989  م340،000  ق  ملك1،073،141302  درهم96/989  م655،000  ق   1،722،77

ملك801 درهم61/989  م255،000  ق  ملك829،881503  درهم107/989  م635،000  ق   1،767،39

 %20 بقيمة  م�شدق  �شيك  مبوجب  او  نقدي  بتاأمني  يتقدم  ان  باملزايدة  بالإ�شرتاك  الراغب  على  يتوجب 
من الثمن املقدر للعقار.  فعلى من يرغب بال�شراء او ال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات والبيوع 
باملحكمة او املوقع اللكرتوين لالإمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد 
البيع وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شتندات قبل املوقع املحدد للبيع 

بثالثة اأيام على الأقل. 
عن / رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021
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انرتنا�شونال  مينريالز  كري�شفي  ل�شركة  امل�شجل  الوكيل  هي  لالإ�شت�شارات  اآدم 
الإمارات   ، القت�شادية  اخليمة  راأ�ش  مناطق  هيئة  يف  تاأ�ش�شت  �شركة  �ش.م.ح.ذ.م.م. 
17 مار�ش  العربية املتحدة ك�شركة م�شجلة يف منطقة راأ�ش اخليمة القت�شادية يف 
، قم باإخطار �شركة كري�شفي مينريالز   5020861 2019 برقم ترخي�ش. رقم 
انرتنا�شونال �ش.م.ح ذ.م.م مبوجب هذه التفاقية ، ويجوز للدائنني اتخاذ الإجراءات 
الالزمة لت�شوية / حماية م�شاحلهم يف غ�شون 15 يوما من هذا الإ�شعار عن طريق 

الت�شال بالوكيل امل�شجل على : 
اآدم لالإ�شت�شارات

مكتب رقم 210 ، جممع الذهب و الأملا�ش
�ش.ب 183827، دبي

الإمارات العربية املتحدة

اإ�شعار ت�شفية 
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طريان الإم�رات توفر ك�ونرتات متنقلة يف املبنى 3

ال���������ش����ي����اح����ي بني  ل����ل����رتوي����ج 
دولة  وخا�شة  العرب  الأ�شقاء 
الإمارات العربية املتحدة التي 
تاريخية  ع���الق���ات  ت��ري��ط��ه��ا 
و�شعب  ق���������ادة  م������ع  وث����ي����ق����ة 
قادة  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  م�����ش��ر، 
يحر�شون  الإم������ارات  و���ش��ع��ب 
القت�شادي  دع���م  ع��ل��ى  دائ��م��ا 
وخا�شة  دائ��م،  ب�شكل  امل�شري 
ال�شياحة باعتبارها اأحد ركائز 
القت�شادي امل�شري. لفتا اإىل 
ت�شاهم  العربية  ال�شياحة  اأن 
ب�شكل كبري يف تعوي�ش توقف 
الأوكرانية  الرو�شية  ال�شياحة 
ن��ت��ي��ج��ة ان�������دلع احل������رب بني 

البلدين.
ولفت اإىل ارتفاع كبري يف عدد 
ال�شياح القادمني من الإمارات 
زيادة  م��ت��وق��ع��ا  اخل��ل��ي��ج  ودول 
الإع���داد خ��الل ف�شل ال�شيف 

املقبل.
تن�شيط  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ش  واأك������د 
الإماراتي  الوفد  اأن  ال�شياحة 
امل���واق���ع  م����ن  ك���ب���ري  ع�����دد  زار 
ال�شياحية التاريخية ال�شهرية 
من بينها ال�شد العايل ومعيد 
وزيارة  الناق�شة  وامل�شلة  فيلة 

معبد كوم امبو. 
ال����زي����ارة مدينة  ���ش��م��ل��ت  ك��م��ا 
التاريخية  ومعالهما  الأق�شر 
وادي  م��ث��ل  ال���غ���رب���ي  ال����رب  يف 
حت�شب�شوت  وم��ع��ب��د  امل���ل���وك 
ب���ج���ان���ب اه������رام������ات اجل���ي���زة 
املعال���م  من�ش�ش  وغريه�����ا 
ال�������ش���ي���اح���ي���ة وال���رتف���ي���ه���ي���ة 
والأق�شر  اأ���ش��وان  يف  املتنوعة 

والقاهرة واجليزة.
وع���رب ال���وف���د الإم����ارات����ي عن 
�شعادتهم بزيارة م�شر ومعاملها 
فيما  والتاريخية،  ال�شياحية 
ك�����ش��ف ع���م���رو ال���ق���ا����ش���ي عن 
امل�شرية  ال���ه���ي���ئ���ة  م�������ش���ارك���ه 
للتن�شيط  ال�شياحي يف �شوق 
ال�����ش��ف��ر ال���ع���رب���ي ال����ذي 
يقام يف دبي خالل مايو 

املقبل.

 بداأت زيارة الوفد التي ت�شتمر 
اأرب���ع���ة اأي������ام، ب���الط���الع على 
م��ع��امل ال�����ش��د ال���ع���ايل جنوب 
اأ�شوان،  يف  فيلة  ومعبد  م�شر 
وم���ن ث��م الن��ت��ق��ال ع��ل��ى منت 
ب���اخ���رة ف��ن��دق��ي��ة م���ن اأ����ش���وان 
اأثرية بني  م��روراً على مواقع 
اأ�شوان والأق�شر ابرزها معبد 
اإم��ب��و و مت��ث��ايل ممنون،  ك���وم 
حت�شبو�شت  م��ع��ب��د  وزي��������ارة 
ووادي امللوك ومعبد الأق�شر.

وج�������������رى خ����������الل ال�����رح�����ل�����ة 
التاريخية  بالقيمة  التعريف 
ودور  املعامل  لهذه  وال�شياحية 
احلكومة امل�شرية يف الهتمام 
بها واإبرازها لل�شياح باعتبارها 
اأح����د ال���رم���وز ال�����ش��اه��دة على 

احل�شارة امل�شرية القدمية.
امل���ن���اع���ي نائب  وق�����ال ح�����ش��ني 
ال�شحفيني  ج��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����ش 
ورئ���ي�������ش جلنة  الإم�����ارات�����ي�����ة 
باجلمعية،  ال�شياحي  الإع��الم 
تلبية  ت��اأت��ي  ال���زي���ارة  ه���ذه  ان 
الأ�شقاء  م���ن  ك��رمي��ة  ل���دع���وة 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف عدة  م�����ش��ر  يف 
وت�شجيع  ل����دع����م  ف���ع���ال���ي���ات 
اإيل  الم����ارات����ي����ة  ال�������ش���ي���اح���ة 
مبقوماتها  وال�شتمتاع  م�شر 
موؤكدا  ال��ف��ري��دة.  ال�شياحية 
ح���ر����ش الإم��������ارات ع��ل��ى دعم 
العربية  ال�����ش��ي��اح��ة  وت�شجيع 
مل�شر وخا�شة دول اخلليج ويف 

من  لل�شياح  مق�شداً  جعلتها  التي 
ل�شيما  ال���ع���امل،  اأرج������اء  خم��ت��ل��ف 
توليه  ال��ذي  الكبري  الهتمام  م��ع 
احلكومة امل�شرية لتطوير القطاع 
ال�����ش��ي��اح��ي يف ال�����ش��ن��وات الأخ����رية، 
امل�شرية  ال��ه��ي��ئ��ة  ب��ج��ه��ود  م�����ش��ي��دا 
العامة للتن�شيط ال�شياحي يف دعم 
ح���رك���ة ال�����ش��ي��اح��ة يف 

خمتلف املدن امل�شرية.
القا�شي  عمرو  ق��ال  ناحيته  وم��ن 
تن�شيط  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ش 
الوفد  زي��ارة  اإن  امل�شرية  ال�شياحة 
الإع��الم��ي الإم��ارات��ي ال��ذي ي�شم 
نخبة من كبار ال�شحفيني والكتاب 
الماراتية  اجل��م��ع��ي��ة  وم�������ش���وؤويل 

مميزة  فر�شة  يعد  لل�شحافة 

القلب منها دولة الإمارات العربية 
ت��ري��ط��ه��ا عالقات  ال���ت���ي  امل��ت��ح��دة 
وط����ي����دة م����ع ال�������ش���ع���ب وال���ق���ي���ادة 

امل�شرية
الإعالم  املناعي بدور و�شائل  ونوه 
يف عك�ش �شورة م�شرقة عن القطاع 

جمعية  ������ش�����ر  اآم�����������ني  امل����ع����ي����ن����ي 
ورئي�ش  الم���ارات���ي���ة  ال�����ش��ح��ف��ي��ني 
التحتية  البنية  اأن  جلنة احلريات 
تطور  �شهدت  امل�شرية  ال�شياحية 
اخلدمات  تقدمي  يتم  حيث  كبري 

متميزة  ب��ج��ودة  لل�شائحني 
وتطلعات  ط��م��وح��ات  ت��ل��ب��ي 

ال�شائحني حول العامل.
واأكدت  اأن م�شر متتاز بتنوع 
التي  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  امل��ق��ا���ش��د 
جتمع بني الآثار التاريخية 

الداعمني  اأح����د  ك��ون��ه  ال�����ش��ي��اح��ي 
ميثل  اأ�شحى  ال��ذي  القطاع  لهذا 
الوطني  ل��الق��ت�����ش��اد  ه��ام��ا  راف����دا 
البو�شلة  وه��ي  ال��ق��وم��ي،  والأم����ن 
ال���ت���ي ت��ن��ط��ل��ق م��ن��ه��ا ك���ل اخلطط 

احلكومية وامل�شاريع التنموية.
م������ن ج���ان���ب���ه���ا ق�����ال�����ت ال���ك���ات���ب���ة 
ف�شيلة  ال�������ش���ح���ف���ي���ة 

املمتعة  النيلة  وال��رح��الت  ال��ن��ادرة 
واملتاحف  احل�������ش���اري���ة  وامل����ع����امل 
وامل��ن��ت��ج��ع��ات وغريها  وال�����ش��واط��ى 
ال����ف����ري����دة، ف�شال  امل���ق���ا����ش���د  م����ن 
املعمارية  ب��روت��ه��ا  مت��ي��زه��ا  ع���ن 
املواقع  وحتت�شن  واملعرفية 
وال�شياحية  الأث������ري������ة 

وفد ال�سحفيني الإم�راتيني يطلع على جتربة م�سر ال�سي�حية 

يحملون حقيبتني اأو اأقل على اإجناز اإجراءات �شفرهم يف الدرجة ال�شياحية 
تقليل  على  ي�شاعد  ما  املتنقلة  الكاونرتات  با�شتخدام  والأوىل  والأع��م��ال 

اأوقات النتظار يف الطوابري خالل �شاعات الذروة.
وقال عادل الر�شا الرئي�ش التنفيذي للعمليات يف طريان الإمارات �شنوا�شل 
خلدمة  الت�شغيلية  عمليات  يف  وال��روب��وت��ات  املتقدمة  التقنيات  ا�شتخدام 
الروؤية يف  نف�ش  ي�شاركوننا  �شركاء  بالعمل مع  عمالئنا نحن حمظوظون 
ا�شتخدام املن�شات الرقمية والتقنيات املتقدمة لتح�شني العمليات وجتربة 
العمالء وانطالقا من التزامنا بالرتقاء امل�شتمر بخدماتنا وتوفري جتربة 
خطوة  ت�شكل  املتنقلة  ال��ك��اون��رتات  ف��اإن  لعمالئنا  اأف�شل  ورح���الت  �شل�شة 
اأخ���رى تعتمد على  اأن��ن��ا نعمل على م��ب��ادرات  ج��دي��دة يف ه��ذا الجت���اه كما 

التكنولوجيا والذكاء ال�شطناعي �شتن�شر قريبا يف مناطق خمتلفة.

••دبي -وام:

وف��رت ط��ريان الإم���ارات 25 ك��اون��رتا متنقال لإجن��از اإج���راءات ال�شفر يف 
جميع القاعات باملبنى 3 يف مطار دبي الدويل ، يف اإطار التزامها مبوا�شلة 

التمّيز والبتكار يف كل نقطة ات�شال للعمالء وحت�شني جتربة الرحلة.
و�شيتوىل موظفو طريان الإمارات العاملون على الكاونرتات املتنقلة التي 
احلقائب  ووزن  للعمالء  ال�شفر  اإج���راءات  اإجن��از  ال��دول��ة  يف  تطويرها  مت 
وو�شع املل�شقات عليها واإ�شدار بطاقات ال�شعود اإىل الطائرة بالإ�شافة اإىل 
الرد على ا�شتف�شارات العمالء. ومبجرد تثبيت املل�شقات �شيقوم احلمالون 
على  متنقل  ك��اون��رت  ك��ل  ويحتوي  خم�ش�ش.  ح���زام  على  الأم��ت��ع��ة  بو�شع 
الذين  العمالء  الإم���ارات  الأمتعة. وحثت ط��ريان  ل��وزن  به  ميزان مت�شل 

فالي دبي تطلق رحالته� اإىل بيزا يف اإيط�لي� وت�ست�أنف رحالت ك�ت�ني� يف �سقلية
الدويل  الطريان  �شال�شة عرب مركز  اأك��ر  ربط  رح��الت  للم�شافرين 
التجارية  للعمليات  التنفيذي  الرئي�ش  اهلل  عبيد  وقال حمد  دبي.  يف 
الإمارات  من  للم�شافرين  �شهرية  وجهة  بيزا  “�شتكون  دبي  فالي  يف 
جمال  ل�شتك�شاف  اخلليجي  التعاون  جمل�ش  ودول  املتحدة  العربية 
منطقة تو�شكانا. لقد �شهدنا منوا جيد يف اأعداد امل�شافرين مع توجه 
على  الطلب  وع��ودة  ال�شفر  قيود  تخفيف  اىل  العامل  دول  من  املزيد 
ا�شتثنائي  �شيف  اإىل  تطلع  كما  الوباء  قبل  ما  م�شتويات  اإىل  ال�شفر 
اعداد  وزي���ادة  �شبكتنا  اإىل  الوجهات  من  املزيد  اإ�شافة  نوا�شل  حيث 
اأفندي نائب  الرحالت على بع�ش خطوطنا احلالية ». وقال جيهون 
الرئي�ش الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكرتونية يف فالي دبي 

اأن توفر رحالت فالي دبي اجلديدة بواقع مرات اأ�شبوعيا اإىل بيزا .

•• دبي -وام:

اأعلنت فالي دبي اأم�ش اأنها �شتبداأ اعتبارا من 24 يونيو القادم رحالت 
منتظمة اىل مدينة بيزا يف ايطاليا لت�شبح اأول �شركة طريان وطنية 

ت�شغل رحالت اىل هذه املدينة من دبي.
من  لرتفع  �شقلية  يف  كاتانيا  اإىل  عملياتها  ال�شركة  �شت�شتاأنف  كما 

وجهاتها هناك اىل ثالث حمطات مبا يف ذلك نابويل.
PSA ومطار كاتانيا الدويل  اإىل مطار بيزا الدويل  وتبداأ الرحالت 
اأ�شبوعيا.  بواقع ثالث رحالت  املا�شي  يونيو   24 اعتبارا من   CTA
و�شتكون الرحالت �شمن رحالت ال�شراكة بالرمز مع طريان الإمارات 
DXB مم��ا يوفر  ال����دويل  دب���ي  3 مب��ط��ار  امل��ب��ن��ى رق���م  و�شتعمل م��ن 

ح���������ص����ني امل����ن����اع����ي
ح����ر�����س  ي�������وؤك�������د   
ع��ل��ى دعم  االإم������ارات 
ال�صياحة وت�صجيع 
              العربية مل�صر 

•• دبي-الفجر:

االإماراتيني  ال�صحفيني  جمعية  نظمت 
العامة  امل�����ص��ري��ة  الهيئة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
اأ�صوان  ملدينتي  زيارة   ال�صياحي،  للتن�صيط 
التعريف  اإىل  تهدف  امل�صريتني،  واالأق�صر 
بتجربة جمهورية م�صر العربية يف جذب 
والعربية  الداخلية  ال�صياحة  وحتفيز 

واالأجنبية.
و�صم الوفد االإماراتي كل من ح�صني املناعي 
نائب رئي�س اجلمعية، وف�صيلة املعيني اأمني 
ال�صر باجلمعية، وال�صحفيني فهد االأمريي 
ووف��اء  امل��زروع��ي  وراي���ة  املندو�س  وكلثم 

ال�صويدي،
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ل��ل��م��ح��ط��ة. م���ا حت��ق��ق ه���و اإجن����از 
م���ث���ري ل����الإع����ج����اب وي�������ش���ع دول����ة 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة على 
لتحقيق  ال�������ش���ح���ي���ح  ال����ط����ري����ق 
اأه��داف��ه��ا اخل��ا���ش��ة ب��اإن��ت��اج كهرباء 
الكربونية،  النبعاثات  من  خالية 
املناخي  احل���ي���اد  اإىل  وال���و����ش���ول 
ا  اأي�شً وه���و   ،2050 ع���ام  ب��ح��ل��ول 

اأن حمطات  م��ف��اده  ل��ل��ع��امل  در����ش 
ال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة اجل��دي��دة ميكن 
الزمني  اجل��دول  �شمن  تطويرها 
امل��ح��دد ويف ح���دود امل��ي��زان��ي��ة ومن 
قبل دولة لي�ش لها تاريخ طويل يف 

قطاع الطاقة النووية ».
النووية  ال��ط��اق��ة  وك��ال��ة  اأن  ي��ذك��ر 
ت�شهل  دول��ي��ة  وك��ال��ة حكومية  ه��ي 

ال��ن��ووي��ة، �شعادة  ال��ط��اق��ة  ل��وك��ال��ة 
ح��م��د ع��ل��ي ال��ك��ع��ب��ي ال�����ش��ف��ري فوق 
ال����ع����ادة وامل���ف���و����ش ل���ل���دول���ة لدى 
للدولة  ال���دائ���م  امل���ن���دوب  ال��ن��م�����ش��ا 
للطاقة  ال���دول���ي���ة  ال���وك���ال���ة  ل����دى 
اإبراهيم  حممد  و���ش��ع��ادة  ال��ذري��ة، 
احلمادي، الع�شو املنتدب والرئي�ش 
التنفيذي ملوؤ�ش�شة الإمارات الطاقة 
العليا  الإدارة  وم�شوؤويل  النووية، 
يف املوؤ�ش�شة وال�شركات التابعة لها.

م�شتجدات  ع��ل��ى  م��اغ��وود  واط��ل��ع 
حم��ط��ات ب���راك���ة، وق����ام ب��ج��ول��ة يف 
ع���دد م��ن م��راف��ق��ه��ا، ح��ي��ث التقى 
عمل  فرق  تقود  اإماراتية  بكفاءات 
من خمتلف اخلربات واجلن�شيات، 
و�شيانة  ت�شغيل  يتولون  وال��ذي��ن 
اأول م�شروع للطاقة النووية متعدد 
يف  الت�شغيل  م��رح��ل��ة  يف  امل��ح��ط��ات 

•• اأبوظبي-وام:

قام ويليام دي ماغوود، املدير العام 
التابعة  ال��ن��ووي��ة  ال��ط��اق��ة  ل��وك��ال��ة 
مل��ن��ظ��م��ة ال����ت����ع����اون الق���ت�������ش���ادي 
حمطات  اإىل  ب���زي���ارة  وال��ت��ن��م��ي��ة، 
ال�شلمية،  النووية  للطاقة  ب��راك��ة 
التي  الإجن����ازات  على  اط��ل��ع  حيث 
تطوير  م�����ش��رية  خ����الل  حت��ق��ق��ت 
حمطات  اأن  �شيما  ول  امل��ح��ط��ات، 
ب���راك���ة ت��ن��ت��ج ح��ال��ي��اً ���ش��ع��ف كمية 
النبعاثات  من  اخلالية  الكهرباء 
الت�شغيل  ب�����دء  م����ع  ال���ك���رب���ون���ي���ة 
الأمر  الثانية،  للمحطة  التجاري 
املحطات  يعزز من م�شاهمة  الذي 
امل�����ش��ت��دام يف دولة  ال��ن��م��و  يف دع���م 

الإمارات.
العام  امل���دي���ر  ا���ش��ت��ق��ب��ال  يف  وك�����ان 

العامل العربي.
و�شهد املدير العام لوكالة الطاقة 
وقاد  حتقق  ال��ذي  التقدم  النووية 
التجاري  ال��ت�����ش��غ��ي��ل  اإمت�������ام  اإىل 
يف  وال��ث��ان��ي��ة  الأوىل  للمحطتني 
الكهرباء  تنتجان  ال��ل��ت��ني  ب��راك��ة، 
ال�������ش���دي���ق���ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة ع���ل���ى م����دار 
الأ�شبوع،  اأي������ام  وط��ي��ل��ة  ال�����ش��اع��ة 
الإن�شائية  الأع��م��ال  اكتملت  بينما 
ال��ت��ي تخ�شع  ال��ث��ال��ث��ة  امل��ح��ط��ة  يف 
الت�شغيلية،  ل��ال���ش��ت��ع��دادات  حالياً 
الإن�شائية  الأع���م���ال  و���ش��ل��ت  ك��م��ا 
مراحلها  اإىل  ال��راب��ع��ة  املحطة  يف 
الن�شبة  و�شلت  وق��ت  يف  النهائية، 
املحطات  يف  ل�����الإجن�����از  ال���ك���ل���ي���ة 
الأربع اإىل اأكر من %96. وفور 
ت�شغيلها بالكامل، �شتنتج حمطات 
براكة الأرب��ع ما ي�شل اإىل 25% 

من احتياجات دول��ة الإم��ارات من 
 22.4 ال���ك���ه���رب���اء، و���ش��ت��ح��د م���ن 
م����ل����ي����ون ط�����ن م�����ن الن����ب����ع����اث����ات 

الكربونية كل عام.
الكعبي  ال�شفري حمد  �شعادة  وقال 
النووية  ال��ط��اق��ة  وك��ال��ة  “ ُت��ع��د   :
����ش���ري���ك دائ������م وم���ه���م ل���ن���ا خالل 
النووي  الربنامج  تطوير  م�شرية 
اإىل  ونتطلع  الإم���ارات���ي،  ال�شلمي 
بيننا  القائم  ال��ت��ع��اون  على  البناء 
ال�شلمي  ال��ن��ووي  الربنامج  جلعل 
الإم����ارات����ي من���وذج���اً ُي��ح��ت��ذى به 
للدول التي تدر�ش اإطالق برنامج 
الأوىل،  ل��ل��م��رة  ال��ن��ووي��ة  ل��ل��ط��اق��ة 
تطوير  اإىل  ت�شعى  التي  للدول  اأو 
امل�����زي�����د م�����ن حم����ط����ات ال���ط���اق���ة 
ال���ن���ووي���ة م���ن اأج�����ل ت��ع��زي��ز اأم���ن 
بتقنية  الكهرباء  و�شبكة  الطاقة 

خالية من النبعاثات الكربونية«.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه ق����ال ���ش��ع��ادة حممد 
وليام  “ زي��ارة  اإبراهيم احلمادي: 
ب����راك����ة كانت  مل���ح���ط���ات  م����اج����وود 
يف  امل�شتمر  التقدم  لإب���راز  فر�شة 
تطوير م�شدر ا�شرتاتيجي للطاقة 
الكهربائية ال�شديقة للبيئة لدعم 
النبعاثات  م����ن  خ������اٍل  اق���ت�������ش���اد 
ال��ك��رب��ون��ي��ة يف دول�����ة الإم��������ارات، 
اأكرب  براكة  حيث متتلك حمطات 
م�����ش��در م��ن��ف��رد ل��ل��ك��ه��رب��اء، وتقود 
ل��ت�����ش��ري��ع خف�ش  اأك������رب اجل����ه����ود 
الب�شمة الكربونية لقطاع الطاقة 

يف الدولة«.
“ لقد  م��ن جهته ق���ال م��اغ��وود : 
براكة  حم���ط���ات  ب����زي����ارة  ����ررت  �����شُ
التوقيت  ه��ذا  يف  النووية  للطاقة 
التجاري  الت�شغيل  ب��دء  م��ع  ال��ه��ام 

متتلك  التي  البلدان  بني  التعاون 
لتكنولوجيا  ال���ت���ح���ت���ي���ة  ال���ب���ن���ى 
بهدف  املتقدمة،  النووية  الطاقة 
ال��ت��م��ي��ز يف جم���الت  اإىل  ال�����ش��ع��ي 
والتكنولوجيا  ال��ن��ووي��ة  ال�شالمة 
والعلوم والبيئة والقانون. وتعمل 
التعاون  منظمة  اإط���ار  يف  الوكالة 

القت�شادي والتنمية.

املدير العام لوكالة الطاقة النووية يطلع على اإجنازات حمطات براكة 

ولي�م دي م�غوود: ت�سغيل املحطة الث�نية يف براكة ي�سهم 
يف حتقيق الإم�رات اإنت�ج الكهرب�ء اخل�لية من النبع�ث�ت الكربونية

الإم�رات واإ�سرائيل تنجزان حم�دث�ت ال�سراكة القت�س�دية ال�س�ملة.. وتوقيع التف�قية قريب� 
•• اأبوظبي- وام:

اإ���ش��رائ��ي��ل ع��ل��ى ت��وق��ي��ع اتفاقية  ات��ف��ق��ت دول����ة الإم��������ارات ودول�����ة 
التجارية  العالقات  تعزز  اأن  �شاأنها  من  �شاملة  اقت�شادية  �شراكة 
يف  وامل�شاهمة  النمو،  وت��رية  وت�شريع  البلدين،  بني  وال�شتثمارية 
دخول حقبة جديدة من ال�شالم و ال�شتقرار والزدهار يف منطقة 
اإىل  ق��د توجه  امل�شتوى  اإم��ارات��ي رفيع  وف��د  ك��ان  الأو���ش��ط.  ال�شرق 
التو�شل  للم�شاركة يف ختام حمادثات  الأ�شبوع  هذا  اإ�شرائيل  دولة 
من  ختامية  جولة  وعقب  �شاملة،  اقت�شادية  �شراكة  اتفاقية  اإىل 
التوقيع  مرا�شم  قبل  التفاقية  ن�ش  اإن��ه��اء  حاليا  يتم  املفاو�شات 
ال��ر���ش��م��ي ال��ت��ي �شتتم ق��ري��ب��ا. وو���ش��ف م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث���اين بن 
اأحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة اخلارجية هذه التفاقية باأنها 

دولة الإمارات ودولة اإ�شرائيل يف توقيت مهم، بالتزامن مع التعايف 
اإىل  احلاجة  تزايد  ومع  كوفيد-19،  جائحة  تداعيات  من  العاملي 
واإنعا�ش  التوريد  �شال�شل  بناء  لإع���ادة  الأط���راف  متعددة  اأ�شاليب 
هذه  باأن  ثقة  وكلنا  العاملي..  بالنظام  الثقة  وا�شتعادة  القت�شادات 
اأي�شا  �شت�شاعد  بل  وح�شب  التجارية  الأن�شطة  تعزز  لن  التفاقية 
التطورات  وت�شريع  ال�شياحي،  والتدفق  ال�شتثمارات  زي���ادة  على 
الرقمية، وتر�شيخ التعاون يف القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة 
والتعليم والرعاية ال�شحية والأمن الغذائي وريادة الأعمال والأمن 

ال�شيرباين والتكنولوجيا املتقدمة«.
و من �شاأن اتفاقية ال�شراكة القت�شادية ال�شاملة بني دولة الإمارات 
ب�شكل  اجلمركية  ال��ر���ش��وم  خف�ش  يف  ت�شاهم  اأن  اإ���ش��رائ��ي��ل  ودول���ة 
اإىل  اإ�شافة  الب�شائع،  من  وا�شعة  جمموعة  على  اإزالتها  اأو  كبري 

اأحدث خطوة تتخذها دولة الإمارات، بعد توقيع اتفاقية ال�شراكة 
القت�شادية ال�شاملة مع الهند يف فرباير املا�شي يف اإطار اخلطط 
والهادفة  اخلم�شني  م�شاريع  مظلة  حت��ت  للدولة  ال�شرتاتيجية 
اإىل تر�شيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عامليا للتجارة وال�شتثمار 
ودولة  الإم����ارات  دول���ة  وق��ع��ت  “عندما  معاليه:  وق���ال  والأع���م���ال. 
يف   2020 �شبتمرب  يف  لل�شالم  الإبراهيمي  التفاق  على  اإ�شرائيل 
فيما  جديد  ف�شل  مبثابة  هذا  كان  وا�شنطن  الأمريكية  العا�شمة 
و�شت�شهم  الإقليمية..  وال��ت��ب��ادلت  وال�شتثمارات  التجارة  يخ�ش 
البلدين  اإبرامها بني  املقرر  ال�شاملة  ال�شراكة القت�شادية  اتفاقية 
بتعزيز املكت�شبات يف اإطار اأهداف م�شرتكة ت�شعى اإىل حتفيز النمو 
القت�شادي امل�شتدام ودعم ريادة الأعمال وتعزيز قطاعات الأعمال«. 
و اأ�شاف معاليه : “ تاأتي اتفاقية ال�شراكة القت�شادية ال�شاملة بني 

وخلق  ال�شتثمارية،  التدفقات  وزي��ادة  اخلدمات،  اإىل  النفاذ  تعزيز 
الوظائف، والرتويج ملهارات جديدة، وتعزيز العمل من اأجل املناخ 
اآليات  توفري  على  ع��الوة  ال�شرتاتيجية..  امل�شاريع  يف  وال��ت��ع��اون 

فعالة لنمو وتو�شع ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة.
ال�شاملة  القت�شادية  لل�شراكة  التاريخية  التفاقية  توقيع  و عقب 
ب��ني دول���ة الإم�����ارات وال��ه��ن��د يف ف��رباي��ر امل��ا���ش��ي، وا���ش��ل��ت الدولة 
ذات  الأ�شواق  من  جمموعة  مع  التجاريني  �شركائها  �شبكة  تو�شيع 
الأوىل  املرحلة  اإجن��از  وجرى  العامل  حول  ال�شرتاتيجية  الأهمية 
يف  كولومبيا  م��ع  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  اتفاقية  حم��ادث��ات  م��ن 
مار�ش املا�شي فيما جتري حمادثات حاليا مع جمموعة اأخرى من 
الدول تنفيذا لربنامج التفاقيات القت�شادية العاملية املعلن عنه يف 

�شبتمرب املا�شي �شمن “م�شاريع اخلم�شني«.

الط�قة والبنية التحتية تبحث مع وفد اأمريكي التع�ون يف جم�ل الإ�سك�ن والنقل
•• دبي - وام:

بروارد  مقاطعة  وف��د  م��ع  التحتية  والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة  بحثت 
امل�����ش��رتك يف جمالت  وال��ت��ع��اون  ال�����ش��راك��ة  �شبل تعزيز  الأم��ري��ك��ي��ة 
املرتبطة  امل�����ش��ت��ج��دات  واآخ����ر  وال��ن��ق��ل  والإ���ش��ك��ان  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة 
امل�شتدامة  للتنمية  داع��م��اً  متثل  ال��ت��ي  احل��ي��وي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  ب��ه��ذه 

والقت�شادات الوطنية.
جاء ذلك خالل لقاء �شعادة ال�شيخ نا�شر القا�شمي الوكيل امل�شاعد 
والبنية  الطاقة  وزارة  يف  والنقل  التحتية  البنية  تنظيم  لقطاع 
التحتية مع �شعادة مي�شيل اأودين عمدة مقاطعة بروارد الأمريكية 

والوفد املرافق له.
واطلع الوفد - خالل اللقاء الذي جرى يف مقر برنامج ال�شيخ زايد 

لالإ�شكان بدبي - على جهود الإمارات يف تعزيز مفهوم ال�شراكة بني 
والإ�شكان  التحتية  البنية  جم��الت  يف  واخل��ا���ش  ال��ع��ام  القطاعني 

والنقل باعتبارها عاماًل رئي�شاً ل�شتدامة املوارد وحتقيق التنمية.
وبحث الطرفان �شبل تعزيز العالقات وتطوير اأطر التعاون وتبادل 
اخل����ربات وال��ت��ج��ارب يف جم����الت. ك��م��ا ت��ع��رف ال��وف��د اإىل م�شرية 
جمالت  يف  الإم���ارات  حققتها  التي  املتوا�شلة  والإجن���ازات  التقدم 
تلك  عن  عامة  ملحة  جانب  اإىل  والنقل  والإ���ش��ك��ان  التحتية  البنية 
بني  الثنائية  بالعالقات  القا�شمي  نا�شر  ال�شيخ  واأ�شاد  القطاعات. 
تقدما  �شهدت  التي  الأمريكية  املتحدة  وال��ولي��ات  الإم���ارات  دول��ة 
كبرياً خالل ال�شنوات القليلة املا�شية بف�شل دعم القيادة احلكيمة 
يف البلدين والثقة املتبادلة والإحرتام وامل�شالح امل�شرتكة .. موؤكداً 
اأن هذه الزيارات تعد امتداداً لل�شراكة التاريخية بني البلدين مبا 

ي�شهم يف تعزيز م�شرية التنمية امل�شتدامة للجانبني.
التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  التي تعمل عليها  امل�شاريع  اأن  واأك��د 
النمو  ومواكبة  الدولة  مناطق  خمتلف  احتياجات  تلبية  ت�شتهدف 
املت�شارع الذي ت�شهده لتعزيز جودة احلياة واإيجاد بنية حتتية عالية 
الكفاءة توائم تطورها وتعزز تناف�شيتها باملحافل الدولية وتوجهها 
الريادة  حلم  حتقيق  اإىل  اإ�شافة  املقبلة  عاماً  للخم�شني  امل�شتقبلي 

. عاملياً و�شوًل لتحقيق مئوية الإمارات 2071 
اجلهد  مب�شتوى  اإعجابه  اأودي���ن  مي�شيل  �شعادة  اأب���دى  جانبه  م��ن 
مل�شه  ال��ذي  التطور  وم��دى  التنموية  امل�شاريع  الأع��م��ال  امل��ب��ذول يف 
يف البنية التحتية الإماراتية الذي اأهلها لإحتالل مراكز متقدمة 
املهمة  الإجن���ازات  يف  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  وجهود  عاملياً 

التي حققتها يف خمتلف مناطق الإمارات .

العدد 13509 بتاريخ 2022/4/2 
MOJAU_2022- 0059284 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

الأطراف  بني  الرخ�شة  عن  تنازل  على  بالت�شديق  العام  العدل  الكاتب  �شيقوم  انه  العلم  يرجى 
املذكورة. من الطرف الأول : على را�شد �شعيد را�شد احلمودي ،  اجلن�شية : اإمارات  

اإىل الطرف الثاين : ومي�ش �شالح توفيق - اجلن�شية : ال�شويد ن�شبة : %60
و اإىل الطرف الثالث : ح�شرت بالل اأمري رحمن ، اجلن�شية : باك�شتان - ن�شبة %40 

بال�شم التجاري )ور�شة املحور الذهبي ل�شيانة ال�شيارات(  ن�شاط الرخ�شة )ال�شيانة والإ�شالح 
العام املركبات )كراجات( واملرخ�ش من دائرة التنمية الإقت�شادية يف خورفكان - ال�شارقة رخ�شة 

مهنية رقم 754608 ال�شادرة بتاريخ  2017/6/15  
 يف دائرة التنمية الإقت�شادية بخورفكان.

وعليه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على التنازل
بعد انق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13509 بتاريخ 2022/4/2 70349
يف  الدعوى رقم 2021/2083 اإ�شتئناف جتاري - ال�شارقة 

امل�شتاأنف / البنك التجاري الدويل )�ش.م.ع( 
بوكالة املحامي / بيت احلكمة للمحاماة والإ�شت�شارات القانونية  

املعلن اإليهم / امل�شتاأنف �شدهم : 1- �شركة ان�شاء )�ش.م.خ( 
)ذ.م.م(  العقاري  للتطوير  ان�شاء  �شركة   -2

يف الدعوى رقم )2021/2083( اإ�شتئناف جتاري - ال�شارقة 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم اخلمي�ش املوافق 
معنا  التوا�شل  وميكنكم  بعد  عن  للخربة  الأول  الإجتماع  لعقد  ظهرا  الواحدة  ال�شاعة  متام  يف   2022/4/7

expert@alsharid.com لتزويدكم برابط الإجتماع على العناوين التالية
تليفون : 042555155

لذا يطلب ح�شوركم او من ميثلكم قانونا حل�شور الجتماع املذكور مع اإر�شال كافة امل�شتندات املتعلقة بالدعوى 
، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�شاأن اية ا�شتف�شارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�شتالم 

امل�شتندات والتعقيب عليها. 
عن اللجنة / �شارة را�شد املن�شوري  
رقم القيد مبحاكم دبي 564

رقم القيد بوزارة العدل 157 

دعوة حل�شور 
االجتماع االأول للخربة

العدد 13509 بتاريخ 2022/4/2 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0009938 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / نانداكومار ناجاراجان 
العنوان : 9432902  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/2/23 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
بالرقم اأعاله ل�شالح / اأجرة ال�شارقة - ذ م م  - بالتايل :

ن�ش احلكم 
حكمت املحكمة مبثابة ح�شوري : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغا قدره 
مع  فل�ش(  و23  درهم  وثمانون  واربعة  وثمامنائة  اآلف  )�شبعة  درهم   7884،23
تزيد  األ  التام على  ال�شداد  الق�شائية وحتى  املطالبة  تاريخ  %5 من  بواقع  الفائدة 

الفائدة على اأ�شل املبلغ املق�شى به وبالر�شوم وامل�شاريف.  
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13509 بتاريخ 2022/4/2 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0009877 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / اولواتو�شني �شامويل فالنه 
العنوان : 9431958  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/2/23 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
بالرقم اأعاله ل�شالح / اأجرة ال�شارقة - ذ م م  - بالتايل : ن�ش احلكم 

حكمت املحكمة مبثابة ح�شوري : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغا قدره 
وت�شعة  درهما  وخم�شون  وت�شعة  واربعمائة  اآلف  ت�شعة  )درهم  درهم   9459،79
و�شبعون فل�شا( بالإ�شافة للفائدة القانونية بواقع %4 �شنويا على املبلغ املق�شى به 
وذلك من تاريخ الدعاء وحتى ال�شداد التام على األ تتجاوز اأ�شل الدين مع امل�شاريف 

وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13509 بتاريخ 2022/4/2 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

591/2022/253 تنفيذ �شيكات  يف التنفيذ رقم 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230  

مو�شوع التنفيذ :  املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم )00505 مببلغ 200000 الف درهم( 
املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم )00506 مببلغ 200000 الف درهم( 
املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم )00507 مببلغ 200000 الف درهم( 
املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم )00508 مببلغ 300000 الف درهم( 
املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم )00509 مببلغ 307334 الف درهم( 

املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم )001285 مببلغ 300000 الف درهم( 
املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم )001286 مببلغ 263283 الف درهم( عدد �شبعة �شيكات باجمايل مبلغ واحد مليون 

و�شبعمائة و�شبعون الف و�شتمائة و�شبعة ع�شر درهم ل غري وامل�شحوبني جميعا على بنك ابوظبي التجاري 
طالب التنفيذ : ات�شالت لدارة املرافق - ذ م م - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - الكرامة - بردبي - دبي  

املطلوب اإعالنهما : 1 - روح اهلل رم�شان حممد رم�شان - �شفته : منفذ �شده ، املطلوب اإعالنهما : 2 - ام جيه بي لدارة املن�شاآت 
واملرافق �ش ذ م م - �شفته : منفذ �شده. مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ 
1776692 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية  املنفذ به وقدره 

بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13509 بتاريخ 2022/4/2 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 يف التنفيذ رقم 1405/2022/207 تنفيذ جتاري

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 831/2021 جتاري م�شارف جزئي، ب�شداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )173،134.76 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف. 
طالب التنفيذ : بنك راأ�ش اخليمة الوطني - �ش م ع  

عنوانه :  مكتب ال�شهالوي وم�شاركوه حمامون وم�شت�شارون ، اإمارة دبي ، بردبي ، �شارع بوليفارد ال�شيخ حممد بن را�شد 
، برج بوليفار بالزا 2 ، الطابق 19 ، مكتب رقم 1903  

املطلوب اإعالنه : 1 - علياروكوتي زين الدين كنجو - �شفته : منفذ �شده   
 2 - ان اأي او جلف للخدمات الفنية - �ش ذ م م - �شفته : منفذ �شده   

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 173134.76 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �شاملة الر�شوم وامل�شاريف.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70545 العدد 13509 بتاريخ 2022/4/2 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 يف التنفيذ رقم 1423/2022/207 تنفيذ جتاري

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

رقم  بالإ�شتئناف  وامل��ع��دل  جزئي  جت��اري   3226/2020 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 

2117/2021 ا�شتئناف جتاري، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )9322911.88 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف. 
طالب التنفيذ : برودووتر )هوجن كوجن( ليمتد - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - اخلليج التجاري باي ا�شكوير تاورز �شارع 

الأبراج البناية رقم 12 مكتب رقم 303 رقم مكاين 2687286633  

�شوري�ش  2- خيماين   ، �شده  منفذ   : �شفته   - م   م  ذ  �ش   - العامة  للتجارة  رادكري�شن  �شركة   -  1  : اإع��الن��ه  املطلوب 

رادهاكي�شن )ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته مدير �شركة راد كري�شن للتجارة العامة �ش ذ م م( �شفته منفذ �شده. 

م��و���ش��وع الإع�����الن : ق��د اأق����ام عليك��� ال���دع���وى ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اأع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 

9322911.88 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13509 بتاريخ 2022/4/2 70197

اعالن بالن�شر 
يف الدعوى رقم 752/2022/16 جتاري جزئي  

املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الثالثة ع�شر رقم 414  
مو�شوع الدعوى : املطالبة الزام املدعي عليهما ب�شداد مبلغ )1،938،226.67 درهم اإماراتي - مليون وت�شعمائة وثمانية 
وثالثون الفا ومائتان و�شتة وع�شرون درهم و�شبعة و�شتون فل�ش( وما ي�شتجد من م�شتحقات بداية من تاريخ 2022/1/17 
وحتى متام ال�شداد ، بال�شافة اىل 12% فوائد قانونية ل�شالح املدعية عن القيمة الإيجارية للمركبات املوؤجرة وال�شائقني. 

الزام املدعى عليهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعى :  �شركة الإم��ارات العامة للنقل واخلدمات )مو�شالت الإم��ارات( - عنوانه :  الإم��ارات - اإم��ارة دبي - منطقة اخلليج 

التجاري - دبي  - املطلوب اإعالنهما : 1 - عاطف ار�شاد حممد ار�شاد مالك ال�شركة - �شفته : مدعى عليه 
عليه  مدعى   : �شفته   - الطلبات  تو�شيل  خلدمات  فايزر  رووت  موؤ�ش�شة   -2

اأقام عليك��� الدعوى ومو�شوعها  املطالبة الزام املدعي عليهما ب�شداد مبلغ )1،938،226.67 درهم  مو�شوع الإعالن : قد 
من  ي�شتجد  وم��ا  فل�ش(  و�شتون  و�شبعة  دره��م  وع�شرون  و�شتة  ومائتان  الفا  وث��الث��ون  وثمانية  وت�شعمائة  مليون   - اإم��ارات��ي 
م�شتحقات بداية من تاريخ 2022/1/17 وحتى متام ال�شداد ، بال�شافة اىل 12% فوائد قانونية ل�شالح املدعية عن القيمة 
الإيجارية للمركبات املوؤجرة وال�شائقني. الزام املدعى عليهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم 
الثالثاء املوافق 2022/4/5 ال�شاعة 9.00 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70545

العدد 13509 بتاريخ 2022/4/2 
اإعالن بالن�شر

رقم )69047/2022(
املنذر / احمد عبد احلميد عبد احلميد

بوكاله املحامي / عبد الرحمن ن�شيب
املنذر اإليه / األونا بيوفافار ، اأوكرانيه اجلن�شية

بتاريخ   )72465/1/2022( امل���ح���رر  رق����م  ان������ذار  مب���وج���ب   : امل���و����ش���وع 
وقدره  امل��رت���ش��د  امل��ب��ل��غ  ���ش��داد  ب�شرعه  يعلنكم  امل��ن��ذر  ف���ان   18/3/2022
22،384.00 درهم بال�شافه اىل تاريخ املطالبه وحتى متام ال�شداد والر�شوم 
باعتباره  الن�شر  تاريخ  اأي��ام من   5 وذل��ك يف  املحاماه  اتعاب  وامل�شاريف ومقابل 

تاريخ الت�شليم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13509 بتاريخ 2022/4/2 
وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
اإعالن بال�شداد حتت طائلة بيع العقار باملزاد العلني )ن�شرا( 

يف الق�شية التنفيذية رقم 127 ل�شنة 2017 تنفيذ 
اإىل املنفذ �شده / مركز ال�شارقة لال�شتثمار - �ش ذ م م - ل�شالح طالب التنفيذ / ال�شيخ خالد في�شل خالد �شلطان القا�شمي 

حيث تقدم طالب التنفيذ بطلب بيع العقارات املبينة اأدناه عن طريق املزاد العلني ... 

قطعة رقم 55/1 ملك حكومي رقم 933 مبنطقة عرقوب ال�صناعيةقطعة رقم 54/1 ملك حكومي رقم 932 مبنطقة عرقوب ال�صناعية

قطعة رقم 83/1 ملك حكومي رقم 966 مبنطقة عرقوب ال�صناعيةقطعة رقم 56/1 ملك حكومي رقم 934 مبنطقة عرقوب ال�صناعية

قطعة رقم 85/1 ملك حكومي رقم 968 مبنطقة عرقوب ال�صناعيةقطعة رقم 84/1 ملك حكومي رقم 967 مبنطقة عرقوب ال�صناعية

قطعة رقم 87/1 ملك حكومي رقم 970 مبنطقة عرقوب ال�صناعيةقطعة رقم 86/1 ملك حكومي رقم 969 مبنطقة عرقوب ال�صناعية

قطعة رقم 89/1 ملك حكومي رقم 972 مبنطقة عرقوب ال�صناعيةقطعة رقم 88/1 ملك حكومي رقم 971 مبنطقة عرقوب ال�صناعية

لذا قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( يف الق�شية التنفيذية 127 ل�شنة 2017 اخطاركم بوجوب �شداد الدين املرتتب يف ذمتكم يف الق�شية 
التنفيذية اأعاله ب�شندوق املحكمة وذلك خالل 15 يوما من تاريخ تبليغك بخطابنا هذا ، واإل فاإن املحكمة �شتتخذ القرار املنا�شب ب�شان 
 2018 التنفيذية )57( ل�شنة  املادة )152( فقرة )2( من الالئحة  اأعاله للبيع وفق الأ�شول وذلك عمال لن�ش  املذكور  العقار  طرح 

للقانون الحتادي رقم )11( ل�شنة 1992 ب�شاأن قانون الإجراءات املدنية. يقت�شى عليكم تنفيذ القرار خالل املهلة املنوه عنها اأعاله 
رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13509 بتاريخ 2022/4/2 
وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
اإعالن بال�شداد حتت طائلة بيع العقار باملزاد العلني )ن�شرا( 

يف الق�شية التنفيذية رقم 1504 ل�شنة 2019 والق�شايا امل�شمومة لها 
رقم 2019/3372 تنفيذ 2020/1849 تنفيذ ، 2020/1850 تنفيذ 

اإىل املنفذ �شده / مركز ال�شارقة لال�شتثمار - �ش ذ م م

ل�شالح طالب التنفيذ / ال�شيخة اميان �شقر حممد القا�شمي 

حيث تقدم طالب التنفيذ بطلب بيع العقارات املبينة اأدناه عن طريق املزاد العلني ... 

قطعة رقم 177/1 ملك مبنطقة عرقوب ال�صناعية باإمارة ال�صارقةقطعة رقم 173/1 ملك مبنطقة عرقوب ال�صناعية باإمارة ال�صارقة

قطعة رقم 179/1 ملك مبنطقة عرقوب ال�صناعية باإمارة ال�صارقةقطعة رقم 175/1 ملك مبنطقة عرقوب ال�صناعية باإمارة ال�صارقة

لذا قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( اخطاركم بوجوب �شداد الدين املرتتب يف ذمتكم يف الق�شايا التنفيذية اأعاله ب�شندوق املحكمة 

وذلك خالل 15 يوما من تاريخ تبليغك بخطابنا هذا ، واإل فاإن املحكمة �شتتخذ القرار املنا�شب ب�شان طرح العقارات املذكور اأعاله 

للبيع وفق الأ�شول وذلك عمال لن�ش املادة )152( فقرة )2( من الالئحة التنفيذية )57( ل�شنة 2018 للقانون الحتادي 

رقم )11( ل�شنة 1992 ب�شاأن قانون الإجراءات املدنية.  يقت�شى عليكم تنفيذ القرار خالل املهلة املنوه عنها اأعاله 
رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13509 بتاريخ 2022/4/2 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر

اأداء   اأمر   579/2022/60
تفا�شيل الإعالن بالن�شر

اىل املدعي عليه / 1- جيه تي اأر للتجارة العامة �ش ذ م م وميثلها �شيخ حممد جهاد 
الإ�شالم - مبا ان املدعي / حممد دين حممد  

وميثله / �شلمى �شعيد حممد القحومي الزيودي  
توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام   2022/3/9 بتاريخ  البتدائية  دبي  حمكمة  ق��ررت 
تاريخ  5% من  بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   375،000 وق��دره  للمدعية مبلغ 
ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد ، مع الزامها بالر�شوم وامل�شاريف و 300 درهم مقابل 
15 يوم من اليوم التايل لن�شر  اإ�شتئناف الأمر خالل  اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف 

هذا العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70533
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شول�ش 

كافيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2826205 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13509 بتاريخ 2022/4/2 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/عرو�ش 

البحر للهدايا
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1031149 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13509 بتاريخ 2022/4/2 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/لي�ش  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شويت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2972335 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13509 بتاريخ 2022/4/2 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/دانة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اخلري لعمال الديكور واجلب�ش
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3966322 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13509 بتاريخ 2022/4/2 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/تارجت 

للتنظيفات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4356129 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13509 بتاريخ 2022/4/2 

اإع����������الن
خور�شيد  ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للخدمات الكهربائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1040495 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
ا�شافة عبداهلل مطر عبداحلي كامت تي�شري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف فاطمه را�شد خمي�ش متربى النقبي

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13509 بتاريخ 2022/4/2 

اإع����������الن
المانة  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب لال�شباغ رخ�شة رقم:1104534 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

ا�شافة حممد حمد بداح ه�شعه ال�شريفي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف عتيق �شرور حممد �شعيد الظاهري
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13509 بتاريخ 2022/4/2 

اإع����������الن
وال�شيانة  للمقاولت  ال�ش�����ادة/�شادن  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة رخ�شة رقم:3920365 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عمر فاروق حممد م�شتاق  %49

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شالح حممد �شامل �شعيد باوزير %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شالح حممد �شامل �شعيد باوزير

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شادن للمقاولت وال�شيانة العامة

SHADEN CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ �شادن للمقاولت وال�شيانة العامة ذ.م.م
SHADEN CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE L.L.C.  

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13509 بتاريخ 2022/4/2 

اإع����������الن
الهيدروليك  تقنية  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ل�شيانة املعدات رخ�شة رقم:1073232 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ا�شماعيل حممد ا�شرف %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ح�شني عبداهلل عمر �شالح الربيكى
تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 150000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة تقنية الهيدروليك ل�شيانة املعدات

HYDROLIC TECHNICAL EQUIPMENTS MAINTENANCE ESTABLISHMENT

اإىل/ تقنية الهيدروليك ل�شيانة املعدات - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م
HYDROLIC TECHNICAL EQUIPMENTS MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13509 بتاريخ 2022/4/2 

اإع����������الن
ذ.م.م   املعامالت  لتخلي�ش  اك�ش  ال�ش�����ادة/دبل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4103060 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة م�شطفى يو�شف يا�شر %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عادل خمي�ش ظبيك زايد احلو�شنى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف م�شطفى يو�شف يا�شر

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ دبل اك�ش لتخلي�ش املعامالت ذ.م.م

DOUBLE X FOLLOW UP SERVICES L.L.C

اإىل/ ماك�ش خلدمات تخلي�ش املعامالت - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م
MAX SERVICES FOR DOCUMENTS CLEARANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�شاط / حذف خدمات الطباعة وت�شوير امل�شتندات  8219001
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13509 بتاريخ 2022/4/2 

اإع����������الن
ذ.م.م   والبناء  للهند�شة  ال�ش�����ادة/بروجيكتف  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4039900 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة معاذ متام �شامل الكبي�شى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عمار عبيد احمد �شيف الكعبى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف وائل م�شطفى حممح

تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ بروجيكتف للهند�شة والبناء ذ.م.م
PROJECTIVE ENGINEERING AND CONSTRUCTION L.L.C

اإىل/ بروجيكتف للهند�شة والبناء �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م
PROJECTIVE ENGINEERING AND CONSTRUCTION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13509 بتاريخ 2022/4/2 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الركن الرابع للنجارة واحلدادة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1066640 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شحاده ح�شني الغب�شه %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ا�شماء عبده احمد ثابت

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

تعديل اإ�شم جتاري من/ الركن الرابع للنجارة واحلدادة

FOUR CORNER CARPENTRY & BLACKSMITH

اإىل/ الركن الرابع للنجارة واحلدادة - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م

FOUR CORNER CARPENTRY & BLACKSMITH - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13509 بتاريخ 2022/4/2 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بلو �شكوب لل�شيانة العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2090345 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد ن�شال حممد �شبيع ال�شباغ  %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة جمموعة �شباغ لال�شتثمار ذ.م.م
SABBAGH GROUP INVESTMENT L.L.C.

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف كيان حممد �شالح بانافع
تعديل راأ�ش املال / من  null اإىل 150000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ بلو �شكوب لل�شيانة العامة

BLUE SCOPE GENERAL MAINTENANCE
اإىل/ �شباغ لل�شيانة واملقاولت العامة ذ.م.م

SABBAGH MAINTENANCE GENERAL CONTRACTING L.L.C
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات جتميل احلدائق واملنتزهات  8130002

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة مقاولت م�شاريع املبانى بانواعها  4100002
تعديل ن�شاط / اإ�شافة اأعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديكور(  4330015

تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات حقول ومن�شاأت النفط والغاز الربية والبحرية  0910018
تعديل ن�شاط / حذف الو�شاطة يف تاجري العقارات  6820012

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13509 بتاريخ 2022/4/2 

اإع����������الن
الرمادى  ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للحدادة واللحام
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1029027 
تعديل اإ�شم جتاري من/ حمل الرمادى للحدادة واللحام

AL RAMADI WELDING & BLACKSMITH SHOP

اإىل/ موؤ�ش�شة الرمادي للمعادن والزجاج
AL RAMADI METAL GLASS EST

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13509 بتاريخ 2022/4/2 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/وايت فيذر لنجارة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3897202 
تعديل اإ�شم جتاري من/ وايت فيذر لنجارة

WHITE FEATHER CARPENTRY

اإىل/ وارثي لعمال الديكور
 WARSI DECOR WORKS

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13509 بتاريخ 2022/4/2 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/طاولة رقم ) 39 ( 

لتجارة ال�شماك
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1107656 

تعديل اإ�شم جتاري من/ طاولة رقم ) 39 ( لتجارة ال�شماك
اإىل/ طاولة رقم ) 39 ( لتجارة ال�شماك

 TABLE NO )39( FISH SALES  

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13509 بتاريخ 2022/4/2 
الم�رات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/12716

اإعالن بيع حمجوزات ب�ملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/04/11 االثنني  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده �صركة تريازو دبي )ذ. م. م( و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
الو�صف : جمموعه من وحدات ت�صنيع االلياف  الزجاجيه واثاث مكتبي وقطع غيار

 �صعر التقييم  :1،183،800 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363 Date 2/ 4/ 2022  Issue No : 13509
Announcement of publication for fulfillment order

60/2022/579 fullfillment order
Announcement of publication details:

To defendant : 1- JTR for general trading WLL represented by sheikh 
Mohamed Gehad El Eslam
Unknown residence
Whereas plaintiff :  Mohamed Deen Mohamed
Represented by: Salma Saed Mohamed Al Kahomy Al Zewediy
An order to issue fulfillment order, Dubai Court of First Instance has 
resolved to commit defendant dated on 09-03-2022 to pay to plaintiff an 
amount of 375.000 AED and legal benefit shall be 5% as of due data till 
full payment with its commitment to pay charges and expenses and 300 
AED in consideration of attorney fees, you are entitled to appeal during 
15 days as of the next day of publishing this announcement.

DUBAI COURTS 
GOVERNMENT OF DUBAI 

70533 Date 2/ 4/ 2022  Issue No : 13509
A writ of notification by publication

Issued from Sharjah Court, Court of First Instance
in the Case No. SHCFICIREA2021/0009938, Civil (Partial)

To : The convicted person : Nandhakumar Nagarajan, 
Address: 9432902
On 23/02/2022, we inform you that this court sentenced you in the said case 
with the abovementioned number in favor of the Sharjah Taxi L.L.C of the 
following: Wording of the Sentence
The court sentenced a judgment as if in the presence: The Defendant shall pay 
the Plaintiff an amount of AED 7884.23 (Seven thousand Eight hundred Eighty-
four dirhams and twenty-three fils) in addition to a legal interest of 5% to be 
paid from the date of claim till the full payment, without exceeding the original 
amount along with fees and expenses.
Judge / Najim Naqila
Sharjah Court
Civil Court for First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70522 Date 2/ 4/ 2022  Issue No : 13509
A writ of notification by publication

Issued from Sharjah Court, Court of First Instance
in the Case No. SHCFICIREA2021/0009877, Civil (Partial)

To : The convicted person : Oluwatosin Samuel Falana, Address: 9431958
On 23/02/2022, we inform you that this court sentenced you in the said case 
with the abovementioned number in favor of the Sharjah Taxi L.L.C of the 
following: The court sentenced a judgment as if in the presence:
The Defendant shall pay the Plaintiff an amount of AED 9459.79 (Nine thousand 
four hundred fifty-nine dirhams and seventy-nine fils) in addition to a legal 
interest of 4% to be paid from the date of claim till the full payment, without 
exceeding the original amount along with fees and five hundred dirhams against 
lawyer's expenses.
Judge / Yehia Abduljbar Alaani
Sharjah Court
Civil Court for First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70522
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي- وام: 

يف  وال��ري��ا���ش��ة  والثقافة  والإع����الم  وال�شباب  التعليم  ���ش��وؤون  جلنة  نظمت 
"دعم  ع��ن��وان  حت��ت  افرتا�شيًة  نقا�شيًة  حلقًة  الحت���ادي،  الوطني  املجل�ش 
وتطوير القطاع الريا�شي بالدولة"، برئا�شة �شعادة عدنان حمد احلمادي 
�شيا�شة  مو�شوع  ملناق�شة  اللجنة  عمل  خطة  �شمن  وذل��ك  اللجنة،  رئي�ش 

الهيئة العامة للريا�شة يف �شاأن دعم قطاع الريا�شة بالدولة.
�شارك يف احللقة النقا�شية اأع�شاء اللجنة �شعادة كل من �شذى �شعيد النقبي 
الطنيجي،  عبيد  �شيخة  والدكتورة  فلكناز،  حممد  و�شارة  اللجنة،  مقررة 
اليماحي،  حممد  ونا�شر  العليلي،  بخيت  وع��ف��راء  ال��ب��ريق،  ر�شا  وعائ�شة 

اأع�شاء املجل�ش الوطني الحتادي.
ريا�شيني  اإىل  اإ�شافة  باملو�شوع،  املهتمني  م��ن  ع��دد  احللقة  يف  ���ش��ارك  كما 

وخمت�شني يف قطاع الريا�شة.
الت�شريعات  ت����واج����ه  ال���ت���ي  الإ����ش���ك���ال���ي���ات   .. حم������اور  احل���ل���ق���ة  ون���اق�������ش���ت 
املواطنة  ال��ك��وادر  ومت��ك��ني  ال��ري��ا���ش��ي،  بالقطاع  املعنية  وال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
التي  واملعوقات  الريا�شيني،  املوهوبني  عن  والك�شف  والالعبني  واملدربني 
تواجه  التي  والتحديات  الريا�شية،  التحتية لالأندية  البنى  تواجه تطوير 
لالحتادات  التمويلية  املالية  ال��ق��درات  وتعزيز  اخلارجية  ال�شراكات  بناء 

واملدر�شية  الن�شائية  الريا�شة  تعزيز  تواجه  التي  والتحديات  الريا�شية، 
واملجتمعية يف الدولة.

وقال �شعادة عدنان حمد احلمادي اإن احللقة النقا�شية هدفت ب�شكل اأ�شا�شي 
التي تواجه  التحديات  الدولة من خالل مناق�شة  الريا�شة يف  اإىل تطوير 
ور�شد  املوهوبني،  عن  والك�شف  الريا�شي  القطاع  يف  والعاملني  الريا�شة 
اجتاهات املجتمع حول خمتلف الق�شايا التي تقف عائقا يف مواكبة القطاع 

الريا�شي للتطورات العاملية يف هذا املجال.
واأ�شاف اأن اللجنة �شتعمل على ت�شمني خمرجات احللقة يف تقريرها النهائي 
للمو�شوع التي تناق�شه، معرباً عن �شكره للم�شاركني يف احللقة الذي اأثروا 

النقا�شات من خالل طرحهم العديد من التحديات واملقرتحات.
قبل  اللجنة  اإن  اللجنة  النقبي مقررة  �شعيد  �شذى  �شعادة  قال  من جانبها 
الدولة  يف  الريا�شية  اجل��ه��ات  م��ن  العديد  التقت  النقا�شية  احللقة  عقد 
لر�شد التحديات التي تواجهها احلركة الريا�شية، وكانت احللقة النقا�شية 
ا�شتكمال لنقا�شات اللجنة ملحاور املو�شوع، وذلك للخروج بتو�شيات منا�شبة 

حتقق امل�شلحة العليا واملزيد من النتائج امل�شرفة.
واأ�شافت اأنه مت مناق�شة العديد من املحاور يف احللقة النقا�شية التي ت�شب 
يف متكني الكوادر الريا�شية املواطنة والالعبني، وتطوير اآليات الك�شف عن 

املوهوبني، ودور الن�شاء يف تطوير الريا�شة.

•• دبي-الفجر:

اليوم  تن�ش  البادل  بطولة  تد�شن 
من  التا�شعة  الن�شخة  مناف�شات 
الريا�شية"  ال�����ش��ب��ا  ن���د  "دورة 
ال�����دورة الأك�����رب م���ن ن��وع��ه��ا التي 
ت��ن��ظ��م ب��ت��وج��ي��ه��ات ورع���اي���ة �شمو 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
رئي�ش  دب���ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل 
امل��ج��ل�����ش ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة دبي، 
حتت �شعار "قدرات ل حدود لها"، 
وت���ق���ام م��ن��اف�����ش��ات��ه��ا يف جم��م��ع ند 
ال�شبا الريا�شي حتى يوم الثنني 

اجلاري. اأبريل   18
كافة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  واأن����ه����ت 
الريا�شيني  ل�شتقبال  التجهيزات 
�شالة  بعد  م��ن  يومًيا  واجلمهور 
باملناف�شات  لال�شتمتاع  ال��رتاوي��ح 
اللعب  وفنون  احلافلة  الريا�شية 
باجلوائز  وال����ف����وز  الأداء  وق�����وة 
اليومية العديدة وتعزيز التوا�شل 
الجتماعي و�شط اأجواء رم�شانية 
اجلمهور  ي��ن��ت��ظ��ر  ح��ي��ث  رائ����ع����ة، 
العديد  للت�شجيع  �شيتواجد  الذي 
اإجراء  �شيتم  حيث  امل��ف��اج��اآت  م��ن 
���ش��ح��وب��ات ي��وم��ي��ة وت��وزي��ع جوائز 
قيمة يف مقدمتها 4 �شيارات فورد 
�شركة  من  مقدمة   2022 اإن��ت��اج 
يتناف�ش  كما  ل��ل�����ش��ي��ارات،  ال��ط��اي��ر 
الدورة  يف  امل�شاركني  الريا�شيني 
ع��ل��ى ج���وائ���ز م��ال��ي��ة ق��ي��م��ة تبلغ 
ق��ي��م��ت��ه��ا اأك�����ر م���ن 3 م���الي���ني و 
األف درهم �شتقدم للفائزين   500

يف الن�شخة التا�شعة من الدورة.
ويت�شمن برنامج مناف�شات الدورة 
تقام  وجماعية  فردية  ريا�شات   8
ع��ل��ى م����دار 17 ي��وًم��ا وت���ت���وزع يف 
جممع ند ال�شبا الريا�شي واملناطق 
امل��ح��ي��ط��ة ب�����ه، وك����ذل����ك يف ن����ادي 
تقام  حيث  الهمم،  لأ�شحاب  دب��ي 
والبادل  الطائرة،  الكرة  بطولت 
القو�ش  واجل���وج���ي���ت�������ش���و،  ت���ن�������ش، 
ال�شبا  ن��د  داخ���ل جممع  وال�����ش��ه��م، 
مناف�شات  ت��ق��ام  فيما  ال��ري��ا���ش��ي، 

املتحركة  ب��ال��ك��را���ش��ي  ال�����ش��ل��ة  ك���رة 
الهمم،  لأ����ش���ح���اب  دب����ي  ن����ادي  يف 
ويقام النهائي يف جممع ند ال�شبا 
�شباق  مناف�شات  وتقام  الريا�شي، 
 4 مل�شافات  الفئات  اجلري جلميع 
نقطة  م��ن  كيلومرتات  و10  و5 

م�شمار  يف  واخل����ت����ام  الن����ط����الق 
اخل��ي��ل مب���ي���دان، ك��م��ا ي��ق��ام �شباق 
ال���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة اأم����ام مركز 
الرتاثية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  ال�����ش��ق��ور 
كيلومرًتا،   77 مل�����ش��اف��ة  ومي���ت���د 
مل�شافة  ال�����ش��ن  ك��ب��ار  ف��ئ��ة  و�شتمتد 

اأ�شحاب  وف��ئ��ة  ك��ي��ل��وم��رًتا،   40
الهمم مل�شافة 20 كيلومرًتا، فيما 
يقام �شباق �شبارتن نا�ش الليلي يف 
املنطقة املفتوحة بجوار جممع ند 
بطولة  وت�شتمر  الريا�شي.  ال�شبا 
 2 الفرتة من  تن�ش خالل  البادل 

اأبريل، فيما تقام بطولة   17 اإىل 
اأبريل،   3 اجلوجيت�شو يوم الأح��د 
وال�شهم  القو�ش  بطولة  وتنطلق 
يوم الثنني 4 اأبريل وتختتم يوم 
يوم  وتنطلق  اأب��ري��ل،   5 ال��ث��الث��اء 
الكرة  اأب��ري��ل بطولتي   6 الأرب��ع��اء 

يوم  ح��ت��ى  ت�شتمر  ال��ت��ي  ال��ط��ائ��رة 
ال�شلة  ك���رة  وب��ط��ول��ة  اأب���ري���ل   18
تختتم  التي  املتحركة  بالكرا�شي 
�شباق  وي����ق����ام  اأب�����ري�����ل،   16 ي�����وم 
الدراجات الهوائية يومي اجلمعة 
يقام  فيما  اأب��ري��ل،  و9   8 وال�شبت 
 14 اخلمي�ش  ي��وم  اجل���ري  �شباق 
نا�ش  �شبارتن  �شباق  ويقام  اأب��ري��ل 

الليلي يوم ال�شبت 16 اأبريل.

م�صارك يف 8 �صنوات األف   33
���ش��اه��م��ت ال��������دورة ع���ل���ى م������دار 8 
���ش��ن��وات يف ا���ش��ت��ق��ط��اب اأك����ر من 
من  وريا�شية  ريا�شي  األ��ف   33
من  واجلن�شيات  الأع��م��ار  خمتلف 
للم�شاركة  وامل���ح���رتف���ني  ال����ه����واة 
الريا�شية  الأل��ع��اب  مناف�شات  يف 
���ش��اه��م��ت يف ن�شر  ال��ت��ي  امل��ت��ن��وع��ة 
وظهور  جديدة  ريا�شات  ممار�شة 
جيل من الريا�شيني الواعدين يف 

خمتلف الريا�شات.   
 2013 العام  يف  ال��دورة  انطلقت 
و�شارك يف الن�شخة الأوىل 1500 
ري��ا���ش��ي وري��ا���ش��ي��ة، ل���ي���زداد عدد 
امل�����ش��ارك��ني ع��ام��ا ب��ع��د اآخ����ر حتى 
و���ش��ل يف ال��ن�����ش��خ��ة ال�����ش��اب��ع��ة اىل 
7000 م�شارك من 90 جن�شية، 
كما ارف���ع ع��دد ال��ري��ا���ش��ات �شمن 
ال���دورة يف كل ع��ام لي�شل  برنامج 
الن�شخة  يف  ري����ا�����ش����ة   13 اإىل 
اأقيمت املناف�شات  ال�شابعة يف حني 

يف 7 مناطق يف مدينة دبي. 
وب�������ش���ب���ب   2021 ال�������ع�������ام  يف 
والإج�����راءات   19 كوفيد  جائحة 
الن�شخة  تنظيم  مت  الح���رتازي���ة 
مب�شاركة  ال�������دورة  م���ن  ال��ث��ام��ن��ة 
قرابة 3000 م�شارك من خمتلف 
تناف�شوا  واجل��ن�����ش��ي��ات  الأع����م����ار 
ث���الث ري��ا���ش��ات ه���ي: اجلري،  يف 
ال������دراج������ات ال���ه���وائ���ي���ة وال����ب����ادل 
بدون  املناف�شات  اأقيمت  كما  تن�ش، 
م���ع تطبيق  ح�����ش��ور ج��م��اه��ريي، 
ب��روت��وك��ولت دق��ي��ق��ة خ��ا���ش��ة بكل 
ري��ا���ش��ة م��ن ج��ل ت��وف��ري احلماية 

جلنة ب� »الوطني الحت�دي« تنظم حلقة نق��سية حول »دعم وتطوير القط�ع الري��سي ب�لدولة«

الب�دل تن�ش تد�سن من�ف�س�ت الن�سخة الت��سعة من »دورة ند ال�سب� الري��سية« اليوم

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شدر املكتب التنفيذي لالحتاد الآ�شيوي لل�شطرجن قرارا باعتماد 
امل�شاعد  ال��ع��ام  الأم���ني  من�شب  يف  الرميثي  خلفان  حممد  خالد 
لالحتاد الآ�شيوي لل�شطرجن بناء على مذكرة الرت�شيح من ال�شيخ 
�شلطان بن خليفة بن �شخبوط اآل نهيان رئي�ش الحتاد الآ�شيوي 

لل�شطرجن يف هذا ال�شاأن.

تاأهيل  الآ�شيوي" يف  "ال�شطرجن  ل�شرتاتيجية  وفقا  ذلك  وياأتي 
ق���ي���ادات ال�����ش��ف��وف الأم��ام��ي��ة م��ن ك��اف��ة م��ن��اط��ق ال���ق���ارة وتدوير 

املنا�شب وتاأهيل اأ�شحابها �شمن عمل موؤ�ش�شي ممنهج.
العام لل�شطرجن والألعاب  ويتوىل خالد الرميثي من�شب الأمني 
ال�شرتاتيجية  ال�����ش��راك��ات  جلنة  ورئي�ش  ال��ع��ني  ب��ن��ادي  الذهنية 
الوطنية  والكوادر  ال�شابة  الكفاءات  من  وهو  بالنادي،  وامل��ب��ادرات 

الواعدة يف جمال الإدارة الريا�شية.

ا�ستق�لة مدرب نيجريي� عقب ف�سل الت�أهل اإىل موندي�ل قطر 
ف�شل  بعد  منا�شبهم  ا�شتقالوا من  وم�شاعديه  اإيغوافوين  اأوغو�شتني  الوطني  املدرب  اأن  القدم  لكرة  النيجريي  الحتاد  اأعلن 

التاأهل اإىل نهائيات كاأ�ش العامل 2022 يف قطر.
واأفاد الحتاد الوطني للعبة يف بيان يف وقت متاأخر اخلمي�ش اأن ا�شتقالة الطاقم التدريبي كانت ب� "مفعول فوري".

وتفوقت غانا على نيجرييا اخلمي�ش بف�شل اأف�شلية الهداف خارج الديار اذ تعادل 1-1 اإياباً يف اأبوجا، و�شلباً يف الذهاب يف 
كوما�شي يف الدور الثالث احلا�شم من الت�شفيات الإفريقية املوؤهلة ملونديال قطر.

وهي املرة الأوىل يف�شل فيها منتخب "الن�شور املمتازة" يف التاأهل لنهائيات كاأ�ش العامل منذ 2006.
واإىل جانب املدافع الدويل ال�شابق اإيغوافوين )56 عاماً( مت اعفاء كل من اإميانويل اأمونيكي و�شالي�شو يو�شف وجوزيف يوبو 

ومدربي احلرا�ش األوي اأغو وبول اإيغبوغون من مهامهم.
ملواجهة  اإيغلز+  +�شوبر  لتن�شيط  اجلديدة  املهمة  لقيادة  املنا�شبة  املراجعة  بعد  جديد  فني  طاقم  عن  الإع��الن  "�شيتم  واأردف 
الأمل��اين- اإقالة  عقب  الأّول/دي�شمرب  كانون  يف  موؤقتة  ب�شفة  مدرباً  اإيغوافوين  وُع��نّي  منا�شب".  ب�شكل  امل�شتقبلية  التحديات 

الفرن�شي غرينوت رور، وقاد بطل اإفريقيا ثالث مرات اإىل دور ثمن النهائي يف كاأ�ش اإفريقيا بالكامريون، قبل اأن يتم بعد ذلك 
متديد تعيينه املوؤقت لي�شمل ت�شفيات كاأ�ش العامل 2022.

خ�لد الرميثي اأمين� م�س�عدا لالحت�د 
الآ�سيوي لل�سطرجن

اليوم.. �سعيد النقبي لعب منتخبن� 
ال�س�عد يخو�ش اأول حتدي�ته يف بطولة 

»اأنط�لي� جراند �سالم للجودو«
•• اأبوظبي - وام:

وال�شاعد  ل��ل��ج��ودو  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  لع���ب  ال��ن��ق��ب��ي  �شعيد  ي��خ��و���ش 
حديثا حتديا كبريا اليوم ال�شبت اأمام تورنال اأنطونيو بطل جمهورية 
73 كجم �شمن مناف�شات بطولة  ال�32 حتت وزن  الدومنيكان يف دور 
 3 اإىل   1 من  الفرتة  خ��الل  للجودو" واملقامة  �شالم  جراند  "اأنطاليا 
ابريل اجلاري يف تركيا، با�شراف من الحتاد الدويل للجودو، ومب�شاركة 
هي  عربية  منتخبات   5 بينهم  من  دول��ة،   63 ميثلون  لعبا   525

الإمارات واملغرب ولبنان والعراق واليمن.
 16 ال���  21 عاما ق��د ودع م��ن دور  ك��ان لع��ب منتخبنا ج���ورام �شفيلي 
عقب اخل�شارة اأمام بطل �شوي�شرا فريدي وازجنري يف وزن حتت 66 كغ 
بال�شكور الذهبي بعدما انتهى زمن املباراة بالتعادل 1/1، حيث جلاأت 

املناف�شات اإىل الزمن الإ�شايف الذي ح�شمه الالعب ال�شوي�شري.
تاتال" يف وزن  "نوغزاري  الوطني  القرعة لعب منتخبنا  كما و�شعت 
يخو�ش  بينما  زول��وف،  فالدميري  الكازاخ�شتاين  اأم��ام  كجم   81 حتت 
مناف�شات البطولة لعب منتخبنا الوطني "ماجو معروف" مباراته يف 
دور ال� 32 يف وزن فوق 100 كجم، مع بطل غينيا فوفانا م�شطفاتو 

�شمن مناف�شات الوزن الثقيل.
كانت قرعة البطولة قد اأجريت اأم�ش الأول  اخلمي�ش، بح�شور نا�شر 
اأمني �شندوق الحتاد  التميمي الأمني العام لحتاد الإم��ارات للجودو، 

الدويل للعبة.
التحكيم  اأن قواعد   ،IJF اآلن، مديرة فعاليات  اأك��دت ليزا  من جانبها 
اجلديدة للعبة �شتكون �شارية اعتبارا من بطولة "اأولن باتور منغوليا 

جراند �شالم" والتي �شتقام �شهر يونيو املقبل.
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••  الكويت-الفجر: 

الآ�شيوي  الأومل��ب��ي  املجل�ش  ينظم 
الأبعاد  ث��الث��ي��ة  ت��روي��ج��ي��ة  ح��م��ل��ة 
باأكملها  الآ�شيوية  القارة  لإ�شراك 
يف ال����ش���ت���ع���داد ل�������دورة الأل����ع����اب 
املقررة  ع�شرة  التا�شعة  الآ�شيوية 
يف م��دي��ن��ة ه��ان��غ��ت�����ش��و ب��ال�����ش��ني يف 

�شبتمرب املقبل. 
الآ�شيوية  "الألعاب  ع��ن��وان  حت��ت 
ابريل  يف  احلملة  ت��ب��داأ  للجميع"، 
اجل���اري حتى م��وع��د اف��ت��ت��اح دورة 
ع�شرة،  التا�شعة  الآ�شيوية  الألعاب 

عرب ثالثة اأن�شطة خمتلفة للجان 
املرح  �شباقات  الوطنية:  الوملبية 
يف  الآ�شيوية  لالألعاب  ران(  )ف��ان 
هانغت�شو، برنامج مرا�شلو ال�شباب 
لألعاب هانغت�شو وم�شابقة الفنون 

لالطفال. 
وطنية  اأومل��ب��ي��ة  جلنة  لكل  ومي��ك��ن 
يف اآ���ش��ي��ا اإخ��ت��ي��ار ن�����ش��اط واح����د اأو 
الن�شاطات الثالثة وتنظيم احلدث 
الوملبي  امل��ج��ل�����ش  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن 
للعاب  املنظمة  واللجنة  ال�شيوي 

هانغت�شو. 
املدير  امل�شلم  ح�شني  ال�شيد  وق��ال 

ال�شيوي:  الوملبي  للمجل�ش  العام 
اللجان  ج��م��ي��ع  ت��ع��ي�����ش  اأن  ن���ري���د 
الوملبية الوطنية روح دورة اللعاب 
ال�شيوية التا�شعة ع�شرة بهانغت�شو 
ت�شارك يف حملتنا  واأن  �شبتمرب  يف 

الرتويجية. 
"اللعاب  ح��م��ل��ة  ت�����ش��م��ل  وت����اب����ع: 
املجتمع  للجميع"  ال����ش���ي���وي���ة 
القارة،  اأن��ح��اء  جميع  يف  ال�شيوي 
للجميع  ال����ف����ر�����ش����ة  و����ش���ت���م���ن���ح 
اإن  هانغت�شو.  األعاب  يف  للم�شاركة 
املجل�ش الوملبي ال�شيوي �شي�شاعد 
امل�شروع يف تطوير  من خالل هذا 

بني  والتعليم  والثقافة  الريا�شة 
الرتويج  يف  وي�شاعد  اآ�شيا،  �شباب 

ل���ق���ي���م الح������������رتام وال���������ش����داق����ة 
والبيئة  وال�شالم  احل�شنة  والنوايا 

النظيفة. 
تعترب �شباقات املرح – فان ران – 
الوملبي  املجل�ش  حملة  م��ن  ج���زءا 
لاللعاب  ل����ل����رتوي����ج  ال�����ش����ي����وي 
الدوحة  ن�����ش��خ��ة  م��ن��ذ  ال���ش��ي��وي��ة 
2006، وت�شتقطب م�شاركني من 
جميع فئات املجتمع، من الطفال 
ح���ت���ى ن��خ��ب��ة ال���ري���ا����ش���ي���ني، وهي 
توفر يوما من املتعة للعائالت مع 

الرتويج لاللعاب ال�شيوية. 
مرا�شلي  م�����ش��روع  اإىل  وب��ال��ن�����ش��ب��ة 

الطالب  ي�����ش��ج��ع  ف���اإن���ه  ال�����ش��ب��اب، 
م���ن ���ش��ن ال����� 16 وم����ا ف����وق على 
العمل مبجال العالم  التفكري يف 
الريا�شي. وهناك ور�شة عمل ملدة 
ثالث �شاعات ت�شمل جميع جوانب 
العمل اليومي للمرا�شل الريا�شي 
اللعاب  دورة  مثل  كبري  ح��دث  يف 
املجل�ش  و���ش��ي��خ��ت��ار   . ال����ش���ي���وي���ة 
ال�شيوي �شبيا وفتاة من  الوملبي 
كل من املناطق اجلغرافية اخلم�ش 
املجل�ش  ف��ري��ق  لت�شكيل  ال��ق��ارة  يف 
اللعاب  دورة  يف  ال�شباب  ملرا�شلي 

ال�شيوية بهانغت�شو. 

الطفال  م�شابقة  اإىل  وبالن�شبة 
���ش��ت��ك��ون مفتوحة  ف��اإن��ه��ا  ل��ل��ف��ن��ون 
وما  ع��ام��ا   13 ال���  بعمر  للطالب 
اإر����ش���ال  ل���الط���ف���ال  ومي���ك���ن  دون، 
لوحة اأو ر�شم لريا�شي م�شهور من 
ريا�شتهم  اأو  منطقتهم  اأو  بلدهم 
اأو  ال�شيوية،  الل��ع��اب  يف  املف�شلة 
ال�شالم  على  ال�شوء  ت�شلط  �شورة 
�شعوب  ب���ني خم��ت��ل��ف  وال�����ش��داق��ة 

اآ�شيا. 
ميكن لكل جلنة اأوملبية تقدمي 10 
اأعمال فنية كحد اأق�شى، منا�شفة 
بني اجلن�شني، اإىل املجل�ش الوملبي 

املقبل،  م��اي��و   31 ق��ب��ل  ال���ش��ي��وي 
و�شيعلن املجل�ش عن اأول 4 اأعمال، 
اأي�شا بني اجلن�شني، من  منا�شفة 
حيث  يونيو  منت�شف  يف  جلنة  كل 
املركز  يف  الع��م��ال  ه��ذه  �شتعر�ش 
والفندق  ال��رئ��ي�����ش��ي  الع����الم����ي 
ال��رئ��ي�����ش��ي ل��الل��ع��اب ال���ش��ي��وي��ة يف 

هانغت�شو. 
و�شيوفر املجل�ش الوملبي ال�شيوي 
الوطنية،  الومل��ب��ي��ة  ل��ل��ج��ان  دع��م��ا 
والقم�شان  امليداليات  ع��ن  ف�شال 
للحملة  امل�����������واد  م������ن  وغ������ريه������ا 

الرتويجية. 

••  الكويت-الفجر: 

املجل�ش  برنامج  م��ن  الثانية  املرحلة  اخلمي�ش  الأول  اأم�����ش  اختتمت 
يف  اأوملبية  جلنة   12 من  واحلكام  املدربني  لتطوير  الآ�شيوي  الأوملبي 

غرب اآ�شيا. 
اإمتدت املرحلة الثانية من 27 حتى 31 مار�ش، و�شهدت ندوات ودورات 
يف ثالث ريا�شات هي كرة القدم واجلودو واجلمباز، وحا�شر فيها نخبة 

من اخلرباء الدوليني وال�شيويني يف اللعاب الثالث. 
وكانت املرحلة الوىل من الربنامج اأقيمت من 22 اإىل 25 اجلاري يف 
اأن يختتم باملرحلة  ريا�شات الكرة الطائرة وال�شباحة وكرة اليد، على 
الثالثة من 7 اإىل 12 مايو املقبل يف ريا�شات األعاب القوى وكرة ال�شلة 

وكرة الطاولة. 
330 مدربا وحكما  ي�شارك يف الربنامج يف مراحله الثالث اأكر من 
ينتمون اإىل 12 جلنة اأوملبية يف منطقة غرب اآ�شيا هي جلان البحرين، 
املتحدة،  العربية  الم���ارات  �شوريا،  لبنان،  فل�شطني،  ال��ع��راق،  الأردن، 

عمان، قطر، اليمن، ال�شعودية والكويت امل�شيفة.

اف�شل  الرابع و�شاحب  ني�ش  يلتقي 
الدوري  "23 هدفاً" يف  دف��اع  خط 
الثالث  ري���ن  �شيفه  م��ع  ال��ف��رن�����ش��ي 
و���ش��اح��ب اق���وى خ��ط ه��ج��وم "63 
مقعد  ع��ل��ى  ن���اري���ة  ق��م��ة  هدفا" يف 
اأبطال  دوري  م�شابقة  اإىل  م��وؤه��ل 
اأوروب�������ا امل���و����ش���م امل��ق��ب��ل ال�����ش��ب��ت يف 

املرحلة الثالثني.
من ي�شتطيع اإيقاف رين؟ بعد خم�شة 
انت�شارات متتالية يف الدوري خولته 
بر�شيد  الثالث  املركز  اإىل  الرتقاء 
مناف�شيه  اأح��د  يواجه  نقطة،   52
التاأهل  ب��ط��اق��ة  ع��ل��ى  ال��رئ��ي�����ش��ي��ني 
العريقة،  ال���ق���اري���ة  امل�����ش��اب��ق��ة  اإىل 
بفارق  ال��راب��ع  بني�ش  الأم��ر  ويتعلق 
املركز  ع��ن  تخلى  وال����ذي  نقطتني 
مر�شيليا  اأم�����ام  ب��خ�����ش��ارت��ه  ال��ث��ال��ث 
الثاين )1-2(. وميني ني�ش النف�ش 
بتجنب انتكا�شة اأخرى �شد مناف�ش 
مبا�شر، يف قمة بني اثنني من اأ�شهر 
الوقت  يف  ال��ف��رن�����ش��ي��ني  امل����درب����ني 
احل�����ايل: ب���رون���و ج��ي��ن��ي��زي��و )ري���ن( 

وكري�شتوف غالتييه )ني�ش(.
لعبيه  ط����ال����ب  ج���ي���ن���ي���زي���و  وك�������ان 
ق��ب��ل ف���رتة ال��ت��وق��ف ال��دول��ي��ة بعدم 
"ن�شعر  وق����ال  ال��ث��ق��ة،  الف�����راط يف 
بها.  �شعرت  ما  ن��ادراً  جماعية  بقوة 
اأن ن��ك��ون ح��ذري��ن، واأل  ل��ك��ن ي��ج��ب 
ونتوخى  الح����ت����ف����الت،  يف  ن���ف���رط 

اليقظة، مع احلفاظ على الثقة".
كبريا  فريقاً  ن�شبح  "لكي  واأ���ش��اف 
جدا، ل تزال هناك اأ�شياء تنق�شنا".
وميلك رين فر�شة النق�شا�ش على 
املركز الثاين كون مر�شيليا �شاحب 
53 نقطة يلعب بعده باربع �شاعات 
عندما يحل �شيفا على �شانت اإتيان 
ال��ث��ام��ن ع�����ش��ر وال�����ذي ي�����ش��ارع من 
الدرجة  اإىل  ال��ه��ب��وط  ت��ف��ادي  اأج���ل 

الثانية.
وياأمل مر�شيليا يف موا�شلة �شحوته 
وحتقيق الفوز الثالث تواليا ل�شمان 

بقائه ثانيا، والأمر ذاته يبحث عنه 
يف  بقوة  والعائد  اللقب  حامل  ليل 
ي�شت�شيف  عندما  الأخ��رية  املراحل 
ب��������وردو ال����ع����ري����ق ����ش���اح���ب امل���رك���ز 

الأخري.
وح���ق���ق ل��ي��ل ارب���ع���ة ان���ت�������ش���ارات يف 
م��ب��اري��ات��ه ال�����ش��ت الخ����رية ال��ت��ي مل 
يذق فيها طعم اخل�شارة ومكنته من 
بفارق  ال�شاد�ش  املركز  اىل  الرتقاء 
�شت نقاط خلف رين �شاحب املركز 
دوري  ت�شفيات  اىل  امل��وؤه��ل  الثالث 
ابطال اوروبا، لن �شاحبي املركزين 
ي���ت���اأه���الن  ف���ق���ط  وال�����ث�����اين  الول 

مبا�شرة اإىل دور املجموعات.
وخ����رج ل��ي��ل ل��ت��وه م���ن ال�����دور ثمن 
العريقة  القارية  للم�شابقة  النهائي 
حامل  النكليزي  ت�شل�شي  ي��د  على 
تركيزه  �شي�شب  وب��ال��ت��ايل  ال��ل��ق��ب 

ع��ل��ى م��ن��اف�����ش��ات ال�����دوري م��ن اأجل 
املو�شم  الأم  امل�����ش��اب��ق��ة  اإىل  ال���ع���ودة 
امل����ق����ب����ل. وي�������ش���ع���ى ����ش���رتا����ش���ب���ورغ 
اخل��ام�����ش وق���ائ���ده امل���داف���ع ال���دويل 
الغاين األك�شندر دجيكو اإىل موا�شلة 
مو�شهما الناجح من اأجل بطاقة يف 
اأربع  تف�شل  ح��ي��ث  ق��اري��ة  م�شابقة 

نقاط فقط عن املركز الثالث.
عاما   27 العمر  من  البالغ  دجيكو 
وال�����ذي ���ش��م��ن م���ع م��ن��ت��خ��ب بالده 
قطر  مونديال  اإىل  التاأهل  بطاقة 
من بوابة جارته وم�شيفته نيجرييا 
الالعبني  اأح�����د  ي��ع��ت��رب  الرب�����ع�����اء، 
�شرتا�شبورغ  م��و���ش��م  يف  امل��ت��األ��ق��ني 

الناجح.
مل يخ�شر دجيكو مباراة واحدة مع 
كانون  منذ  ب��الده  اأو منتخب  ناديه 
املا�شي، ويبقى هدفه  الثاين/يناير 

ال����رائ����ع ب��ت�����ش��دي��دة اأك���روب���ات���ي���ة يف 
 13 يف  )-1�شفر(  موناكو  مرمى 
اآذار/مار�ش املا�شي من اأبرز اأحداث 
الذين  الأل����زا�����ش  مل�شجعي  امل��و���ش��م 
فريقهم  ب��ح��ج��ز  ال��ن��ف�����ش  مي���ن���ون 
القارية  امل�شابقات  اإح���دى  لبطاقة 
الأوروبي،  الدوري  الأبطال،  )دوري 

كونفر�ش ليغ(.
ي����رى لع����ب ك���اي���ن ال�����ش��اب��ق ال���ذي 
يحلم باللعب يف الدوري الإنكليزي 
ي��ح�����ش��د ثمار  ب�������داأ  اأن�������ه  امل����م����ت����از، 
ب��ع��د خيبة  م�����ش��ريت��ه الح���رتاف���ي���ة 
مع   2016-2015 م����و�����ش����م 
�شرتا�شبورغ  وي�����ش��ط��دم  ب��ا���ش��ت��ي��ا. 
الأح�����د مب��ن��اف�����ش اآخ����ر ع��ل��ى مقعد 
 44 قاري هو لن�ش الثامن بر�شيد 
نقطة بفارق الهداف خلف موناكو 
ال�شابع وال���ذي ك��ان ���ش��رب ب��ق��وة يف 

على  الكبري  بفوزه  املا�شية  املرحلة 
�شيفه باري�ش �شان جرمان املت�شدر 

بثالثية نظيفة.
وي��خ��و���ش م��ون��اك��و اخ��ت��ب��ارا �شهال 
اأمام م�شيفه متز التا�شع ع�شر قبل 

الخري.
املبتعد  �شان جرمان  باري�ش  وميلك 
بفارق 12 نقطة يف ال�شدارة فر�شة 
من  خروجه  عقب  جراحه  ت�شميد 
يد  ع��ل��ى  الب���ط���ال  دوري  م�����ش��اب��ق��ة 
و�شقوطه  ال���ش��ب��اين  م��دري��د  ري����ال 
امل���ذل ام���ام م��ون��اك��و، وذل���ك عندما 
ع�شر  ال�����ش��اد���ش  ل��وري��ان  ي�شت�شيف 

الأحد.
وتعر�ش جنوم باري�ش �شان جرمان 
خ�شو�شا الرجنتيني ليونيل مي�شي 
�شديدة  لنتقادات  نيمار  وابرازيلي 
ال��ف��ري��ق م��ن دور ثمن  اإق�����ش��اء  بعد 

اأب���ط���ال  دوري  مل�����ش��اب��ق��ة  ال���ن���ه���ائ���ي 
ا�شتهجان  اأوروبا، وقوبال ب�شافرات 
بران�ش"  دي  "بارك  جماهري ملعب 
الدوري  بوردو يف  ا�شت�شافته  خالل 

غداة الإق�شاء الأوروبي.
بر�شلونة  م��ع�����ش��وق  ك����ان  وب���ع���دم���ا 
حيث  نو"  "كامب  وج�����م�����اه�����ري 
اللعبة  تاريخ  ا�شمه يف  ترعرع ودّون 
امل�������ش���ت���دي���رة، وج�����د م��ي�����ش��ي ال����ذي 
اآب/ يف  باري�ش  اإىل  كاتالونيا  غ��ادر 
يف  ف��ج��اأة  نف�شه  امل��ا���ش��ي،  اأغ�شط�ش 
اختربه  ان  ل���ه  ي�����ش��ب��ق  مل  م���وق���ف 

خالل م�شريته.
ما زال اأمام ابن ال� 34 عاماً والفائز 
الذهبية لأف�����ش��ل لع��ب يف  ب��ال��ك��رة 
مباريات  ت�����ش��ع  م������رات،   7 ال���ع���امل 
هذا  ج��رم��ان  ���ش��ان  فريقه  بقمي�ش 

املو�شم.

بعنوان »االألعاب االآ�صيوية للجميع« 

املجل�ش الأوملبي الآ�سيوي ينظم حملة ترويجية له�نغت�سو 2022 

خت�م املرحلة الث�نية من برن�مج املجل�ش الأوملبي  لتطوير املدربني واحلك�م يف غرب اآ�سي� 

قمة ن�رية بني دف�ع ني�ش وهجوم رين بدوري فرن�س� 

•• اأبوظبي - وام: 

الإماراتية  املحرتفني  رابطة  ق��رار  اأن  ريا�شيون  وحمللون  نقاد  اأك��د 
الأندية  ق��وائ��م  يف  امل�شجلني  الأج��ان��ب  الالعبني  اأع���داد  زي���ادة  ب�شاأن 
املوؤهلني  ال��الع��ب��ني  فئة  امل�شجلني يف  ال��الع��ب��ني  ع��دد  زي���ادة  وك��ذل��ك 
لتمثيل املنتخبات اإىل 5 لعبني يعد قرارا اإيجابيا اإىل اأن يتم تطبيقه 
بالن�شبة  خ��ا���ش��ة  م��ن��ه،  �شتتحقق  ال��ت��ي  ال��ن��ت��ائ��ج  اإىل  وال��ن��ظ��ر  واق��ع��ي��ا 

للمنتخبات الوطنية.
كانت " رابطة املحرتفني " قد اأعلنت قرارها متا�شيا مع قرار الحتاد 
الآ�شيوي لكرة القدم بزيادة عدد الالعبني الأجانب بداية من املو�شم 
املقبل، لتقرر زيادة الأجانب يف دوري اأدنوك للمحرتفني اإىل 5 لعبني 

املنتخبات  لتمثيل  املوؤهلني  اإىل  املقيمني  الالعبني  م�شمى  وتعديل 
الوطنية مع زيادة عددهم و�شيتم ال�شماح بت�شجيل 8 لعبني من فئتي 
قائمة  يف  املنتخبات  لتمثيل  املوؤهلني  والالعبني  الأجانب  الالعبني 
املباراة، مع م�شاركة 6 لعبني كحد اأق�شى يف امللعب من هذه الفئات.

جاء القرار بناء على التو�شيات التي مت درا�شتها يف منتدى "تطوير 
الإماراتي" الذي عقد موؤخراً، مب�شاركة نخبة من اخلرباء  ال��دوري 
ذات  التطوير  جوانب  يف  واخل��ربة  الفني  ال���راأي  واأ�شحاب  العامليني، 
الأندية  ملمثلي  بالإ�شافة  القدم،  وكرة  الريا�شية  بامل�شابقات  العالقة 

املحرتفة �شركاء رابطة املحرتفني.
اإ�شماعيل  ال�شابق  الوطني  منتخبنا  لع��ب  الريا�شي  املحلل  وراأى 
را�شد اأن القرار له العديد من التبعات الإيجابية �شواء على م�شتوى 

املناف�شة يف م�شابقة الدوري اأو يف امل�شاركات اخلارجية لأندينا بدوري 
اأف�شل  �شم  اأج��ل  من  الوطني،  منتبخنا  على  وبالتاأكيد  اآ�شيا،  اأبطال 

العنا�شر املوهوبة.
�شيكون من  الأن��دي��ة  ال��ق��رار على  ه��ذا  م��ن  ال�شريع  :" العائد  وق���ال 
خالل م�شاركتها يف دوري اأبطال اآ�شيا، بوجود عدد اأكرب من الالعبني 

الأجانب، الأمر الذي ي�شهم يف رفع امل�شتوى الفني ب�شكل كبري".
وفيما يتعلق بزيادة الأعباء املالية على الأندية اأو�شح اأن جميع الأندية 
لها ميزانيتها املحددة و بالتايل ت�شري وفقها لكن يف النهاية الفائدة 

�شتكون على اجلميع وعلى م�شتوى امل�شابقة ".
من جانبه قال اأحمد حماد املحلل الريا�شي املدير التنفيذي ال�شابق 
م�شاركة  على  تاأثريه  الرغم من  على  القرار  اإن  الأهلي  �شباب  لنادي 

الالعبني املواطنني والعتماد ب�شكل اأكرب على الأجانب، اإل اأنه رمبا 
يكون مفيدا لالأندية امل�شاركة يف م�شابقات دوري اأبطال اآ�شيا من اأجل 

املناف�شة ب�شكل اأكرب.
واأ�شاف حماد :" اأن هناك اأمرا هاما يجب تداركه وهو ما هو م�شري 
لعبي الأكادمييات بالأندية يف ظل وجود الالعبني الأجانب، وكذلك 
لعبي فرق الرديف، لبد من حتديد اآلية ت�شاهم يف احلفاظ عليهم 
خا�شة واأن الكثري منهم من اأ�شحاب املواهب كما اأنهم �شيكونون اأقل 

تكلفة من الالعبني الأجانب.
انتظار  :" علينا  الأهلي  �شباب  لنادي  ال�شابق  التنفيذي  املدير  وق��ال 
تنفيذ القرار يف املو�شم املقبل و مراقبة تبعاته حتى يكون احلكم عليه 

ب�شكل اأف�شل، ولو اأن التقييم احلايل يعترب جيدا اإىل حد كبري".

اليوم.. انطالق من�ف�س�ت 
بطولة الع�مل للمب�رزة لل�سب�ب 

والن��سئني »دبي 2022«
•• دبي - وام:

و  لل�شباب  للمبارزة  العامل  بطولة  مناف�شات  ال�شبت   اليوم  �شباح  تنطلق 
حتت  للمبارزة  الإم���ارات  احت��اد  ينظمها  والتي   2022" "دبي  النا�شئني 
الريا�شي  دب��ي  م��ع جمل�ش  بالتعاون  ل��ل��م��ب��ارزة،  ال���دويل  اإ���ش��راف الحت���اد 
ويحت�شنها جممع حمدان الريا�شي بدبي، برعاية �شمو ال�شيخ من�شور بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�ش جمل�ش دبي الريا�شي ومب�شاركة 1600 

لعب ولعبة ميثلون 102 دولة.
20 �شنة و النا�شئني حتت  تقام مناف�شات البطولة يف فئتي ال�شباب حتت 
17 �شنة للفردي و الفرق للجن�شني يف الأ�شلحة الثالثة /الإيبيه والفوريه 

وال�شابر/ و ت�شتمر حتى العا�شر من اأبريل اجلاري.
�شامل بن  ال�شيخ  املهند�ش  برئا�شة  للبطولة  العليا  املنظمة  اللجنة  اأنهت  و 
�شلطان القا�شمي رئي�ش الحتاد الإماراتي و العربي للمبارزة ال�شتعدادات 
30 ملعبا وفق اأحدث النظمة  كافة للمناف�شات التي تقام على اأكر من 
العامل ل�شيما  اأنحاء  التي يتم تطبيقها يف جميع  التكنولوجية  والأجهزة 
2 ثانية لكل  اأجهزة احت�شاب النتائج ومراجعة الفيديو /VAR/ لآخر 
لعب عند العرتا�ش على اللم�شة. واأكدت الدكتورة هدى املطرو�شي، مدير 
اأنباء الإمارات /وام/ اكتمال ال�شتعدادات  البطولة، يف ت�شريحات لوكالة 
الذين  امل�شاركة  ال��دول  وف��ود  و�شول  اكتمال  بعد  البطولة  لنطالق  كافة 

تتابعت على دبي على مراحل فيما ف�شلت بع�شها الو�شول مبكراً.
العامل لل�شباب  اأكرب بطولت  البطولة تعد واح��دة من  اأن هذه  واأو�شحت 
والنا�شئني عرب تاريخها، وقالت: " الإقبال الكبري والرغبة غري م�شبوقة 
يف امل�شاركة جت�شد ثقة العامل يف قدرات الإمارات التنظيمية واللوج�شتية، 
�شعياً  ال��دويل  لالحتاد  املنظمة  اللجنة  قدمتها  التي  واخلطط  واجل��ه��ود 

لتقدمي ن�شخة مميزة باإ�شراف الحتاد الدويل".
واأ�شارت اإىل اأن قائمة منتخب الإمارات امل�شارك يف البطولة ت�شم 27 لعبا 
و لعبة يتناف�شون يف 18 م�شابقة و ي�شارك لعبو فئة ال�شباب حتت 20 
�شنه يف 6 م�شابقات فردية و6 م�شابقات للفرق يف حني ي�شارك لعبو فئة 

النا�شئني حتت 17 �شنة يف 6 م�شابقات فردية فقط.
و وفق ما اأعلن عنه يف املوؤمتر ال�شحفي للبطولة الذي ا�شت�شافه جمل�ش 
دبي الريا�شي بح�شور برئا�شة املهند�ش ال�شيخ �شامل بن �شلطان القا�شمي 
رئي�ش الحتاد الإماراتي والعربي للمبارزة ونا�شر اأمان اآل رحمة م�شاعد 
اأكرب  ت�شهد  البطولة  فاإن  املطرو�شي،  والدكتورة هدى  املجل�ش،  عام  اأمني 
جتمع من لعبي املبارزة حول العامل واأي�شاً تعد الأقوى من حيث الالعبني 

الأبطال اأ�شحاب ال�شجل الذهبي الأوليمبي امل�شاركني.
و�شيقام حفل الفتتاح الر�شمي ع�شر يوم الأحد ويت�شمن كلمات للمهند�ش 
ال�شيخ املهند�ش ال�شيخ �شامل بن �شلطان القا�شمي رئي�ش الحتاد الإماراتي 
ولميامويل  للبطولة،  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�ش  للمبارزة  والعربي 
وتنطلق  للمبارزة  ال���دويل  الحت���اد  رئي�ش  باأعمال  القائم  كات�شياداكي�ش 
ال�شابر  ملناف�شات  النهائي  وال����دور  النهائي  قبل  ال���دور  فعاليات  بعدها 

للنا�شئني للفردي.

ري��سيون : اإيج�بي�ت قرار »املحرتفني« زي�دة الالعبني الأج�نب �ستظهر لحق�
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الفجر الريا�ضي

ي�شعى ريال مدريد اإىل اأن ينف�ش عنه غبار الهزمية املذلة التي تلقاها على 
ال�"كال�شيكو" �شد غرميه بر�شلونة �شفر4-، وذلك حني  اأر�شه يف موقعة 
يحل ال�شبت �شيفاً على �شلتا فيغو يف املرحلة الثالثني من الدوري الإ�شباين 

لكرة القدم.
يعني  م��ا  ال��ث��اين،  اإ�شبيلية  ع��ن  نقاط  ت�شع  ب��ف��ارق  الرتتيب  ري��ال  ويت�شدر 

اأنه يف و�شع مريح اىل حد كبري قبل ت�شع مراحل على ختام املو�شم، 
الدولية  النافذة  اأر�شه قبل  التي تلقاها على  املذلة  لكن الهزمية 
لرب�شلونة  الأم��ل  اأعطت  الوطنية،  املنتخبات  ملباريات  املخ�ش�شة 

باإمكانية اللحاق بغرميه.
وهذا ما تطّرق اليه لعب النادي الكاتالوين �شريجيو بو�شكيت�ش 

الذي قال "اإذا كان هناك اأي فر�شة لال�شتفادة، ف�شن�شتغلها".
الطريق  اىل  ري��ال  �شيعيد  فيغو  �شلتا  ال��ف��وز على  اأن  امل��وؤك��د  وم��ن 
م��اأزق، ل�شيما يف حال  �شتجعله يف  اخل�شارة  اأن  ال�شحيح يف حني 
وا�شل بر�شلونة تاألقه من خالل ح�شمه مواجهته املرتقبة الأحد 

الكاتالوين  النادي  يتقدم  الذي  اإ�شبيلية  الو�شيف  اأر�شه �شد  على 
بفارق ثالث نقاط لكن الأخري ميلك مباراة موؤجلة.

كارلو  الإيطايل  ري��ال مدربه  يفتقد  اأن  املفرت�ش  ومن 
اإ�شابته  ب�شبب  ال�شبت  م��ب��اراة  يف  اأن�شيلوتي 

ب��اأن يتعافى  ك��ورون��ا، مع الأم��ل  بفريو�ش 
الفريق  م��ع  لل�شفر  املنا�شب  ال��وق��ت  يف 
اأج���ل م��واج��ه��ة ت�شل�شي  ل��ن��دن م��ن  اىل 

يف  الأرب��ع��اء  اللقب  حامل  الإنكليزي 
ال��ن��ه��ائ��ي مل�شابقة  ال����دور رب���ع  ذه���اب 

دوري اأبطال اأوروبا.
جاهزية  ح��ول  ال�شك  ي��ح��وم  كما 

ال�������ه�������داف ال����ف����رن���������ش����ي ك����رمي 
عن  غيابه  لعب  ال��ذي  بنزمية 

دوراً  ال�"كال�شيكو"  موقعة 
التي  امل����ذل����ة  ال���ه���زمي���ة  يف 
بني  امل��ل��ك��ي  ال��ن��ادي  تلقاها 

جماهريه.
وكان من املفرت�ش اأن تكون 

ال�شبت  ف��ي��غ��و  �شلتا  م���ب���اراة 
ف��ر���ش��ة لأن�����ش��ي��ل��وت��ي م���ن اأج���ل 

التقاط  ف��ر���ش��ة  جن��وم��ه  بع�ش  م��ن��ح 
بعد  لندن  اىل  ال�شفر  قبل  اأنفا�شهم 
بالدهم،  منتخبات  م��ع  م�شاركاتهم 
لكن التعر يف مباراة ال�"كال�شيكو" 

اأي  لأن  امل��خ��اط��رة  م��ن  ق��د مينعه 
امللكي  النادي  �شيهّز  جديد  تعر 
من  حا�شمة  مرحلة  يف  معنوياً 

املو�شم، اإن كان حملياً اأو قارياً.
وبعد الهزمية اأمام بر�شلونة، 
متاأ�شف  "اأنا  اأن�شيلوتي  ق��ال 
ج������داً ع���ل���ى اخل���������ش����ارة. اأن����ا 
ح���زي���ن ج������داً ل��ك��ن��ي اأُب���ق���ي 

اأننا  وه��ي  ن�شابها،  يف  الأم���ور 
ال��دوري بفارق ت�شع  يف �شدارة 

نهائي  رب���ع  ون��ح��ن يف  ن��ق��اط 
دوري اأبطال اأوروبا".

وري�����������ال ل���ي�������ش ال���ف���ري���ق 

اأي�شاً  مطالب  بر�شلونة  اأن  ب��ل  ال�شغط،  حت��ت  نف�شه  يجد  ال��ذي  الوحيد 
بالبناء على ما قدمه يف "�شانتياغو برنابيو" قبل النافذة الدولية من خالل 

الفوز على اإ�شبيلية والإبقاء على حظوظه باللقب.
واإذا مل يح�شل تدهور خارج عن املاألوف يف نتائج ريال، من املنطقي اأن يكون 
هدف بر�شلونة الأ�شا�شي حماولة اإزاحة اإ�شبيلية عن الو�شافة 
يف�شله عن  ال��ذي  ال�12  النقاط  ف��ارق  يف ظل 
الأخرية  الأم��ت��ار  دخ��ول  امللكي مع  غرميه 

من املو�شم.
هرناندي�ش  ت�شايف  امل���درب  ف��ري��ق  ومي���ّر 
ب��ف��رتة رائ���ع���ة حم���ا ب��ه��ا ����ش���ورة الق�شم 
الهولندي  ب��ق��ي��ادة  امل��و���ش��م  م���ن  الأول 
البعد  كل  بعيداً  ك��ان  حني  كومان  رونالد 
عن املناف�شة على بطاقة موؤهلة اىل دوري 
اأبطال اأوروب��ا، قبل اأن تنقلب الأمور راأ�شاً 

على عقب بعد قدوم لعب و�شطه ال�شابق.
الهزمية  طعم  بر�شلونة  ي��ذق  ومل 

منذ كانون الأول/دي�شمرب، وهو خرج فائزاً من مبارياته اخلم�ش الأخرية يف 
الدوري كما بلغ الدور ربع النهائي مل�شابقة "يوروبا ليغ" حيث يحل اخلمي�ش 

�شيفاً على اأينرتاخت فرانكفورت الأملاين.
ولو بداأ املو�شم يف كانون الثاين/يناير، لكان بر�شلونة يف ال�شدارة واإ�شبيلية 
خام�شاً بعدما �شقط يف دوامة التعادلت التي بلغت �شبعة يف مبارياته الت�شع 
بالبتعاد  لريال  �شمح  ما  الأخ��رية، 
واأتلتيكو  ول���رب����ش���ل���ون���ة  ع���ن���ه 
مدريد حامل اللقب بت�شييق 
ع��ل��ي��ه لأن����ه يتخلف  اخل���ن���اق 
عنه بفارق ثالث نقاط اأي�شاً 
ق��ب��ل م���ب���ارات���ه ال�����ش��ب��ت مع 
بعدها  األفي�ش ومن  �شيفه 
مان�ش�شرت  م�����ش��ي��ف��ه  م����ع 
الثالثاء  الإنكليزي  �شيتي 
يف ذه���اب رب���ع ن��ه��ائ��ي دوري 

الأبطال.
وب��ع��دم��ا ب���داأ م�����ش��واره ال��ق��اري يف 
اىل  اإ�شبيلية  انتقل  الأب��ط��ال،  دوري 
ليغ"  "يوروبا  املف�شلة  م�شابقته 
ثالثاً،  جمموعته  اأن��ه��ى  ب��ع��دم��ا 
طوياًل  ت��دم  مل  مغامرته  اأن  اإل 
�شابع  بلقب  حلمه  انتهى  حيث 
النهائي  ثمن  ال���دور  عتبة  عند 
الإنكليزي  ه���ام  و���ش��ت  ي��د  ع��ل��ى 
بعد  �شفر2-  اإي���اب���اً  ب��اخل�����ش��ارة 

التمديد )فاز ذهاباً -1�شفر(.
ي���زال اجل���ار الأن��دل�����ش��ي ريال  ول 
على  ال���������ش����راع  ق���ل���ب  يف  ب��ي��ت��ي�����ش 
املو�شم  الأب��ط��ال  دوري  يف  امل�شاركة 
اخلام�ش  املركز  يحتل  اإذ  املقبل، 
بفارق �شت نقاط عن اأتلتيكو 
ا�شت�شافته  قبل  ال��راب��ع 

لأو�شا�شونا الأحد.

املباريات  اأوىل  اإح���دى  كانت  بعدما 
اأب���واب مو�شدة يف  ت��ق��ام خلف  ال��ت��ي 
تف�شي  ب�شبب   2020 اآذار-م���ار����ش 
���ش��ت��ك��ون موقعة  ك���ورون���ا،  ف���ريو����ش 
يوفنتو�ش  ب��ني  اإيطاليا"  "دربي 
اأوىل  ب����ني  ال���ل���ق���ب  واإن��������رت ح����ام����ل 
امل����ب����اري����ات ال���ت���ي ت���ق���ام مب���درج���ات 
من   31 املرحلة  يف  الأح���د  ممتلئة 

الدوري الإيطايل لكرة القدم.
ولن تكون مباراة الأح��د عادية بني 
اإن��ه��ا ترتدي  ب��ل  ل��دودي��ن،  خ�شمني 
ت�شكل  ق��د  لأن��ه��ا  م�شاعفة  اأه��م��ي��ة 
للبقاء  منهما  لأي  اأخ����رية  ف��ر���ش��ة 
ق��ري��ب��اً م��ن م��ي��الن امل��ت�����ش��در الذي 
يرتقب اأي�شاً نتيجة مالحقه الآخر 
الأحد  يحل  ال��ذي  الو�شيف  نابويل 
���ش��ي��ف��اً ع��ل��ى اأت���الن���ت���ا اخل��ام�����ش يف 
مباراة �شاقة يفتقد فيها الكثري من 
ثماين  بقاء  وم��ع  امل��وؤث��رة.  عنا�شره 
مراحل على نهاية املو�شم، يجد اإنرت 
اللقب  ع��ن  ب��ال��ت��ن��ازل  م��ه��دداً  نف�شه 
للمرة  املا�شي  املو�شم  اأح���رزه  ال��ذي 
التاريخية  ث��الث��ي��ت��ه  م��ن��ذ  الأوىل 
الربتغايل  امل���درب  م��ع   2010 ع��ام 
ي��ت��خ��ل��ف يف  اإذ  م���وري���ن���ي���و،  ج���وزي���ه 
نقاط عن  �شت  بفارق  الثالث  املركز 
ج���اره م��ي��الن امل��ت�����ش��در ب��ع��د اكتفاء 
رجال املدرب �شيموين اإينزاغي بفوز 

يتيم يف املراحل ال�شبع الأخرية )5 
تعادلت وهزمية(.

مو�شم  ب����داي����ة  وب���ع���د  امل���ق���اب���ل  ويف 
كارثية جعلته بعيداً جداً عن �شراع 
بعيد  م��ن  يوفنتو�ش  ع��اد  الطليعة، 
وج��م��ع 38 ن��ق��ط��ة م���ن اأ����ش���ل 48 
�شد  الأخ���رية  خ�شارته  منذ  ممكنة 
ال��ث��اين/ ت�����ش��ري��ن   27 اأت���الن���ت���ا يف 

 8 ب���ف���ارق  راب���ع���اً  لي�شبح  ن��وف��م��رب، 
نقاط اأمام الأخري و7 خلف ميالن 

املت�شدر.
ويف مقابلة ن�شرت موؤخراً مع جملة 
"ال�شيدة  مدرب  ك�شف  كيو"،  "جي 
األيغري  م��ا���ش��ي��م��ي��ل��ي��ان��و  العجوز" 
النتقادات  الكثري من  يواجه  الذي 
واخلروج  املتحفظ  اأ���ش��ل��وب��ه  ب�شبب 
اأبطال  دوري  نهائي  ثمن  من  امل��ذل 
اإياباً  ت��وري��ن��و  ب��اخل�����ش��ارة يف  اأوروب�����ا 
اأمام فياريال الإ�شباين �شفر3- بعد 
التعادل ذهاباً 1-1 خارج الديار، اإنه 
ريال  على  لال�شراف  عر�شاً  رف�ش 
م��دري��د الإ���ش��ب��اين م��ن اأج���ل العودة 

جمدداً اىل "بيانكونريي".
وق����ال "كنت ق��د وّق��ع��ت ات��ف��اق��اً مع 
ريال مدريد، لكن يف ال�شباح ات�شلت 
بريي�ش(  )ف��ل��ورن��ت��ي��ن��و  ب��ال��رئ��ي�����ش 
وقلت له لن اأذهب اىل مدريد لأين 
اأي  ت�شاورين  يوفنتو�ش. مل  اخرتت 

اأن  العودة( منذ  )ب�شاأن  اأب��داً  �شكوك 
اأيار/مايو"  يف  يوفنتو�ش  بي  ات�شل 

خلالفة اأندريا بريلو.
ورغ�����م ق�����رار ال���ب���الد ب���اإن���ه���اء حالة 
الطوارئ املرتبطة بفريو�ش كورونا، 
تلقي  ال����وب����اء  ت����داع����ي����ات  ت������زال  ل 
اأ"  "�شريي  دوري  ع��ل��ى  ب��ظ��الل��ه��ا 

اإع��الن الحت��اد الإيطايل للعبة  مع 
نابويل  رئي�ش  اإح��ال��ة  ع��ن  اخلمي�ش 
اأوريليو دي لورنتي�ش وطبيب النادي 
به  اخل��ا���ش��ة  املحكمة  اىل  اجل��ن��وب��ي 
من  ث��الث��ة  حجر  ع��دم  خلفية  على 
ال��الع��ب��ني وت��واج��ده��م م��ع الفريق 
�شد  الثاين-يناير  كانون  مباراة  يف 

يوفنتو�ش.
وت������اأث������راً ب��ت��ف�����ش��ي ال����ف����ريو�����ش بني 
الدوري  رابطة  ا�شطرت  الالعبني، 
الإيطايل اىل تاأجيل خم�ش مباريات 
واإعادة جدولتها، بينها مباراة كانون 
اإن���رت وم�شيفه  ب��ني  ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر 
ب����ول����ون����ي����ا ال�����ت�����ي ح�������دد م���وع���ده���ا 

اأي  ني�شان/اأبريل،   27 يف  اجل��دي��د 
قبل اأربعة اأ�شابيع من نهاية املو�شم.

حيث  برغامو،  اىل  الأن��ظ��ار  وتتجه 
اأتالنتا  يتواجه نابويل مع م�شيفه 
املدرب  لفريق  ج��داً  �شاقة  مباراة  يف 
ظل  يف  ل�شيما  �شباليتي،  لوت�شانو 
الغيابات الكثرية يف �شفوفه نتيجة 

الإيقاف والإ�شابات.
وي��ف��ت��ق��د ال���ف���ري���ق اجل���ن���وب���ي جنم 
فيكتور  ال����ن����ي����ج����ريي  ه����ج����وم����ه 
الكو�شويف  دف��اع��ه  وق��ل��ب  اأو�شيمهن 
اأم���ري رح��م��اين ب�شبب الإي���ق���اف، يف 
اأندريا  اأو���ش��ي��م��ه��ن،  ب��دي��ل  اأن  ح��ني 
جوفاين  الأمي���ن  والظهري  بيتانيا، 
األيك�ش  واحل����ار�����ش  ل��ورن��ت�����ش��و  دي 
م��ريي��ت ي��ع��ان��ون م��ن الإ���ش��اب��ة ولن 

يكونوا اأي�شاً مع الفريق.
م�شاركة  ح����ول  ال�����ش��ك  ي���ح���وم  ك��م��ا 
اأندري  الكامريوين  الو�شط  لعبي 
الإ�شباين  اأن��غ��ي�����ش��ا،  زام��ب��و  ف��ران��ك 
اآدم ونا�ش  فابيان روي�ش، اجلزائري 

والبولندي بيوتر زيلن�شكي.
هذا  اأر�شه  على  اأتالنتا  �شجل  لكن 
اإذ  ن��اب��ويل،  �شالح  يف  ي�شب  املو�شم 
مل ي��ف��ز ف��ري��ق امل�����درب ج���ان بيريو 
مباريات  ب��اأرب��ع  ���ش��وى  غا�شبرييني 
حا�شداً  �شتاديوم"،  "جيوي�ش  على 
ما  م����ب����اراة   14 م���ن  ن��ق��ط��ة   18
الرتتيب و�شمح  ت�شبب برتاجعه يف 
ب��ال��ت��ق��دم ع��ل��ي��ه بفارق  ل��ي��وف��ن��ت��و���ش 
يف  موؤجلة  م��ب��اراة  مع  نقاط  ثماين 
يوا�شل  ال��ذي  برغامو  ممثل  جعبة 
ليغ"  "يوروبا  يف  ال��ق��اري  م�����ش��واره 
ح��ي��ث ي��ح��ل اخل��م��ي�����ش ���ش��ي��ف��اً على 
لي���ب���زي���غ الأمل���������اين يف ذه�������اب رب���ع 

النهائي.
اأم����ا يف م��ا ي��خ�����ش امل��ت�����ش��در ميالن 
 ،2011 منذ  الأول  بلقبه  احل��امل 
فيبدو مر�شحاً لتحقيق فوزه الرابع 
الإثنني  املرحلة  يختتم  حني  توالياً 
الأمل  مع  بولونيا،  �شد  اأر�شه  على 
اللقاء ون��اب��ويل قد  ي��دخ��ل اىل  ب���اأن 
�شقط يف ب��رغ��ام��و واإن����رت ت��ع��ادل يف 
هما  النتيجتني  هاتني  لأن  تورينو 
له،  بالن�شبة  الأف�����ش��ل  ال�����ش��ي��ن��اري��و 
اأي�شاً على عدم  اأنه يحر�ش  ل�شيما 

فوز يوفنتو�ش.
وبعد فوزه الكا�شح على جاره اللدود 
لت�شيو قبل نافذة املباريات الدولية 
لالإيطاليني  ���ش��دم��ة  �شكلت  ال��ت��ي 
التاأهل  يف  الوطني  املنتخب  بف�شل 
توالياً  ثانية  م��رة  ال��ع��امل  ك��اأ���ش  اىل 
ن�شف  يف  ال���ق���ات���ل���ة  خ�������ش���ارت���ه  ب���ع���د 
ن��ه��ائ��ي امل��ل��ح��ق ال���ق���اري ع��ل��ى اأر�شه 
�شفر1-،  ال�شمالية  مقدونيا  اأم��ام 
قلب  يف  ال��ب��ق��اء  النف�ش  روم���ا  ميني 
"يوروبا  اىل  ال��ت��اأه��ل  على  ال�����ش��راع 

ليغ" املو�شم املقبل.
الربتغايل  امل���درب  فريق  ويت�شاوى 
النقاط  ب���ع���دد  م���وري���ن���ي���و  ج����وزي����ه 
بنقطتني  يتقدم  فيما  اأت��الن��ت��ا  م��ع 
ع��ل��ى ج����اره لت�����ش��ي��و ال�����ش��اب��ع الذي 

ي�شت�شيف ال�شبت �شا�شوولو.

دربي بني اإنرت ويوفنتو�ش مع عودة ك�ملة للجمهور 

ري�ل لنف�ش غب�ر ال� »كال�سيكو« قبل رحلته ال�سعبة اإىل لندن  خطط طموحة لحت�د الدراج�ت املو�سم 
املقبل ب�س�أن زي�دة عدد ال�سب�ق�ت
 و الالعبني الأ�سب�ل و الن��سئني

•• اأبوظبي - وام: 

اأعلن احتاد الإمارات للدراجات عن عدد من اخلطط الطموحة ا�شتعدادا 
للمو�شم املقبل، وذلك عقب عودة الأن�شطة الريا�شية املحلية والدولية 
بكامل طاقتها الأمر الذي يعد دافعا كبريا ملزيد من امل�شاركات من اأجل 

حتقيق الألقاب والإجنازات.
امل�شاركني يف فئات  اأع��داد الالعبني  اأب��رز هذه اخلطط يف زي��ادة  تتمثل 
على  والعمل  اجلديدة،  املواهب  اكت�شاف  اأج��ل  من  والنا�شئني  الأ�شبال 
دعمها وتاأهيلها من البداية ليكونوا نواة جليل جديد قادر على حتقيق 

املزيد من الإجنازات.
و اأكد حممد القبي�شي النائب الثاين لرئي�ش جمل�ش اإدارة احتاد الإمارات 
اأن الحتاد  وام/  الإمارات" /  اأنباء  " وكالة  ل�  للدراجات يف ت�شريحات 
ال��ق��ادم وذلك  املو�شم  ال�شباقات خ��الل  اأج��ل زي��ادة ع��دد  لديه خطة من 
خمتلف  يف  امل�شاركة  قاعدة  تو�شيع  اإىل  اإ�شافة  الأن��دي��ة  مع  بالتن�شيق 
الريا�شية  الأن�شطة  العربية والآ�شيوية خا�شة يف ظل عودة  البطولت 

بكامل طاقتها يف كل مكان.
و اأو�شح اأن املو�شم احلايل كان ثريا بال�شباقات والذي �شهد اإقامة 14 
�شباقا للرجال وال�شباب اإ�شافة اإىل �شباقات ال�شيدات وعلى الرغم من 
اأنها اأعطت الأمل يف وجود  حمدوديتها ب�شبب قلة الأعداد امل�شاركة اإل 

جيل جديد من ال�شيدات املوهوبات يف ريا�شة الدراجات.
بالكويت  اخلليجية  الأل���ع���اب  دورة  يف  للم�شاركة  ال���ش��ت��ع��دادت  ع��ن  و 
�شهر  �شيقيم مع�شكرا عقب  اإن الحت��اد  القبي�شي  املقبل قال  �شهر مايو 
رم�شان املبارك ا�شتعدادا للم�شاركة اإىل جانب امل�شاركة يف دورة ند ال�شبا 
خالل  الليلية  ال�شباقات  بع�ش  اإقامة  احتمالية  اإىل  اإ�شافة  الريا�شية 

�شهر رم�شان.

البطولة  يف  ال�شايغ  �شفية  الالعبة  حققته  م��ا  على  القبي�شي  واأث��ن��ى 
على  ح�شولها  بعد  طاجيك�شتان  يف  اأقيمت  التي  للدراجات  الآ�شيوية 
عاما   23 فئة حتت  ال�شاعة  الفردي �شد  �شباق  الربونزية يف  امليدالية 
ال�شيدات يف  اأجن��از يعد انطالقة جديدة لفئة  اأن ما حتقق من  موؤكدا 
اللعبة ودافعا لغريها من اأجل الو�شول اإىل هذه املكانة وحتقيق اأف�شل 

نتيجة.
اإىل  التاأهل  اأج��ل  م��ن  م�شوارها  ملوا�شلة  الالعبة  بدعم  يتعلق  فيما  و 
للدراجات  الإم����ارات  ك��احت��اد  ب��دورن��ا  :" نقوم  القبي�شي  ق��ال  الأومل��ب��ي��اد 
الفرتة  خ��الل  الالعبة  دع��م  اأج��ل  م��ن  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  م��ع  بالتن�شيق 
الطريق  على  ن�شعها  حتى  �شريعة  ال�شتعدادت  تكون  اأن  وناأمل  املقبلة 

ال�شحيح ملوا�شلة م�شوارها نحو الأوملبياد".
و ب�شاأن توقيت النتهاء من م�شمار زايد للدراجات اأكد القبي�شي انتهاء 
%95 من الن�شاءات اخلا�شة به وهناك بع�ش الأمور الفنية الب�شيطة 

التي يتم العمل عليها من اأجل امتام جاهزيته بالكامل.
النائب  ق��ال  وم�شاركتها  عملها  تنظيم  واآل��ي��ة  ال��ه��واة  لفرق  بالن�شبة  و 
الثاين لرئي�ش احتاد الإمارات للدراجات اأن جلنة الهواة بالحتاد تعمل 
على و�شع عدد من اللوائح والقرارت اجلديدة من اأجل تنظيم م�شاركة 

فرق الهواة يف ظل زيادتها الأمر الذي تطلب وجود �شوابط مل�شاركتها.

مع  عقده  فرناندي�ش  برونو  الربتغايل  ال��دويل  الو�شط  م��ّدد لع��ب 
من  �شفقة  �شمن   2026 ع��ام  حّتى  النكليزي  يونايتد  مان�ش�شرت 
"ال�شياطني  �شفوف  يف  اأج��راً  الأعلى  بني  من  منه  جتعل  اأن  املرجح 

احلمر" الذي ميلك خيار التمديد لعام اإ�شايف.
مان�ش�شرت  اإىل  فيها  ان�شممت  التي  اللحظة  "منذ  فرناندي�ش  ق��ال 
ي��ون��اي��ت��د، ك��ان��ت ل����دّي ع��الق��ة خ��ا���ش��ة م��ع ال���ن���ادي وم���ع جماهرينا 

الرائعة".
اأحلم باحل�شول  اأ�شاهد هذا الفريق، وكنت  "لقد ن�شاأت واأنا  واأ�شاف 
الآن حقيقة  اأ���ش��ب��ح  ه���ذا احل��ل��م  ي���وم.  ذات  ه��ن��ا  للعب  ف��ر���ش��ة  ع��ل��ى 
و�شرف". وُيعّد فرناندي�ش لعباً حمورياً يف يونايتد منذ و�شوله اإىل 

ملعب "اأولد ترافورد" من �شبورتينغ يف كانون الثاين-يناير 2020، 
ف�شّجل 49 هدفاً ومرر 39 كرة حا�شمة يف 117 مباراة.

وميّر الربتغايل مبرحلة �شعبة هذا املو�شم على غرار يونايتد القابع 
 4 بفارق  متاأخراً  نقطة،   50 بر�شيد  ال��دوري  ال�شاد�ش يف  املركز  يف 
م�شابقة  اإىل  املوؤهل  الخري  الرابع  املركز  اأر�شنال �شاحب  نقاط عن 
مباراة  مي��ل��ك  "املدفعجية"  ف��ري��ق  اأن  ع��ل��م��اً  اأوروب�����ا،  اأب��ط��ال  دوري 

موؤجلة.
القارية  امل�شابقة  من  الوفا�ش  خايل  احلمر"  "ال�شياطني  خرج  كما 
اإي��اب ثمن  الإ�شباين �شفر1- يف  اأتلتيكو مدريد  اأم��ام  الأم بخ�شارته 

النهائي، بعد تعادلهما 1-1 ذهاباً.

ورغم ف�شل يونايتد يف الفوز بلقب يف الأعوام اخلم�شة الخرية، يوؤمن 
"هناك  اأن  ي��اأِت بعد"، م�شدداً على  "الأف�شل مل  اأن  27 عاماً  ال�  ابن 
الكثري الذي اأريد حتقيقه هنا، واأنا اأعلم اأن الأمر ذاته ينطبق على 

بقية الفريق والطاقم التدريبي".
وختم قائاًل "اأكر من اأي �شيء اآخر، نريد اأن مننح اجلماهري النجاح 
الذي ي�شتحقونه" و"لقد �شاركنا بع�ش اللحظات الرائعة على مدار 

ال�شنوات املا�شية، لكن الأف�شل مل ياأت بعد مني ومن هذا الفريق".
 2022 اإىل مونديال قطر  ب��الده  منتخب  فرناندي�ش موؤخراً  وق��اد 
بت�شجيله هديف الفوز اأمام مقدونيا ال�شمالية على معلب "دراغاو" يف 

بورتو، يف نهائي امل�شار الثالث من امللحق الوروبي.

فرن�ندي�ش ميدد عقده مع يون�يتد حتى 2026 



ك�ئن غريب على ال�س�طئ.. واقعة حترّي الكثريين
اأثناء  "خملوق ف�شائي"،  اإن��ه عر على جثة  اأ���ش��رتايل  ق��ال رج��ل 
���ش��ريه ع��ل��ى ���ش��اط��ئ يف ولي���ة ك��وي��ن��زلن��د ���ش��م��ال ���ش��رق��ي البالد، 
الأ�شبوع املا�شي. ون�شر األيك�ش تان مقطع فيديو يظهر ما قال اإنه 
"لقد عرت  فيه:  وق��ال  كوينزلند،  �شاطئ  على  ف�شائي  خملوق 
على �شيء غريب". واأ�شاف اأن "هذا مثل تلك الأ�شياء التي نراها 

عندما يتحدث النا�ش عن اأنهم عروا على كائنات ف�شائية".
وقال اإنه راأ�شه ي�شبه راأ�ش اأبو�شوم، لكنه خمتلف عن اأي �شيء راأيته 
تتابع  التي  فل"،  "�شتوري  وكالة  اأبلغ  لح��ق،  وق��ت  ويف  قبل.  من 
حمتوى �شبكات التوا�شل الجتماعي، اأن هذا احليوان لديه يدين 

مثل يدي الإن�شان وذيل �شحلية طويل، واأنف �شبيه باأبو�شوم.
وذكرت �شبكة "�شي بي اأ�ش" الإخبارية الأمريكية اأن الفيديو اأطلق 
امللقاة  الكائن  جثة  هوية  لتف�شري  الإن��رتن��ت  يف  النظريات  مئات 
احليوان  اأن  املطروحة  النظريات  وم��ن  اأ�شرتاليا.  �شواطئ  على 
هو املخلوق الأ�شطوري "ت�شوباكابرا"، اأو حيوان جرابي منقر�ش 
�شبيه بالكنغر. ويقول �شتيفن جون�شون، الأ�شتاذ امل�شاعد يف جامعة 
وم�شبع  متورم  اأبو�شوم  هو  الأرج��ح  على  احليوان  اإن  كوينزلند، 

باملاء، وبعدما فقد فروه.
يكون  اأن  مرجحا  ذل��ك،  توؤكد  والأط���راف  اجلمجمة  اأن  وي�شيف 

احليوان قد جرفته مياه الفي�شانات اإىل املحيط.

ال�سرطة عر�ست القب�ش على ويل �سميث 
قال منتج حفل توزيع جوائز الأو�شكار يوم  اأم�ش الأول اخلمي�ش 
اإن �شرطة لو�ش اجنلي�ش كانت يف املوقع وم�شتعدة لعتقال املمثل 

ويل �شميث يوم الأحد املا�شي ل�شفعه مقدم احلفل كري�ش روك.
واأ�شاف املنتج ويل باكر اأن ال�شلطات مل تتخذ اأي اإجراء لأن روك 
اأكده متحدث با�شم ال�شرطة يوم  رف�ش توجيه اتهامات، وهو ما 
"�شباح  برنامج  يف  مقابلة  م��ن  مقتطفات  يف  باكر  وق��ال  الأح���د. 
للقب�ش  �شنذهب  "قالوا  اإيه.بي.�شي  قناة  اأمريكا" على  يا  اخلري 
عليه. نحن م�شتعدون. نحن م�شتعدون لإح�شاره الآن". وخالل 
البث التلفزيوين املبا�شر جلوائز الأو�شكار، �شعد �شميث اإىل خ�شبة 
امل�شرح بعد اأن األقى روك مزحة حول مظهر زوجة �شميث، ثم �شفع 

املمثل الكوميدي على وجهه.
م��وؤث��رة وه��و يبكي على  األ��ق��ى �شميث كلمة  �شاعة،  م��ن  اأق��ل  وبعد 
فيلم  يف  دوره  عن  ممثل  اأف�شل  جائزة  ت�شلمه  مع  امل�شرح  خ�شبة 
كانت  ال�شرطة  اإن  باكر  وقال  ريت�شارد".  ريت�شارد" "امللك  "كينج 
"روك  باكر  واأ�شاف  الكوالي�ش.  خلف  روك  مع  اخليارات  تناق�ش 
كان يرف�ش ب�شدة تلك اخليارات. كان يقول" ل، ل، ل، اأنا بخي" . 

قلت له " روك، دعهم ينتهون ".

ر�س��سة تقتل �سبيً� يف نيويورك
قتل �شبي يبلغ 12 عاماً بالر�شا�ش يف مدينة نيويورك بينما كان 
جال�شاً يف �شيارة متوقفة، مع �شابة اأ�شيبت، فيما جنت فتاة كانت 

برفقتهما، ح�شبما اأعلنت ال�شرطة ورئي�ش بلدية املدينة.
ا�شتدعيت ال�شرطة بعد اإطالق نار يف حي بروكلني قبيل ال�شاعة 
الثامنة م�شاًء )منت�شف الليل ت غ(، ووجدت عند و�شولها �شيارة 
متوقفة يف �شارع وفيها ثالثة ركاب، ح�شبما اأكد املفت�ش يف �شرطة 

مدينة نيويورك مايكل كيمرب، خالل اإيجاز �شحفي.
و�شرح ال�شرطي اأّن "يف املقعد الأمامي كان يجل�ش �شبياً يبلغ 12 
عاماً اأ�شيب بعدة طلقات ر�شا�ش، وتويف على الفور"، متحدثاً عن 

مروعة". "حادثة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�سوارع الدمن�رك تتزين ب�سورة مهند�سة م�سرية
يف �شوارع وميادين الدمنارك الرئي�شية يلقي املارة نظرة على لفتات مميزة لفتاة م�شرية تقف يف ثبات ترتدي 

حجابا اأنيقا يربز هويتها.
تزّين �شورة هاجر البلتاجي التي ت�شارك يف "اأحالم عربية" ب�شحبة 11 �شابا عربيا، �شوارع وميادين الدمنارك 
وتكون �شاهدة على اأحد اأهم املعار�ش املتنقلة التي جتوب املدار�ش واملكتبات والأماكن الثقافية والعامة، لتعريف 

املارة بدورها وما قدمته يف جمال حماية الرتاث الثقايف يف م�شر.
وتقول الفتاة امل�شرية: "�شعور رائع ل اأ�شتطيع و�شفه، فكرة اأن يتم اختياري للم�شروع، وو�شع �شورتي يف ال�شوارع 
الكربى حلم، وحقيقة تفاجئت به، واأمتنى من اهلل اأن اأكون خري �شفري لكل من دعمني و�شاندين على مدار ال�شنوات 
املا�شية". وتابعت هاجر يف حديثها مع موقع "�شكاي نيوز عربية: "املعر�ش اأعطى يل دفعة كبرية لالأمام واأن اأُكمل 
اأحالمي، فهناك فرتة ت�شاب فيها بالإحباط خا�شة بعد اأن تكون قد قمت بجهد كبري، ليكون املعر�ش الدفعة التي 

�شاأ�شعى من خاللها لطموح وحلم اأكرب".
احلوار  وتقريب  جمتماعتهم،  يف  املوؤثر  العربي  ال�شباب  عن  ال�شليمة  ال�شورة  لعر�ش  عربية(  )اأحالم  "ي�شعى 
جمالت  يف  يعملون  ال��ذي��ن  ال�شباب  ه���وؤلء  جهود  تقدير  وحم��اول��ة  ال��ع��رب��ي،  وال��ع��امل  ال��دمن��ارك  ب��ني  وامل�شافات 
تزين  التي  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  بالأكادميية  املعمارية  الهند�شة  ق�شم  يف  الباحثة  قالت  خمتلفة" هكذا 

�شورتها �شوارع الدمنارك.
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درو�ش الطهي حت�سن ال�سحة النف�سية
اقرتحت نتائج درا�شة جديدة اأن درو�ش الطهي تدعم ال�شحة النف�شية عن 
اإىل  املطبخ،  داخ��ل  النف�ش  الثقة يف  وبناء  بالنتماء،  ال�شعور  تعزيز  طريق 

جانب تعزيز التغذية ال�شحية.
اأخ��ذوا دورة  واأج��رى باحثون يف اأ�شرتاليا هذه الدرا�شة على 657 �شخ�شاً 
وك�شفت  نهايتها.  يف  ا�شتطالعاً  واأكملوا  اأ�شابيع،   7 ال�شحي خالل  الطبخ 
النف�شية،  وال�شحة  العامة  ال�شحة  يف  ملحوظاً  حت�شناً  ال�شتطالع  نتائج 

مقارنة باملجموعة ال�شابطة للذين مل يتلقوا درو�ش الطهي.
واأظهرت الدرا�شة اأنه حتى بالن�شبة للم�شاركني الذين مل يجروا اأي تغيري 
�شحتهم  يف  حت�شينات  ع��ن  اأبلغوا  ق��د  ال��درو���ش،  بعد  تغذيتهم  طريقة  يف 
اأن تقدم درو�ش  "ميكن  النف�شية. وقالت جو ري�ش امل�شرفة على الدرا�شة: 
يف  الثقة  وت��زي��د  ال��ع��زل��ة،  تك�شر  فهي  ونف�شية،  اجتماعية  ف��وائ��د  الطبخ 

الطهي، والثقة يف تغيري العادات، والتغّلب على حواجز منط احلياة".
الهتمام  خالل  من  البع�ش  بع�شنا  ورعاية  م�شاركة  "اإن  ري�ش:  واأ�شافت 

بالطعام اأمر �شائع يف العديد من الثقافات، وهو عامل متكني".

ح�فلة هيدروليكية ترفع الرك�ب مب��سرة اإىل الط�ئرة
ل تقدم معظم �شركات الطريان منخف�شة التكلفة خدمة اجل�شر العلوي، 
ونتيجة لذلك، يجب اأن يتم نقل الركاب يف حافلة اإىل الطائرة، لكن مفهوم 

X-ferry Bus ميكن اأن يكون احلل لهذه امل�شكلة.
احلافلة X-ferry Bus احلائزة على جائزة Future Star �شمن جوائز 
ال�شناعي هي عبارة عن هجني ذكي بني احلافلة  للت�شميم   Goldreed
احلافلة  ج�شم  من  تنطلق  م�شتقلة  مق�شورة  مع  وتاأتي  العلوي.  واجل�شر 
)نوًعا ما ت�شبه منطقة حتميل �شاحنة قالبة( وترفع هيدروليكًيا لأعلى. 
مما  الباب،  ويفتح  الطائرة،  مدخل  مع  مبا�شرة  الكابينة  حم��اذاة  تتم  ثم 
ي�شمح للركاب من داخل احلافلة باخلروج من احلافلة والدخول مبا�شرة 

اإىل رحلتهم.
ت�شكل  للمبتدئني،  وبالن�شبة  عديدة.  مبزاياها   X-ferry حافلة  وتتميز 
حاًل منا�شباً ب�شكل ل ي�شدق للم�شافرين و�شركات الطريان على حد �شواء، 
والركاب  املزدحمة  اخلطوط  وتتجنب  مريحة  �شعود  عملية  توفر  حيث 
اأنها اأكر فائدة يف  الغا�شبني واأوق��ات النتظار الطويلة. واأثبتت احلافلة 
اأو  للمطر  التعر�ش  ب�شاأن  للقلق  داع��ي  ل  حيث  ال�شيئة،  اجلوية  الظروف 
الثلج اأثناء نزول الركاب من احلافلة والندفاع �شعوًدا على الدرج لدخول 
لعدم  نظًرا  الإعاقة،  ذوي  للم�شافرين  منا�شبة  احلافلة  اأخ��رًيا،  الطائرة. 
من  الفئة  ل��ه��ذه  منا�شباً  ح��اًل  يجعلها  مم��ا  ل�شعودها،  ���ش��المل  اأي  وج���ود 

امل�شافرين، بح�شب موقع يانكو ديزاين.

ح�لة برو�ش ويلي�ش.. ظله 
حتدث عن تف��سيل مثرية

ويل�شون  �شتيورات  ا�شم  ُي��ع��رف  ل 
ع��ل��ى ن��ط��اق وا����ش���ع، لكنه ظ��ه��ر يف 
ال�شينما  يف  حت�����ش��ى  ل  ل��ق��ط��ات 
ك���ان دوبلري  الأم���ريك���ي���ة، ع��ن��دم��ا 
برو�ش  ال�شهري،  الأم��ريك��ي  املمثل 
ويلي�ش، الذي اعتزل التمثيل قبل 

اأيام.
وظيفة  ال�����ش��ي��ن��م��ا  يف  وال���دوب���ل���ري 
يوؤديها اأ�شخا�ش ي�شبهون النجوم، 
ومي��ث��ل��ون امل�����ش��اه��د اخل��ط��رة التي 
ت��ق��ع ع��ل��ى ع���ات���ق ال���ن���ج���وم، وفقا 

ل�شيناريوهات الأفالم.
وي���ع���م���ل وي���ل�������ش���ون دوب�����ل�����ريا مع 
و�شرح  ع���ام���ا،   17 م��ن��ذ  وي��ل��ي�����ش 
"ال�شن"  �شحيفة  م��ع  مقابلة  يف 
حالة  ت��ده��ورت  كيف  الربيطانية 
العام  يف  ال�شهري  الأمريكي  املمثل 

املا�شي.
احلركة  اأف��الم  بطل  عائلة  وكانت 
 67( ويلي�ش  برو�ش  "الأك�شن"، 
عاما(، اأعلنت اأنه �شيعتزل التمثيل 
اأبرزها  �شحية"،  "م�شاكل  ب�شبب 

فقدانه القدرة على الكالم.
واأف������ادت ال��ع��ائ��ل��ة يف م��ن�����ش��ور عرب 
عانى  "برو�ش  ب���اأن  "اإن�شتغرام" 
بع�ش امل�شاكل ال�شحية وتبني من 
ت�شخي�ش و�شعه اأخريا اأنه م�شاب 
ب��ُح��ب�����ش��ة )ف����ق����دان ال����ق����درة على 
ي��وؤث��ر ع��ل��ى قدراته  ال���ك���الم( مم��ا 

املعرفية".
ويلي�ش  ح��ال��ة  اإن  وي��ل�����ش��ون  وق����ال 
تدهورت يف الأ�شهر الأخ��رية التي 

�شبقت ت�شخي�ش حالته.
الأح����ي����ان،  ب��ع�����ش  "يف  واأ������ش�����اف: 
ع��ن��دم��ا ك��ن��ا ن��ت��ح��دث م��ع��ه، وكان 
وين�شى  ال��ذه��ن  م�شتت  اأن���ه  ي��ب��دو 

مليون �سوداين يعي�سون 
على زراعة النخيل

تلعب �شجرة النخيل دورا حموريا 
تعترب  فهي  ال�شودانيني،  حياة  يف 
تعترب  كما  للكثريين،  رزق  م�شدر 
اإذ  الطيب،  للفاأل  م�شدرا  التمور 
املنا�شبات  يف  وا���ش��ع  ب�شكل  ت��ق��دم 

ال�شعيدة تربكا بها.
ويعي�ش اأكر من مليون �شخ�ش يف 
ال�شودان على زراعة النخيل، التي 
املئة منها  80 يف  اأك��ر من  يرتكز 
على ال�شريط النيلي الواقع �شمال 
مزارع  وتنتج  العا�شمة اخلرطوم. 
النخيل يف املنطقة ال�شمالية اأكر 
ويحتل  التمور،  من  نوعا   18 من 
ال��ث��ام��ن��ة عامليا  امل��رت��ب��ة  ال�������ش���ودان 
طن  األ��ف   425 بنحو  يقدر  باإنتاج 

�شنويا.
ووف���ق���ا مل��ح��م��د ع��ل��ي ح���م���د، اأح���د 
املنطقة  يف  امل�����زارع�����ني  ق�����ي�����ادات 
اجلافة  الأ�شناف  ف��اإن  ال�شمالية، 
والن�شف جافة هي الأكر انت�شارا 
تفرد  اإىل  م�����ش��ريا  ال�������ش���ودان،  يف 
التمور  اأن������واع  ب��ب��ع�����ش  ال�������ش���ودان 
التي  "القنديلة"  م��ث��ل  ال����ن����ادرة 

تتميز بجودة غذائية عالية.
وي���وؤك���د ح��م��د مل��وق��ع ���ش��ك��اي نيوز 
اأن باإمكان ال�شودان ت�شدر  عربية، 
ما  اإذا  ل��ل��ت��م��ور،  ال��ع��امل��ي  الإن����ت����اج 
والتقني  احلكومي  ال��دع��م  ت��واف��ر 
الذي يحتاجه املزارع نظرا لوجود 
م�شاحات وا�شعة من الأرا�شي التي 

ت�شلح لزراعة نخيل التمر. 
وي�شري �شالح اإىل عدد من العقبات 
ال��ت��ي ت��واج��ه امل��زارع��ني م��ن بينها 
اأبحاث  الآف��ات وعدم وجود مراكز 
وتطوير فاعلة اإ�شافة اإىل العديد 

من امل�شاكل الت�شويقية.

هل امللح الوردي الأن�سب لل�سي�م؟
يرتدد اأن ملح الهيماليا الوردي يقّلل الإح�شا�ش 
باجلوع اأثناء ال�شيام مقارنة مبلح الطعام العادي، 

فهل هذا �شحيح؟ وكيف يحدث ذلك؟
امللح ال��وردي م�شتخرج من جبال �شولت رينج يف 
اخلوخي  اأو  ال���وردي  لونه  ويكت�شب  الهيماليا، 
نتيجة تركيز املعادن املفيدة املرتفع فيه. ومقارنة 
ن�شبة  على  ال���وردي  امل��ل��ح  يحتوي  ال��ط��ع��ام،  مبلح 
واملغني�شيوم  والبوتا�شيوم  الكال�شيوم  من  اأعلى 
اأقل  ن�شبة  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  امل��ق��اب��ل  واحل���دي���د، ويف 
قلياًل من ال�شوديوم، لذلك هو الأف�شل ل�شغط 
الدم املرتفع، و�شحة القلب عموماً. يفقد اجل�شم 
وكهارل  م��ع��ادن  الطويلة  ال�شيام  �شاعات  خ��الل 
العط�ش،  زيادة  اإىل  يوؤدي  ال�شوديوم، ما  وخا�شة 
باجلوع.  وال�شعور  الطاقة  انخفا�ش  عن  ف�شاًل 
وي���ق���وم امل���ل���ح ال������وردي ب���احل���د م���ن ه����ذه الآث�����ار، 
لأنه  اأق���ل  ب��ج��وع  ال�شعور  على  ال�شائم  وي�شاعد 
 12 ب��ني  لل�شيام  وبالن�شبة  امل��ع��ادن.  ه��ذه  ي��وف��ر 
و16 �شاعة، يقوم اجل�شم بتعوي�ش املعادن خالل 
فرتة الإفطار، وميكن دعم ذلك باإ�شافة ر�شة ملح 
اإ�شافية، اأو ا�شتخدام امللح الوردي الغني باملعادن.

تنفق اآلف الدولرات على مالب�ش من الأربعيني�ت
ك�شفت وكيلة عقارات اأمركية كيف جمعت جمموعة مالب�ش 
قدمية بقيمة 10000 دولر، لأنها مهوو�شة بالعي�ش بحقبة 
الأربعينيات من القرن الع�شرين. تقول جويندولني اإيرين 
اإنها تركز ب�شدة  25 عاًما، من دال���ش، تك�شا�ش،  باتر�شون، 
على ارت���داء اأزي���اء زم��ن احل��رب ل��درج��ة اأن��ه��ا ترف�ش الآن 
مغادرة منزلها ما مل تكن ترتدي مالب�ش �شاحرة من حقبة 
العمر  البالغة من  الفتاة  اأن  الثانية. حتى  العاملية  احلرب 
وه��و معجب كبري  �شام،  يدعى  �شاب  تزوجت من  عاًما   25
بحقبة الأربعينيات، واأقامت حفل زفاف على غرار حفالت 
الثانية.  العاملية  احل��رب  زم��ن  يف  تقام  كانت  التي  ال��زف��اف 
قد  الفريد  اأ�شلوبها  ب��اأن  القدمية  املو�شة  حمبة  تعرتف 
تقول  لكنها  الأحيان،  بع�ش  النتقادات يف  لبع�ش  يتعر�ش 
ا بالكثري  اأي�شً اإن مظهرها ال�شاحر يف زمن احلرب يحظى 
من الثناء. وتقول الوكيلة العقارية اإن هو�شها بكل الأ�شياء 
العتيقة اأ�شبح اأكر بروًزا يف ال�شنوات الأخرية، وقد تخلت 
الأزي���اء  تبيع  متاجر  ل�شالح  ال��ع��ادي��ة  الأزي����اء  متاجر  ع��ن 
القدمية. يف عام 2020، تزوجت الوكيلة العقارية من �شام 
حب  عالقة  به  ربطتها  والتي  عاًما،   29 العمر  من  البالغ 
بعدما التقت به يف عام 2014 يف برنامج اإذاعي يتحدث عن 

حقبة احلرب العاملية الثانية.

ع�ئلة تعي�ش يف �سي�رة �سغرية 
عانت امراأة اأ�شرتالية واأبناوؤها الأربعة من م�شكلة جعلتهم 
يعي�شون يف �شيارتهم ال�شغرية خلم�شة اأ�شابيع ب�شبب عدم 
متكنهم من العثور على منزل لالإيجار للعي�ش فيه. اأم�شت 
�شيكريا ماهر واأطفالها الأربعة، الأ�شابيع اخلم�شة املا�شية 
يف �شيارتها بينما كانوا يبحثون يائ�شني للعثور على مكان 
للعي�ش فيه، بعد اأن مت رف�شهم 300 مرة من مالكي املنازل 
ال�شيدة  كانت  املا�شي،  ال�شهر  كوينزلند. حتى  يف منطقة 
 18 و    13 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح  الذين  واأطفالها،  ماهر 
عاًما، يتنقلون للعي�ش مع اأ�شدقاء العائلة لفرتات وجيزة، 
للغاية  �شعًبا  كان  امل�شتمر  النتقال  اإن  قالت  �شيكريا  لكن 
وبعد  �شديقاتها.  م��ن��ازل  ول�شيق  الأ���ش��رة،  حلجم  ن��ظ��ًرا 
مرور خم�شة اأ�شابيع من العي�ش داخل ال�شيارة، اأ�شبح اأفراد 
املحنة،  هذه  جراء  من  وعاطفًيا  ج�شدًيا  مرهقني  الأ�شرة 
ي�����ش��ط��رون ل���ش��ت��خ��دام ح��م��ام��ات الأ�شدقاء  ك��ان��وا  ح��ي��ث 
ودورات املياه العامة لال�شتحمام اليومي وق�شاء حاجتهم. 
"ل  اأ�شرتاليا:  ميل  ديلي  ل�شحيفة  ماهر  ال�شيدة  وقالت 
اأمتنى لأحد اأن مير مبا منر به، ول حتى األد اأعدائي. اإنها 
لي�شت طريقة للعي�ش، ننتقل من حديقة اإىل اأخرى كل يوم 

لأننا ل ن�شتطيع البقاء يف نف�ش املكان لفرتة طويلة”.

غرامة ب�ملاليني على �س�رق القيقب
ت�شعة  تفوق  بدفع غرامة  كيبيك  �شخ�ش من  ُحكم على 
ماليني دولر كندي بعدما اأُدين بتهمة �شرقة كميات من 
�شراب القيقب، وهي اأكرب �شرقة من هذا النوع ت�شّجل يف 
كندا على الإطالق. وبتت املحكمة العليا يف كندا الق�شية 
التي يعود تاريخها اإىل العام 2012. و�شرق ري�شار فاليري 
اأطنان من �شراب القيقب  15 �شخ�شاً خم�شة  اإىل جانب 
 150 م�شافة  على  يقع  م�شتودع  من  �شنوات  ع�شر  قبل 
كيلومرتاً من موريال، وُقّدرت قيمة امل�شروقات بحواىل 

18 مليون دولر كندي.

يف �سهر ال�سي�م.. م�ذا تعرف عن �سوم امل�ء؟
اإنه حتد لي�ش �شهال. �شهر كامل بال اأي م�شروبات 
اأخرى �شوى املاء، لكن النتائج املرتتبة على هذا 

التحدي يف �شحة الإن�شان مبهرة.
ورمب����ا ي��ك��ون ���ش��ع��ب��ا ع��ل��ى ال��ب��ع�����ش خ��و���ش هذا 
التحدي يف �شهر رم�شان، لكنه بكل تاأكيد لي�ش 
يجنيها  ال��ت��ي  ال��ف��وائ��د  م��ن  وي��زي��د  م�شتحيال، 
وال�شراب  الطعام  ع��ن  المتناع  م��ن  ال�شائمون 

من �شروق ال�شم�ش حتى مغربها.
وح��ت��ى ي��ك��ون الأم�����ر م��ف��ي��دا، ع��ل��ى الإن�������ش���ان اأن 
اأن��ه ل  ورغ��م  امل��ي��اه،  املنا�شبة من  الكمية  يتناول 
ي��وج��د ات��ف��اق ع��امل��ي على امل��ق��دار امل��ط��ل��وب، لكن 
هناك تقديرات تن�شح ب�شرب لرتين من املاء، اأي 

ما يعادل 8 اأكواب تقريبا.
يف  املتخ�ش�ش   )eatingwell( موقع  وبح�شب 
ل�شهر  فقط  امل��اء  �شرب  ف��اإن  الغذائية،  ال�����ش��وؤون 
واحد فقط ي�شاعد على حتقيق التايل، بناًء على 

جتربة خا�شها البع�ش:
خ�شارة الوزن: قد ل يتمكن البع�ش من ممار�شة 
ب�شبب  ال��وزن  خل�شارة  املهمة  البدنية  التمارين 

على  الع��ت��م��اد  ي�شكل  ول��ذل��ك  خمتلفة،  ظ���روف 
املاء فقط بديال منا�شبا.

زي�����ادة ال��ت��م��ث��ي��ل ال���غ���ذائ���ي: ���ش��ع��ر ال��ب��ع�����ش ممن 
كمية  زي���ادة  م��ع  خا�شة  التجربة،  ه��ذه  خ��ا���ش��وا 
الإح�شا�ش  برتاجع  يوميا،  ي�شربونها  التي  املياه 
باجلوع بني الوجبات الرئي�شية، ويف الوقت نف�شه 
يعني  وه��و  اأج�����ش��اده��م،  يف  ال��ط��اق��ة  م�شتوى  زاد 
حتويل  على  القائم  ال��غ��ذائ��ي  التمثيل  ح�شيلة 

الطعام وال�شراب اإىل طاقة.
اإبطاء عملية ال�شيخوخة: وجد البع�ش اأن �شرب 
الب�شرة،  م��رون��ة  حت�شن  اإىل  ي���وؤدي  ح�شرا،  امل��اء 
امل��اء فقط، وه��و ما يعني  خ��الل �شهر من �شرب 
اجللد  على  ت��ط��راأ  التي  التدهور  عملية  تثبيط 

وتربز التقدم يف العمر.
زي����ادة م�����ش��ت��وى ال��ل��ي��اق��ة:  ت��زي��د امل���ي���اه، عندما 
ت��ك��ون امل�����ش��روب ال��وح��ي��د ل��الإن�����ش��ان، م��ن قدرته 
اأط��ول، نظرا لتاأثريها على  على الرك�ش لفرتة 
وظ��ي��ف��ة امل��ف��ا���ش��ل، ح��ي��ث ���ش��ت��ك��ون الأخ�����رية اأقل 

تهيجا يف الركبتني والكاحلني والوركني.

امل�صريون ي�صرتون فواني�س رم�صانية تقليدية لتزيني منازلهم يف حي ال�صيدة زينب و�صط العا�صمة امل�صرية القاهرة، مع بداية �صهر رم�صان املبارك. ا ف ب

هكذا ت�ستقبل ن�سرين ط�ف�ش 
�سهر رم�س�ن

خا�شية  عرب  حديثة  �شورة  اجلمهور  طاف�ش   ال�شورية  ن�شرين  الفنانة  �شاركت 
ال�شتوريز عرب ح�شابها اخلا�ش على موقع التوا�شل الجتماعي، ا�شتقبلت فيها 

�شهر رم�شان الذي �شيبداأ اليوم ال�شبت.
باللون  وبنق�شات مم��ي��زة  ط��وي��ل��ة  ع��ب��اءة  اإرت����دت  وق���د  ط��اف�����ش  ن�شرين  وظ��ه��رت 
يد  ون�شقت معها حقيبة  البيج،  باللون  �شروال من اجلينز وح��ذاء  الأبي�ش، مع 

باللون املوتارد.
وتركت ن�شرين �شعرها الطويل الكرييل من�شدل على كتفها، كما كبقت ماكياج 
"رم�شان  وق��ال��ت:  املن�شور  على  طاف�ش  ن�شرين  وعلقت  باملنا�شبة.  يليق  ناعم 

كرمي"، مع رمز يدّل على اأنه اأ�شبح قريباً.


