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حممد بن زايد و�صلطان عمان 
يتبادلن هاتفيا التهاين بعيد الفطر

•• اأبوظبي - وام:

تبادل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أخيه �شاحب  �مل�شلحة مع  �لقائد �لأعلى للقو�ت  �أبوظبي نائب 
�شلطان  �شعيد  �آل  تيمور  بن  �ل�شلطان هيثم بن طارق  �جلاللة 
و�أطيب  �لتهاين  هاتفي  �ت�شال  خللالل  لللل  �أملل�للس  �ل�شقيقة  عمان 
�لأمنيات مبنا�شبة قرب حلول عيد �لفطر �ملبارك .. معربني عن 
و�لرفعة  �خلري  دو�م  �ل�شقيقني  و�شعبيهما  للبلدين  متنياتهما 
و�لزدهار و�أن ينعم �هلل تعاىل على �لأمتني �لعربية و�لإ�شالمية 

بالأمن و�ل�شتقر�ر.                        )�لتفا�شيل �س3(

الإمارات تر�صل طائرتني حتمالن 34 طنا من املواد 
الغذائية والطبية اإىل اإثيوبيا واإقليم تيغراي

•• اأبوظبي-وام: 

�أر�للشلللللت دولللللة �لإمللللللار�ت خلللالل �للليللومللني �ملللا�للشلليللني طائرتني 
حتمالن على متنيهما 34 طنا من �ملو�د �لغذ�ئية و�لطبية �إىل 
�أبابا، ورحلة  �أدي�س  �لعا�شمة �لإثيوبية  �إىل  �إثيوبيا، منها رحلة 
�إقليم تيغر�ي، وذلك �شمن �جل�شر �جلوي �لإغاثي  �إىل  �أخرى 
من  وخا�شة  لل�شكان،  �ملللتللز�يللدة  �لحتياجات  لتلبية  �ملتو��شل 
�لتي  و�لعائالت  و�لأطفال،  �لن�شاء  من  �حتياجا  �لأكرث  �لفئات 
عدم  نتيجة  كللبللرية،  �إن�شانية  وحتللديللات  �شعبة  �أو�للشللاعللا  تعاين 

تو�فر �ملو�د �لغذ�ئية �لأ�شا�شية و�لدعم �لطبي �لالزم.
�إطار جهود دولة �لإمار�ت  �لإغاثية يف  �مل�شاعد�ت  �إر�شال  وياأتي 
�مل�شتمرة يف تقدمي كافة �أوجه �لدعم للدول �لتي تو�جه �شائقة 

خا�شة من �لن�شاء و�لأطفال.                  )�لتفا�شيل �س2(

املايل  الدعم  يربط  الغرب 
لل�صودان بت�صكيل حكومة مدنية

•• عوا�صم-وكاالت:

قلللللال ملللل�للللشللللوؤولللللون كللللبللللار مللللن دول 
�إن  �أملل�للس،  م�شرتك  بيان  يف  غربية 
لل�شود�ن، مبا  �لللدويل  �ملايل  �لدعم 
يف ذللللك �لإعلللفلللاء مللن �للللديلللون، لن 
مدنية  حكومة  بتاأليف  �إل  يتحقق 
�مل�شوؤولون  و�أ�شاف  م�شد�قية.  ذ�ت 
ملللن فللرنلل�للشللا، و�أمللللانللليلللا، و�للللرويلللج، 
�ملتحدة،  و�للللللوليلللللات  وبللريللطللانلليللا 
و�لحتللللاد �لأوروبلللللي يف �لللبلليللان بعد 
زيلللارة للللللخللرطللوم، �أن �للل�للشللود�ن قد 
يللخلل�للشللر مللللللليلللار�ت �للللللللللدولر�ت من 
�لبنك  ملللن  �لللتللنللمللويللة  �مللل�للشللاعللد�ت 
�لللللدويل، وبللرنللامللج �للشللنللدوق �لنقد 
�للللدويل �خلللا�للس بللاللل�للشللود�ن، و19 
�للللديلللون،  لللتللخللفلليللف  دولر  مللللليللار 
�لللشللليلللتلللعلللر�لللشلللان للللللللللخللللطللللر. ودعللللللا 
تللقللدم نحو  �إحللللر�ز  �مللل�للشللوؤولللون �إىل 
خالل  من  مدنية  �نتقالية  حكومة 
تي�شرها  �لللتللي  �ل�شيا�شية  �لعملية 
�ملتحدة،  لللللالأمم  �لللثللالثلليللة  �لآلللليلللة 

�لحتاد �لأفريقي و)�إيقاد(.

�مل�ساعد�ت �لع�سكرية و�سحنات �لأ�سلحة:
هل الغرب م�صتعد لفعل كّل �صيء لهزم رو�صيا؟

•• الفجر -غابرييل اأوميت –ترجمة خرية ال�صيباين

مع تكاثر �لإعالنات عن ت�شليم �أ�شلحة �إىل �أوكر�نيا، تتهم رو�شيا �لغرب 
نظرة  �للل�للشللر�ع.  ت�شعيد  مللن  خمللاوف  يثري  ممللا  بالوكالة،  حللرب  ب�شن 
�لت�شليم �ملقبلة  �أوكر�نيا، وكذلك عمليات  �آخر �لتطور�ت يف  عامة على 

لالأ�شلحة و�ملعد�ت �لع�شكرية.
�ملتحدة  �لللوليللات  فللاإن  �أو�للشللن،  لويد  �لأمريكي  �لدفاع  وزيللر  باعرت�ف 

م�شتعدة لتحريك �ل�شماء و�لأر�س لكي تك�شب �أوكر�نيا �حلرب.
)�لتفا�شيل �س13(

�أبوظبي لالإ�شكان، باأن “�شرف هذه �لدفعة يوؤكد على 
حر�س �لقيادة �لر�شيدة و�هتمامها باملو�طن و�شعادته 
ولأفر�د  للله  و�ل�للشللتللقللر�ر  �لللر�حللة  �شبل  كللافللة  وحتقيق 
�أ�شرته، حيث ت�شع �لقيادة �لر�شيدة د�ئماً �ملو�طن على 

ر�أ�س �أولويتها و�هتمامها«.
)�لتفا�شيل �س3(

�لنري�ن تت�شاعد من مبنى ق�شف ب�شاروخ يف �لعا�شمة �لأوكر�نية كييف    )رويرتز(
�لعا�شمة ونو�فذ حمّطمة، يف حني 
�نت�شرت يف �ملكان �أعد�د كبرية من 

عنا�شر �لأمن و�لإ�شعاف.
�أّكللللللللد ملللديلللر مكتب  مللللن جلللهلللتللله، 
ميخايلو  �لأوكللللللللللر�ين،  �لللرئلليلل�للس 
�لعا�شمة  �أن  �خلمي�س،  بودولياك، 
�شاروخية  �شربات  �شهدت  كييف 
خلللالل �للللزيلللارة �لللر�للشللملليللة لأمني 
�أنطونيو  �مللللتلللحلللدة،  �لأمم  علللللام 

�لأوكر�ين  �لدفاع  وزير  علق  فيما 
�أوليك�شي ريزنيكوف على �لق�شف، 
ملللعلللتلللر� �أنلللللله �عللللتللللد�ء علللللللى �أمللللن 

�لأمني �لعام و�أمن �لعامل.
لالأمم  �لعام  �لأمللني  �أن  �إىل  ي�شار 
�أوكر�نيا، عقب  و�شل  كان  �ملتحدة 
زيللللللارة، �للللثلللالثلللاء، ملللو�للشللكللو، حيث 
�لتقى �لرئي�س �لرو�شي فالدميري 
بوتني، من �أجل بحث �ل�شر�ع بني 
�لتهدئة،  نحو  و�لللدفللع  �لبلدين، 
مدينة  مللللن  �مللللدنللليلللني  و�إجلللللللللالء 

ماريوبول على وجه �لتحديد.
�لأوكر�نية  �لرئا�شة  وجهت  فيما 
للله، ب�شبب جدول  �نللتللقللاد�ت حلللادة 
تلللللللك �لللللللزيللللللارة �لللللتللللي كللللانللللت من 
بللكلليلليللف، وفق  تللبللد�أ  �أن  �ملللفللرت�للس 
�أحد  قللال خللالل  �لللذي  زيلين�شكي، 
على  تعليقا  �ملللل�لللشلللورة،  خللطللابللاتلله 
�أرى  �ملللل�لللشلللوؤول �لأمملللللي، ل  زيلللللارة 
�إ�شارة  يف  مو�شكو،  �شو�رع  يف  جثثا 
�أ�شاب  �للللذي  و�ملللللوت  �للللدملللار  �إىل 
يتطلب  مبا  �لأوكر�نية،  �لعا�شمة 
مللللن �لأمم  قللللويللللة  ر�للللشللللالللللة دعللللللم 

�ملتحدة، تتج�شد بزيارتها �أول.
�نللطللالق �لعملية  �أنللله مللنللذ  يللذكللر 
�أر��شي  على  �لرو�شية  �لع�شكرية 
�لأمم  د�نللللللت  �للللغلللربللليلللة،  �جللللللللارة 

•• عوا�صم-وكاالت:

��للشللتللخللدمللت رو�لللشللليلللا غلللو��لللشلللة يف 
�لللبللحللر �لأ�للللشللللود للل�للشللرب �أهلللللد�ف 
كروز  ب�شو�ريخ  �أوكر�نية  ع�شكرية 
�أفادت  مللن طللر�ز كالير، وفللق مللا 

وز�رة �لدفاع �لرو�شية، �جلمعة.
�لتي  �لأوىل  �مللللللللرة  هلللللي  وهلللللللذه 
��شتخد�م  عللن  مو�شكو  فيها  تعلن 
�أ�شطولها من �لغو��شات يف ق�شف 
�أوكللر�نلليللا، خللالل �حللللرب �ملندلعة 

منذ 24 فر�ير �ملا�شي.
�ملا�شي  �أعلللللنللت يف  رو�للشلليللا  وكللانللت 
كالير  �إطالق �شو�ريخ من طر�ز 
من قطع حربية يف �لبحر �لأ�شود.
�لرو�شية،  �للللدفلللاع  وز�رة  و�أكلللللدت 
جوية  �شربة  نفذت  �أنها  �جلمعة، 
�لدقة”، بينما  “عالية  على كييف 
كللان �لأملللني �لللعللام لللالأمم �ملتحدة 
زيارة  يجري  غوتريي�س  �أنطونيو 

للعا�شمة �لأوكر�نية.
�إحاطتها  خلللالل  �لللللللوز�رة  وقلللاللللت 
�أ�شلحة  �إن  �لأزملللة،  حللول  �ليومية 
�لدقة  وعالية  �ملللدى  بعيدة  جوية 
لقو�ت �جلو �لرو�شية دمرت مباين 
و�لف�شاء  لل�شو�ريخ  �أرتيوم  �شركة 

يف كييف.

رو�شي،  لق�شف  كييف  وتللعللّر�للشللت 
زيارة  مع  تز�من  �خلمي�س،  م�شاء 
�أعلى م�شوؤول �أممي، يف �أول �شربات 
من نوعها ت�شتهدف �لعا�شمة منذ 
�جللللاري،  �أبللريللل  ني�شان  منت�شف 
فر�ن�س  وكلللاللللة  مللر��للشلللللي  بللحلل�للشللب 

بر�س.
بر�س  فر�ن�س  مر��شلو  �شاهد  كما 
نري�ناً تلتهم طابقاً يف �أحد مباين 

غوتريي�س.
ح�شابه  عللللر  بللللودوللللليللللاك  وكلللتلللب 
�لر�شمي على تويرت يقول �شربات 
خالل  كييف  و�للشللط  يف  �شاروخية 
لأنطونيو  �للللر�لللشلللمللليلللة  �للللللزيلللللارة 
كان  �ل�شابق  �ليوم  يف  غوتريي�س. 
جللاللل�للشللا علللللللى طللللاولللللة طلللويلللللللة يف 
فوق  �ملتفجر�ت  و�ليوم  �لكرملني، 

ر�أ�شه.

•• طرابل�س-وكاالت:

�ل�شر�ع  �حللتللمللال حتللللول  يف ظلللل وجلللللود خملللللاوف ملللن 
�ل�شيا�شي بني �حلكومتني �ملتناف�شتني على �ل�شلطة �إىل 
�أي  حظر  �لليبي،  �لرئا�شي  �ملجل�س  �أعلن  م�شّلح،  �شد�م 

حتركات ع�شكرية يف �لبالد �إّل بعد مو�فقته.
جللاء ذلللك يف خللطللاب وجللهلله �ملجل�س �لللرئللا�للشللي، ب�شفته 
�لقائد �لأعلى للجي�س �لليبي، �إىل كل من عبد �حلميد 
�لعامة  �لأركللان  رئي�س  و  للدفاع  وزيللر�  ب�شفته  �لدبيبة 
�لع�شكرية  �ل�للشللتللخللبللار�ت  و�إد�رتلللللللي  �لللللليللبللي  للللللجلليلل�للس 
�لع�شكرية من  �لوحد�ت  �إىل حظر  و�ل�شرطة، دعا فيها 
دون  متركزها،  و�أماكن  ثكناتها  خارج  باآلياتها  �لتحرك 

مو�فقة و�إذن م�شبق منه.
موؤ�شر�ت  ظللهللور  بعد  �لليبي،  �لللرئللا�للشللي  حتلللّرك  ويللاأتللي 
�ملنق�شمة  �ملتناف�شة  �مل�شلحة  �مللي�شيات  بللني  لت�شعيد 
�لدبيبة  �حلميد  عبد  �حلللكللومللة  رئي�شي  بللني  ولء�تللهللا 
خا�شة  �حلللرب،  مرحلة  �إىل  ي�شل  قد  با�شاغا،  وفتحي 
بني  �ل�شيا�شي  و�لتناف�س  �لللنللز�ع  ف�شول  ��شتمر�ر  مللع 
�لطرفني. كما تز�من �أي�شاً مع حتذير�ت �أطلقها رئي�س 
�لدفاع بحكومة  لللوز�رة  �لتابعة  للقو�ت  �لعامة  �لأركللان 
فيها  طللالللب  �حللللد�د،  �للللللو�ء حممد  �لوطنية،  �لللوحللدة 

مواقــيت ال�صالة
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•• اأبوظبي-وام: 

بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ�ً 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” �أمر �شاحب 
عهد  ويل  نللهلليللان،  �آل  ز�يلللد  بللن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
رئي�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
قرو�س  ب�شرف  �أبللوظللبللي،  لإملللارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�شكنية للمو�طنني بقيمة �إجمالية بلغت 2.36 مليار 
درهم، ��شتفاد منها �أكرث من 1347 مو�طنا ومو�طنة 

يف �إمارة �أبوظبي.
وياأتي �عتماد �حلزمة �لأوىل لعام 2022 تز�مناً مع 
فرحة �لحتفال بعيد �لفطر �ل�شعيد، وذلك �نطالقاً 
�ل�شتقر�ر  �شمان  على  �لر�شيدة  �لقيادة  حر�س  مللن 
�لجتماعي وتعزيز م�شتويات �ملعي�شة و�حلياة �لكرمية 
عجلة  دفللع  يف  �لإ�شهام  يف  دورهللم  وتعزيز  للمو�طنني 

�لتنمية يف �ملجتمع.
�لر�شيدة  قيادتنا  �هتمام  �لتوجيهات  تعك�س هذه  كما   
و�حتياجات  تللطلللللعللات  تلبية  علللللى  �للللد�ئلللم  وحللر�للشللهللا 
�أبناء  ورفلللاه  �لللكللرمي  �لعي�س  �ُشبل  وتللوفللري  �ملللو�طللنللني 
بيئة  �شمن  متما�شك  جمتمع  وبناء  و�أ�شرهم،  �لوطن 
�لللوطللن وتللقللدملله. وبهذه  بللنللاء  �مل�شاهمة يف  ُتللعللزز مللن 
رئي�س  �لأحللبللابللي،  فللالح حممد  مللعللايل  قللال  �ملنا�شبة، 
هيئة  �إد�رة  جمل�س  ورئلليلل�للس  و�لللنللقللل  �لبلديات  د�ئلللرة 

حركة م�شروع تون�س تطرح مبادرة جديدة

�سر�ع با�ساغا و �لدبيبة يتو��سل

الرئا�صي الليبي مينع اأي حتركات ع�صكرية بدون موافقته

»الطوارئ والأزمات« و»الهيئة الحتادية للهوية 
واجلن�صية« تعلنان عن حتديث اإجراءات الدخول للدولة

•• اأبوظبي -وام: 

�أعلنت )�لهيئة �لوطنية لإد�رة �لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث( و)�لهيئة �لحتادية 
عر  �لدخول  �إجلللر�ء�ت  حتديث  عن  �ملنافذ(  و�أمللن  و�جلمارك  و�جلن�شية  للهوية 
منافذ �لدولة �ملختلفة، على �أن تدخل حيز �لتنفيذ بدء�ً من �أم�س �جلمعة �ملو�فق 

.2022 �أبريل   29
ويت�شمن �لتحديث �جلديد �ل�شماح ملو�طني دولة �لإمار�ت دخول �لدولة با�شتخد�م 
�خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  ملو�طني  �ل�شماح  �إىل  �إ�شافة  �لإمللار�تلليللة،  �لهوية 

�لدخول �إىل دولة �لإمار�ت با�شتخد�م بطاقة �لهوية �أو�لبطاقة �ل�شخ�شية.
و�أكدت �لهيئتان �أن �لإجللر�ء�ت �ملحدثة تاأتي يف �إطار ت�شهيل �ل�شفر بني مو�طني 
دول جمل�س �لتعاون �خلليجي، ودعماً ل�شرت�تيجية �لدولة �لر�مية �إىل �ملحافظة 
�حلياة  وعللودة  �مل�شتد�م  �لتعايف  جهود  مع  ومتا�شياً  �ملجتمع  و�شالمة  �شحة  على 

�لطبيعية �جلديدة.

�ص 06

�ص 11

�ص 19

اأخبار الإمارات

عربي ودويل

الفجر الريا�ضي

ال�ضارقة القرائي للطفل يفتح 
لل�ضغار الباب لكت�ضاف مواهبهم 

لعبة ع�ص الأ�ضابع ت�ضتعل.. 
رو�ضيا تعتمد الروبل خلري�ضون

�ضالح يفوز بجائزة 
اف�ضل لعب يف اجنلرتا
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تنفيذ� لتوجيهات رئي�س �لدولة

حممد بن زايد ياأمر ب�صرف قرو�ض 
�صكنية للمواطنني بقيمة 2.36 مليار درهم

طويلة �لأمد للف�شاء ..فخورون ب�شباب �لإمار�ت.
و�أ�شاف �شموه: قطاعنا �لف�شائي وروؤيتنا له ومل�شاريعه 
�لف�شائية  �ملللهللمللة  ..�للشللتلل�للشلليللف  ملل�للشللتللمللر  تلللطلللور  يف 
�لعلمي  وللمجتمع  لأبنائنا  جديدة  ومللعللارف  خللر�ت 
�مل�شتحيل  علللللى حتقيق  قللللادرة  بللاأبللنللائللهللا  ..و�لإملللللللار�ت 

و�لذهاب لآفاق �أبعد يف �لف�شاء.  )�لتفا�شيل �س2(

•• دبي-وام:

�أعلللللنللت دوللللة �لإملللللار�ت �لللعللربلليللة �ملللتللحللدة عللن �إطالق 
مللهللمللة فلل�للشللائلليللة جلللديلللدة طللويلللللة �لأملللللد �إىل حمطة 
�أ�شهر، وذلك من خالل   6 �لف�شاء �لدولية متتد �إىل 
��شرت�تيجية بني مركز حممد  �تفاقية �شر�كة  توقيع 
�ل�شركة  �شبي�س(،  )�أك�شيوم  و�شركة  للف�شاء  ر��شد  بن 
�ملتخ�ش�شة يف رحالت �لف�شاء �ملاأهولة وتطوير �لبنى 
ل�شتك�شاف  �ملتحدة  �لللوليللات  يف  �لف�شائية  �لتحتية 

�لف�شاء.
وقال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�لللوزر�ء حاكم دبي  نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
رعاه �هلل: قبل �أكرث من خم�شة �أعو�م �أطلقنا برنامج 
ر�ئد  �أول  �لإملللار�ت  و�أر�شلت  �لف�شاء  لللرو�د  �لإملللار�ت 
ف�شاء �إمار�تي عربي يف رحلة تاريخية ملحطة �لف�شاء 
�لإمار�ت  تعاون جديد بني  نعلن عن  �ليوم  �لدولية.. 
و�للللوليلللات �ملللتللحللدة �لأمللريللكلليللة لإر�لللشلللال ر�ئلللد ف�شاء 
�أول مهمة طويلة �لأمد على من حمطة  �إمار�تي يف 
جديدة  “حمطة  �شموه:  قللال  �لدولية” كما  �لف�شاء 
�تفاقية  بتوقيع  �لملللللار�ت  دوللللة  يف  �لللفلل�للشللاء  لللقللطللاع 
طويلة  ملهمة  عربي  ف�شاء  ر�ئللد  �أول  لإر�للشللال  جديدة 
..�لإمار�ت  �لدولية  �لف�شاء  ملحطة  يوما   180 متتد 
مهمة  تر�شل  �لتي  �لتاريخ  يف  �للل11  �لللدولللة  �شتكون 

�لإمار�ت تعلن عن مهمة ف�سائية جديدة طويلة �لأمد لإر�سال ر�ئد ف�ساء للمحطة �لدولية

حممد بن را�صد: الإمارات باأبنائها قادرة 
على حتقيق امل�صتحيل .. فخورون ب�صبابنا 

�ملللتللحللدة �لللقللتللال و�لللل�لللشلللر�ع، فيما 
��للشللطللفللت �للللللللدول �للللغلللربللليلللة �إىل 
جانب كييف د�عمة �إياها بال�شالح 
و�لعتاد، �شد مو�شكو، �لتي فر�شت 

عليها �آلف �لعقوبات.
�لرو�شية  �لللللقللللو�ت  و�أ�للللشللللرت  هللللذ� 
يعمالن  بللريللطللانللَيللني  مللتللطللوَعللني 
�أنهما  يف  لللال�للشللتللبللاه  �أوكلللر�نللليلللا  يف 
�أكلللللدت منظمة  كللمللا  جللا�للشللو�للشللان، 
وعائلة  نلللللتلللللوورك  بللللريللللزيللللديللللوم 

�أحدهما �جلمعة.
وقللللالللللت �ملللنللظللمللة �لإنللل�لللشلللانللليلللة يف 
رو�س  جنود�  �إن  م،  �ملتحدة  �ململكة 
هيلي  وديللللالن  �أوري  بلللول  �أ�لللشلللرو� 
�لإثللللنللللني عللنللد نللقللطللة تللفللتلليلل�للس يف 
جنوب مدينة ز�بوريجيا يف جنوب 

�شرق �أوكر�نيا.
وبلللعلللدملللا �أعلللللللنلللت �أوكللللر�نلللليللللا عن 
�ملحا�شرين  بلللللاإجلللللالء  تلللوقلللعلللات 
وهو  �ل�شناعي،  �آزوفلل�للشللتللال  د�خلللل 
�ملقاومة  فيه  تتح�شن  جيب  �آخللر 
ماريوبول،  يف  �ملنظمة  �لأوكر�نية 
�إثر  و�للللذي دمللر جللزء� كبري� منه 
�شاعات  خللالل  �لللرو�للشللي،  �لق�شف 
�أنلله ل يرى  �أكللد �لكرملني  قادمة، 
يخ�س  ما  يف  للمناق�شة  مو�شوعا 

دعو�ت �لتفاو�س هذه.

حربا  ت��ت��وق��ع  بريطانيا 
مايو  9 يف  لرو�صيا  ثانية 

•• عوا�صم-وكاالت:

ي�شتخدم  �أن  بللريللطللانلليللا  تللوقللعللت 
فالدميري بوتن موكب يوم �لن�شر 
�لرو�شي بعد �أ�شبوع، لالإعالن عن 
�لتعبئة �جلماهريية لحتياطاته 
من �أجل دفعة �أخرية يف �أوكر�نيا.

ويف حديثه يوم �جلمعة، قال وزير 
�لدفاع �لريطاين، بن و�ل�س، �إن 
حربا  يعلن  قد  �لرو�شي  �لرئي�س 
�لعامل،  يف  �لنازيني  �شد  جديدة 
�لكبري  �لع�شكري  �لعر�س  خالل 
9 مللايللو، �لذي  �للشلليللقللام يف  �لللللذي 
يف  رو�للشلليللا  م�شاركة  نهاية  ي�شهد 

�حلرب �لعاملية �لثانية.
بوتن  �أن  �ملحللني  بع�س  وتللوقللع 
�أن يللكللون يف مللوقللف ميكنه  يللريللد 
من خالله �إعالن �شكل من �أ�شكال 
�لنللتلل�للشللار يف 9 ملللايلللو، لللكللن مع 
�قرت�ب يوم �لن�شر �لرو�شي �لآن 
بعد �أقل من �أ�شبوعني، قد يتحول 
�إىل  �إعالن لن�شر،  هذ� �ليوم من 

�إعالن لتو�شعة �حلرب.
وقللال و�ل�لللس لللر�ديللو �إل بللي �شي، 
�لفر�شة  يللغللتللنللم  قللللد  بلللوتلللن  �إن 
لإعلللللللالن »حللللللرب جللللديللللدة« على 
�لعامل  يف  �لللنللازيللني  ي�شميه  مللن 
حول  �لللرو�للشللي  �للل�للشللعللب  لتحفيز 
جديدة  ع�شكرية  حملة  �إطللللالق 

على �أوكر�نيا.

ف���ن���ل���ن���دا ت����ق����رب م��ن 
ر�صميا للناتو  الن�صمام 

•• عوا�صم-وكاالت:

ك�شف رئي�س وزر�ء فنلند� �لأ�شبق، 
�ألللكلل�للشللنللدر �للشللتللاب، �أنلللله ملللن �ملقرر 
�إىل  بللالده نيتها �لن�شمام  �إعللالن 
»�لناتو«  �لأطللللل�للشللي  �للشللمللال  حلللللف 
�إىل  جنبا  �ملللقللبللل،  مللايللو  منت�شف 

جنب مع جارتها �ل�شويد.
�لتي  �لع�شكرية  �لعملية  ودفللعللت 
�للشللنللتللهللا رو�للشلليللا يف �أوكلللر�نللليلللا، �إىل 
تللاريللخللي يف مللو�قللف فنلند�  تللغللري 
»�لناتو«،  حللف  �لن�شمام  ب�شاأن 
و�للللتلللي بلللللد�أت تللنللاقلل�للس هلللذ� �لأملللر 
منذ �أ�شابيع، يف خطوة من �ملحتمل 
وبقيت  مللو�للشللكللو.  غ�شب  تللثللري  �أن 
فللنلللللنللد� حملللايلللدة خللللالل �حللللرب 
�للللبلللاردة، يف مللقللابللل تللاأكلليللد�ت من 
�ل�شوفيتية  �للللقلللو�ت  بلللاأن  مللو�للشللكللو 
لللن تللغللزو �أر��للشلليللهللا. وقلللال �شتاب، 
يف حديث خا�س ملوقع �شكاي نيوز 
�إىل  �شتن�شم  فللنلللللنللد�  �إن  عللربلليللة، 
عن  نعر  �أن  �ملللرجللح  ومللن  �لناتو، 
يف  �ل�شويد  مع  �لن�شمام  يف  نيتنا 
تدعونا  ثللم  مللايللو،  �شهر  منت�شف 
قمة �لناتو يف مدريد �أو�خر يونيو 
وبعد  للحلف،  لالن�شمام  �ملللقللبللل 
�لت�شديق على ذلك من قبل جميع 
�أن نكون  نللاأمللل  �للللدول �لأعلل�للشللاء، 
بحلول  �لع�شوية  كاملي  �أعلل�للشللاًء 

�لأول من يناير 2023.

ترف�س جبهة �خلال�س وروزنامة �سعيد
مو�صي تطالب احّتاد ال�صغل مبنع الكارثة املحدقة بتون�ض

•• الفجر - تون�س:

�أّكدت عبري مو�شي رئي�شة �حلزب �لد�شتوري �حلر، �أّنه ُينتظر من �حتاد �ل�شغل 
منع �لكارثة �ملحدقة بتون�س، جمددة رف�س حزبها ما يقوم به من �أ�شمته بل 
»�حلاكم باأمره« يف ��شارة �ىل �لرئي�س و��شفة ذلك بالكارثة معترة �ن �ملناخ 
�لنتخابي قذر، مرزة رف�شها كل �مل�شار �لنتخابي و�لروزنامة �لنتخابية. 
ونقلت �شحيفة �ل�شباح �ملحلية يف عددها �ل�شادر �أم�س عن مو�شي قولها يف 
حو�ر معها: ننتظر �ن يو��شل �حتاد �لتون�شي لل�شغل �لعمل على درب فرحات 

ح�شاد ومينع هذه �لكارثة �ملحدقة بالبالد.           )�لتفا�شيل �س11(

��شلحة جديدة دعما لالأوكر�نيني

يف  �لع�شكرية  �ملوؤ�ش�شة  تللوريللط  بللعللدم  �لأطللللر�ف  جميع 
�ل�شر�ع �ل�شيا�شي وجّرها �إىل �حلرب، موؤكد� �أن �جلي�س 
لن يخو�س �أي حرب لأجل م�شالح �لآخرين، ولن ي�شمح 

با�شتغالله لتحقيق م�شاريع و�لو�شول للمنا�شب.
�ل�شطح يف ظل  �إىل  كانت طفت  �ملخاوف  هللذه  �أن  يذكر 
�أمللنللي ملللللحللوظ و��للشللتللبللاكللات متفرقة بللني �حلني  تللوتللر 
�لعا�شمة  خا�شة  ليبيا  غللرب  مناطق  ت�شهدها  و�لآخلللر 
علل�للشللكللريللا م�شتمر�  �لللتللي عللا�للشللت حتلل�للشلليللد�  طللر�بللللل�للس، 
من  با�شاغا  ملنع  للدبيبة،  �ملو�لية  �مل�شّلحة  للملي�شيات 

�لدخول للعا�شمة.
ومنذ �نتخاب فتحي با�شاغا رئي�شا للحكومة بجانب عبد 

�حلميد �لدبيبة، مل حتقق ليبيا �أي تقدم �شيا�شي.
يف حني �أن �ندلع عملية ع�شكرية بات �أقرب من حدوث 
عملية تو�فق بني �لقوى �ل�شيا�شية، خا�شة �أن �لطرفني 
�لدبيبة  يدفع  �إذ  �ملو�جهة،  هللذه  خلو�س  ��شتعد�د  على 
للتعامل  للله  �لللتللابللعللة  �لع�شكرية  �جلللهللات  تللوجلليلله  نللحللو 
�مللي�شيات  بللاأقللوى  نف�شه  �أحللاط  بعدما  �لنفط  �أزمللة  مع 
من  �لقلللرت�ب  �للشللورة  يف  �إليها  باللجوء  وهللدد  �مل�شّلحة 
�ملقار �حلكومية، بينما نقل عن با�شاغا نفاد �شره، بعد 
مهامه،  وت�شلّم  �لعا�شمة  �إىل  للدخول  حماولته  تعرّث 

وهو ما قد يدفعه �إىل �لتخلي عن خياره �ل�شلمي.
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اأخبـار الإمـارات

�لإمار�ت تعلن عن مهمة ف�سائية جديدة طويلة �لأمد لإر�سال ر�ئد ف�ساء ملحطة �لف�ساء �لدولية

حممد بن را�صد: الإمارات باأبنائها قادرة على حتقيق امل�صتحيل ..فخورون ب�صبابنا 

تعاون ف�سائي جديد بني �لإمار�ت و�لوليات �ملتحدة  

- حممد بن ر��سد:  
- قبل �أكرث من خم�سة �أعو�م �أطلقنا برنامج �لإمار�ت لرو�د �لف�ساء و�أر�سلت �لإمار�ت �أول ر�ئد ف�ساء �إمار�تي عربي يف رحلة تاريخية

 ملحطة �لف�ساء �لدولية ..�ليوم نعلن عن تعاون جديد بني �لإمار�ت و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية لإر�سال ر�ئد ف�ساء �إمار�تي 
يف �أول مهمة طويلة �لأمد على منت حمطة �لف�ساء �لدولية.

- حمطة جديدة لقطاع �لف�ساء يف دولة �لإمار�ت بتوقيع �تفاقية جديدة لإر�سال �أول ر�ئد ف�ساء عربي ملهمة طويلة متتد 180 يوما
 ملحطة �لف�ساء �لدولية ..�لإمار�ت �ستكون �لدولة �لــ11 يف �لتاريخ �لتي تر�سل مهمة طويلة �لأمد للف�ساء ..فخورون ب�سباب �لإمار�ت.

- قطاعنا �لف�سائي وروؤيتنا له ومل�ساريعه يف تطور م�ستمر ..�ست�سيف �ملهمة �لف�سائية خرب�ت ومعارف جديدة لأبنائنا 
وللمجتمع �لعلمي ..و�لإمار�ت باأبنائها قادرة على حتقيق �مل�ستحيل و�لذهاب لآفاق �أبعد يف �لف�ساء.

عدم  نتيجة  كللبللرية،  �إن�شانية  وحتللديللات  �شعبة  �أو�للشللاعللا 
تو�فر �ملو�د �لغذ�ئية �لأ�شا�شية و�لدعم �لطبي �لالزم.

�إطلللار جهود دولة  �لإغللاثلليللة يف  �مل�شاعد�ت  �إر�للشللال  ويللاأتللي 
للدول  �لدعم  �أوجلله  كافة  تقدمي  يف  �مل�شتمرة  �لإملللار�ت 
و�لأطفال،  �لللنلل�للشللاء  مللن  خللا�للشللة  �شائقلللللة  تللو�جلله  �لللتللي 
�لغذ�ء  �لأ�شا�شية من  وللم�شاهمة يف توفري �لحتياجات 

و�لدو�ء.
�ملا�شية بت�شيري  �لللفللرتة  �لإملللللار�ت خللالل  وقللامللت دوللللة 
جلل�للشللر جلللوي �للشللمللل �إر�لللشلللال 18 طللائللرة مللن �لإملللللد�د�ت 

�لإغاثية، منها 9 طائر�ت �إىل �لعا�شمة �لثيوبية �أدي�س 
�أبابا حتمل 420 طنا من �ملو�د �لإغاثية و�لغذ�ئية، و9 
طائر�ت �إىل مدينة ميكيلي باإقليم تيغر�ي حتمل 280 
1.2 مليون  �لإملللد�د�ت نحو  ��شتفاد من هذه  طنا، وقد 
�شخ�س من �لفئات �لأكرث ت�شرر�، منهم 960 �ألفا من 

�لأطفال و�لن�شاء.
85 مليون  �أن دولللة �لإمللار�ت قدمت  �إىل  جتدر �لإ�شارة 
�إثيوبيا  يف  �لإغللاثلليللة  �لللعللمللللليللات  لللدعللم  �أمللريللكللي  دولر 

بالتعاون مع �ملنظمات �لدولية.

•• اأبوظبي-وام: 

�أر�شلت دولة �لإمار�ت خالل �ليومني �ملا�شيني طائرتني 
�لغذ�ئية  �ملللللو�د  مللن  طللنللا   34 متنيهما  علللللى  حتللمللالن 
و�لطبية �إىل �إثيوبيا، منها رحلة �إىل �لعا�شمة �لإثيوبية 

�أدي�س �أبابا، ورحلة �أخرى �إىل �إقليم تيغر�ي..
لتلبية  �ملتو��شل  �لإغللاثللي  �جلللوي  وذلللك �شمن �جل�شر   
�لحتياجات �ملتز�يدة لل�شكان، وخا�شة من �لفئات �لأكرث 
تعاين  �لتي  و�لعائالت  و�لأطللفللال،  �لن�شاء  من  �حتياجا 

الإمارات تر�صل طائرتني حتمالن 34 طنا من 
املواد الغذائية والطبية اإىل اإثيوبيا واإقليم تيغراي

تدريب  حللاللليللاً  ..ويلللتلللم  للللللفلل�للشللاء 
�لف�شاء  رو�د  مللن  فللريللق  و�إعلللللد�د 
�إىل  �إر�شالهم  بهدف  �لإمللار�تلليللني 
علمية  مبلللهلللام  للللللقلليللام  �للللفللل�لللشلللاء 
ر�ئد  �إر�للشللال  �شيتم  حيث  خمتلفة، 
ف�شاء �إمار�تي �إىل حمطة �لف�شاء 
�لدولية ليق�شي على متنها �أطول 
فللرتة لللر�ئللد �إمللار�تللي �أو عربي يف 

�لف�شاء.
و�للشللتللنللطلللللق �لللرحلللللة يف ربلليللع عام 
�لبعثة  هللللذه  و�للشللتللكللون   ،2023
�لثانية لو�شول رو�د ف�شاء  �ملهمة 
�لف�شاء  حمللطللة  �إىل  �إملللار�تللليلللني 
�للللللدولللللليلللللة، حلللليللللث �لللشلللجلللل هلللللز�ع 
�إليها  بللالللدخللول  �شبقاً  �ملللنلل�للشللوري 
�أ�س  �إم  “�شويوز  مركبة  من  على 
�شبتمر  �أو�خللللر  يف  وذللللك   ،”15
ختام  ويف   .2019 �لللللعللللام  مللللن 
�ملن�شوري  عللاد  �لتاريخية  �لرحلة 
�إىل �لأر�س بعد ثمانية �أيام �أجرى 
�لتجارب  مللن  جمللمللوعللة  خللاللللهللا 

�لعلمية �ملكثفة.
جديدة  حللقللبللة  تللد�للشللني  مت  وقللللد 
�لف�شاء  رحللللللللالت  ملللللن  مللللثللللرية 
توقيع  مت  �أن  بعد  وذلللك  �ملاأهولة، 
�تلللفلللاقللليلللة بللللني ملللركلللز حملللملللد بن 
“�آك�شيوم  و�شركة  للف�شاء  ر��للشللد 
�ن�شمام  ت�شمل  و�لللتللي  �شبي�س”، 
حمطة  �إىل  �إملللار�تلللي  ف�شاء  ر�ئلللد 
رحلة  من  على  �لدولية  �لف�شاء 
لوكالة   SpaceX Crew 6

�لف�شاء �لأمريكية “نا�شا«.
“مع جنلللاح هذه  �ملللللري:  و�أ�لللشلللاف 
يقدم  �أن  �ملللللركللللز  يللللاأمللللل  �مللللهلللملللة، 
حافز�ً جديد�ً للمو�هب �لإمار�تية 
لخللتلليللار �لللفلل�للشللاء كللاأحللد جمالت 
يف  لي�شهمو�  و�لللبللحللث،  �لللدر��للشللة 
�لف�شاء  نللادي  يف  مكانتنا  تر�شيخ 
�لدويل �لذي متكنت دول قليلة من 
دخولة بجد�رة. ومن �ملوؤكد �أن ر�ئد 
�شي�شارك  �لذي  �لإمار�تي  �لف�شاء 
ف�شاًل  �شيكتب  �جلديدة  �ملهمة  يف 
�للللهلللادفلللة �إىل  جلللديلللد�ً يف رحلللللتللنللا 
��شتك�شاف عو�مل جديدة، و�شيقدم 
�لعملي و�خلرة �حلقيقية  �لدعم 
لالأجيال �لقادمة من رو�د �لف�شاء 

�لإمار�تيني«.

تعزيز  يف  ي�شهم  مبا  تقدماً،  �أكللرث 
قائمة  علللللللى  �لإمللللللللللللار�ت  ملللكلللانلللة 
ل�شتك�شاف  ن�شاطاً  �لأكللرث  �لللدول 

�لف�شاء«.
�شركة  مللع  “�لتعاون  �أن  و�أو�لللشلللح 
نا�شا  ووكللالللة  �شبي�س”  “�أك�شيوم 
يللحللمللل �أهللملليللة ��للشللرت�تلليللجلليللة لنا، 
�ملهمة  هلللذه  خلللالل  �شيتيح  حلليللث 
بدء ن�شاط طويل �لأمد وم�شتد�م 
و�لللتللجللارب يف  �لعلمي  �لبحث  مللن 
ملهمات  نوعية  نقلة  وهي  �لف�شاء، 
�لف�شاء �لب�شرية يف دولة �لإمار�ت 

و�ملنطقة«.
وقال مايكل �شوفريديني، �لرئي�س 
و�ملدير �لتنفيذي ل�شركة “�أك�شيوم 
“�إنه ملن دو�عي �شرورنا  �شبي�س”: 

قة ومتقدمة يف �لف�شاء، وهو  معمَّ
قليل  علللللدد  يف  حمللل�لللشلللور  نللل�لللشلللاط 
دولة  ��شتطاعت  وقللد  �للللدول،  مللن 
خالل  �إللليللهللا  تن�شمَّ  �أن  �لإملللللار�ت 

فرتة زمنية قيا�شية«.
�أك�شيوم  مع  “�لتفاقية  و�أ�للشللاف: 
نا�شا  ملللللع  و�للللل�للللشللللر�كللللة  �للشللبلليلل�للس 
تعتر  �لتي  �لدولة  روؤيللة  تعك�شان 
لتعزيز  فر�شًة  �لف�شاء  ��شتك�شاف 
�لللتللعللاون �لللعللاملللي و�للل�للشللر�كللة بني 
�للللللدول و�جللللهلللات، لللبلللللوغ �أهللللد�ف 
ق م�شتقباًل م�شتد�ًما  موحدة حتقِّ
علمية  و�كلللتللل�لللشلللافلللات  للللللبلل�للشللريللة، 

��شتثنائية«.
�أن  ُتلللللرز  �ملللهللمللة  �أن  �إىل  و�أ�للللشللللار 
بر�مج ��شتك�شاف �لف�شاء �ملاأهولة، 

�إىل هذه �لتفاقية مع  �أن نتو�شل 
بللن ر��للشللد للف�شاء  مللركللز حمللمللد 
�ملتحدة،  �لللعللربلليللة  �لإملللللللللار�ت  يف 
�لأوىل  �مللللرة  هللي  هللذه  �أن  ل�شيما 
جتارية  �شركة  فيها  تتو�شل  �لتي 
�ملهمة  هللللذه  مللثللل  �إىل  �أمللريللكلليللة 
بالفخر  ن�شعر  �آكلل�للشلليللوم  يف  ..�إنللنللا 
حممد  ملركز  �لفر�شة  �إتللاحللة  �إز�ء 
يف  للم�شاركة  للف�شاء  ر��للشللد  بللن 
�أول مهمة عربية طويلة �ملدى �إىل 

حمطة �لف�شاء �لدولية«.
من  فريقا  �لرحلة  هللذه  و�شت�شم 
رو�د �لف�شاء �لأمريكيني و�شيكون 
�لف�شاء  حمطة  يف  ��شتقبالهم  يف 
و�أمريكي  رو�للشللي  فللريللق  �لللدوللليللة 

و�أوروبي ..
�لإمار�تي  �لف�شاء  ر�ئللد  و�شيقوم 
�لتجارب  مللللن  �للشللللل�للشلللللة  بلللللاإجلللللر�ء 
بالإ�شافة  �ملللتللقللدمللة  و�لأبللللحللللاث 
وهذ�  وتثقيفي،  توعوي  لرنامج 
يتطلب �إقامته لفرتة طويلة ت�شل 
حمطة  ملللن  علللللى  �أ�للشللهللر   6 �إىل 
�لف�شاء �ملتقدمة من �أجل �لتو�شل 
�إىل نتائج موؤكدة تعود بالنفع على 

جمتمع �لف�شاء �لعاملي.
ومتللثللل هلللذه �لللبللعللثللة �إحللللدى ثمار 
للللرو�د �لف�شاء  بللرنللامللج �لإملللللار�ت 
�لوطني  �لإمللللار�ت  برنامج  �شمن 

يف  بالتو�زي  م  تتقدَّ �ملاأهولة  وغري 
دولللة �لإملللار�ت، �إذ تاأتي بعد جناح 
�لدولة يف مهمات غري ماأهولة يف 
مد�َري �ملريخ و�لأر�س، وبالتو�زي 
مللع �لللتللحلل�للشللري ملللهللمللة علللللى �شطح 

�لقمر.
من جانبه قال �شعادة �شامل حميد 
�ملللللري، �ملللديللر �لللعللام ملللركللز حممد 
“بهدف تعزيز  بن ر��شد للف�شاء: 
�لعربية  �لإملللللللار�ت  بلللني  �لللتللعللاون 
�ملللللتللللحللللدة و�لللللللللوليللللللللات �مللللتلللحلللدة 
�لأمريكية، و�لذي ي�شمل موؤ�ش�شات 
يف  �شبي�س”  “�أك�شيوم  مثل  بلللارزة 
ي�شعدنا  �لف�شاء،  ��شتك�شاف  قطاع 
�ملهمة  �ل�شر�كة  هللذه  عن  نعلن  �أن 
مو��شلة  علللللى  �للشللتلل�للشللاعللدنللا  �لللتللي 
تطوير برناجمنا �لف�شائي ..ومن 
متهد  �أن  �لتلللفلللاقللليلللة  هللللذه  �لللشلللاأن 
من  م�شتقبلية  ملللبللادر�ت  �لللطللريللق 
مكانة  تعزيز  يف  ت�شهم  �أن  �شاأنها 
�لإمللللللار�ت كللدولللة ر�ئللللدة يف عامل 

��شتك�شاف �لف�شاء«.
تعاوننا  �أن  �ملللوؤكللد  “من  و�أ�للشللاف: 
�ملركز  �شيدعم  �لأطلللر�ف  هللذه  مع 
وحللللث  طللللمللللوحللللاتلللله،  يف حتلللقللليلللق 
�لتي  �لر�مج  تنفيذ  نحو  �خلطى 
�إىل  �إ�شافة  �لآن،  حتى  عنها  �أعلنا 
مببادر�ت  �لتفكري  يف  م�شاعدتنا 

�شفري دولللة �لإملللار�ت يف �لوليات 
�ملن�شوري  حمد  و�للشللعللادة  �ملللتللحللدة 
مركز  يف  �لإد�رة  جمللللل�للس  رئلليلل�للس 
و�شعادة  للف�شاء  ر��شد  بن  حممد 
رئي�س  نلللائلللب  �للل�للشلليللبللاين  يللو�للشللف 
جمل�س �لإد�رة يف �ملركز، �إىل جانب 
ونور�  �ملال  �لف�شاء حممد  ر�ئللدي 
�ملطرو�شي ..ووقع �لتفاقية ممثاًل 
عن �ملركز �شعادة �شامل �ملري، �ملدير 
�جلانب  عللن  وقللعللهللا  بينما  �للللعلللام، 
�شوفريديني،  مللايللكللل  �لأمللريللكللي 
�لتنفيذي ل�شركة  �لرئي�س و�ملدير 

“�أك�شيوم �شبي�س«.
و�أكد �شعادة حمد عبيد �ملن�شوري، 
حممد  مركز  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
“�إعالن  �أن  للللللفلل�للشللاء  ر��لللشلللد  بلللن 
�للشللاحللب �للل�للشللمللو �للل�للشلليللخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر��للشللد  بللن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
مهمة  �أول  عللن  �هلل”  “رعاه  دبللي 
طويلة �لأمد لرو�د �لف�شاء �لعرب 
�مللل�للشللتللد�م لرنامج  �لللطللابللع  للد  يللوؤكِّ
�لوطني للف�شاء، و�لذي  �لإمار�ت 
�لر�شيدة  �لقيادة  روؤية  يرتكز على 

�ل�شبَّاقة يف ��شت�شر�ف �مل�شتقبل«.
“�ملدة  �أن  �مللللنللل�لللشلللوري  و�أو�لللللشلللللح 
�لطويلة لهذه �ملهمة، و�لتي ت�شل 
�إىل 6 �أ�شهر، �شتتيح �إجر�ء جتارب 

طويلة  عربية  مهمة  �أول  �إطلللالق 
�لأمد �إىل حمطة �لف�شاء �لدولية 
�إمار�تي،  ف�شاء  ر�ئلللد  ويخو�شها 
و�للشللتللعللمللل �لتللفللاقلليللة علللللى تعزيز 
�لتعاون بني مركز حممد بن ر��شد 
للف�شاء ووكالة �لف�شاء �لأمريكية 
حيث �شيتعاون �لطرفان  “نا�شا”، 
ب�شكل مكثف خالل مدة �ملهمة �لتي 
تبلغ 6 �أ�شهر ..ويتلقى �أربعة رو�د 
ف�شاء �إمار�تيون حالياً �لتدريب يف 
�لف�شاء  لرحالت  جون�شون  مركز 
�لللتللابللع لللنللا�للشللا يف هلليللو�للشللن، من 
�أجل حت�شريهم لرحالت �لف�شاء 

�لب�شرية طويلة �ملدى.
و�شتكون دولة �لإمار�ت بهذه �ملهمة 
��شتطاعت  دوللللة   11 مللن  و�حللللدة 
مهمات  يف  فلل�للشللاء  رو�د  �إر�للللشللللال 
�إىل حمطة �لف�شاء  طويلة �لأمللد 
�لإمار�ت  دولة  و�شتحمل  �لدولية، 
يف   /11/ �لرقم  �ملتحدة  �لعربية 
�شتكون  كما  �لإجنلللاز،  هللذ�  حتقيق 
تللقللتللحللم جمال  عللربلليللة  دولللللة  �أول 

�لف�شاء لرحالت طويلة.
�ملركز  بللني  �لتللفللاقلليللة  توقيع  ومت 
�شفارة  يف  �لللشلللبللليللل�لللس  و�أكلللل�للللشلللليللللوم 
�ملتحدة  �لللعللربلليللة  �لإمللللللار�ت  دوللللة 
�لتوقيع  حفل  وح�شر  بو��شنطن، 
�لعتيبة  يللو�للشللف  ملللعلللايل  ملللن  كلللل 

•• دبي-وام:

�لعربية  �لإملللللللار�ت  دولللللة  �أعلللللنللت 
�ملتحدة عن �إطالق مهمة ف�شائية 
حمطة  �إىل  �لأمللد  طويلة  جديدة 
 6 �إىل  �للللدولللليلللة متللتللد  �لللفلل�للشللاء 
�أ�للشللهللر، وذلللللك ملللن خلللالل توقيع 
بني  ��شرت�تيجية  �شر�كة  �تفاقية 
بللن ر��للشللد للف�شاء  مللركللز حمللمللد 
�شبي�س”،  “�أك�شيوم  و�لللشلللركلللة 
�ملللتللخلل�للشلل�للشللة يف رحالت  �للل�للشللركللة 
�لبنى  وتللطللويللر  �ملللاأهللولللة  �لف�شاء 
�لوليات  يف  �لف�شائية  �لتحتية 

�ملتحدة ل�شتك�شاف �لف�شاء.
وقال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  نللائللب  مكتوم  �آل  ر��للشللد  بللن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
“قبل �أكرث من  دبي “رعاه �هلل”: 
برنامج  �أطلللللقللنللا  �أعلللللللو�م  خللملل�للشللة 
و�أر�شلت  �لف�شاء  للللرو�د  �لإمللللار�ت 
�إمار�تي  ر�ئد ف�شاء  �أول  �لإمللار�ت 
تللاريللخلليللة ملحطة  عللربللي يف رحلللللة 
�لللفلل�للشللاء �للللدولللليلللة.. �لللليلللوم نعلن 
عللن تللعللاون جللديللد بللني �لإملللللار�ت 
�لأمريكية  �مللللتلللحلللدة  و�للللللوليلللللات 
لإر�لللشلللال ر�ئلللد فلل�للشللاء �إملللار�تلللي يف 
على  �لأمللللللد  طللويلللللة  مللهللمللة  �أول 
�لدولية”  �لللفلل�للشللاء  حمللطللة  مللن 
جديدة  “حمطة  �شموه:  قللال  كما 
�لمار�ت  دولللة  يف  �لف�شاء  لقطاع 
لإر�شال  جللديللدة  �تفاقية  بتوقيع 
�أول ر�ئد ف�شاء عربي ملهمة طويلة 
�لف�شاء  ملحطة  يوما   180 متتد 
�لدولية ..�لإمار�ت �شتكون �لدولة 
�للل11 يف �لتاريخ �لتي تر�شل مهمة 
..فخورون  للف�شاء  �لأمللد  طويلة 

ب�شباب �لإمار�ت«.
“قطاعنا  �لللللشلللللملللللوه:  و�أ�لللللللشلللللللاف 
�لف�شائي وروؤيتنا له ومل�شاريعه يف 

تطور م�شتمر ..
�لف�شائية  �ملللللهللللمللللة  �لللشلللتللل�لللشللليلللف 
خللر�ت ومللعللارف جللديللدة لأبنائنا 
..و�لإمللللللار�ت  �لعلمي  وللمجتمع 
حتقيق  علللللللى  قلللللللللادرة  بلللاأبلللنلللائلللهلللا 
�أبعد يف  لآفللاق  و�لذهاب  �مل�شتحيل 

�لف�شاء«.
ويلللهلللدف �لللتللعللاون �لللفلل�للشللائللي �إىل 

حممد بن را�صد ي�صدر قانون اإن�صاء موؤ�ص�صة مدار�ض را�صد ولطيفة 
�لر�مج  وتنفيذ  �إعللد�د  منها:  و�ل�شالحيات،  �ملهام  من  عدد  �أهد�فها، 
�لثانوية،  �ملرحلة  نهاية  وحتى  مر�حلها  جميع  يف  �لعامة  �لتعليمية 
�لدولة، ومنح  �ملُعتمدة يف  �لدر��شية  و�ملناهج  �لتعليمية  لالأنظمة  وفقاً 
�لدرجات �لعلمية و�ل�شهاد�ت للطلبة �لذين يجتازون �لر�مج �لدر��شية 
�ملعتمدة، و�لتعاون �لعلمي وتوثيق ودعم �لعالقات �لتعليمية و�لثقافية 

و�لجتماعية مع �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية �ملحلية منها و�لدولية.
�أْكللللفللللاء ملللن ذوي �خلرة  �أ�لللشلللاتلللذة  كللمللا تللعللنللى �ملللوؤ�للشلل�للشللة بللا�للشللتللقللطللاب 
و�لخت�شا�س، لتويل مهام �لتدري�س و�لتدريب يف �ملد�ر�س �لتابعة لها، 
�شة  و�إبر�م �لتفاقيات وُمذّكر�ت �لتفاهم مع �جلهات �لتعليمية �ملُتخ�شِّ
�ملد�ر�س  �لتعليم يف  ُت�شِهم يف رفع كفاءة  �لتي  �لإمللارة وخارجها،  د�خللل 
ومتلُّك  وتاأ�شي�س  �مللل�للشللتللوى،  عللايل  تعليم  وتللوفللري  للموؤ�ّش�شة  �لتابعة 
�لقطاع  بال�ّشر�كة مع  �أو  �شو�ًء مُبفرِدها  �لإمللارة وخارجها،  �ملد�ر�س يف 

�خلا�س.

- �لهيكل �لتنظيمي .
ووفقاً للقانون، يتكون �لهيكل �لتنظيمي ملوؤ�ش�شة مد�ر�س ر��شد ولطيفة 

•• دبي - وام:

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ�شدر 
رئي�س  نلللائلللب  مللكللتللوم  �آل  ر��لللشلللد  بلللن 

حاكماً  ب�شفته   ، �هلل”  “رعاه  دبللي  حاكم  �للللوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لللدولللة 
لإمارة دبي �لقانون رقم 11 ل�شنة 2022 باإن�شاء موؤ�ش�شة مد�ر�س ر��شد 
ولطيفة، بهدف �لإ�شهام يف تاأهيل �لطلبة من �ملو�طنني و�ملقيمني بالدولة 
�لتعليمية،  �ملللنللاهللج  �أحلللدث  وفللق  للموؤ�ش�شة  �لتابعة  بللاملللد�ر�للس  �ملُلتِحقني 
�ملُعتمدة  و�إعد�دهم للم�شتويات �لأكادميية �ملطلوبة لاللتحاق باجلامعات 

د�خل �لدولة وخارجها.
�لتابعة  �ملللد�ر�للس  يف  �لتعليم  مب�شتوى  �لنُّهو�س  �إىل  �ملوؤ�ش�شة  تهدف  كما 
�لأنظمة  تطبيق  عالية، من خالل  جللودة  ذي  تعليم مدر�شي  وتوفري  لها، 
�ملعريف  �لتبادل  وتعزيز  �ملُتطّورة،  �لدر��شية  و�ملناهج  �حلديثة  �لتعليمية 
�ملحلية  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  مع  و�لجتماعي  و�لثقايف  �لعلمي  �ملجال  يف 
و�لرتبوية  �لتعليمية  �لأ�شاليب  من  لال�شتفادة  معها  و�لتعاون  و�لدولية، 

�حلديثة.

- �خت�سا�سات �ملوؤ�س�سة
ون�ّس �لقانون على �أن يكون ملوؤ�ش�شة مد�ر�س ر��شد ولطيفة يف �شبيل حتقيق 

�أمناء، وجهاز تنفيذي، ويتاألف جمل�س  من جمل�س 
�لأملللنلللاء مللن رئلليلل�للس ونللائللب للرئي�س وعلللدد مللن �لأعلل�للشللاء مللن ذوي �خلرة 
�ملجل�س  رئي�س  فيهم  مبن  �أع�شاء  خم�شة  عن  عدُدهم  يقل  ل  و�لخت�شا�س، 
وتكون  دبي،  لإمللارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  بقر�ر من  تعييُنهم  يتم  ونائبه، 

مدة �لُع�شوّية يف �ملجل�س ثالث �شنو�ت قابلة للتجديد.
ويتكّون �جلهاز �لتنفيذي للُموؤ�ّش�شة من �ملُدير �لتنفيذي وعدد من �ملُوّظفني 
�لإد�ريني و�ملاليني و�لفّنيني، وُتناط باجلهاز �لتنفيذي ُمِهّمة �لقيام بالأعمال 
�لت�شغيلية للموؤ�ش�شة، وتقدمي �لدعم �لإد�ري و�لفني للمجل�س ومتابعة تنفيذ 
للموؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �جلهاز  موظفي  ب�شاأن  وي�شري  عنه،  ادرة  �ل�شّ �لقر�ر�ت 
�لب�شرية حلكومة  �ملللو�رد  �إد�رة  ب�شاأن   2018 ل�شنة  رقم /8/  �لقانون  �أحكام 
�لتدري�س  هيئة  �أعلل�للشللاء  ب�شاأن  وي�شري  مبوجبه،  للادرة  �للل�للشّ و�للللقلللر�ر�ت  دبلللي، 
�لعاِملني يف �ملد�ر�س �لتابعة للموؤ�ش�شة �أحكام نظام �شوؤون �ملو�رد �لب�شرية �لذي 

يعتمده جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة مد�ر�س ر��شد ولطيفة يف هذ� �ل�شاأن.
وحدد �لقانون �خت�شا�شات جمل�س �أمناء �ملوؤ�ش�شة، و�آلية تعيني �ملُدير �لتنفيذي 
بناًء على  دبي  لإمللارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  بقر�ر من  تعيينه  يتم  و�لللذي 
�لأمناء  جمل�س  �أمللام  م�شوؤوًل  يكون  �أن  على  �ملوؤ�ش�شة،  �أمناء  جمل�س  ية  تو�شِ

به مبوجب  �ملُنوطة  �ملهام  تنفيذ  عن 
ادرة  �ل�شّ و�لللللقللللر�ر�ت  �لللقللانللون  هلللذ� 
يف  �ل�ّشارية  و�لت�شريعات  مُبقت�شاه 
�لإمللارة، ومبا ي�شمن حتقيق �أهد�ف 

�ملُوؤ�ّش�شة و�لقيام باخت�شا�شاتها.

- �حللول و�لّنقل .
جميع  ولطيفة  ر��شد  مد�ر�س  موؤ�ش�شة  �إىل  ُتنقل  �أن  على  �لقانون  ون�ّس 
�مل�شوؤوليات و�ل�شالحيات �ملنوطة بهيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�شرية يف دبي 
ب�شاأن مدر�شة ر��شد للبنني ومدر�شة لطيفة للبنات، وحتل �ملوؤ�ش�شة حمل 
و�لأجهزة  و�لأ�للشللول  و�ملللنللقللولت  للعقار�ت  ملكّيتها  يف  �ملدر�شتنْي  هللاتللنْي 
�لهيئة وهاتني  �ملوؤ�ش�شة حمل  لُهما، كما حتل  �لعائدة  و�ملُللِعللّد�ت و�لأمللو�ل 
�ملدر�شتني يف كل ما لها من حقوق وما عليها من �لتز�مات، كما ُينقل �إىل 
مدر�شة  لدى  �لعاملني  �لتدري�س  هيئة  و�أع�شاء  �ملُوّظفني  جميع  �ملوؤ�ش�شة 
بحقوقهم  �مللل�للشللا�للس  دون  وذللللك  للللللبللنللات،  لطيفة  ومللدر�للشللة  للبنني  ر��للشللد 

�ملُكت�شبة.
وُي�شدر جمل�س �أمناء �ملوؤ�ش�شة �لقر�ر�ت �لالزمة لتنفيذ �أحكام هذ� �لقانون، 
وُيلغى �أي ن�س يف �أي ت�شريع �آخر �إىل �ملدى �لذي يتعار�س فيه و�أحكامه، 

وُين�شر هذ� �لقانون يف �جلريدة �لر�شمّية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.
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اأخبـار الإمـارات

تنفيذا لتوجيهات خليفة بن زايد.. حممد بن زايد ياأمر 
ب�صرف قرو�ض �صكنية للمواطنني بقيمة 2.36 مليار درهم

وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل �لرو�ندي، و مانا�شيه 
�أفريقيا،  �شرق  دول  جتمع  ل�شوؤون  دولللة  وزيللر  ن�شوتي 
حيث نقل معاليه حتيات �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل 
نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل �إىل معاليهما. 
وجرى خالل �للقاءين ��شتعر��س �لفر�س �ل�شتثمارية 
و�لقت�شادية و�مل�شاريع �لتي تعود باملنفعة على �لبلدين 
�لقت�شادي  �لتعاون  �تفاقية  على  �لتوقيع  مت  كما   ..
�لبلدين  بني  �لثنائية  �لعالقات  �شتعزز  و�لتي  و�لفني 
�لللدكللتللور بريوتا  �للل�للشللديللقللني. مللن جهته قلللدم مللعللايل 
�لتهنئة لدولة �لإمار�ت على جناح �إك�شبو 2020 دبي 
�إىل  بالإ�شافة  خالله،  حتققت  �لتي  �لإجنلللاز�ت  وعلى 

جناح تنظيم �لقمة �لعاملية للحكومات.

ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية ويهدف �إىل دعم �ملعارف و�لقدر�ت 
وحماية  رعاية  و�ملتخ�ش�شني يف جمال  للعاملني  و�ملهار�ت 
و  �لللنللمللاذج  و  �لللتللجللارب  نقل  يف  �لفر�س  و�إتللاحللة  �لطفولة، 
�لعاملني و�ملخت�شني يف  �لأ�شاليب و�خلر�ت و�ملعارف بني 
�لوعي  ون�شر  لالأطفال  �لنف�شية  و�ملعاجلة  �لتدخل  جمال 
للطفل  �لنف�شية  �ل�شحة  يخ�س  مللا  كللل  بلل�للشللاأن  �ملجتمعي 
و�إ�شباع حاجاته وحمايته و�شمان حقوقه وتعزيز م�شاهمة 
ب�شوؤونهم وهمومهم  �ملت�شلة  �لعامة  �حلللو�ر�ت  �لأطفال يف 
وق�شاياهم بالإ�شافة �إىل �إبر�ز �جلهود �لتي تبذلها �لدولة 
يف تطوير موؤ�ش�شات وخدمات �لرعاية �لنف�شية و�لجتماعية 
عام  خللالل  نظم  �ملجل�س  �أن  �إىل  �لإ�للشللارة  لالأطفال. جتللدر 
�شيلفيا  �مللكة  بح�شور  للمنتدى  �لأوىل  �لللللدورة   2016
�ل�شويد و300 ممثل من �جلهات �حلكومية  ملكة مملكة 
و�ملخت�شني  �للل�للشلليللا�للشللات  و�للشللانللعللي  و�ملللحللللليللة  �لحتللللاديللللة 
�حتفاء  �ملتحدة،  �لأمم  ووكللالت  �ملدين  �ملجتمع  وموؤ�ش�شات 

باليوم �لعاملي للطفل و�أ�شبوع �لإمار�ت لالبتكار.
ركز �ملنتدى على �لإبللد�ع يف تنمية �لطفولة �ملبكرة وقلدت 
و�شام   “ �شيلفيا  �مللكة  مللبللارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو 
�ل�شيخة فاطمة “ من �لدرجة �لأوىل، تكرميا لها وتقدير� 

جلهودها ل�شالح �ملر�أة و�لطفل يف بالدها و�لعامل.

•• اأبوظبي- وام:

�لعام  �لأمللني  �لفال�شي  عبد�هلل  بنت  �لللرمي  �شعادة  تر�أ�شت 
�للجنة  �جللتللمللاع  و�لللطللفللولللة  لللالأمللومللة  �لأعلللللللى  للمجل�س 
�لطفولة  و  لالأمومة  مبارك  بنت  فاطمة  ملنتدى  �لعلمية 
�لذي يعقد دورتلله �لثانية خالل �شهر نوفمر �ملقبل حتت 

�شعار �ل�شحة �لنف�شية لالأم و�لطفل.
�لتي  �للجنة  �أع�شاء  �فرت��شيا  �لذي عقد  ح�شر �لجتماع 
ت�شم كال من معايل �لدكتورة م�شرية خطاب رئي�س �ملجل�س 
�لقومي حلقوق �لإن�شان بجمهورية م�شر �لعربية و �شعادة 
و  �ل�شحة  بلللوز�رة  �مل�شاعد  �لوكيل  �لللرنللد  ح�شني  �لللدكللتللور 
�إبر�هيم  �لدكتور  و  �لعامة  �ل�شحة  لقطاع  �ملجتمع  وقاية 
و  �خلليج  مبنطقة  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة  ممثل  �لللزيللق 
ممثلني عن جامعة �لإمار�ت وم�شت�شفى �جلليلة �لتخ�ش�شي 

لالأطفال ومنظمة �لأمم �ملتحدة للطفولة يوني�شف .
�ملحاور  مللن  جمموعة  ��شتعر��س  �لجللتللمللاع  خللالل  جللرى 
وو�شع  و�ملطروحة  �ملقرتحة  و�ملو�شوعات  �لأهللد�ف  �أهمها 
�شمو  كرمية  برعاية  يعقد  �لللذي  للمنتدى  �لللعللام  �لت�شور 
�لعام  �لن�شائي  �لحتاد  رئي�شة  بنت مبارك  فاطمة  �ل�شيخة 
رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة �لرئي�شة �لأعلى 

•• كيغايل - وام:

�آل  �ل�شيخ �شخبوط بن نهيان بن مبارك  �لتقى معايل 
نهيان وزير دولة، فخامة بول كاغامي رئي�س جمهورية 
رو�ند� يف �لعا�شمة كيغايل، حيث ناق�س �جلانبان �شبل 
تللعللزيللز �لللعللالقللات �لللثللنللائلليللة بللني �لللبلللللديللن يف خمتلف 

�ملجالت ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
�شاحب  حتلليللات  �للقاء  خللالل  لفخامته  معاليه  ونللقللل 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يللد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد  “حفظه �هلل”، 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لللدولللة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد  حاكم دبي “رعاه �هلل”، 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
باملزيد من  �مل�شلحة، ومتنياتهم لبالده و�شعبه  للقو�ت 
معايل  فخامته  حمل  جانبه  مللن  و�لزدهلللللار.  �لللتللقللدم 
�ل�شيخ �شخبوط بن نهيان بن مبارك �آل نهيان حتياته 
نهيان  �آل  ز�يللد  بللن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل”،  “حفظه  �لدولة  رئي�س 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل”، و�شاحب �ل�شمو 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�يلللد  بللن  حممد  �ل�شيخ 
لدولة  ومتنياته  �مل�شلحة،  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 

�لإمار�ت حكومة و�شعبا باملزيد من �لتطور و�لنماء.
و�أكللللد مللعللاللليلله خلللالل �للللللقللاء �أن �لللعللالقللات بللني دولة 
م�شري�  م�شتمر،  تقدم  يف  رو�نلللد�  وجمهورية  �لإملللار�ت 
�إىل وجود �لعديد من �لفر�س و�لإمكانيات لتطويرها 

وتعزيزها ودفعها �إىل �لأمام، ملا فيه م�شلحة �لبلدين.
من جانب �آخر �لتقى معايل �ل�شيخ �شخبوط بن نهيان 
�آل نهيان مع معايل كل من فن�شنت بريوتا  بن مبارك 

وقال  وفللكللره.  ح�شني  طلله  م�شرية  يف 
رئي�س  �ملللبللارك،  خليفة  حممد  معايل 
– �أبوظبي:  �لثقافة و�ل�شياحة  د�ئرة 
�أكرث  مبلللللرور  �لللليلللوم  نللحللتللفللل  “نحن 
من ثالثة عقود على تنظيم معر�س 
للكتاب، هذ� �حلدث  �لللدويل  �أبوظبي 
و�لعن�شر  للللالإملللارة،  �للللر�ئلللد  �لللثللقللايف 
�ملهم يف �لروؤية �لإ�شرت�تيجية لإمارة 
�ل�شناعات  �أن  تعتر  �لللتللي  �أبللوظللبللي، 
�للللثلللقلللافللليلللة و�لإبلللللد�عللللليلللللة حمللللّفللللز�ت 
�لقت�شادي  و�لللتللنللّوع  للنمو  رئلليلل�للشللة 
ثقة  على  ونللحللن  فيها.  و�لجللتللمللاعللي 
�أّن �ملعر�س يف دورته هذ� �لعام �شيوؤثر 
�إيجابياً على قطاعات �لن�شر �لإقليمية 
و�لدولية، حيث يقدم فر�شاً و�شر�كات 
من  �لن�شر  وقلللادة  �شناع  مللع  جللديللدة 
�أكد  �لعامل.” وبللللدوره،  �أنللحللاء  جميع 
رئي�س  بن متيم،  علي  �لدكتور  �شعادة 
مللركللز �أبللوظللبللي للللللغللة �لللعللربلليللة، �أّنللله 
�أكرث من  وبينما نحن نحتفي مبرور 
ثللالثللة عللقللود علللللى �نلللطلللالق معر�س 
نوؤكد  للللللللكلللتلللاب،  �لللللللللدويل  �أبللللوظللللبللللي 
جنلللاحللله يف تللر�للشلليللخ مللكللانللة �لإمللللللارة 
و�ملبدعني  لللالإبللد�ع  كحا�شنة  �لعاملية 
ويللعللزز ح�شورها  كللافللة،  �مللللجلللالت  يف 
�لللللللللدويل كللعللا�للشللمللة ثلللقلللافللليلللة ر�ئلللللدة 
�لثقافات  �أر�شها خمتلف  جتتمع على 
�لبّناء  و�حلللو�ر  للتالقي  و�حل�شار�ت 
�لللللذي يللدفللع بلللاجتلللاه �إثلللللر�ء �حِلللللر�ك 
و�لعاملي  و�لإقللللليللمللي  �ملللحلللللي  �لللثللقللايف 

علللللى حللللّد �للللشللللو�ء. ويف هللللذه �للللللدورة 
�جلمهور  �شغف  �إحلليللاء  علللللى  �شنعمل 
باملعرفة  ومتكينهم  �ملكتوبة  بالكلمة 
و�لإبد�ع �إىل جانب �لعمل على ت�شهيل 
منللللو وتللللطللللور قلللطلللاع �للللنللل�لللشلللر. فهذه 
�لدويل  �أبوظبي  معر�س  من  �للللدورة 
�لثقافة  دور  علللللى  �للشللتللوؤكللد  للللللكللتللاب 
و�لكتب يف �لنهو�س باملجتمعات وبناء 
�لثقافات  جميع  بني  �لتو��شل  ج�شور 
طويل  �لرهان  باعتباره  و�حل�شار�ت 
�لأمد، �إىل جانب ت�شّليط �ل�شوء على 
�حتفاًء  �ل�شرف  �شيف  �لللدولللة  �أملانيا 
�لعامل  مع  و�لفكري  �لثقايف  بتعاونها 
�لعام  هللذ�  دورة  يف  وي�شارك  �لعربي. 
�لثقافية  �ل�شخ�شيات  �أبللرز  من  نخبة 
�مل�شتويني  علللللى  �ملللرمللوقللة  و�لأدبلللليللللة 
�شي�شاركون  �لللذيللن  و�لللعللاملللي،  �لعربي 

�أمللللان،  ومللبللدعللني  ومثقفني  نللا�للشللريللن 
�لإمار�تية  �لثقافة  جمهور  �شيلتقون 
و�لللعللربلليللة عللر �أكلللرث مللن 15 جل�شة 
و�ختار  مللتللنللّوعللة.  ومللهللنلليللة  ثللقللافلليللة 
�لللعللربلليللة عميد  للغة  �أبللوظللبللي  مللركللز 
�شخ�شية  ح�شني  طلله  �لللعللربللي  �لأدب 
�أبوظبي  مللللعلللر�لللس  �مللللحلللوريلللة  �لللللعللللام 
�لدويل للكتاب 2022، وذلك تقدير�ً 
�لتي  و�مل�شيئة  �لللكللبللرية  لإ�للشللهللامللاتلله 
�إذ  �لعربية،  �لثقافة  تاريخ  يف  ر�ّشخها 
�لأدبية  �لقامة  بهذه  �حلللدث  يحتفي 
�مللللرملللوقلللة مللللن خلللللالل جلللنلللاح خا�س 
�للل�للشللوء علللللى مللكللانللة و�أهمية  يلل�للشللّلللط 
�لأديلللللللب، علللر �لللشلللرد بلل�للشللري ملالمح 
ملللن حلليللاتلله، بللالللتللنلل�للشلليللق ملللع متحف 
طللله حلل�للشللني يف ملل�للشللر، و�للشللللل�للشلللللة من 
�للللنلللدو�ت �لللتللي تللنللاقلل�للس حمللللاور عدة 

م�شتفيد يف مدة زمنية ق�شرية.
 “ “ بر�مج موؤ�ش�شة نور دبي  و تركز 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  �أهللد�ف  دعللم  على 
و�شع  علللر   17  ،4،5  ،3،  1 رقللللم 
�لعني  ل�شحة  و��شرت�تيجيات  بر�مج 
خاللها  من  و�لتي  و�آ�شيا  �أفريقيا  يف 
�ملحلية ومتكن  �لللقللدر�ت  بللنللاء  تللدعللم 
�ملر�س  علللللى  �ل�شيطرة  مللن  �ملجتمع 
�لتنمية  على  �إيللجللابلليللا  �أثلللر�  ينتج  مللا 
فيها  مت  �لتي  �للللدول  يف  �لقت�شادية 

�لعالج.
و على �ل�شعيد �لوطني توفر �ملوؤ�ش�شة 
�لطبية  و�ل�للشللتلل�للشللار�ت  �لللفللحللو�للشللات 
لللفللئللات �ملللجللتللمللع عللر علليللادة �لعيون 
�مل�شتفيدين  عللدد  بلغ  و�لللتللي  �ملتنقلة 
�شخ�شا   30،050 خللدمللاتللهللا  ملللن 
 .2014 �لللرنللامللج يف  �إطللللالق  مللنللذ 
�إيلل�للشللال خدمات  �إىل  �لللعلليللادة  تللهللدف 

�أماكنهم  يف  للمر�شى  �لعيون  فح�س 
خالل  مللن  �لللدولللة  مناطق  مبختلف 
للعديد  �لللوقللائلليللة  �حلللمللالت  تنفيذ 
�لرتكيز  مللللع  �مللللجلللتلللملللع  فللللئللللات  مللللن 
�للللعلللام، �ملد�ر�س  �لللنللقللل  �للشللائللقللي  علللللى 
ل�شمان  �لللعللمللال  و�للشللكللن  �ملجتمعية، 
و�شول خدمات فح�س �لعيون جلميع 
�أي�شا  �ملوؤ�ش�شة  وتوفر  �ملجتمع.  �أفر�د 
�ملقيمني  ملللن  للللللمللحللتللاجللني  �للللعلللالج 
�لللذيللن يللعللانللون مللن �أمللر��للس �لعيون 
�ملللعلل�للشللرة مللن خلللالل بللرنللامللج �لعالج 
د�خللل �لدولة، و�لللذي جنح يف توفري 
�إطالقه  منذ  مري�شا  لل245  �لعالج 
�لعاملي  �ل�شعيد  على  و   .2016 يف 
بتنظيم  دبلللللي  نلللللور  مللوؤ�للشلل�للشللة  تلللقلللوم 
ملكافحة  �لعالجية  �ملخيمات  وتنفيذ 
�آ�شيا  يف  �لللنللائلليللة  �ملللنللاطللق  يف  �لللعللمللى 
يف  برناجمها  من  و��شتفاد  و�أفريقيا 

ل  �أنللله  �إىل  �ملللجللال  هللذ�  يف  �ملوؤ�ش�شات 
يلللز�ل هللنللاك حللاجللة لللتللوفللري خدمات 

رعاية �لعني للمحتاجني.
�ل�شحة  منظمة  �إحلل�للشللاء�ت  ح�شب  و 
مليون   295 يلللللعلللللاين  �لللللعللللامللللليللللة، 
�للشللخلل�للس علللللى ملل�للشللتللوى �للللعلللامل من 
%80 مللنللهللم ميكن  �لللنللظللر،  �للشللعللف 
�لإ�شابة  مللن  وقللايللتللهللم  �أو  عللالجللهللم 
�لللبلل�للشللريللة يف حللللال توفر  بلللالإعلللاقلللة 
�مل�شابني  %90 من  �ملنا�شب  �لعالج 
بالإعاقة �لب�شرية ويقطنون يف �لدول 
�لتحديات  مللن  بللالللرغللم  و  �لللنللاملليللة. 
قطاع  �شيما  ل  �لللعللامل  و�ججها  �لتي 
تف�شي  ب�شبب  �لإنلل�للشللانلليللة  �خللللدملللات 
جائحة كوفيد-19 عامليا �إل �أنه و يف 
نور  موؤ�ش�شة  ��شتطاعت  عللام  غ�شون 
�لللتللحللديللات و جتاوز  كللل  دبللي تخطي 
مليون   33 �إىل  للو�شول  �مل�شتهدف 

•• اأبوظبي-وام:

حتللت رعللايللة �للشللاحللب �للل�للشللمللو �ل�شيخ 
عهد  ويل  نهيان،  �آل  ز�يللد  بللن  حممد 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
للغة  �أبللوظللبللي  مركز  ُينظم  �مل�شلحة، 
�لثقافة  لللللد�ئللللرة  �للللتلللابلللع  �للللعلللربللليلللة، 
�لل31  �لللدورة  – �أبوظبي،  و�ل�شياحة 
ملعر�س �أبوظبي �لدويل للكتاب، �لذي 
يقام خالل �لفرتة من 23 وحتى 29 
مايو �ملقبل، يف مركز �أبوظبي �لوطني 
كبار  من  نخبة  مب�شاركة  للمعار�س، 
من  و�لنا�شرين  و�ملللفللكللريللن،  �لأدبللللاء، 
جميع �أنحاء �لعامل. وت�شت�شيف دورة 
�ألف  �أكللرث من  �لعام من �ملعر�س  هذ� 
80 دولللة، يقّدمون جدوًل  نا�شر من 
متكاماًل من �لفعاليات ي�شّم �أكرث من 
تطلعات  ُتلبي  متنوعة  فعالية   400
�جلل�شات  �للشللمللنللهللا  مللللن  �جللللملللهلللور، 
و�لأم�شيات  �للللللنلللللدو�ت،  �حللللللو�ريلللللة، 
�لأدبللليلللة و�لللثللقللافلليللة و�لللفللكللريللة، �إىل 
جانب جمموعة كبرية من �لفعاليات 
�ملهني  �لرنامج  و�أن�شطة  �لتعليمية، 
�لتي  �لللطللفللل،  وفللعللاللليللات  للنا�شرين، 
يلللقلللدملللهلللا نلللخلللبلللة مللللن �لأكللللادميلللليللللني 
و�ملتخ�ش�شني. وحتل جمهورية �أملانيا 
�ل�شرف،  �للشلليللف  �للللدوللللة  �لحتللللاديللللة 
برناجماً  بلللدورهلللا  خلل�للشلل�للشللت  و�للللتلللي 
حلللافلللاًل ملللن �لللفللعللاللليللات و�لأحلللللللد�ث 
 10 نحو  فيها  ي�شارك  �لتي  �لثقافية 

•• دبي-وام: 

�إحدى  دبللي،  نللور  موؤ�ش�شة  ��شتطاعت 
�لعاملية  ر��لللشلللد  بلللن  ملللبلللادر�ت حمللمللد 
حول  �شخ�س  مللللليللون   33 ملل�للشللاعللدة 
�لعامل، من خالل �لر�مج �لعالجية 
�ملخت�شة  و�للللتلللوعلللويلللة  و�للللوقلللائللليلللة 

مبكافحة �لعمى.
جلللاء ذللللك خلللالل �لجللتللمللاع �ل�شنوي 
ملللوؤ�للشلل�للشللة ملللبلللادر�ت حمللمللد بللن ر��شد 
و�لذي  �لأول  �أم�س  �لعاملية  �آل مكتوم 
موؤ�ش�شة  من  ملهمة  ق�شة  ��شتعر�س 
�إجناز�تها منذ  �أهم  نور دبي ت�شمنت 

�إطالقها يف 2008.
�ل�شيخ  �للل�للشللمللو  �للشللاحللب  غللللرد  وقللللد 
نائب  مللكللتللوم  �آل  ر��لللشلللد  بلللن  حمللمللد 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س 
على ح�شابه  “رعاه �هلل”  دبللي  حاكم 
فخره  عللن  مللعللربللا  �أملل�للس  �ل�شخ�شي 
تعاونو�  متطوع  �ألف   145 بان�شمام 
مللع �ملللبللادر�ت يف عللام 2021 وقللال : 
“ فخور بنور دبي �لتي و�شلت لل 33 

مليون م�شتفيد«.
نللور دبللي كمبادرة من  �إطلللالق  و منذ 
قبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�شاهمت   ،2008 يف  مكتوم  �آل  ر��شد 
حول  دولللة   22 يف  �ملحتاجني  بعالج 
�للللعلللامل دعلللملللا لللالإنلل�للشللانلليللة و�زدهللللللار 

�ل�شعوب.
�لأول  �ملللبللادرة يف عامها  وبللعللد جنللاح 
�أطلق �شموه موؤ�ش�شة نور دبي �خلريية 
للق�شاء  عام2010  �لللربللحلليللة  غللري 
�لتي  �لب�شرية  �لإعاقة  على م�شببات 

ميكن عالجها و�لوقاية منها.
�أحرزته  �لللتللي  �لتقدم  مللن  بالرغم  و 
ملللوؤ�لللشللل�لللشلللة نللللللور دبللللللي وغللللريهللللا من 

ثقافية،  فعالية   400 مللن  �أكلللرث  يف 
و�أدبية،  فكرية  ونللدو�ت  ت�شم جل�شات 
�لأدباء،  �أبللرز  جتمع حولها نخبة من 
و�لكّتاب، و�ملفكرين �لعرب و�لعامليني، 
و�ثلللنلللني ملللن �حللللائلللزيلللن علللللى جائزة 
�للل�للشللوء على  ي�شلطون  �لللذيللن  نللوبللل، 
حقول  يف  �ملتنوعة  �ملعارف  من  جملة 
وتنّمي ح�شيلة  �لللزّو�ر،  ترثي جتربة 
جانب  �إىل  ومللللد�ركللللهللللم،  ملللعلللارفلللهلللم 
�لأم�شيات �ل�شعرية لعدد من �ل�شعر�ء، 
وحفالت توقيع ُكتب لل 80 موؤلفاً. كما 
�شيحظى �جلمهور بفر�شة �ل�شتمتاع 
�لثقافية،  �لفعاليات  مللن  كبري  بعدد 
و�شل�شلة من �لأن�شطة �لتي ُتقدم لأول 
مرة يف �ملعر�س مثل ركن �لكوميك�س، 
و�لرنامج  �حللللليللللاة،  �أمنللللللاط  وركلللللن 
�ملللعللر�للس هذ�  ي�شهد  كللمللا  �ملللو�للشلليللقللي. 
�ل�شينما  �شندوق  برنامج  عللودة  �لعام 
ومن  �أعللو�م.  �أربعة  غياب  بعد  �لأ�شود 
�ملقرر هذ� �لعام �نعقاد �لدورة �لأوىل 
�لعربي  للن�شر  �لللللدويل  �ملللوؤمتللر  مللن 
ُيعقد  �للللذي  �لإبللد�علليللة،  و�ل�شناعات 
�لدورة  �نطالق  قبيل  مايو،   22 يللوم 
�لدويل  �أبللوظللبللي  معر�س  مللن  �لل31 
�خلر�ء  من  نخبة  مب�شاركة  للكتاب، 
و�ملتخ�ش�شني يف �لقطاع من خمتلف 
جملة  �ملوؤمتر  ويناق�س  �لعامل.  �أنحاء 
تعزيز  �إىل  �للللهلللادفلللة  �لللقلل�للشللايللا  ملللن 
و�لللنللهللو�للس بقطاع  �لللكللتللاب  �للشللنللاعللة 

�لن�شر.

هذ� �ل�شدد 319،280 مري�شا من 
�لت�شخي�شية  �خلدمات  توفري  خالل 
�ملخيمات  تلللعلللتلللر  و  و�لللللعللللالجلللليللللة. 
�لللعللالجلليللة خلللللارج �لللللدولللللة ملللن �أهلللم 
نور  موؤ�ش�شة  مللن  �ملقدمة  �خلللدمللات 
خدمات  توفري  ��شتطاعت  �لتي  دبللي 
للللللمللحللتللاجللني �لذين  �لللعلليللون  رعلللايلللة 
�ملللللو�رد ف�شال  مللن نق�س يف  يللعللانللون 
للرعاية  بنية حتتية  وجللود  عللدم  عن 
�ل�شحية. و تو��شل موؤ�ش�شة نور دبي 
كذلك م�شريتها يف مكافحة �لأمر��س 
�ل�شتو�ئية من خالل برنامج �لق�شاء 
على تر�خوما يف �شمال �أثيوبيا و�لذي 
يللعللد مللن �مللل�للشللبللبللات �لللرئلليلل�للشللة للعمى 
يعاين  �لللعللامل حيث  �أنللحللاء  يف جميع 
من  �شخ�س  مللللليللون   1.9 مللن  �أكلللرث 
لإ�شابتهم  نتيجة  �لب�شرية  �لإعللاقللة 

مب�شاعفات �لرت�خوما.

حممد بن زايد و�صلطان عمان
 يتبادلن هاتفيا التهاين بعيد الفطر

النيابة العامة للدولة: احلب�ض والغرامة 
عقوبة الجتار بالألعاب النارية دون ترخي�ض

�أن �ملتفجر�ت هي مركب كيميائي �أو خليط مركبات كيميائية خمتلفة 
تتفاعل مع بع�شها عند تعر�شها لعو�مل مهياأة كقوة من�شطة يف �نتاج 
�لأ�شر�ر  �إحلللاق  �أو  �لتاأثري  �إىل  تللوؤدي  معينة  وب�شرعة  وحلللر�رة  �شغط 

باملنطقة �ملحيطة بها وي�شمل ذلك �لألعاب �لنارية.
�أو  �قتناء  يجوز  ل  �أنلله  على  بقانون  �ملر�شوم  من  �لثالثة  �ملللادة  ون�شت 
�أو �إعادة  �أو �إحر�ز �أو حمل �ملتفجر�ت �أو ��شتري�دها �أو ت�شديرها  حيازة 
�أو  �أو �شنعها  �لإجتللار فيها  �أو  �شحنها مرحليا  �أو  �أو عبورها  ت�شديرها 
بعد  �إل  �ل�شور  من  �شورة  باأية  فيها  �لت�شرف  �أو  نقلها  �أو  �إ�شالحها 
�حل�شول على ترخي�س �أو ت�شريح بذلك من �شلطة �لرتخي�س �أو من 

�جلهة �ملعنية، طبقا لأحكام هذ� �ملر�شوم بقانون.

�إىل جاللته  نهيان  �آل  ز�يللد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  كما نقل �شاحب 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أخيه  تهاين  �ملباركة..  �ملنا�شبة  بهذه 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” .. ومتنياته جلاللته موفور 
�ل�شحة و�ل�شعادة و�لعمر �ملديد و�أن ينعم �هلل تعاىل على عمان �ل�شقيقة 

و�شعبها بدو�م �لتقدم و�لرخاء يف ظل قيادة جاللته �حلكيمة.
�آيات  �أ�للشللمللى  عللن  بللن طلللارق  �ل�شلطان هيثم  �أعلللرب جللاللللة  مللن جانبه 
على  يعيد  �أن  وجللل  عز  �ملللوىل  �شائاًل  �شموهما  �إىل  و�لأمنيات  �لتهاين 
دولة �لإمار�ت و�شعبها هذه �ملنا�شبة �لكرمية باخلري و�ليمن و�لركات 

ومزيد من �لتقدم و�لزدهار.

•• اأبوظبي -وام:

تبادل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة مع �أخيه �شاحب �جلاللة �ل�شلطان 
هيثم بن طارق بن تيمور �آل �شعيد �شلطان عمان �ل�شقيقة �م�س لل خالل 
عيد  حلللللول  قللرب  مبنا�شبة  �لأمللنلليللات  و�أطلليللب  �لتهاين  هاتفي  �ت�شال 
�لفطر �ملبارك .. معربني عن متنياتهما للبلدين و�شعبيهما �ل�شقيقني 
دو�م �خلري و�لرفعة و�لزدهار و�أن ينعم �هلل تعاىل على �لأمتني �لعربية 

و�لإ�شالمية بالأمن و�ل�شتقر�ر.

•• اأبوظبي-وام:

�أو�شحت �لنيابة �لعامة من خالل مادة فيلمية ن�شرتها عر ح�شاباتها 
�حتادي  بقانون  �ملر�شوم  من   54 رقللم  �ملللادة  �أن  �لجتماعي  بالتو��شل 
و�لعتاد  و�ملتفجر�ت  و�لذخائر  �لأ�شلحة  ب�شاأن   2019 ل�شنة   17 رقم 
�لع�شكري و�ملو�د �خلطرة ن�شت على عقوبة �حلب�س مدة ل تقل عن �شنة 
و�لغر�مة �لتي ل تقل عن مائة �ألف درهم �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني 
لكل من قام دون ترخي�س بالجتار يف �لألعاب �لنارية �أو ��شتري�دها �أو 

ت�شديرها �أو ت�شنيعها �أو �إدخالها من و�إىل �لدولة.
على  بقانون  �ملر�شوم  من  �لأوىل  باملادة  ن�س  �مل�شرع  �أن  �لنيابة  وبينت 

بحث ال�صتعدادات لنطالق منتدى فاطمة بنت 
مبارك لالأمومة والطفولة بدورته ال� 2 يف نوفمرب

الإمارات ورواندا توقعان اتفاقية التعاون القت�صادي والفني

•• اأبوظبي-وام: 

تنفيذ�ً لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
نهيان، ويل عهد  �آل  ز�يللد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �أمللر �شاحب  “حفظه �هلل” 
لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
2.36 مليار  بلغت  �إجمالية  بقيمة  للمو�طنني  �شكنية  �أبوظبي، ب�شرف قرو�س 

درهم، ��شتفاد منها �أكرث من 1347 مو�طنا ومو�طنة يف �إمارة �أبوظبي.
بعيد  �لحللتللفللال  مللع فرحة  تللز�مللنللاً   2022 لعام  �لأوىل  �حلللزمللة  �عتماد  ويللاأتللي 
�لفطر �ل�شعيد، وذلك �نطالقاً من حر�س �لقيادة �لر�شيدة على �شمان �ل�شتقر�ر 
�لجتماعي وتعزيز م�شتويات �ملعي�شة و�حلياة �لكرمية للمو�طنني وتعزيز دورهم 
يف �لإ�شهام يف دفع عجلة �لتنمية يف �ملجتمع. كما تعك�س هذه �لتوجيهات �هتمام 
قيادتنا �لر�شيدة وحر�شها �لد�ئم على تلبية تطلعات و�حتياجات �ملو�طنني وتوفري 
�أبناء �لوطن و�أ�شرهم، وبناء جمتمع متما�شك �شمن  �ُشبل �لعي�س �لكرمي ورفاه 
بيئة ُتعزز من �مل�شاهمة يف بناء �لوطن وتقدمه. وبهذه �ملنا�شبة، قال معايل فالح 
حممد �لأحبابي، رئي�س د�ئرة �لبلديات و�لنقل ورئي�س جمل�س �إد�رة هيئة �أبوظبي 
لالإ�شكان، باأن “�شرف هذه �لدفعة يوؤكد على حر�س �لقيادة �لر�شيدة و�هتمامها 

باملو�طن و�شعادته وحتقيق كافة �شبل �لر�حة و�ل�شتقر�ر له ولأفر�د �أ�شرته، حيث 
ت�شع �لقيادة �لر�شيدة د�ئماً �ملو�طن على ر�أ�س �أولويتها و�هتمامها«.

وم�شتد�مة،  ع�شرية  �إ�شكان  منظومة  تطوير  على  �لهيئة  حر�س  معاليه  و�أكللد 
حتقق �ل�شتقر�ر �ل�شري و�لجتماعي وتوفر بيئة �شكنية متكاملة تلبي �حتياجات 
و�شكنية  حتتية  بنية  لتوفري  قيادتنا  روؤيللة  مع  يتما�شى  مبا  �لإمللار�تلليللة  �لأ�للشللرة 
متكاملة تلبي متطلبات �حلياة مبا ُينا�شب طبيعة وثقافة �لأ�شرة �لإمار�تية لبناء 

جمتمع متما�شك وم�شتقر يحظى بكل �ُشبل ومقومات �حلياة �لكرمية.
�أبوظبي  هيئة  عام  مدير  �لهاملي،  ر��شد  حممد  �لدكتور  �شعادة  قال  جهته،  من 
لالإ�شكان، �ن �حلزمة �لأوىل لهذ� �لعام تاأتي لت�شاعف �أفر�ح وم�شر�ت �ملو�طنني 
�أ�شرية  بيئة  تعزيز  على  �لر�شيدة  قيادتنا  من  حر�شاً  �ل�شعيدة  �ملنا�شبة  هللذه  يف 
�آمنة وم�شتقرة. و�أ�شاف �شعادته: “فور �شدور �لتوجيهات �ل�شامية، تبد�أ �لهيئة 
باإجر�ء�ت  �لبدء  على  وحثهم  لإبالغهم  �مل�شتفيدين  �ملو�طنني  مع  �لتو��شل  يف 
�ل�شتفادة من �خلدمات �لت�شهيالت و�ملنافع �ملُقدمة، يف �إطار حر�س �لهيئة على 
وتوفري  �لالزمة  و�لكفاءة  و�جلللودة  بال�شرعة  �ل�شرورية  �خلدمات  كافة  تقدمي 
رحلة مي�شرة للمتعاملني مبا ي�شمن ح�شول �ملو�طنني على �خلدمات �لإ�شكانية 

ب�شهولة وي�شر ور�حة«.

حتت رعاية حممد بن ز�يد 

 الدورة ال�31 من معر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب تنطلق يف مايو املقبل

مليون م�صتفيد من برامج نور دبي ملكافحة العمى حمليا و عامليا  33
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اأخبـار الإمـارات

�أكدت تبّني �أحز�ب �ليمني للقومية �لإثنية

درا�صة حديثة ل� تريندز حتّلل العوامل الرئي�صية لظاهرة �صعود اليمني املتطرف يف اأوروبا 

�ل�ساقني و23  % �ليدين  و30  و�لأذنني  % �لوجه  و16  �لعيون  % �إ�سابات   15

�صرطة دبي حتذر من خطورة ا�صتخدام الألعاب النارية يف املنا�صبات والفعاليات

•• ابوظبي-الفجر:

حتلل در��شة حديثة، �أ�شدرها مركز 
و�ل�شت�شار�ت،  للبحوث  تللريللنللدز 
�ل�شويدي  '�حللللدث  عللنللو�ن:  حتللت 
�ملتطرف"  "�ليمني  وتلللطلللبللليلللع 
و�لعو�مل  �مللللظلللاهلللر  �أوروبلللللللللا'،  يف 
�ليمني  لللللظللللاهللللرة  �للللرئللليللل�لللشللليلللة 
م�شتويي  على  �أوروبلللا  يف  �ملتطرف 
�ل�شيا�شية،  و�مللللملللار�لللشلللة  �لأفللللكللللار 
�لإجنللللاز�ت  علللللى  �للل�للشللوء  م�شلطة 
�أحز�ب  حققتها  �لللتللي  �لنتخابية 
�مللللتلللطلللرف يف عللللللدٍد من  �لللليلللملللني 
�لللللدول �لأوروبللليلللة بللاعللتللبللارهللا من 
خ�شو�شاً  �لتطبيع،  موؤ�شر�ت  �أهم 
بللعللدمللا �أقللللدم زعلليللم حلللزب "�خلط 
�مللللتلللطلللرف،  �للليللملليللنللي  �ل�شلب" 
ر��للشللمللو�للس بلللاللللود�ن، علللللى �إحللللر�ق 
نلل�للشللخ ملللن �لللللقللللر�آن �لللللكللللرمي، وما 

�ملتطرف  �للليللمللني  �آر�ء  �جتلللاهلللات 
�لرئي�شي  �لتيار  لها �شمن  وقبوًل 
مللن �مللل�للشللتللخللدمللني، ويللتلل�للشللح ذلك 
ملللن وجلللللود �للشللمللات �للشللعللبللويللة، بل 
وتللللاأثللللري لللنللظللريللات �مللللللوؤ�ملللللرة، يف 
ب�شاأن  �مللل�للشللتللخللدمللني  تلللفلللاعلللالت 
�جلائحة �لعاملية، وهي �أهم �شمات 

�أيديولوجية �ليمني �ملتطرف.
�لنخب  بللعلل�للس  فلل�للشللل  �أن  وبلليللنللت 
�ل�شيا�شية يف �لتعامل مع تد�عيات 
رتها  فجَّ �لللتللي  �للل�للشللحلليللة  �لأزملللللة 
لللللرت  وفَّ "كوفيد19-"  جلللائلللحلللة 
�ل�شعبوية  لللالأفللكللار  خ�شبة  تللربللة 
�ملتطرف،  لللللليللمللني  �لللعللنلل�للشللريللة 
للموؤ�ش�شة  �ملللللعللللاديللللة  ول�لللشللليلللملللا 
و�لقومية �لإثنية ورهاب �لأجانب، 
�أكللرث من  فاأ�شبح رهللاب �لأجللانللب 
ب�شعبوية  ومللرتللبللط  �لللعللنلل�للشللريللة 
�ليمني �ملتطرف، وقد �شكَّ بع�س 

وو�شائل  �لللرئلليلل�للس  �لللتلليللار  �أحلللللز�ب 
�لإعالم �ل�شائدة.

مكافحة �لتعددية �لثقافية
�للللنلللجلللاح  �أن  �للللللدر��لللللشلللللة  وتللللللللرى 
�ليمني  لأحللللللللللللز�ب  �لنللللتللللخللللابللللي 
عدة  �أوروبلللليللللة  دول  يف  �مللللتلللطلللرف 
�ل�شائدة  �لإعللالم  و�شائل  �أن  يعني 
�ملنتمني  �ل�شيا�شيني  ت�شت�شيف 
�إىل هذه �لأحز�ب مثل غريهم من 
�ملنتخبني  �حلللزبلليللني  �ل�شيا�شيني 
�لطريقة،  وبلللهلللذه  دميلللقلللر�طللليلللاً؛ 
�ليمني  وتللل�لللشلللور�ت  روؤى  ُتلل�للشللبللح 
�لأحد�ث و�لأفكار  �ملتطرف لعاملي 
حتى  بالتقدير،  وجديرة  طبيعية 
بلللاتلللت �لللقلل�للشللايللا �للللتلللي تللنللبللع من 
�ملتطرف  �للليللمللني  �أيلللديلللوللللوجللليلللة 
حملللور �لللنللقللا�للس �لللعللام يف �أوروبلللللا، 
�لللهللجللرة، ومكافحة  ر�أ�للشللهللا  وعلللللى 

م�شاد  وعللنللٍف  عللنللٍف  مللن  �شاحبه 
مرة  �ل�شوء  يلقي  مللا  �ل�شويد،  يف 
�أخرى على ظاهرٍة قدميٍة جديدة 
�شعود  ظلللاهلللرة  وهللللي  �أوروبللللللللا،  يف 
�لدر��شة  �أكللدت  �ملتطرف.  �ليمني 
�لتي �أعدها حممد �ل�شاملي، �لباحث 
ومدير �إد�رة �لتدريب يف "تريندز"، 
�ليمني  وتيار�ت  �أحللز�ب  معظم  �أن 
�ملتطرف حتمل روؤى �شد �لإ�شالم، 
وتتبّنلى نوعاً من �لقومية �لإثنية، 
�ملخّل�س  �أنها  على  لنف�شها  وتللرّوج 
�لتهديد  مللن  �لللغللربلليللة  للح�شارة 
�لإ�شالمي �لذي ميثله �ملهاجرون، 
تطبيع  بللللرز   2016 عللللام  فللمللنللذ 
لليمني  �ل�شعبوية  لالأفكار  �شريع 
�أوروبية  جمللتللمللعللات  يف  �ملللتللطللرف 
�لعن�شري  فللاخلللطللاب  خمللتلللللفللة؛ 
لليمني  �خلللطللابلليللة  و�لللتللكللتلليللكللات 
بو��شطة  تللبللّنللللليللهللا  مت  �مللللتلللطلللرف 

�لإ�شالم  ونقد  �لثقافية،  �لتعددية 
وتعزيز  �لإ�شالمي"،  و"�لإرهاب 
�لتكامل  ومللل�لللشلللتلللقلللبلللل  �لللللهللللويللللة، 
�لأوروبلللللللللللي. كلللملللا �للشلليللطللرت هذه 
�لنقا�س  طلللللاولت  علللللى  �لللقلل�للشللايللا 
و�مللللنلللاظلللرة للللللتلليللار �لللرئلليلل�للشللي من 
ميني  �للشللو�ء  �ل�شيا�شية،  �لأحللللز�ب 

�لو�شط �أو ي�شار �لو�شط.

تاأثري نظريات �ملوؤ�مرة
و�شائل  �أن  �إىل  �لللدر��للشللة  و�أ�للشللارت 
ول�شيما  �لجللتللمللاعللي،  �لللتللو��للشللل 
فلليلل�للشللبللوك، �أتلللاحلللت مللنلل�للشللًة مهمة 
لأنلللللل�للللللشللللللار �لللللليلللللملللللني �ملللللتللللطللللرف 
ومعتقد�تهم  �آر�ئللهللم  عن  للتعبري 
�لد�ر�شني  وقام عدد من  ون�شرها، 
على  �لتلل�للشللال  م�شمون  بتحليل 
جائحة  �أزملللللللة  خلللللالل  فلليلل�للشللبللوك 
لبع�س  تطبيعاً  ولحظو�  كورونا، 

•• دبي-الفجر:

�لللعللامللة ل�شرطة  �لللقلليللادة  حللللذرت 
دبي من خطورة ��شتخد�م �لألعاب 
و�لفعاليات  �ملنا�شبات  يف  �لنارية 
من قبل غري �ملخت�شني، ملا لذلك 
�آثار �شحية وج�شدية عليهم،  من 
�إىل �للتز�م  �أفللر�د �ملجتمع  د�عيًة 
بللالللقللو�نللني وعللللدم �لللتللعللامللل باأي 
�للشللكللل مللن �لأ�للشللكللال مللع �لألعاب 
حفاظاً  بها،  يتاجر  ومللن  �لنارية 

على �شالمة �لعامة.
و�أكللللللد �لأ�لللشلللتلللاذ بللطللي �أحلللملللد بن 
�إد�رة  مللديللر  �لللفللال�للشللي،  درويللل�لللس 
�لتوعية �لأمنية يف �لإد�رة �لعامة 
دبي  �شرطة  �أن  �ملجتمع،  لإ�للشللعللاد 
 " بعنو�ن  توعوية  حملة  �أطلقت 
تللذكللر... �لألللعللاب �لللنللاريللة �أخطر 

�لت�شرف  �أو  نقلها  �أو  �إ�شالحها 
فيها باأية �شورة من �ل�شور �إل بعد 
�حل�شول على ترخي�س �أو ت�شريح 
�أو  �لرتخي�س  �شلطة  مللن  بللذلللك 
لأحكام  طبقا  �ملعنية،  �جلهة  من 

هذ� �ملر�شوم بقانون.

عقوبة �لجتار
 54 وتابع �لفال�شي �أن �ملادة رقم 
مللن �ملللر�للشللوم تللنلل�للس علللللى عقوبة 
علللن �شنة  تللقللل  مللللدة ل  �حلللبلل�للس 
و�لللغللر�مللة �لللتللي ل تقل عللن مائة 
هاتني  بللللاإحللللدى  �أو  درهللللللم  �ألللللللف 
�لللعللقللوبللتللني لللكللل ملللن قللللام بدون 
تللرخلليلل�للس بلللالجتلللار يف �لأللللعلللاب 
�لنارية �أو ��شتري�دها �أو ت�شديرها 
و�إىل  من  �إدخالها  �أو  ت�شنيعها  �أو 

�لدولة.

و%23 يف  �ليدين،  % يف  و30 
منطقة �ل�شاقني. 

�ملر�شوم  �أن  �إىل  �لللفللال�للشللي  ونللبلله 
17 ل�شنة  رقلللم  بللقللانللون �حتللللادي 
2019 ب�شاأن �لأ�شلحة و�لذخائر 
�لع�شكري  و�لللعللتللاد  و�ملللتللفللجللر�ت 
و�ملللللو�د �خلللطللرة، علللّرف يف مادته 

مما تظن"، للتحذير من خطورة 
وذلك  �لنارية،  �لألعاب  ��شتخد�م 
�ملبارك  رم�شان  �شهر  بللد�يللة  مللن 
�لجتماعي  �لتو��شل  قنو�ت  عر 
و�لر�شائل  �خلارجية  و�لإعالنات 
�لإلللكللرتونلليللة �ملللبللا�للشللرة، مللن �أجل 
�إي�شال �لتوعية �إىل �أكر قدر من 

�أفر�د �ملجتمع.
خطورة  �أن  �لللفللال�للشللي  و�أو�للللشللللح 
�أنها  يف  تتمثل  �لللنللاريللة  �لأللللعلللاب 
ت�شل  م�شتدمية،  عللاهللات  ت�شبب 
�أع�شاء  وحلللرق  وبللرت  فللقللد�ن  �إىل 
�لدر��شات  �أن  مبيناً  �جللل�للشللم،  يف 
�لنارية  �لأللللللعلللللاب  �أن  �أظلللللهلللللرت 
 %  15 بن�شبة  �إ�للشللابللات  ت�شبب 
يف  و16%  �لللعلليللون،  منطقة  يف 
�لوجه و�لأذنني، و%6 يف منطقة 
�ل�شو�عد،  يف  و10%  �للل�للشللدر، 

�أنها مركب  �ملتفجر�ت على  �لأول 
مركبات  خللللليللط  �أو  كلليللملليللائللي، 
مع  تللتللفللاعللل  خمللتلللللفللة،  كيميائية 
لعو�مل  تللعللر�للشللهللا  عللنللد  بللعلل�للشللهللا 
�إنتاج  يف  من�شطة  كللقللوة  مللهلليللاأة، 
معينة،  وب�شرعة  وحلللر�رة  �شغط 
�إحللللللاق  �أو  �للللتلللاأثلللري  �إىل  تلللللللوؤدي 
بها،  �ملحيطة  باملنطقة  �لأ�للشللر�ر 

وي�شمل ذلك �لألعاب �لنارية.

ل يجوز حيازتها
و�أكد �أن �ملادة �لثالثة من �ملر�شوم 
بلللقلللانلللون تللنلل�للس علللللللى �أنلللللله :" ل 
�إحر�ز  �أو  حلليللازة  �أو  �قتناء  يللجللوز 
��شتري�دها  �أو  �ملتفجر�ت  حمل  �أو 
ت�شديرها  �إعللادة  �أو  ت�شديرها  �أو 
مرحليا  �للشللحللنللهللا  �أو  عللبللورهللا  �أو 
�أو  �للشللنللعللهللا  �أو  فلليللهللا  �لإجتللللللار  �أو 

�أفكار �ليمني �ملتطرف نظرة عاملية 
مانوية تلخ�س كل �شيء يف فكرتي 
�خلري و�ل�شر، وتتعار�س مع فكرة 
عليها  تقوم  �لتي  �لو�شط  �حللول 
�لللدميللقللر�طلليللة �لللللليللر�للليللة، وقد 
ظهرت هذه �لفكرة يف �أوروبا �أثناء 
فمن  �لر�هنة،  �لأوكر�نية  �حلللرب 
�أجللللل خلللللق حللقلليللقللة بللديلللللة تغطي 

�لد�ر�شني م�شطلح "�شعبوية رهاب 
�أيديولوجية  لتمييز  �لأجانب" 
�للليللمللني �مللللتلللطلللرف، وعللللز�هللللا �إىل 
مللوجللة �لللالجللئللني �جللللديلللدة �إىل 

�أوروبا منذ عام 2015.

نظرة عاملية مانوية
وخل�شت �لدر��شة �إىل �أن يف �شلب 

جتاه  �لأوروبللليلللة  �لعن�شرية  علللللى 
وغريهم  �لللل�لللشلللوريلللني  �للللالجلللئلللني 
وجتاه �لالجئني غري �لبي�س من 
�أنه  لفكرة  �لللرتويللج  �أوكللر�نلليللا، مت 
�لأو�شط  �للل�للشللرق  دول  علللللى  يللجللب 
�أن تعتني بجري�نهم �لالجئني كما 
تعتني �لدول �لأوروبية بالالجئني 

�لأوكر�نيني.

ال�صوؤون الإ�صالمية: تهيئ امل�صاجد وامل�صليات ل�صالة عيد الفطر املبارك
و�لأوقاف  �لإ�شالمية  لل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة  با�شرت 
�مل�شاجد  ب�شاأن  ��شتعد�د�تها  �لدولة  �إملللار�ت  جميع  مع 
وم�شليات �لعيد وتهيئتها ل�شتقبال �مل�شلني ومتكينهم 
باأريحية وروحانية  �ملبارك  �لفطر  �أد�ء �شالة عيد  من 
تو�كب فرحة هذه �ملنا�شبة يف ظل �لتعايف �لذي ت�شهده 

�لدولة من جائحة كورونا.
، مدير عام �لهيئة  �لنيادي  و�أ�شاد �شعادة حممد �شعيد 
�لكبري  بالدعم  و�لأوقلللاف  �لإ�شالمية  لل�شوؤون  �لعامة 
�آل  ز�يللد  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  من  للهيئة 
�شاحب  –و�أخيه  �هلل  –حفظه  �لللدولللة  رئي�س  نهيان، 
نائب رئي�س  �آل مكتوم،  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو 

و�شاحب  دبللي،  �لللللوزر�ء، حاكم  رئي�س جمل�س  �لللدولللة، 
عهد  ويل  نللهلليللان،  �آل  ز�يلللد  بللن  حمللمللد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�أبوظبي، نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�أ�شحاب 
�لتهاين لهم  �آيللات  �أ�شمى  �لإملللار�ت، ر�فعا  �ل�شمو حكام 
مبوفور  ميدهم  �أن  �هلل  د�عيا  �ل�شعيدة  �ملنا�شبة  بهذه 
�شعب  على  �ملنا�شبة  هللذه  تعود  و�أن  و�لعافية  �ل�شحة 

�لإمار�ت و�لعامل �أجمع باخلري و�لركة و�لأمان .
و�أكللللد �لللنلليللادي حللر�للس �لللهلليللئللة علللللى �للشللالمللة �مل�شلني 
�أد�ء �شلو�تهم  �لتي متكنهم من  �ملثالية  �لبيئة  وتهيئة 
بللطللمللاأنلليللنللة ويلل�للشللر، مللبلليللنللا �أن �لللهلليللئللة قلللد و�للشللعللت كل 
لإقامة  و�مللل�للشللللليللات  �مللل�للشللاجللد  يف  وخططها  ترتيباتها 

�أبلللو�ب  فتح  �شيتم  حيث   ، �لفطر  عيد  �للشللالة  �شعائر  
�لفجر  �شالة  بعد  �لعيد  ل�شالة  و�جلللو�مللع  �مل�شليات 
�أن يللتللم فللتللح مللكللر�ت �ل�شو�ت  مللن يلللوم �لللعلليللد، علللللى 
بن�شف  �للل�للشللالة  قبل  �لعيد  تللكللبللري�ت  لبث  �خلللارجلليللة 
�شاعة، و�شوف يتم �لإ�شر�ف على دخول وخروج �مل�شلني 
د�عيا  لالزدحام،  جتنبا  �ملتطوعني  مع  بالتعاون  وذلك 
�إىل �للتز�م بالإجر�ء�ت �لحرت�زية �ملتبعة يف �مل�شاجد 
بارتد�ء �لكمام، وتطبيق �لتباعد �جل�شدي بني �مل�شلني 
�ل�شجادة  ��للشللتللخللد�م  على  �حلللر�للس  مللع  مللرت،  مب�شافة 
�شعيد�  عيد�  يجعله  �أن  �هلل  �إىل  مت�شرعا  �ل�شخ�شية، 

مباركا على �جلميع.

بالتعاون مع �لهيئة �لعامة لل�سوؤون �لإ�سالمية و�لأوقاف بر�أ�س �خليمة

فريق ال�صقور التطوعي بنادي الإمارات ي�صارك يف مبادرة م�صاجدنا اآمنة
•• راأ�س اخليمة -الفجر:

�شارك فريق �ل�شقور �لتطوعي بنادي �لإمار�ت يف ر�أ�س �خليمة 
يف دعلللم جللهللود �للللدوللللة يف �لللتلل�للشللدي لنللتلل�للشللار فللريو�للس كورونا 
بالتعاون  �آمنة  م�شاجدنا  حملة  عر  وذلللك  كوفيد19  �مل�شتجد 

مع �لهيئة �لعامة لل�شوؤون �لإ�شالمية و�لأوقللاف بر�أ�س �خليمة 
بللال�للشللر�ف علللللى تطبيق �لإجلللللر�ء�ت  �لللفللريللق  قلللام فيها  و�لللتللي 
�لحرت�زية لإقامة �ل�شلو�ت يف م�شاجد �لإمللارة خالل �شالتي 
�مل�شلني  �لفريق على تنظيم دخول  قام  و�لتهجد. حيث  �لع�شاء 
�لإجر�ء�ت  كافة  تطبيق  من  للتاأكد  وخروجهم  �ل�شلو�ت  لأد�ء 

و�ل�للشللرت�طللات �لللوقللائلليللة و�لحلللرت�زيلللة ملللنللع نللقللل �لللعللدوى بني 
�مل�شلني و�لتاأكد من كل فرد باإح�شار �ل�شجادة �خلا�شة به ولب�س 
�لكمامات و�لتباعد بني �مل�شلني وترك م�شافة �آمنة، و�لتاأكد من 
عدم �إقامة �لتجمعات قبل �ل�شالة �أو بعدها مبا ي�شمن �شالمة 

�جلميع.

اأم�صيات »ليايل رم�صان« يف اإك�صبو ال�صارقة ت�صتقطب اأكرث من 50 األف زائر
•• ال�صارقة -وام: 

 "2022 رم�شان  "ليايل  معر�س  فعاليات  �ل�شارقة  �إك�شبو  مركز  �ختتم 
بعد 15 يوماً حافلة بالعرو�س �لرتويجية و�لفعاليات �لرت�ثية و�لتجارب 
�لرتفيهية �لعائلية بالإ�شافة �إىل خ�شومات �لت�شوق �لتي و�شلت �إىل 75 
باملائة لينجح �حلدث باملحافظة على زخمه يف عدد �لزو�ر منذ �ليوم �لأول 
لنطالقه وحتى �آخر �أيام �ملعر�س م�شتقطباً �أكرث من 50 �ألف ز�ئر معزز�ً 
مكانته كو�حد من �أبرز �لفعاليات �لتجارية و�لت�شويقية يف �إمارة �ل�شارقة.

وقدم �ملعر�س �لذي نظمه �ملركز بدعم من غرفة جتارة و�شناعة �ل�شارقة 
جلمهوره  �ل�شارقة"  رم�شان  "مهرجان  مللن   32 �للللدورة  فعاليات  �شمن 
�إمارة  من�شة مثالية لال�شتمتاع ب�شهر رم�شان �ملبارك و�أجو�ئه �لر�ئعة يف 
�لللزو�ر و�أجللو�ء ت�شوق  �ل�شارقة من خالل جتارب متنوعة حازت على ر�شا 
متميزة وفرها لهم �أكرث من 200 عار�س من كبار جتار �لتجزئة ونحو 25 

عالمة جتارية عاملية بالإ�شافة �إىل �لفعاليات �لروحانية و�لر�مج �لثقافية 
و�لعرو�س �لرت�ثية �حلية وجتارب �لطعام و�لأن�شطة �لرتفيهية �لعائلية 
�لتي �شهدها �ملعر�س. و�أ�شار �شعادة �شيف حممد �ملدفع �لرئي�س �لتنفيذي 
معر�س  يحققها  �لتي  �ملتو��شلة  �لنجاحات  �أن  �إىل  �ل�شارقة  �إك�شبو  ملركز 
"ليايل رم�شان 2022" ر�شخت مكانته كعالمة فارقة يف قائمة �لفعاليات 
�شكان  باهتمام  �لتي حتظى  و�لرتفيهية  �لت�شويقية  و�ملهرجانات  �لتجارية 
ت�شوق  لعي�س جتللارب  �ملعر�س  �إىل  تو�فدو�  �لذين  وزو�رهللا  �ل�شارقة  �إمللارة 
ب�شكل  �نعك�س  مللا  �ل�شاحرة  �لرم�شانية  بالأم�شيات  و�ل�شتمتاع  متميزة 
�لكبرية يف تن�شيط �حلركة �لتجارية  �إيجابي على دور �حلدث وم�شاهمته 
�أن  ل�شيما  �ل�شارقة  �إملللارة  يف  �لت�شويقية  �ل�شياحة  وتعزيز  و�لقت�شادية 
�ملعر�س �أ�شبح و�حد� من �أهم �لأحد�ث �لتجارية �لر�ئدة �لتي يحر�س كبار 
جتار �لتجزئة و�لعالمات �لتجارية على �مل�شاركة فيه بانتظام نظر�ً لدوره 

يف متكني �لعار�شني من تعزيز ن�شبة مبيعاتهم وحتقيق عو�ئد جمزية.

و�أكد �شعادة �ملدفع �أن �ملعر�س �شهد هذ� �لعام �لعديد من �لفعاليات �لرت�ثية 
�ملبا�شرة و�لأجو�ء �لحتفالية و�لأن�شطة �لرتفيهية �لتي حر�س �ملركز على 
كوجهة  �ل�شارقة  �إمللارة  مكانة  وتر�شيخ  �حلللدث  جناحات  لتعزيز  تنظيمها 
مميزة لق�شاء �شهر رم�شان و�لعيد �شو�ء على �شعيد �ل�شتمتاع بالأجو�ء 
�شكره  عللن  معرباً  �لتجارية  �لأعللمللال  وممللار�للشللة  لتاأ�شي�س  �أو  �لرم�شانية 
�لتي ينظمها  �لفعاليات  �ل�شارقة على دعمها لكافة  لغرفة جتارة و�شناعة 
وي�شت�شيفها �ملركز ويف مقدمتها معر�س ليايل رم�شان باعتباره �أحد �أهم 

فعاليات مهرجان رم�شان �ل�شارقة.
�إك�شبو  و�لت�شويق يف مركز  �ملبيعات  �إد�رة  �شلطان �شطاف مدير  �أكد  بدوره 
�ل�شارقة �أن �ملعر�س كان حافاًل بالعرو�س �ملميزة و�لفعاليات �مل�شوقة �لتي 
�جتذبت �لآلف من �شكان وزو�ر �لإمارة ومن �أبرزها �لقرية �لرت�ثية �لتي 
ملجتمع  و�لأ�شيلة  �لقدمية  �حلياة  من  متنوعة  جلو�نب  عر�شاً  ت�شمنت 
�لإمار�ت وقدمت لالأهايل و�لزو�ر �لفر�شة لال�شتمتاع بلوحات تر�ثية بهية 

�لتي كانت  �لرتفيهية  و�لأن�شطة  �لفعاليات  �لعديد من  �ملعر�س  �شهد  كما 
على  و�لتخفي�شات  �لعرو�س  بتقدمي  يتعلق  فيما  خا�شة  باملفاجاآت  حافلة 

جمموعة و��شعة من �ملنتجات.
للمعر�س  �ملتميز  بالتنظيم  �لللعللار�للشللة  �للل�للشللركللات  ممثلي  مللن  عللدد  و�أ�للشللاد 
م�شوقة  فعاليات  من  �حلللدث  ت�شمنه  وما  �ل�شارقة  �إك�شبو  مركز  قبل  من 
ومتنوعة ��شتقطبت عدد كبري من �لزو�ر �لأمر �لذي �شاهم يف تعزيز ن�شبة 
�مل�شتمر للمعر�س  �أن �لتطوير  مبيعاتهم وحتقيق عو�ئد جمزية موؤكدين 
وما ي�شهده كل عام من تنامي مكانته كوجهة ت�شويقية وترفيهية تدفعهم 
�أعللرب عدد  للمعر�س يف حني  �ملقبلة  �للللدور�ت  يف  �مل�شاركة  لتاأكيد عزمهم 
من �لزو�ر عن �شعادتهم بهذ� �حلدث �لذي وفر لهم جمموعة و��شعة من 
جانب  �إىل  �لللكللرمي  رم�شان  �شهر  خللالل  �حتياجاتهم  لبت  �لتي  �ملنتجات 
�إمارة  بها  تتميز  �لتي  �لرم�شانية  بللالأجللو�ء  لال�شتمتاع  �لفر�شة  منحهم 

�ل�شارقة.

اختتام فعاليات �صهر رم�صان املبارك ببلدية منطقة الظفرة
•• الظفرة -الفجر:

�ختتمت بلدية منطقة �لظفرة �شل�شة �لفعاليات �لتي نظمتها خالل �شهر 
رم�شان �ملبارك و�لتي ت�شمنت حما�شر�ت دينية وور�س �شحية �فرت��شية 
لل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة  مع  بالتعاون  وذلللك  حما�شر�ت  �شت  عددها  وبلغ 
)م�شت�شفيات  �ل�شحية  للخدمات  �أبوظبي  و�شركة  و�لأوقلللاف  �لإ�شالمية 
وعطاء  ت�شامح  رم�شان  �جلللو�رح،  )�شيام  �ملحا�شر�ت  وت�شمنت  �لظفرة(. 
م�شتمر، وجوه م�شفرة، ويف ذلك فليتناف�س �ملتناف�شون، غذ�ءك �لرم�شاين 
رئي�س  �شيوف  من  عللدد  و�لقاها  رم�شان(  بعد  ما  دو�ئللي  و�شلوك،  ثقافة 
�لديني  �جلانب  تعزيز  بهدف  �ملحا�شر�ت  هذه  وتاأتي  �هلل.  حفظه  �لدولة 
حو�يل  �لفعاليات  يف  و�شارك  �لظفرة  منطقة  ملجتمع  و�لثقايف  و�ل�شحي 
من  وتفاعل  كبري  ��شتح�شان  �ملحا�شر�ت  �شل�شلة  ونالت  �شخ�شاً.   400

�حل�شور، وحيث �أثنى �حل�شور على جميع �ملحا�شر�ت �ملقدمة وفائدتها.
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اأخبـار الإمـارات

بلدية احلمرية م�صتعدة ل�صتقبال عيد الفطر و�صط جهود متوا�صلة ل�صتكمال التزيني وجتهيز م�صلى العيد ل�صتقبال الزوار

بكافات �لإمكانات �خلدمية و�لتقنية 
جلمهور  خدمة  وذلللك  و�لهند�شية، 
لأد�ء  يلللتلللو�فلللدون  �للللذيلللن  �مللل�للشلللللني 
بللاحلللمللريللة، وتوفري  �لللعلليللد  �للشللالة 
وفقاً  لهم،  �ملنا�شبة  �لأجلللو�ء  �أف�شل 

لأعلى �ملعايري و�أرقاها.
�للللبلللللللديلللة  جللللاهللللزيللللة  �إىل  وللللللفلللللت 

لت�شاميم �إ�شالمية خا�شة م�شتوحاة 
من روحانية عيد �لفطر �ل�شعيد.

�لنتهاء من كافة  �أنه مت  �إىل  و�أ�شار 
�ملر�فق  بتزيني  �ملتعلقة  �لإجللللر�ء�ت 
�لعيد  بللزيللنللة  و�لللللللللللدو�ر�ت  �للللعلللاملللة 
�لبلدي  �لتفتي�س  وخطط  �ل�شعيد، 
�ملدينة  �لللشلللاطلللئ  زو�ر  ل�لللشلللتلللقلللبلللال 

�ملتعلقة  �لإجللللللللللللر�ء�ت  جلللانلللب  �إىل 
و�ملباركة  �لتهنئة  لللوحللات  بت�شميم 
�حلمرية  مللنللطللقللة  مللللد�خللللل  علللنلللد 
لتهنئة  و�مليادين  �لعام  �ل�شارع  على 
عابري �لطريق وزو�ر �ملدينة بالعيد 
�أن  �إىل  �ل�شام�شي  و�أ�للشللار  �ل�شعيد. 
ت�شافرت  �حلللمللريللة  بلللللديللة  جللهللود 

بلللللديللة �حلمرية  مللديللر  �للل�للشللاملل�للشللي 
�أعمال  �أجنلللزت  �حلللمللريللة  بلدية  �أن 
متو��شلة طيلة �لأيام �ملا�شية يف ظل 
حر�شها على  تغذية �لذ�ئقة �لفنية 
�لطريق  وعللابللري  م�شتخدمي  لللدى 
و�لتي تعر عن �لأجو�ء �لحتفالية 
وفقاً  بالعيد،  و�لفرحة  و�لكرنفالية 

هذه  ل�شتقبال  �لللتللام  و��للشللتللعللد�دهللا 
تهيئة  خللالل  من  �ل�شعيدة  �ملنا�شبة 
�إ�شافية  م�شاحات  و�إنلل�للشللاء  �مل�شلى، 
مللللو�قلللف �لللل�لللشللليلللار�ت، و�للللعلللملللل على 
�أعمال  و��شتد�مة  تخطيطها،  �إعللادة 
و�أ�شجار  �لللللورود  وزر�عللللة  �لللنللظللافللة، 
�لزينة �بتهاجاً بعيد �لفطر �ل�شعيد، 

زيار�ت  وتنفيذ  �لللعللامللة،  و�حلللد�ئللق 
تفتي�شية على �لأ�شو�ق و�ملطاعم.

�ل�شدد  هللللذ�  يف  �للل�للشللاملل�للشللي  و�أكللللللد 
�للللبلللللللديلللة كثفت  علللملللل  فللللللرق  بلللللللاأن 
�لللتللحلل�للشللري�ت �جللللاريلللة علللللى مد�ر 
وجتهيز  تللهلليللئللة  بللللهللللدف  �لللل�لللشلللاعلللة 
وتزويده  بللاحلللمللريللة  �لللعلليللد  م�شلى 

•• ال�صارقة- احلمرية-الفجر:

هللليلللاأت بلللللديللة �حلللمللريللة ملللن خالل 
مبتابعة  كلفتها  علللللى  �لللعللمللل  فلللرق 
�ل�للشللتللعللد�د�ت ل�للشللتللقللبللال �أيللللام عيد 
�للللفلللطلللر �للل�للشللعلليللد �ملللقللبلللللة وتلللو�فلللد 
منطقة  �إىل  و�لأهللللللللللللايل  �للللللللللللزو�ر 
�حلللمللريللة مبللجللمللوعللة مللن �خلطط 
�للللتللل�لللشلللغللليللللللليلللة �للللللتلللللي علللكللل�لللشلللت عن 
حللر�للشللهللا علللللى �لنلللتلللهلللاء ملللن كافة 
وكذلك  و�لتنظيف  �لتزيني  �أعللمللال 
نو�حي  علللللى  و�لللتللفللتلليلل�للس  �للللرقلللابلللة 
�شري �لأعمال بهدف خلق حالة من 
�ملجتمع  �أو�شاط  �لر�شا و�ل�شعادة يف 
مللن �لللقللاطللنللني و�للللللزو�ر و�للل�للشلليللاح . 
جهودها  �حلللمللريللة  بلللللديللة  وبلللذللللت 
�لتي ��شتنفرتها طيلة �لأيام �ملا�شية 
�لرتتيبات  خمللتلللللف  ملللن  لللالنللتللهللاء 
و�لتجهيز�ت �خلا�شة با�شتقبال �أيام 
�لبلدية  �لعيد يف ظل مو��شلة فرق 
و�لأقللل�لللشلللام  �لإد�ر�ت  خمللتلللللف  ملللن 
بفرتة  و�ملعنية  �لت�شغيلية  خططها 
�لقاطنني  ر�حللللللة  للل�للشللمللان  �للللعللليلللد 
و��شتقبال �لزو�ر و�ل�شياح على مد�ر 
�ل�شاعة. وك�شف �شعادة مبارك ر��شد 

خمتلف  مللن  �ملخت�شة  فللرقللهللا  عللر 
�ملباين  بتزيني  و�لأقلل�للشللام،  �لإد�ر�ت 
�لللرئلليلل�للشلليللة و�لللل�لللشلللو�رع و�للللللللدو�ر�ت 
�لهند�شية  بلللالأ�لللشلللكلللال  و�حلللللد�ئللللق 
�لإ�شالمية  �لزخارف  ذ�ت  و�لأعمدة 
تت�شمن  �لللتللي  �مل�شيئة  و�ملج�شمات 
بالعيد  و�لتريكات  �لتهنئة  عبار�ت 
�ل�شعيد، و�لتي  و�أفاد �ل�شام�شي باأن 
�لبلدية �شتو��شل خالل عيد �لفطر 
�ل�شعيد �لزيار�ت �لتفتي�شية �ملفاجئة 
ومطاعم  �أ�للللشللللو�ق  علللللى  و�للللرقلللابلللة 

�ملنطقة و�لبقالت .

مت�سمنة �لعد�لة و�لكفاءة 

حماكم راأ�ض اخليمة تطلق الهوية املوؤ�ص�صية اجلديدة
•• راأ�س اخليمة-الفجر:

�أطلقت د�ئرة حماكم ر�أ�س �خليمة 
�ملوؤ�ش�شية  �لللهللويللة  �أمللل�لللس،  �للشللبللاح 
ترتكز  و�لتي  للمحاكم،  �جلللديللدة 
هي  رئي�شية  عللنللا�للشللر  �أربلللعلللة  علللللى 
»�لللللعللللد�لللللة و�للللعلللاملللليلللة و�للللكلللفلللاءة 
�لتوجهات  ملللو�كللبللة  و�لللل�لللشلللعلللادة«، 
�ملت�شارعة  و�مللللتلللغلللري�ت  �حلللديللثللة 
ولتج�شيد م�شرية �لتطور �مل�شتمرة 
عملها  يف  �ملللحللاكللم  ت�شهدها  �لللتللي 
ر�أ�للللس �خليمة،  بلللاإملللارة  �لللقلل�للشللائللي 
و�لو�جبات  �ملهام  مع  يتو�فق  ومبا 
�إلللليلللهلللا، و�خلللللدمللللات �لتي  �ملللوكلللللة 

تقدمها للمجتمع.
وقال �شعادة �مل�شت�شار �أحمد حممد 
�خللللاطلللري رئلليلل�للس د�ئلللللرة حماكم 
�إن  �ملنا�شبة:  بللهللذه  �خليمة  ر�أ�لللس 
للد�ئرة  �جلللديللدة  �لهوية  �إطلللالق 
نحو  جللللللديللللللدة  �نللللطللللالقللللة  يللللعللللد 
روؤية  لنا  ر�شمته  م�شرق،  م�شتقبل 
عاما  للخم�شني  �لر�شيدة،  �لقيادة 
�إ�لللشلللر�ر وحر�س  �ملللقللبلللللة، ويلللوؤكلللد 
�ملزيد  حتقيق  على  �ملحاكم  د�ئلللرة 
ملللن �لإجنلللللللاز�ت و�لللنللجللاحللات مبا 
ير�شخ �ملكانة �لريادية لإمارة ر�أ�س 
�خليمة يف جمال �لعمل �حلكومي، 

وهلللو يللحللاكللي ملليللز�ن �لللعللد�لللة من 
�لللللتللللو�زن يف كفتي  خللللالل دعلللاملللة 
�مليز�ن، و�لذي يعك�س طبيعة �لعمل 
�آن  يف  ويكمل  للمحاكم،  �لق�شائي 
�شاية،  لقلعة  �لللعللام  �ل�شكل  و�حللد 
��للشللتللخللد�م ذللللك �لرمز  وللليللجلل�للشللد 
�لأفللللقللللي مظلة  �خلللللط  �لللشلللورة  يف 
حتلللملللي وحتللللللوي �جللللمللليلللع ممثاًل 
�لعادلة  �ملللحللاكللم  د�ئلللللرة  لطبيعة 
�لعمودية  �خلطوط  �أمللا  �ل�شاملة، 
تعّر عن ت�شمني عنا�شر �ملجتمع 
�خلطوط  بللني  و�لللفللر�غ  بتنوعها، 
تللوحللي بوجود  بللطللريللقللة  ملل�للشللمللم 
بو�بات لتحمل �شمنيا �لتطلع �إىل 
وهناك  وم�شرق،  طموح  م�شتقبل 
�ملكونة  �لللعللنللا�للشللر  �تلل�للشللاق وتللللو�زن 
�لعد�لة  لل�شعار لتعر عن مفهوم 

و�مل�شاو�ة ب�شكل �شمني.
�أللللو�ن  �أنللله مت �خللتلليللار  و�أ�لللشلللار �إىل 
ت�شميم �ل�شعار �ملميزة بدقة عالية 
مع �لأخذ بعني �لعتبار باأن تكون 
و�للون  وحللديللثللة،  ع�شرية  �ألللللو�ن 
�لذي مت �ختياره لل�شعار هو �للون 
كاألو�ن  و�لللرمللادي  �لللد�كللن  �لأزرق 
�إىل  �لأزرق  �للللللون  يرمز  �أ�شا�شية، 
بالثبات،  �إحلل�للشللا�للشللا  ويللبللعللث  �لللثللقللة 
�لزرقاء  �ملياه  ذلك من  م�شتمدين 

�أف�شل  وفللللق  علللامللللي،  ومبلل�للشللتللوى 
�ملمار�شات. و�أردف �أن د�ئرة �ملحاكم 
حتر�س على ترجمة روؤية �شاحب 
�للل�للشللمللو �للل�للشلليللخ �للشللعللود بلللن �شقر 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لللقللا�للشللمللي 
لالرتقاء  �خلللليلللملللة  ر�أ�لللللللس  حلللاكلللم 
مب�شتوى �لعمل �لق�شائي بالإمارة 
لي�شبح �لأول على م�شتوى �لعامل، 
وحتظى بدعم ورعاية ل حمدودة 
من �شموه، و�ملتابعة �مل�شتمرة �لتي 
يللوللليللهللا �للشللمللو �للل�للشلليللخ حمللمللد بن 
�للشللعللود �لللقللا�للشللمللي ويل عللهللد ر�أ�لللس 
�لق�شاء،  جمل�س  رئلليلل�للس  �خللليللمللة 
ل�شري �لعمل يف �ملحاكم وبخططها 
د�ئرة  رئي�س  و�أو�للشللح  وبللر�جمللهللا. 
مبتكر  �ل�شعار �جلديد  �أن  �ملحاكم 

وياأتي يف �إطار �لتغيري و�لتجديد، 
وهلللملللا �أ�لللشلللا�لللس تلللطلللور وجنلللللاح �أيلللة 
موؤ�ش�شة باعتبار �أن �ل�شعار و�لهوية 
�لتي  �لللللنللللافللللذة  هلللملللا  �مللللوؤ�لللشللل�لللشللليلللة 
على  خاللها  مللن  �جلمهور  ينظر 
�ملوؤ�ش�شة، وملو�كبة �لتطور وترجمة 
على  �لطموحة  �مل�شتقبلية  �لروؤية 
�لللو�قللع، مبا يحقق تطلعات  �أر�للس 
�حتياجات  ويلبي  �لللدولللة،  قلليللادة 

�ملتعاملني ومبا يفوق توقعاتهم.
�ملكلف  �لعمل  فللريللق  �أن  و�أ�للشللاف: 
بللتللنللفلليللذ �للللهلللويلللة �جلللللديللللدة عمل 
باأبهى  لإخر�جها  كاملة  �شنة  ملللدة 
�شورة وب�شكل مميز ي�شهل �إي�شال 
�ملجتمع،  مفهومه ومعانيه لأفر�د 
�ل�شرت�تيجية  �لأهلللد�ف  ويعك�س 
وم�شرية  �خللليللمللة،  ر�أ�لللس  حلكومة 
�ل�شنو�ت  �لللد�ئللرة على مللد�ر  عمل 
�لعد�لة  دعللائللم  �إر�للشللاء  يف  �ملا�شية 
�لقانونية  و�حللللملللايلللة  و�ملللل�لللشلللاو�ة 
�إطلللللالق  جلللانلللب  �إىل  للللللمللجللتللمللع، 
�خللللدملللات و�مللل�للشللاريللع و�مللللبلللادر�ت 
�شاأنها  من  �لتي  و�لر�ئدة  �ملتميزة 
�لإملللارة  يف  �ل�شكان  حلليللاة  ت�شهيل 
خدمات  �إىل  و�للشللولللهللم  بلل�للشللرعللة 
وجمتمعية  وعلللدلللليلللة  قلل�للشللائلليللة 
عالية  وكفاءة  جللودة  ذ�ت  متطورة 

ويللتللملليللز بلللالأ�لللشلللاللللة و�حلللللد�ثللللة، 
و�ملتغري  �ملللتللطللور  �لللفللكللر  ويللعللكلل�للس 
لدى �لد�ئرة، فقد خرجنا عما هو 
حيث  و�مل�شمون،  بال�شكل  تقليدي 
لل�شعار،  �لعام  �لهند�شي  �ل�شكل  �إن 
يعّر عن تاريخ �لإمارة �لعريق مع 
نظرتها للم�شتقبل، وهو م�شتوحى 
مللن �إحللللدى قلللالع وحلل�للشللون ر�أ�لللس 
�شاية«،  »قلللللعللة  �لللعللريللقللة  �خللليللمللة 
�لتي ��شتلهمنا من �شكلها وهيئتها 
�لقادمة  و�حلللركللة  �لعمق  م�شاحة 
مللللن طلللوللللهلللا و�لللشلللملللوخلللهلللا، �لأملللللر 
باملنعة  �إحلل�للشللا�للشللاً  يلل�للشللفللي  �للللللذي 
و�للللقلللوة و�ملللثللابللرة كلل�للشللفللات تت�شم 
بللهللا �مللللحلللاكلللم، للللنلللكلللّون ملللن هيئة 
رمز�  وم�شاحتها،  �لللعللامللة  �لقلعة 
�ملتو�جدة  �حلللركللة  لتلك  م�شابهاً 
ر�أ�س �خليمة،  بالفطرة يف حماكم 
وبا�شتخد�م تلك �ملبادئ مت ت�شميم 
�شعار متو�زن ومتناظر يحمل ذلك 

�لعمق و�حلركة.
ويللتللكللون �للل�للشللعللار ملللن خلللط �أفقي 
وخم�شة  �للل�للشللكللل  �أعلللللللى  يف  ثلللابلللت 
خللطللوط عللمللوديللة، �خللللط �لأفقي 
يللحللمللل يف طلليللاتلله مللفللهللوم �تللللز�ن 
�لللللعللللد�لللللة، وميلللثلللل عللللد�لللللة ر�أ�لللللس 
للجميع،  �شاملة  كمظلة  �خليمة 

يقودنا �إىل �لعاملية و�ل�شتد�مة يف 
�لتميز وحتقيق مر�كز ريادية على 

�مل�شتوى �حلكومي.
�للللهلللويلللة  �أن  �خلللللللاطللللللري  وذكللللللللر 
�لب�شرية ترتكز على �أربعة مبادئ 
�أ�لللشلللا�لللشللليلللة تلل�للشللعللى حملللاكلللم ر�أ�لللللس 
�خليمة �إىل تعزيزها لدى جمهور 
على  �حلللل�لللشلللول  يف  مللتللعللامللللليللهللا 
تقدمي  يف  وموظفيها  �خلللدمللات، 
�إ�شعاد  �إىل  و�شول  �خلدمات،  تلك 
»�لعد�لة«  يف:  وتتمثل  �ملتعاملني 
وذلك عر حتقيق �لعد�لة و�ملرور 
�لدقيقة  �لتقا�شي  خللطللو�ت  بللكللل 
و�حدة تلو �لأخللرى، للو�شول �إىل 
�حلق، و»�لعاملية« هو هدف من�شود 

�خليمة  ر�أ�للللس  للل�للشللو�حللل  �لعميقة 
�حلكمة  مللفللاهلليللم  و��لللشلللتلللحللل�لللشلللار 
�لللفلل�للشللائللل ذ�تها  و�لللو�للشللوح وهلللي 
�ملحاكم  د�ئلللرة  عليها  ترتكز  �لللتللي 
جانب  �إىل  �لنبيلة،  م�شاعيها  يف 
�للون �لرمادي بكتابة ��شم �ملحاكم 
�حلياد  مللللن  �إحللل�لللشلللا�لللشلللا  للليلل�للشللفللي 
و�لنز�هة وهو نهج تنتهجه حماكم 
و�لتي  و��شح،  بثبات  �خليمة  ر�أ�للس 
�شتبقى هذه �لألو�ن و��شحة د�ئما 
للتعبري  ��للشللتللخللد�مللهللا  مللن خلللالل 
جانب  �إىل  �ملوؤ�ش�شية،  هويتنا  عن 
للد�ئرة  جديد  خط  ت�شميم  ذلك 

يوحي باحلياد و�لنز�هة و�لدقة.
�جلديد  �لللل�لللشلللعلللار  �أن  �إىل  لفلللتلللا 

�لو�شول  يف  حتقيقه  �إىل  ن�شعى 
وتقدمي  �لللعللامللليللة  �إىل  بللخللدمللاتللنللا 
وبالتايل  �مل�شتوى  عاملية  خللدمللات 
متقدم،  عللللاملللللي  مللللركللللز  حتلللقللليلللق 
و»�للللللكلللللفلللللاءة« ملللللن خللللللالل جلللللودة 
و�ل�شتمر�ر  �لق�شائية،  �لأحللكللام 
ومو��شلة  �لأعللمللال  ومتيز  بكفاءة 
جودة  على  ينعك�س  مبا  تطويرها 
�حللليللاة، و»�للل�للشللعللادة« عللر تكثيف 
�ل�شرت�تيجيات  وتطبيق  �جلهود 
�ل�شكان  جميع  لإ�للشللعللاد  �حلللديللثللة 
جلّياّ  يظهر  ذللللك  وكلللل  بلللالإملللارة، 
�لتي  �مل�شتخدمة  �لب�شرية  بللالأد�ة 
وروحها  �لللللد�ئللللرة  جللوهللر  جتلل�للشللد 

بطريقة �شل�شة ومرنة.

مب�ساركة �سامل بن ركا�س

م�صت�صفى الإمارات الدويل يختتم مبادرته يف �صهر رم�صان
•• العني-الفجر:

بتوزيع وجبات  �ملبارك  رم�شان  �شهر  �لإن�شانية خالل  مبادرته  �لللدويل  �لإمللار�ت  م�شت�شفى  �ختتم   
�لإفطار و�ملونة على �لعمال و�لأ�شر �مل�شتحقة يف مدينة �لعني و�لتي �شملت نحو 300 ح�شة غذ�ئية 
�شامل  �لدكتور  �ل�شيخ  �أ�شابيع   4 ��شتمرت  �لتي  �ملللبللادرة  �ختتام  يف  و�شارك  �ل�شائم،  �إفطار  ومو�ئد 
�لتنفيذي  �لرئي�س  مينيوم  �رون  و�لدكتور  لل�شرطان  �لإملللار�ت  جمعية  رئي�س  �لعامري  ركا�س  بن 
مل�شت�شفى �لإمار�ت �لدويل وعدد من �ملوظفني و�ملتطوعني.  وتقدم �ل�شيخ �شامل بن ركا�س بال�شكر 
�أيللام �ل�شهر  من م�شت�شفى �لإمللار�ت �لللدويل على جهوده يف هذه �ملبادرة �لتي تكللت بالنجاح خالل 
و�لأ�شر  �لعمال  من  و��شعة  �شريحة  نفو�س  �إىل  و�ل�شرور  �لبهجة  باإدخال  �شاهمت  و�لتي  �لف�شيل،  

�ملقيمة على �أر�س �لوطن و�إ�شعارهم باملودة و�لأخوة و�لتكاتف يف �شهر �لعطاء و�لكرم.

املجل�ض البلدي ملدينة الذيد ي�صتعد ل�صتقبال العيد بجولة تفقدية للم�صليات والأ�صواق واملتنزهات
•• الذيد -الفجر: 

�لذيد  ملللديللنللة  �للللبلللللللدي  �ملللجللللل�للس  تللفللقللد 
كللافللة �ل�لللشلللتلللعلللد�د�ت �لللتللي متلل�للشللي على 
�لذيد  مدينة  �أنللحللاء  كافة  يف  و�شاق  قللدم 
وجرى  �ل�شعيد  �لللفللطللر  علليللد  ل�شتقبال 
و�نهاء  �خلللدمللات  م�شتوى  على  �لطللالع 
كللافللة �لللتللحلل�للشللري�ت مللن خللطللط وبر�مج 
ل�شمان  وتللفللتلليلل�للشلليللة  تللركلليللبلليللة  و�أعللللمللللال 
ر�حللة و��شتقر�ر �لأهللايل و�أفللر�د �ملجتمع 

و�شعادتهم.

و�أنلللهلللى �ملللجللللل�للس �لللبلللللدي جلللولتلله لعدد 
نو�حي  مللن  عللدد  يف  �لعيد  م�شليات  مللن 
مدينة �لذيد بجانب جولته على �لأ�شو�ق 
�ملختلفة و�طالعه على �ملخزون �ملعرو�س 
على  عللالوة  و�شالحيته  �لأ�شعار  و�شبط 
وجاهزية  �لتزيني  �أعللمللال  على  �لللوقللوف 
�لعو�ئل  ل�شتقبال  و�ملتنزهات  �حلللد�ئللق 

و�لأ�شر طيلة �أيام �لعيد .
�أعمال  �إطلللار  �شمن  �جلللولللة  تلك  وتللاأتللي 
�ملجل�س �لبلدي ملدينة �لذيد وحر�شه على 
يف  �ل�شعيدة  �ملنا�شبات  �ملجتمع  م�شاركة 

�إطار �لتز�مه برفع �جلاهزية يف خمتلف 
�ملر�فق باملدينة جلعل مدينة �لذيد تزهو 
يف  �ملنا�شبة  بهذه  و�ل�شرور  �لفرح  بللاأنللو�ر 
ظل �لعودة �لتدريجية من جائحة كورونا 
وتو�فد �جلمهور على �مل�شليات و�لأ�شو�ق 

و�حلد�ئق و�ملتنزهات .
�لبلدي  كما وتوؤكد �جلولة �شعي �ملجل�س 
�إىل تللقللدمي بلليللئللة مللبللهللجللة تللتللنللا�للشللب مع 
�لفطر  لعيد  �لروحية  و�ملللعللاين  �لأجلللو�ء 
و�لجتماعية  �لللديللنلليللة  وقلليللملله  �ل�شعيد 

و�شمان �شال�شة �خلدمات .

�لذيد  ملدينة  �لبلدي  �ملجل�س  وفللد  �شم 
عبد�هلل  حممد  �لدكتور  �شعادة  مللن  كللال 
ملدينة  �لبلدي  �ملجل�س  رئي�س  بن هويدن 
�لذيد و�شعدة ر��شد �لقاب�س نائب رئي�س 
�لللذيللد و�شعادة  ملللديللنللة  �لللبلللللدي  �ملللجللللل�للس 
�ملجل�س  �لكتبي ع�شو  ر��شد مهري بخيت 
�لذيد  بلدية  موظفي  من  وعللدد  �لبلدي 

و�ملعنيني.
و�أكلللللد �للشللعللادة �لللدكللتللور حمللمللد عبد�هلل 
�لبلدي  �مللللجللللللل�لللس  رئللليللل�لللس  هللللويللللدن  بللللن 
�أكملت  �لللذيللد  مللديللنللة  �أن  �لللذيللد  ملللديللنللة 

كللافللة ��للشللتللعللد�د�تللهللا مللن خلللالل جاهزية 
يف  �للشللو�ء  �لعيد  �أيلللام  ل�شتقبال  مر�فقها 
�لأ�شو�ق  على  �ملرتددين  وحتى  �مل�شليات 
و�ملتنزهات بهدف عك�س �لوجه �حل�شاري 
ملدينة �لذيد وجت�شيد معاين وقيم �لعيد 
�لأ�شيلة،  �لوطنية  و�لتقاليد  و�لللعللاد�ت 
كل  بها  ينعم  �لتي  و�ملحبة  �ل�شالم  وبيئة 

�أفر�د �ملجتمع.
�شوء  ويف  �لبلدي  �ملجل�س  �أن  �إىل  و�أ�للشللار 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �للشللاحللب  لللللروؤى  ترجمته 
�لقا�شمي  بللن حمللمللد  �للشلللللطللان  �لللدكللتللور 

�ل�شارقة  حللاكللم  �لأعلللللللى  �ملللجللللل�للس  علل�للشللو 
حممد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  ومتابعة 
نائب  �لعهد  ويل  �لقا�شمي  �شلطان  بللن 
لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �حلاكم 
�لزيار�ت  بتلك  �لقيام  �إىل  �شعى  �ل�شارقة 
�ملو�قع  مللن  لللعللدد  �لتفقدية  و�جلللللو�لت 
با�شتكمال  و�لللتللوجلليلله  �لللذيللد  مللديللنللة  يف 
كافة �ملو�شوعات �ملتعلقة با�شتقبال �أفر�د 
�ملجتمع و�شمان �أعلى �خلدمات و�أف�شلها 
من �أجل �أن يكون �لعيد هو عيد �لفرحة 

بعد �لعودة من �أجو�ء كورونا .
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اأخبـار الإمـارات

وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع تفوز بجائزتني يف جمال التميز بتجربة املتعاملني على م�صتوى دول جمل�ض التعاون
•• دبي-الفجر:

م�شتوى  على  بجائزتني  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  فازت 
�لتحول  ملل�للشللروع  جملللال  يف  �خلليجي  �لللتللعللاون  جمل�س  دول 
يوؤكد  و�لللذي  �ملتعاملني،  جتربة  وقيادة  �لرقمي  �للكرتوين 
�لتي  ��شرت�تيجيتها  تنفيذ  يف  �للللوز�رة  وخطط  جهود  جنللاح 
تركز على تعزيز عالقة م�شتد�مة مع �ملتعاملني، عر تقدمي 

جتارب متميزة وغنية تعزز �أد�ء منظومة خدماتها.
جاء ذلك خالل حفل نظمته جو�ئز جتربة �لعمالء �خلليجية 
�لر�ئدة  �ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات  2022 يف دبي، مت فيه تكرمي 

يف تللقللدمي جتلللارب مللتللملليللزة تلللرثي جتللربللة �ملللتللعللاملللللني، حيث 
ح�شل �شمري �خلوري مدير �إد�رة تقنية �ملعلومات على جائزة 
م�شروع �لتحول �للكرتوين للوز�رة، كما نالت مرمي خليفة 
جائزة  �ملعلومات  تقنية  �إد�رة  يف  �جلللودة  ق�شم  رئي�س  �ملهريي 

قائد جتربة �ملتعاملني.
ويعك�س فوز �لوز�رة بهذه �جلائزة حر�شها على توفري �حللول 
�ملعتمدة  �ملمار�شات  �أف�شل  تللو�كللب  �لتي  خلدماتها  �ملتطورة 
�ملتعاملني  �حللتلليللاجللات  لتلبية  كلللادرهلللا  مبلللهلللار�ت  و�لرتلللقلللاء 
و�إ�شعادهم، من خالل خطط وبر�مج متجددة تعزز �لو�شول 

�إىل �أف�شل �خلدمات. 

�إ�سافة نوعية 
و�أكد �شعادة �أحمد علي �لد�شتي وكيل �لوز�رة �مل�شاعد لقطاع 
�خلدمات �مل�شاندة، �أن ح�شول �لوز�رة على هذه �جلائزة ي�شكل 
�إ�شافة نوعية ل�شجل �جلو�ئز �لتي ح�شلت عليها �شابقاً، وتعد 
وتقدمي  �ملتعاملني  جتللارب  �إثلللر�ء  يف  لتميزنا  تقدير  مبثابة 
مقدمة  �جلائزة  هللذه  تكون  �أن  ونتطلع  لهم،  نوعية  خدمات 

لتحقيق �إجناز�ت �أخرى جديدة خالل هذ� �لعام. 
للم�شي  حتفيز  عامل  ت�شكل  �جلائزة  �أن  �إىل  �شعادته  م�شري�ً 
يف ملل�للشللاعللفللة �جللللهلللود ومللو��للشلللللة خللطللط وبلللر�ملللج �لتحول 

�للكرتوين و�لرقمي.

تطوير جتربة �ملتعاملني
من جانبه لفت �شمري �خلوري مدير �إد�رة تقنية �ملعلومات �إىل 
حر�س �لوز�رة على تبني �حللول �ملدعومة بالتقنيات �حلديثة، 
مع  �لتو��شل  نقاط  على  �ل�شهولة  من  مزيد  لإ�شفاء  �شعياً 
�ملتعاملني. وقال:" نفخر بفوزنا بجائزتني هذ� �لعام ل�شّيما 
�شّكلت  لطاملا  للمتعاملني  �جلللودة  فائقة  جتربة  تقدمي  و�أن 
د�فعاً ونهجاً جوهرياً �شمن مناذج خدماتنا �ملوؤ�ش�شية، وياأتي 
هذ� �لتكرمي مبثابة دللة و��شحة على �لتز�م �لوز�رة بتقدمي 
خدمة متميزة بكافة �ملقايي�س لتعزيز جتربة �ملتعاملني وفق 

�أف�شل �ملعايري �ملعتمدة.

ينظم 72 ور�سة يف �حلرف �ليدوية و�لتكنولوجيا و�لتنمية �لذ�تية و�لإعالم

ال�صارقة القرائي للطفل يفتح لل�صغار الباب لكت�صاف مواهبهم وتطوير مهاراتهم يف 750 ن�صاطًا اإبداعيًا وتعليميًا

يقدم �أعمال �حلرفيات و�ملبدعات �لإمار�تيات

»اإرثي« يفتتح �صالة عر�ض دائمة ملنتجات احلرف الراثية الإماراتّية اأمام هواة جمع القطع اليدوية واجلمهور

•• ال�صارقة-الفجر:

مللع �نللطللالقللة �لللللدورة �لللل 13 من 
�لقر�ئي  �لللل�لللشلللارقلللة  "مهرجان 
"هيئة  تللنللظللمللهللا  �للللتلللي  للطفل"، 
حتت  �لعام  للكتاب" هذ�  �ل�شارقة 
ي�شت�شيف  كونك"،  ن  "كوِّ �للشللعللار 
وفنية  علمية  ور�للشللة   72 �ملعر�س 
و�ليافعني،  لللالأطللفللال  و�إبللد�علليللة 
يلللقلللدملللهلللا نلللخلللبلللة ملللللن �خللللللللر�ء 
و�ملتخ�ش�شني، بهدف خلق م�شاحة 
�لأطفال  مبهار�ت  ترتقي  �إبد�عية 
�ملبنية  �ملعرفة  ركائز  فيهم  وتعزز 
علللللى �لبللتللكللار، وذللللك طلللو�ل �أيام 
�لفرتة  يف  ت�شتمر  �لللتللي  �ملللعللر�للس 
مايو �جلاري   22 11 وحتى  من 

يف �إك�شبو �ل�شارقة.
تت�شمن  �للللتلللي  �لللللور�للللس،  وتلللتلللوزع 
�إبد�عياً  نلل�للشللاطللاً   750 مللن  �أكلللرث 
ما  �ملهرجان،  �أيللام  وتفاعلياً خالل 

ر�ئع. 

�ملهار�ت �ليدوية
�ليدوية،  �لأنلل�للشللطللة  ركللن  ويللقللدم 
ملللهلللار�ت  تللنللمللي  �للللتلللي  �لأدو�ت 
�لأ�شياء  �للشللنللاعللة  يف  �لأطلللللفلللللال 
�إىل  �ملللهللملللللة  �لأدو�ت  وحتلللويلللل 
�إبد�عات باهرة ميكن ��شتخد�مها، 
هلللذه  �لأطللللللفللللللال يف  و�لللشللليلللتلللعلللللللم 
تفاعلي  ب�شكل  �لإبد�عية  �مل�شاحة 
وتاريخها  �لعطور  �شناعة  كيفية 
�مل�شتخدمة  و�لعنا�شر  و�لأدو�ت 

فيها.
كما تتيح لهم �لور�س تعلم فنون 
�لتي  �لللدمللى  و�شناعة  �لت�شميم 
�إىل  �إ�للشللافللًة  عللو�ملللهللا،  يحلقون يف 
تللعلللللمللهللم �للشللنللع �آللللللة �لأفلللللللالم يف 
يتعرفون  ب�شيطة،  بطرق  �ملللنللزل 
من خاللها على �لعمليات �ملعقدة 

�لتي متر بها �شناعة �لأفالم. 

وهي  �خلم�س،  �حلللو��للس  خماطبة 
جتللمللع بللني �ملللتللعللة و�ملللللرح وحتفيز 
�لن�شاط �لذهني مل�شاعدة �لأطفال 
حياتهم  ملللن  �ملللبللكللرة  �ملللرحلللللة  يف 
�لألعاب  من  �لعديد  �كت�شاف  على 
�لفرح  متنحهم  �لللتللي  �لللتللفللاعللللليللة 
�إثر�ء  على  ي�شاعد  مما  و�لده�شة، 

خيالهم، وتعزيز �لإبد�ع لديهم.

ركن �لتكنولوجيا 
�لتكنولوجية  �لللور�للس  ركللن  يللوفللر 
لتنمية  ملللل�للللشللللاحللللة  للللللالأطلللللفلللللال 
��شتخد�م  يف  �لإبد�عية  مهار�تهم 
خالل  من  �حلديثة،  �لتكنولوجيا 
و�ألعاب  وتفاعلية  عملية  �أن�شطة 
وتعرفهم  لللديللهللم،  �لبللتللكللار  حتفز 
علللللى طلللرق حتللويللل �ألللعللابللهللم �إىل 
برجمة  و�أ�شا�شيات  مفيدة،  �أ�شياء 
�لعلماء  �شيتمكن  كما  �لروبوتات، 
تعمل  �شيارة  �شناعة  مللن  �ل�شغار 

لدى  �لللقلليللاديللة  �ل�شخ�شية  لللبللنللاء 
تطويرها،  على  وت�شجيعه  �لطفل 
�ل�شحرية  �لللو�للشللائللل  �إعلللطلللاء  ملللع 
�للللتلللي تلل�للشللاعللد علللللى �لللتللعللامللل مع 
�ملهام  تلللاأديلللة  �أثلللنلللاء  �للل�للشللغللوطللات 

�ملختلفة.

ور�س �لإعالمي �ل�سغري
�لرقمي  �لإعللللللللللالم  عللل�لللشلللر  ومللللللع 
باإن�شاء  �ملللهللرجللان  �هللتللم  �حلللديللث، 
لور�س  مده�شة  تفاعلية  م�شاحة 
�ل�شغار  تلللعلللرف  �للللتلللي  �لإعللللللللالم، 
�لأخلللبلللار، ومتكنهم  �للشللنللاعللة  علللللى 
ومهار�ت  �للل�للشلليللنللاريللو  كللتللابللة  ملللن 
معلومات  �إعطائهم  مع  �لت�شوير، 
�لنجاح  بلللاأ�لللشلللر�ر  تللعللرفللهللم  �للشلليللقللة 

�لإعالمي.
�لإعالمية  �لللور�للس  ت�شتهدف  كما 
�لتي  بلللللللللالأدو�ت  �لللطللفللل  تللثللقلليللف 
يكون  �أن  خللاللللهللا  ملللن  يلل�للشللتللطلليللع 

�ملهار�ت  على  تعتمد  �أن�شطة  بللني 
و�حلللللللللللرف �لللللليلللللدويلللللة، و�أخلللللللللرى 
�لطفل  �شخ�شية  تنمية  ت�شتهدف 
�إىل  �إ�شافة  �لنف�شية،  �لناحية  من 
و�جلل�شات  �لللريللا�للشلليللة،  �لأنلل�للشللطللة 
�لتقنيات  تعليم  وور�للس  �لتوعوية، 
�أعمار  مع  تتنا�شب  �لتي  �حلديثة 
�لأطفال، ف�شاًل عن جل�شات تنمي 
يف �لللطللفللل �للشللخلل�للشلليللة �لإعلللالملللي 
ليكون موؤهاًل ل�شتخد�م  �ل�شغري 
بالطرق  �حلديثة  �لإعللالم  و�شائل 

�لآمنة و�ملفيدة. 

�ملكت�سفون �ل�سغار
�مل�شيئة،  �ملللل�لللشلللاحلللة  هلللللذه  تلللقلللدم 
�ملللخلل�للشلل�للشللة للللالأطلللفلللال ملللن 5-3 
�إبد�عياً،  نلل�للشللاطللاً   264 �للشللنللو�ت، 
لدى  �لتفكري  حتفيز  على  ت�شاعد 
�لأن�شطة  خلللللالل  مللللن  �لللل�لللشلللغلللار 
تلللعلللتلللملللد على  �لللللتللللي  �للللتلللفلللاعللللللليلللة 

ور�س تنمية �لذ�ت
مهماً  عن�شر�ً  �لللذ�ت  تنمية  ت�شكل 
�لطفل  �شخ�شية  بناء  عنا�شر  من 
لتحقيق �لنجاح يف �مل�شتقبل، ومن 
"مهرجان  حللر�للس  �ملللنللطلللللق  هللللذ� 
للطفل" على  �لللقللر�ئللي  �للل�للشللارقللة 
�لتنمية  ور�لللللللس  علللللللى  �لللللرتكلللليللللز 
متطلبات  تلللللبللي  �للللتلللي  �للللذ�تللليلللة، 
�لنجاح وتعزز يف �ل�شغار �لعتماد 
كما  و�ل�للشللتللقللالللليللة،  �لنف�س  على 
�لور�س  تلك  يف  �مللل�للشللاركللون  يتعلم 
و�لأ�شاليب  و�لللللطللللرق  �ملللفللاهلليللم 
�لأطفال  ت�شاعد  �لللتللي  �لرئي�شية 
علللللى مللو�جللهللة �لللتللحللديللات يف �أهم 
جملللالت �حللليللاة �للليللوملليللة، وعلى 
مو�جهة  يف  �للللنلللاجلللحلللة  �لللللطللللرق 
�لللتللنللمللر.  �إ�للشللافللة �إىل ذللللك، تركز 
ور�س �لتنمية �لذ�تية على تطوير 
�لأطفال،  لللدى  �لقيادية  �ملللهللار�ت 
توؤ�ش�س  �للللتلللي  �حللللللو�فلللللز  وخلللللللق 

�إىل  �إ�شافًة  �ملللطللاط،  من  مبحرك 
�إتقان �خلطو�ت �لتي توؤهل �لطفل 
�حلا�شوب  تللقللنلليللات  ملللع  للللللتللعللامللل 

�حلديثة باأ�شلوب �شهل وجذ�ب. 

م�شاحة للريا�شة و�لرتفيه
�لريا�شية  �لأنلل�للشللطللة  خللالل  ومللن 
بها،  خللا�للس  ركللن  يحت�شنها  �لللتللي 
جمموعة  بللللاأد�ء  �لأطللفللال  �شيقوم 
�لتي  �خللللا�لللشلللة  �للللتلللملللاريلللن  مللللن 
ميار�شون  كما  �أجلل�للشللامللهللم،  تللقللوي 
�لفنون �لريا�شية �لتي ت�شتهويهم 
�لأ�شا�شية،  قللو�عللدهللا  ويللتللعلللللمللون 
كللريللا�للشللة �ملللالكللمللة، �إ�لللشلللافلللًة �إىل 
�لبدنية  �للياقة  حتللدي  خو�شهم 
�أن�شطة  يت�شمن  �للللذي  �للل�للشللامللل، 
مللدهلل�للشللة تللللرز �لللطللفللل �لأقلللللوى 
يتعرف  �لتحدي، كما  ليكون بطل 
�لأطفال على فنون تفادي �لأخطار 
ب�شالمة من خالل ن�شاط تفاعلي 

و�شائل  علللللى  �أقللللر�نلللله  يف  مللللوؤثللللر�ً 
حتفيز  مع  �لجتماعي،  �لتو��شل 
مهنة  ميللار�للشللو�  �أن  على  �لأطللفللال 
وتعليمهم  �للل�للشللحللفللي،  �مللللر��لللشلللل 
مللللللللهللللللللار�ت �لإللللللللللقلللللللللاء �لإذ�علللللللللللللي 
لهم  �شتتيح  حلليللث  و�لللتلللللفللزيللوين، 
�للللقللليلللام بللعللمللل بلللث �للشللوتللي ناجح 
�ل�شوتية  �لإعللللللالم  و�للشللائللل  علللللى 
�ملن�شود  �لنجاح  وحتقيق  و�ملرئية، 
ت�شليطها  �إىل  �إ�شافة  خالله،  من 
�ل�شوء على �أ�ش�س �شناعة �ملحتوى 

�لهادف و�ملوؤثر باآن و�حد. 
من  زو�ره  �مللللهلللرجلللان  ويلل�للشللتللقللبللل 
�للل�للشللاعللة 10 �للشللبللاحللاً وحلللتلللى 8 
�خلمي�س،  �إىل  �لإثللنللني  مللن  م�شاًء 
ويوم �جلمعة من �ل�شاعة 4 م�شاًء 
يومي  خللالل  �أمللا  م�شاًء،   9 وحتى 
�ملهرجان  فيفتح  و�لأحللللد  �ل�شبت 
�أبلللو�بللله للللللللزّو�ر ملللن �للل�للشللاعللة 10 

�شباحاً وحتى 9 م�شاًء. 

�ل�شارقة-�لفجر:
يف �إطار جهوده لتمكني �حلرفيات 
وتر�شيخ  و�جللتللمللاعلليللاً،  �قللتلل�للشللاديللاً 
و�لرت�ث  �للليللدويللة  �حللللرف  مكانة 
�فتتح  �لإملللللللللار�ت،  للللدوللللة  �لللغللنللي 
جمل�س "�إرثي" للحرف �ملعا�شرة، 
باملر�أة،  لالرتقاء  لل"مناء"  �لتابع 
"�شالة عر�س  يف مقره بال�شارقة، 
منتجات  وبلليللع  لللتللقللدمي  �إرثي"، 
�أعمالهن  وجللللديللللد  �حلللللرفلللليللللات 
للجمهور �ملهتم باحلرف و�لأعمال 

�ليدوية.
جاء ذلك خالل حفل �أقيم يف مقر 
�للل�للشللالللة مللللوؤخللللر�ً، و�للشللهللد عر�س 
�إبد�عات  �أحللللدث  مللن  جمللمللوعللات 
�ملجل�س �حلرفية و�لرت�ثية، ومنها 
جمموعة "�شلوى"، �أول جمموعة 
من �لألعاب �مل�شتوحاة من �لرت�ث 
جمموعة  جللانللب  �إىل  �لإمللللار�تللللي، 
�لللدمللى �لإمللار�تلليللة �مل�شنوعة  مللن 
و"�لتيلة"  �لللدمللى،  وبلليللت  يللدويللاً، 
للمرة  تعر�س  �لتي  و"�لدومينو"، 
فنية من  �إىل جانب قطع  �لأوىل، 

جمموعات "�إرثي" �حلرفية. 
و�للشللهللدت �للل�للشللالللة �لللعللر�للس �لأول 

�لألو�ح �خل�شبية و�لرخام.
�لأول  �لللليلللوم  يف  "�إرثي"  ونلللظلللم 
�للل�للشللالللة، جللولللة خا�شة  لفللتللتللاح 
�حللللللرف  وخللللللللللر�ء يف  للللفلللنلللانلللني 
�لللرت�ثلليللة، ويف �للليللوم �لللثللاين، فتح 
�أمام  �للل�للشللالللة  زيللللارة  بلللاب  �ملجل�س 
علل�للشللاق �حلللللرف �للليللدويللة وحمبي 
�لفنون �لإبد�عية من جميع �أرجاء 

�لدولة.
و�أكدت رمي بن كرم، مديرة "مناء" 
لالرتقاء باملر�أة، �أن �ملجل�س ي�شعى 
�لعر�س  �شالة  �فللتللتللاح  خللالل  مللن 
�إىل تعزيز جهوده يف �حلفاظ على 
�حلللللرف �لللرت�ثلليللة و�إثلللر�ئلللهلللا من 
خالل دجمها يف �ملجتمع و�إبر�زها 
كمكون من مكونات �لهوية �لفنية 

و�لإبد�عية �لإمار�تية.
جمل�س  عللمللل  "لطاملا  و�أ�للشللافللت: 
�إرثللي بجد و�إخللال�للس على حماية 
�حلللللرف �للليللدويللة و�حللللفلللاظ على 
لدولة  �للللغلللنلللي  �للللثلللقلللايف  �للللللللرت�ث 
�أجلللليللللال  �إىل  ونلللقللللللله  �لإملللللللللللللار�ت، 
مع  متا�شياً  و�مل�شتقبل،  �حلللا�للشللر 
�ل�شمو حاكم  روؤيللة قرينة �شاحب 
جو�هر  �ل�شيخة  �شمو  �للل�للشللارقللة، 
بنت حممد �لقا�شمي، رئي�شة مناء 

لللالرتللقللاء بللاملللر�أة، و�لللتللزم �ملجل�س 
بللللتللللدريللللب ومتللللكللللني �حلللللرفلللليللللات، 
وتنمية مو�هبهن، وتوفري من�شات 
�جلمهور  �أمللام  منتجاتهن  لعر�س 
�إطللللالق  ويلللاأتلللي  �لأعللللمللللال،  ورو�د 
�شالة عر�س �إرثي يف �إطار حتقيق 
هللللذه �لأهللللللللد�ف، ويللل�لللشلللرين روؤيللللة 
�حلرف  ع�شاق  وتللفللاعللل  ��شتجابة 
�لأعمال  جللمللع  وهلللللو�ة  �للللرت�ثللليلللة 

�لفنية و�جلمهور".
�إرثي كموقع  وجاءت �شالة عر�س 
"جمل�س  لللفللعللاللليللة  نللهللائللي ود�ئلللللم 
��شتمرت  �لتي  �لرم�شانية  �إرثي" 
12 يوماً يف "حي دبي للت�شميم" 
يف وقت �شابق من �ل�شهر �جلاري، 
�ل�شبت،  يللوم  فعالياتها  و�ختتمت 
وقلللدملللت  �أبللللللريللللللل،   23 �مللللللو�فلللللق 
للزو�ر جتارب تعليمية عملية من 
�أفالم وثائقية حول  خالل عر�س 
للحرف  "�إرثي"  جمل�س  حرفيات 
توفري  �إىل  بللالإ�للشللافللة  �ملللعللا�للشللرة، 
جمموعة  يف  �ملللل�لللشلللاركلللة  فلللر�لللشلللة 
�لإمار�تية  �لألللعللاب  مللن  متنوعة 
�للل�للشللعللبلليللة، و�ملللل�لللشلللاركلللة يف ور�للللس 
�لعمل �لتابعة لرنامج "حرفتي" 

�ملخ�ش�س لالأطفال و�ل�شباب.

ثقافة دولة �لإمللار�ت، حيث جاءت 
يدوياً  �مل�شنوعة  �لللثللالث  �لللدمللى 
هي  �إمللار�تلليللة  �أ�شماء  حتمل  و�لتي 
و"موزة"،  و"رفيعة"،  "�شعفة"، 
�جلانبني،  بللللني  للللللللتلللعلللاون  ثلللملللرة 
على  "دمية"  عللالمللة  �أ�للشللرفللت  �إذ 
يدوياً  و�شنعتها  �لللدمللى،  ت�شميم 
برنامج  حلللرفللليلللات  �لللقللمللا�للس  ملللن 
�لجتماعية  للللللتللنللملليللة  "بدوة" 
للحرف  "�إرثي"  ملللجللللل�للس  �لللتللابللع 
جمموعة  ركيزة  لت�شكل  �ملعا�شرة، 

يدوياً  �مل�شنوعة  �لدمى  ملجموعة 
ملللن قللبللل �ملللجللللل�للس بللالللتللعللاون مع 
�لتي  �لللتللجللاريللة  "دمية"  عللالمللة 
�لأعللللمللللال �شحر  ر�ئللللللدة  تلللديلللرهلللا 
جمموعة  بقية  جللانللب  �إىل  وهللبللة، 
حرفيات  و�لللشلللكلللللللت  "�شلوى"، 
�ملعا�شرة  "�إرثي" للحرف  جمل�س 
�ملجموعة،  للللهلللذه  �إللللهلللام  ملل�للشللدر 
ولهذ� خ�ش�س "�إرثي" ثالث دمى 
ملو�هبهن  تكرمياً  �ملجموعة  �شمن 
و�لأثر �لإيجابي �لذي تركنه على 

تعريف  �إىل  تهدف  "�شلوى" �لتي 
�لنا�شئة  و�لأجلليللال  �ملجتمع  �أفلللر�د 

على جماليات �حلرف �ليدوية.
"�شلوى"   جملللملللوعلللة  تلل�للشللم  كلللملللا 
من  ملل�للشللتللوحللاة  مبتكرة  تللركلليللبللات 
 ، "�لدومينو"  و  "�لتيلة"  �ألللعللاب 
�هتمام  مو�شع  كانت  لطاملا  �لتي 
�إنتاج  مت  حيث  �لنا�شئة،  �لأجلليللال 
هلللذه �لأللللعلللاب يف دولللللة �لإملللللار�ت 
يف  ليل"  "�إ�شتديو  مللع  بللالللتللعللاون 
بني  �لدمج  خالل  من  �لباك�شتان، 

�إرثي"  "جمل�س  فعالية  وت�شمنت 
�أطلللبلللاق �للل�للشللحللور �مللل�للشللتللوحللاة من 
�لللللتلللللللللي، و�جللللللملللللع بللليلللت �حللللللرف 
وفنون  و�للللنلللبلللاتلللات  �لإمللللار�تلللليللللة 
�لطهي، مللن خللالل طللاولللة بطول 
10 �أمتار، يف عمل فني جاء نتيجة 

تعاون "�إرثي" مع �مل�شممة �لعاملّية 
�أمناط  لتكرمي  جللاء  �لللزبللن،  عنود 
�لتلي ذ�ت �لألللو�ن �لز�هية، و�شكل 
�أنو�عاً  ت�شمل  فللريللدة  فنية  لللوحللة 
و�لفو�كه  �للللتلللملللور  ملللن  خمللتلللللفللة 

�ملجففة و�لنباتات �ملحلية.

جمل�ض اأولياء اأمور الطلبة والطالبات يف مدينة دبا احل�صن يبداأ حتكيم م�صابقة الأذكار يف ظل م�صاركة جمتمعية لفتة
•• دبا احل�صن-الفجر:

�لطلبة  �أملللور  �أوللليللاء  جمل�س  با�شر 
�حل�شن  دبللا  مدينة  يف  و�لللطللالللبللات 
و�لتي  �لأذكلللللللللار  ملل�للشللابللقللة  حتللكلليللم 
�لرم�شانية  �أن�شطته  �شمن  �أطلقها 
�رتقاء  مللبللادرة  مللع  تتما�شى  و�لللتللي 
فعالياتها  �إطللللار  يف  �أطلللللقللهللا  و�لللتللي 
�لللشلللملللن بللللاقللللة جمللللللل�لللس �لللل�لللشلللارقلللة 
للتعليم. و�شهدت �مل�شابقة �لتي تقام 
يف مقر �ملجل�س مبدينة دبا �حل�شن 
مللع بللد�يللة �لللتللحللكلليللم �إقلللبلللال كبري� 
مللن قللبللل �لللطلللللبللة و�أفلللللر�د �ملجتمع 

�لقلللبلللال �لللالفللت علللللى �مللل�للشللاركللة يف 
ظل حفظهم للعدد من �لأذكار �لتي 
�شعارها  لتحقق  �مل�شابقة  يف  وردت 
( و�لتي  �أرتللقللي بحياتي  بللاأذكللاري   (
ت�شتهدف �أفر�د �ملجتمع وهي �شمن 

�أن�شطة جلنة �لفعاليات باملجل�س.
وتتميز �مل�شابقة بتفردها يف ت�شجيع 
�أفللللللللر�د �ملللجللتللمللع بللحللفللظ �لأذكلللللللار 
�للليللوملليللة و�لللشلللط �قلللبلللال جلليللد من 
�مل�شاركني وقد حددت جلنة �لتحكيم 
�ملكونة من �ل�شيخ عبد�لكرمي كمال 
معايري  ��شماعيل  ��للشللالم  و�للل�للشلليللخ 
للتحكيم ت�شمل على  % 85 للحفظ 

و  % 15 لالأد�ء و�لإلقاء 
و�أكلللللد �للشللعللادة حمللمللد ر��لللشلللد ر�شود 
�أولياء  جمللللل�للس  رئلليلل�للس  �حللللملللودي 
�أمور �لطلبة و�لطالبات مبدينة دبا 
م�شابقة  يطرح  �ملجل�س  �أن  �حل�شن 
�ليومي  �لأذكللللار  حفظ  يف  مللتللفللردة 
و�إلقائها خالل �شهر رم�شان �لكرمي 
�شمن  تللاأتللي  �مل�شابقة  �أن  و�أو�للشللح   .
بناء  ت�شتهدف  و�لتي  �رتقاء  مبادرة 
من  عالية  قلللدر�ت  ميتلكون  �أفللللر�د 

�لبتكار و�لتميز  .
�أنلله �شيتم تكرمي  و�أ�للشللار �حلللمللودي 
�مل�شابقة يف  �لفائزين و�مل�شاركني يف 

حفل م�شتقل يف وقت ل حق حتدده 
�للجنة �مل�شرفة على �جلائزة.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

كرم معايل �لفريق عبد �هلل خليفة 
دبي،  ل�شرطة  �لللعللام  �لللقللائللد  �مللللري، 
�خلريية،  و�جلللمللعلليللات  �ملللوؤ�للشلل�للشللات 
�لتي  "تكاتف"  مللللبللللادرة  �لللشلللركلللاء 
مر�كز  ملللديلللري  جمللللل�للس  يللنللفللذهللا 
�ل�شر�كة  تللعللزيللز  بللهللدف  �للل�للشللرطللة، 
بني  و�لإخللللاء  و�لت�شامح  �ملجتمعية 
كافة فئات �ملجتمع،  وتعزيز �لقيادة 
�لآملللنلللة علللللى �للللطلللرق حللفللاظللاً على 
وم�شتخدمي  �للل�للشللائللقللني  �للشللالمللة 

�لطريق خالل �ل�شهر �لف�شيل.
جاء ذلك خالل حفل �لإفطار �لذي 
دبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  نظمته 
بح�شور  حللليلللاة،  جلللر�نلللد  فلللنلللدق  يف 
�شعادة �لدكتور حمد بن �ل�شيخ �أحمد 
�ل�شيباين، مدير عام د�ئرة �ل�شوؤون 

�لإ�شالمية و�لعمل �خلريي، و�للو�ء 
�ملن�شوري،  �إبلللر�هللليلللم  خللللليللل  خللبللري 
ل�شوؤون  �لللللعللللام  �للللقلللائلللد  مللل�لللشلللاعلللد 

وممثلي  ومديري  �جلنائي،  �لبحث 
�جللللملللعللليلللات �خلللللرييللللة وعلللللللدد من 

�ل�شباط.

عبد�هلل  �للللفلللريلللق  ملللعلللايل  و�أ�لللللشلللللاد 
خمتلف  مللع  �ملثمر  بالتعاون  �مللللري 
�جلهات �خلريية يف �لإمارة، و�لذي 

كان له بالغ �لأثللر يف �إجنللاح مبادرة 
�شرطة  حللر�للس  مللوؤكللد�ً  "تكاتف"، 
دبي على مد ج�شور �لتعاون �لد�ئم 
وتعزيز  �خلريية،  �جلهات  تلك  مع 
خ�شو�شاً  معهم،  �مل�شرتك  �لتعاون 
�لإن�شانية،  و�مللللبلللادر�ت  �مللل�للشللاريللع  يف 
�ل�شرت�تيجية  لتوجهاتها  حتقيقاً 

يف �إ�شعاد �ملجتمع.
�هلل  عبد  �لعميد  قللال  جانبه،  ومللن 
خلللادم �للشللرور �ملللعلل�للشللم، مللديللر مركز 
بللللر دبللللللي، رئللليللل�لللس جمل�س  �لللشلللرطلللة 
�إن مبادرة  �ل�شرطة،  مديري مر�كز 
تكاتف تعد من �ملبادر�ت �لتي ينفذها 
�ل�شرطة  ملللر�كلللز  ملللديلللري  جمللللل�للس 
�خلريية،  �جلمعيات  مللع  بالتعاون 
للللتلللوزيلللع وجللللبللللات �لإفلللللطلللللار، وهي 
و�لنبيلة  �لإمللار�تلليللة  �لقيم  جت�شد 
وتر�شخ ثقافة �خلري، بالإ�شافة �ىل 

توعية �شائقي �ملركبات وم�شتخدمي 
�لللطللريللق بللالنللتللبللاه و�للللتلللاأين، وعدم 
�لقيادة بطي�س وتهور للحاق مبوعد 
�لإفللللطللللار، �لأملللللر �لللللذي يلللللوؤدي �إىل 

تعزيز �ل�شالمة �ملرورية.
ويف ختام �حلفل، كرم معايل �لفريق 
�للو�ء خليل  ير�فقه  �ملري  �هلل  عبد 
خادم  �هلل  عبد  و�لعميد  �ملن�شوري، 
�شرور �ملع�شم، �ملوؤ�ش�شات و�جلمعيات 
"تكاتف"  مللبللادرة  �شركاء  �خلللرييللة، 
�لإ�شالمية  �لللل�لللشلللوؤون  د�ئلللللرة  وهللللم 
�لهالل  جمعية  �خلللللريي،  و�لللعللمللل 
�لأحمر، جمعية بيت �خلري، جمعية 
بن  حممد  موؤ�ش�شة  �خلللرييللة،  دبللي 
ر��للشللد لللالأعللمللال �خلللرييللة، جمعية 
�خلريية،  تر�حم  موؤ�ش�شة  �لر،  د�ر 
موؤ�ش�شة وطني �لإمار�ت، وجمموعة 

عياد�ت ��شرت.

مركز النقل املتكامل يعلن عن مواعيد عمله وخدمات النقل العام خالل عطلة عيد الفطر
•• اأبوظبي-وام: 

�أعلللللن “ مللركللز �لللنللقللل �ملللتللكللامللل “ بلللاإملللارة �أبللوظللبللي �لللتللابللع لد�ئرة 
�لبلديات و�لنقل مو�عيد �لعمل يف جميع خدماته خالل عطلة عيد 
�لفطر �ملبارك 1443 هجري 2022 موؤكد�ً جمانية ر�شوم �ملو�قف 

�ل�شطحية و�لتعرفة �ملرورية خالل �لعطلة.
�أنحاء  يف  �ملتعاملني  �إ�شعاد  مر�كز  �أن  �ملتكامل  �لنقل  مركز  �أو�شح  و 
�إمارة �أبوظبي �شتكون مغلقة خالل �لعطلة، وذلك �عتبار�ً من �ليوم 
يوم  �لر�شمي  �لللدو�م  ��شتئناف  �إىل حني   2022 �أبريل   30 �ل�شبت 
مو��شلة  للمتعاملني  ميللكللن  ذللللك  �إىل   .2022 مللايللو   9 �لإثللنللني 
�ملتاحة  �لرقمية  �ملن�شات  طريق  عن  �ملركز  خدمات  على  �حل�شول 

تطبيقي  و   ،www.itc.gov.ae �لللللكلللرتوين  مللوقللعلله  علللللى 
دعم  مركز  مع  �لتو��شل  وعر  �لذكية  للهو�تف  و”دربي”  “درب” 
 ،800850 �لبلديات و�لنقل على �لرقم �ملجاين  �خلدمات لد�ئرة 
ومركز �ت�شال خدمة مركبات �لأجرة 600535353، على مد�ر 

�ل�شاعة طو�ل �أيام �لأ�شبوع.
�جلمعة  يللوم  من  بللدء�ً  جمانية  �ل�شطحية  �ملللو�قللف  ر�شوم  �شتكون  و 
يوم  �شباح  مللن   7:59 �ل�شاعة  وحتى   2022 �أبللريللل   29 �ملللو�فللق 
�ل�شبت �ملو�فق 7 مايو 2022، كما �شتكون ر�شوم �لوقوف يف �شاحة 
�لعيد  عطلة  خللالل  جمانية  م-18  م�شفح  يف  �ل�شاحنات  مللو�قللف 

�لر�شمية.
ويف هذ� �ل�شياق نوه مركز �لنقل �ملتكامل �إىل �شرورة عدم �لوقوف يف 

�لأماكن �ملمنوعة وعدم �إعاقة حركة �ملركبات و�لتوقف ب�شكل �شحيح 
�لأماكن  يف  �لللوقللوف  عللدم  وكذلك  للوقوف،  �ملخ�ش�شة  �لأمللاكللن  يف 
 8:00 �ل�شاعة  9:00 م�شاء وحتى  �ل�شاعة  لل�شكان من  �ملخ�ش�شة 

�شباحاً.
و �أعلن مركز �لنقل �ملتكامل يف �لوقت نف�شه �أن ر�شوم نظام �لتعرفة 
�ملرورية “درب” �شتكون جمانية خالل �لعطلة بدء�ً من يوم �جلمعة 
�ملو�فق 29 �أبريل 2022 على �أن ي�شتاأنف �حت�شاب تلك �لر�شوم يوم 
وهي  �لعتيادية  �لللذروة  �شاعات  يف   2022 مايو   7 �ملو�فق  �ل�شبت 
�ل�شباحية  �لللفللرتة  يف   09:00 �ل�شاعة  �إىل   07:00 �ل�شاعة  مللن 
من  �مل�شائية،  �لللفللرتة  يف   7:00 �ل�شاعة  �إىل   5:00 �ل�شاعة  ومللن 
يوم �ل�شبت �إىل يوم �خلمي�س، وذلك بهدف �شمان �ن�شيابية �حلركة 

�ملرورية خالل تلك �لأوقات �لتي ت�شهد زيادة كبرية يف حركة �ل�شري 
و�لتنقل.

كان �ملركز قد قام بتعديل تلك �لأوقات خالل �شهر رم�شان �ملبارك.
�لإمارة  �لعامة يف  يتعلق بخدمات ومو�عيد عمل �حلافالت  فيما  و 
خالل عطلة عيد �لفطر �ملبارك �أفاد �ملركز باأن خدمات �لنقل �لعام 
باحلافالت �شتعمل وفق جدول �ملو�عيد �لعتيادية مع زيادة يف عدد 
�لفرتة  خللالل  �لطلب  حجم  ح�شب  �لإقليمية  للخدمات  �لللرحللالت 
من 30 �أبريل �جلاري �إىل 4 مايو �ملقبل .. �إ�شافة �إىل �لتن�شيق مع 
م�شغلي خدمات �حلافالت يف �لقطاع �خلا�س لزيادة عدد �لرحالت 
خلدمات عر �ملدن مبا يتنا�شب مع حجم �لطلب �ملتوقع على هذه 

�خلدمات.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلن مركز �أبوظبي لإد�رة �لنفايات )تدوير( عن و�شع خطة 
�إطار  يف  وذلللك  �ملللبللارك،  �لفطر  عيد  ل�شتقبال  متكاملة  عمل 
حر�س �ملركز على مو��شلة تقدمي خدماته وفق �أعلى �مل�شتويات 
و�ملعايري �ملعتمدة ومبا يلبي �لزيادة �ملتوقعة حلجم �لنفايات. 
�لنظافة  على  �ملحافظة  �إىل  �خلطة  خالل  من  �ملركز   ويهدف 
�أبوظبي  مللديللنللة  �ملللنللاطللق �حللليللويللة يف  �لللعللام بجميع  و�ملللظللهللر 
ونقل  جمع  �خلطة  وت�شمل  �لظفرة،  ومنطقة  �لعني  ومدينة 
وخدمات  �لعامة  �لنظافة  و�أعللمللال  �ل�شلبة  �لبلدية  �لنفايات 
مكافحة �آفات �ل�شحة �لعامة وحجز �حليو�نات �ل�شائبة خالل 

وبعد عيد �لفطر �ملبارك.
وبهذ� �ل�شدد قال �شعادة �لدكتور �شامل خلفان �لكعبي، مدير 
�ملركز  "ي�شتعد   : �لنفايات )تدوير(  �أبوظبي لإد�رة  عام مركز 
عيد  خللالل  �لنفايات  حجم  يف  �ملتوقعة  �لللزيللادة  مللع  للتعامل 

�مل�شبقة  �ملبارك من خالل �لنتهاء من و�شع �خلطط  �لفطر 
�مل�شاجد وم�شليات  �لعمل ل�شمان نظافة  وتكثيف جهود فرق 
�لعيد و�ل�شو�رع و�حلد�ئق �لعامة، ومو�قع �لفعاليات وخمتلف 
�لبيئية،  �ملتطلبات  كافة  �لإمللارة مع �شمان  �لعامة يف  �ملناطق 
وبالتن�شيق مع �جلهات �ملعنية، بالإ�شافة �إىل تقدمي  خدمات 
مكافحة �آفات �ل�شحة �لعامة يف �لإمارة ، وذلك مبا ين�شجم مع 
روؤية �ملركز �لر�مية �إىل حتقيق نظام م�شتد�م لإد�رة �لنفايات 

ومكافحة �آفات �ل�شحة �لعامة باإمارة �أبوظبي".

جمع ونقل �لنفايات 
وعلى �شعيد خدمات جمع ونقل �لنفايات، �شيعمل �ملركز خالل 
مبا  �لعامة  �لنظافة  خدمات  تعزيز  على  �ملبارك  �لفطر  عيد 
فيها خدمات �لكن�س �ليدوي و�لآيل، وجمع ونقل �ملخلفات من 
�لنظافة  �أعللد�د عمال  زيللادة  �لعامة، وذلللك من خللالل  �مل�شالخ 
254 حاوية  و�حلللاويللات مبعدل  �إ�شايف،  261 عامل  مبعدل 

�لتنظيف،  و�أدو�ت  مللعللد�ت  �أعلللد�د  زيلللادة  عللن  ف�شاًل  �إ�للشللافلليللة، 
ل�شمان تقدمي خدمات جمع ونقل �لنفايات �لبلدية و�ل�شلبة، 
ل�شيما  �لإملللارة  �أنللحللاء  خمتلف  يف  �لعامة  �لنظافة  وخللدمللات 
�لتجارية  و�ملناطق  �لكبرية،  �لأ�للشللو�ق  مثل  �حليوية  �لأمللاكللن 

و�ل�شكنية، و�مل�شاجد، وم�شليات �لعيد،

مكافحة �آفات �ل�سحة �لعامة 
علللللى توفري  �ملللركللز �شيعمل  �لللتللي و�للشللعللهللا  �إطللللار �خلللطللة  ويف 
خدمات مكثفة ملكافحة �آفات �ل�شحة �لعامة قبل وخالل عيد 
�لفطر مبختلف �ملو�قع يف �لإمارة و�لتي ت�شم 1895 م�شجد 
كما  ومللتللنللزه.  حديقة  و90  حللكللومللي،  م�شلخ  و20  وم�شلى، 
تغطي حمالت مكافحة �آفات �ل�شحة �لعامة ور�شد �حليو�نات 
و�لتي  �أبوظبي  �إمارة  مناطق  �لتي تقوم بها "تدوير" خمتلف 
و�ل�شناعية،  �لللتللجللاريللة  و�ملللنللاطللق  �ل�شكنية،  �ملللنللاطللق  ت�شمل: 
و�لللطللرق و�للل�للشللو�رع �لللعللامللة، و�ملللنللتللزهللات و�حللللد�ئلللق �لعامة، 

و�لتعليمة،  �ل�شحية  و�ملللر�كللز  �حلكومية  و�لللدو�ئللر  و�مل�شاجد 
�لإن�شائية  و�ملللو�قللع  و�مل�شتنقعات،  �لللرك  و�جللل�للشللور،  �لأنللفللاق 
و�لأ�شو�ق  �مل�شالخ  و�ملتاحف،  �لأثرية  �ملو�قع  �ملو�طنني،  لفلل 
�لعامة، و�ملز�رع و�لعزب �لنظامية، بالإ�شافة �إىل نقاط جتميع 
�ملركز  يقدمها  �لتي  �خلللدمللات  وت�شمل  و�حلللاويللات.  �لنفايات 
عمليات �مل�شح �حل�شري، ومكافحة جميع �آفات �ل�شحة �لعامة 
و�لنمل،  و�ل�شر��شري  �لقو�ر�س،  �لذباب،  �لبعو�س،  فيها  مبا 
مكافحة  طلبات  مع  تتعامل  ميد�نية  فللرق  توفري  عن  ف�شاًل 
�آفللللات �للل�للشللحللة �لللعللامللة �لللتللي يللتلللللقللاهللا �ملللركللز مللن �جلمهور. 
و�شيعمل على تنفيذ حمالت مكافحة �لآفات يف �إمارة �أبوظبي 
�شخ�س،  فريق من �لكو�در �لفنية �ملخت�شة ي�شم نحو 1354 
وي�شل �إجمايل عدد �ل�شيار�ت و�ملعد�ت �لتي تخ�ش�شها تدوير 
لتقدمي خدمات مكافحة �آفات �ل�شحة �لعامة �إىل 370  �شيارة 
و2387 معدة متطورة ل�شمان تقدمي �خلدمات مبا ين�شجم 

مع �أف�شل �ملتطلبات.

ر�سد �حليو�نات �ل�سائبة
وت�شمل خدمات �ملركز خالل عيد �لفطر �ملبارك توفري خدمة 
�إملللارة  �لللقللطللط و�لللكللالب يف  ر�للشللد �حللليللو�نللات �ل�شائبة مللثللل 
�لللتللعللامللل مللع �حللليللو�نللات �ل�شائبة �شمن  يللتللم  �أبللوظللبللي حلليللث 
�أبوظبي  م�شت�شفى  �إىل  �إر�شالها  ثم  ومن  �ملعتمدة  �لإجلللر�ء�ت 

لل�شقور لتقدمي �لرعاية �ملنا�شبة لها.
و�جلدير بالذكر �أن مركز �أبوظبي لإد�رة �لنفايات يعمل ب�شكل 
متو��شل على تنفيذ �مل�شاريع �ل�شرت�تيجية �لتي يحر�س من 
ومكافحة  �لنفايات  لإد�رة  م�شتد�م  نظام  تطوير  على  خاللها 
م�شاريع  فيها  �أبللوظللبللي، مبللا  �إمللللارة  يف  �لللعللامللة  �ل�شحة  �آفلللات 
تطوير �لبنية �لتحتية خلدمات جمع ونقل �لنفايات، حمطات 
نقل ومعاجلة �لنفايات، وتعزيز �شبل مر�قبة قطاع �لنفايات، 
�لتوعية  م�شتوى  رفع  �شعيد  على  �ملتميزة  جهوده  جانب  �إىل 

لدى �أفر�د �ملجتمع باأهمية حماية �لبيئة و�ملحافظة عليها.

•• دبي-الفجر:

وجبات  توزيع  دبي  �شرطة  يف  للمرور  �لعامة  �لإد�رة  تو��شل 
�إفطار على م�شتخدمي �لطريق خالل �شهر رم�شان �ملبارك.  
�لإد�رة  مدير  نائب  �شويد�ن،  بن  �شامل  جمعة  �لعقيد  وقللال 
�إد�رة �حلمالت  فللريللق  �إن  دبلللي،  �للشللرطللة  يف  للللللمللرور  �لللعللامللة 
�آلف   205 مللن  �أكللرث  تللوزيللع  �ملللروريللة جنحو� يف  و�لتوعية 
�ل�شركاء  مع  بالتعاون  �لللكللرمي،  �ل�شهر  طيلة  وجبة  و400 
�ملجتمع،  تنمية  ووز�رة  و�لتعليم،  �لرتبية  وز�رة  مللن  كللل  يف 
وجلللملللارك دبللللي، وهلليللئللة �لللهللالل �لأحلللملللر، ومللوؤ�للشلل�للشللة �لنقل 
و�ملو��شالت، وقناة �لإذ�عة و�لتلفزيون NTV ، وهيئة دبي 
�لرقمية، ومركز حماية �لدويل، و�لفرد�ن لل�شر�فة، و�شركة 

�لكوزي، و�شركة ون روود، و�شركة فور �إيفر، و�شيدلية ليف. 
للمو�رد  �لعامة  و�لإد�رة  دبللي،  �شرطة  �أكللادميلليللة  جانب  �إىل 
تي�شري  على  �أ�شرفو�  �لذين  نايف،  �شرطة  ومركز  �لب�شرية، 
على  �لإفللطللار  وجللبللات  تللوزيللع  يف  و�ل�شركاء  �ملتطوعني  مهام 
قائدي �ملركبات �شمن عدد من �لنقاط، �شملت تقاطع �شيتي 
ووك، وتقاطع �شيتي �شنرت، وتقاطع �شين�شري مول، وتقاطع 
جمعية �لحتاد، وتقاطع �ملزهر، وتقاطع �ملدينة مول، وكذلك 
دو�ر �ل�شطوة، وتقاطع �أكادميية �شرطة دبي، وتقاطع �لثاين 
من دي�شمر، وتقاطع مركز نايف، وتقاطع �خلو�نيج، وتقاطع 
لوتاه.  مدينة  وتقاطع  �ل�شالم،  م�شجد  وتقاطع  �ملحي�شنة، 
و�أ�شار �لعقيد جمعة بن �شويد�ن، �إىل �أن هذه �خلطوة تاأتي يف 
�إطار �لر�مج و�لأن�شطة �لتوعوية �ملتعلقة باجلانب �ملروري، 

و��شتخد�م  �لطريق،  م�شتخدمي  بني  �ملرورية  �لثقافة  ون�شر 
من  �ملن�شود  �لهدف  لتحقيق  �ملنا�شبة  و�لو�شائل  �لطرق  كل 
�أن �حلو�دث �ملرورية غالباً  تلك �لر�مج و�لفعاليات، موؤكد�ً 
نظر�ً  �ملبارك،  رم�شان  �شهر  �لإفطار يف  قبل موعد  تزيد  ما 
لإ�شر�ع �ل�شائقني للو�شول �إىل منازلهم قبل موعد �لإفطار 
بزمن ق�شري، ما يجعلهم عر�شة لرتكاب �ملخالفات �ملرورية 
�خلطرة بزيادة �شرعة مركباتهم، و�رتكاب �ملخالفات �ملرورية 
�للتز�م بخط  وعللدم  �لطريق،  كتف  كالتجاوز من  �لأخللرى، 
�ل�شوئية �حلللمللر�ء على  �لإ�للشللارة  �لإلللز�مللي، وجتلللاوز  �ل�شري 
بوقوع  تت�شبب  �أن  �شاأنها  مللن  و�لللتللي  �مللللروريلللة،  �لتقاطعات 
حو�دث مرورية قاتلة تذهب فيها �أرو�ح بريئة، �إ�شافة �إىل ما 

ينتج عنها من �إ�شابات ب�شرية و�أ�شر�ر باملمتلكات.

)تدوير( ت�صتعد ل�صتقبال عيد الفطر املبارك بو�صع خطة عمل متكاملة

�سمن حملتها رم�سان بال حو�دث 

�صرطة دبي توزع اأكرث من 205 اآلف وجبة اإفطار على م�صتخدمي الطريق

عبداهلل املري يكرم �صركاء مبادرة )تكاتف(

جامعة العني الأوىل يف الإمارات �صمن ت�صنيف 
التاميز العاملي لتاأثري اجلامعات 2022

•• العني-الفجر:

�رتقت جامعة �لعني للمرتبة �لأوىل على م�شتوى دولة �لإمار�ت و�لعا�شرة 
لتاأثري  �لللعللاملللي  �لللتللاميللز  ت�شنيف  �شمن  عللامللليللاً   300-201 و  عللربلليللاً 

�جلامعات �لعاملية 2022 و�لذي �شم 1524 جامعة من 110 دولة. 
ويقيم ت�شنيف �لتاميز �لعاملي �جلامعات وفًقا لأهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة 
على  )"�لق�شاء  يف  و�ملتمثلة   17 وعللددهللم  �ملتحدة  لللالأمم   )SDGs(
و�لرفاهية"،  �جللليللدة  و"�ل�شحة  �جلوع"،  علللللى  و"�لق�شاء  �لفقر"، 
و"�لتعليم �جليد"، و"�مل�شاو�ة بني �جلن�شني"، و"�ملياه �لنظيفة و�لنظافة 
ومنو  �لالئق  و"�لعمل  معقولة"،  باأ�شعار  �لنظيفة  و"�لطاقة  �ل�شحية"، 
�لقت�شاد، و"�ل�شناعة و�لبتكار و�لهياكل �لأ�شا�شية"، و"�حلد من �أوجه 
و"�ل�شتهالك  �مل�شتد�مة"،  �ملحلية  و�ملجتمعات  و"�ملدن  �مل�شاو�ة"،  عللدم 
و"�حلياة  و�لإنتاج  �مل�شوؤولن"، و"�لعمل �ملناخي"، و"�حلياة حتت �ملاء"، 
�ل�شر�كات  و"عقد  �لقوية"،  و�ملوؤ�ش�شات  و�لللعللدل  و"�ل�شالم   ، �لر"  يف 

لتحقيق �لأهد�ف"(.
عن  �لعني،  جلامعة  �ملفو�س  �ملدير  عطاطرة،  �لدين  نور  �لدكتور  وعر 
�مل�شتمرة  �جلللهللود  لللول  لتتحقق  تكن  مل  �لللتللي  �لت�شنيف  بنتائج  فللخللره 
لأ�شرة �جلامعة. م�شري�ً �إىل �أن �لت�شنيف �لذي يعتمد على حتقيق �أهد�ف 
�لتنمية �مل�شتد�مة يعد �إجناز�ً كبري�ً يوؤكد �شعي �جلامعة لتكون جزء�ً من 
�لتنمية �مل�شتد�مة وذلك �نطالقاً من �هتمام �لقيادة �لر�شيدة يف �لدولة 

بال�شتد�مة وحتقيق م�شتقبل م�شتد�م. 
على  �لقائمني  �جلامعة،  رئي�س  �لرفاعي،  غالب  �لدكتور  �لأ�شتاذ  و�شكر 
�ملبذولة  جهودهم  على  �جلامعة  يف  و�لعاملني  �لعاملي،  �لتاميز  ت�شنيف 
 6 يف  �لعام  هللذ�  �شنفت  �جلامعة  �أن  �إىل  م�شري�ً  �لإجنلللاز.  هللذ�  لتحقيق 
�لعمل  �شتو��شل  و�أنها  �مل�شتد�مة،  للتنمية  هدفاً   17 �أ�شل  من  �أهللد�ف 

جاهدة لتحقيق �ملزيد من �لأهد�ف يف �مل�شتقبل. 
و�للشللرح �لللدكللتللور نللزيلله خللللد�ج ملللالط )نللائللب رئلليلل�للس �جلللامللعللة ل�شوؤون 
ر�ئعاً  �إجنللللاز�ً  �لللعللني حققت  بلللاأن جامعة  �لعللتللمللاد�ت و�للشللمللان �جلللللودة( 
�جلامعات  لتاأثري  �لتاميز  ت�شنيف  �شمن  �لأوىل  �ملرتبة  �إىل  بتقدمها 
 .2021 �ملا�شي  �لعام  �لثانية  �ملرتبة  �أن �شنفت يف  2022 بعد  �لعاملية 
و�أ�شار �إىل �أن �جلامعة قد حققت نتائح مبهرة يف كل من هدف "�لتعليم 
�جليد" )�شمن �أف�شل 80 جامعة عامليا(، وهدف "�مل�شاو�ة بني �جلن�شني" 
)�شمن �أف�شل 70 جامعة عامليا(، و�أن هذه �لنتائج حتفز على �لجتهاد يف 

�لعمل لتحقيق �ملزيد من �لإجناز�ت فيما يتعلق بالتنمية �مل�شتد�مة.  
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•• ال�صارقة-وام:

�لتابعة  "ٌرّو�د"  �لريادية  �مل�شاريع  لدعم  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  �أكللدت 
خري  "من  مبادرتها  جناح  بال�شارقة  �لقت�شادية  �لتنمية  لد�ئرة 
�ل�شارقة  رو�دنا" �لرم�شانية و�لتي نظمتها بالتعاون مع جمعية 
�أيللام �شهر  �إفطار �شائم طللو�ل  5،700 وجبة  �خلريية يف توزيع 

رم�شان �لف�شيل.
و قال �شعادة حمد علي عبد�هلل �ملحمود مدير �ملوؤ�ش�شة �إن �ملبادرة 
تنظم لل�شنة �لثالثة حيث �نطلقت لأول مرة عام 2018 بالتز�من 

مع عام ز�يد ثم نظمت يف عام 2019 ليتم ��شتئنافها هذ� �لعام 
و�لأن�شطة  �لأعمال  �آثار �جلائحة وعودة  �لتعايف من  بعد مرحلة 

�لإقت�شادية و�لتخفيف من �لإجر�ء�ت و�لقيود �لحرت�زية.
و�أ�شار �إىل �أن �ملبادرة تهدف �إىل �إ�شر�ك موظفي �ملوؤ�ش�شة و�أع�شائها 
من �أ�شحاب �مل�شاريع �لريادية يف قطاع �لأغذية و�ملطاعم يف هذه 
�ملبادرة �لرم�شانية �لتي حتمل �أبعاد�ً �إن�شانية وخريية و�جتماعية 
عديدة وتتما�شى مع قيم �ملوؤ�ش�شة يف �ملبادرة و�مل�شاركة و�مل�شوؤولية 

وخدمة �ملجتمع.
وم�شاهمة  بدعم  حظيت  �ملبادرة  من  �لثالثة  �لن�شخة  �أن  و�أو�شح 

�خلللري يف  فاعلي  وعللدد من  �ملوؤ�ش�شة  �أع�شاء  من  م�شاريع   7 من 
تاأمني �لوجبات �ملخ�ش�شة لل�شائمني حيث مت توزيع �لوجبات يف 
ثالثة مو�قع . وذكر �ملحمود �أن �لن�شخ �لثالثة من �ملبادرة �شهدت 
توزيع �إجمايل 22،600 وجبة مب�شاركة 17 ع�شو�ً من �مل�شاريع 
�أدو�ر  تعزيز  �ملبادرة يف  يوؤكد جناح  ما  �ملوؤ�ش�شة، وهو  �لأع�شاء يف 
وم�شاركتها  �لر�ئدة  �لوطنية  �مل�شاريع  لهذه  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية 
يف ر�شم �لفرحة و�إ�شعاد �ل�شائمني خالل �ل�شهر �لف�شيل كما �أنها 
تر�شخ يف �لوقت نف�شه معاين �لعطاء �لإن�شاين و�مل�شاركة يف �خلري 

لدى �ملوظفني.

•• دبا احل�صن-الفجر:

نللظللملله جمل�س  جمللللل�للس رملل�للشللاين 
لد�ئرة  �لتابع  �حل�شن  دبللا  مدينة 
�إطار  و�لللقللرى يف  �ل�شو�حي  �للشللوؤون 
�جلمعة  م�شاء  من  بللالأهللايل  �للقاء 
عقب �أد�ء �شالتي �لع�شاء و�لرتو�يح 

حتت عنو�ن ) لقاء �ملجال�س( .
للللقلللاء �ملللجللاللل�للس جللمللع �للللللقللاء عدد 
من �لأهللايل وذلللك يف مقر �ملجل�س 

مبدينة دبا �حل�شن.
ويعد لقاء �ملجال�س يف �إطار �لتالقي 
من  و�أع�شاءها  �ملجال�س  كافة  بللني 
�لأهلللايل خالل  دبللا �حل�شن  مدينة 
�شهر رم�شان �لكرمي تقدم �حل�شور 
�شعادة �شليمان بن جمعوه �ليحيائي 
�ملجل�س  و�أعللل�لللشلللاء  �ملللجللللل�للس  رئلليلل�للس 
ولفيف  و�لأهللايل  �ملجال�س  و�أع�شاء 

من �ملدعوين .
ويف بلللد�يلللة لللقللاء �ملللجللاللل�للس و�لللللذي 
�ملللللديللللنللللة على  يللللحللللر�للللس جمللللللل�لللس 
تللنللظلليللملله يف كلللل يللللوم جللمللعللة رحب 
�شعادة �شليمان بن جمعوه باحل�شور 
من �ملجال�س �لعاملة يف دبا �حل�شن 

وكلللذللللك ملللن �لأهلللللايل وبلللللارك لهم 
دخللللول �لللعلل�للشللر �لأخللللللرية ملللن �شهر 

رم�شان �لكرمي .
بللللعللللدهللللا جللللللللرى طللللللللرح عللللللللدد من 
�ملللو�للشللوعللات �لللتللي تللنللاولللت �خلطط 
�لتي  و�مل�شاريع  �ل�شاملة  �لتنموية 

�ل�شيخ  �للل�للشللمللو  �للشللاحللب  يللطللرحللهللا 
�لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة 
و�لهتمام  �ل�شارقة  �إملللارة  لتطوير 
باملتو��شل باملو�طن و�ملقيم وحر�س 

�شموه على تعزيز �خلدمات.

وتللللخلللللللللل �ملللللجللللللللل�للللس �لللللرملللل�للللشللللاين 
��للللشللللتللللعللللر��للللس مللللخلللتلللللللف �جلللللهللللود 
�لللتللي ملللن �للشللاأنللهللا تللو��للشللل حتقيق 
ت�شمل يف  و�لتي  �لتنموية  �لطفر�ت 
�ملختلفة  �ملجالت  جنباتها  خمتلف 
و�لجتماعية  �لقللتلل�للشللاديللة  �لللشلللو�ء 
�ملجال�س  �أعلل�للشللاء  و�أكلللد  و�لثقافية. 
و�لوقوف  �للللد�ئلللم  تللو��للشلللللهللم  علللللى 
�مل�شاريع و�خلطط وتلبية  �أهم  على 
كافة �حتياجات �لأهللايل من خالل 
�لتن�شيق �ملتو��شل .  و�أعرب �لأهايل 
�لتي  �مل�شاريع  بكافة  �شعادتهم  عللن 
تقام يف مدينة دبا �حل�شن وتو��شل 
حكومة  مللللن  �مللللقلللدملللة  �ملللل�لللشلللاريلللع 
�ل�شارقة لتطويرها وتنفيذ خمتلف 
جمل�س  بجهود  م�شيدين  �خلللطللط 
�لد�ئم  ولللقللاءه  �حل�شن  دبللا  مدينة 

بالأهايل.

•• دبي - وام:

تنطلق فعاليات �ملعر�س �لدويل لالإعالم �لرقمي و�ت�شالت �لأقمار �ل�شطناعية 
�لبث  �ملقبل، مب�شاركة نخبٍة من خر�ء  �شهر مايو  يف دبي   "2022 "كاب�شات 
�ل�شوء على �حلاجة  ت�شليط  �لعامليني، بهدف  و�ملحتوى و�لأقمار �ل�شطناعية 

�ملُلّحة ملبادر�ت �ل�شتد�مة يف �لقطاعات �لثالثة.
وتنطلق فعاليات كاب�شات 2022 حتت �شعار "�إبد�عي وُمت�شل وو�ٍع "، يف �شوء 
�لتي  �لللر�ئللدة  �ل�شنوية  للفعالية  ز�ئللر  �ألللف   13 عن  يزيد  ما  بح�شور  توقعات 

ي�شت�شيفها مركز دبي �لتجاري �لعاملي بني 17 - 19 مايو �ملقبل.
وُت�شارك يف �لفعالية �أكرث من 280 �شركة وعالمة مرموقة، مبا فيها عرب�شات 
و�إيفرتز  ونايل �شات وجمموعة تيكوم وترك�شات وكفي�شت ميديا ورو�س فيديو 
�أجنحة  ��شت�شافة  عن  ف�شاًل  �لأذربيجانية،  �لف�شاء  ووكالة  مايكرو�شي�شتمز 
خا�شة لكٍل من بافاريا وبريطانيا �لعظمى و�أيرلند� �ل�شمالية. ومُيثل �مل�شاركون 
�أحدث  مللن  و��شعة  جمموعٍة  عللر�للس  ويعتزمون  �لبللتللكللار  عللامل  �أطلليللاف  جميع 
و�إنتاجه وو�شوًل  �إن�شائه  �ملحتوى، بدء�ً من  �ملتعلقة بجميع جو�نب  �لبتكار�ت 

�إىل توزيعه.
�ملُلحة،  �ملو��شيع  من  �لعديد  �خلللر�ت  باأبرز  �ملدعوم  �ملعر�س  �أجندة  وتت�شمن 
�لتعاون �جلغر�يف، و�زدحللام �لف�شاء  �لتي تطر�أ على م�شهد  �لتغرّي�ت  مبا فيها 
�ملد�ري و�أزمة �ملخلفات، وزيادة �ملطالب بتعزيز �ل�شفافية حول �ُشبل �إد�رة �قت�شاد 

�لف�شاء �لنا�شئ و�لفر�س �لتي يطرحها.
من  �لهائلة  �خليار�ت  ��شت�شكاف  �لثالثة  �ملعر�س  �أيللام  خالل  للح�شور  وميكن 
�لفر�س يف جمالت �لبث و�ملحتوى يف �ملنطقة خالل �ملرحلة �لر�هنة، خ�شو�شاً 
مع حتّول �ل�شرق �لأو�شط و�أفريقيا ب�شكٍل ُمت�شارع من �شوق م�شتهلكة للمحتوى 
�إىل مركز لإن�شاء �ملحتوى، مع توقعات بو�شول قيمة �إنتاجات �ملنطقة �إىل حو�يل 
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من جانب �آخر، ُتعدُّ قمة �شات �إك�شبو �إحدى �مل�شار�ت �ل�شبعة �ملقررة على جدول 
�أعمال كاب�شات 2022، ويتناول برنامج �لقمة �لعديد من �ملو��شيع �ملهمة، مثل 
�حلاجة �إىل جمموعة من ��شرت�تيجيات �لتنظيف و�ل�شتد�مة بهدف معاجلة 
�إىل  �أ�شاًل؛ و�حلاجة  �ملزدحم  �ملللد�ري  �لف�شاء  ق�شية مكّبات �حلطام يف م�شهد 
�ل�شفافية و�إد�رة �ملو�هب �خلا�شة باقت�شاد �لف�شاء �لنا�شئ؛ و�شمان �أمن �لأقمار 
وتعّلم  �ل�شطناعي  و�لذكاء  �لت�شغيلية؛  و�لبتكار�ت  و�لتاأمني؛  �ل�شطناعية 
�لآلة يف جمال �لت�شالت بالأقمار �ل�شطناعية، ف�شاًل عن �لتاأمني وتخفيف 
�ملخاطر. وقال توما�س لوفلر، م�شاعد نائب �لرئي�س لإد�رة �ملعار�س لدى مركز 
�ملُحرك  "�شتكون خدمات �ت�شالت �لأقمار �ل�شطناعية  �لعاملي:  �لتجاري  دبي 
�لثانوية، رغم  �لأهم لقطاعات �لأقمار �ل�شطناعية و�لبث و�لإعالم وفروعها 
�أنها تو�جه م�شتوى غري م�شبوق من �لتحديات منذ ظهور �لإنرتنت. وُيو�جه 
قطاع �ت�شالت �لأقمار �ل�شطناعية معدلت متز�يدة من �ملخاوف، مع وجود 
�لأر�شي  �مللللد�ر  �لف�شائي تتحرك يف  مللن �حلللطللام  �آلف طللن   6 مللن  يللقللرب  مللا 

�ملنخف�س وُتعزز من �حتمالت حدوث ت�شادمات كارثية يف �شوء تقادم �للو�ئح 
�لتنظيمية �لتي حتكم م�شاعي �إخر�ج هذه �لأقمار من مد�ر �لأر�س. و�إىل جانب 
ذلك، ُيدرك �لقطاع باأكمله �أهمية �عتماد حلول �أكرث فاعلية من حيث ت�شميم 
�أقمار ��شطناعية �أف�شل و�أكرث ��شتد�مة وحت�شني �ُشبل �إد�رة حركتها يف �لف�شاء. 
يف  �مل�شاركني  قبل  من  �ملقرتحة  و�حللول  �لدقيقة  �لتحليالت  بف�شل  ونتوقع، 
�حللول  مللن  عللدٍد  طللرح  ن�شهد  �أن  �جلن�شيات،  خمتلف  مللن  �حلللو�ريللة  جل�شاتنا 

�ملبتكرة، �إىل جانب �لعديد من م�شار�ت �لتعاون �جلغر�يف �جلديدة ُكلياً".
�لقمة م�شاركني من جن�شيات متعددة، ومن �شمنهم جمموعٍة من  وت�شتقطب 
�لأ�شماء �لبارزة من �شناع �لقر�ر �لتنفيذيني من "كوزميك �أبل" من �لوليات 
�ملتحدة؛ و�لر�بطة �لعاملية مل�شغلي �لأقمار �ل�شطناعية؛ و�شركة تقنيات �شبكات 
�لأقمار �ل�شطناعية و�شركة "�شي كوم لأنظمة �لأقمار �ل�شطناعية" من كند�؛ 
و"جمموعة  و"�إمنار�شات"  �ل�شطناعية"؛  لالأقمار  �لإ�شر�ئيلية  و"جيالت 
�شاتكومز �إنوفي�شن" و"�إ�س �إي �إ�س نتورك�س" و"�إي تي �إل �شي�شتمز" و"كر�تو�س 
�لعربية  �ململكة  مللن  عرب�شات  جللانللب  �إىل  �ملللتللحللدة،  �ململكة  مللن  �إف"  يف  وجللي 
ُكلٍّ من موؤمتر  على  �أي�شاً  �ل�شعودية. وت�شتمل م�شار�ت موؤمتر كاب�شات 2022 
�جلديدة  �لفعالية  �ملقبلة،  �ملللرحلللللة  يف  �لنا�شئة  �للل�للشللركللات  ومن�شة  �ملللحللتللوى؛ 
�لرقمي،  و�ملللركللز  �لإعللللالم؛  جمللال  يف  �لنا�شئة  �لتقنية  لل�شركات  �ملخ�ش�شة 
و�لتكنولوجيا �ل�شمعية �لب�شرية، وحمتوى �جليل �لتايل، وغريها من �جلل�شات 

�ملخ�ش�شة لأ�شو�ق �أفريقيا و�ململكة �لعربية �ل�شعودية.

وُت�شّلط هذه �لأن�شطة �ل�شوء على �لعديد من �لق�شايا يف �لقطاعات �لتي متر 
مبرحلة من �لتحّولت �جلذرية و��شعة �لنطاق.

�أحدث �لتوجهات  ويحر�س رو�د �لقطاع خالل موؤمتر �ملحتوى على ��شت�شكاف 
من�شات  وحمللتللوى  لال�شتبد�ل  �لقابلة  غللري  و�لللرمللوز  �مليتافري�س  جمللالت  يف 
ومدونات  �ل�شوتي  و�لبث  �لإنللرتنللت  عر  �لبث  وحللروب  �لجتماعي  �لتو��شل 
�لفيديو و�ملحتوى �ملو�شيقي. وت�شم قائمة �مل�شاركني يف �ملوؤمتر عدد�ً من �أ�شهر 
�لأ�شماء يف �لقطاع مبا يف ذلك �شركات تويرت وميتا وجمموعة روتانا �لإعالمية 
وجمموعة �إم بي �شي و�شتارزبالي ومدينة دبي لالإعالم وهيئة �لإعالم �لإبد�عي 
و�ل�شركة  عربية  �شي  بي  �إن  و�شي  �لإلكرتونية  و�لريا�شات  لالألعاب  و�أبوظبي 
�ل�شعودية للتقييم �لإعالمي و�لوز�رة �لحتادية لالإعالم و�لثقافة يف نيجرييا 
وديزين بال�س. يث يو�جه منتجو �ملحتوى عقباٍت كبرية تتمثل ب�شرورة �بتكار 
و�لفرت��شي،  �ملعزز  �لو�قعني  تكنولوجيا  با�شتخد�م  و�شيق  تفاعلي  حمتوى 
خر�وؤنا  ويقدم  �ل�شطناعي.  �لذكاء  بتكنولوجيا  �ملدعوم  �ملحتوى  عن  ف�شاًل 
��شتهالكنا للمحتوى و�لو�شائط  جمموعة من �لتحليالت �لدقيقة ب�شاأن �ُشبل 
�شوء  ويف  �خلدمة.  هذه  ثمن  ت�شديد  وطريقة  �لغر�س  لهذ�  ن�شتخدمها  �لتي 
�لتوقعات بنمو �شوق تكنولوجيا �لبث و�لإعالم �لعاملية من 41.4 مليار دولر 
تظهر   ،2027 عللام  يف  �أمريكي  دولر  مليار   62 �إىل   2021 عللام  يف  �أمريكي 
�لفر�س  هللذه  مللن  لال�شتفادة  �ملنا�شبة  �ل�شرت�تيجيات  �عتماد  �شمان  �أهمية 

�لنا�شئة".

»كاب�صات« ينطلق يف دبي مايو املقبل مب�صاركة عاملية

•• اأبوظبي-الفجر:

�خلدمة  مر�كز  يف  �لعمل  �أوقللات  ��شتمر�رية  عن  �أبوظبي  �شرطة  �أعلنت 
�ملركزية   �لعمليات  بقطاع  و�لآللليللات  �ل�شائقني  ترخي�س  ملديرية  �لتابعة 
خالل �إجللازة عيد �لفطر �ملبارك  . و حددت مو�عيد �لعمل  يف حمطات 
ومبنى  –�أبوظبي  �ل�شالمة  مبنى   : كالتايل  �خلفيف  �لفني  �لفح�س 
�ل�شالمة �لعني )فلج هز�ع(  24 �شاعة طو�ل �أيام �لأ�شبوع، و من �ل�شاعة 
كل  �لفطر، يف  �إجللازة عيد  وثالث  ثاين  م�شاء   10 �ل�شاعة  �إىل  2م�شاء 

من مبنى �ل�شالمة �لبطني بالعني  ومبنى �ل�شالمة )عامل �ل�شيار�ت ( 
�لثقيل  �لفني  �لفح�س  �لظفرة. ويف حمطات  ز�يللد-  ، ومدينة  باأبوظبي 
و�لتي ت�شمل م�شفح- �أمان باأبوظبي و مزيد-�أمان بالعني و بدع ز�يد – 
 10 10 �شباحا وحتى  �أمان بالظفرة، فمو�عيد �لعمل  بها من �ل�شاعة 
م�شاء  يف ثاين وثالث �أيام �إجازة عيد �لفطر �ملبارك . كما حددت �أوقات 
�لعمل يف مكاتب طار�س ومكاتب �لتاأمينات وم�شانع �لأرقام  و�لتي ت�شمل  
مبنى �ل�شالمة-�أبوظبي ومركز عامل �ل�شيار�ت-�ل�شاخمة  من �ل�شاعة 2 

م�شاء وحتى 7 م�شاء ثاين وثالث �أيام �إجازة �لعيد  .

ترخي�ض �صرطة اأبوظبي : تعلن ا�صتمرار 
تقدمي خدماتها  يف عيد الفطر

»رواد« توزع 5700 وجبة اإفطار �صائم بال�صارقة �صمن مبادرة »من خري روادنا«

جمل�ض مدينة دبا احل�صن ينظم جمل�صه الرم�صاين بعنوان لقاء املجال�ض  

)الأعمال اخلريية( ت�صدد مديونيات 
اخليمة راأ�ض  يف  �صجينا   16

•• عجمان-وام:

�شددت هيئة �لأعمال �خلريية �لعاملية مديونيات 16 �شجيناً من نزلء �ملوؤ�ش�شة 
�لعقابية و�لإ�شالحية يف �إمارة ر�أ�س �خليمة، بقيمة �إجمالية بلغت 300 �ألف 
للهيئة:  �لعام  �لأمللني  �لدكتور خالد عبد�لوهاب �خلاجة  �شعادة  وقال  درهللم. 
"نتوجه يف هذه �لأيام �ملباركة بال�شكر و�لتقدير للمح�شنني و�ملح�شنات �لذين 
�أدخلو� �لفرحة �إىل بيوت �لغارمني، وحققو� �أمنيات �أ�شرهم باللقاء يف �لعيد"، 
موؤكد�ً �أن تفريج �لكرب عمل جليل، ملا فيه من ف�شل كبري و�أجر عظيم، ل�شيما 

يف �لع�شر �لأو�خر من �شهر رم�شان �ملبارك.

•• دبي-وام:

"�شادغورو"  �لللعللاملللي  �حلللكلليللم  يللللزور 
دولللللة �لإمللللللار�ت يف �لللفللرتة مللن 18 
�إىل 20 مايو �ملقبل يف �شياق �حلملة 
 Save/ �لللرتبللة  "�أنقذو�  �لللعللامللليللة 
�شمن  وذلللك  �أطلقها  �لتي   /Soil
رحلته منفرد� على در�جة نارية من 
لندن �إىل جنوبي �لهند و�لتي يقطع 
 30 حلللو�ىل  يلللوم   100 خللاللللهللا يف 
27 دولللللة بهدف  كلليلللللومللرت يف  �ألللللف 
معاجلة  �شبل  على  �لأ�للشللو�ء  ت�شليط 
�أزملللللة �للللرتبلللة وتللوحلليللد �لللنللا�للس من 
�شالمتها  عللن  للدفاع  �لللعللامل  �أنللحللاء 
�شيا�شات وطنية  لإر�شاء  �لقادة  ودعم 

ُتعنى باإنقاذ �لرتبة.
"�شادغورو"  يللللزور  �أن  �مللللقلللرر  وملللن 

وجهة  �أول  �جللللبللليلللل،  قلللللرم  ملللنلللتلللزه 
متكاملة جتمع بني �لتعليم و�لطبيعة 
ويلتقي  �أبوظبي  �إملللارة  يف  و�لرتفيه 
م�شوؤولني حكوميني رفيعي �مل�شتوى، 
زر�عة  يف  وي�شارك  حما�شرة،  ويلقي 
�أ�شجار �لقرم.. و�شتوقع وز�رة �لتغري 
مع  تللعللاون  �تفاقية  و�لبيئة  �ملللنللاخللي 

حركة "كوكب و�ع".
"�شادغورو"  �لللعللاملللي  �حلكيم  ويللقللوم 
�ملللدرجللة على  �لعني  بجولة يف و�حللة 
قائمة �لرت�ث �لعاملي لليون�شكو و�لتي 
ت�شم 100 نوع من �أ�شجار �لنخيل، 
�لبيولوجية"،  �لإملللللار�ت  و"مزرعة 
�لدولة  يف  علل�للشللويللة  ملللزرعلللة  �أكلللللر 
لأ�شاليَب  عللمللللليللًة  ممللار�للشللًة  ويلل�للشللهللد 
عينات من  و�أخللذ  م�شتد�مًة،  زر�علليللًة 

�أف�شل �ملنتجات �ملحلية.

حدث  يف  بامل�شاركة  �لللزيللارة  و�شتتوج 
�أن  و��لللشلللع �للللنلللطلللاق يف دبللللي يللتللوقللع 
مبن  �شخ�س،  �آلف   10 بلله  يلل�للشللارك 
�ل�شيوف من كبار  ذلللك عللدد من  يف 
�لوعي  زيلللللادة  بلللهلللدف  �للل�للشللخلل�للشلليللات 

بللاأهللملليللة �إنلللقلللاذ علللللى �للللرتبلللة.. وهو 
�للللذي �شيعقد يف مللركللز دبي  �حللللدث 
مايو من   20 يللوم  �لعاملي  �لللتللجللاري 
م�شاًء..   8:30 �إىل   6:30 �ل�شاعة 
عر�شاً  يحوي  ثقايف  برنامج  ويللبللد�أ 

لفرقة �إي�شا �ملو�شيقية "�شاوندز �أوف 
�شام�شكريتي"  "�إي�شا  تللوؤديلله  �إي�شا" 
�ل�شيمفونية  �لإملللللار�ت  و�أوركلل�للشللرت� 
�لفتتاحية،  �لكلمة  بعد  و  لل�شباب. 
يعتلي �شادغورو �ملن�شة لإجر�ء حو�ر 
مع معايل مرمي بنت حممد �ملهريي، 
يليها  و�لبيئة،  �ملناخي  �لتغري  وزيللرة 
�لإجلللابلللة علللللى �أ�للشللئلللللة �جلللمللهللور.. و 
ميكن للمهتمني باحل�شور �لت�شجيل 
https://savesoil. عللللر 

.evsreg.com
و�حد�  بو�شفه  �للشللادغللورو  �إىل  ينظر 
تاأثري�  �شخ�شا   50 مللن  �أكلللرث  مللن 
يللوغللا، و�شاحب  وهللو رجللل  �لهند  يف 
روؤية وهو م�شارك ن�شط يف �ملنتديات 
�لعاملية �لرئي�شية �لتي تتناول ق�شايا 
و�لقت�شادية  �لجتماعية  �لتنمية 

و�لقيادة و�لروحانية، و�أطلق �لعديد 
تركز  �لتي  �ملدى  بعيدة  �مل�شاريع  من 
و�لتعليم  �لجتماعي  �لتحفيز  على 
و�لبيئة. ويطمح من خالل ما يقوم 
بلله �إىل �إثلللر�ء حلليللاة مللاليللني �لأفلللر�د 
بو�شائل  وتزويدهم  �لعامل،  �أنحاء  يف 
نوعية  وحت�شني  �لفقر،  على  للتغلب 
�ملجتمعية  �لتنمية  ودفلللع  حلليللاتللهللم، 

�مل�شتد�مة.
لرفع  و�ٍع"  "كوكب  حللركللة  ت�شعى  و 
�لوعي �لب�شرّي باأهمية حماية �لرتبة 
مليار   3.5 و�نللللخللللر�ط  و�للللكلللوكلللب 
وتهدف  �ملللو�للشللوعللات  بللهللذه  �شخ�س 
�إىل حث �حلكومات ودعمها لقرت�ح 
تللتللعلللللق ب�شحة  �للشلليللا�للشللات  و�للشلليللاغللة 
�لزر�عية  �لأنلل�للشللطللة  وجللعللل  �لللرتبللة 
�أكرث رفقا بالرتبة و�إيقاف تدهورها 

�لتح�شن  نلللحلللو  �جتلللللاهللللله  وعلللكللل�لللس 
و�لتو�شية  �لللعللاملللي.  �للل�للشللعلليللد  علللللى 
�لرتبة"  "�أنقذو�  حلركة  �لأ�شا�شية 
تتمثل يف �أن تقوم �حلكومات يف �أنحاء 
�لعامل بت�شريع �شيا�شات تفر�س رفع 
و�حلفاظ  للرتبة  �لع�شوي  �ملحتوى 
على ن�شبة ما بني 3-6? كحّد �أدنى.

�لتزمو�  �للللذيلللن  �أولللللئللللك  بلللني  ومللللن 
قادة  بالرتبة،  �لإن�شان  عالقة  بدعم 
عامليون، وموؤثرون، وفنانون وخر�ء 
خمت�شون بذ�ت �ملو�شوع، ومز�رعون 
وزعماء روحيون، وم�شوؤولو منظمات 

دولية غري حكومية.
و تتمتع �حلركة بعالقات متينة مع 
لالأغذية  �ملللتللحللدة  �لأمم  مللنللظللمللات 
�لأمم  و"�تفاقية  /فللللاو/  و�للللزر�علللة 
وبرنامج  �ملتحدة ملكافحة �لت�شحر"، 

�لأغلللذيلللة �لللعللاملللي للللالأمم �ملللتللحللدة يف 
�لللللللدويل حلماية  و�لحتللللللاد  �لللهللنللد، 
حتظى  و   /IUCN/ �لللطللبلليللعللة 
�ملتحدة  �لأمم  "برنامج  بللللدعللللم 
�ملتحدة  �لأمم  وبللرنللامللج  للبيئة"، 
�ملعلومات،  مللللن  مللللزيلللد  �لإمنلللللائلللللي. 
https://www. زيلللارة  يللرجللى 
consciousplanet.org/

.  ar
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ذكرت �شحيفتان �أمريكيتان �أن �لوليات �ملتحدة تعتقد �أن �ملخابر�ت 
�لرو�شية تقف ور�ء هجوم كيماوي تعر�س له �شحفي رو�شي حائز 

على جائزة نوبل لل�شالم خالل �ل�شهر �جلاري.
نللوفللايللا جازيتا  وقلللال دميلللرتي ملللور�تلللوف رئلليلل�للس حتللريللر �شحيفة 
ر�شه  مهاجما  �إن  للكرملني،  �نتقاد�ت  يوجه  �لللذي  �ل�شتق�شائية، 
بطالء �أحمر يحتوي على مادة �لأ�شيتون عندما كان ي�شتقل قطار� 

وقال له "هذ� لك من �أولدنا".
ون�شر مور�توف حينها �شور� لوجهه و�شدره ويديه مغطاة بطالء 

زيتي �أحمر قال �إنه �أحرق عينيه ب�شدة ب�شبب �لأ�شيتون.
وذكرت �شحيفتا نيويورك تاميز وو��شنطن بو�شت يوم �خلمي�س �أن 
�ملخابر�ت  من  عمالء  �أن  �إىل  خل�شت  �لأمريكية  �ملخابر�ت  وكللالت 
�لللرو�للشلليللة دبلللرو� �لللهللجللوم �للللذي وقللع على مللن قللطللار بللني مو�شكو 
�أنها  �أعلنت �شحيفة نوفايا جازيتا قبل �لهجوم  و�شامار� يف رو�شيا. 
حتى  �ملطبوعة  �لإ�للشللد�ر�ت  و�أي�شا  �لإنرتنت  على  �أن�شطتها  �شتعلق 

نهاية ما ت�شميه رو�شيا "عمليتها �خلا�شة" يف �أوكر�نيا.
بخ�شو�س  مرتني  �ل�شحيفة  حللذرت  قد  �لرو�شية  �حلكومة  وكانت 
تغطيتها لل�شر�ع �لذي تقول مو�شكو �إنه يهدف �إىل �إ�شعاف �لقدر�ت 

�لع�شكرية لأوكر�نيا و�جتثاث من ت�شفهم بالقوميني �خلطرين.

جميع  �إن  تريفيليان  ملللاري  �آن  �لريطانية  �لللتللجللارة  وزيلللرة  قللالللت 
لئق  غللري  نحو  على  للم�س  عر�شة  �لللرملللان  يف  �لللعللامللالت  �لن�شاء 

و�شماع �ألفاظ متحيزة جن�شيا.
و�أ�للشللبللح �للشلللللوك �أعلل�للشللاء �لللرملللان حمللل تللركلليللز بللعللدمللا �أعلللللن حزب 
�ملحافظني �حلاكم هذ� �لأ�شبوع �أنه يحقق يف مز�عم باأن �أحد �لأع�شاء 
كان ي�شاهد �أفالما �إباحية يف قاعة �لنقا�شات مبجل�س �لعموم. وقالت 
�أن  "�عتقد  �لإخبارية  نيوز  �شكاي  ملحطة  ت�شريحات  يف  تريفيليان 
وللم�شات... لئقة  غري  لألفاظ  تعر�شن  �لرملان  يف  �لن�شاء  جميع 

هذ� �أمر غري مقبول يف �أي مكان ول يف و�شتمن�شرت �أي�شا".
جيوبك  يف  بيديك  �حتفظ  رجال  كنت  �إذ�  �أ�شا�شي  "ب�شكل  و�أ�شافت 

وت�شرف كما لو كانت �بنتك يف �لغرفة".
وذكلللر رئلليلل�للس �للللللوزر�ء �لللريللطللاين بللوريلل�للس جللونلل�للشللون �أملل�للس �لأول 

�خلمي�س �أن م�شاهدة مو�د �إباحية غري مقبول يف �أي مكان عمل.
�لرملان  يف  �للل�للشلللللوك  للل�للشللوء  �لأوىل  �للللو�قلللعلللة  هلللي  هللللذه  وللليلل�للشللت 
بن�شاء  تو  #مي  بللد�أت حركة  2017 عندما  عللام  ففي  �لريطاين، 
يرويهن جتاربهن مع �لتحر�س �جلن�شي يف هوليوود، ظهرت حالت 
مماثلة �أي�شا يف برملان بريطانيا. وحينئذ ��شتقال وزير �لدفاع مايكل 

فالون بعد �عرت�فه باأن �شلوكه كان دون �مل�شتوى �ملطلوب.

حتديد  مللن  �جلمعة  �أملل�للس  متكنت   �ليابان  �إن  �ل�شو�حل  خفر  قللال 
موقع ج�شم �شفينة �شياحية قبالة �شاحلها �ل�شمايل، وذلك بعد �شتة 
�أيام من �ختفائها يف حادث �أ�شفر عن مقتل 14 �شخ�شا على �لأقل 

�أثناء �إبحارها يف رحلة �شياحية.
و�أفاد خفر �ل�شو�حل باأن ج�شم �ل�شفينة )كازو 1( عرث عليه يف مياه 
مياه  يف  �ل�شمالية  هوكايدو  جزيرة  قبالة  مرت�   120 نحو  عمقها 
لقوة  تابعة  �ملللاء  حتت  لكامري�  لقطات  يف  وظهرت  �لظلمة  �شديدة 

�لدفاع �لذ�تي �لبحرية.
وفقدت �ل�شفينة يوم �ل�شبت بعد عدة �شاعات من مغادرتها يف جولة 
و�حلياة  �لوعرة  �ل�شاحلية  بالبيئة  ت�شتهر  �لتي  �شبه �جلزيرة  حول 
�لرية. وكان على من �لقارب 26 �شخ�شا من بينهم طفالن و�ثنان 
من �أفر�د �لطاقم. وقال م�شوؤول يف خفر �ل�شو�حل �إنه مت �لعثور على 

جثث 14 �أما �لباقني فال يز�لون يف عد�د �ملفقودين.
�شخ�س  �أثللر  فقدت  رو�شية  حر��شة  �شفينة  �إن  �ل�شو�حل  خفر  وقللال 
�لبحر غرب جزيرة  ر�شدته كان يرتدي �شرتة جناة وجرفته مياه 

ت�شري �إليها �ليابان با�شم كونا�شريي بعد ظهر �لأربعاء.
كونا�شريي، �ملعروفة باللغة �لرو�شية با�شم كونا�شري، هي و�حدة من 
�إقليمي بني طوكيو  نللز�ع  تقع يف خ�شم  �شمال هوكايدو  جللزر  �أربللع 
ومو�شكو، بعد �أن ��شتوىل عليها �لحتاد �ل�شوفيتي �ل�شابق يف نهاية 

�حلرب �لعاملية �لثانية.

عوا�صم

وا�ضنطن

لندن

طوكيو

•• جاكرتا-اأ ف ب

�لأوكر�ين  دعا نظريه  �أنه  �أم�س  ويللدودو  �لإندوني�شي جوكو  �لرئي�س  �أعلن 
فولودميري زيلين�شكي �إىل قمة جمموعة �لع�شرين �لتي ُيفرت�س �أن ُتعقد يف 
ت�شرين �لثاين/نوفمر يف �إندوني�شيا بح�شور �لرئي�س �لرو�شي فالدميري 
بوتني. وقال ويدودو "دعوُت �لرئي�س زيلين�شكي للم�شاركة يف قّمة جمموعة 
�لع�شرين"، م�شرًي� �إىل �أنه مّت �لتو�شل �إىل ت�شوية تفر�س م�شاركة �أوكر�نيا 
غري �لع�شو يف جمموعة �لع�شرين. و�أو�شح �لزعيم �لإندوني�شي يف خطاب 
�ملقرر عقدها يف  �لقمة  �شي�شارك يف  �أنه  �أكد  �لرو�شي  �لرئي�س  �أن  بالفيديو 
بايل يف ت�شرين �لثاين/نوفمر. وو�جهت �إندوني�شيا �لتي ترت�أ�س جمموعة 
�ملتحدة  �لللوليللات  بقيادة  �لغرب  من  كبرية  �شغوطا  �لللعللام،  هللذ�  �لع�شرين 

ل�شتبعاد رو�شيا من �ملجموعة منذ بدء غزو �أوكر�نيا. لكن جاكرتا قاومت 
�ل�شغوط موؤكدة �أن موقفها يتطلب منها �أن تظل "حمايدة" و�أن �لرئي�س 
�لأمريكي جو بايدن خ�شو�شا �قرتح م�شاركة �أوكر�نيا لتحقيق تو�زن. وكتب 
�لرئي�س �لأوكر�ين يف تغريدة على تويرت �لأربعاء �أن �إندوني�شيا وجهت �إليه 

دعوة حل�شور �لقمة بعد حمادثة هاتفية مع نظريه �لإندوني�شي.
كما حتدث جوكو ويدودو مع �لرئي�س �لرو�شي فالدميري بوتني �خلمي�س. 
�إندوني�شيا على دعوتها �إىل قمة  "بهذه �ملنا�شبة �شكر �لرئي�س بوتني  وقال 
جمموعة �لع�شرين وقال �إنه �شيح�شر". وكان �جتماع لوزر�ء مال جمموعة 
�لع�شرين ك�شف يف ني�شان/�أبريل يف و��شنطن �لنق�شامات �لعميقة ملجموعة 
قبل  مللن  �لجللتللمللاعللات  بع�س  مقاطعة  عللر  �لرئي�شية،  �لللعللامل  �قللتلل�للشللاد�ت 

�لوليات �ملتحدة و�لعديد من �حللفاء �حتجاًجا على م�شاركة �لرو�س.

الرئي�صان الرو�صي والأوكراين مدعّوان اإىل قمة الع�صرين 
•• �صيول-وكاالت

�أُوقف كوريان جنوبيان �أحدهما نقيب يف �جلي�س، بعد �شرقة �أ�شر�ر 
بالعملة  �أجللر  مقابل  �شمايل  كللوري  عميل  �إىل  لإر�شالها  ع�شكرية 

�مل�شّفرة، وفق �شرطة �شيوؤول �أم�س �جلمعة.
و�أحد �جلا�شو�شني نقيب يف �جلي�س وُي�شتبه يف �أنه �أر�شل �إىل عميل 
�لت�شالت  �شبكة  �إىل  بللالللو�للشللول  ت�شمح  معلومات  �شمايل  كلللوري 

�لد�خلية للجي�س �لكوري �جلنوبي.
�ملحافظ  لإد�رة  �للشللركللة  �للشللاحللب  �أعلللملللال  رجللللل  فللهللو  �للللثلللاين  �أملللللا 
�لفرت��شية. وُي�شتبه يف �أنه زود �لأول، بطلب من عميل بيونغ يانغ، 

ب�شكل  ��شتخبار�تية  معلومات  ليجمع  خفية  بكامري�  جمّهز  ب�شو�ر 
�أ�شهل.

وُيّتهم �لثاين �أي�شاً ب�شر�ء وجمع �أجز�ء جهاز "يو ��س ب�س" لقر�شنة 
�لكوري  �لع�شكرية  �إىل نظام �لت�شالت  ب�شرعة و�لو�شول  حا�شوب 

�جلنوبي.
وقال م�شوؤول يف �ل�شرطة �لوطنية �لكورية �جلنوبية �إن "�لرجلني 

�أوقفا بتهمة �نتهاك قانون �لأمن �لقومي".
بالعملة  دولر  �أللللف   600 على  ح�شل  �لأعللمللال  رجللل  �أن  وُي�شتبه 
�ألف دولر، من عميل   38 �لع�شكري على   �مل�شّفرة، يف حني ح�شل 

بيونغ يانغ مقابل خدماتهما، وفق �ل�شرطة.

�صيول توقف كوريني جنوبَيني بتهمة التج�ص�ض لكوريا ال�صمالية

رغم اإحباط غزوة رم�صان.. ما الذي يجذب الإرهاب يف العراق؟

�أوكر�نيا تقر بتكبدها خ�سائر كبرية يف �لهجوم �لرو�سي على �سرقها 

بايدن ي�صعى لتوفري م�صاعدات لأوكرانيا ب�33 مليار دولر

بدفاعهم عن حقوق �ملر�أة و�لعلمانية

�صيوعيو العراق يبحثون عن ا�صتعادة اأجمادهم

•• بغداد-وكاالت

رغم �إعالن رئي�س �لوزر�ء �لعر�قي م�شطفى �لكاظمي 
�إحللبللاط هللجللمللات �إرهللابلليللة علللللى بللغللد�د، يللحللذر خر�ء 
مناخا مغريا  ز�لللت  ما  �لعر�ق  ظللروف  �أن  �أمنيون من 
�لتكتالت  �للشللر�ع  ��للشللتللمللر�ر  مللع  �ملللتللطللرفللة  للجماعات 
مبا  �جلي�س  ت�شليح  عللدم  �لبع�س  وتعمد  �ل�شيا�شية، 

يلزم.
وتعي�س بغد�د منذ �أ�شبوعني ��شتنفار� �أمنيا منذ توعد 
�أبو  �ل�شابق  بل"�لثاأر" لزعيمه  �لإرهللابللي  د�ع�س  تنظيم 
فر�ير  �أمريكية  غللارة  قتلته  �لللذي  �لقر�شي  �إبر�هيم 

�ملا�شي.
�خلا�شة  رم�شان"-  "غزوة  �لأمنية  �لقو�ت  و�أحبطت 
بعمليات لد�ع�س- يف مدن �لأنبار و�شالح �لدين ودياىل 
�شمن �جلولة �لثانية لعملية "�لإر�دة �ل�شلبة" �لعملية 

�لع�شكرية �لتي �أطلقتها �حلكومة 28 مار�س.
وتركزت حمالت "�لإر�دة �ل�شلبة" يف �شحر�ء �جلزيرة 
�شوريا  �حلللدودي مع  �لتما�س  و�لبادية غربا، ومناطق 
�أمنيا  تللوتللر�  ت�شهد  �لللتللي  و�ل�شمالية  �لغربية  و�مللللدن 

وطائفيا بني وقت و�آخر.
�أن  �لللثللالثللاء،  �لكاظمي،  �أعلللللن  وعقب هللذه �حلللمللالت، 
�إرهابية لتنظيم د�ع�س على  "�أحبطت هجمات  �لقو�ت 

بغد�د"، وذلك "بعملية نوعية".
منهم  �نتحاريني،  بللغللد�د  عمليات  قلليللادة  قللو�ت  وقتلت 
و�لأمني  �لإد�ري  �مللل�للشللوؤول  �مللل�للشللهللد�ين،  �للشللد�م  حممد 

لد�ع�س يف بغد�د، قبل تفجري نف�شيهما د�خلها.
عر�قيون  خللر�ء  �أن  �إل  �لأمنية،  �لعمليات  ومللع جنللاح 

يحذرون من �أن �جلمود �ل�شيا�شي نتيجة ف�شل ت�شكيل 
تنتع�س  حيث  �لقومي؛  �لأمللن  على  ينعك�س  �حلكومة 

�جلماعات �لإرهابية يف ظل �شر�ع �لكتل �ل�شيا�شية.
�أمني  وخللبللري  �شابق  �شابط  �ل�شريفي،  �أحللمللد  ويللقللول 
لل"�شكاي نيوز عربية" �إن "�لو�شع �ملرتبك رمبا يعطي 
�شيئا من �جلر�أة لد�ع�س على ��شتعادة ن�شاطه، ف�شال 

عن �أن �حلدود ما ز�ل �مل�شك �ملطلق بها غري متاح".
ويف هذه �لنقطة لفت �إىل �أن �لت�شلل �حلدودي "ي�شيف 
�خلالفات  �أن  �إىل  لله  نللبَّ كما  ب�شرية"،  ملللو�رد  لللد�علل�للس 

ب�شر�ع  يتاأثر  �للللذي  �جلي�س  على  تنعك�س  �ل�شيا�شية 
�لتو�زنات و�ملحا�ش�شة، ويرتد هذ� على مهار�ت �لقتال 
�لقيادة و�ل�شيطرة و�لرقابة �لالزمة لتتبع  ومنظومة 

�لأن�شطة �لإرهابية.
ومللنللذ �نللتللخللابللات �أكللتللوبللر، و�لللفللائللزون و�خلللا�للشللرون يف 
يلل�للشللر حتالف  ت�شكيل �حلللكللومللة؛ حلليللث  �للشللر�ع حلللول 
�لفائز  �ل�شدري  �لتيار  يتزعمه  �لذي  وطن"  "�إنقاذ 
على ت�شكيل حكومة �أغلبية وطنية، فيما ي�شر حتالف 
"�لإطار �لتن�شيقي" �لذي ي�شم تكتالت مو�لية لإير�ن 

على �أن تكون حكومة تو�فقية لتعوي�س خ�شائره.
ويعاين �لعر�ق منذ �لغزو �لأمريكي 2003 من ت�شلل 
و�ملنفذ  يرتبط  �لللذي  �ل�شوري  �ملنفذ  عر  �لإرهابيني 
�لأردين معه مبثلث حدودي و�شحارى و�أودية �شا�شعة.
لوعورة  �ل�شلبة"  "�لإر�دة  عملية  مللعللاجلللة  وبلل�للشللاأِن 
�لأمكنة �لتي يتو�جد فيها د�ع�س، يقول �لفريق يحيى 
للم�شلحة:  للقو�ت  �لقائد  مكتب  با�شم  �لناطق  ر�شول 
"متكنت قطاعاتنا من تنفيذ عمليات نوعية و��شتباقية، 
�أ�شعب  يف  �جلللو  �شقور  �شنها  جوية  �شربات  بو��شطة 

�ملناطق ذ�ت �لطبيعة �جلغر�فية �ملعقدة".
�أن د�ع�س يعمل حاليا مبفارز متنقلة يرت�وح  ويو�شح 
�أن  �إىل  ملل�للشللري�  �أ�للشللخللا�للس،  3 و6  بللني  علللدد مللن فيها 
من  معها  كبري�  تعاونا  تلم�س  بلللد�أت  �لأمللنلليللة  �لللقللو�ت 
�لبياتي  �شرمد  �ل�شرت�تيجي  �خلبري  لكن  �ملو�طنني. 
يرى �أن �فتقار �جلي�س لتجهيز�ت حديثة ي�شّعب مهمة 
يريد  مللن ل  �أن هناك  مللوؤكللد�  �لإرهللللاب،  على  �لق�شاء 

جتهيز �جلي�س �لعر�قي باأحدث �لتقنيات.
وي�شرب لل"�شكاي نيوز عربية" مثال باأن هناك معلومات 
عن تو�جد لد�ع�س يف �ل�شحر�ء �لغربية، وقد يكون يف 
متتلك  �حلكومة  كانت  ولللو  و�لبادية،  �جلللزيللرة  قاطع 
�لقو�ت  على  �ملهمة  خلففت  حمرتفة  م�شرية  طائر�ت 

�لتي تعمل يف �لأجو�ء �جلغر�فية و�ملناخية �ل�شعبة.
تبد�أ  �للليللوم  �حللللروب  و�أغلللللب  تغري،  "�لعامل  ويختتم: 
و�جلهد  �لثقيلة  �ملعد�ت  من  بدل  �حرت�فية  بطائر�ت 
�لكبري �لذي ُي�شْب على �ملقاتل �لعر�قي"، ومع �إ�شادته 
"مباغتة د�ع�س �لذي ما ز�ل  بجهود �لقو�ت حذر من 
يتحرك �شمن قو�طع يف �ملناطق �لغربية و�ل�شمالية".

•• كييف-رويرتز

�أقرت �أوكر�نيا �أم�س �جلمعة باأنها تتكبد خ�شائر كبرية 
يف �لهجوم �لرو�شي على �شرقها لكنها قالت �إن �خل�شائر 
بايدن  �لأمريكي جو  �لرئي�س  دعا  بينما  �أفدح  �لرو�شية 
دولر  مليار   33 قيمها  م�شاعد�ت  لإر�شال  �لكوجنر�س 

لإعانة كييف على �لت�شدي للهجوم.
بايدن  بعر�س  زيلين�شكي  فللولللودميللري  �لرئي�س  و�أ�للشللاد 
للم�شاعدة، و�لذي ي�شل �إىل ما يقرب من ع�شرة �أمثال 
بدء  منذ  �لآن  حتى  و��شنطن  �أر�شلتها  �لتي  �مل�شاعد�ت 

�حلرب يف 24 فر�ير �شباط.
مللن منطقة  �لللركللام  �إز�للللة  على  كييف، عكف عمال  ويف 
�لعا�شمة  رو�شيا �شاروخني على  �أطلقت  �أن  بعد  �شكنية 
�ملتحدة  �لعام لالأمم  �أثناء زيارة �لأمني  �أم�س �خلمي�س 
�أنطونيو جوتريي�س وهو ما و�شفته �أوكر�نيا باأنه هجوم 

على �لأمم �ملتحدة ذ�تها.
علللللى كييف يف �شمال  �للشللن هللجللوم  �أخللفللقللت يف  �أن  وبللعللد 
فر�س  حاليا  رو�للشلليللا  �ملللا�للشللي، حتلللاول  �ل�شهر  �أوكللر�نلليللا 
با�شم  �ملعرفة  �ل�شرقية  �ملناطق  على  �لكاملة  �شيطرتها 

دونبا�س.
بلد�ت  على  �ل�شيطرة  بخ�شارتها  �أوكللر�نلليللا  و�عللرتفللت 
لكنها  �ملا�شي  �لأ�للشللبللوع  �لهجوم  بللد�أ  منذ  هناك  وقللرى 
بثمن  جلللاءت  مو�شكو  حققتها  �لللتللي  �ملكا�شب  �إن  قللالللت 
هزميتها  مللن  بالفعل  �ملنهكة  �لرو�شية  للقو�ت  بللاهللظ 

�ل�شابقة قرب �لعا�شمة.
�لرئا�شي  �مللل�للشللتلل�للشللار  �أريلل�للشللتللوفلليللتلل�للس  �أوللليللكلل�للشللي  وقللللال 
�لأوكر�ين "تكبدنا خ�شائر كبرية لكن �خل�شائر �لرو�شية 

�أفدح بكثري... تكبدو� خ�شائر فادحة".
ومللللن خللللالل تللعللهللده بللتللقللدمي عللل�لللشلللر�ت �ملللللللليلللار�ت من 
�للللللدولر�ت مللن �مللل�للشللاعللد�ت لأوكللر�نلليللا، ز�د بللايللدن من 
ب�شكل كبري.  �للل�للشللر�ع  �ملللتللحللدة يف  �للللوليلللات  ملل�للشللاركللة 

وتر�شل �لوليات �ملتحدة وحلفاوؤها حاليا �أ�شلحة ثقيلة 
لي�س  �لللهللدف  �إن  و��شنطن  وتللقللول  �ملدفعية  ي�شمل  مبللا 
�لقو�ت  �إ�شعاف  �أي�شا  بللل  �لرو�شي  �لهجوم  �شد  فقط 
جري�نها  تهديد  لها  يت�شنى  ل  حتى  �لرو�شية  �مل�شلحة 

مرة �أخرى.
وقال بايدن "نحتاج لهذ� �لقر�ر لدعم �أوكر�نيا يف قتالها 
من �أجل �حلرية... تكلفة تلك �ملعركة لي�شت هينة لكن 
�أكرث تكلفة بكثري". وكتب  �ل�شت�شالم للعدو�ن �شيكون 
�لوليات  لرئي�س  "�شكر�  يللقللول  تغريدة  يف  زيلين�شكي 
�ملتحدة و�ل�شعب �لأمريكي لقيادتهم �مل�شاعد�ت لأوكر�نيا 
يف قتالنا �شد �لعدو�ن �لرو�شي. ند�فع عن قيم م�شرتكة 
وهي �لدميقر�طية و�حلرية. نقدر �مل�شاعدة. �ليوم هي 

مطلوبة �أكرث من �أي وقت م�شى!"
يعني  �أ�شلحة غربية لأوكر�نيا  �إن و�شول  رو�شيا  وقالت 
�لأطللللل�للشللي يف معركة  �للشللمللال  حلللللف  �لآن حتللللارب  �أنلللهلللا 
بللالللوكللالللة. وهلللدد �لللرئلليلل�للس �لللرو�للشللي فللالدميللري بوتني 
حذر  بينما  طبيعته  يحدد  �أن  دون  �لأ�شبوع  هللذ�  بالرد 

وزير �خلارجية �لرو�شي من خطر �ندلع حرب نووية.
�جلبهة  خللط  تق�شف  رو�شيا  �إن  زيلين�شكي  مكتب  قللال 
بالكامل يف منطقة دونيت�شك يف �شرق �لبالد بال�شو�ريخ 
وقللالللت هيئة  و�لللطللائللر�ت.  �لللهللاون  وقللذ�ئللف  و�ملدفعية 
�لأركان �لعامة �لأوكر�نية �إن رو�شيا تق�شف مو�قع على 
جتميع  �إعللادة  من  �لأوكر�نيني  ملنع  �لتما�س  خط  طللول 

�شفوفهم.
خا�س  ب�شكل  عنيفا  كللان  �لللقللتللال  �إن  بريطانيا  وقللالللت 
�جلزء  و�شيفريودونت�شك،  لي�شيت�شان�شك  مدينتي  حول 
�لللرئلليلل�للشللي مللن دونللبللا�للس �للللذي ل تلللز�ل رو�للشلليللا حتاول 
�ل�شيطرة عليه، مبحاولة �لتقدم جنوبا من �إيزيوم �لتي 

ت�شيطر عليها مو�شكو باجتاه �شلوفيان�شك.
تطور�ت  عن  بيان  يف  �لريطانية  �لدفاع  وز�رة  وقالت 
كانت  �لللقللويللة،  �لأوكلللر�نللليلللة  �ملللقللاومللة  "ب�شبب  �حلللللرب 

�ملكا�شب �لرو�شية على �لأر�س حمدودة وحتققت بتكلفة 
كبرية للقو�ت �لرو�شية".

وتدور �أكرث �ملعارك دموية و�أ�شو�أ كارثة �إن�شانية للحرب 
�لبالد  �للشللرق  يف  �شاحلية  مللديللنللة  وهلللي  ملللاريلللوبلللول،  يف 
حتولت �إىل منطقة يعمها �لدمار و�خلر�ب بعد �شهرين 

من �لق�شف و�حل�شار �لرو�شيني.
وتقول �أوكر�نيا �إن 100 �ألف مدين ما ز�لو� يف �ملدينة 
�لتي حتتل رو�شيا معظمها. ويتح�شن �ملئات من �ملدنيني 
مع �آخر �ملد�فعني �ملتبقني يف خمابئ حتت �لأر�س �أ�شفل 

م�شنع كبري لل�شلب.
�ليوم  لعملية  �لتخطيط  �إنه مت  زيلين�شكي  وقال مكتب 
�جلمعة لإخر�ج �ملدنيني من �مل�شنع ومل يذكر تفا�شيل. 
�إىل حد  �لطبيعية  �حلياة  عللادت مظاهر  �لعا�شمة،  ويف 

كبري بعد �أ�شابيع �أجر فيها �ل�شكان على �لحتماء من 
�لق�شف د�خل حمطات �ملرتو.

لكن ل يز�ل باإمكان رو�شيا ق�شف �ملدينة ب�شو�ريخ بعيدة 
�ملدى، كما فعلت �أم�س �خلمي�س، خالل زيارة جوتريي�س، 
فيما و�شفه وزير �لدفاع �لأوكر�ين �أوليك�شي رزنيكوف 

باأنه "هجوم على �أمن �لأمني �لعام و�لأمن �لعاملي".
ومل يقتل �أحد لكن �أربعة �أ�شخا�س على �لأقل �أ�شيبو� يف 
�لنو�فذ  �لتي ه�شمت  �لعا�شمة  �ل�شاروخية يف  �ل�شربة 

و�أدت لتناثر �حلطام يف �ل�شو�رع.
وقال فيتايل كليت�شكو رئي�س بلدية كييف �لذي ي�شرف 
خطري�  مللكللانللا  تلللز�ل  ل  "كييف  �لتنظيف  عملية  علللللى 
هي  �أوكر�نيا  عا�شمة  للرو�س.  هدفا  تللز�ل  ل  وبالطبع 

�لهدف وهم يريدون �حتاللها".

•• بغداد-اأ ف ب

كلللان �حلللللزب �للل�للشلليللوعللي �للللعلللر�ق طللرفللا فللاعللال مللهللمللا يف 
يف تللاريللخ �لللعللر�ق قبل �أن يللاأفللل جنللملله. مللع ذللللك، ي�شعى 
عن  بدفاعهم  ما�شيهم  �أجمللاد  ��شتعادة  �إىل  �ل�شيوعيون 
�مل�شجد عن  "ف�شل  بلد يبقى  �ملللر�أة و�لعلمانية يف  حقوق 

�لدولة" فيه جمّرد فكرة.
و�حتفل �أقدم حزب عر�قي يف ربيع 2022 بعيد تاأ�شي�شه 

�لل88 بحفل �أقيم على �شفاف نهر دجلة يف بغد�د.
ورفعت �لر�يات �حلمر�ء ب�شعار �ملنجل و�ملطرقة، بح�شور 
�ملنا�شرين �لقليلني للحزب �ليوم. فاحلزب �ل�شيوعي مل 
يعد ميلك �أي نائب يف �لرملان بعد مقاطعته �لنتخابات 
�لأخرية، يف حني كان له نائبان يف �لرملان �ل�شابق. �أما عدد 
�أع�شائه، فقليل. وي�شّكل ��شتقطاب �ملنا�شرين لهذ� �حلزب 
يناف�س  �أن  عليه  �إن  �إذ  ومعقد�  �شعبا  �متحانا  �لعلماين 
 . �لدين هوية وعقيدة  �لتي تتخذ من  �لأحللز�ب �لكرى 
ترى �ملحللة �ل�شيا�شية مار�شني �ل�شمري �أن "خطاب ف�شل 

�لعر�ق". ويهيمن  �لدولة ل يز�ل �شعيفاً يف  �مل�شجد عن 
حزبان �شيعيان كبري�ن على �مل�شهد �ل�شيا�شي يف هذ� �لبلد. 
�ل�شدر  مقتدى  �ل�شيعي  �لللديللن  رجللل  هناك  جهة،  فمن 
وتياره، ومناف�شوه يف حتالف �لإطار �لتن�شيقي �لذي ي�شّم 
ت�شكيالت �شيا�شية من �ملو�لني لإير�ن. �أما �ل�شنة، فلديهم، 
�خلا�شة.  �أحز�بهم  و�لرتكمان،  و�مل�شيحيني  �لأكللر�د  كما 
�ل�شيوعي طرفا مهما يف  �لو�قع، كان �حلزب  مقابل هذ� 
حمطات تاريخية عديدة يف �لعر�ق. فبني عامي 1940 
و1950، رفع �ل�شيوعيون �شعار�ت "�لعد�لة �لجتماعية 
ومناه�شة �لمريالية و�إعطاء �شوتا للمحرومني"، كما 
يو�شح طارق ��شماعيل، �ملحلل �ل�شيا�شي يف جامعة كلغاري 

�لكندية.
كانت تلك �ملو��شيع ذ�ت وزن يف �لعر�ق �لذي كان قد نال 
نف�شها  �ل�شعار�ت  وهللذه  �لفقر.  وي�شارع  للتو  ��شتقالله 
�لأول/ ت�شرين  يف  للنظام  �ملناه�شون  �ملتظاهرون  رفعها 
عدد  كللان  �لع�شرين،  �لقرن  �شتينات  يف   .2019 �أكتوبر 
�ألف   15 نحو  يبلغ  �لللعللر�قللي  �ل�شيوعي  �حللللزب  �أعلل�للشللاء 

�شخ�س، وكان و�زناً يف كّل �ملنعطفات �لتاريخية �لتي مرت 
رئي�س  �أول  قا�شم  �لللكللرمي  لعبد  دعمه  وكللان  �لللبللالد.  بها 
�أ�شقطت  �لتي   1958 14 متوز/يوليو  ثللورة  للبالد، يف 
يف  �حلكم  �إىل  �لبعث  حللزب  و�للشللول  لكن  حللازمللاً.  �مللكية، 
للحزب  قوية  �شربة  �شّكل  للقمع،  وتكثيفه  �ل�شبعينات 
ظّل  يف  �ل�شطهاد  من  �شنو�ت  وبعد  �لعر�قي.  �ل�شيوعي 
�لغزو  بعد  نف�شه  �إحياء  �أعللاد �حلللزب  نظام �شد�م ح�شني، 
ي�شّم  �لديكتاتور.  و�شقوط   2003 يف  للبالد  �لأمريكي 
ي�شرح  كما  �لأعلل�للشللاء،  �آلف" مللن  "ب�شعة  حالياً  �حلللزب 
�لو�شول  لي�س  ر�ئللد فهمي. وهللدف �حلللزب حالياً  رئي�شه 
�إىل �حللللكلللم، بلللل طلللرح �لأفلللكلللار وحتللفلليللز �لللنللقللا�للس حول 

�لعلمانية و�لعد�لة �لجتماعية وحقوق �لن�شاء.
و�لتقاليد  �لذكورية  فيه  تهيمن  بلد  كبري يف  وهللذ� حتدٍّ 
للطفولة  �ملللتللحللدة  �لأمم  منظمة  وقللالللت  �لللعلل�للشللائللريللة. 
"على  �إنه  )يوني�شيف( يف بيان مبنا�شبة يوم �ملر�أة �لعاملي 
�لرغم من �جلهود �ملبذولة لتحقيق �مل�شاو�ة و�لتكافوؤ بني 

�جلن�شني، ل تز�ل هناك عو�ئق كبرية يف �لعر�ق".

13 باملئة من عدد �ل�شكان  كذلك، ل متثل �لن�شاء �شوى 
�لنا�شطني مهنياً يف �لعر�ق، وهي و�حدة من �أدنى �لن�شب 
يف �لعامل، وفق �لبنك �لدويل. على �لرغم من هذ� �لو�قع، 
�لأو�شاع تتغري. ويقول  �أن  ر�ئد فهمي )71 عاماً(  يرى 
�شعب  �لأمللر  �لن�شاء،  لللدور  "بالن�شبة  �حلللزب  مكتب  من 
لللكللن هللنللاك تللقللّدمللا. نلللرى بع�س �للل�للشللبللاب �لللذيللن لديهم 
عاماً(،   53( عزيز  زينب  وتوؤيد  �نفتاحاً".  �أكللرث  موقف 
هذه �لق�شايا وتقول �إنها قريبة من �أفكار �حلزب. وتقول 
جتعل  �لللبللالد  على  ت�شيطر  �لللتللي  �لدينية  "�لأحز�ب  �إن 
�إىل  يتوقون  �لذين  و�ل�شباب  �لن�شاء  على  �شعبة  �حلياة 
�أول من  "�حلزب �ل�شيوعي هو  �أن  �حلرية"، م�شددة على 
د�فع عن �ملر�أة". مع ذلك، فقد فّوت �ل�شيوعيون فر�شتهم 
�لأوىل. ففي ت�شرين �لأول/�كتوبر 2019 �أثناء �حلركة 
لقمع  تعر�شت  �لتي  �لنظام  �شد  �لو��شعة  �لحتجاجية 
كان  �لللذي  �لعر�قي  �ل�شيوعي  �حلللزب  يتمكن  مل  دمللوي، 
باإمكانه �أن ينادي ب�شعار�ت �لعد�لة �لجتماعية وحماربة 

�لف�شاد، من �إ�شماع �شوته.

2021 خالل  البحر  يف  فقدوا  مهاجر   3000
•• جنيف-اأ ف ب

لقو�  �شخ�س   3000 مللن  �أكللرث  �أن  �جلمعة  �أملل�للس  �ملتحدة   �لأمم  �أعلنت 
و�ملحيط  �ملتو�شط  �لبحر  عبور  حماولتهم  �أثللنللاء  �أثللرهللم  فقد  �أو  حتفهم 
تلك  �شعف  هي  ح�شيلة  يف  �ملا�شي،  �لعام  �أوروبلللا  �إىل  للو�شول  �لأطل�شي 

�مل�شّجلة قبل عام.
وطالب �لتقرير �جلديد ملفو�شية �لأمم �ملتحدة �ل�شامية ل�شوؤون �لالجئني 
بتحّرك عاجل ملنع �شقوط مزيد من �لقتلى يف �أو�شاط �لالجئني و�ملهاجرين 

�ل�شاعني للو�شول �إىل �أوروبا.
طريقي  عبور  حماولتهم  �أثناء  فقدو�  �شخ�شا   3077 �أن  �لتقرير  ك�شف 

�ملتو�شط و�لأطل�شي للو�شول �إىل �لقارة، مقارنة بل1544 عام 2020.
"من  جنيف  يف  لل�شحافيني  مانتو  �شابيا  �ملفو�شية  با�شم  �لناطقة  وقالت 
�أو فقدو�  �إ�شافيا حتفهم  �شخ�شا   478 لقي  �لعام،  �أنلله منذ مطلع  �ملقلق 
�أو  �أُعلن عن وفاة   ،2021 �أنه بالن�شبة للعام  يف �لبحر". و�أظهر �لتقرير 
1924 �شخ�شا يف طرَقي و�شط �ملتو�شط وغربه، بينما ق�شى  �أثر  فقد�ن 
1153 �شخ�شا �إ�شافيا �أو فقد �أثرهم يف �لطريق �لبحري يف �شمال غرب 

�إفريقيا �ملوؤدي �إىل جزر �لكناري.
قو�رب  بو��شطة  مّتت  بحر�  �لعبور  عمليات  "معظم  �أن  �إىل  مانتو  ولفتت 
�أو  منها  �لعديد  �نقلب  �لبحر،  لرتلليللاد  منا�شبة  وغللري  مكتظة  مطاطية 
بلد�ن على  �لرحلة بحر� من  �أن  �إىل  و�أ�شارت  بوفيات".  ت�شبب  ما  �نكم�س 
�شو�حل غرب �إفريقيا مثل موريتانيا و�ل�شنغال �إىل جزر �لكناري و�لتي قد 

ت�شتغرق ع�شرة �أيام كانت على وجه �خل�شو�س حمفوفة باملخاطر.
وقالت "خرجت �لعديد من �لقو�رب عن م�شارها �أو فقدت من دون �أثر يف 

هذه �ملياه".
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عربي ودويل
اإيران: هجمات اإرهابية وراء نقل اأجهزة طرد مركزي 

•• طهران-رويرتز

نقلت و�شائل �إعالم �إير�نية عن �ملتحدث با�شم منظمة �لطاقة �لذرية 
�أجهزة طرد  �إن نقل  �أم�س �جلمعة  �لإير�نية بهروز كمالوندي قوله 
�إىل  �لنووي  تعر�س موقع كرج  ب�شبب  �أمنا جاء  �أكرث  ملوقع  مركزي 

�إرهابية". "هجمات 
�لذرية  للطاقة  �لدولية  للوكالة  �لعام  �ملدير  جرو�شي  ر�فاييل  قال 
نطنز  يف  �جلللديللدة  �لإيللر�نلليللة  �لللور�للشللة  نقلت  طللهللر�ن  �إن  �خلمي�س 
لتخ�شيب  �للللالزملللة  �مللللركلللزي  �لللطللرد  �أجلللهلللزة  غلليللار  قللطللع  لت�شنيع 

�ليور�نيوم ملوقع حتت �لأر�س.
غربي  كللرج  يف  حاليا  مغلقة  من�شاأة  مللن  �أجللهللزة  �لور�شة  وت�شتخدم 
باأنه  �إيلللر�ن  و�شفته  ملا  �ملا�شي  حللزيللر�ن  يونيو  يف  وتعر�شت  طهر�ن 

هجوم تخريبي من �إ�شر�ئيل.
�إرهابية  "ب�شبب علمية  �لإعللالم عن كمالوندي قوله  ونقلت و�شائل 
�لأمنية  �لإجللر�ء�ت  لت�شديد  ��شطررنا  ت�شا كرج  لها جممع  تعر�س 

ونقل جزء كبري من �أجهزة �لطرد �ملركزي ملوقع �أكرث �أمنا".
�لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  �هتمام  عدم  على  بالالئمة  و�ألقى 
من�شاآت  �شد  خبيثة  بعمليات  �إ�شر�ئيل  قيام  �شبب  هو  هللذ�  �إن  وقللال 
قبل  �لأع�شاء  �لللدول  �أبلغت  �لدولية  �لوكالة  وكانت  �إير�نية.  نووية 
�أ�شبوعني باأن �إير�ن نقلت معد�ت �إىل نطنز دون حتديد �ملكان د�خل 
�ملللوقللع �ملللرت�مللي �لأطلللللر�ف. وقلللال جللرو�للشللي يف مللوؤمتللر �شحفي �إن 
�لوقود. ويقول  "�إحدى قاعات" من�شاأة تخ�شيب  �أقيمت يف  �لور�شة 
حتت  تقريبا  طو�بق  ثالثة  عمق  على  تقع  �ملن�شاأة  �إن  دبلوما�شيون 

�لأر�س بغر�س حمايتها من �ل�شربات �جلوية على ما يبدو.

الكونغر�ض الأمريكي يحيي برناجمًا من احلرب العاملية الثانية لت�صليح اأوكرانيا
•• وا�صنطن-وكاالت

ت�شدير  �شي�شهل  ت�شريعاً  �شاحقة  باأغلبية  �لأمللريللكللي  �لللنللو�ب  جمل�س  �أيللد 
�لعتاد �لع�شكري �إىل �أوكر�نيا، باإحياء قانون �لإعارة و�لتاأجري، �لذي �شاعد 

يف هزمية �أدولف هتلر يف �حلرب �لعاملية �لثانية.
�لدميقر�طية  عن  للدفاع  و�لتاأجري  �لإعللارة  "قانون  �لنو�ب  جمل�س  و�أقللر 
يف �أوكر�نيا 2022" بتاأييد 417 �شوتا ورف�س ع�شرة �أ�شو�ت، وذلك بعد 

ثالثة �أ�شابيع من �إقر�ره يف جمل�س �ل�شيوخ بالإجماع.
بايدن  جللو  �لرئي�س  يوقعه  حتى  �لأبلليلل�للس  �لبيت  �إىل  ذلللك  بعد  و�شُيحال 
�لثانية  �لعاملية  �حلللرب  حقبة  مللن  برنامج  �إحلليللاء  ويعيد  قللانللونللاً.  لي�شبح 
�أو تاأجري عتاد ع�شكري حللفائها، و�شي�شاعد حاليا  باإعارة  �شمح لو��شنطن 
�أوروبا،  �شرق  دول  بولند� وغريها من  �لرو�شي مثل  �لغزو  �ملت�شررين من 

ف�شال عن �أوكر�نيا. وياأمل �أع�شاء �لكونغر�س �أن يوؤتي �لقانون ثماره، كما 
قبل 80 عاما، عر �ل�شماح لل�شركات �لأمريكية باإعادة تزويد �لدول �ل�شريكة 

بالإمد�د�ت ب�شرعة دون �ل�شطر�ر �إىل �جتياز �لعقبات �لبريوقر�طية.
وحثت �لنائب �لدميقر�طية ماري جاي �شكانلون على دعم م�شروع �لقانون 
�لكفاح  يف  �لأمامية  على �خلطوط  �ليوم  �لأوكللر�ين  �ل�شعب  "يقف  قائلة: 
من �أجل �لدميقر�طية و�شد �ل�شتبد�د، وعلى �لوليات �ملتحدة تزويده بكل 
�شاأن م�شروع  �لإن�شانية و�لع�شكرية". ومن  �مل�شاعد�ت  �ملمكنة من  �لتد�بري 
�لقانون �أن ي�شمح للوليات �ملتحدة بتزويد �أوكر�نيا بالعتاد �لآن مع جمرد 
�إلز�م فني بالدفع يف وقت لحق، ومنح ذلك �لعتاد بالأ�شا�س حلكومة كييف. 
من  بايدن  فيه  طلب  �لللذي  �ليوم  نف�س  يف  �لت�شريع،  �لنو�ب  جمل�س  و�أقللر 
�لكوجنر�س �ملو�فقة على 33 مليار دولر �إ�شافية لأوكر�نيا، بينها �أكرث من 

�لأخرى. �لع�شكرية  و�مل�شاعد�ت  و�لذخرية  لالأ�شلحة  دولر  مليار   20

لعدم توفر �لأمو�ل.. لبنان يتوّقف عن تلّقي طلبات ��ست�سد�ر جو�ز�ت �ل�سفر

القارب اللبناين املنكوب.. فر�ض العثور على ناجني تت�صاءل

دول �أخرى تلغي �لقيود بالكامل للتعاي�س مع �لفريو�س 

ال�صني تتم�صك با�صراتيجية �صفر كوفيد رغم متلمل الراأي العام 

•• بريوت-وكاالت

"قارب �ملوت"،  �لللذي جتّلى يف غرق  يتفاَعل �حلللدث �ملفجع 
�أ�شبوع من حلول  �إىل �شقوط عدد من �ل�شحايا قبل  و�أدى 

عيد �لفطر يف بحر �شمال لبنان.
ورّجحت م�شادر طّبية للموقع "�شكاي نيوز عربية" �شعوبة 
�لتي  �لفاجعة  على  ليال   6 مللرور  بعد  ناجني  على  �لعثور 
من  معظمهم  �شخ�شاً  ع�شرين  عن  يقل  ل  ما  بحياة  �أودت 

�لن�شاء و�لأطفال.
ويرفع �أهايل �ل�شحايا �ل�شوت عالياً للعمل على �شحب جثث 

�أبنائهم �لتي ل ز�لت غارقة يف �ملاء باأ�شرع ما ميكن.
لأهايل  يومية  �عت�شامات  طر�بل�س  مللرفللاأ  مدخل  وي�شهد 
عائلة  ومنها  �خلمي�س،  �آخللرهللا  كللان  و�ملفقودين،  �ل�شحايا 
مرعب �لتي ل ز�لت جثث ن�شائها و�أطفالها جمهولة �مل�شري 
و�ملكان. وقالت قريبة �ل�شحايا �ل�شحفية ن�شرين مرعب يف 
حديث مع "موقع �شكاي نيوز عربية": "لليلة �ل�شاد�شة على 
�لتو�يل ل ز�لت جثث �ثنتني من بنات عمي و�أولدهن �إ�شافة 
�ىل �أقاربهن جمهولة �مل�شري، بينما تقول �لدولة �إنها تقوم 
نعتر  كعائلة  �إلينا  "بالن�شبة  مرعب:  و�أ�شافت  بو�جبها". 
لي�س  بلله  تقوم  فما  بو�جبها،  �لقيام  عللن  متقاع�شة  �لللدولللة 
كافياً، وبح�شب �ملعلومات �لتي بحوزتنا �أن �لن�شاء و�لأطفال 
كانو� د�خل مق�شورة �لزورق، بينما كان �لرجال على �شطح 
"عدد  �أن  و�أو�شحت  �لبحث"،  عملية  ي�شهل  وهللذ�  �للللزورق، 

مفقودي عائلة مرعب 5 بني ن�شاء و�أطفال".

نحن ن�شدق �لناجني
و��شتغربت مرعب "عدم �لقدرة على �شحب �جلثث لليوم"، 
للتاأكيد  �خلمي�س  �لعائلة  نفذته  �لللذي  "�لعت�شام  وقالت: 
على �شرورة �شحب �جلثث وت�شليمها للعائلة و�لأهم �إجر�ء 

حتقيق �شفاف". وتابعت: "بب�شاطة نحن ن�شدق �لناجني".
و�نتقدت مرعب تعاطي بع�س �لإعالم �ملحلي "�خلجول" مع 
"م�شنفة  �أن مدينة طر�بل�س  يوؤكد  �لذي  �ملفجعة،  �حلادثة 

من �لفئة �لعا�شرة لدى �لدولة �للبنانية".
�ملرئية  �ملللحللللليللة  �لإعلللللالم  و�للشللائللل  بللعلل�للس  "عر�س  وقلللاللللت: 
�أنه م�شابه للحادثة �حلالية من �شاأنه  ت�شجياًل قدمياً على 
�أن يحرف �لق�شية عن م�شارها �حلقيقي و�شط تخوف من 

�ملتاجرة بق�شية �جلثث �ملفقودة".
و�أ�شافت مرعب: "فوجئت �لعائلة ب�شفر �أفر�د منها، وعرفت 
باخلر من و�شائل �لإعالم، وكانت �شرتف�س م�شروع �ل�شفر 

من �لأ�شا�س".

وختمت: "من قام بعملية تهريب �ملهاجرين كان برفقتهم، 
وقد يكون �أخطاأ بزيادة �حلمولة وعدد �لركاب، ولكن �ملوؤكد 

�أن �ملركب �أٌغرق ومل يغرق من تلقاء نف�شه".

�مل�شاعي م�شتمرة
�شكاي  ملوقع  �ملللدين  للدفاع  �لعامة  �ملديرية  م�شادر  وقالت 
�للللتلللو�يل، تو��شل  "لليوم �خلللاملل�للس علللللى  �أنللله  نلليللوز عللربلليللة 
عنا�شر من وحللدة �لإنللقللاذ �لبحري يف �لللدفللاع �ملللدين ومن 
�لبحرية  �لللوحللد�ت  مللللوؤ�زرة  �لعمل  �ملللجللاورة،  �ملللر�كللز �لرية 
و�مل�شح  و�لإنلللقلللاذ  �لبحث  عمليات  يف  �للللللبللنللاين،  �جلي�س  يف 
�ل�شامل بر�ً وبحر�ً عن �ملفقودين". وم�شاء �خلمي�س �نت�شر 

مقطع فيديو جديد على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي ُيظهر 
"قارب �ملوت" قرب �شاطئ طر�بل�س وعمليات  حلظات غرق 
�لإنقاذ، يف م�شهد مرّوع وم�شاهد قا�شية. وُت�شمع يف �لفيديو 
عنا�شر  جللهللود  و�للشللط  و�لأطلللفلللال  �لن�شاء  ��شتغاثة  �أ�للشللو�ت 

�جلي�س �للبناين لإنقاذهم.
 يذكر �أّن عمليات �لبحث عن �شحايا �حلادثة تتو��شل لليوم 
�خلام�س على �لتو�يل، وت�شارك فيها وحد�ت من �جلي�س �إىل 

جانب وحدة من قو�ت �ليونيفيل.
�لبحر على عمق  قللاع  عللالللق يف  �لللغللارق  �للللزورق  �أّن  ويعتقد 

�لركاب. من  مفقودين  جثث  فيه  وحُتتجز  مرت،   400
من  �ملللزيللد  �إىل  يحتاج  �جلي�س  �أّن  مطلعة  ملل�للشللادر  وتللقللول 

�لدعم باآلت متخ�ش�شة لإمتام �ملهمة.
�لقارب،  �لتحقيق جارياً يف مالب�شات ق�شية غرق  ول يز�ل 
�لبحث  يتم  بينما  حمتجز،  �جلن�شية  �شوري  مهرب  وهناك 

عن مهرَبنْي �آخَرين مّتهَمني بال�شلوع يف ت�شليل �لركاب.
وغرق �لقارب يف 23 �أبريل، وعلى متنه ع�شر�ت �ملهاجرين 
�للبنانيني،  مللن  معظمهم  �إيللطللاللليللا،  نحو  �ل�شرعيني  غللري 
�لن�شاء  و�أغلللللبللهللم ملللن  و�لللشلللوريلللون  فللللل�للشللطلليللنلليللون  وبلليللنللهللم 
منهم،   45 �إنللقللاذ  من  �للبناين  �جلي�س  ومتكن  و�لأطللفللال. 

و�نت�شال جثامني 6 �آخرين.
�ملا�شية  �لأيلللام  خللالل  كبري  ب�شكل  �لللرو�يللات  ت�شارب  وبعد 
حول �لأعد�د �لدقيقة لركاب �لقارب �ملنكوب، بد�أت ق�ش�س 
�ملفقودين تظهر للعيان، وترجح تقدير�ت ر�شمية �أن عددهم 

ل يقل عن 23 �شخ�شاً.

جو�ز�ت �شفر
�إ�شد�ر  �مللل�للشللوؤول عللن  �للبناين، �جلللهللاز  �لللعللام  �أعلللللن �لأملللن 
�ملو�طنني  طلبات  تلّقي  عّلق  �أّنلله  لبنان،  يف  �ل�شفر  جلللو�ز�ت 
خمزونه  لأّن  جللديللدة  �شفر  جلللو�ز�ت  با�شت�شد�ر  �لللر�غللبللني 

من �جلو�ز�ت �شارف على �لنفاد ب�شبب �لطلب �لهائل عليها 
ولعدم توفر �لتمويل �لالزم ل�شر�ء كميات جديدة منها.

وقالت �ملديرية �لعامة لالأمن �لعام يف بيان �إّنه منذ 2020 
فاقت  �ل�شفر،  جو�ز�ت  طلبات  على  كبري�ً  �شغطاً  "�شهدت 
خمزون  على  �أّثلللر  مّمللا  �ل�شابقة،  �لأعللللو�م  �أ�للشللعللاف  ع�شر�ت 
مطلع  منذ  حاولت  �أّنها  و�أ�شافت  لديها".  �ل�شفر  جللو�ز�ت 
من  وطلبت  �لللالزمللة  �لإ�شافية  �لكميات  تاأمني   2021
لتحقيق  �للللللالزم  �لللتللمللويللل  بللتللاأمللني  "�لتعجيل  �حلللكللومللة 
�مل�شروع" ولكن "حتى تاريخه مل يتّم �إيفاء �ل�شركة �ملتعاِقدة 
�لكمية  ت�شليم  تللاأجلليللل  �إىل  �أّدى  مّمللا  �ملللوّقللع،  �لعقد  قيمة 
�ملطلوبة �إىل �لأمن �لعام، يف وقت بد�أت فيه �لكمّية �ملتوّفرة 

من جو�ز�ت �ل�شفر بالنفاد".
بح�شب  �لعام،  لالأمن  �لعامة  �ملديرية  �أوقفت  عليه،  وبناء 
ة مو�عيد جو�ز�ت �ل�شفر )...( وذلك  "�لعمل مبن�شّ �لبيان 
حلني قيام �ملعنيني باإجر�ء �لالزم وتاأمني �لأمو�ل �ملطلوبة 

لتنفيذ �لعقد �ملرم مع �ل�شركة".
�شيتّم  ة  �ملن�شّ على  لديه موعد�ً  "كّل من  �أّن  �لبيان  و�أو�شح 

منحه جو�ز �شفر وفقاً للموعد �ملعطى له �شابقاً".
م�شبوقة  غللري  �قت�شادية  بللاأزمللة   2019 منذ  لبنان  وميللّر 
يف تاريخ �لبالد و�إحدى �أ�شو�أ �لأزمللات يف تاريخ �لعامل منذ 

�لدويل. للبنك  وفقاً   ،1850
وفقدت �لعملة �لوطنية �أكرث من %90 من قيمتها وغرق 

حو�يل %80 من �للبنانيني يف �لفقر.
ودفلللع �لنللهلليللار �لقللتلل�للشللادي غللري �مللل�للشللبللوق و�نلللعلللد�م �لأمن 
وتدهور �خلدمات �لعامة �لأ�شا�شية عدد�ً كبري�ً من �لعائالت 

و�ل�شباب �إىل �لهجرة.
�أبريل  �لعربي" يف  "�لباروميرت  �شبكة  �أجرته  م�شح  و�أظهر 
�إىل  يطمحون  �للبنانيني  ن�شف  من  يقرب  ما  �أّن  -ني�شان، 

�لهجرة.

•• بكني-اأ ف ب

ح�ّس م�شوؤولون �شحّيون �شينيون �أم�س �ل�شلطات على 
تز�يد  رغللم  كوفيد  �شفر  ��شرت�تيجية  يف  قدما  �مل�شي 
�شكان  متلمل  علللللى  و�ملللوؤ�للشللر�ت  �لقللتلل�للشللاديللة  تكاليفها 

مدينة �شنغهاي �خلا�شعة لإغالق.
�حتو�ء  يف  ب�شيا�شتها  مت�شكها  ملللر�ر�  �حلللكللومللة  �أكلللدت 
�لإ�شابات ب�شرعة من خالل عمليات �لإغالق و�لفحو�س 
�جلماعية، لكنها و�جهت حتديات كبرية جر�ء �ملتحورة 

�أوميكرون �شديدة �لعدوى.
�أو جزئيا هذ�  مت �إغالق �لعديد من �ملدن �لكرى كليا 
�لعام، وبينها �شنغهاي حيث ُيحجر �شكانها �لبالغ عددهم 

نحو 25 مليونا بالكامل تقريبا منذ �أ�شابيع.
وقلللللال نلللائلللب ملللديلللر جلللنللة �للل�للشللحللة �لللوطللنلليللة يل بن 
�إن �شيا�شة �ل�شني يف ما يتعلق بالفريو�س  لل�شحافيني 
و�ل�شيطرة  �للللوبلللاء  مللن  للللللوقللايللة  �للشللحللري  "�شالح  هللي 

عليه".
وحّذر من �أنه "�إذ� ��شرتخينا... وتركنا �لفريو�س ينت�شر، 

ف�شي�شاب عدد كبري من �لنا�س".
لكن �ل�شرت�تيجية �شببت معاناة �قت�شادية و��شطر�بات 
وتو�جه  �ملللتللعللرثة،  �لإملللللد�د  �للشللال�للشللل  خ�شو�شا  طللالللت 
�شنغهاي �شعوبة يف توفري �لطعام �لطازج للمحجورين 
على  م�شاكل يف �حل�شول  و�أبلغ مر�شى عن  �ملللنللازل،  يف 

رعاية �شحّية �إذ� مل تكن م�شابا بكوفيد.
�لعام  �لغ�شب  على  �خلمي�س  جديدة  موؤ�شر�ت  ظهرت 

و�لإحباط من �لقيود يف هذه �ملدينة �لكبرية.
�لتو��شل  مللللو�قللللع  علللللللى  فللليلللديلللو  ملللقلللاطلللع  و�نلللتللل�لللشلللرت 
م�شاء  منازلهم  يف  �لأو�ين  يقرعون  ل�شكان  �لجتماعي 

�خلمي�س، يف ��شتجابة على ما يبدو لدعو�ت لالحتجاج 
على �لإغالق.

�لك�شف عن هويتها،  �ل�شكان طالبة عدم  �إحللدى  وقالت 
�إنها �ن�شمت �إىل �حتجاج ت�شمن قرع �لأو�ين بعد �شماع 

مثل هذه �لأ�شو�ت يف حّيها.
و�شّرحت لفر�ن�س بر�س "�أرى �لكثري من مقاطع �لفيديو 

�ملماثلة لأ�شخا�س يعي�شون يف خمتلف �لأحياء".
لكن يبدو �أن �ملحتوى �ملتعلق بهذه �لحتجاجات خ�شع 
للللللرقللابللة �عللتللبللار� مللن �جلللمللعللة وتللعللّذر �لللعللثللور عليه يف 
من�شات �لتو��شل �لجتماعي �ل�شينية مثل دوين وويبو 

�ل�شبيه بتويرت.
�حل�شابات  مئات  مع  "يتعامل" يوميا  �أنلله  ويبو  و�أعلن 
�لفريو�س  بتف�شي  �ملتعلقة  �ملحتوى  قو�عد  تنتهك  �لتي 

يف �شنغهاي.
 8000 �أكرث من  و�أز�ل" �خلمي�س  "حتقق  �أنه  و�أو�شح 
�أوردت �شفحة �لإ�شر�ف �لر�شمية على  من�شور، وفق ما 

ويبو.
وتاأتي مقاطع �لفيديو �لأخرية يف �أعقاب �نت�شار لقطات 
�للل�للشللهللر تظهر �شكانا  �للشللابللق مللن هلللذ�  ممللاثلللللة يف وقلللت 
و�قية،  يرتدون مالب�س  �شرطة  يت�شاجرون مع عنا�شر 

و�آخرون يقتحمون حو�جز طالبني �لطعام.

ج�شيمة" "خماطر 
�لأوىل  �لأيللام  منذ  لكوفيد  �نت�شار  �أ�شو�أ  �ل�شني  تو�جه 
وفاة  حالة   52 عن  �جلمعة  و�أبلغت  �لفريو�س،  لظهور 
كلها يف �شنغهاي. بد�أت دول �أخرى �إلغاء �لقيود بالكامل 
�ل�شينيني  �مللل�للشللوؤولللني  لللكللن  �لللفللريو�للس،  مللع  للتعاي�س 
"خماطر  �إن ذللللك للليلل�للس خللليلللار� لأنلللله يلل�للشللكللل  يللقللولللون 

ج�شيمة" على نظام �ل�شحة �لعام يف �لبالد.
ليانغ  �لوطنية  �ل�شحة  �للجنة  يف  �خلللبللري  �أ�للشللار  كما 
و�نيان �جلمعة �إىل �أن معدل �لتطعيم بني كبار �ل�شن يف 

�ل�شني لي�س مرتفعا مبا يكفي.
جاء تعهد �حلكومة مبو��شلة �شيا�شات �شفر كوفيد قبل 
عطلة عيد �لعمال، وهي تقليديا و�حدة من �أكرث فرت�ت 

�ل�شفر �زدحاما يف �ل�شني.
�لرحالت خالل  �إن عدد  �لنقل  م�شوؤول يف قطاع  وقللال 
�أن ينخف�س  �أيام من �ملتوقع  �لعطلة �لتي متتد خم�شة 

هذ� �لعام بن�شبة 62 يف �ملئة مقارنة بعام 2021.
�لقت�شادية  بللالللتللد�علليللات  بللاأ�للشللره  �لللعللامل  �شكان  و�شعر 
 - �ل�شني  يف  �ملتبعة  �ل�شارمة  �ل�شيا�شات  عن  �لناجمة 

ثاين �أكر �قت�شاد يف �لعامل.
�أن عمليات  �لعمالقة �خلمي�س من  �آبللل  �شركة  وحللذرت 
�لإغالق على خلفية كوفيد يف �ل�شني من بني �لعو�مل 
حزير�ن/يونيو  يف  �لف�شلية  �لنتائج  على  �شتوؤثر  �لتي 

مبقد�ر ير�وح من 4 �إىل 8 مليار�ت دولر.
مللن جللانللبلله، �للشللدد رئي�س غللرفللة �لللتللجللارة �لأوروبللليلللة يف 
�ل�شني يورغ ووتكي يف ت�شريح ل�شحيفة "ذي ماركت �إن 

زي زي" على �أن �لأولوية و��شحة للم�شوؤولني.

خاركييف الأوكرانية.. خرباء يبحثون عن بقايا ال�صواريخ 
•• خاركيف-اأ ف ب

يف خاركيف ثاين مدينة يف �أوكر�نيا تقع يف �شمال �شرق �لبالد وت�شتهدفها 
�ل�شو�ريخ �لرو�شية بال توقف، تتلقى خدمة �لطو�رئ �ت�شالت يرد عليها 
بللقللايللا �ملقذوفات  نلللزع  �أجلللل  �إىل مللو�قللع مللن  �لأللللغلللام للتوجه  �إز�لللللة  خلللر�ء 

�خلطرية.
�لدفاع  �إد�رة  يف  يعمل  كولونيل  لفتنانت  برتبه  �شابط  وهللو  �إيللغللور،  وقللال 
نتلقى  "عموما،  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �لألللغللام  �إز�للللة  يف  ومتخ�ش�س  �ملللدين 
�لعدد يتغري كل يوم" فالأربعاء  �لأقللل يوميا.  �ت�شال هاتفيا على  خم�شني 
"مثال تلقينا 82 مكاملة" و�إن كان عدد كبري من �لأ�شخا�س يت�شلون لإز�لة 
�ل�شغري يف مدر�شة.  بد�أت جولة فريقه  نف�شه. و�شباح �خلمي�س،  �ل�شاروخ 
ول تعي�س �ملدينة بحد ذ�تها على وقع ق�شف مكثف. لكن �لأحياء �ل�شمالية 
�أي وقت  ُت�شتهدف يوميا ب�شربات دقيقة وع�شو�ئية ومتباعدة يف  �ل�شرقية 

من �لنهار �أو �لليل، ي�شقط فيها قتلى غالبا.
وتقع هذه �ملدر�شة بالتحديد يف و�حدة من هذه �ملناطق.

ويخرتق �شقف مكتب بالطابق �لأول �شوء �شم�س �ل�شباح �لقوية من فجوة 

قطرها مرت و�حد. وحتطمت �لنو�فذ وغطت �لأر�س كومة من �لأنقا�س.
وقالت �شيدة من �ملدر�شة رف�شت ك�شف ��شمها وهي تقود خر�ء �إز�لة �لألغام 
�إىل �لطابق �لعلوي "حدث ق�شف يف �حلي و�أ�شيب �ل�شطح. ك�شر زجاج كل 
�لنو�فذ. �شعرنا بخوف كبري ومل نعرف ما �إذ� كانت قد �نفجرت )�ملقذوفات( 

�أم ل".
وهذه �ل�شيدة هي �لتي �ت�شلت باخلر�ء �لذين مل يعرثو� على �شيء عندما 
بحثو� يف كومة �لأنقا�س باأقد�مهم. لكنهم وجدو� جزء� من �ل�شاروخ خارج 

نو�فذ �ملكتب مبا�شرة.
على م�شافة 300 مرت فقط يف طريق مير عر ق�شبان �ملباين �لتي بنيت 
يف �حلقبة �ل�شوفياتية، يظهر جزء من �شاروخ مزروع مثل �شهم يف �لأر�س 

�ل�شفلتية. وقد ت�شبب بحفرة غري عميقة قطرها 50 �شنتيمرت�.
�لفارغ ل  �ملعدين  �لأنبوب  لكن  بيده  �إز�لته  �ألألغام  نزع  �أحد خر�ء  يحاول 
ويحفر  �لرجل جمرفة  �لطرق، يحمل  �إ�شالح  وعلى غر�ر عمال  يتزحزح. 

حول �لأنبوب لتحريكه.
و�ل�شاروخ من بقايا قذيفة �أطلقتها قاذفة �شو�ريخ �شوفياتية من طر�ز "بي 
�م21 غر�د" ويبلغ مد�ها بني خم�شة كيلومرت�ت و45 كيلومرت�. وميكن 

�لقاذفة �إطالق 40 �شاروخا على �لتو�يل.
 11 �ل�شعود  �ملللرة، يتعني على �خلللر�ء  على م�شافة مبنيني برجيني هذه 
طابقا على �ل�شالمل، ثم ت�شّلق �شلم �شغري للو�شول �إىل �شطح �إحدى هذه 

�لكتل �ل�شكنية �ملبنية يف عهد �ل�شوفيات و�لنموذجية يف هذه �لأحياء.
من هذ� �ملبنى، ميكن م�شاهدة خاركيف باأكملها من كل �لجتاهات، مع غابة 

يف �شمال �شرق �ملدينة ميكن �جلنود �لرو�س �أن يق�شفو� منها �ملدينة.
ويقع خط �جلبهة على م�شافة �أقل من خم�شة كيلومرت�ت فيما تبعد �حلدود 

�لرو�شية ع�شر�ت �لكيلومرت�ت.
�أنبوب  �لأ�شفل،  يف  �لأنقا�س  ويف  كبرية.  فجوة  بل  �شاروخ  ل  �ل�شطح  على 
يو�شع يف  �لأخللللرى،  �ملعدنية  �لهياكل  مللن  وكللغللريه  جللديللد.  غلللر�د  �للشللاروخ 

�شندوق �شيارة رباعية �لدفع للخر�ء.
ويتقدم رجل �إىل �لفريق لت�شليمه قطعة كبرية من �ملعدن هي بقايا �شدئة 

من قنبلة �أو �شاروخ.
ويقول له �أحد خر�ء �إز�لة �لألغام "يف �ملرة �ملقبلة، من �لأف�شل �لت�شال بنا 

و�شناأتي ونزيله. ل حتمله بنف�شك".
وي�شتاأنف �لفريق عملية �لبحث متوجها �أق�شى �شرق �ملدينة قرب �لطريق 

�للتفايف �لذي �أ�شبح منطقة عازلة تف�شل بني �جلبهتني حاليا.
يتعلق �لأمر هذه �ملرة مببنى من خم�شة طو�بق. على �لو�جهة �خلر�شانية، 
�للون  يلفها  �شنتيمرت�   50 قطرها  فجوة  و�لثالث،  �لثاين  �لطابقني  بني 

�لأ�شود.
من  طويلة  قطعة  �لأول،  �لطابق  يف  �إيفانيفنا  �أنتونينا  �شقة  دخللول  وعند 

�شاروخ غر�د مزروعة يف حمامها �ل�شغري.
وقالت �ل�شيدة �لتي مل تكن موجودة يف �ملبنى عندما �أ�شابه �لق�شف "عندما 
جئت كان كل �شيء مدمر�. حدث ذلك �أم�س". و�أو�شحت خلر�ء نزع �لألغام 

بهم". �ت�شلت  �شالمتي  �أجل  ومن  خميفا  �لأمر  "كان 
وخالل �ل�شاعات �لثالث تقريبا �لتي ��شتغرقتها مهمة �لبحث عن �شو�ريخ 
�نفجار�ت  وكللذلللك  �لأوكللر�نلليللة  �ملدفعية  ق�شف  دوي  ي�شمع  كللان  �حللللي،  يف 

�ل�شو�ريخ �لرو�شية.
ويرد فريق �إز�لة �لألغام على �شوؤ�ل عن �شبب ق�شف مناطق �شكنية، باإمياءة 

تعني �أن �لأمر متعلق باملز�ج.
�إىل  �ملدينة  من  �ل�شرقية  �ل�شمالية  �لأحلليللاء  على  �خلمي�س  �لق�شف  و�أدى 

�شقوط قتيل وجريحني، بينما قتل ثالثة �أ�شخا�س يف ق�شف �لثالثاء.

جزر �صليمان: كان على اأ�صراليا 
اإخبارنا بتوقيع اتفاقية »اأكو�ض« م�صبقًا

•• عوا�صم-وكاالت

�لوقت  يف  �أ�شرت�ليا  �شوغافار�،  مانا�شيه  �شليمان  جزر  وزر�ء  رئي�س  �نتقد 
�شليمان  جللزر  بني  �ملوقعة  �لأمنية  �لتفاقية  تد�عيات  فيه  ت�شتمر  �لللذي  

و�ل�شني.
بللالده مل حتذر  �إن  �أم�س �جلمعة،  �لرملان  �أمللام  كلمة  �شوغافار� يف  وقللال 
و�لوليات  بريطانيا  مللع  �أمللنللي  �تللفللاق  توقيع   قبل  �أ�شرت�ليا  مللن  م�شبقاً 

�ملتحدة يف 2021 يت�شمن �حل�شول على غو��شات نووية.
�أعلنت �لدول �لثالث يف �شبتمر )�أيلول( �ملا�شي �ل�شر�كة �لدفاعية �لثالثية 
�ملعروفة بل "�أكو�س" و�لتي ت�شمح لها بتبادل �لتكنولوجيا �لتي تغطي �لأمن 
�ل�شير�ين، و�لذكاء �ل�شطناعي، و�لأنظمة حتت �ملاء و�لقدر�ت �لهجومية 

بعيدة �ملدى.
وكللان من  �لإعلللالم.  و�شائل  �أكو�س من  "علمت مبعاهدة  �شوغافار�:  وقللال 
مللع جزر  �لت�شاور  �لللهللادي،  �ملحيط  دول  �أ�للشللرة  دولللة ع�شو يف  مللن  �ملتوقع 

�شليمان ودول �ملحيط �لهادي ل�شمان �شفافية معاهدة �أكو�س".
وتابع �شوغافار� "�أدرك �أن �أ�شرت�ليا دولة ذ�ت �شيادة، وميكنها �لدخول يف �أي 

معاهدة تريدها، ب�شفافية �أو دونها، وهو بال�شبط ما فعلوه مع �أكو�س".
ذلك  يف  مبللا  �لغربية،  �للللدول  �نللتللقللاد�ت  بعد  �شوغافار�  ت�شريحات  وتللاأتللي 
�أمنية بني �ل�شني وجزر  �أ�شرت�ليا ونيوزيلند� و�لوليات �ملتحدة لتفاقية 

�شليمان.
بطريقة  نت�شرف  مل  �أكللو�للس،  �أ�شرت�ليا  وقعت  "عندما  �شوغافار�:  وقللال 
م�شيفاً  علىينا"،  تللرتتللب  قللد  �لللتللي  �لآثللللار  عللن  ه�شتريية  �أو  م�شرحية 

�أ�شرت�ليا". قر�ر  "�حرتمنا 
ونيوزيلند�  �أ�شرت�ليا  �أر�شلت  �شليمان،  جزر  يف  �لأخللرية  �ل�شطر�بات  ويف 

عنا�شر من قو�ت �لدفاع و�شفن و�شرطة لدعم ��شتقر�ر �لبالد.
ومع ذلك، �نتقد �شوغافار� معاهد�ت بالده مع �أ�شرت�ليا، وو�شفها مب�شوبة 
بالق�شور لأنها "مل تنجح يف �حتو�ء" �ل�شغب يف نوفمر )ت�شرين �لثاين(.

ي�شار �إىل �أن جزر �شليمان دولة جزيرة �شمال �شرق �أ�شرت�ليا، ي�شكنها حو�يل 
كبرية. ��شرت�تيجية  �أهمية  لها  ولكن  فقط،  �ألف   700
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عربي ودويل

حركة م�شروع تون�س تطرح مبادرة جديدة�لد�شتوري �حلر عند �لطبوبي

لعبة ع�ض الأ�صابع ت�صتعل.. رو�صيا تعتمد الروبل خلري�صون
•• مو�صكو-وكاالت

قررت رو�شيا ��شتخد�م عملة �لروبل يف خري�شون �لأوكر�نية بعد 
�ل�شيطرة عليها، وت�شكيل �إد�ر�ت ع�شكرية يف �ملدينة �ل�شرت�تيجية. 
ذ�ت  خري�شون  منطقة  على  بالكامل  �لثالثاء،  رو�شيا،  و�شيطرت 
�لأهللملليللة �لقللتلل�للشللاديللة و�لللتللي ت�شمل جلللزء� مللن �لللطللريللق �لري 
�لو��شل بني �شبه جزيرة �لقرم و�ملناطق �لنف�شالية �ملدعومة من 

رو�شيا يف �شرق �أوكر�نيا.

قر�ر �لروبل يف خري�سون
مبنطقة  �لرو�شية  �ملدنية  �لع�شكرية  �لإد�رة  رئي�س  نائب  وقللال 
جنوب  يف  �لللو�قللعللة  �ملنطقة  �إن  �للشللرتمللو�للشللوف  كللرييللل  خللري�للشللون 
مايو  �أول  مللن  بلللدء�  �لللرو�للشللي  �لللروبللل  ��شتخد�م  �شتبد�أ  �أوكللر�نلليللا 

�ملقبل.
ما  �شي�شتغرق  �لرو�شي  �لروبل  �إىل  خري�شون  حتللول  �أن  وي�شيف 
��شتخد�مه  �شيجري  �لللفللرتة  هلللذه  وخلللالل  �أ�للشللهللر،   4 �إىل  ي�شل 
لوكالة  وفقا  "هريفنا"،  �لأوكللر�نلليللة  �لعملة  مللع  جنب  �إىل  جنبا 

"نوفو�شتي" �لرو�شية.
وتقول �ل�شلطات �ملحلية يف �أوكر�نيا، �إن رو�شيا عينت رئي�س بلدية 
بذلك  لتكون  �ملحلية،  �ملللقللر�ت  على  و�شيطرت  خللري�للشللون  يف  لها 
يف  �حللللرب  منذ  �لللرو�للس  عليه  ي�شيطر  كبري  ح�شري  مللركللز  �أول 

�أوكر�نيا.
�لإقليمية  �لللعللا�للشللمللة  علللللى خلللري�لللشلللون،  �ل�للشللتلليللالء  �لللشلللاأن  ومللللن 
�لبحر  �إىل  دنلليللر  نهر  يتدفق  حيث  �جلللنللوبلليللة،  �ل�شرت�تيجية 
�لأ�شود، �أن ميثل �أول �شقوط ملركز عمر�ين مهم منذ بدء �لهجوم 

�لرو�شي يف 24 فر�ير �ملا�شي.
وهذ� يعني �أن �لقو�ت �لرو�شية بات باإمكانها �لآن عبور نهر دنير، 
كونها  يف  �أهميتها  تكمن  كما  ق�شمني،  �إىل  �أوكر�نيا  يق�شم  �لللذي 
�جلنوب  من  �آزوف  بحر  على  وتطل  دنير،  نهر  م�شب  على  تقع 

�ل�شرقي، و�لبحر �لأ�شود من �جلنوب �لغربي.
يقول كرييل  �لرو�شي،  بالروبل  �لأوكر�نية  �لعملة  ��شتبد�ل  وعن 
باملدينة  �لرو�شية  �لع�شكرية  �لإد�رة  رئي�س  نائب  �شرتميو�شوف، 
من  حتريرها  بعد  �أوكللر�نلليللا  �شيطرة  �إىل  تللعللود  لللن  "�ملنطقة  �إن 

�لقوميني �لأوكر�نيني �ملتطرفني".
بل  و�ردة،  غري  �أوكر�نيا  �إىل  خري�شون  منطقة  "عودة  وي�شيف: 
كييف  تتمكن  ولللن  �قت�شاديا،  �ملنطقة  تتطور  و�شوف  م�شتحيلة، 
�أر��شيها،  على  �لنازية  و�شيا�شاتها  �شيطرتها  �لآن من فر�س  بعد 

بهدف تدمري هوية �ملو�طنني"، وفقا لوكالة �لأنباء �لرو�شية.
ويردف �شرتميو�شوف: "�ملهمة �لآن هي ��شتعادة �قت�شاد �ملنطقة، 
ول يوجد �أي تخطيط ل�شتفتاء�ت بها لإن�شاء جمهورية خري�شون 
�ل�شعبية، لكنها �شتتحول �إىل �أر�س مزدهرة، ولن يكون فيها مكان 

لالأيديولوجية �لنازية �لأوكر�نية"، بح�شب قوله.
�ل�شيا�شية  للللللدر��للشللات  �ملللتللو�للشللط  �للشللرق  مللنللتللدى  مللديللر  ويلللقلللول 
و�ل�شرت�تيجية حممد حامد �إن "هدف رو�شيا منذ بد�ية �حلرب 
لها  �ملو�لية  �ملناطق  �إىل  و�شمها  �لأوكللر�نلليللة  �لأر��للشللى  ق�شم  هو 
�لرو�شية  �لللقللوملليللة  حلللمللايللة  ولللوغللانلل�للشللك  دونيت�شك  مللنللاطللق  مللع 
و�ملللو�طللنلليللني �ملللوؤيللديللن ملو�شكو د�خلللل �أوكللر�نلليللا، مللن وجللهللة نظر 
هذ�  "لتحقيق  نيوزعربية":  "�شكاي  ملللوقللع  وي�شيف  مو�شكو". 
�لهدف يتم ��شتدعاء �مللف �لقت�شادي و�لجتماعي ومنهما تاأتي 
قر�ر�ت مثل ��شتبد�ل �لعملية �لأوكر�نية يف تلك �ملناطق بالروبل 
�لرو�شي"، م�شري� �إىل �أن "ورقة �لروبل وتغيري �لهوية يف خري�شون 
و�ملناطق �ملو�لية ملو�شكو �أو تقع حتت �شيطرتها �أمر طبيعي و�شمن 
غايات بوتن من تلك �حلرب". وعن �أ�شباب ذلك يقول حامد �إنه 
تلك  يف  و�لجتماعية  �ل�شيا�شية  �لدميغر�فية  لتغيري  "خمطط 
�مل�شتوى  على  بالكامل  لرو�شيا  مللوؤيللدة  بيئة  خلق  بهدف  �ملناطق 
�أن  �إىل  لفتاً  �أوكر�ين"،  نفوذ  �أي  وطرد  و�لجتماعي  �لقت�شادي 
�شمن  رو�شية  ثبويتة  �أور�ق  هوؤلء  �شيحمل  �ملقبل  �لأيام  "خالل 

هذ� �ملخطط".

جمهورية �نف�سالية
وحتدثت تقارير عن �أن رو�شيا ت�شعى �إىل ف�شل مدينة خري�شون 
عن �أوكر�نيا ب�شكل نهائي و�إجر�ء ��شتفتاء �شعبي لإقامة جمهورية 

�نف�شالية باملنطقة على غر�ر منطقتي دونيت�شك ولوغان�شك.
كما تتحدث تقارير متعددة عن عمليات �ختطاف لعمد�ء منتخبني 
دميقر�طيا، وقادة حمليني رف�شو� �لتعاون مع �لقو�ت �لرو�شية يف 

خري�شون بعد �ل�شيطرة عليها.

��شتفتاء  لإجللر�ء  رو�شية  م�شاٍع  �لأوكر�نيون من  �مل�شوؤولون  وحذر 
�شبه  من  �لقريبة  خري�شون  مدينة  يف  م�شتقلة  جمهورية  لإن�شاء 
جزيرة �لقرم ومنذ مار�س �ملا�شي، نبه وزير �خلارجية �لأوكر�ين 
�إقامة  "يريدون  قللائللال:  �مللللحلللاولت،  تلللللك  �إىل  كللوللليللبللا،  دملليللرتو 

جمهورية �شعبية ز�ئفة ثالثة يف خري�شون �لأوكر�نية".
ويف تغريدة �شابقة قال كوليبا: "بعد �شيناريو عام 2014، يقوم 
�لرو�س مبحاولت يائ�شة لتنظيم ��شتفتاء ز�ئف لإن�شاء جمهورية 

م�شتقلة يف خري�شون".
ومعلقا يقول �ل�شيناتور �لرو�شي عن �شبه جزيرة �لقرم، �شريغي 
�أوكر�نيا  �نهيار  م�شوؤولية  تتحمل  �لغربية  �لللدول  �إن  ت�شيكوف، 

كدولة موحدة.
وي�شيف �أن "�لوليات �ملتحدة ودول حلف �لناتو هي �لتي نظمت 
�نقالب دولة يف كييف وحولت �أوكر�نيا �إىل دولة معادية لرو�شيا"، 

بح�شب موقع "رو�شيا �ليوم".
�لرو�شية يف  و�لثقافة  �لرو�س  "�شنتدخل حلماية حقوق  ويللردف: 

�لنازية".  �أوكر�نيا من  لتحرير  بو�شعنا  ما  �شنعمل  كما  �أوكر�نيا، 
ويقول �خلبري يف �ل�شاأن �لرو�شي نبيل ر�شو�ن، �إن ملدينة خري�شون 
�أهمية خا�شة بالن�شبة للرو�س، ففيها �شد نهر دنير �لذي مت هدمه 
لتاأمني �ملياه �لعذبة ل�شبه جزيرة �لقرم �لتي �شمتها رو�شيا يف عام 
2014، كما �أن �لهيمنة على هذ� �لنهر �لذي يق�شم �أوكر�نيا �إىل 

�شطرين، وهو مك�شب ��شرت�تيجي وع�شكري لرو�شيا.
��شتبد�ل  �أن  عربية"  نيوز  "�شكاي  ملوقع  ت�شريحات  يف  وي�شيف 
�لروبل �لرو�شي بالعملة �لأوكر�نية يف تلك �ملنطقة هو دللة على 
�إطالة �أمد �حلرب وف�شل �أوكر�نيا عن مو�نيها يف �لبحر �لأ�شود، 
يللز�ل بعيد�،  �أوكللر�نلليللا ل  �لرو�شي مللن  �أن �خللللروج  يللدل على  كما 
ويوؤكد م�شاعي رو�شيا �إقامة مناطق �نف�شالية يف �أوكر�نيا بهدف 

تق�شيمها".
�لغرب  بني  �لأ�شابع  ع�س  "لعبة  �شمن  ياأتي  �لللقللر�ر  �أن  ويللردف 
بفعل  تللهللاويللهللا  بللعللد  �لللرو�للشلليللة  �لللعللملللللة  دعلللم  بللهللدف  ومو�شكو"، 

�لعقوبات �لغربية.

حريق غابات يف ولية نيو مك�صيكو الأمريكية 
•• تاو�س-رويرتز

قال م�شوؤولون حمليون �إن حريق غابات ناجم عن �جلفاف �أتى على 166 منزل يف �شمال ولية نيو مك�شيكو �لأمريكية ويهدد 
مئات �ملنازل �لأخرى مع هبوب رياح قوية تدفع �أل�شنة �للهب نحو قرى جبلية. و��شتعد �لآلف من �ل�شكان ملغادرة منازلهم و�شط 
خماوف من �أن تدفع �لرياح �لعا�شفة �ليوم �جلمعة بالنري�ن �إىل �ملجتمعات يف و�دي مور� على بعد نحو 64 كيلومرت� �شمال 
�شرقي �شانتا يف. وهذ� �حلريق هو �لأكر و�لأكرث تدمري� من بني ع�شر�ت من حر�ئق �لغابات �مل�شتعرة يف جنوب غرب �لوليات 
�ملناخ. وحتولت منازل حمرتقة  �لعام ب�شبب تغري  �نت�شار� وبللد�أت يف وقت مبكر هذ�  �أكرث  �إن �حلر�ئق  �ملتحدة. ويقول علماء 
�إىل �أكو�م من �ملعدن على طول �لطريق 94 �إىل مور�، حيث فر �ل�شكان من حريق �متد ب�شرعة و�شر��شة غري م�شبوقة يف هذه 
�ملناطق �لزر�عية �ملعتادة منذ فرتة طويلة على حر�ئق �لغابات. وحث �مل�شوؤولون �ل�شكان على �ل�شتعد�د للفر�ر من �لنري�ن �لتي 
�أجرت حو�يل ع�شرة �آلف �شخ�س على �لهرب ولكنها مل ت�شفر عن �أي وفيات حتى �لآن. و�أدى �جلفاف �مل�شتمر منذ 25 عاما 
�إىل جتفيف جذوع �لأ�شجار و�لأغ�شان حتى و�شلت ن�شبة �لرطوبة بها �إىل ثمانية باملئة، وهي ن�شبة �أقل من تلك �ملوجودة يف 

�لأخ�شاب �مل�شتخدمة يف ت�شييد �ملنازل، مما يجعل �جلبال و�لوديان �حلرجية يف خطر �شديد من �حلر�ئق.

اأملانيا ت�صتدعي ال�صفري 
الركي 

••برلني-اأ ف ب

خلفية  على  �أنللقللرة  �شفري  �جلمعة  �أملل�للس  بللرلللني   ��شتدعت 
�حلكم �ل�شادر ب�شجن عثمان كافال �ملعار�س �لبارز للرئي�س 
�لللرتكللي رجللب طيب �إردوغلللللان، وفللق مللا �أعلللللن نللاطللق با�شم 

�خلارجية �لأملانية.
وقال �مل�شدر خالل موؤمتر �شحفي دوري للحكومة "ميكنني 
وز�رة  �إىل  �لللرتكللي  �ل�شفري  ��شتدعينا  بللاأنللنللا  لكم  �أقلللول  �أن 
�حلكومة" حيال  و�أو�شحنا جمللدد� موقف  �ليوم  �خلارجية 

�لق�شية.

بريطانيا تر�صل خرباء مل�صاعدة اأوكرانيا 
•• لندن-رويرتز

قالت بريطانيا �أم�س �جلمعة �إنها �شرت�شل خر�ء مل�شاعدة �أوكر�نيا يف جمع �لأدلة ومالحقة مرتكبي 
جر�ئم �حلرب ومن �ملقرر �أن ي�شل �لفريق �إىل بولند� يف �أو�ئل مايو �أيار.

تقول �أوكر�نيا �إنها حتقق يف حو�يل 7600 جرمية حرب حمتملة وتتحرى عن 500 م�شتبه به على 
�لأقل يف �أعقاب �لغزو �لرو�شي يف 24 فر�ير �شباط. وذكرت وزيرة �خلارجية �لريطانية ليز تر��س 
و�شت�شاعد  �لن�شاء.  و�رتكبت فظائع مروعة، مبا يف ذلك �شد  �أوكر�نيا  �إىل  �لوح�شية  "رو�شيا جلبت 
على  فالدميري" بوتني  �لرو�شي  "�لرئي�س  نظام  وحما�شبة  �حلقيقة  ك�شف  يف  �لريطانية  �خلللرة 
�أفعاله". ياأتي هذ� �لإعالن يف �لوقت �لذي تتوجه فيه تر��س �إىل لهاي للقاء رئي�س �ملحكمة �جلنائية 

�لدولية �لقا�شي بيوتر هوفمان�شكي ونظريها �لهولندي فوبكه هويك�شرت�.
وجاء يف بيان �شادر عن وز�رة �خلارجية �أن "�لفريق �ملتخ�ش�س �شي�شاعد �حلكومة �لأوكر�نية يف جمع 

�لأدلة ومالحقة مرتكبي جر�ئم �حلرب و�شي�شم خر�ء يف �لعنف �جلن�شي �ملرتبط بال�شر�عات".

ترف�س جبهة �خلال�س وروزنامة �سعيد

مو�صي ُتطالب احّتاد ال�صغل مبنع الكارثة املحدقة بتون�ض
•• الفجر -تون�س

�أّنه  �أّكللدت عبري مو�شي رئي�شة �حلللزب �لد�شتوري �حلللر،     
بتون�س"،  �ملحدقة  �لكارثة  "منع  �ل�شغل  �حتللاد  من  ُينتظر 
"�حلاكم  بللل  �أ�شمته  بلله مللن  يللقللوم  جملللددة رفلل�للس حزبها مللا 
ذلك  و��للشللفللة  �شعّيد  قي�س  �لرئي�س  �ىل  ��للشللارة  يف  باأمره" 
بالكارثة معترة �ن �ملناخ �لنتخابي "قذر"، مرزة رف�شها 

كل �مل�شار �لنتخابي و�لروزنامة �لنتخابية.
   ونقلت �شحيفة "�ل�شباح" �ملحلية يف عددها �ل�شادر �أم�س 
�جلمعة عن مو�شي قولها يف حو�ر معها: "ننتظر �ن يو��شل 
فرحات  درب  على  �لعمل  لل�شغل  �لتون�شي  �لللعللام  �لحتلللاد 
يف  نرف�س  بللالللبللالد...  �ملحدقة  �لكارثة  هللذه  ومينع  ح�شاد 
�حلاكم  به  يقوم  ما  قاطعا  رف�شا  �حلر  �لد�شتوري  �حلللزب 

باأمره )قي�س �شعّيد(".
�لدين  نللور  �ل�شغل،  �لللعللام لحتلللاد  �لأملللني  ��شتقبل  وقللد     
�لطبوبي �شباح �م�س �جلمعة ، وفد� عن �حلزب �لد�شتوري 
�حلر بقيادة عبري مو�شي رئي�شة �حلزب وقد مت خالل هذ� 

�للقاء �لتطرق للو�شع �لعام يف �لبالد . 
�ل�شابي  �لعياري وحممد  فلللاروق  مللن  كللل  �للقاء     وح�شر 
وفق  �لوطني  �لتنفيذي  �ملكتب  �أع�شاء  �لعرفاوي  وهللاديللة 

بالغ �شادر عن �حتاد �ل�شغل.
   وي�شار �ىل �ن �لحتاد �لعام �لتون�شي لل�شغل، كان قد �عتر 
�خلمي�س، �أن �مل�شهد �ل�شيا�شي يت�شم ب�شر�عات �شيا�شية و" 
�شطحات منفردة ومغامر�ت �شبيانية " تنذر بتفكك �لدولة 
�لجتماعية  �حلللالللة  وتللدهللور  �لقت�شادي  �لو�شع  و�نهيار 
�أن  �لجللر�ء، مقّدر�  " �ملفقرين" وخا�شة  �ملو�طنني  لعموم 
توتر �ملناخ �لدويل و�لإقليمي كانت له تد�عيات على �ل�شاأن 

�لوطني خا�شة بعد 25 يوليو 2021.
   و�نتقد، يف بيان له، مبنا�شبة �لحتفاء بعيد �ل�شغل يف غرة 
لر�شم �خلطط  �ل�شيا�شية  �لإر�دة  �شنة، غياب  مايو من كل 
�لللوطللنلليللة �لجتماعية  �لللقللوى  و�إ�لللشلللر�ك  �لللر�مللج  وو�للشللع 
للخروج من �لأزمة و�إيجاد �حللول يف ظل تو��شل �شيا�شة 
لل  " �لتخبط و�لرجتال".   وبخ�شو�س �مكانية �لن�شمام 
"جبهة �خلال�س �لوطنية"، قالت عبري مو�شي: "�لن�شمام 
جلبهة �خلللال�للس �لللوطللنللي مللرفللو�للس بللاعللتللبللار �نللهللا جبهة 
مع  �لتحالف  جبهة  وهللي  ل  كيف  �لللذقللون،  على  �ل�شحك 

�لنه�شة و�لنتهازيني و�ئتالف �لتكفري و�لعنف ".
 17 يللوم  �ملللزمللع تنظيمها  �لت�شريعية  �لنللتللخللابللات     وعللن 
دي�شمر 2022 قالت مو�شي: "نرف�س كل �مل�شار �لنتخابي 
�لد�شتور  مع  تعار�شها  �أ�شا�س  على  �لنتخابية  و�لروزنامة 
و�للللقلللانلللون و�مللللعلللاهلللد�ت �لللدوللليللة و�ملللعللايللري �لللدوللليللة وقد 
وحماولة  �مل�شار  لهذ�  �لت�شدي  مرحلة  يف  كحزب  �نطلقنا 
لكل  �شيكون  ذلللك  وبعد  به  يقوم  عّما  بللاأمللره  �حلاكم  �ثناء 

حادث حديث ".
   و��شافت "نطالب �ليوم بانتخابات ت�شريعية ينبثق عنها 
بللرملللان جللديللد خمتلف عللن �للل�للشللابللق ويللقللطللع مللع منظومة 
�لنتخابي  �ملناخ  �أّن  يف  يكمن  �ليوم  �ل�شكال  لكن  �لخللو�ن 
تنقيته خا�شة يف ظّل  �ل�شروري  ومللن  �لللقللذ�رة  يعاين من 

�لبالد  يف  �ليوم  حد  �ىل  �مل�شبوه  �لجنبي  �لتمويل  تو��شل 
�مل�شرت�ب  و�لللنلل�للشللاط  �للل�للشلليللا�للشللي  �لللفلل�للشللاد  �أذرع  تللنللامللي  مللع 

ل�شركات �شر �لآر�ء �لتي ت�شّوق لأ�شباح ".
"نرف�س رف�شا قاطعا تغيري �لقانون �لنتخابي     وتابعت 
عن  تنجر  �لتي  �خلللطللرية  �لللتللجللاوز�ت  ونرف�س  مبر��شيم، 
بالنظر �ىل  ذلك، كما نرف�س �ل�شتفتاء وهو غري قانوين 

�لقانون �لنتخابي �حلايل ".
   و�أكدت �نه "ل ميكن عر�س �أّي ن�س لال�شتفتاء �إّل يف �إطار 
قانوين  ولدينا جتللاوز  �لرملان  عليه يف  �لت�شويت  ن�س مت 
تعي�شه �لبالد وفيه �لكثري من �لت�شلط و�لهيمنة و�لعتد�ء 

على �شيادة �ل�شعب ".
عجز  ظل  يف  �أ�شهر   9 منذ  "نعي�س  مو�شي  عبري  وقالت     
وهذ�  �لع�شو�ئية  �ملر��شيم  يف  للطعن  للق�شاء  �للجوء  عن 
�نحر�ف خطري بال�شلطة و�شيكون �ملوعد يوم 15 مايو مع 
م�شرية �لزحف باأعد�د غفرية من طرف �أن�شار �لد�شتوري 
وتفكيكها  �لدولة  تدمري  لرف�س  قرطاج  ق�شر  نحو  �حلللر 

و�لتي هي �لآن حتت �شيطرة �شخ�س و�حد".

ميثاق جمهوري
   مللن جللانللبللهللا، �قللرتحللت حللركللة ملل�للشللروع تللونلل�للس، يف بيان 
�آجللال ق�شرية تكون عبارة عن ميثاق  �إعللد�د وثيقة يف  لها، 

و�للتز�مات  �مللللبلللادئ  ملللن  جللملللللة  فلليلله  تلل�للشللمللن  جللمللهللوري 
مللا قبل  �إىل  �لللرجللوع  عللدم  مللا ت�شمن  بللقللدر  �لللتللي  �ملت�شلة 
م�شار�  �لثالثة  للجمهورية  �ملرور  جتعل  فاإنها  يوليو   25
�شروريا وتفاو�شيا ت�شاركيا �شو�ء تعلق �لمر بتغيري �لنظام 
�ل�شعب  دعوة  يف  �أو  �لنتخابية  و�لبيئة  و�لقانون  �ل�شيا�شي 

حل�شم �خلالف بال�شتفتاء. 
   و�أو�شحت �حلركة، �أن كافة �لأطر�ف �ملم�شية على �مليثاق 
وبال�شتعد�د  فيه،  �لللو�ردة  بامل�شامني  "�للتز�م  بل  �شتتعهد 
�خللللروج من  خللارطللة  حللول  فلللور� لالنطالق يف مفاو�شات 
و�لأ�شقف  �لأولويات  وبتحديد  جتلياتها،  مبختلف  �لأزمللة 
ومبفاو�شات  �ملللقللرتحللة،  �لآللليللات  لكل  �لإلللز�ملليللة  �لزمنية 
مينعه  من  �أو  للم�شار  �لن�شمام  يرف�س  من  منها  يق�شى 

حكم ق�شائي عادل".
�لقائمة،  �ل�شيا�شية  �ل�شلطة  م�شاركة  "مع  �نها  وبينت     
�لعام  �لحتللاد  ر�أ�شها  وعلى  �لوطنية  �ملنظمات  تعهيد  يقُع 
�لتون�شي لل�شغل، بلعب دور رئي�شي يف �لإ�شر�ف و�ل�شهر على 
�مل�شوؤوليات عند �لقت�شاء، �شمانا  �مل�شار وتنفيذه وحتميل 

للحيادية".
   كما دعت �حلركة كل �لأطر�ف �إىل �للتز�م بحد �أدنى من 
�لف�شفا�شة  �ل�شعار�ت  عن  و�لبتعاد  و�لو�قعية  �لعقالنية 
�لنق�شامات  لأن  �مللل�للشللادة،  و�لتعبئة  بالتعبئة  و�لللتللنللاحللر 

�إد�رتللهللا ل ح�شمها  و�ملطلوب ح�شن  �ملجتمع طبيعية  د�خللل 
مبحاولت �لق�شاء على �لختالف. وهي حماولت مل تنجح 
تاريخيا يف �أي مكان، موؤكدة �أن هذ� �مل�شعى ل ينفي �شرورة 

�ملحا�شبة وفق �لقانون �لعادل ودون ت�شّف �أو توظيف.
لللبللعللث هلليللئللة طلللللو�رئ �قت�شادية     وذّكلللللرت مبللقللرتحللاتللهللا 
و�جتماعية وطنية ملو�جهة �لأزمات �ملتفاقمة �لتي ل تنفّك 
للديبلوما�شية  �أعلللللى  ملجل�س  �إ�شافة  فللاأكللرث.  �أكللرث  تتعّفن 
للتعامل مع �لتغيري�ت �لهائلة يف �لأو�شاع �لدولية وحتديد 

��شرت�تيجية تون�س خلدمة م�شاحلها.
�مل�شروط بجملة  �لتفاو�شي  �ملنهج  �أن هذ�  �أي�شا  و�أكللدت     
من �للتز�مات هو �شبيل منطقي للخروج من �لأزمة، دون 
�أن مينع ذلك �إثر�ء �مل�شار مبقرتحات بناءة تتقدم بها كافة 
�لأطر�ف مبنا�شبة �لفعاليات �ملذكورة. فال�شر�عات �ملفتوحة 
ذ�ك  �و  �لطرف  هللذ�  ل�شالح  تقّدم  لأي  تدفع  مل  �ملتاأججة 
�أ�شال.    معّقد�  كان  ما  تعقيد  يف  �ملوؤ�شف  جناحها  با�شتثناء 
ولفتت �حلركة ىل �أنها نبهت مر�ر� وتكر�ر� خلطورة �لو�شع 

و�قرتحت �آليات متعددة لف�س �مل�شاكل و�لنز�عات.
   وي�شار هنا �أي�شا �ىل �ن نور�لدين �لطبوبي زعي �ملركزية 
�لنقابية، طرح فكرة هيئة حكماء تتكون من ثالثة �أ�شخا�س 
لها �حلرية باأن تت�شل بكل حزب على حدة وت�شتمع �إىل كل 

طرف على حدة.
   و�أ�شار رئي�س �حتاد �ل�شغل، �إىل �أن "هذه �لهيئة �ملقرتحة 
يتم  رئي�شية  عللنللاويللن  ي�شم  وطللنللي  ميثاق  �شياغة  تللتللوىل 
�شو�ء  �لللو�قللع،  �إىل  لرتجمتها  �ملتخ�ش�شني  على  عر�شها 
�لقت�شادي  �أو  �لللد�للشللتللوري  �لللقللانللون  يف  �ملتخ�ش�شني  مللن 
و�لبيئة و�لطاقة وغريها، للخروج ب�شالم من �لأزمة" وفق 

تعبريه.

احلر  الد�صتوري  عن  وفدا  يلتقي  النقابية  للمركزية  العام  • الأمني 
وطني لتفاو�ض  يوؤ�ص�ض  جمهوري  ميثاق  اإعداد  اإىل  تدعو  تون�ض  • م�صروع 

اأكرب ن�صر لقوات بريطانية يف 
�صرق اأوروبا منذ احلرب الباردة

•• لندن-وكاالت

بللريللطللانلليللة بنحو  قلللللو�ت  تللل�لللشلللارك 
تللللدريللللبللللات  يف  جللللنللللدي   8000
�لعدو�ن  مو�جهة  يف  �أوروبلللا  ب�شرق 
�أكلللللر  �لللللرو�للللشللللي يف و�حلللللللللدة ملللللن 
�إر�للللللشللللللال �جللللللنلللللود منذ  علللمللللللليلللات 
ع�شر�ت  و�شرت�شل  �لباردة.  �حلللرب 
�إىل  فنلند�  من  دول،  �إىل  �لدبابات 
�ل�شيف  هلللذ�  �ل�شمالية  مللقللدونلليللا 
مبللوجللب خللطللط تللعللززت مللنللذ غزو 
رو�شيا �أوكر�نيا، ح�شب وكالة �لأنباء 
�لريطانية "بي �إيه ميديا". وقال 
وزير �لدفاع بني و�ل�س، �إن "�إظهار 
�لت�شامن و�لقوة" �شي�شهد �ن�شمام 
قللللو�ت بللريللطللانلليللة �إىل �حللللللفللاء يف 
حلف �شمال �لأطل�شي وحتالف قوة 
فنلند�،  ت�شم  �لتي  �مل�شرتكة  �مل�شاة 
و�ل�شويد، للم�شاركة يف �لتدريبات. 
وقالت وز�رة �لدفاع �لريطانية، �إن 
بعيد،  �أمللد  منذ  مرجمة  �خلطوة 
لكنها تعززت بعد حرب رو�شيا على 

�أوكر�نيا يف 24 فر�ير -�شباط.

ر�لللشللليلللده �خرت  �ملللللدعللللو /  فلللقلللد 
بنغالدي�س   ، ر�لللشللليلللد  عللللبللللدور 
�جلللنلل�للشلليللة جللللللو�ز �لللشلللفلللره رقم 
يرجى    )A01772306(
ت�شليمه  عللللللليللله  يللللعللللرث  مملللللن 
بال�شفارة �لبنغالدي�شية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �صفر
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العدد 13533 بتاريخ 2022/4/30 

�إعــــــــــالن
�ل�شلللللادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئلللرة  تعلن 

�عمال �ملر�فق �ملحدودة- �بوظبي
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2944755 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13533 بتاريخ 2022/4/30 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شلللللادة/تيكنووي�شن �ل�شيانة و�ملقاولت

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3021725 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شامل جمعه غريب ياقوت �لكتبى %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف عبد�لعزيز حممد �شلطان حمد �لكندى

تعديل ن�شاط / �إ�شافة مقاولت م�شاريع �ملبانى بانو�عها 4100002
تعديل ن�شاط / �إ�شافة �شيانة �ملباين 4329901

تعديل ن�شاط / حذف خدمات �لتنظيف �لد�خلية للمباين 8121001
تعديل ن�شاط / حذف خدمات تنظيف �لحو��س 8129013

تعديل ن�شاط / حذف �شيانة خطوط �ل�شرف �ل�شحي 3700003
تعديل ن�شاط / حذف مقاولت تركيب �أنظمة �لتكييف و�لتهوية وتريد �لهو�ء و�شيانتها 4322005

تعديل ن�شاط / حذف �أعمال تبليط �لأر�شيات و�جلدر�ن 4330019
تعديل ن�شاط / حذف تركيب معد�ت و�أجهزة �لأمن و�ملر�قبة و�شيانتها 4321009

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13533 بتاريخ 2022/4/30 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شلللللادة/جيفز بلغر�فيا

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1019096 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة رول فوؤ�د ر�شيد دعبول %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف نا�شر �حمد جمعه �لظريف �ل�شام�شى

تعديل نوع �لرخ�شة / من جتارية �إىل مهنية

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل موؤ�ش�شة مهنية

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13533 بتاريخ 2022/4/30 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شلللللادة/�ربيا للمقاولت �لعامة

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2715683 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شعيد م�شبح ر��شد غافان �ملقباىل %50

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة على م�شبح ر��شد غافان �ملقباىل %50
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شعيد م�شبح ر��شد غافان �ملقباىل

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل �إ�شم جتاري من/ �ربيا للمقاولت �لعامه 
ARIBA GENERAL CONTRACTING 

�إىل /�ربيا للمقاولت �لعامه ذ.م.م 1 ذ.م.م 
ARIBA GENERAL CONTRACTING L.L.C L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13533 بتاريخ 2022/4/30 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شلللللادة/مرطبات برجر �لختيار

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1012494 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة خالد عبد�هلل �شامل �جلابرى %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة كونه عبد�هلل �شيفيتوبار� %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف خالد عبد�هلل �شامل �جلابرى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �إ�شم جتاري من/ مرطبات برجر �لختيار 

BARGER CHOICE REFESHMENT 

�إىل/مرطبات برجر �لختيار ذ.م.م
BURGER CHOICE REFRESHMENTS L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13533 بتاريخ 2022/4/30 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شلللللادة/لمر لتجارة م�شتح�شر�ت �لتجميل- 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م  رخ�شة رقم:4296737 

تعديل �إ�شم جتاري من/ لمر لتجارة م�شتح�شر�ت �لتجميل - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

LAMBER COSMETICS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل/لمر لتجارة م�شتح�شر�ت �لتجميل - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

LAMBRE COSMETICS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط / �إ�شافة جتارة �لعطور - باجلملة  4649026

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة ��شتري�د 4610008

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق 

�و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13533 بتاريخ 2022/4/30 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:موزيدو �ل�شرق �لو�شط للتكنولوجيا ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:ط 5 مكتب رقم 105 وحدة بناية/ �حمد علي حممد عبد�هلل 

�ل�شايغ C63 جزيرة �بوظبي �خلالدية غرب 10 ق
CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي: 1950889 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
�لتجارية-  �أبوظبي  حمكمة  حكم  على  بناء  وذلك  �ل�شركة  وت�شفية  حل   -  1
�بتد�ئي- �ملحكمة �لتجارية بتاريخ 2022/03/21 للق�شاء يف �إمارة �أبوظبي.  
2 - تعيني �ل�شيد/ه مرمي عبد�هلل �ملطرو�شي كم�شفي ق�شائي لل�شركة بتاريخ 

تاريخ �لتعديل:2022/4/29  2022/03/21
�ملعني  �مل�شفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13533 بتاريخ 2022/4/30 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شلللللادة/حمل �م بي لت�شليح 

CN �ملولد�ت و�ملحركات رخ�شة رقم:2947116 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة حمد �شامل حمد�ن �شامل �ل�شام�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف م�شعل �شعيد رفعان �حلبابي �لقحطاين

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13533 بتاريخ 2022/4/30 

�إعــــــــــالن
ل�شبغ  �لوتد  �ل�شلللللادة/كر�ج  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئلللرة  تعلن 

CN و�شمكرة �ل�شيار�ت رخ�شة رقم:4085571 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة م�شبح حمد م�شبح علي �لر��شدي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف ذياب عبيد حممد عبيد �لكعبي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13533 بتاريخ 2022/4/30 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شلللللادة/قهوة �لرزة

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2685431 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة فاطمه �شامل يو�شف ح�شن �ليافعي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 حذف جا�شم حممد �حمد ح�شن �حلمادي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13533 بتاريخ 2022/4/30 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شلللللادة/كم تو وو�س ذ.م.م

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2711077 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حممد �حمد ح�شن �حلمادى من �شريك �إىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء / حممد �حمد ح�شن �حلمادى من 51 % �إىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممود �حمد حممد �بو عوده

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
 تعديل �إ�شم جتاري من/ كم تو وو�س ذ.م.م 

COME TO WASH L.L.C

�إىل /كم تو وو�س - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م 
 COME TO WASH - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �شبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق 

�و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

لإعالناتكم
يرجى �لت�سال على ف����ي 

هاتف:024488300 

 فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae

العدد 13533 بتاريخ 2022/4/30 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0002139 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : بهانو �ي�شرد��س ماجناين  
جمهول حمل �لإقامة :   

�نت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/5/12 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية 
وتقدمي مذكرة   ، وكيل معتمد  بو��شطة  �و  �شخ�شيا   )6 رقم  �لدعوى  رقم )مكتب مدير  - مكتب  �ملدنية 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة �يام من تاريخ �لن�شر 

وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�شفك مدعي عليه.
�ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )37،316.35 درهم( )�شبعة وثالثون �لف  بالز�م  �حلكم 
وثالثمائة و�شتة ع�شر درهم وخم�شة وثالثون فل�س( مع �لفائدة �لقانونية على مبلغ �ملطالبة بو�قع 12% 
من تاريخ قيد �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د. ثانيا : ت�شمني �ملدعي عليه كافة �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل 

�تعاب �ملحاماة. حرر بتاريخ  2022/4/25 م.   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13533 بتاريخ 2022/4/30 70392
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

+ اعالن عن طريق الر�شائل الن�شية على هاتف رقم 0569486577 
املرجتعة   ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000246/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �شات�شني كانايالل جو�شي  
حيث �نه قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي �ملنفذ يوجن بوي  

يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا 
�ن �حلكم �ملطلوب  تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف : 225339.0 

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلري �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعالن بالن�شر        

 يف الدعوى رقم 20 ل�شنة 2022 اإجراءات االإع�شار  
ملنطوق  وفقا  دبي  �ع�شار حماكم  �جللر�ء�ت   2022/20 رقم  بالدعوى  �لع�شار  �مني  ))يعلن 

حكم �ملحكمة �ملوقرة بالدعوى �ملذكورة و�ل�شادر بتاريخ 2022/4/26 عن �لتايل :
و�نتهاء   ، عيطه  �بللو  �حمد  حممد  حممد  مللروه  �ملللديللن/  �إع�شار  باإ�شهار  �ملحكمة  حكمت  �أوًل: 

�إجر�ء�ت �لإع�شار ، وزو�ل �آثار قر�ر قبول �لطلب.
ثانياً : قررت �ملحكمة منع �ملدين/ مروه حممد حممد �حمد �بو عيطه ، من �حل�شول على �أي 
قر�س �أو متويل جديد ، ومنعه من �لدخول يف �لتز�مات ، بعو�س �أو بغري عو�س - با�شتثناء ما 

يلزم لق�شاء حاجاته �ل�شرورية �أو من يعولهم - ملدة )3( ثالث �شنو�ت من تاريخ هذ� �حلكم.
ثالثاً: كلفت �ملحكمة مكتب �إد�رة �لدعوى باإخطار �شركة “ �لحتاد للمعلومات �لئتمانية �س.م.ع 
“ ب�شورة من هذ� �حلكم، و�تخاذ �إجر�ء�ت قيد ��شم �ملدين/مروه حممد حممد �حمد �بو عيطه 

، يف �ل�شجل �خلا�س باملع�شرين.
�أمني �لع�شار / حممد عبد �لرحمن �ملرزوقي((

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021 العدد 13533 بتاريخ 2022/4/30 

 اإخطار عديل بالوفاء 
برقم املحرر 2022/0060483

�إخطار عديل
�ملخطلر : �شيد حميد ز�ر حميد - �جلن�شية : باك�شتان

�لعنو�ن : �ل�شارقة - منطقة �شمنان - فيال رقم )15( - هاتف رقم : 0508887072
�ملخطر �إليه : �نو�ر �حلق يعقوب �أحمد - �جلن�شية : باك�شتان

�لعنو�ن : �ل�شارقة - منطقة �ل�شناعية )6( - خلف مايكرو �شوبرماركت،
هاتف رقم : 0505203643

مو�شوع �لإخطار : �إخطار عديل بالوفاء بقيمة )23،250( ثالثة وع�شرون �ألفا ومئتان وخم�شون درهما،
�شيك مقابل هذه  �إليه  �ملخطر  ��شتلم من  �ملخطر  فاإن  �إليه  و�ملخطر  �ملخطر  �ل�شخ�شية فيما بني  �ملعامالت  لبع�س  نتيجة   : �لوقلائلع 
�ملعامالت، وقام �ملخطر بتحرير �ل�شيك وعنلد تقدمي �ل�شيك للبنك �أعيد ب�شبب عدم كفاية �لر�شيد وعند مر�جعته ماطل يف �ل�شد�د 

وقام �ملخطر بالت�شال على �ملخطر �إليه مر�ر� وتكر�ر� ولكن دون جدوى وبيانات �ل�شيك كالتي : 
�مل�شرق. بنك  على  و�مل�شحوب   19/02/2019 �ل�شلتلحلفلاق  وتاريلخ  درهم  �شيك رقم )000024( بلقليلملة)23،250( 

و قام �ملخطر بالت�شال على �ملخطر �إليه مر�ر� وتكر�ر�ً ومر�جعته ولكن دون �أي جدوى،
لذلك ، �أن �ملخطر يخطر �ملخطر �إليه ب�شرورة �شد�د �ملبالغ �ملرت�شدة بذمته و�مل�شتحق للمخطر وذلك يف موعد �أق�شاه )5( �أيام من 
�لفائدة  له مع  �مل�شتحق  باملبلغ  للمطالبة  �لقانونية  �لجر�ء�ت  كافة  �تخاذ  �ملخطر �ىل  �شوف ي�شطر  و�ل  �لإخطار  تبلغكم هذ�  تاريخ 
و�لتعوي�س مع حفظ باقي �حلقوق،  لذلك ، فاملخطر يخطركم بهذ� �لخطار للعمل مبا جاء به ونفاذ� ملفعوله ول�شريان كافة �لآثار 

�لقانونية �ملرتتبة عليه يف مو�جهتكم،
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0059428
�ملنذر : م�شرف �ل�شارقة �لإ�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة،

وميثله �ل�شيد / خالد حممد ح�شن م�شعود �آل علي - �إمار�تي �جلن�شية - ويحمل هوية رقم )784197273962684( 
مبوجب �لوكالة �ل�شادرة من �إمارة �ل�شارقة برقم )MOJAU _ 2022_0044865(  �لعنو�ن : �إمارة �ل�شارقة -طريق 
مليحه - �ملنطقة �ل�شناعية 18- فرع م�شرف �ل�شارقة �لإ�شالمي - �إد�رة �ملتابعة و�لتح�شيل -�لطابق �لأر�شي - �شندوق بريد 
Khaled،AlAli@sib.ae : 4 - موبايل/ 050 2323118 - هاتف �ملكتب / 06 5999705 - �لريد �لإلكرتوين"

P02429885: ملنذر �إليه : �ملعتز باهلل �أزهري بر علي - �جلن�شية / �ل�شود�ن - يحمل جو�ز �شفر رقم�
�لعنو�ن : �إمارة �ل�شارقة - �ملنطقة �لقاد�شية - فيال رقم 7A - قريب �شوبر ماركت �للولو - �شندوق �لريد/ 135 - رقم 

MUT3Z@ICLOUD.COM ملوبايل 0588801105 - �لريد�لإلكرتوين�
�ملو�شوع : �شد�د مديونية �حل�شاب رقم : 2067870

- حيث �أنكم وقعتم مع �ملنذر بتاريخ 2018/04/10 �لعقد رقم 1S/2024600027 و�لذي ين�س يف �لفقرة 4-1 مئة 
على �أن حتل بقية �لأق�شاط دفعة و�حدة فور� ودون �حلاجة لإخطار �أو �إنذ�ر �إذ� تاأخرمت عن دفع �أي ق�شط من �لأق�شاط لأي 

�شبب من �لأ�شباب، وقد توقفتم عن �ل�شد�د منذ تاريخ 2120/03/01
- وعليه فاإننا ننذركم ب�شد�د كل ما يرتبه �لعقد �ملذكور يف ذمتكم من �أق�شاط ور�شوم حتى تاريخ �ل�شد�د وذلك خالل �أ�شبوع من 
تاريخ ت�شلمكم لهذ� �لإنذ�ر ، ويف حال تخلفكم فاإننا �شن�شطر �إىل �إتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �لكفيلة بحفظ حقوق �ملنذر مع 

حتميلكم كل ما يرتتب على ذلك من ر�شوم وم�شاريف.
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0059962
�إخطار عديل

�ملخطلر : عبيد ��شلم خان خان - �جلن�شية باك�شتان ويحمل بطاقة هوية رقم ) 784197971527904 (
�لعنلو�ن : �ل�شارقة - �ل�شناعية 3 - هاتف رقم : )0559638385(

�ملخطر �إليه : �لعمر ملقاولت هدم �ملباين ذ.م.م
�لعنلو�ن : �ل�شارقة - خلف �شارع �خلليج �لعربي - هاتف رقم : )0557522006(

مو�شوع �لإخطار : �خطار عديل بالوفاء
�لوقلائلع : 

- حيث �ن �ملخطر �ليه حرر عدد �شيك و�حد للمخطر مببلغ وقدره )18000( ثمانية ع�شر �لف درهم مبوجب �عمال 
متفق عليها بني �لطرفني

- وحيث �نه بتاريخ ��شتحقاق �ل�شيك توجه �ملخطر ل�شرفه لكنه �رتد دون ذلك ب�شبب توقيع غري �شليم 
18000 تاريخ �ل�شتحقاق )2021/10/01( و�مل�شحوب  000021 مببلغ  �ل�شيك كالتي : �شيك رقم  - بيانات 

على بنك يونايتد بنك ليمتد
- وعليه فان �ملخطر يرغب يف �نذ�ر �ملخطر �ليه ب�شرورة تغيري �ل�شيك �ملذكورة بياناته �عاله و�ل �شوف ي�شطر ��شفا 

لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �شده و ��شعرك بذلك يف مدة �ق�شاها 5 �يام 
- وعليه يلتم�س �ملخطر من �شعادة �لكاتب �لعدل �إخطاركم بهذ� ر�شميا ،

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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MOJAU_2022- 0063657 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
 : �جلن�شية   - �ملال  على  عبد�لرحمن  �حمد  حمد   : �ل�شيد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�لإمار�ت ، يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )100%( وذلك �ىل �ل�شيد’ 
: رقيه ح�شن د�د على �خال�شى - �جلن�شية �لإمار�ت ، يف �لرخ�شة �مل�شماة )مد�ر �ل�شم�س 
ل�شيانة �ل�شيار�ت( تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )753857( �ل�شادرة 

من د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية بال�شارقة. تعديالت �خرى : 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70626

خانام  رقللليللله   / �مللللدعلللو  فللقللد 
�جلن�شية  بلللنلللغلللالديللل�لللس     ،
رقللللللم  �للللللشللللللفللللللره  جلللللللللللللللو�ز   -
)b w 0 8 5 4 1 0 9 ( 
ملللللللللللللللن يلللللللللللللجلللللللللللللده عللللللللللليللللله 
�لتللللل�لللللشلللللال بلللتللللللليلللفلللون رقللللم  

    0557312581

فقدان جواز �صفر
فللقللد �ملللدعللو / �للشللرور �حمد 
بنجالدي�س     ، مياه  مو�شتوبا 
�شفره  جلللللللو�ز   - �جلللنلل�للشلليللة 
)A00850144(  رقللللم 

ملللللللللللللللن يلللللللللللللجلللللللللللللده عللللللللللليللللله 
�لتللللل�لللللشلللللال بلللتللللللليلللفلللون رقللللم  

    0562376719

فقدان جواز �صفر

�حل�شني  ربللليلللع   / �مللللدعلللو  فللقللد 
بنغالدي�س   ، �لللللعللللامل  �للشللفلليللق 
�جلللنلل�للشلليللة جللللللو�ز �لللشلللفلللره رقم 
يرجى   -  )BH0594063(
ت�شليمه  عللللللليللله  يللللعللللرث  مملللللن 
بال�شفارة �لبنغالدي�شية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �صفر
�شهيل  حمللمللد   / �مللللدعلللو  فللقللد 
ح�شني خان رم�شان ح�شني خان ، 
بنغالدي�س  �جلن�شية جو�ز �شفره 
   )0884228BW( رقلللللم 
يرجى ممن يعرث عليه ت�شليمه 
بال�شفارة �لبنغالدي�شية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �صفر

Date 30/ 4/ 2022  Issue No : 13533
Notification to the Defendant by Way of Publication 

Before Case Management Office 
at Sharjah Federal Court/Federal Civil Court of First Instance 

In the Case No. SHCFICIPOR2022/0002139 "Commercial Partial”
To the Defendant: Bhano Issardas Manghani Whose Domicile is unknown
You are kindly requested to attend the hearing of 15.05.2022, before Case 
Management Office at Sharjah Federal Court/Civil Court of First Instance - Office 
No. (Case Management Office No. 6), in your capacity as a Defendant, whether 
personally or through your authorized attorney, and to submit a Rejoinder to the 
Case, together with all exhibits, no later than ten days from the date of publication, 
to attend the consideration of the above-mentioned Case. Under such Case, the 
Claimant requests the Court to rule that: First: The Defendant shall pay the Claimant 
an amount of AED 37,316.35 (Thirty Seven Thousand Three Hundred and Sixteen 
Emirati Dirhams and Thirty Five Fils), together with the legal interest at a rate of 
12% as of the date on which the Case is filed up to the date of full payment. Second: 
The Defendant shall pay all the charges, expenses and attorney's fees.
Judicial Services Office 
Aisha Ibrahim Al-Harmoudi

United Arab Emirates 
Ministry of Justice 
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Date 30/ 4/ 2022  Issue No : 13533
Legal Notice

In case No. 1928/2022 Partial Commercial 
Sharjah Federal Court of First Instance
Plaintiff: Dar Al Tamweel Co (LLC)
Against Defendant: Muhammad Sarrafar Sheikh
The defendant is invited to attend in person or by an authorized lawyer, to the 
banking expert meeting which will be held at 12 pm on Thursday 4/5/2022 
at the expert headquarters in Dubai, the Business Gulf region, Prime Tower 
Tower, intersection The 28th floor, accompanied with you all the documents 
you want to submit to the expert, and we can also hold the meeting at the 
same time and date through remote visual communication technology using 
Zoom or phone call
Note that contact information with the expert is : phone: 042696788, or 
Email: expertmaher516@gmail.com
Yours sincerely
Banking expert
Maher Adel Al-Masaeed
0505523229

Legal Notice
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عربي ودويل

•• الفجر -غابرييل اأوميت –ترجمة خرية ال�صيباين

مع تكاثر �لإعالنات عن ت�سليم �أ�سلحة �إىل 
حرب  ب�سن  �لغرب  رو�سيا  تتهم  �أوكر�نيا، 
ت�سعيد  من  خماوف  يثري  مما  "بالوكالة"، 
�لتطور�ت  �آخر  على  عامة  نظرة  �ل�سر�ع. 
�لت�سليم  عمليات  وكــذلــك  ــا،  ــي �أوكــر�ن يف 

�ملقبلة لالأ�سلحة و�ملعد�ت �لع�سكرية.

معد�ت ع�شكرية غربية باجلملةوزير �لدفاع �لمريكي: م�شتعدون لكل �شيءلفروف يحذر �لغرب

��شلحة جديدة دعما لالوكر�نيني

�لوليات �ملتحدة م�ستعدة لكل 
�سيء

   باعرت�ف وزير �لدفاع �لأمريكي 
لويد �أو�شن، فاإن �لوليات �ملتحدة 
�ل�شماء  "لتحريك  مللل�لللشلللتلللعلللدة 
�أوكر�نيا  تك�شب  لللكللي  و�لأر�س" 
�حللللرب. ففي �لللوقللت �لللذي تكثف 
�شرق  �للل�للشللربللات يف  رو�لللشللليلللا  فلليلله 
نظر�ئه  مع  �أو�شن  �لتقى  �لبالد، 
ملللن حللللو�يل 40 دولللللة حللللليللفللة يف 
ر�م�شتاين  يف  �لأمريكية  �لقاعدة 
بلللاأمللللانللليلللا يللللوم �للللثلللالثلللاء. �أهلللللد�ف 
�مل�شاعد�ت  تللنلل�للشلليللق  �لجللللتللللمللللاع: 
�لع�شكرية  �ملعد�ت  ت�شليم  وت�شريع 
و�لطائر�ت  �لهاوتزر  مد�فع  مثل 

بدون طيار و�لذخرية.
   بلللل �إنلللله قللللال يللللوم �لإثللللنللللني، �إن 
�ملدى  �أمريكا طويلة  �أهللد�ف  �أحللد 
�ىل  �للشللعلليللفللة  رو�لللشللليلللا  "روؤية  هلللو 

درجلللللة �أنلللهلللا تللفللقللد �لللللقللللدرة على 
بغزو  فعلتها  �لتي  بالأ�شياء  �لقيام 

�أوكر�نيا".

حرب بالوكالة
   ل تنظر مو�شكو �إىل �إعادة تنظيم 
�إيجابي.  �مل�شاعد�ت �لغربية ب�شكل 
�شريجي  �لرو�شي  �خلارجية  وزيللر 
حرب  ب�شن  �لناتو  يتهم  لفلللروف، 
تقدمي  خلللللللالل  ملللللن  بللللالللللوكللللالللللة 

م�شاعد�ت ع�شكرية لأوكر�نيا.
   "�إن �لناتو، يف �جلوهر، منخرط 
من  رو�شيا  �شد  بالوكالة  حرب  يف 
وكلليللل. �حللللرب هي  ت�شليح  خللالل 
�لإعللللالم  لللو�للشللائللل  قلللال  �حلرب"، 
�لر�شمية �لرو�شية، وفقا ل�شحيفة 

�لغارديان �لريطانية �ليومية.
�لدبلوما�شية  رئللليللل�لللس  وللللللللّوح     
بللالللتللهللديللد باأن  لللا  �أيللل�لللشً �لللرو�للشلليللة 

�ل�شر�ع �شيتدهور �إىل حرب عاملية 
ج�شيم  "�خلطر  وقللللللال  ثلللاللللثلللة. 
وحقيقي ول ميكن �ل�شتهانة به".    
�لإغاثة  �إجلللر�ء�ت  بع�س  يلي  فيما 
و�مل�شاعد�ت �لتي مت �لإعالن عنها 

حتى �لآن:

كند�
منذ فر�ير، تعهدت كند� بتقدمي 
حو�يل 94 مليون دولر كم�شاعد�ت 
ع�شكرية لأوكر�نيا. و�أعلنت �أوتاو� 
بلل�للشللكللل خللا�للس علللن �للشللحللن مد�فع 
ر�للشللا�للشللة، وبلللنلللادق، وبللنللادق قن�س، 
وقاذفات  يللدويللة،  وقنابل  وذخللرية 
�للشللو�ريللخ، ومللعللد�ت مللر�قللبللة.    يف 
�لأ�شبوع �ملا�شي، �شلمت كند� لأول 
مد�فع  منها  ثقيلة،  مدفعية  مللرة 
M777 وذخرية م�شادة  هاوتزر 

للدبابات، دون حتديد �لعدد.
فيدر�يل  حكومي  م�شدر  و�أكلللد     
ت�شتعد  كللنللد�  �أن  �ملللا�للشللي  �لثللنللني 
�إىل  لإر�شال ثماين عربات مدرعة 

�أوكر�نيا.

�لوليات �ملتحدة
 800 بلللللللغلللت  بللفلل�للشللل مللل�لللشلللاعلللدة 
�لوليات  تخطط  دولر،  مللللليللون 
�ملتحدة لإر�شال 72 مدفع هاوتزر 
قذيفة،  �ألللف  و144  ومركباتهم، 
طلليللار من  بللللدون  طلللائلللرة  و121 

طر�ز �شبح طائر �لفينيق �لقاتلة.
بادين،  بللللدء وليلللللة جلللو     وملللنلللذ 
�للشللخللت و��لللشلللنلللطلللن �أكللللللرث مللللن 4 

مليون   100 علللللى  قيمتها  تللزيللد 
يورو.

   وبح�شب �لرئا�شة �لفرن�شية، فاإن 
بها"،  �لترع  "مت  �شو�ريخ ميالن 
�شيتم  كما  قي�شر.  مد�فع  وكذلك 
ت�شليم "�آلف �لقذ�ئف" "يف �لأيام 
حو�يل  تدريب  �شيتم  ثم  �ملقبلة". 
فرن�شا  يف  �أوكر�نًيا  جندًيا  �أربعني 
�ملذكورة،  �ملد�فع  �لتعامل مع  على 

�عتباًر� من �ل�شبت.

�أملانيا
�أملانيا  �أعلنت  �ل�شر�ع،  بد�ية  يف     
�للللشللللالح م�شاد  �أللللللللف  �لللشلللحلللن  عللللن 
�أر�للس- �للشللاروخ  و500  للدبابات، 

�إجللللر�ء�ت  �إىل  �شت�شاف  م�شاعدة 
�إن�شانية و�قت�شادية �أخرى.

�إ�سبانيا
   �أعلللللنللت مللدريللد �أملل�للس �خلمي�س 
�ملعد�ت  ملللن  طلللن   200 تلل�للشللللليللم 
�لع�شكرية، منها �لذخرية، وحو�يل 
وعربات  علل�للشللكللريللة،  �للشللاحللنللة   30
 10 وحلللو�يل  خللا�للشللة،  ثقيلة  نقل 
�إر�شال  �شبق  مركبات خفيفة. وقد 
علل�للشللر�ت �للللطلللائلللر�ت، �إ�للشللافللة �إىل 

�لذخائر و�لأ�شلحة �خلفيفة.

فرن�سا
ع�شكرية  ملللعلللد�ت  فللرنلل�للشللا  قللدمللت 

�إ�شايف �إىل �أوكر�نيا قريًبا.
�للللدوللللة �شو�ريخ  �أر�للشلللللت  كللمللا     
للطائر�ت،  �مل�شادة  �شتار�شرتيك 
عربة   120 بللللاإر�للللشللللال  ووعللللللللدت 
وولفهاوند  )مللا�للشللتلليللف  م�شفحة 
نظام  �إىل  بللالإ�للشللافللة  وهللو�للشللكللي(، 

جديد م�شاد لل�شفن.
   كلللملللا �أعلللللللللللن رئللليللل�لللس �للللللللللوزر�ء 
�لريطاين بوري�س جون�شون، يوم 
دبابات  �إر�للشللال  يعتزم  �أنلله  �جلمعة، 
�إىل بولند� لل�شماح لو�ر�شو باإر�شال 

دباباتها �خلا�شة �إىل �أوكر�نيا.
   وتللعللهللدت لللنللدن �أخللللرًي� بتقدمي 
�إ�شرتليني  جنيه  مللللليللون   350
لللدعللم �جللليلل�للس �لأوكلللللللر�ين، وهي 

�أوكللر�نلليللا. لقد  مللللليللار�ت دولر يف 
�لع�شكرية  �مللللعلللد�ت  �إر�لللشلللال  �للشللبللق 
مدرعة،  عللربللات  �أنللو�عللهللا:  بجميع 
و�أنظمة  هللللليللكللوبللرت،  وطللللائللللر�ت 
و�أ�شلحة  للللللللطلللائلللر�ت،  مللل�لللشلللادة 
م�شادة للدبابات، وبنادق هجومية، 
خمتلفة،  وذخللللللللللرية  ور�لللللشلللللا�لللللس 
و�لللللشلللللو�ريلللللخ ملللوجلللهلللة بلللالللللللليلللزر، 
وطلللائلللر�ت بلللدون طلليللار مللن طر�ز 
للمدفعية  م�شادة  ور�د�ر�ت  بوما، 
وملل�للشللادة للللللطللائللر�ت بلللدون طيار، 
و�أنظمة �ت�شالت، ومدرعة خفيفة 

�لوزن و�آمنة.

�ململكة �ملتحدة
   توؤكد �ململكة �ملتحدة �أنها وزعت 
�ملعد�ت  ملللن  قللطللعللة  �ألللللف   200
�لع�شكرية من جميع �لأنو�ع، منها 
للدبابات،  م�شاد  �شاروخ   4800
و�شيتم  وعللدد �شغري من جافلني، 
�شاروخ  �آلف   6 حللللو�يل  �إر�للللشللللال 

و2700  �شتينغر،  طللر�ز  مللن  جللو 
�للشللاروخ �أر�لللس-جلللو، وذخللللرية من 
برلني  �أر�شلت  كما  طر�ز �شرتيال. 
و100  ر�لللشلللا�لللس،   100 حللللللو�يل 
لغم،  و2000  يدوية،  قنبلة  �ألللف 
للتح�شينات،  م�شادة  قنبلة  و15 

و�شو�عق وعبو�ت نا�شفة.
�لنهاية على  �أملللانلليللا يف     وو�فللقللت 
�إ�شتونيا  مللثللل  دول  ملللن  طلللللبللات 
وجمهورية �لت�شيك لإر�شال بع�س 
�أ�شلحتها �إىل �أوكر�نيا، منها مد�فع 

�لهاوتزر وناقالت �جلند �ملدرعة.
�أر�شلت  �لللتللي  �لأخللللللرى  �للللللدول     

م�شاعد�ت حتى �لآن هي:
   بلللللجلليللكللا، هللللولللللنللللد�، �لللليلللونلللان، 
�ل�شويد،  �للللللرويلللللج،  �إيللللطللللاللللليللللا، 
بولونيا،  �لللللللدمنللللللارك،  فلللنلللللللنلللد�، 
تركيا، �شلوفاكيا، رومانيا، �ليابان، 
�جلمهورية  بلللللغللاريللا،  �شلوفينيا، 
لتفيا،  لللليلللتلللو�نللليلللا،  �لللتلل�للشلليللكلليللة، 

�إ�شتونيا.

�مل�ساعد�ت �لع�سكرية و�سحنات �لأ�سلحة:

هل الغرب م�صتعد لفعل كّل �صيء لهزم رو�صيا...؟
• لفروف: الناتو 
حرب  يف  منخرط 
�صد  ب��ال��وك��ال��ة 
خالل  من  رو�صيا 
كييف ت�����ص��ل��ي��ح 

الوليات  اأو�صنت:   •
م�صتعدة  املت��حدة 
ال�ص��ماء  لت��حريك 
والأر�ض لكي تك�صب 
اأوك��ران��ي��ا احل��رب

•• برلني-وكاالت

�إل  �أوكر�نيا،  �أن �شيا�شة برلني �ت�شمت باحلتفظ حتى �لآن يف حرب  رغم 
مللا يثري  باأ�شلحة ثقيلة،  مللد كييف  �أخلللري� خطوة يف �جتللاه  �تللخللذت  �أنللهللا 
�لت�شاوؤل عن �نعكا�س �لتحول على عالقتها مبو�شكو �لتي تزودها بالنفط 
��شتعد�د  لمري�شت،  كري�شتينه  �لأملانية،  �لدفاع  وزيللرة  و�أعلنت  و�لغاز. 
بالدها لت�شليم دبابات "غيبارد" لأوكر�نيا، منوهة �إىل �أن �شركة "كر�و�س-

مافاي فيغمان" �لأملانية ح�شلت على �ملو�فقة لبيع �لدبابات.
و�أ�شارت �إىل تعاون مع و��شنطن لتدريب جنود �أوكر�نيني يف �أر��شيها على 
��شتخد�م �أنظمة مدفعية، و��شتكمال �لتدريبات على مد�فع هاوتزر ذ�تية 

�لدفع مبعاونة هولند�، بجانب توفري �لذخرية.
 وجاءت ت�شريحات وزيرة �لدفاع خالل م�شاركتها يف موؤمتر دويل حول 
ر�ينالند- بللوليللة  �لأمللريكلليللة  "ر�م�شتاين" �جلللويللة  قللاعللدة  �أوكللر�نلليللا يف 

�أو�شن ممثلني  لويد  �لأمريكي  �لدفاع  دعا وزير  �لأملانية، حيث  بفالت�س 
من 40 دولة  للم�شاركة فيه.

وتوفري  �لطويل،  �ملللدى  على  �أوكللر�نلليللا  لتاأمني  �لثالثاء،  �ملللوؤمتللر،  و�أقلليللم 
�حتياجاتها �لدفاعية باعتبارها خط دفاع عن �أوروبا �شرقا �أمام رو�شيا.

ر�سائل �حللفاء
يرى  �شيا�شتها، حيث  لتغري يف  �إ�للشللارة  دبابات  �إر�للشللال  على  برلني  مو�فقة 
تاأكيد من  ر�شالة  �لقر�ر  �أن  �لللدويل،  �لأمللن  جا�شم حممد، خبري ق�شايا 

�أملانيا على موقفها �لد�عم لدول �أوروبا وو��شنطن يف �لأزمة �لأوكر�نية.
وبعد �كتفاء �مل�شت�شار �لأملاين �أولف �شولتز، باإر�شال 1000 �شالح م�شاد 
مد�فع  و9  مدرعة  �آلية  و14  للطائر�ت،  م�شاد  �شالح  و500  للدبابات 
هاوتزر لأوكر�نيا، ورف�شه �إر�شال �أ�شلحة ثقيلة مثل �لطائر�ت و�لدبابات، 

تعالت �لأ�شو�ت د�خل �أملانيا خارجها لتوفري دعم ع�شكري �أكر لكييف.

�خلطوة  �أن  عربية"،  نلليللوز  "�شكاي  ملللوقللع  حديثه  يف  حممد  يعتر  للللذ�، 
�لأملانية نتيجة �شغوط تعر�س لها �شولتز من �و��شنطن و�أوكر�نيا و�أوروبا 

�ل�شرقية، �إ�شافة حلزبي �مل�شيحي �لدميقر�طي و�لدميقر�طي �حلر.

 م�سك �لع�سا من �ملنت�سف
من  �لعرو�س  تو�لت  لأوكللر�نلليللا،  �لع�شكري  �لدعم  على  �أملانيا  �نفتاح  مع 
�شركات �لأ�شلحة، وطرحت �شركة " ر�ينميتال" بيع 88 دبابة " ليوبارد" 
م�شتعملة �إىل �أوكر�نيا، مع تدريب �جلنود �لأوكر�نيني يف �أملانيا على قطع 

�لغيار و�لإ�شالحات وقاعدة �خلدمات و�لذخرية.
و�أعلنت "كر�و�س مايف فيغمان" توريد 100 مدفع " هاوتزر" ذ�تي �لدفع، 

وعر�شت "ر�ينميتال" توريد 100 مدرعة "ماردر" لنقل �جلنود.

تر�شلها  �لتي  �لأ�شلحة  طبيعة  بني  �لف�شل  �للشللرورة  �إىل  حممد،  وي�شري 
�أملانيا من م�شتودعات �لأ�شلحة، و�لأ�شلحة �لتي تطلبها من م�شانع �أملانية 

و�أوروبية لتنفيذ �شفقات �إنتاج معد�ت ثقيلة.
ورغم �لإعالن عن هذه �ل�شفقات، �إل �أن �شولتز يبقى مدركا لأهمية �أل 
متتد �إىل حرب عاملية تتورط بالده فيها، وت�شبح يف مو�جهة مبا�شرة مع 
مو�شكو، لذ� يقدم �لدعم عر طرف ثالث وت�شبح �ل�شفقات مناورة لأنه ل 

يريد ت�شريع ت�شليم هذه �لأ�شلحة مبا�شرة، بح�شب حممد.
و�أكدت ز��شكيا �إ�شكني، رئي�شة �حلزب �ل�شرت�كي �لدميقر�طي باأملانيا، �أن 
�إمللد�د�ت �ل�شالح �لأملاين �ملبا�شرة لأوكر�نيا غري و�ردة حاليا، نظر� لقلة 

خرة �جلنود �لأوكر�نيني يف ��شتخد�مه.

ر�سالة ملو�سكو
حر�شت �أملانيا على تو�شيح موقفها لرو�شيا، عر تاأكيد وزير �لعدل ماركو 
دخللول يف �حلرب  يكون  لن  لأوكر�نيا  ثقيلة  �أ�شلحة  ت�شليم  بللاأن  بو�شمان، 

�شد مو�شكو.

�أهد�ف رو�سيا نحو �لعتماد على مكا�سب ق�سرية �لأمد 

فاينن�صال تاميز: بوتني يخطط لنزاع طويل يف اأوكرانيا
•• وا�صنطن-وكاالت

طويلة  حلللرب  بوتني  فالدميري  �لرو�شي  �لرئي�س  يخطط 
�شحيفة  مر��شل  �شيد�ن  ماك�س  طرحه  �شوؤ�ل  �أوكر�نيا؟  يف 
على  �إنلله  ليقول  ريغا،  يف  �لريطانية  تاميز"  "فاينن�شال 
وعلى  �لأوكلللر�نللليلللة،  �لللدفللاعللات  ك�شر  يف  رو�للشلليللا  ف�شل  رغلللم 
يتم�شك  �لكرملني  فاإن  �لع�شكرية،  و�لهز�ئم  �خل�شائر  رغم 
بالالزمة �لتالية: غاية �لرئي�س فالدميري بوتني من �لغزو 

�شتتحقق بالكامل.
وبد� �أن �أهد�ف رو�شيا بد�أت تتغري نحو �لعتماد على مكا�شب 
ق�شرية �لأمد، يعتقد بوتني �أن قو�ته قادرة على حتقيقها يف 
على  لل�شيطرة  �أولية  خطة  عن  مو�شكو  وتر�جعت  �مللليللد�ن. 
مل�شلحة  كييف،  �لعا�شمة  فيها  �لبالد مبا  و�شط  مناطق يف 

هجوم جديد يرتكز على منطقة دونبا�س يف �شرق �لبالد.
تقوي�س  فيها  مبللا  بوتني  �أكللدهللا  �لتي  رو�شيا،  �أهلللد�ف  لكن 
�لدولة �لأوكر�نية ل تز�ل قائمة، وفق منخرطني يف جهود 

�لو�شاطة لت�شوية بني مو�شكو وكييف.

نز�ع طويل
لنز�ع طويل  بوتني م�شتعد  �أن  تقوميهم،  ذلك ح�شب  يعني 
يتجاوز �لأهد�ف �ملعلنة �أخري�ً عن "حترير" دونبا�س. يريد 
�أوكر�نيا  �شرق  جنوب  كل  على  �ل�شيطرة  �لرو�شي  �لرئي�س 
لهجمات  برنامج  وو�شع  �لأ�شود  �لبحر  �إىل  �لطريق  لقطع 

جديدة، وفق ما يقولون.
وقال �أحد هوؤلء عن بوتني: "�إنه تكتيكي ...عا�شق للجودو...

ويريد �أن يغمى عليك ويلقي بك من فوق كتفيه...".
باأن  �لنافذين يف مو�شكو  �لرو�س  �لأعمال  �أحد رجال  و�أفللاد 
�لنز�ع �شي�شتمر طاملا عمل بوتني على ت�شويق �لنجاح حملياً 
و"�إذ� مل يكن يف �إمكانك �شنع ما يبدو �أنه �نت�شار ملو�طنيك، 

لن يكون يف �إمكانك �إنقاذ ماء وجهك".
تعلمت من �أخطائها

ويظهر �أن رو�شيا تعلمت من بع�س �أخطائها يف �لأيام �لأوىل 
دونبا�س  منطقة  يف  قو�تها  ن�شر  �إعلللادة  �إىل  �أدى  مللا  للغزو، 

وتعيني قائد ميد�ين و�حد.
�إىل  ينظر  بوتني  �أن  �إىل  �ملفاو�شات،  يف  �ملنخرطون  وي�شري 
�إيللجللاز�ت غري دقيقة ومن  �لأر�لللس من خللالل  �لو�شع على 

�لتقارير �لتي يبثها �لتلفزيون �لر�شمي.

كل �سيء على ما ير�م
ويقول �ملحلل �لع�شكري �مل�شتقل بافل لوزين، �إن �لأحد�ث ل 
يبلغ عنها ت�شل�شلياً بدقة. وهذ� بدوره من �ملحتمل �أن يعوق 
مرحلة  عند  عملياته  وقللف  على  ويرغمه  �لرو�شي  �لهجوم 

معينة �ل�شهر �ملقبل".
ما  حللول  تقرير�  عللادي  حملللللللل  يكلللللللتب  "عنلللللللدما  وقلللال: 
يللجللري فللعللاًل، فللاإنلله ميللر بع�شرة ملل�للشللوؤولللني وعللنللدمللا ي�شل 
يعمل  هكذ�  يلللر�م.  مللا  على  �شيء  كللل  بللاأن  يفيد  �لقمة،  �إىل 

�لنظام".
مللاذ� ح�شل.  ليعرفو�  ��شرت�حة  �إىل  "هم يف حاجة  و�أ�شاف 
ول  �ملتعاقدين،  �جلنود  من  لهم  تبقى  كم  يعرفون  ل  �إنهم 
يعرفون حجم خ�شائرهم، ول يعرفون كم تبقى لديهم من 

عتاد ويف �أي حال هو".
�إعادة جتميع �شفوفها، يف  ولتقومي ذلك، حتتاج رو�شيا �إىل 
�لن�شر  �شيعلن  بوتني  �أن  �أوكر�نيون  م�شوؤولون  �عتقد  وقت 
�لإحتلللاد  بانت�شار  �لحللتللفللال  عند  )�أيلللللار(،  مللايللو   9 بحلول 
يف  ع�شكري  بعر�س  �لثانية،  �لعاملية  �حلللرب  يف  �ل�شوفييتي 

�ل�شاحة �حلمر�ء مبو�شكو.

نز�ع طويل
لكن مع �ملكا�شب �ل�شئيلة �لتي حتققت ومع تعرث حمادثات 
لنز�ع  ي�شتعد  �لكرملني  �أن  على  دلئلللل  ثمة  فلللاإن  �للل�للشللالم، 

طويل ينظر �إليه على �أنه حرب بالوكالة مع �لغرب.
�لأحد�ث  لي�س  �أهمية  "�لأكرث  �إن  �ل�شهر  هللذ�  بوتني  وقللال 
�لآحادي  �لعاملي  �لنظام  ك�شر  و�إمنلللا  �أوكللر�نلليللا،  يف  �ملاأ�شوية 

�لذي تاأ�ش�س بعد �نهيار �لحتاد �ل�شوفييتي".
مينيكاييف  رو�شتام  �لبارز  �لرو�شي  �جلللر�ل  �أعلن  وعندما 
�لأ�شبوع  يف  �أوكللر�نلليللا  �للشللرق  جللنللوب  على  �ل�شتيالء  خطط 
مولد�فيا  على  هجوم  باحتمال  �أي�شاً  �أوحللى  فاإنه  �ملا�شي، 
��شتنز�ف  حلللرب  ت�شتعد  رو�شيا  �أن  �إىل  ي�شري  مللا  �ملللجللاورة، 
طويلة �شد ما تبقى من �أوكر�نيا، و�أنها ترى �أن �لنز�ع جزء 

من �شد�م جيو�شيا�شي �أكر.
�إننا  �أخللذت كل �لأمللور يف �لعتبار،  "لقد  وقال مينيكاييف: 
�ليوم يف حرب �شد �لعامل �أجمع، على غر�ر �حلرب �لوطنية 
�لعظمى، عندما كانت كل �أوروبا، و�لعامل كله �شدنا، و�لأمر 
�إنللهللم مل يللحللبللو� رو�للشلليللا، يف يلللوم من  نف�شه يللحللدث �للليللوم، 

�لأيام".

بعد قرارات جريئة.. كيف �صتحافظ اأملانيا على م�صاحلها مع رو�صيا؟

قائد طالبان يدعو العامل لالعراف باحلكومة الأفغانية 
•• كابول-اأ ف ب

لأفغان�شتان  �لأعلللللى  �لقائد  طالب 
�أم�س  ز�ده جمللدد�  �أخللونللد  هبة �هلل 
�جلمعة �ملجتمع �لدويل بالعرت�ف 
�لعامل  �إن  قائال  طالبان،  بحكومة 
ومن  �شغرية"  "قرية  �إىل  حتللللّول 
دبلوما�شية  عللالقللات  �إقلللاملللة  �للشللاأن 
منا�شبة �أن ي�شاهم يف حل م�شكالت 
�لبالد. ومل تعرتف �أي دولة ر�شميا 
طالبان  �أ�للشلل�للشللتلله  �للللللذي  بللالللنللظللام 
بللعللدمللا ��للشللتللولللت علللللى �للل�للشلللللطللة يف 
حكم  فر�س  و�أعلللادت  �آب/�غ�شط�س 
ب�شكل  �لللنلل�للشللاء  يلل�للشللتللبللعللد  مللتلل�للشللدد 

متز�يد عن �حلياة �لعامة.
ويف ر�شالة مكتوبة قبيل عطلة عيد 
�لفطر، مل ياأت �أخوند ز�ده على ذكر 
�لتوتر  تثري  �لتي  �لعالقة  �مل�شائل 
مللع �ملللجللتللمللع �للللللدويل، مبللا يف ذلك 
�أمام  �لثانوية  �ملللد�ر�للس  فتح  �إعللللادة 

�لفتيات.
على  �إن  قللللللال  ذللللللللك،  مللللن  وبلللللللدل 
"ليكون  �أول  يلللاأتلللي  �أن  �لعلللللرت�ف 
م�شكالتنا  مللع  �لللتللعللامللل  بللاإمللكللانللنللا 
و�ملبادئ  �لأعلللللر�ف  و�للشللمللن  ر�شميا 

�لدبلوما�شية".
و�أفاد �أخوند ز�ده �لذي مل يظهر �إىل 
�لعلن منذ �شنو�ت ويعي�س يف عزلة 
�لتي تعد معقل طالبان  يف قندهار 
�لروحي "ل �شك يف �أن �لعامل حتّول 

�إىل قرية �شغرية".
يف  دورهلللللا  "لأفغان�شتان  و�أ�لللشلللاف 
�للل�للشلللللم و�ل�للشللتللقللر�ر �لللعللاملللي. بناء 
علللللللى هلللللذه �حلللللاجللللة، يلللتلللعلللنّي على 
�لعامل �لعرت�ف باإمارة �أفغان�شتان 

�لإ�شالمية".
�لبالد  هّزت  وقت  ر�شالته يف  وتاأتي 
تنظيم  تللبللّنللى  �نلللفلللجلللار�ت  �للشللللل�للشلللللة 
�أقلية  و��للشللتللهللدفللت  بع�شها  د�علل�للس 

�لهز�رة �ل�شيعية.
ومل يتطرق �أخوند ز�ده �إىل م�شاألة 
�أن  �للشللدد على  لكنه  �لأمللللن،  �نللعللد�م 
"جي�س  بناء  يف  جنحت  �أفغان�شتان 
�إىل  �إ�شالمي ووطني قوي" �إ�شافة 

قوية". ��شتخبار�تية  "منظمة 
تلل�للشللعللى �لللعللديللد ملللن �لأطلللللللر�ف يف 
�مل�شاعد�ت  لربط  �للللدويل  �ملجتمع 
باحلكومة  و�لعلللللرت�ف  �لإنلل�للشللانلليللة 

مب�شاألة ��شتعادة �لن�شاء حقوقهن.
�لن�شاء  �آلف  عللل�لللشلللر�ت  وخللل�لللشلللرت 
��شتيالء  بعد  �حلكومية  وظائفهن 
طالبان على �ل�شلطة كما منعن من 
بني  �ل�شفر  حتى  �أو  �لبالد  مللغللادرة 

�ملدن ما مل يكّن ب�شحبة حمرم.
طالبان  �أثللللللارت  �آذ�ر/ملللللار�لللللس،  ويف 
غ�شبا دوليا عر �إغالق كل �ملد�ر�س 
بعد  للفتيات  �ملخ�ش�شة  �لللثللانللويللة 
فتحها  بللاإعللادة  �ل�شماح  مللن  �شاعات 
على  ��للشللتلليللالئللهللا  مللنللذ  مللللرة  لأول 
م�شوؤويل  من  عللدد  و�أفلللاد  �ل�شلطة. 
طالبان �أن �أخوند ز�ده �أ�شدر �لقر�ر 
ز�ده  �أخلللونلللد  يللذكللر  ومل  �شخ�شيا. 
�لفتيات  مد�ر�س  ق�شية  ر�شالته  يف 
�شتفتح  �للل�للشلللللطللات  �إن  قللللال  لللكللنلله 
"للتعليم  ومللد�ر�للس  جديدة  مر�كز 
�للللديلللنلللي و�لللتللعللللليللم �حللللديلللث على 
نحرتم  "نحن  وقللللال  �شو�ء".  حللد 
�لتي  �حلقوق  كل  حيال  وملتزمون 
و�لن�شاء  للرجال  �ل�شريعة  تكفلها 
يف �فغان�شتان... ل ت�شتخدمو� هذه 
�لق�شية �لإن�شانية و�لعاطفية كاأد�ة 
لكنه  �شيا�شية".  �أهللللد�ف  لتحقيق 
يتبنو�  �أن  �لنا�س  على  �أن  �إىل  لفت 
باإر�دتهم قيم طالبان، ل �أن تفر�س 
�ل�شلطات  "على  وتلللابلللع  عللللليللهللم. 
�لتز�م  �إىل  �لنا�س  تدعو  �أن  �ملعنية 
�لتطرف  وجتّنب  بحكمة  �ل�شريعة 

يف هذ� �ل�شدد".
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القيمة ال�صوقية لالأ�صواق املالية العربية حتقق مكا�صب قيمتها 636 مليار دولر خالل الربع الأول
•• اأبوظبي - وام:

�ملدرجة يف  �لعربية  �ملالية  لالأ�شو�ق  �لإجمالية  �ل�شوقية  �لقيمة  حققت 
قاعدة بيانات �شندوق �لنقد �لعربي مكا�شب بنحو 636.22 مليار دولر 
�أمريكي �أي بن�شبة زيادة بلغت 16.73 يف �ملائة لت�شل لأكرث من 4.43 
تريليون نهاية �لربع �لأول من عام 2022، مقارنة بنحو 3.8 تريليون 
�شندوق  ح�شب   2021 عللام  من  �لللر�بللع  �لربع  نهاية  يف  �أمريكي  دولر 
�لنقد �لعربي. و قال تقرير ن�شرة �أ�شو�ق �ملال �لعربية �ل�شادر �أم�س عن 
�ل�شندوق �إن موؤ�شر �شندوق �لنقد �لعربي �ملركب لأ�شو�ق �ملال �لعربية 
�أنهى تعامالت �لربع �لأول من عام 2022 مرتفعا بنحو 2.8 يف �ملائة 
مقارنة بامل�شتوى �مل�شجل يف �لربع �لر�بع من عام 2021، لي�شل بذلك 

�إىل نحو 508 نقاط يف نهاية �شهر مار�س 2022، مقابل 494.2 نقطة 
يف نهاية �شهر دي�شمر 2021.. فيما حقق �ملوؤ�شر مكا�شب على �أ�شا�س 
�لأول  �لربع  نهاية  يف  �ملائة  يف   14.2 �لللزيللادة  ن�شبة  بلغت  حيث  �شنوي 
و�أ�شاف:   ."2021 عللام  مللن  �لأول  بللالللربللع  مللقللارنللة   2022 عللام  مللن 
�ملوؤ�شر  يف  �مل�شمنة  �لعربية  �لبور�شات  �أد�ء  موؤ�شر�ت  غالبية  "و��شلت 
�لربع  �لعربية يف نهاية  �ملالية  �لعربي لالأ�شو�ق  �لنقد  �ملركب ل�شندوق 
�لأول من عام 2022 حمافظتها على منحنى �أد�ئها �لت�شاعدي �لذي 
2021، نتيجة �لرتفاع  �أ�شا�س ربع �شنوي منذ بد�ية عام  �شهدته على 
�مل�شجل يف موؤ�شر�ت قيم �لتد�ول و�لقيمة �ل�شوقية.. كما كان ل�شتمر�ر 
�إيجابي  �أثر  �لعربية  �لبور�شات  �لإدر�جللات �جلديدة يف عدد من  حركة 
نحو  جهودها  �لعربية  �لبور�شات  مو��شلة  ظل  يف  �لأد�ء  موؤ�شر�ت  على 

�ل�شتثمار  وجللذب  �لللتللد�ولت،  معدلت  وزيللادة  �ل�شيولة،  م�شتويات  رفع 
�لأول مللن عام  �لللربللع  �لإيللجللابلليللة خللالل  �لنتائج  �إىل  �إ�للشللافللة  �لأجللنللبللي، 
�رتفاع �لأ�شعار  �لعاملي، �شاهم  �ل�شركات. و على �ل�شعيد  2022 لأرباح 
�لعاملية للطاقة يف حت�شن موؤ�شر�ت �أد�ء �لبور�شات �لعربية يف نهاية �شهر 
مار�س 2022.. و يف هذ� �لإطار، �شجلت ثالث ع�شرة �شوقا مالية عربية 
مدرجة يف قاعدة بيانات �شندوق �لنقد �لعربي �رتفاعا يف موؤ�شر�ت �أد�ئها 
�لربع  بنهاية  مقارنة   2022 عللام  من  �لأول  �لربع  نهاية  يف  �ل�شعرية 
�ملالية  �لفردي لالأ�شو�ق  بللالأد�ء  2021. و فيما يتعلق  �لر�بع من عام 
�لعربية خالل �لربع �لأول من عام 2022 فقد جاء �إيجابيا ب�شكل عام 
حيث �رتفعت موؤ�شر�ت �لأد�ء يف �لأ�شو�ق �لعربية كافة خالل �لربع �لأول 
من عام 2022، با�شتثناء ثالث بور�شات عربية. و �شجلت قيمة �لأ�شهم 

�ملتد�ولة يف �لأ�شو�ق �ملالية �لعربية جمتمعة خالل �لربع �لأول من عام 
عليه. �ل�شابق  بالربع  مقارنة  �ملائة  يف   10.83 بنحو  �رتفاعا   2022

بللور�للشللات عربية،  ثللمللاين  �لللتللد�ولت يف  �رتللفللاع قيم  �لبيانات  و�أظللهللرت 
�لأ�شو�ق  �ل�شعودية  �ملالية  �ل�شوق  يف  �ملتد�ولة  �لأ�شهم  قيمة  وت�شدرت 
نحو  م�شجلة   2022 علللام  ملللن  �لأول  �للللربلللع  خلللالل  �لللعللربلليللة  �ملللاللليللة 
�ملائة. 20.67 يف  �رتفاع بلغت  �أمريكي، بن�شبة  144.71 مليار دولر 

فيما �شجلت �أربع بور�شات عربية �رتفاعا يف عدد �لأ�شهم �ملتد�ولة خالل 
لقيمة  �ليومي  �ملللعللدل  �رتللفللع  2022.. يف حللني  عللام  مللن  �لأول  �لللربللع 
عام  �لأول من  �لربع  نهاية  �لعربية يف  �ملللال  �أ�شو�ق  �ملتد�ولة يف  �لأ�شهم 
 ،2021 �لر�بع من عام  بالربع  �ملائة، مقارنة  8.17 يف  2022 بنحو 

ليبلغ نحو 3520.76 مليون دولر �أمريكي.

متاجر �للولو م�ستعدة للرتحيب مبو�سم �لعيد عرب �سفقات �حتفالية

اأكرث من 15 األف منتج عليه خ�صم مل�صتلزمات الأعياد والهدايا

و�لهو�تف  �لألللعللاب  �أطقم  �لذكية، 
�للوحية.

مهرجان �لأطعمة – �شي�شلط ق�شم 
�مللللاأكلللولت �جللللاهلللزة �للل�للشللوء على 
ت�شكيلة من �لأطباق �ملف�شلة لدى 
باأنو�عه  �لللريللاين  مثل  �جلمهور 
�لكب�شة  مللثللل  �لللعللربلليللة  و�لأطلللبلللاق 
�لعربية  �للل�للشلللللطللات  �ملللكللبللو�للس،  و 

مب�شاركة  �شعيدين  لولو  يف  نحن 
توفري  عللللر  �للللكلللبلللري  �جلللللمللللهللللور 
ت�شكيالت هد�يا و��شعة ومتميزة"

عرو�س ترويجية متعددة:
بد�ية من 28 �أبريل �شيتم توفري 
�أكرث من 15 �ألف منتج من جميع 
�لأ�لللشلللنلللاف بللخلل�للشللومللات ر�ئلللعلللة يف 

ممتاز وغريها. كما �شتك�شف لولو 
عللن جمللمللوعللة جللديللدة مللن �زيلللاء 

�ل�شيف.
ب�شتمل   – �لأللللللعلللللاب  ملللهلللرجلللان 
ملللهلللرجلللان للللوللللو للللالأللللعلللاب على 
و�ل�شهرية  �ملحبوبة  �لألعاب  بع�س 
�شر�وؤها  للمت�شوقني  ميكن  و�لتي 
ا  �أي�شً جمللاًنللا  �لللهللد�يللا  تغليف  مللع 

�لحلللتلللفلللالللليلللة، حلللللللول �للللهلللد�يلللا و 
�ملت�شوقني  ت�شاعد  فعاليات  تنظيم 
�لحتفالية.  بالأجو�ء  للال�شتمتاع 
�شتكون  �لللعلليللد  هلللذ�  �ن  وبللاأعللتلليللار 
عللامللني من  بللعللد  �لأوىل  �ملللنللا�للشللبللة 
م�شاركة  يلللود  �جلللملليللع  �جلللانللحللة. 
لحبابه  �لتهاين  و�ر�شال  �لفرحة 
لهذ� �لعيد �ملبارك 2022، لذلك 

و�ملك�شر�ت  �لتمور  �إىل  بالأ�شافة 
و�ل�شوكولتة بانو�عها 

لولو  �شتكون   – �لأزيللللاء  �شفقات 
للجمهور  �مللللفللل�لللشلللللللة  �لللللوجللللهللللة 
�أحلللللدث �شيحات  علللللى  للللللحلل�للشللول 
�ل�شيفية  و�لللتلل�للشللكلليللالت  �لأزيللللللاء 
�لللر�ئللعللة هللذ� �ملللو�للشللم مللع �شفقات 
جذ�بة، ملبو�شات تقليدية، عطور 

ماركت  هاير  لولو  متاجر  جميع 
و�أونللللاليللللن، تلل�للشلللللط �للل�للشللوء على 

خمتلف �لهتمامات كما �لتايل:
هد�يا �إلكرتونية - ميكن للعمالء 
�لر�ئعة  �لللعللرو�للس  مللن  �ل�شتفادة 
علللللى �لإللللكلللرتونللليلللات بلللد�يلللة من 
�ل�شاعات  �إىل  �لرقمية  �لكامري�ت 
�للللذكللليلللة و �للللهلللو�تلللف و�لأ�لللللشلللللورة 

•• اأبوظبي –الفجر: 

�لبيع  ر�ئلللدة  لللولللو  �أعلللللنللت متاجر 
تد�شينها  �ملللنللطللقللة،  يف  بللالللتللجللزئللة 
علللللرو�لللللس عللليلللد �للللفلللطلللر �ملللللبللللارك 
وتاأتي  �لكرى"،  �لعيد  "�شفقات 
�حلللتلللفلللالت �للللعللليلللد هلللللذه �ملللللللرة يف 
وبللهللجللتللهللا. ونظر�ً  �أنللاقللتللهللا  كللامللل 
لن مو�شم �لعيد تقليدياً هو وقت 
�أطلقت  فقد  و�مللل�للشللاركللة،  �لللتللهللادي 
لولو �شفقات مذهلة على �أ�شناف 
�لإلكرتونيات  من  بد�ية  متنوعة 
�لغذ�ئية  �ملللنللتللجللات  �إىل  و�لزيلللللاء 
عر  و�أونللللللللللاليللللللللللن  �مللللللتلللللاجلللللر  يف 
www. �لإلللللللكللللللرتوين  �ملللللوقللللع 
luluhypermarket .
�ملنا�شبة  بهذه  لالحتفال   com
�ل�شبوع  نللهللايللة  عللطلللللة  ولللقلل�للشللاء 

�لطويلة ب�شورة ر�ئعة.
�ملدير  �أيلللله،  �أم.  علللللى  �أ�لللشلللرف  قلللال 
�لتنفيذي ملجموعة لولو: "ي�شعدنا 
مبنا�شبة  للجميع  �لتهنئة  تقدمي 
ونعلن  �ملللبللارك  �لفطر  عيد  حلول 
عللن تللوفللري حلللزم عللرو�للس مذهلة 
�لعرو�س  من  متنوعة  وت�شكيالت 

�لعائلة  للل�للشللغللار  هللد�يللا  تللقللدمي  و 
و�لأ�شدقاء.

كللللللمللللللا ميللللللكللللللن لللللللعللللللمللللللالء لللللولللللو 
مللللن خ�شم  �ل�للللشللللتللللفللللادة  �للللللكلللللر�م 
عللللر   70% حلللللللتلللللللى  يلللللل�للللللشللللللل 
www. �لإلللللللكللللللرتوين  �ملللللوقللللع 
luluhypermarket .

 com
�أ�للشللنللاف و��شعة  تلل�للشللكلليللالت  علللللى  
�إىل  �لتموينية  �ل�شلع  مللن  بللد�يللة 
�لأزياء و خ�شم %25 على �للحوم 

�لطازجة و�لدو�جن و�لأ�شماك.

بطاقات هد�يا �لت�شوق
من  �مللللتللل�لللشلللوقلللني  يللتللمللكللن  مل  �إذ� 
لحبابهم  �ملنا�شبة  �لهد�يا  �إختيار 
من بني ت�شكيالت �لهد�يا �لو��شعة 
�لعيد.  هللللذ�  يف  للللوللللو  مللتللاجللر  يف 
بطاقات  علللللى  �حللل�للشللول  ميكنهم 
تتوفر  و�لللتللي  �ملميزة  لولو  ت�شوق 
درهللللم،   100 مللتللنللوعللة  فلللئلللات  يف 
250 درهم و500 درهم. وقد مت 
ت�شميم �لبطاقات مبا يتنا�شب مع 
هدية  لتكون  �ملللبللارك  �لفطر  عيد 

مثالية لهذه �لأيام.

�سمن ت�سنيف فورب�س لأف�سل �مل�سارف يف �لعامل لعام 2022

بنك دبي التجاري يحتل املرتبة الأوىل يف الإمارات
•• دبي – د.حممود علياء

ح�شل بنك دبي �لتجاري، �ملوؤ�ش�شة 
�ملللاللليللة �للللر�ئلللدة يف �للللدوللللة، على 
�ملرتبة �لأوىل يف �لإمللار�ت �شمن 
قائمة فورب�س لأف�شل �مل�شارف يف 

�لعامل 2022. 
وتللللعللللاونللللت جملللللللة فللللوربلللل�للللس مع 
للعام  لالأبحاث  �شتاتي�شتا  �شركة 
�للللللر�بلللللع علللللللى �للللللتلللللو�يل لإعللللللد�د 
هللذه �لللقللائللمللة، مللن خللالل توزيع 
�ألف   45 �أكرث من  ��شتبيان �شمل 
�لعامل  حللول  دوللللة   27 يف  عميل 
وت�شجيل  �آر�ئلللهلللم  علللللى  للللللوقللوف 
ت�شنيفهم للم�شارف وفقاً ملقيا�س 
�لعمالء،  ور�لللشلللا  للللللتللو�للشلليللة  علللام 
�أخرى  جو�نب  خم�شة  جانب  �إىل 
و�ل�شروط  �لثقة  معايري  �شملت 
و�لأحكام وم�شتويات جودة خدمة 
�لرقمية  و�خللللللدملللللات  �للللعلللملللالء 

و�ل�شت�شار�ت �ملالية.

�لدكتور  قللللال  �ملللنللا�للشللبللة،  وبلللهلللذه 
�لرئي�س  للللليللللنللللدر  فلللللللان  بللللرينللللد 
�شعد�ء  "�إننا  للبنك:  �لتنفيذي 
�أف�شل  للللقلللب  علللللللى  بللحلل�للشللولللنللا 
�لعام  لللهللذ�  �لإمللللار�ت  يف  م�شرف 
وفق ت�شنيف جملة فورب�س. هذ� 
على  تاأكيد  هو  �لعاملي  �لعللرت�ف 
فينا  عمالوؤنا  و�شعها  �لتي  �لثقة 
جناح  ويعك�س  طموحاتهم  لدعم 
�إ�شرت�تيجيتنا �لتي تتمحور حول 
على  دليل  خري  ُيعد  كما  �لعميل، 
�لللعللمللل �جلللللاد و�لللتللفللاين جلميع 
�إن خدمة  �لللبللنللك.   �لللعللاملللللني يف 
تللاأتللي يف �شد�رة  ور�للشللا عللمللالءنللا 
�ملحرك  �أنللللهللللا  كلللملللا  �أولللللويللللاتللللنللللا، 
�للللرئللليللل�لللشلللي جللللمللليلللع ملللبلللادر�تلللنلللا 

وقر�ر�تنا.
هلللذه  ملللثلللل  علللللللى  حللل�لللشلللوللللنلللا  �إن 
مو��شلة  علللللى  حتللفللزنللا  �جللللو�ئلللز 
وخدماتنا.  مللنللتللجللاتللنللا  تلللعلللزيلللز 
�أحدث  با�شتخد�م  ملتزمون  �إنللنللا 

ح�شل  �للللذي  �لت�شنيف  و��للشللتللنللد 
على  �لتجاري  دبللي  بنك  مبوجبه 
�لعمالء  ر�لللشلللا  مللللعللللدلت  �أعلللللللللى 
�لبنك  �شّجل  حيث  وتقييماتهم، 
درجلللات يف خُمتلف جو�نب  �أعلللللى 
م�شتويات  علللللللى  �ل�للللشللللتللللبلللليللللان، 
�ملعامالت  ور�لللشلللوم  �لللعللمللالء  ثللقللة 
و�خلدمات  �ملالية  و�ل�للشللتلل�للشللار�ت 

�لرقمية.

�لتقنيات وتزويد عمالئنا باأف�شل 
�حللللللللللللول �ملللل�لللشلللرفللليلللة و�أكلللللرثهلللللا 

�بتكار�ً." 
وحللظلليللت جللهللود و�إجنلللللللاز�ت بنك 
للللللللحلللفلللاظ على  �لللللتللللجللللاري  دبلللللي 
�مل�شرفية  �خللللدملللات  يف  �للللريلللادة 
�لللرقللملليللة بلللاعلللرت�ف علللامللللي. فقد 
ح�شل �لبنك على جائزة " �أف�شل 
�لعربية  �لإملللار�ت  يف  حملي  بنك 
�بتكار  "�أف�شل  " وجائزة  �ملتحدة 
لالأفر�د"  �مل�شرفية  �خلدمات  يف 
فاينان�س.  �إي�شت  ميدل  قبل  مللن 
جائزة  على  �لبنك  ح�شل  كذلك 
"�لبنك �لأكرث �بتكار�ً يف �خلدمات 
�لرو�د  جللو�ئللز  �شمن  �مل�شرفية" 
وجائزة  �ملللاللليللة  �لللتللكللنللولللوجلليللا  يف 
�خلدمات  �لبللتللكللار-  يف  "�لتميز 
وجائزة  لالأفر�د"،  �مللل�للشللرفلليللة 
�لتجاري"  �لتمويل  يف  "�لبتكار 
غلوبل  جلللو�ئلللز  تلللوزيلللع  حللفللل  يف 

فاينان�س.

ويز اإير اأبوظبي تو�صع �صبكتها املتنامية با�صتمرار مع وجهة ثانية يف �صلطنة ُعمان
•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلنت ويز �إير �أبوظبي، �شركة �لطري�ن �لوطنية 
منخف�شة �لتكلفة يف �لإمار�ت، عن �إطالق رحالت 
جوهرة  �شاللة،  �إىل  �أبوظبي  من  جديدة  جوية 
�شلطنة ُعمان �ملتالألئة. وتوفر �لوجهة �جلديدة، 
�شفر  �ل�شلطنة، جتربة  �أق�شى جنوب  �لو�قعة يف 
و�ملقيمني  لل�شياح  منخف�شة  وبللاأ�للشللعللار  مريحة 
ُعللمللان مع  �لإمللللللار�ت و�شلطنة  كللل مللن دوللللة  يف 
�شبه  �ملنطقة  �إىل  �لعام  مللد�ر  على  لل�شفر  فر�س 
�ملوقع  عر  حالياً  �لتذ�كر  وتتوفر  �ل�شتو�ئية. 
تطبيق  وعلى   wizzair.com �لإلللكللرتوين 
باأ�شعار  �ملحمولة،  �لللهللو�تللف  على  �ملللتللاح  �ل�شركة 

تبد�أ من 39 درهم �إمار�تي *.
تللتللمللتللع �للشللاللللة بللجللاذبلليللٍة كلللبلللريٍة خلللالل مو�شم 
�خلريف مع مناخها �لرطب وطبيعتها �خل�شر�ء 
بني يونيو و�شبتمر، بالإ�شافة �إىل جمال طبيعي 
�ملنطقة.  �لفريدة يف  �لغنية  �لرية  للحياة  �أّخللاذ 
�إىل  طويل  رملي  �شاطئ  مبللحللاذ�ة  �شاللة  وتقع 
يوفر  مما  و�ل�شحر�ء،  �جلبال  من  قربها  جانب 
مذهلًة  فر�شاً  �ملغامرة  حمبي  من  للم�شافرين 
كمركز  �لعريق  تاريخها  وبف�شل  لال�شتك�شاف. 
�ملزدهرة  �لللتللاريللخلليللة  �ملللديللنللة  ت�شمن  للللللبللخللور، 
جتربة �شفر ر�ئعة مع وجهاتها �لفريدة. وت�شتهر 
مناظر  وتوفر  �لُعمانية،  �ل�شيافة  بكرم  �شاللة 
�آخر  �أي مكان  ��شتثنائية ل مثيل لها يف  طبيعية 
ملز�رع  �ل�للشللتللو�ئللي  �شبه  �جلللمللال  مللع  �ملنطقة  يف 

�لفاكهة و�أ�شجار جوز �لهند.
وتعليقاً على هذ� �ملو�شوع، قال مايكل بريلوي�س، 
�ملللديللر �لللعللام للل�للشللركللة ويلللز �إيللللر �أبللوظللبللي: "ُتعد 
متتاز  �إذ  نوعها،  من  فريدة  �شفر  وجهة  �شاللة 
وتنوع  �ملنطقة  يف  �لأفلل�للشللل  هللو  �شيفي  بطق�س 
�شاللة  �إىل  �مل�شافرون  ويحظى  �لرية.  �حلياة 
متنوعة  خيار�ٍت  مع  �لطبيعة  يف  فريدة  بتجربٍة 
لللال�للشللتللكلل�للشللاف علللللى طللللول �للل�للشللاحللل و�جللللبلللال. 
�لوجهات  من  متنوعة  جمموعة  تقدمي  وي�شّرنا 
يف �شبكتنا �ملتنامية مع جتارب تاريخية وثقافية 
�ملغامرة  ع�شاق  من  �مل�شافرين  بانتظار  متميزة 
قريباً  �إللليللنللا  لن�شمامكم  ونتطلع  �للشللاللللة.  يف 

على من طائر�ت �ل�شركة لنت�شارك �شوية ُحّبنا 
للرحالت �ملريحة وباأ�شعار معقولًة".

�لرئي�س  نائب  �ليافعي،  عو�س  بللن  �شامل  وعللر 
�لللتللنللفلليللذي ملللطللار �للشللاللللة، عللن �للشللعللادتلله باخلط 
�للللللدويل �ملللبللا�للشللر �جللللديلللد، �للللللذي يللفللتللح نافذة 
�شاللة  خريف  �أجلللو�ء  على  �أبوظبي  يف  مبا�شرة 
�للللعلللام، وي�شعدين  ملللن  �للللوقلللت  هللللذ�  �مللللاطلللرة يف 
باأوىل  �لللرتحلليللب  �لللزمللالء  جميع  عللن  بالنيابة 
�أن يحقق هذ�  �أير" �آملللاًل  "ويز  رحللالت طللري�ن 
�إن�شائه  �مللللرجلللوة مللن  �لأهللللللد�ف  �ملللبللا�للشللر  �خللللط 
�لعالقات  �أو��للشللر  زيللادة  ر�أ�شها  على  ياأتي  و�لتي 
�لللثللنللائلليللة و�لللتللجللاريللة و�للل�للشلليللاحلليللة بللني �شلطنة 
�ل�شقيقة  �ملتحدة  �لعربية  �لإمللار�ت  عمان ودولللة 
�لبلدين  �لللر�للشلليللدتللني يف  �لللقلليللادتللني  حتللت ظللل 
�خلريف  مو�شم  �أن  �ليافعي  و�أ�شاف  �ل�شقيقني. 
زيلللادة يف عدد  عللام  كللل  ي�شهد  يف حمافظة ظفار 
�لللطللري�ن رحالتها  مللع تد�شني خللطللوط  �لللللزو�ر 
�شياحي  بطق�س  تتمتع  �ملحافظة  كون  ظفار  �ىل 
�إىل  يونيو  منت�شف  من  �لفرتة  خالل  ��شتثنائي 
�لللذي ي�شكل  نهاية �شبتمر مللن كللل عللام، �لأملللر 
تك�شو  �لتي  �لطبيعة  مع  ن�شطا  �شياحيا  مو�شما 
�ملو�قع  �إىل وجود  ��شافة  �لب�شر،  �ملكان على مد 
قائمة  �مل�شجلة يف  �للبان  �أر�للس  ملو�قع  �لتاريخية 

�لرت�ث �لعاملي ملنظمة �ليون�شكو. وحتر�س �شركة 
ويز �إير �أبوظبي، مبوقعها �ل�شرت�تيجي يف دولة 
�لإمار�ت، على توفري جتارب �شفر مريحة وعالية 
�جللللللودة ومللنللخللفلل�للشللة �لللتللكلللللفللة �إىل �لللعللديللد من 
�لوجهات، مبا فيها �لإ�شكندرية و�شوهاج )م�شر( 
)�ليونان(  و�أثلليللنللا  )�لأردن(  و�لللعللقللبللة  وعلللّملللان 
وكوتاي�شي  )�شربيا(  وبلغر�د  )�أذربيجان(  وباكو 
)جللللورجلللليللللا( و�ملللللنللللامللللة )�للللبلللحلللريلللن( وملللاتلللال 
و�شانتوريني  )ُعلللملللان(  وملل�للشللقللط  )�للشللريللالنللكللا( 
)�لللليلللونلللان( و�للشللار�يلليللفللو )�لللبللو�للشللنللة( وتلللل �أبيب 
)�إ�شر�ئيل( وتري�نا )�ألبانيا( ويريفان )�أرمينيا( 
�لقيود  تخفيف  و�شاهم  �لوجهات.   من  وغريها 
لإجر�ء  �حلللاجللة  و�إلللغللاء  بكوفيد19-  �ملرتبطة 
من  �ل�شفر  �إجلللللر�ء�ت  بتب�شيط   PCR �خللتللبللار 
جديد وت�شهيل �لرحالت �ملفاجئة غري �ملخطط 
لها. وُي�شار �إىل �أن ويز �إير متتلك �أ�شطوًل حديثاً 
ي�شم �أربع طائر�ت من طر�ز �إيربا�س �إيه 321 
باأقل  تتميز  و�لللتللي  كللللليللاً،  و�جللللديلللدة  �ملللتللطللورة 
�لنبعاثات  و�إ�للشللد�ر  �لللوقللود  ��شتهالك  يف  معدل 
و�ل�شجيج يف �لقطاع. كما متتاز �ل�شركة بب�شمة 
بيئّية هي �لأقل بني �ل�شركات �ملناف�شة يف �ملنطقة، 
بتحقيق  �لأملللد  طويل  �لتز�مها  على  يللوؤكللد  ممللا 

�ل�شتد�مة يف �لقطاع. 

طري�ن �لإمار�ت ت�سغل 400 رحلة يوميا �إىل 127 وجهة خالل �إجازة �لعيد
الرئي�ض التنفيذي للعمليات ل�»وام«: 100 % ن�صبة اإ�صغال املقاعد على بع�ض الرحالت
كورونا جائحة  قبل  ما  طبيعتها  اإىل  احلياة  وعودة  ال�صفر  قطاع  على  املتنامي  الطلب  يعك�ض  الرحالت  • زخم 
ب�صهولة ال�صفر  اإجراءات  لإمتام  دبي  مطار  عرب  مل�صافريها  ن�صائح   6 تقدم  الإمارات  • طريان 

•• اأبوظبي-وام:

 400 تلل�للشللغللل طللللللري�ن �لإملللللللللللار�ت 
127 وجهة حول  �إىل  رحلة يوميا 
طائرة   179 بللا�للشللتللخللد�م  �للللعلللامل 
خالل �إجللازة عيد �لفطر �ملبارك يف 
�لللفللرتة مللا بللني 29 �أبللريللل �جلاري 
و9 مايو �ملقبل يف طفرة كبرية على 
�ملللنللتللظللمللة �للشللمللن �شبكة  �للللرحلللالت 

رحالت �لناقلة.
ت�شغيل  �ملقبل  مايو   7 يللوم  وي�شهد 
طللللري�ن �لإملللللللار�ت 411 رحلللللة يف 
�لرحالت يومياً، ما  عللدد من  �أكللر 
قطاع  على  �ملتنامي  �لطلب  يعك�س 
طبيعتها  �إىل  �حلياة  وعللودة  �ل�شفر 

ما قبل جائحة "كورونا".
�لرئي�س  �لللللر�للللشللللا  عللللللللادل  وقللللللللال 
�لللتللنللفلليللذي للللللعللمللللليللات يف طلللري�ن 
�لإمار�ت يف ت�شريحات لوكالة �أنباء 
�لطلب  "ي�شهد  "و�م":  �لإمللللللار�ت 
�إجازة  خالل  خ�شو�شاً  �ل�شفر  على 
كلللبلللري�ً ملللن ناحية  �لللعلليللد �نللتللعللا�للشللاً 
�إىل دبي و�مل�شافرين عر  �لقادمني 

�شبكة طري�ن �لإمار�ت".
�لعيد  �إجلللللللازة  "حفزت  و�أ�لللللشلللللاف: 
وجهاتنا  �إىل  �للل�للشللفللر  �للللطلللويلللللللة 
�إ�شغال  ن�شبة  بلغت  حيث  �لللعللامللليللة، 
مئة  �لللرحللالت  بع�س  على  �ملللقللاعللد 
يف �ملللئللة ..وتللللدل هلللذه �لأرقلللللام على 
بللعللد جائحة  �للل�للشللفللر  تلللعلللايف قلللطلللاع 
يف  �لللنللا�للس  ورغلللبلللة  "كوفيد19" 
�ل�شفر �إ�شافة �إىل مكانة دبي كوجهة 
�للللزو�ر  ت�شتقطب  مملليللزة  �شياحية 
وتعمل  �لعامل".  �أنللحللاء  جميع  مللن 
فرق طري�ن �لإمار�ت على ��شتقبال 

�ملرتفع  �لطلب  وتلبية  �مل�شافرين 
�للشلليللمللا خالل  علللللى �حلللللجللللوز�ت ل 
..وت�شمل  �لأ�للشللبللوع  نهاية  عللطللالت 
�لوجهات �لرئي�شية للم�شافرين من 
�أو  �لإمللار�ت لق�شاء �لعطالت  دولة 
لللزيللارة �لأهلللل و�لأ�للشللدقللاء كللاًل من 
�لقاهرة ولندن و��شطنبول ومانيال 
وباري�س و�لد�ر �لبي�شاء ونيويورك 

ولو�س �أجنلو�س.
وقدمت طري�ن �لإمار�ت 6 ن�شائح 
لإمتام  دبللي  مللطللار  عللر  مل�شافريها 
وي�شر،  ب�شهولة  �للل�للشللفللر  �إجللللللر�ء�ت 

�مل�شافرين  و�شول  �للشللرورة  و�أهمها 
على  �شاعات  ثللالث  قبل  �ملللطللار  �إىل 
�لأقل من مو�عيد مغادرة رحالتهم، 
حت�شباً  �إ�لللشلللايف  وقللللت  وتللخلل�للشلليلل�للس 
�للل�للشللري يف �لطرق  لزدحلللللام حللركللة 
�ملوؤدية �إىل �ملطار �أو ��شتخد�م �ملرتو 

للو�شول مبا�شرًة �إىل �ملبنى 3.
كلللملللا تلللنللل�لللشلللح طللللللللري�ن �لإملللللللللللار�ت 
مللل�لللشلللافلللريلللهلللا بلللا�لللشلللتلللخلللد�م �أجللللهللللزة 
�خلدمة �لذ�تية، وعددها 48، منها 
ت�شليم  �إمكانية  تتيح  جللهللاز�ً   32
للم�شافرين  ميكن  ..كللمللا  �لأمللتللعللة 
�إنهاء �إجر�ء�تهم قبل 24 �شاعة من 
�إ�شافة  رحللالتللهللم..  �إقلللالع  مو�عيد 
خدمة  مللن  �ل�شتفادة  �إمكانية  �إىل 
�إجللللللر�ء�ت �للل�للشللفللر يف موقف  �إنلللهلللاء 

�ل�شيار�ت �ملتاحة قبل 24 �شاعة.
وتلللللوفلللللر طللللللللري�ن �لإمللللللللللللللار�ت 25 
�ملغادرين  �شالة  يف  نللّقللاًل  كللاونللرت�ً 
�ل�شفر.. يف حني  �إجللللر�ء�ت  لإجنلللاز 
يوفر �مل�شار �لبيومرتي يف �ملبنى 3 
و�شهاًل  �شريعاً  ملللرور�ً  للم�شافرين 

بدون تالم�س عر �ملطار.

مطار اأبوظبي ي�صتعد ل�صتقبال 425 األف م�صافر خالل عطلة العيد
•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي �لدويل  �أن ي�شتقبل مطار  �أنه من �ملتوقع  �أبوظبي  �أعلنت مطار�ت 
�أبريل   30 �ملمتدة من  �لفرتة  �ل�شعيد يف  �لفطر  عيد  �إجللازة  خالل عطلة 
مطار�ت  وقللدمللت  م�شافر.   425،000 نحو  �ملقبل  مايو   8 �إىل  �جللللاري 
�أم�س ن�شائح للم�شافرين خالل عطلة عيد �لفطر �ملبارك مت�شيا  �أبوظبي 
�أنه  مع زيادة حركة �ل�شفر يف مطار �أبوظبي �لللدويل. ومتثلت �لن�شائح يف 
�لإلكرتوين  �ملوقع  زيللارة  �ملطار  �إىل  �لتوجه  قبل  �مل�شافرين  على  يتوجب 
�لتوجه  قبل  برحلتهم  �خلللا�للس  �مل�شافرين  مبنى  مللوقللع  ملعرفة  للمطار 
للمطار ..�إ�شافة �إىل �شرورة �لتاأكد من وجود جميع �لوثائق �لالزمة �لتي 
�أبوظبي  مطار�ت  وتن�شح  للمطار.  �لو�شول  قبل  �شحتها  من  �لتحقق  مت 
م�شافريها بالتوجه للمطار قبل �لرحلة بثالث �شاعات ..�إ�شافة �إىل �شرورة 
�أهمية  �إىل  ..�إ�شافة  �لأوقلللات  جميع  يف  بامل�شافرين  �خلا�س  �لقناع  �رتللد�ء 
تناول قللدر كللاف من �ل�شو�ئل خللالل �لأوقلللات �ملزدحمة ..و�رتلللد�ء مالب�س 

قو�نني  �أحللدث  على  �لّطلللالع  للم�شافرين  ميكن  كما  �ل�شفر.  يللوم  مريحة 
وقو�عد �ل�شفر لوجهتهم من خالل �لتو��شل مع �شركة �لطري�ن �ملعنية.
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املال والأعمال

التداولت العقارية تتجاوز  11.3 مليار درهم يف الربع الأول 2022 يف اإمارة اأبوظبي 
•• اأبوظبي-الفجر: 

�لتد�ولت  قيمة  عللن  �أملل�للس  و�لللنللقللل  �لللبلللللديللات  د�ئلللرة  ك�شفت 
2022، حيث �شجلت  �لعام  �لأول من  �لربع  �لعقارية خالل 
�إمارة �أبوظبي �إجمايل ما قيمته 11.3 مليار درهم لل�شفقات 

�لعقارية، مت حتقيقها من خالل 3،304 معاملة.
وك�شف �لتقرير �لربع �شنوي للد�ئرة عن �أن �لتد�ولت �شملت 
و�لوحد�ت  و�ملللبللاين  �لأر��للشللي  ورهللونللات  و�للشللر�ء  بيع  عمليات 
موؤ�شر�ت  نللتللائللج  و�أظللللهللللرت  �أنلللو�علللهلللا.  �لللعللقللاريللة مبللخللتلللللف 
�لقطاع  ت�شجيل  �لللد�ئللرة  عللن  �للل�للشللادرة  �لعقارية  �لللتللد�ولت 

مبا  لعقار�ت  و�للشللر�ء  بيع  �شفقة   1،722 بللالإمللارة  �لعقاري 
عقاري  رهللن  معاملة  و1،582  درهلللم،  مليار   4.35 قيمته 

بقيمة 6.9 مليار درهم.
بقيمة  تللد�ول  �لأكللرث  �ملناطق  قائمة  يا�س  جزيرة  وت�شدرت 
�لثانية  �ملرتبة  يف  �ل�شعديات  جزيرة  تلتها  درهم،  مليار   1.2
جزيرة  و�حللتلللللت  درهلللم  مليون   673 بلغت  تللللد�ولت  بلقيمة 
�لرمي �ملرتبة �لثالثة بلقيمة 598 مليون درهم، وجاءت مدينة 
خليفة يف �ملرتبة �لر�بعة بلقيمة 173 مليون درهم، ومنطقة 
�شاطئ �لر�حة يف �ملرتبة �خلام�شة بقيمة 168مليون درهم، 
و�أخللري�ً منطقة �ل�شاخمة يف �ملرتبة �ل�شاد�شة بل 150 مليون 

درهم.
و�أكد �شعادة د. �أديب �لعفيفي، �ملدير �لتنفيذي لقطاع �لعقار�ت 
يف د�ئرة �لبلديات و�لنقل على �أن �لقطاع �لعقاري يف �أبوظبي 
ي�شهد منو م�شتمر وم�شتد�م مبا مينح �لإمارة ميزة تناف�شية 
لال�شتثمار  �جلاذبة  و�لوجهات  �لأ�للشللو�ق  �أهللم  كاأحد  �إ�شافية 
�لتد�ولت  قيم  تعك�س   " �شعادته:  و�أ�للشللاف  عللامللليللاً،  �لللعللقللاري 
�لعقارية يف �لإمللارة ثقة �مل�شتثمرين �ملتز�يدة يف هذ� �لقطاع 
�حليوي، ملا تقدمه �أبوظبي من خيار�ت متنوعة، وبنية حتتية 
كاأحد  موقعها  يعزز  ممللا  م�شتوى،  باأعلى  وخللدمللات  ممللتللازة، 

�أف�شل �لوجهات عاملياً للحياة و�لعمل و�لزيارة".

جمل�ض ال�صياحة يف جامايكا ي�صتعد مل�صاركته الأوىل يف معر�ض �صوق ال�صفر العربي

من  �مل�شافرين  بجميع  و�لرتحيب 
و�شمال  �لأو�لللشلللط  �للل�للشللرق  منطقة 
قلب  جامايكا،  ل�شتك�شاف  �أفريقيا 
�ل�شياحة  ومتللّثللل  �لناب�س.  �لللعللامل 

قلللطلللاع �لجلللتلللملللاعلللات و�ملللللوؤمتللللر�ت 
و�ملعار�س.

وتللعللللليللقللاً علللللى هلللذ� �ملللو�للشللوع، قال 
ق�شم  ملللللديلللللر  و�يللللللللللت،  دونلللللللوفلللللللان 

جتمعنا بال�شرق �لأو�شط".
ناجحة  م�شاركة  جامايكا  و�شجلت 
��شتقبل  حيث   ،2020 �إك�شبو  يف 
جللللنللللاحللللهللللا �للللللوطلللللنلللللي �أكللللللللللرث من 

�لفنادق  مللن  حللول عرو�شها  �ملللزيللد 
و�ملطاعم،  �لللبللحللريللة  و�لللللرحللللالت 
�ل�شتثمار  فللر�للس  علللللى  و�لطلللللالع 
ملللة لللللل�للشللركللات يف  و�حلللللو�فللللز �مللللقلللدَّ

فل�شفة جامايكا،  من  �أ�شا�شياً  جللزء�ً 
تطور  م�شرية  ��شتعر��س  وي�شرنا 
وت�شليط  لللديللنللا،  �للل�للشلليللافللة  قللطللاع 
�ل�شوء على �لرو�بط �لعميقة �لتي 

�ل�شياحة  جمللللل�للس  للللدى  �للل�للشلليللاحللة 
مع  �لتفاعل  "ي�شرنا  جامايكا:  يف 
�للل�للشللركللات و�لللللوكللللالت �لللعللاملللللة يف 
جمال �ل�شياحة و�ل�شفر يف �ملنطقة 

•• دبي-الفجر: 

جامايكا  يف  �ل�شياحة  جمل�س  �أعلن 
عن م�شاركته يف دورة �لعام �حلايل 
�لعربي،  �ل�شفر  �شوق  معر�س  مللن 
تطوير  �إىل  تللللهللللدف  خللللطللللوة  يف 
وتللعللملليللق �لللعللالقللات �لللتللجللاريللة مع 
�لأو�شط.  �ل�شرق  يف  �ل�شفر  قللطللاع 
�ملعر�س  يف  جامايكا  جللنللاح  ويللقللدم 
عرو�س  ��شتك�شاف  فر�شة  للللللزو�ر 
�جلزيرة من �لفنادق ومر�كز �ل�شبا 
�مل�شتوى، بالإ�شافة  و�لعافية عاملية 
�لتي  �ملغامر�ت  �أن�شطة  �إىل خيار�ت 
تلبي تف�شيالت �جلميع، ف�شاًل عن 
�لتعرف على م�شتجد�ت �لقطاع بعد 
�شجلتها  �لللتللي  �لإيللجللابلليللة  �مل�شاركة 

جامايكا يف �إك�شبو 2020 دبي.
كللللمللللا ميللللنللللح �جلللللللنللللللاح �لللل�لللشلللركلللات 
�ل�شفر  �لعاملة يف قطاع  و�لوكالت 
�ل�شفر  خلليللار�ت  ��شتك�شاف  فر�شة 
ومعرفة  جللامللايللكللا،  يف  �لللرتفلليللهللي 

ز�ئر. ويهدف جمل�س   250،000
ت�شليط  �إىل  جامايكا  يف  �ل�شياحة 
�لإيجابية  �ملللحللادثللات  على  �للل�للشللوء 
�لللتللي يللجللريللهللا ملللع �للشللركللة طري�ن 
حت�شني  �إىل  و�لللهللادفللة  �لإملللللللار�ت، 
�شبكة �لتو��شل مع �ل�شرق �لأو�شط، 
�ل�شركاء  للللقلللاء  �إىل  بلللالإ�لللشلللافلللة 
�لللللتللللجللللاريللللني �حلللللاللللليللللني و�جلللللللدد 
متللا�للشلليللاً مللع �جلللهللود �لللتللي تبذلها 
�شعبيتها  مللن  لال�شتفادة  جامايكا 
مف�شلة  عطالت  كوجهة  �ملتنامية 

لدى �مل�شافرين من �ملنطقة.
�لعربي  �ل�شفر  �شوق  وُيقام معر�س 
بني 9-12 مايو 2022 يف مركز 
وي�شتقبل  �لللعللاملللي،  �لللتللجللاري  دبلللي 
جمللمللوعللة مللن �أبللللرز خللللر�ء قطاع 
�ملنطقة  �أنللحللاء  خمتلف  من  �ل�شفر 
و�لعامل. و�شيكون جمل�س �ل�شياحة 
يف جللامللايللكللا حلللا�لللشلللر�ً علللللى ملللد�ر 
�ملن�شة  يف  �لللفللعللاللليللة  �أيللللللام  كلللاملللل 
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لدعم عملية تنقيح وتطبيق �لت�سريعات �ملقرتحة ل�سريبة �ل�سركات يف �لدولة

وزارة املالية تطلق مبادرة ال�صت�صارة الرقمية العامة للت�صاور مع جمتمع الأعمال واأ�صحاب امل�صلحة املعنيني
•• اأبوظبي -الفجر: 

�لت�شاور  بللاأهللملليللة  مللنللهللا  �إدر�كللللللللاً 
و�أ�شحاب  �لأعلللملللال  جمتمع  مللع 
�مل�شلحة �ملعنيني، ودعماً لتحقيق 
�لطموحات �ل�شرت�تيجية لدولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وتعزيز 
يف  عللامللليللاً  ر�ئللللد  كللمللحللور  مكانتها 

و�ملتوفر  �لنرتنت  عر  �لتقدمي 
وبو�بة  �ملللاللليللة  وز�رة  مللوقللع  على 

حكومة �لإمار�ت."
وز�رة  "تو��شل  �شعادته:  و�أ�شاف 
�شريبة  عن  �لإعللالن  منذ  �ملالية 
 ،2022 يلللنلللايلللر  يف  �لللل�لللشلللركلللات 
�لعمل على ت�شميم وتنفيذ نظام 
يتما�شى  �لدولة مبا  �ل�شريبة يف 

ب�شريبة  �ملتعلقة  ومالحظاتهم 
�ل�شركات. وتعليقاً على ذلك، �أكد 
�شعادة يون�س حاجي �خلوري وكيل 
وز�رة �ملالية �أهمية �ملبادرة يف دعم 
عملية تنقيح وتطبيق �لت�شريعات 
يف  �ل�شركات  ل�شريبة  �ملللقللرتحللة 
دولللللة �لإملللللللار�ت ملللن خلللالل فتح 
بللاب �حلللو�ر مع جمتمع �لأعمال 

و�ل�شتثمار،  �لأعلللللملللللال  جملللللال 
�إطالق  عللن  �ملللاللليللة  وز�رة  �أعلللللنللت 
�لرقمية  �ل�لللشلللتللل�لللشلللارة  مللللبللللادرة 
�ملالية  وز�رة  مللوقللع  على  �لللعللامللة 
وبو�بة حكومة �لإمار�ت. وتهدف 
جمتمع  مع  �لت�شاور  �إىل  �ملللبللادرة 
�مل�شلحة  و�أ�للللشللللحللللاب  �لأعلللللملللللال 
�آر�ئهم  علللللى  لللالطللالع  �ملللعللنلليللني 

�ملعتمدة  �ملللمللار�للشللات  �أفلل�للشللل  ملللع 
�ملللجللال، وتطويره  هلللذ�  عللامللليللاً يف 
�لمتثال  تقليل عبء  مع مر�عاة 
تدعو  �لأعمال." وتف�شياًل،  على 
�ملالحظات  �إدر�ج  �إىل  �للللللللوز�رة 
�لوثيقة  على  و�ملوجزة  �لو��شحة 
�لرتكيز  مللع  �لللعللامللة،  �لت�شاورية 
�ملللقللرتحللة لنظام  علللللى �جللللو�نلللب 

�لللشلللريلللبلللة �للللل�للللشللللركللللات �لللللتللللي قد 
�لمتثال  تكلفة  تقليل  يف  ت�شاعد 
و�لللتللعللقلليللد، وحتلل�للشللني �لللثللقللة لكل 
ود�فعي  �ل�شريبية  �لإد�رة  مللن 
�لللل�لللشلللريلللبلللة علللللللللى حلللللد �لللللشلللللو�ء. 
بالإ�شافة �إىل تقدمي �أي مرئيات 
على �ملجالت �لتي مل يتم تناولها 

يف �لوثيقة.

باعتبارهم  �مل�شلحة  و�أ�للشللحللاب 
�شياغة  عملية  يف  �أ�للشللا�للشللي  جلللزء 
�حلكومية.  �ملللاللليللة  �للل�للشلليللا�للشللات 
وز�رة  "ترحب  �للشللعللادتلله:  وقللللال 
و�ملالحظات  �لآر�ء  بكافة  �ملالية 
حتى  �للل�للشلللللة  ذ�ت  و�مللللقلللرتحلللات 
وذلك   2022 مللايللو   19 تللاريللخ 
ملللللن خللللللالل ��للللشللللتللللخللللد�م منلللللوذج 

مليار درهم ت�صرفات عقارات دبي اأم�ض 
•• دبي-وام:

بلغت �لت�شرفات �لعقارية يف د�ئرة �لأر��شي و�لأمالك بدبي �أم�س �أكرث من مليار درهم حيث �شهدت 
بقيمة  لالأر��شي  مبايعة   18 منها  درهللم  مليون   563.81 بقيمة  مبايعة   191 ت�شجيل  �لد�ئرة 
156.58 مليون درهم و173 مبايعة لل�شقق و�لفلل بقيمة 407.24 مليون درهم. وجاءت �أهم 
مبايعات �لأر��شي بقيمة 72 مليون درهم يف منطقة �خلليج �لتجاري تليها مبايعة بقيمة 26 مليون 
درهم يف منطقة جبل علي �لأوىل تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم يف منطقة جمري� �لوىل. 
وت�شدرت منطقة �حلبية �خلام�شة �ملناطق من حيث عدد �ملبايعات �إذ �شجلت 5 مبايعات بقيمة 14 
مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي �لأوىل بت�شجيلها 3 مبايعات بقيمة 34 مليون درهم وثالثة 
يف ند �ل�شبا �لأوىل بت�شجيلها مبايعتني بقيمة 5 ماليني درهم. وفيما يتعلق باأهم مبايعات �ل�شقق 
و�لفلل جاءت مبايعة بقيمة 78 مليون درهم مبنطقة عود ميثا كاأهم �ملبايعات تلتها مبايعة بقيمة 
14 مليون درهم يف منطقة معي�شم �لأول و�أخري� مبايعة بقيمة 11 مليون درهم يف منطقة و�دي 

�ل�شفا 6.

�أدنوك ت�ستحوذ على ح�سة 25 % يف بوريالي�س

ال�صتثمار ي�صهم يف ت�صريع وترية تنفيذ ا�صراتيجية اأدنوك الطموحة للنمو والتو�صع يف جمال التكرير والبروكيميائيات والعمليات ال�صناعية
•• اأبوظبي -وام:

مبادلة  و�شركة  "�أدنوك"،  �لوطنية  �أبوظبي  بللرتول  �شركة  من  كل  �أعلنت 
لال�شتثمار "مبادلة"، �أم�س عن �شفقة ��شرت�تيجية ت�شمل �شركة بوريالي�س 
�أوروبا،  يف  �لر�ئدة  �لبرتوكيميائيات  �شركات  �إحللدى  "بوريالي�س"،  جي  �إيه 
"بوريالي�س" �لبالغة  "مبادلة" يف  "�أدنوك" مبوجبها على ح�شة  ت�شتحوذ 

.25%
عليها  �ملتعارف  و�لأحللكللام  �ل�شروط  ��شتيفاء  بعد  �ل�شفقة  ��شتكمال  وعند 
�شتكون  �ملللعللنلليللة،  �لتنظيمية  �لللهلليللئللات  جللملليللع  مللو�فللقللات  علللللى  و�حللل�للشللول 
"بوريالي�س" �شركة مملوكة بن�شبة %25 من قبل "�أدنوك" وبن�شبة 75% 
من قبل "�أو �أم يف"، �شركة �لنفط و�لغاز و�لبرتوكيميائيات �ملتكاملة متعددة 

�جلن�شيات �ملدرجة يف بور�شة فيينا.
وتعد "بوريالي�س" مزود� عامليا حللول �لبويل �أوليفينات �ملتطورة و�لد�ئرية، 

وهي �شركة ر�ئدة يف �ل�شوق �لأوروبية يف جمال ت�شنيع �لكيميائيات �لأ�شا�شية 
و�لأ�شمدة و�إعادة �لتدوير �مليكانيكي للبال�شتيك.

وي�شهم �ل�شتثمار يف "بوريالي�س" يف تو�شيع �أعمال وح�شور "�أدنوك" على 
�ل�شعيد �لدويل يف قطاع �لكيميائيات و�لبرتوكيميائيات �شريع �لنمو، كما 
يوفر �ملزيد من �لفر�س �جلديدة للتو�شع يف �لأ�شو�ق �لرئي�شية �لتي تديرها 

و�لأمرييكتني. �أوروبا  يف  ل�شيما  "بوريالي�س"، 
وت�شكل هذه �ل�شفقة �إجناز�ً مهماً �آخر �شمن جهود "�أدنوك" لت�شريع وترية 
و�لبرتوكيميائيات  �لتكرير  جمللال  يف  و�لتو�شع  للنمو  برناجمها  تنفيذ 
و�لللعللمللللليللات �للل�للشللنللاعلليللة، وتللو�للشللعللة وتللعللزيللز �للشللر�كللتللهللا طللويلللللة �لأملللللد مع 
"بوريالي�س". و قال معايل �لدكتور �شلطان بن �أحمد �جلابر وزير �ل�شناعة 
برتول  ل�شركة  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملنتدب  �لع�شو  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا 
 :  - �ملنا�شبة  بللهللذه   - �شركاتها  " وجمللمللوعللة  " �أدنللللوك  �لللوطللنلليللة  �أبللوظللبللي 
’�أدنوك‘ جهودها لتحقيق  "متا�شياً مع توجيهات �لقيادة �لر�شيدة، تو��شل 

�أق�شى قيمة ممكنة من �أعمالها مبا يعود بالنفع على دولة �لإمللار�ت. ومع 
مدفوع  كبري  منو  لتحقيق  و�لبرتوكيميائيات  �لكيميائيات  قطاع  ��شتعد�د 
بارتفاع �ل�شتهالك يف �لعقود �لقادمة، ي�شرنا �لإعالن عن ��شتحو�ذ ’�أدنوك‘ 
عاملياً،  �لر�ئدة  �لبرتوكيميائيات  �شركة  ’بوريالي�س‘،  %25 يف  على ح�شة 
و�لللتللي نللرتللبللط معها بللعللالقللات �للشللر�كللة وتللعللاون وثلليللقللة متللتللد لعقدين من 
�ل�شتثمار  هذ�  ويتيح  �أبوظبي.  �أوليفينات‘ يف  للبويل  ’بروج  �شركة  خالل 
�ل�شرت�تيجي لل’�أدنوك‘ �لعمل مع ’�أو �أم يف‘ كم�شاهم ن�شط وفعال يف �شركة 
لرنامج  و�لزخم  �لقوة  من  مزيد�ً  �خلطوة  هذه  ت�شيف  كما  ’بوريالي�س‘، 
و�لعمليات  و�لبرتوكيميائيات  �لتكرير  جمال  يف  و�لتو�شع  للنمو  ’�أدنوك‘ 
�ل�شناعية حملياً ودولياً، وت�شهم يف ت�شريع حتول �ل�شركة �إىل لعب عاملي 
متكامل يف قطاع �لطاقة". وتخطط "�أدنوك" لال�شتفادة من فر�س �لنمو 
�لتكرير  مر�فق  على  بالعتماد  و�لبرتوكيميائيات،  �لكيميائيات  قطاع  يف 
و�لبرتوكيميائيات عاملية �مل�شتوى �لتابعة لها يف مدينة �لروي�س �ل�شناعية 

باأبوظبي، و�لتي ت�شمل م�شروع �لتو�شعة �لر�بعة "بروج 4" �لذي مت �لإعالن 
"تعزيز".  منظومة  �شمن  �ل�شناعية  �لكيماويات  ومنطقة  مللوؤخللر�ً،  عنه 
�لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملنتدب  �لع�شو  �ملللبللارك،  خليفة  خلللللدون  معايل  وقللال 
يف  يف" و"�أدنوك" ب�شر�كة  �إم  "�أو  مع  عملنا  " لقد  مبادلة:  يف  للمجموعة 
�شركة "بوريالي�س" �متدت ملدة عقدين، �شاهمت يف تطويرها لت�شبح �شركة 
�ملللدة م�شدر فخر لنا مبا  "بوريالي�س" طللو�ل هذه  ر�ئللدة عاملياً. وقد ظلت 
�ملتو��شل يف جمال  حققته من منو و�إجنللاز�ت يف جمال �لبتكار، وجناحها 
�إم يف" و"�أدنوك"  "�أو  تتوىل  لكي  �لفر�شة منا�شبة  �لآن  ونرى  �ل�شتد�مة. 
قيادة �ل�شركة يف �ملرحلة �ملقبلة، لدفعها �إىل �ملزيد من �لنمو و�لتقدم عر 
�ل�شتفادة من خر�ت جمموعة �ل�شركات �لتابعة ملحفظة "�أدنوك"." ويعد 
هذ� �ل�شتثمار �إجناز�ً كبري�ً �آخر �شمن م�شاعي "�أدنوك" �مل�شتمرة ونهجها 
كمحفز  �ل�شركة  دور  كذلك  يعزز  وهللو  و�ل�شتثمار،  �ل�شرت�تيجي  للنمو 

لال�شتثمار �مل�شوؤول و�مل�شتد�م وخلق �لقيمة لدولة �لإمار�ت و�أبوظبي.

بتكلفة تقارب 897 مليون درهم

كهرباء دبي تنجز 96.50 % من حمطة حتلية مياه البحر بتقنية التنا�صح العك�صي 
•• دبي-وام:

�أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي �إجناز %96.50 من حمطة حتلية مياه 
جممع  يف  تنفذها  �لتي   /SWRO/ �لعك�شي  �لتنا�شح  بتقنية  �لبحر 
�لرئي�شية  �لركائز  �أحللد  �ملياه  وحتلية  �لطاقة  لإنتاج  علي  جبل  حمطات 
لتزويد �إمارة دبي بخدمات �لكهرباء و�ملياه وفق �أعلى معايري �لتو�فرية 

و�لعتمادية و�جلودة.
وكانت �لهيئة قد �أر�شت عقد تنفيذ م�شروع حمطة �لتحلية و�لتي ت�شل 
�ملحالة  �ملياه  من  جالون  مليون   40 �إىل  �لإجمالية  �لإنتاجية  قدرتها 
كللٌل من  تللقللوده  �ئللتللالف  897 مليون درهلللم على  تللقللارب  بتكلفة  يللوملليللاً 

كون�شرت�كت". بي�شيك�س  و"بلح�شا  "�أك�شيونا" �لإ�شبانية 
و�أكد معايل �شعيد حممد �لطاير �لع�شو �ملنتدب �لرئي�س �لتنفيذي لهيئة 
كهرباء ومياه دبي �أن �مل�شروع بد�أ ب�شخ �ملياه �إىل �ل�شبكة يف �شهر مار�س 
ومن  للم�شروع  �لتكميلية  �لأعمال  من  �لنتهاء  حالياً  ويجري   2021

�ملتوقع �أن يتم �لنتهاء منها خالل �لربع �لثاين من �لعام �جلاري.
وقللللال مللعللايل �لللطللايللر: " نللو��للشللل يف هلليللئللة كللهللربللاء وملليللاه دبلللي تنفيذ 
�لذي  �مل�شتمر  �لنمو  ملو�كبة  و�ملياه  للكهرباء  �لتحتية  �لبنية  م�شروعات 
ت�شهده دبي وتلبية �لطلب �ملتز�يد على �لطاقة و�ملياه يف �لإمارة. وت�شل 
�لقدرة �لإنتاجية للهيئة من �ملياه �ملحالة حالياً �إىل 490 مليون جالون 
يومياً فيما و�شل �لطلب �لذروي على �ملياه �إىل 380 مليون جالون من 
�لقدرة  �إىل زيادة  �لهيئة  2021 وتهدف  �ملياه �ملحالة يومياً خالل عام 
�لإنتاجية للمياه �ملحالة با�شتخد�م تقنية �لتنا�شح �لعك�شي �لتي ت�شتهلك 
 303 �إىل  �ملر�حل  متعدد  �لوم�شي  �لتقطري  بتقنية  مقارنة  �أقللل  طاقة 
مللاليللني جللالللون يللوملليللاً بللحلللللول علللام 2030 مللع �لأخللللذ بللعللني �لعتبار 
�إىل  لت�شل   2030 عللام  �شرتتفع  �ملللحللالة  للمياه  �لإنتاجية  �لللقللدرة  �أن 
�لهيئة  ل�شرت�تيجية  وفقاً   "  : و�أ�شاف  يومياً".  جالون  مليون   730

�شياأتي من   2030 عللام  �ملحالة  �ملياه  دبللي من  �إنللتللاج  %100 من  فللاإن 
�ملتجددة  �لطاقة  م�شادر  بللني  يجمع  �لللذي  �لنظيفة  �لطاقة  مللن  مزيج 
و�حلر�رة �ملهدورة �لأمر �لذي �شيجعل دبي تتجاوز �لهدف �ملحدد عاملياً 
زيادة  �أن  كما  �مللليللاه.  حتلية  يف  �لنظيفة  �لطاقة  با�شتخد�م  يتعلق  فيما 
�شتوفر  �لكهرباء  �إنتاج  �ملياه عن  �لت�شغيلية لف�شل عملية حتلية  �لكفاءة 
ما يقارب 13 مليار درهم حتى 2030 مع تخفي�س 44 مليون طن من 

�نبعاثات �لكربون ".
لقطاع  للرئي�س  �لتنفيذي  �لنائب  لوتاه  نا�شر  �ملهند�س  �أ�شار  من جانبه 
ذكية  تقنيات  ت�شتخدم  �لهيئة  �أن  �إىل  دبي  �لإنتاج يف هيئة كهرباء ومياه 
ت�شمح بالتحكم �لفعال يف حمطات �لتحلية ومر�قبتها مبا يعزز �لتو�فرية 
�لهيئة يف �ملحطة /K/ لتحلية  ��شتخدمت  و�لعتمادية. وللمرة �لأوىل 
/ �مللللذ�ب  بالهو�ء  �لتعومي  نظام  �لعك�شي  �لتنا�شح  بتقنية  �لبحر  مياه 

بها قبل بدء عملية  �أية ملوثات قد تكون  و�إز�لة  �ملياه  DAF/ ملعاجلة 
�لتحلية وت�شاعد هذه �لتقنية يف مو��شلة حتلية مياه �لبحر يف خمتلف 
�لظروف مبا يف ذلك �أثناء �ملد �لأحمر حيث ترتفع م�شتويات �ملو�د �ل�شلبة 
�لعالقة ودرجة �لعكارة يف مياه �لبحر وقد مت تزويد هذه �ملحطة بوحد�ت 
جودة  حت�شني  �شاأنها  من  و�لتي   /DMF/ �ملزدوجة  و�لتنقية  �ملعاجلة 
مياه �لبحر قبل دخولها �إىل وحد�ت �لتنا�شح �لعك�شي مما يزيد من عمر 
وكفاءة �أغ�شية �لتحلية كما �أن نظام �لتنا�شح �لعك�شي لتحلية مياه �لبحر 
و�لذي يت�شمن �أغ�شية من مرحلتني ي�شمن �جلودة �لعالية ملياه �ل�شرب.
�أجهزة  تت�شمن  �لعك�شي  �لتنا�شح  بتقنية  �لتحلية  حمطة  �أن  �إىل  ي�شار 
ل�شتعادة �لطاقة ذ�ت كفاءة عالية ت�شل �إىل %96 م�شتفيدًة من �شغط 
�أخرى  مللرة  �إدخالها  و�إعلللادة  �لأوللليللة  �لتحلية  �أغ�شية  من  �لر�جعة  �ملياه 
�لأولية  �لتحلية  �أغ�شية  �إىل  �لللد�خلللللة  �جلللديللدة  �لتغذية  ملليللاه  برفقة 
�لعايل مبا يعزز  �ل�شغط  �لكهرباء يف م�شخة  ��شتهالك  تقليل  وبالتايل 

كفاءة عملية �لتحلية ب�شكل كبري.

موانئ اأبوظبي  تتعاقد مع ائتالف من �صركات 
اأردنية لتطوير م�صروع مر�صى زايد يف العقبة

•• اأبوظبي-وام:

تعاقدت جمموعة مو�نئ �أبوظبي مع �ئتالف من �شركات �أردنية ي�شم �شركة د�ر 
�لعمر�ن وجمموعة مي�شم بهدف تطوير �ملخطط �لرئي�شي مل�شروع مر�شى ز�يد 

يف مدينة �لعقبة باململكة �لأردنية �لها�شمية.
 و�شيقوم �ئتالف �ل�شركات �لأردنية �لهند�شية بتطوير �ملخطط �لرئي�شي مل�شروع 
مر�شى ز�يد �لذي ميتد على م�شاحة 3.2 مليون مرت مربع وي�شم مناطق �شكنية، 
ومتاجر جتزئة، ومر�فق للماأكولت و�مل�شروبات، وم�شاحات خم�ش�شة لالأن�شطة 
�لتجارية و�ملكاتب، وفندق، بالإ�شافة �إىل مناطق ترفيهية.  وتاأتي هذه �خلطوة 
يف �أعقاب توقيع جمموعة مو�نئ �أبوظبي لعدد من �لتفاقيات مع �شركة تطوير 
�لعقبة يف عام 2021 بهدف تطوير قطاعات �ل�شياحة و�لنقل و�لبنى �لتحتية 
كمركز  �ملللديللنللة  مكانة  يللعللزز  مبللا  �لعقبة  يف  و�لرقمية  �للوج�شتية  للخدمات 
�لرئي�س  �لهاملي،  و�أكللد عبد�هلل  �ملنطقة.   رئي�شي يف  �إقليمي  �شياحي وجتللاري 
�لتنفيذي - قطاع �ملدن �لقت�شادية و�ملناطق �حلرة – جمموعة مو�نئ �أبوظبي 
حر�س �ملجموعة على تنفيذ �مل�شروع بالتعاون مع �ل�شركات �ملحلية �لأمر �لذي 
�أردنية ر�ئدة هي  جت�شد بو�شوح من خالل تعاقدها مع �ئتالف ي�شم �شركات 
"تتمتع  ز�يللد. وقللال:  �لعمر�ن وجمموعة مي�شم، للعمل يف م�شروع مر�شى  د�ر 
هذه �ل�شركات بخر�ت ومعارف حملية و��شعة ومعمقة يف �ل�شوق �لأردنية، �إىل 
جانب م�شاركتها لروؤيتنا باأهمية تنفيذ م�شاريع طموحة ت�شاعد يف تعزيز مكانة 
�لعقبة كمركز �شياحي وجتاري رئي�شي يف �ملنطقة."  و�أ�شاف: "يدعم م�شروع 
�جلهود  �لعقبة  يف  �لأخلللرى  �ل�شرت�تيجية  �مل�شاريع  مللن  وغللريه  ز�يللد  مر�شى 
�إىل  �لها�شمية و�لر�مية  �لأردنية  �أبوظبي و�ململكة  �لر�شيدة يف  �لأو�شع للقيادة 
تعزيز �لتعاون �مل�شرتك يف جمالت �لتجارة و�ل�شياحة مع دول �ملنطقة، وتطوير 
بنى حتتية عاملية �مل�شتوى ت�شاعد يف توفري �ملزيد من �ملن�شاآت و�ملر�فق �لبحرية 
و�لرية و�جلوية للم�شافرين و�ل�شركات."  وي�شتمل م�شروع مر�شى ز�يد، كجزء 
من �ملجموعة �لأو�شع لالتفاقيات �ملوقعة بني جمموعة مو�نئ �أبوظبي و�شركة 
�لعقبة،  يف  حديثة  �شياحية  �شفن  حمطة  لتطوير  خطط  على  �لعقبة،  تطوير 
و�شي�شهم يف زيادة عدد زو�ر �ملدينة بف�شل تطوير مطار �مللك ح�شني �لدويل، 

كما �شيجاور �مل�شروع ميناء حديث متعددة �لأغر��س.

ت�صرفات  درهم  مليار   6.6
عقارات دبي يف اأ�صبوع

•• دبي -وام:

بلغت �لت�شرفات �لعقارية يف د�ئرة �لأر��شي و�لأمالك بدبي خالل �لأ�شبوع 
 1825 6.6 مليار درهم حيث �شهدت �لد�ئرة ت�شجيل  �أكرث من  �حلايل 
بقيمة  لالأر��شي  مبايعة   197 منها  درهللم  مليار   4.67 بقيمة  مبايعة 
مليار   3.52 بقيمة  و�لفلل  لل�شقق  مبايعة  و1628  درهم  مليار   1.15
72 مليون درهم يف منطقة  �لأر��شي بقيمة  �أهم مبايعات  درهم. وجاءت 
�لثنية  71 مليون درهم يف منطقة  بقيمة  تليها مبايعة  �لتجاري  �خلليج 
�لر�بعة تليها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم يف منطقة جبل علي �ل�شناعية 
�لأوىل. وت�شدرت منطقة �حلبية �خلام�شة �ملناطق من حيث عدد �ملبايعات 
�إذ �شجلت 76 مبايعة بقيمة 173 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي 
�لأوىل بت�شجيلها 24 مبايعة بقيمة 121 مليون درهم وثالثة يف �ليفرة 2 
بت�شجيلها 15 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم. وفيما يتعلق باأهم مبايعات 
�ل�شقق و�لفلل جاءت مبايعة بقيمة 129 مليون درهم مبنطقة مر�شى دبي 
كاأهم �ملبايعات تلتها مبايعة بقيمة 78 مليون درهم يف منطقة عود ميثا 
و�أخري� مبايعة بقيمة 36 مليون درهم يف منطقة نخلة جمري�. وت�شدرت 
منطقة �خلليج �لتجاري �ملناطق من حيث عدد مبايعات �ل�شقق و�لفلل �إذ 
�شجلت 201 مبايعة بقيمة 243 مليون درهم وتلتها منطقة مر�شى دبي 
576 مليون درهم وثالثة يف برج خليفة  188 مبايعة بقيمة  بت�شجيلها 
�لرهون  و�شجلت  درهلللم.  مليون   307 بقيمة  مبايعة   116 بت�شجيلها 
 790.4 بقيمة  لأر��للس  رهنا   65 درهللم منها  1.73 مليار  قيمة قدرها 
درهم  مليون   944.1 بقيمة  و�شقق  لفلل  رهللنللا   294 و  درهلللم  مليون 
و�أخلللرى يف  درهللم  مليون   302 بقيمة   2 �ليالي�س  �أهمها مبنطقة  وكللان 
منطقة �لر�شاء �لأوىل بقيمة 200 مليون درهم. �أما �لهبات فقد �شهدت 
ت�شجيل 75 هبة بقيمة 267.47 مليون درهم كان �أهمها مبنطقة �لقوز 
�ل�شناعية �لثالثة بقيمة 75 مليون درهم و�أخرى يف منطقة نخلة جمري� 

بقيمة 47 مليون درهم.
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 مو�شوع �لإعالن :  قد �أقام عليكللل �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره            درهم

ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان  �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  بالإ�شافة �ىل مبلغ  
�ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 0 يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70533

العدد 13533 بتاريخ 2022/4/30 
اعالن بالن�شر 

 2823/2022/207 تنفيذ جتاري  
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/1-  �مباير ميتل �ند�شرتنز - �س ذ م م - جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/ د�نوب ملو�د �لبناء - �س م ح  
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)45229.20( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13533 بتاريخ 2022/4/30 

اعالن بالن�شر 
 2895/2022/207 تنفيذ جتاري  

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شده/1-  �ليار �س ذ م م  2 - �ي�شو�ر�مورتي �ي�شو�ر�مورتي وياليود �بريومال 
- جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/م�شرف �لهالل �س م ع  
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)1501430.72( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13533 بتاريخ 2022/4/30 
اعالن بالن�شر 

 207/2022/688 تنفيذ جتاري  
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/1-  جمموعة �شركات فاطمة - ذ م م -  جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/ دبي للمرطبات - �س م ع  
وميثله / حممد عي�شى �شلطان �ل�شويدي  

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)211170.38( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة �شامال للر�شوم و�مل�شاريف. 

وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 
�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13533 بتاريخ 2022/4/30 

اعالن بالن�شر 
 253/2022/2531 تنفيذ �شيكات  

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شده/1-  لينلني و�ن -  جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/بنك �لفجرية �لوطني  

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)540،000( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 
�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13533 بتاريخ 2022/4/30 
اعالن بالن�شر        

 706/2022/11 مدين جزئي  
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- ��س تي دبليو تيكنيكال - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي : هبة فتح �لرحمن ح�شني حممد  

قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره 
)15500 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من 26 ما�س 

2021 وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ�ملعجل بال كفالة.  
�ل�شاعة 9.00 �شباحا يف  �ملو�فق 2022/5/10  �لثالثاء  وحللددت لها جل�شة يوم 
قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام 

رئي�س الق�شمعلى �لأقل. 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13533 بتاريخ 2022/4/30 

 اعالن بالن�شر
   877/2022/305 ا�شتئناف جتاري  
مذكرة �إعالن بالن�شر )�إ�شتئناف(

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �مل�شتاأنف �شده /1- �شامح �شيد �حمد علي - جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �مل�شتاأنف / �شركة د�ماك �لعقارية )�س ذ م م( 
وميثله / عبد�لرحمن عمر عبد�هلل خمري  

قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2021/645 جتاري جزئي 
�شباحا   10.00 �ل�شاعة   2022/5/19 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  جل�شه  لها  وحللددت 
بقاعة �لتقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
70197

العدد 13533 بتاريخ 2022/4/30 
مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(

 يف االإ�شتئناف رقم 854/2022/305 ا�شتئناف جتاري   
�ملنظورة يف : د�ئرة �لإ�شتئناف �لتجارية �خلام�شة رقم 265   

و�لر�شوم  جزئي  جتللاري   2017/2898 رقللم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �حلكم  �إ�شتئناف   : �لدعوى  مو�شوع 
و�مل�شاريف و�لتعاب. 

م�شتاأنف  : �لكفاح لإ�شالح �ملركبات - �س ذ م م   و�آخرون  
12 - بجو�ر كونتك جللروب - ملك  �إمللارة دبي - جبل علي �ل�شناعية - بردبي - م�شتودع رقم  عنو�نه : 

موؤ�ش�شة دبي لالإعالم - هاتف رقم )0508881594(  
�ملطلوب �إعالنه : 1 - �شركة �خلليج للتمويل )�س م خ(  - �شفته : م�شتاأنف �شده   

قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2017/2898 جتاري جزئي  
وحددت لها جل�شه يوم �لإثنني �ملو�فق 2022/5/23 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بقاعة �لتقا�شي عن بعد 

وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13533 بتاريخ 2022/4/30 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 4445/2021/207 تنفيذ جتاري
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184  

وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�شد�د  �د�ء،  �مللر   2020/4873 رقللم  �لللدعللوى  يف  �ل�شادر  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�شوع 
)620344.81 درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف. 

طالب �لتنفيذ : �لغرير لالن�شاء�ت خر�شانة - �س ذ م م  
عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - منطقة �لقوز �ل�شناعية )1( ور�شة ملك د�ئرة �لعقار�ت  - مقابل حمطة �لقوز للبا�شات 

- رقم مكاين 2166482313  
�ملطلوب �إعالنه : 1 - توما�س ماثيو ماتاثيل ، 2- ملتي لينك للمقاولت - �س ذ م م - �شفته : منفذ �شده   

مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليكللل �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 620344.81 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لجللر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13533 بتاريخ 2022/4/30 

اعالن بالن�شر 
 207/2022/262 تنفيذ جتاري  

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شده/1-  �شوبر ماركت لكي مارت - �س ذ م م - جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/ دبي للمرطبات - �س م ع  

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)23088.38( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بالإ�شافة �ىل مبلغ        ر�شوم 

خلزينة �ملحكمة. 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13533 بتاريخ 2022/4/30 

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - هاين حلمي عبداحلميد ابراهيم  

املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001453/ 
�إىل �ملحكوم عليه : هاين حلمي عبد�حلميد �بر�هيم 

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ �لبنك �لعربي �ملتحد  

يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، 

ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي :
�ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 137030 درهم

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( 
بح�شور جل�شة يوم - �ملو�فق - �ل�شاعة - �أمام �ملحكمة �ملذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك 

فاإن �ملحكمة �شتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلري �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13533 بتاريخ 2022/4/30 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0009051 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / موناليز� ل�شناعة �لثاث ذ م م
�لعنو�ن : 9412579  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/2/23 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 
بالرقم �أعاله ل�شالح / حممد �حمد حممد �ل�شريف   بالتايل :

�لف  )ثالثة  درهم   3500 مبلغ  برد  عليها  �ملدعي  �لز�م   : �ملحكمة  قررت  �حلكم 
وخم�شمائة درهم( للمدعي ، مع �لز�مها مب�شروفات �لدعوى.

حكما قابال لال�شتئناف خالل �ملدة �لقانونية �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13533 بتاريخ 2022/4/30 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
اداء    امر   SHCFICICPL2022 /0002711 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / جو�شيف جوبي بار�كال ديفا�شي جو�شيف
�لعنو�ن : 9508355 

نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 
بالرقم �أعاله ل�شالح / ر�تي�شان نادوفالت كري�شنان كاكيل - بالتايل :

ن�س �حلكم 
ناأمر بالز�م �ملقدم �شده بان يوؤدي للطالب مبلغ 14000 درهم )�ربعة ع�شر �لف 

درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف ورف�شت ما عد� ذلك. 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13533 بتاريخ 2022/4/30 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
عري�شة    على  امر   SHCFICIPTO2022 /0002710 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / �لطريق �مل�شيئ للمقاولت �لفنية 
�لعنو�ن : 9508754

يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  ليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
�لدعوى بالرقم �أعاله ل�شالح / �شهيل مياه حمرم علي  �لتايل :

ن�س �حلكم
ناأمر بالز�م �ملدعي عليه عليها �ن ت�شلم �ملدعي جو�ز �ل�شفر �خلا�س به.  
�ليوم  �عتبار� من  يوما   10 �لقانونية  �ملدة  للتظلم خالل  قابال  حكما 

�لتايل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13533 بتاريخ 2022/4/30 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : مطعم لزت �ستيك هاو�س - �س ذ م م  
�لعنو�ن : حمل رقم 411 ملك ل مري ريتيل �س ذ م م - جمري� �لوىل - �ل�شكل �لقانوين 
 : �لتجاري  بال�شجل  �لقيد  رقم   834646  : �لرخ�شة  رقم   ، م�شوؤولية حمللدودة  ذ�ت   :
1414876 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لإقت�شاد و�ل�شياحة يف دبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف 
�ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي 
 2022/4/28 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2022/4/28 بتاريخ 
و�سركاه  ي�سرى  �ملللعللني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عللرت��للس  �أي  لللديلله  مللن  وعلللللى 
لال�ست�سار�ت وتدقيق �حل�سابات  �لعنو�ن : مكتب رقم 703 ملك ي�شرى عادل �مني 
056982099 فاك�س :   م�شطحباً معه كافة  - بردبي - �خلليج �لتجاري - هاتف : 

�مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13533 بتاريخ 2022/4/30 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : ي�سرى و�سركاه لال�ست�سار�ت وتدقيق �حل�سابات
�لتجاري -  �مللني - بردبي - �خلليج  703 ملك ي�شرى عللادل  �لعنو�ن : مكتب رقللم 
�لإقت�شاد و�ل�شياحة يف  :       مبوجب هذ� تعلن  056982099 فاك�س   : هاتف 
مطعم لزت �ستيك هاو�س  �أعللاله لت�شفية  باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور  دبي 
- �س ذ م م   وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/4/28 و�ملوثق لدى 
�أو  �عرت��س  �أي  لديه  2022/4/28 وعلى من  بتاريخ  دبي  �لعدل حماكم  كاتب 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، 
م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذ� �لإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13533 بتاريخ 2022/4/30 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : �لفاق ل�سناعة �لبطاقات �لال�سقة  
�لعنو�ن : مكتب رقم G1 ملك لروند� �لإمار�ت �س ذ م م - بردبي - جممع دبي لال�شتثمار 
، رقم  م(  م  �لو�حد )ذ  �ل�شخ�س   - ذ�ت م�شوؤولية حمدودة  �شركة   : �لقانوين  �ل�شكل   2
�لرخ�شة : 301342 رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 1580762 مبوجب هذ� تعلن 
د�ئرة �لإقت�شاد و�ل�شياحة يف دبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل 
�ل�شركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/4/27 و�ملوثق 
لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/4/27 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني �ت�س �يه �م لتدقيق �حل�سابات �لعنو�ن : مكتب 
رقم 914  ملك موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لدعم م�شاريع �ل�شباب - ديرة - بور�شعيد - 
هاتف : 2973060-04 فاك�س : 2973071-04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13533 بتاريخ 2022/4/30 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : �ت�س �يه �م لتدقيق �حل�سابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 914  ملك موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لدعم م�شاريع �ل�شباب 
 04-2973071  : فللاكلل�للس   04-2973060  : هللاتللف   - بور�شعيد   - ديلللرة   -
�ملذكور  �مل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  و�ل�شياحة  �لإقت�شاد  تعلن  هذ�  مبوجب 
قر�ر  مبللوجللب  وذللللك  �لال�سقة  �لبطاقات  ل�سناعة  �لفــاق  لت�شفية  �أعللللاله 
2022/4/27 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  حماكم دبي بتاريخ 
2022/4/27 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني 
�أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت  يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13533 بتاريخ 2022/4/30 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : �وفي�سيني لينغوتو لتجارة �لثاث - �س ذ م م  
�ل�شكل   - �لللتللجللاري  �خلليج   - ليمتد   28 بللرمي  ملك   1105 رقللم  مكتب   : �لللعللنللو�ن 
بال�شجل  �لقيد  رقم   809983  : �لرخ�شة  رقم   ، ذ�ت م�شوؤولية حمللدودة   : �لقانوين 
�لتجاري : 1352737 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لإقت�شاد و�ل�شياحة يف دبي باأنه قد 
مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/4/19 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من  وعلى   2022/4/19
نوكاف لتدقيق �حل�سابات �لعنو�ن : مكتب رقم 1129  ملك ع�شام حممد ر�شمي 
و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  :   م�شطحباً  فاك�س     : هاتف   - بللرج خليفة   - �لللدقللاق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70197 العدد 13533 بتاريخ 2022/4/30 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : نوكاف لتدقيق �حل�سابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 1129  ملك ع�شام حممد ر�شمي �لدقاق - برج خليفة 
- هاتف :   فاك�س :       مبوجب هذ� تعلن �لإقت�شاد و�ل�شياحة يف دبي باأنه 
�وفي�سيني لينغوتو لتجارة  قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية 
�لثاث - �س ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/4/19 
من  وعلى   2022/4/19 بتاريخ  دبللي  حماكم  �لعدل  كاتب  لللدى  و�ملوثق 
�لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه 
�مل�شتند�ت و�لأور�ق  �أعللاله، م�شطحباً معه كافة  �ملذكور  �لعنو�ن  بدبي على 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70197

العدد 13533 بتاريخ 2022/4/30 
اعالن حكم بالن�شر 

يف  الدعوى 494/2022/11 مدين جزئي  
�ملنظورة يف : �لد�ئرة �جلزئية �ملدنية �لثامنة رقم 20      

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالتكافل و�لت�شامن مببلغ وقدره )551129.63 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ 2019/9/30  وحتى �ل�شد�د �لتام   

�ملدعي  : �مل�شت�شفى �لمريكي دبي - �س ذ م م
عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - عود ميثا - بجانب مدر�شة جيم�س وين�ش�شرت مقابل فندق �ملوفمبيك - منطقة رقم 319  �شارع 15 

�أ - مكاين 3009592077 هاتف 0505522502 �مييل aalkarmy@yahoo.com - فاك�س 043360068 
وميثله :  �إ�شماعيل ح�شن �إبر�هيم �ل�شفار  

�ملطلوب �إعالنه : 1 - هادر فاروق طاهر �حل�شري - �شفته : مدعي عليه 
 / ل�شالح  �أعللاله  �ملللذكللورة  �لللدعللوى  يف   2022/4/21 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  بللان  نعلنكم   : �لإعلللالن  مو�شوع 
مبلغا  للمدعية  بالت�شامن  يللوؤدو�  بان  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملحكمة مبثابة �حل�شوري  بحكمت  م  م  ذ  �س  دبي  �لمريكي  �مل�شت�شفى 
�لفا ومائة وت�شعة وع�شرون درهما وثالث و�شتون فل�شا كال بن�شبة  551،129.63 درهم )خم�شمائة وو�حد وخم�شون  ومقد�ره 
ن�شيبه يف �ملري�ث ، مع �لفائدة عنه بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى �ل�شد�د �لتام ، مع �لز�مهم بالر�شوم و�مل�شاريف 
ومبلغ خم�شمائة درهما مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 

لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13533 بتاريخ 2022/4/30 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 يف التنفيذ رقم 2447/2022/207 تنفيذ جتاري

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2021/957 جتاري جزئي ، ب�شد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )114078 درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب 
طالب �لتنفيذ : عمر حممد عبد�لرحمن �ملرزوقي  

عنو�نه : �إمارة دبي - مدينة دبي - ديرة - �شارع : دير�  
�ملطلوب �إعالنه : 1 - �شركة زيرو تكنولوجيز - �س ذ م م - �شفته : منفذ �شده   

مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليكللل �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره 114078 درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
15 يوما من تاريخ  �لجللر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13533 بتاريخ 2022/4/30 

اعالن مدعي عليه بالن�شر   
يف الدعوى SHCFICIPOR2022 / 0001025 جتاري )جزئي( 

�ىل �ملدعي عليه : �خلبري لل�شناعات �ملعدنية �س م ح  ديباك �شا�شيدهار�ن �شا�شيدهار�ن 
جوفيند�ن - هندي �جلن�شية 

نعلمكم بان �ملدعي : �إيه جي ئي �شتيل  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة
لذ� يجب عليكم �حل�شور �مام حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية ، �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية 

�ملو�فق 2022/5/9 �ل�شاعة 8.30 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت ، ويف حالة عدم 
ح�شوركم �و �إر�شال وكيل معتمد. 

ينوب عنكم فاإن �ملحكمة �شتبا�شر �لإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ  2022/4/28 - حرر بو��شطة �ملوظف

مركز �شعادة �ملتعاملني
حمكمة ال�شارقة االإحتادية 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70459 العدد 13533 بتاريخ 2022/4/30 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICIPOR2022 / 0003227 جتاري )جزئي( 
�ىل �ملدعي عليه : طارق ح�شني �شابر ح�شني - باك�شتاين �جلن�شية 

نعلمكم بان �ملدعي : �نور �شالح �مني حممد �لنمر - �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ملقدم  بالز�م  ناأمر  للمطالبة.   �أعاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  قد   - /�جلن�شية 
�شده بان يوؤدي للطالب مبلغ 15000 درهم )خم�شة ع�شر �لف درهم( و�لفائدة 
5% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�شاريف ورف�شت 

ما عد� ذلك. 
حرر بتاريخ 2022/4/28

حرر بو��شطة �ملوظف
مركز �شعادة �ملتعاملني

حمكمة ال�شارقة االإحتادية 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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الفجر الريا�ضي

•• دبي –الفجر:

تنطلق على مياه �شو�طئ  جمري� �ليوم  �ل�شبت مناف�شات 
بطولة دبي �ملفتوحة للكايت �شريف -هايدروفويل- �لتي 
بالتعاون  �لبحرية  للريا�شات  �لدويل  دبي  نادي  ينظمها 
مللع نللادي دبللي للللزو�رق �ل�شاطئ -دو�للشللك- حتى يللوم غد 

�لأحد.
�ل�شر�كات  �إطللار  �لكبري يف  �حلللدث  و�إقامة  تنظيم  وياأتي 
�لبحرية  للللللريللا�للشللات  �لللللللدويل  دبللللي  للللنلللادي  �مللللتلللجلللددة 
مللع خمتلف  �لللتللعللاون  �آفلللاق  فتح  �مل�شتمرة يف  ومللبللادر�تلله 
�ملو�شم  خالل  �لريا�شية  �لفعاليات  تنظيم  يف  �ملوؤ�ش�شات 

�حلايل 2021-2022 �أو غريها من �لأحد�ث.
ويعد �حلدث �ملرتقب �ليوم �ل�شبت وغد� �لأحد هو ثاين 
فعالية تنظم بني نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية 
ونادي دبي لللزو�رق �ل�شاطئ -دو�شك- حيث �شهد �ل�شهر 
ريغاتا(  جونيور  )دبللي  بطولة  مناف�شات  �إقللامللة  �ملا�شي 
�شورة  لتمتد  �حلديثة  �ل�شر�عية  و�شغار  وبر�عم  لنا�شئ 
�أخرى  بحرية  ريا�شية  م�شابقة  يف  جديد  مللن  �لللتللعللاون 

د�يت  ريا�شة  ملحبي  هايدروفويل  م�شابقة  مظالت  هللي 
�شريف.

�ل�شبت  �ليوم  �لبطولة  مناف�شات  جتمع  �أن  �ملنتظر  ومن 
من  و�ملت�شابقات  �ملت�شابقني  مللن  علللدد�ً  �لأحلللد  غللد  ويللوم 
حمبي وممار�شي ريا�شة كايت �شريف �لتي تنت�شر ب�شورة 
كبرية يف �شو�طئ �لدولة ومتار�س يوميا يف �شو�طئ دبي.

4
للكايت  �ملفتوحة  دبللي  لبطولة  �ملنظمة  �للجنة  وحللددت 
عليها  �شيتناف�س  فللئللات   �أربللللع  -هللايللدروفللويللل-  �للشللريف 
�ل�شيد�ت  وفئة  �لرجال  فئة  وهي  و�مل�شاركات   �مل�شاركون 

وفئة �ملو�طنني وفئة �لنا�شئني .
و�شتقام �ملناف�شات �ليوم �ل�شبت وغد� �لأحد على فرتتني 
�شباحية تبد�أ يف �حلادية ع�شرة �شباحا وم�شائية تنطلق 
يف �لو�حدة و�لن�شف بعد �لظهرية وذلك ح�شب معطيات 
�حلالة �جلوية و�شرعات �لرياح فيما �شيقام حفل �لتتويج 
يف �لر�بعة و�لن�شف من ع�شر يوم غد �لأحد يف مقر نادي 

دبي لزو�رق �ل�شاطئ -دو�شك-.

•• اأبوظبي –الفجر:

 ت�شتقطب �جلولة �لأخرية من بطولة �أبوظبي جر�ند �شالم للجوجيت�شو 
مايو   8 �إىل   6 مللن  �لللفللرتة  خللالل  �أبللوظللبللي  �لعا�شمة  ت�شت�شيفها  �لتي 
�ملقبل نخبة جنوم �لعامل، وعدد� من �أملع �لأ�شماء على �شاحة �جلوجيت�شو 

�ملحلية و�لإقليمية و�لدولية.
�جلوجيت�شو  ملحرتيف  �أبوظبي  ر�بطة  تنظمها  �لتي  �لبطولة  و�شت�شهد 
�مللل�للشللنللفللني دولللليلللا من  تلللو�جلللد� لفلللتلللا لللالعللبللني وللللالعلللبلللات   ) AJP(
خمتلف �لأندية و�لأكادمييات حول �لعامل للمناف�شة يف فئات �لنا�شئني، 
�أبوظبي  قيمة جو�ئز جولة  تبلغ  و�ملحرتفني، حيث   ، ” و�لأ�شاتذه” 1 
�ملر�كز  لأ�شحاب  �أمريكي  دولر  �ألللف   225 للجوجيت�شو  �شالم  جر�ند 

�لأوىل.
�أكللدت م�شاركتها يف �لبطولة جمموعة من  �أبللرز �لأ�شماء �لتي  ومن بني 
و�لذي  �أ�للشللود،  حللز�م  بينريو  لوكا�س  مثل  �لر�زيليني  �لالعبني  �أف�شل 

�شيناف�س يف فئة �ملحرتفني حتت 62 كجم، وكايو �أمليديا، وتياجو ما�شيدو 
حتت 69 كجم، و�أندر�شون فريير�  �لذي فاز بلقب ملك �لب�شاط يف لندن 

يف فئة �حلز�م �لأ�شود حتت 85 كجم.
كما ترحب �لبطولة بتو�جد �لالعب بدر �لدو�شري من �لبحرين حز�م 
و�لأ�شرت�يل  كجم،   69 بنف�شجي، حيث يناف�س يف فئة �ملحرتفني حتت 
و�لأمريكي  كجم،   69 �أ�شود فئة �ملحرتفني حتت  �أنطون مينينكو حز�م 
فر�ن�شي�شكو  و�لإيللطللايل   ، 69 كجم  �أ�للشللود حتللت  حللز�م  �أجلليللالر  مانويل 
جيوفاين حز�م بني حتت 94 كجم، و�لهولندية روز �ل�شاروين حز�م بني 

- �أ�شود حتت 55 كجم.
�أبوظبي ملحرتيف   ويقول رودريجو فالرييو مدير �لعمليات لدى ر�بطة 
�جلوجيت�شو" AJP": " �ل�شتعد�د�ت جارية على قدم و�شاق لنطالقة 
يف  �مل�شاركة  على  م�شبوق  غري  �إقللبللال  ون�شهد  �لللقللادم،  �لأ�شبوع  �لبطولة 
�ملناف�شات من جميع �أنحاء �لعامل، وهو ما �عتادت عليه جولت �أبوظبي 
لنخبة  بالن�شبة  �لكبرية  وقيمتها  �أهميتها  من  �نطالقا  �شالم،  جر�ند 

لعبي �جلوجيت�شو من دول �لعامل كافة".
وي�شيف:"يدرك �لالعبون �مل�شاركون �أهمية �لتاألق على �لب�شاط وتقدمي 
�أن جولة  �أد�ء وموهبة لالرتقاء بت�شنيفهم، �شيما  �أف�شل ما لديهم من 
�لفائزين  متنح  كونها  �جللللولت  �أهللم  مللن  تعتر  �شالم  جللر�نللد  �أبوظبي 
ر�بطة  د�خل  �ملعتمد  �ل�شنوي  �لت�شنيف  يف  نقطة   3000 �لأول  باملركز 
�لثاين،  بللاملللركللز  للللللفللائللزيللن  و2400  �جلللوجلليللتلل�للشللو،  ملللحللرتيف  �أبللوظللبللي 
و1800 نقطة للفائزين باملركز �لثالث، مبا يعزز من فر�س �ملتناف�شني 

للفوز بجائزة �أبوظبي �لعاملية �ل�شنوية.
وحول م�شاركته يف مناف�شات �لبطولة يقول �لر�زيلي �أندر�شون فريير�  
يعني  �أبللوظللبللي  �لللتللو�جللد يف  �أن  لللنللدن  �لب�شاط يف  بلقب ملك  فللاز  �للللذي 
�لعا�شمة  �أن  خ�شو�شا  �لعاملية،  �لألللقللاب  �أهللم  مللن  و�حللد  على  �ملناف�شة 
�جلوجيت�شو  بطولت  �أهم  و��شت�شافة  بتنظيم  ��شمها  �رتبط  �لإمار�تية 
على م�شتوى �لعامل، وتعتر �لوجهة �ملف�شلة ملحرتيف �للعبة �لطاحمني 

للو�شول �إىل �لقمة".

�أبوظبي للم�شاركة يف �جلولة �لأخللرية من  �إىل  �أنه جاء  و�أ�شاف فريير� 
�ملناف�شة �شتكون قوية  �أن  �أبوظبي جر�ند �شالم ولتحقيق �للقب، موؤكد� 

جد� يف ظل وجود عدد كبري من �لنجوم �ل�شاعني خلف نف�س �لهدف.
بدورها تقول �لالعبة �لهولندية روز �ل�شاروين حز�م "بني- �أ�شود "�لتي 
تناف�س يف فئة �ملحرتفني حتت 55 كجم �أن �مل�شاركة يف �لبطولة و�لتو�جد 
يف حدث بهذ� �حلجم طموح لكل لعبي ولعبات �جلوجيت�شو �ملحرتفني، 
�أبوظبي جر�ند �شالم ودورهللا يف  �إدر�كللهللم لأهمية جللولت  �نطالقا من 
�لرتقاء بريا�شة �جلوجيت�شو من جهة، و�لرتقاء مبوهبة و�أد�ء �لالعبني 
�أب�شطتها  �لللتللي جتمع  �ملللرمللوقللة  �لللبللطللولت  �أخللللرى، فهي مللن  مللن جهة 
عمالقة �لريا�شة من جميع دول �لعامل، ول �شك باأن جميع �مل�شاركني يف 
�ملناف�شات على وعي تام بحجم �ملكا�شب �لتي �شيخرجون بها من �لبطولة. 
ومن �ملنتظر �أن تقام �أي�شا بطولتان �إحد�هما لل" ملك �لب�شاط"، و�لثانية 
لل" ملكة �لب�شاط"، يومي 6 و 7 مايو بني نخبة لعبي ولعبات �لعامل 

�ملختارين على �شوء �جناز�تهم وجنوميتهم، وت�شنيفهم �لدويل.

•• اأبوظبي- وام: 

�عتمد جمل�س �لحتللاد �لللدويل لل�شطرجن - خالل �جتماعاته �لتي عقدت يف 
لل�شطرجن  �لعاملي  �لأوملبياد  �إقامة  ترتيبات  �لأول-  �أم�س  و�ختتمت  �أبوظبي 
�أغ�شط�س   10 27 يوليو حتى  �لفرتة من  �لهندية خالل  ت�شيناي  يف مدينة 
190 دولة و�إجللر�ء�ت ومو�عيد �نتخابات �لحتاد �لدويل  مب�شاركة   2022
لل�شطرجن للدورة 2022 - 2026 �ملقرر �إجر�ئها خالل �جتماعات كوجنر�س 

�لحتاد �لدويل �لذي �شيعقد على هام�س �لأوملبياد �لعاملي .
و�أكد �ل�شيخ �شلطان بن خليفة بن �شلطان بن �شخبوط �آل نهيان رئي�س �لحتاد 
وح�شر  �فتتحها  �لللتللي  �لجللتللمللاعللات  خللالل  كلمته  يف   - لل�شطرجن  �لأ�للشلليللوي 
�إد�ريللة لريا�شة  جانبا - �أن جمل�س �لحتللاد �لللدويل لل�شطرجن هو �أكر هيئة 
�ل�شطرجن يف �لعامل حيث يجتمع مرة كل 3 �أ�شهر ويعد هذ� هو �آخر �جتماع 
�أجرت �لحتاد  �لتي  و�أول �جتماع فعلي بعد جائحة كورونا  للدورة �حلالية، 
�لدويل على عقد �جتماعاته كلها عن طريق �لت�شال �ملرئي عن بعد. ح�شر 

وروؤ�شاء  ونو�به  �لللدويل،  رئي�س �لحتللاد  �أركللادي دفوركوفيت�س   .. �لجتماعات 
�لدكتور  كما ح�شرها  �لإد�ريلللة..  �للجنة  و�أع�شاء  �لأربللع،  �لقارية  �لحتللاد�ت 
عبد�هلل �شامل �لوح�شي �لرئي�س �لتنفيذي لالحتاد �لآ�شيوي لل�شطرجن مدير 
�أن �لحتاد  �لللدكللتللور عللبللد�هلل �لوح�شي يف خللتللام �لجللتللمللاعللات  �حللللدث. وقلللال 
�لتقرير �لإد�ري لرئي�س �لحتاد �لدويل عن جممل �لأن�شطة  �لدويل �عتمد 
لبطولة  �لقرعة  �إجللر�ء  ومت  �ل�شابقة،  �لفرتة  خالل  �أقيمت  �لتي  و�لبطولت 
�ملر�شحني �ملقرر �إقامتها يف مدينة مدريد �لإ�شبانية خالل �شهر يونيو �لقادم. 

و�أ�شاف �أنه مت ��شتعر��س تقارير جلان �لحتاد �لدويل و�عتماد �لألقاب �لدولية 
للحكام و�ملدربني و�لالعبني و�عتماد تقارير روؤ�شاء �لحتاد�ت �لقارية. و�شمت 
�شلطان  بن  خليفة  بن  �شلطان  �ل�شيخ  برئا�شة  للحدث  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة 
و�لدكتور  �لوح�شي،  �شامل  عبد�هلل  �لدكتور  من  كل  نهيان،  �آل  �شخبوط  بن 
ه�شام �جلندي �مل�شت�شار �لإعالمي لالحتاد �لآ�شيوي، و�حلكم و�خلبري �لدويل 
يا�شر  و�لدكتور  �أبللونللدو  كا�شتو  �لعام  و�ملن�شق  عبد�لرحيم،  مهدي  �لإمللار�تللي 

حممد م�شوؤول �ملهمات وذلك بالتن�شيق مع فريق عمل �لحتاد �لدويل.

•• اأبوظبي- وام:

 21 �ليوم مباريات �جلولة  تختتم 
من دوري �أدنوك للمحرتفني و�لتي 
�ملا�شي  �لأ�للشللبللوع  مللن  تاأجيلها  مت 
�لإمار�تية  �لأندية  مل�شاركات  نظر� 
"�جلزيرة و�شباب �لأهلي و�ل�شارقة 
يف مللرحلللللة �ملللجللمللوعللات مللن دوري 

�أبطال �آ�شيا.
ختام  يف  ملللبلللاريلللات  ثلللللالث  وتللللقللللام 
و�حد  توقيت  يف  جميعها  �جلللولللة 
�ل�شاعة 10 م�شاء بتوقيت �لإمار�ت، 
�ذ يلتقي �لعني مع �شباب �لأهلي يف 
��شتاد  على  �جلللولللة  مللبللاريللات  قمة 
هز�ع بن ز�يد، فيما ي�شت�شيف بني 
يا�س فريق �جلزيرة على ��شتاد بني 
�لللعللروبللة �شيفا على  ويللحللل  يللا�للس، 

�ل�شارقة مبلعبه.
وكانت �ملباريات �لأربع �لتي �نطلقت 
بللهللا �جلللولللة �ل�للشللبللوع �ملللا�للشللي قد 
�لظفرة  على  �لللوحللدة  فللوز  �شهدت 
مللقللابللل هدفني،  �أهلللللللد�ف  بللثللالثللة 
�لن�شر  كلللللبللاء ملللع  وتلللعلللادل �حتللللاد 
�لو�شل  وفللوز  لكل منهما،  بهدفني 
نظيفة،  بللثللالثلليللة  �لإمللللللللار�ت  علللللى 
وفوز عجمان على خورفكان باأربعة 

�أهد�ف مقابل هدفني.
و�للشللتللكللون �مللللبلللار�ة �لأبلللللرز غلللد� هي 
�لللعللني و�للشللبللاب �لأهلللللي و�لتي  قمة 
ر�بطة  كاأ�س  "بروفة" لنهائي  تعد 
�ملللحللرتفللني بلللني �لللفللريللقللني �لذي 

يقام يوم 4 مايو �ملقبل.
ويدخل فريق �لعني �شاحب �لأر�س 
�أدنللللوك  دوري  ملل�للشللابللقللة  ومللتلل�للشللدر 
للللللمللحللرتفللني بلللهلللدف و�حلللللد، وهو 

بال�شد�رة  �لنفر�د  �أجل  من  �لفوز 
�للقب،  لتحقيق  �مل�شو�ر  ومو��شلة 
حلليللث يلللدخلللل �للللللللقلللاء وللللديللله 49 
نقطة، وبفارق 4 نقاط عن �لوحدة 
�شباب  عللن  نقطة  و19  �لللو�للشلليللف 

�لأهلي �شاحب �ملركز �خلام�س.
يف  مو�جهتهما  وخلللالل  وتللاريللخلليللا 
�لعني  �للللتلللقلللى  �لحللللللللرت�ف  علل�للشللر 
ملللبلللار�ة،   26 �لأهلللللللللي يف  و�لللشلللبلللاب 
يف  �لفوز  يحقق  �أن  �لعني  ��شتطاع 
 8 يف  �لأهلي  و�شباب  مللبللار�ة،   11
مباريات بينما كان �لتعادل حا�شر� 

يف 7 مباريات.
�لفريقني  �أهللد�ف  بلغ جمموع  كما 
�ل�شابقة  ملللو�جلللهلللاتلللهلللملللا  خللللللالل 
بللالللدوري يف ع�شر �لحلللرت�ف 81 
و  47 هللدفللا للعني  بللو�قللع  هللدفللا، 

هدفا ل�شباب �لأهلي.  34

كما كان فوز �شباب �لأهلي بنتيجة 
�أكر  هي   2012 مو�شم  يف   3-6
مو�جهات  تلللاريلللخ  يف  فللللوز  نللتلليللجللة 

�لفريقني بع�شر �لحرت�ف.
�لعني �شوى  �أمللام فريق  ولن يكون 
�لللللفللللوز مللللن �أجلللللللل �حلللللفللللاظ على 
�لفارق  تو�شيع  ومو��شلة  �شد�رته 
مع �لوحدة من �أجل حتقيق هدفه 

بالتتويج بلقب �مل�شابقة.
�لأوكللر�ين �شريجي ريروف  وقال 
فريقه  �ن  �للللعلللني  فلللريلللق  مللللللدرب 
��شتطاع �أن ي�شتفيد بفرتة �لتوقف 
بخو�س  �للللدوري  مل�شابقة  �ل�شابقة 
للعودة  ��شتعد�د�  ودية،  مباريات   3
�لقمة  لقاء  �نطالقتها  ت�شهد  �لتي 

�أمام �شباب �لأهلي.
�شهلة  تللكللون  لللن  "�ملهمة  و�أ�للشللاف: 
�أملللللام �للشللبللاب �لأهلللللللي، �لللعللائللد من 

دوري  يف   16 �للللل  دور  �إىل  �لللتللاأهللل 
�أبطال �آ�شيا".

�لالعبني  �إىل  "ر�شالتي  وتلللابلللع: 
�مل�شتوى  بنف�س  �للقاء  خو�س  هللي 
جميع  يف  �مللللللعلللللتلللللاد  و�لللللللرتكلللللليللللللز 

�ملباريات".
�أما فريق �ل�شباب �لأهلي فريغب يف 
��شتغالل تاألقه �لآ�شيوي يف حتقيق 
�لفوز على �لعني من �أجل �ملحافظة 
علللللللى ملللركلللز ملللتلللقلللدم يلل�للشللمللن له 
�ملقبلة،  �لن�شخة  �لآ�شيوية  �مل�شاركة 
على  �ملناف�شة  فقد�نه  بعد  خا�شة 
م�شابقة  للله  وتبقي  �لللللدوري،  لقب 
و�حدة هذ� �ملو�شم هي كاأ�س ر�بطة 

�ملحرتفني �لإمار�تية.
علي مدرب  قال مهدي  من جانبه 
�لفريق �إنه يعلم جيد� مدى �أهمية 
و�للشللعللوبللة �للللللقللاء بللعللد �للللعلللودة من 

�مللل�للشللاركللة �لآ�للشلليللويللة، و�أنللللله برغم 
كبرية  ثقته  لكن  �ملللبللاريللات  �شغط 
بجميع �لالعبني يف حتقيق �لهدف 

�ملطلوب.
�لفريق رهن  "كل جنللوم  و�أ�للشللاف: 
جميع  يف  �لللفللنللي  �جللللهلللاز  ��للللشللللارة 
و�شيكونون  �مللللقلللبلللللللة،  �ملللللبللللاريللللات 

جاهزين خلو�س �أي حتد".
و�جلزيرة  يللا�للس  بني  لللقللاء  و�شمن 
بللنللي يا�س  يللقللام علللللى ملعب  �للللذي 
لتحقيق  �لأر�للللس  �أ�للشللحللاب  يطمح 
�لفوز من �أجل �حلفاظ على مركز 
مللتللقللدم يف جللللدول �لللرتتلليللب حيث 
 28 بر�شيد  �ل�شاد�س  �ملركز  يحتل 
نقطة، �أما �جلزيرة فهدفه معروف 
علللللى مركزه  بللرغللبللتلله يف �حلللفللاظ 
من  �لآن  حتى  نقطة،   41 �لثالث 
�ملو�شم  �آ�شيوي  مقعد  �شمان  �أجللل 
على  �ملناف�شة  �شر�ع  و�شط  �ملقبل، 

�ل�شد�رة بني �لعني و�لوحدة.
�ل�شارقة  ي�شعى  �لثالث  �للقاء  ويف 
39 نقطة يف �ملركز �لر�بع لتخطي 
�لثالث  باملركز  نقاط   10 �لعروبة 
يف  �مل�شو�ر  مو��شلة  �جللل  من  ع�شر 
مقعد  على  للحفاظ  �لكبار  مربع 
يف دوري �أبطال �آ�شيا �ملو�شم �ملقبل، 
يف  �لأخللرى  فر�شته  �إىل  بال�شافة 
نهائي م�شابقة كاأ�س �شاحب �ل�شمو 

رئي�س �لدولة �أمام �لوحدة.
�لفوز  فياأمل يف  �لعروبة  �أما فريق 
عللللن منطقة  �لبلللتلللعلللاد  �أجللللللل  مللللن 
�لفوز  عليه  يتوجب  حيث  �خلطر 
يف جللملليللع مللبللاريللاتلله �للللقلللادملللة �ن 
كللللللان يللللرغللللب يف �لللللبللللقللللاء بللللللدوري 

�ملحرتفني.

فالرييو: �ل�ستعد�د�ت على قدم و�ساق و�إقبال غري م�سبوق على �مل�ساركة

نخبة جنوم العامل يوؤكدون م�صاركتهم يف »اأبوظبي جراند �صالم للجوجيت�صو«

جمل�ض الحتاد الدويل لل�صطرجن يعتمد ترتيبات اإقامة الأوملبياد العاملي ومواعيد انتخابات الحتاد للدورة 2022 - 2026

اليوم.. 3 مباريات يف دوري املحرفني اأبرزها 
قمة العني و�صباب الأهلي

�صواطئ جمريا تكت�صي مبظالت  
»هايدروفويل« اليوم وغدا
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•• اأبوظبي-وام: 

بعد مو�شم طويل وحافل بالإثارة، تدخل بطولة �لدوري �لرتكي لكرة �لقدم 
خالل �ل�شاعات �لقادمة مرحلة حا�شمة يف �ل�شر�ع على لقب �مل�شابقة، كما 
ت�شتعل �ملناف�شة على �ملر�كز �ملوؤهلة للبطولت �لأوروبية فيما يتطلع �أكرث 
للهروب  �ملمتاز  �لللدوري  �ملتبقية يف  �لأربعة  من فريق ل�شتغالل �جلللولت 

من �شبح �لهبوط.
ويخو�س طر�بزون �شبور وفناربخ�شة �شباق �لنف�س �لأخري يف �مل�شابقة من 
خالل مباريات هذه �جلولة �لتي قد حت�شم �للقب م�شاء �ليوم حال تعرث 
فناربخ�شة �أمام �شيفه غازي عنتاب، وقد يتاأجل �حل�شم �إىل �ليوم حال فاز 
فناربخ�شة تاركا �ملت�شدر طر�بزون �شبور ليح�شم �للقب لنف�شه من خالل 

�لفوز على �أنطاليا �شبور.
 20 وللمو�شم �لثاين على �لتو�يل، ي�شهد �لدوري �لرتكي �ملمتاز م�شاركة 
فريقا بعدما كان 18 فريقا فقط من قبل، وينح�شر �ل�شر�ع بني طر�بزون 
�شبور وهو �لأقرب للتتويج وفنار بخ�شة يف �ملركز �لثاين بفارق 11 نقطة 

عن �ملت�شدر.
�لكتيبة من  هللذه  �شتدون  غللد�،  �أو  �ليوم  �للقب  �شبور  و�إذ� حقق طللر�بللزون 
�لكبري  للنادي  تاريخا جديد�  �أف�شي  �ملللدرب عبد�هلل  بقيادة  �لفريق  لعبي 

6 مللر�ت، لكنه مل يح�شد �للقب منذ  �لللدوري  �لللذي �شبق له �لفوز بلقب 
هذ� �ملو�شم �شيكون �لأول له يف �مل�شابقة خالل  �للقب  �أن  يعني  ما   1983

نحو �أربعة عقود.
��شتعادة  ويف �لوقت نف�شه �شيحرم طر�بزون �شبور مناف�شه فناربخ�شة من 
�للقب �لغائب عنه منذ تتويجه بلقب �مل�شابقة يف مو�شم 2013 - 2014 
�لللدوري �لرتكي  بلقب  تتويجا  �لفرق  �أكللرث  بللاأن فناربخ�شة هو ثاين  علما 
ثالثا  ب�شكتا�س  وياأتي  �شر�ي،  جلالطة  لقبا   22 مقابل  لقبا،   19 بر�شيد 
بر�شيد 15 لقبا، ثم طر�بزون �شبور �لذي �قرتب من �لفوز بلقب �لبطولة 

للمرة �ل�شابعة.
�لذهبية  �ل�شابقة خللالل �حلقبة   6 �لللل  �ألقابه  �أحللرز  وكللان طللر�بللزون �شبور 
تتويج  �أول  كللان  حيث  �لثمانينيات  و�أو�ئلللل  �ل�شبعينيات  �أو�خلللر  يف  للفريق 
�أخلللرى يف  �ألللقللاب  ثللم تبعته خم�شة   1975 �لللرتكللي يف  �لللللدوري  للله بلقب 
�لالعبني  لكتيبة  وكللان  و1983  و1980  و1979  و1978   1976
�لفريق خا�شة  تاألق  بللارز يف  �ملو�شم دور  �شبور هللذ�  �لأجللانللب يف طللر�بللزون 
بقائمة  �لأوىل  �لأربللع  �ملر�كز  �لأجللانللب  �حتل  حيث  �لهجومية  �لناحية  يف 
�لدمناركي  يحتل  �لآن، حيث  �ملو�شم حتى  �لبطولة هذ�  �لفريق يف  هللد�يف 
�ملهاجم  ويليه  للفريق،  هدفا   14 بر�شيد  �ل�شد�رة  كورنيليو�س  �أندريا�س 
�لنيجريي �ملخ�شرم �أنطوين نو�كيمي /33 عاما/ بر�شيد 11 هدفا، ثم 

دجانيني تافاري�س مهاجم �لر�أ�س �لأخ�شر جنم فريق �أهلي جدة �ل�شعودي 
�ليوناين  �لو�شط  للفريق فيما جاء لعب  �أهللد�ف   9 �شجل  و�لللذي  �شابقا، 

�أن�شتا�شيو�س باكا�شيتا�س يف �ملركز �لر�بع بر�شيد 8 �أهد�ف.
وبهذ�، �أحرز �لالعبون �لأربع جمتمعني 42 هدفا وهو ما يزيد على ثلثي 
�للللدوري حتى �لآن /63 هللدفللا/، فيما  �أحللرزهللا �لفريق يف  �لتي  �لأهلللد�ف 
�أبرز �لالعبني  كان لعب �لو�شط �ل�شاب عبد �لقادر عمر /22 عاما/ هو 

�لأتر�ك ت�شجيال لالأهد�ف مع �لفريق بر�شيد �شبعة �أهد�ف.
ويتقدم فناربخ�شة على طر�بزون �شبور بفارق هدف و�حد فقط لكن �لأخري 
يتفوق بفارق و��شح على فناربخ�شة يف �لناحية �لدفاعية حيث �هتزت �شباكه 
29 مرة فقط يف 34 مبار�ة بامل�شابقة حتى �لآن، مقابل 35 هدفا يف �شباك 
فناربخ�شة، ورمبا كان هذ� �شببا يف تلقي �لفريق 7 هز�ئم يف هذه �ملباريات 

مقابل هزميتني فقط لطر�بزون �شبور.
و�إىل جانب �ل�شر�ع على �للقب، و�لذي قد يح�شم خالل �ل�شاعات �ملقبلة، 
ت�شتعل �ملناف�شة على �ملقاعد �لأوروبية وينتظر �أن تظل هذه �ملناف�شة قائمة 

حتى �لرمق �لأخري من �مل�شابقة يف �لأ�شابيع �ملقبلة.
�ملوؤهل  �لثالث  �لتمهيدي  �لدور  �إىل  �للقب �لرتكي مبا�شرة  ويتاأهل حامل 
لللللدوري �لأبلللطلللال �لأوروبللللللي فيما يللخللو�للس �للشللاحللب �ملللركللز �لللثللاين �لدور 
�لتمهيدي �لثاين للبطولة نف�شها، وي�شارك �شاحبا �ملركزين �لثالث و�لر�بع 

يف �لدور �لتمهيدي �لثاين مل�شابقة �ملوؤمتر �لأوروبي.
باللقب �لرتكي و�لتاأهل للدور  وفيما يبدو طر�بزون �شبور �لأقرب للفوز 
�لثاين  �ملركز  على  �شباق ثالثي  يللدور  �لأبطال،  لللدوري  �لثالث  �لتمهيدي 
�ملركز  �لفريق  يحتل  حيث  باللقب  �لللفللوز  يف  فناربخ�شة  حلم  �نتهى  حللال 
�لثاين بر�شيد 65 نقطة مقابل 64 نقطة لقونيا �شبور و57 نقطة لفريق 

��شطنبول با�شاك �شهري.
�أ�شحاب  �أخللرى للدخول مع  �أمللام عللدة فللرق  تللز�ل �لفر�شة �شانحة  كما ل 
�أ�شنة  منها  ويلللرز  و�للللر�بلللع،  �لللثللالللث  �ملللركللزيللن  على  �ملناف�شة  يف  �ملللقللدمللة 
�لفرق  هللذه  ت�شم  كما  نقطة   52 منهما  ولكل  �شبور  و�ألنلليللا  دمير�شبور 

جالطة �شر�ي وقا�شم با�شا ولكل منهما 47 نقطة.
بالأمل  ريز��شبور  وت�شايكور  �ألللتللاي  فريقا  يتم�شك  �لأخلللرية،  �ملللر�كللز  ويف 
�لأخري يف �لبقاء بالدوري �ملمتاز، و�إن كانت فر�شة كل منهما �شعبة نظر� 
لفارق �لنقاط �لع�شرة �لتي تف�شلهما عن جري�شون�شبور �لذي يحتل �ملركز 
�ملمتاز ما يعني  �لللدوري  �لبقاء يف  �لتي ت�شمن  �ملر�كز  �آخللر  �ل�شاد�س ع�شر 

حاجة �لفريقني �إىل معجزة ليظل �أحدهما يف �لدوري �ملمتاز.
وكان جوزتيبه /28 نقطة/ وبني ملطية �شبور /20 نقطة/ هبطا ر�شميا 
يف وقت �شابق �إىل دوري �لدرجة �لأوىل بغ�س �لنظر عن نتائج كل منهما يف 

�جلولت �لأربعة �ملتبقية من �مل�شابقة.

•• الذيد-الفجر:

�ختتم نادي �لذيد  �لريا�شي  م�شاء 
�لطاولة  تن�س  بطولة  �لأول  �أملل�للس 
�ملللجللتللمللعلليللة يف نلل�للشللخللتللهللا �لللثللالللثللة ، 
و�لتي �أقيمت �شمن فعاليات �مللتقى 
تناف�س  �لللذيللد  لللنللادي  �لللرملل�للشللاين 
خمتلف  مللللن  مللل�لللشلللاركلللاً   50 فلليللهللا 

�لفئات �لعمرية.
و�أ�لللشلللفلللرت �ملللنللافلل�للشللات �للللتلللي جرت 
بنظام خروج �خلا�شر و�شعود �لفائز 
للللللمللر�حللل �لللنللهللائلليللة علللن فلللوز كاًل 
ملللن عللمللرو حمللمللود بللاملللركللز �لأول 
وعلي  �لثاين  باملركز  �ل�شميع  وعبد 

�للل�للشللعلليللد  ثللالللثللاً و�إبللر�هلليللم حم�شن 
ر�بعاً ورو�د �حللبي خام�شاً.

وحقق �لبطولة جناحا كبري� ولفتا 
�لريا�شية  �لأنلل�للشللطللة  بللاقللة  �للشللمللن 
�شهر رم�شان  �لللذيللد خللالل  لللنللادي 
�لكرمي ف�شال عن �لإقبال من قبل 
و�مل�شاهمة  للم�شاركة  �ملجتمع  فئات 
�لتناف�س خالل ليايل  بجهودهم يف 
�ل�شهر �لكرمي ومو��شلة ��شتفادتهم 
من �ملناف�شة �لتي حتقق دميومة يف 

�لر�مج �لريا�شية .
�شامل  �شعادة  كللرم  �حلفل  ختام  ويف 
حملللملللد بللللن هللللويللللدن رئللليللل�لللس نللللادي 
ير�فقه  �لللريللا�للشللي  �لللثللقللايف  �لللذيللد 

ع�شو  �لرفي�شا  علللللي  �للشللامل  �للشللعللادة 
�شيف  �لللشلللامل  و  �لإد�رة   جمللللل�للس 
�لتنفيذي  �ملللديللر  �لللكللتللبللي  �جلللللاري 
بجو�ئز  �لللفللائللزيللن  �للللذيلللد  للللنلللادي 

م�شابقات �لبطولة. 
و�لللشلللرح �لللشلللعلللادة �لللشلللامل حمللمللد بن 
باأن  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  هللويللدن 

�لبطولت  �شياق  يف  تللاأتللي  �لبطولة 
تعزز  و�لتي  �لريا�شية  �لأهمية  ذ�ت 
�لللنللادي خالل  و�أن�شطة  بللر�مللج  مللن 
و�حلر�س  �للللكلللرمي  رملل�للشللان  �للشللهللر 
حتقق  �لتي  �لفعاليات  تنظيم  على 
�أفللللر�د �ملجتمع  لللغللايللات يف ممللار�للشللة 

للريا�شة .

�أ�شلوب  �لريا�شة  �شعار  بللاأن  و�أ�للشللار 
حلليللاة يللو��للشللل تللر�للشللخلله مللن خالل 
�لللللنللللادي يف طرح  علللملللل  مللنللظللومللة 
و�لقبال  �لللنللجللاح  ذ�ت  �لللبللطللولت 
كما يف بطولة �لتن�س و�لتي حظيت 
وبتناف�س  مت�شابقا   50 مب�شاركة 

لفت .

الدوري الركي يرقب �صاعة احل�صم.. طرابزون يقرب من من�صة التتويج

نادي الذيد الريا�صي يختتم بطولة تن�ض الطاولة 
املجتمعية يف ن�صختها الثالثة مب�صاركة 50 متناف�صا

•• اأبوظبي- وام:
زون"،  "�لفان  �مل�شجعني  منطقة  فللعللاللليللات  �لأول،  �أملل�للس  ملل�للشللاء  �نطلقت 
باملنطقة �ملحيطة با�شتاد حممد بن ز�يد، بنادي �جلزيرة يف �أبوظبي، و�لتي 
كاأ�س ر�بطة �ملحرتفني، بني  تنظمها ر�بطة �ملحرتفني على هام�س نهائي 
�لعني و�شباب �لأهلي يف �ل�شابعة و�لن�شف م�شاء �لأربعاء �ملقبل حتت �شعار " 

ب�شوفتكم يحلى �لعيد " .
وتهدف هذه �لفعاليات لتحويل �لنهائي �إىل منا�شبة جمتمعية �شاملة جتمع 

�مل�شجعني، وخمتلف فئات �لأ�شرة، حيث �شتمتد فعاليات منطقة �مل�شجعني 
يومياً خالل رم�شان، من �ل�شاعة 8 م�شاًء �إىل 2 �شباحاً، ويف �أيام �لعيد من 
�ل�شاعة 6 حتى 11 م�شاًء، ويوم �ملبار�ة من �ل�شاعة 4:30 حتى 11 م�شاًء 
، حيث �رتاأت �لر�بطة �أن تقام هذه �ملنطقة طو�ل فرتة عطلة عيد �لفطر 
�ملبارك، لتكون مبادرة جمتمعية هادفة، جتمع �أفر�د �لأ�شرة يف جو ترفيهي 

منا�شب لكل �لأعمار.
وت�شمل فعاليات منطقة �جلماهري �ألعاباً ترفيهية وعرو�شاً فنية، ومطاعم 

متنقلة يف �ملوقع، و م�شابقات تخ�ش�س لها جو�ئز قيمة.

انطالق فعاليات منطقة امل�صجعني لنهائي كاأ�ض رابطة 
املحرفني يف ا�صتاد حممد بن زايد

•• اأبوظبي-الفجر

�أكادميية �شيف بن  �ل�شام�شي مدير   �للو�ء ثاين بطي   كرم 
�لأوىل  باملر�كز  �لفائزين  و�لأمنية   �ل�شرطية  للعلوم  ز�يللد 
�لتي  �حلديث  �لثالثي  للرت�يثلون  �لرم�شانية  �لبطولة  يف 
للبطولة  �ملنظمة  �ل�شرطي،و�للجنة  �لتاأهيل  �إد�رة  نظمتها 
مب�شاركة  �لعني  �شرطة  �شباط  نللادي  يف  وذلللك  و�مل�شاركني 
�شباقات  يف  تناف�شو�   و�لنخبة  �لهو�ة  م�شتوى  على  فرق   6

�جلري و�لدر�جات و�ل�شباحة .
�أبوظبي  �للشللرطللة  �هللتللمللام  �لللفللائللزيللن    و�أكللللد خلللالل تتويجه 
�لقطاعات،  كللافللة  يف  منت�شبيها  لللدى  �لللريللا�للشللي   بالن�شاط 
فعال  ب�شكل  ت�شهم  و  و�لإيللجللابلليللة،  لل�شعادة  بللو�بللة  بو�شفها 
�أد�ء �ملهام  علللللى  �يللجللابلليللاً  �إ�للشللعللاد  ممللار�للشلليللهللا  وتللنللعللكلل�للس  يف 

�لوظيفية.
بجهودهم  يف  �للللدور�ت  يف  �ملتميزين  تكرميه  خللالل  و�أ�للشللاد 
بالتعاون  �لبدنية  للياقة  �حليوية  �ملوؤ�شر�ت  قيا�س  برنامج 

تزويد  بعد  وذلللك  "Myzone”  �لمريكية  �شركة   مللع 
ملتابعة موؤ�شر�تهم  ب�شاعات خم�ش�شة  �لللدور�ت  �مل�شاركني يف 
�حليوية وربط �ل�شاعات بنظام �ملر�قبة عن بعد يف �أي مكان.

�لتاأهيل  �إد�رة  مللديللر  �جلللنلليللبللي  علللللي  ح�شني  �لللعللقلليللد  و�أكللللد 
و�مل�شاركة  �لتو�جد  على  �ل�شرطية  �لقيادة  حر�س  �ل�شرطي 
�ملوظفني  من  �ملنت�شبني   وحتفيز  و�لفعاليات  �ملنا�شبات  يف 
على �لتميز  وغر�س روح �لتحدي و�لتناف�س وتعزيز �لتو��شل 

�لفعال معهم يف كافة �جلو�نب.

اأكادميية �صيف بن زايد تكرم الفائزين باملراكز 
الأوىل ببطولة الرايثلون الرم�صانية  
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الفجر الريا�ضي

منت�شف  �أوروبلللا  �أبللطللال  دوري  نهائي  ن�شف  ذهللاب  يف  �لفريقان  عا�شها  �لتي  �لنت�شار  ن�شوة  بعد 
�لنقاط  �ألللغللام  حقل  يف  ليفربول  ومالحقه  �ملت�شدر  �شيتي  مان�ش�شرت  يدخل  �لأ�شبوع، 

�لأخرية بال�شر�ع �ملتو��شل بينهما على لقب �لدوري �لإنكليزي �ملمتاز، �إذ تنتظرهما 
رحلتان حذرتان �ل�شبت �شمن مناف�شات �ملرحلة �خلام�شة و�لثالثني.

من  مباريات  خم�س  قبل  يتيمة  بنقطة  ليفربول  مالحقه  يتقدم  �لللذي  �شيتي  يحّل 
�لنهاية، على ليدز يونايتد �لباحث بدوره عن نقاط ثمينة يف �شر�عه للبقاء يف دوري 

�ل�شد�رة موقتاً  قللادًر� على خطف  �لنخبة. وقبيل �شاعات منذ ذلك، �شيكون ليفربول 
�أر�شه  على  تو�لًيا  �نت�شار�ت  �شتة  �لذي حقق  نيوكا�شل  �شيافة  �ملرحلة يف  يفتتح  عندما 

يف �لدوري، لريتقي �إىل �لن�شف �لأعلى يف جدول �لرتتيب بعد �لنتائج �لإيجابية 
�لتي حققها �إثر �لتعاقد�ت �لتي �أبرمها يف �شوق �لنتقالت �ل�شتوية عقب 

�ل�شتحو�ذ �ل�شعودي.
�ل�شحيح من  �مل�شار  ر�هًنا على  �إنكلرت�  �أف�شل فريقني يف  يللز�ل  ول 
�أجل نز�ل �آخر حمتمل بينهما هذ� �ملو�شم يف نهائي دوري �لأبطال 

بعد تفوقهما على خ�شميهما �لإ�شبانيني يف منت�شف �لأ�شبوع.
ريال  �شد  �أر�للشلله  على   3-4 وحللذر  مثري  بفوز  �شيتي  فخرج 
�أكر،  بفارق  �لتفوق  على  فيها  قللادًر�  كان  مبار�ة  مدريد يف 
م�شتحًقا  فللللوًز�  للرباعية  �للل�للشللاعللي  للليللفللربللول  حللقللق  فيما 

�أنفيلد. يف  فياريال  على  -2�شفر 
�إ�شبانيا �لأ�شبوع �ملقبل ملبار�تي  ومع توجه �لفريقني �إىل 
�لإيللللللاب، قلللد يلللللجللاأ �مللللدربلللان �إىل بللعلل�للس �لللتللغلليللري�ت يف 

�لت�شكيلتني �لأ�شا�شيتني.
ليفربول  جماهري  كلوب  يللورغللن  �لأمللللاين  �مللللدرب  ومنح 

مع  عقده  �خلمي�س  جللّدد  بعدما  لالحتفال  �إ�شافًيا  �شبًبا 
�لنادي حتى �لعام 2026.

�إل �أنه ل يبدو ر��شًيا عن جدولة �ملباريات وخو�س �ملو�جهة ظهًر� 
بعد ثالثة �أيام فقط من ن�شف نهائي دوري �لبطال. قال يف هذ� 

�إىل  �أُدخللل  �أف�شل ما ميكن.  هللذ�  باأ�س.  قا�س ولكن ل  �أمللر  "�إنه  �ل�شدد 
�ملبار�ة �ملقبلة وحاول �أن تلعب �أف�شل كرة قدم ممكنة".

للمو�جهة  �ملنا�شبة  �لت�شكيلة  لختيار  غو�رديول  بيب  �لإ�شباين  و�شي�شعى 
�حلذرة يف ملعب "�إيالن رود" قبل �مللحمة �ملرتقبة يف "�شانتياغو برنابيو" 
�لأربعاء. وبعد �شل�شلة نتائج خميبة، عاد ليدز �إىل �لتو�زن يف �لوقت �ملنا�شب 
�لأخللرية يف  �ملباريات �خلم�س  �لهز�ئم يف  �شجله خالًيا من  بعدما حافظ على 

�لدوري )3 �نت�شار�ت وتعادلن(، ولكنه يبتعد بخم�س نقاط فقط عن �أول مر�كز 
�لهبوط وتنتظره نهاية مو�شم �شعبة، �إذ يلتقي �أر�شنال وت�شل�شي بعد �شيتي.

وقال �لمريكي جي�شي مار�س مدرب ليدز "�أعتقد �أنه �لختبار �لأعظم. �أنا �شريح 
جًد� عندما �أقول �إين �أعتقد �أنهم �أف�شل فريق يف �لعامل".

�لثالث، من  �ملركز  ت�شل�شي قريًبا من ح�شم  بات  �لأبطال، وبعدما  ويف �شر�ع دوري 
بات  �إذ  وتوتنهام  �أر�شنال  �ملوؤهل بني  �لأخللري  �لر�بع  �ملعركة على  تنح�شر  �أن  �ملتوقع 
مان�ش�شرت يونايتد منطقًيا خارجها. يف ر�شيد ت�شل�شي 66 نقطة متقدًما ب�شت نقاط 
عن �أر�شنال وثماين عن توتنهام، فيما ميلك يونايتد 55 نقطة وخا�س مبار�تني �أكرث 
�أر�شنال �ل�شبت على جاره و�شت هام �ل�شابع )52  من �لأندية �للندنة �لثالثة. ويحل 
نقطة( �لذي مني بانتكا�شة يف بحثه عن لقب قاري بعد �شقوطه على �أر�شه �خلمي�س �شد 
"يوروبا  �أينرت�خت فر�نكفورت �لأملاين )2-1( يف ذهاب ن�شف نهائي �لدوري �لأوروبللي 
منطقة  من  للخروج  �ل�شاعي  �إيفرتون  ملالقاة  ليفربول  �إىل  ت�شل�شي  ي�شافر  فيما  ليغ"، 
ر�شيد  عاًما. يف   68 منذ  �لأوىل  للمرة  �لأ�للشللو�ء  دوري  توديع  لتفادي  م�شعاه  �لهبوط يف 
�إيفرتون 29 نقطة يف �ملركز �لثامن ع�شر متخلًفا بنقطتني عن برينلي وخم�س عن ليدز، 

ولكنه خا�س مبار�ة �أقل منهما.
يلتقيان  عندما  خدمة  ت�شل�شي  �ل�شابق  فريقه  له  يقدم  �أن  لمبارد  فر�نك  مدربه  و�شياأمل 

1-1 مع  تعادله  �أعقاب  �ملبار�ة يف  �إىل  ت�شل�شي  ويدخل  بارك" �لأحللد.  "غودي�شون  ملعب  على 
�لبلوز يف  �ن�شغال  37 ب�شبب  �ملرحلة  م�شيفه مان�ش�شرت يونايتد �خلمي�س يف مبار�ة مقدمة من 

للعودة  في�شعى  توتنهام،  �أمللا  "وميبلي".  ملعب  على  �أيار/مايو   14 يف  ليفربول  �شد  �لكاأ�س  نهائي 
�لعا�شر  �شيتي  لي�شرت  ي�شت�شيف  عندما  مبار�تني  �آخللر  يف  وخ�شارة  تعادل  بعد  �لنت�شار�ت  �إىل 
�لذي مل يعرف بدوره طعم �لفوز يف �آخر ثالث مباريات يف �لدوري وتعادل على �أر�شه مع 
روما 1-1 �خلمي�س يف ذهاب ن�شف نهائي "كونفرن�س ليغ" قبل �أن يتجه �إىل �لعا�شمة 

�لإيطالية �لأ�شبوع �ملقبل.

•• اأبوظبي-وام:

فعاليات  �ملللقللبللل  �لثلللنلللني  تللنللطلللللق 
�ملهرجان  مللللن   42 �للللللل  �لللنلل�للشللخللة 
�لوثبة  "ختامي  للهجن  �خلللتللامللي 
مايو   14 حتى  ت�شتمر  2022" و 
ميادين  عا�شمة  �أر�لللس  على  �ملقبل 
�أبوظبي  بالعا�شمة  بالوثبة  �لهجن 
برعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئلليلل�للس  نللهلليللان  �آل  ز�يلللد  بللن 
�شاحب  توجيهات  و  �هلل"  "حفظه 
�آل  ز�يلللد  بللن  حمللمللد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نائب  �أبلللوظلللبلللي  عللهللد  ويل  نللهلليللان 

�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة.
�شمو  مبللتللابللعللة  �ملللهللرجللان  يحظى  و 
نهيان  �آل  ز�يلللد  بللن  من�شور  �ل�شيخ 
وزير  �لللللوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نللائللب 
�للللشللللوؤون �للللرئلللا�لللشلللة ويللنللظللملله �حتلللاد 
برئا�شة  �لهجن،  ل�شباقات  �لإمللار�ت 
حمد�ن  بللن  �شلطان  �ل�شيخ  مللعللايل 
�ل�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان  �آل 

رئي�س �لدولة .
�أهم  �أحللد  �لوثبة"  "ختامي  وميثل 
جمل�س  دول  يف  �لرت�ثية  �ل�شباقات 
�للبنة  كلللونللله  �خلللللليللجللي  �للللتلللعلللاون 

�حلللقلليللقلليللة جلللملليللع �مللللهلللرجلللانلللات و 
�لذي يكمل 42 عاما من �لنجاحات 
�ملوؤ�ش�س  �للللو�للللد  لللنللهللج  ��لللشلللتلللملللر�ر� 
نهيان  �آل  �شلطان  بللن  ز�يلللد  �ل�شيخ 

طيب �هلل ثر�ه.
�لأوىل  �نطالقته  �ملهرجان  د�شن  و 
�مل�شاركة  و�أ�شبحت   ،1980 عام  يف 
فللليللله حتلللتلللل ملللكلللانلللة خلللا�لللشلللة للللدى 
�لتاريخية  لعر�قته  �لهجن  مللالك 
و�لرت�ثية �لكبرية، �إذ ي�شهد كل عام 
ملل�للشللاركللة كللبللرية مللللالك �لللهللجللن من 
�لتعاون  جمل�س  ودول  �لدولة  �أبناء 
على  و�ملناف�شة  للتو�جد  �خلليجي 

ح�شد �لنامو�س.
�ملنظمة  �لعليا  �للجنة  �أنللهللت  وقلللد 
�ل�شيخ  مللعللايل  برئا�شة  للمهرجان 
نهيان  �آل  حللللمللللد�ن  بللللن  �لللشلللللللطلللان 
رئي�س  �للل�للشللمللو  �للشللاحللب  ملل�للشللتلل�للشللار 
�لللللدولللللة رئللليللل�لللس �حتللللللاد �لإمللللللللار�ت 
�لتح�شري�ت  �للللهلللجلللن  للل�للشللبللاقللات 
عملية  بختام  للمهرجان  �لنهائية 
ت�شجيل �ملطايا �مل�شاركة عر برنامج 

�ملركا�س �لذكي.
�لللنلل�للشللخللة �حللللالللليلللة من  تلل�للشللهللد  و 
�ملهرجان �إقامة 331 �شوطا خالل 

�شوطا   113 منها   ،13 �للللل  �أيللاملله 
�ل�شيوخ،  �للل�للشللمللو  �أ�للشللحللاب  لللهللجللن 
�جلماعة،  لللهللجللن  �أ�لللشلللو�ط  و208 
و10 �أ�شو�ط لل�شباق �لرت�ثي �لذي 
خالل  �ملنظمة  �للجنة  ��شتحدثته 
�مللللو��لللشلللم �لأخلللللللرية للللللحللفللاظ على 

�لهوية �لرت�ثية.
و خلل�للشلل�للشللت �للللللجللنللة �ملللنللظللمللة 52 
�ملهرجان  �أيلللللللام  مللللللد�ر  علللللللى  رمللللللز� 
للفائزين بالأ�شو�ط �لرئي�شة خالل 
ملناف�شات  16 رمز�  �ملناف�شات، منها 
ملناف�شات  �ل�شيوخ، و36 رمز�  هجن 

هجن �جلماعة.
�ملناف�شات  �ل�شباق �لرت�ثي  و يد�شن 
�لعمرية  للللللفللئللة  �لأول  �لللليلللوم  يف 
ويح�شل  �للشللنللة،   20 �إىل   15 ملللن 
�لرت�ثي  �ل�شباق  باأ�شو�ط  �لفائزون 
 100 �إىل  على جو�ئز نقدية ت�شل 

�أ�شحاب  �أن يح�شل  درهم على  �ألف 
على  �لعا�شر  �إىل  �لثاين  من  �ملر�كز 

جو�ئز نقدية قيمة.
وخلل�للشلل�للشللت �للللللجللنللة �ملللنللظللمللة 70 
�شوطا ل�شن �حلقائق خالل �ليومني 
�لثاين و�لثالث �إذ يقام خالل �ليوم 
خاللها  يح�شل  �شوطا،   28 �لثاين 
قيمة  مالية  جللو�ئللز  على  �لللفللائللزون 
�أللللف درهلللم، بينما   100 تللبللد�أ مللن 
42 �شوطا،  �لللثللالللث  �للليللوم  يللقللام يف 
�أول  �مللللطلللايلللا يف  تللتللنللافلل�للس خللاللللهللا 
�إىل  �مل�شائية،  �لللفللرتة  يف  رملللوز   4
جلللانلللب �جلللللائللللزة �مللللالللليلللة وقلللدرهلللا 
على  درهللم  ومليون  ون�شف  مليون 

�لرتتيب.
�خلام�س  و  �لر�بع  �ليومان  وي�شهد 
�إقامة �ملناف�شات ل�شن �للقايا لهجن 
 72 خللالل  من  و�ل�شيوخ،  �جلماعة 
 42 �لر�بع  �ليوم  �إذ يقام يف  �شوطا، 
وخ�ش�شت  �جلماعة،  لهجن  �شوطا 
�للقايا  لللل�لللشلللن  رملللللللوز   8 �للللللللجلللنلللة 
لالأبكار و�جلعد�ن �ملفتوح و�ملحليات 
�ملالية  �جلو�ئز  جانب  �إىل  و�لإنتاج، 
للفائزين باللقب يف �أ�شو�ط �لرموز، 
فلليللمللا يلل�للشللهللد �لللليلللوم �خلللاملل�للس 30 

و�لتناف�س  �للل�للشلليللوخ،  للقايا  �للشللوطللا 
على 4 رموز.

�ليومني  يف  �ملللنللافلل�للشللات  تللنللتللقللل  و 
�للل�للشللاد�للس و �للل�للشللابللع للل�للشللن �لإيللللذ�ع 
�جلنوبي  �مليد�ن  �إىل  كلم   6 مل�شافة 
�ل�شاد�س  �لللليلللوم  يف  رمللللوز   8 مللنللهللا 
لهجن  رملللوز  و4  �جلللمللاعللة،  لهجن 

�ل�شيوخ.
و�لتا�شع  �لثامن  �للليللومللان  ي�شهد  و 
مناف�شات  �ملللقللبللل  مللايللو  و10   9 يف 
�ل�شيوخ  للهجن  و�للللزملللول  �حلللللول 
و�جلماعة �لتي تقام على مد�ر 50 
�شوطا وتتناف�س خاللها �ملطايا على 

نيل �لنامو�س وجو�ئز مالية قيمة.
فتنطلق  �لثنايا  �شن  مناف�شات  �أمللا 
ملناف�شات  �مللللقلللبلللل  ملللايلللو   11 يلللللوم 
تتناف�س  �شوطا،   28 عر  �جلماعة 
�مل�شائية،  �لللفللرتة  يف  رملللوز   8 علللللى 
بينما يقام يف �ليوم �لتايل مناف�شات 
�لللثللنللايللا لللهللجللن �للل�للشلليللوخ علللر 24 
�لفرتة  يف  �أ�للشللو�ط   4 منها  �شوطا، 

�مل�شائية تتناف�س على 4 رموز.
13 مايو  يلللوم  �لأنلللظلللار  تللتللحللول  و 
�ملقبل �إىل مناف�شات �حلول و�لزمول 
و�لتي  �مل�شائية  �لفرتة  يف  للجماعة 

�أبناء  هللجللن  �أ�للللشللللو�ط  �أقللللللوى  تللعللد 
�لقبائل، �إذ خ�ش�شت �للجنة �ملنظمة 
على  تتناف�س  �لفئة  لهذه  رموز   8
بخالف  للحول،  �لرئي�شة  �ل�شيوف 
�جلللللو�ئللللز �مللللالللليلللة �للللتلللي تلل�للشللل �إىل 
�حلول  للل�للشللوط  درهللللم  مللاليللني   5

�ملفتوح.
مايو   14 يلللوم  �ملللهللرجللان  يختتم  و 
�ملقبل بل 4 �أ�شو�ط للحول و�لزمول 
لهحن �للل�للشلليللوخ �لللتللي تللعللد �لأقلللوى 
خ�ش�س  �لإطلللللللالق  علللللى  و�لأكلللللللر 
�ل�شوط �لأول منها للزمول �ملحليات 
وجلللائلللزتللله جملل�للشللم بلللالإ�لللشلللافلللة �إىل 
خ�ش�س  فيما  درهلللم،  مليون  ن�شف 
�ملحليات  للللللحللول  �للللثلللاين  �للل�للشللوط 
وجلللائلللزتللله خللنللجللر بلللالإ�لللشلللافلللة �إىل 

مليون درهم.
�ل�شر�ع  في�شهد  �لثالث  �ل�شوط  �أما 
على بندقية �لزمول �لرئي�س �ملفتوح 
و مليوين درهم، بينما ي�شدل �ل�شتار 
علللللى �ملللنللافلل�للشللات بللللاأقللللوى �أ�لللشلللو�ط 
�ملفتوح  �لرئي�س  للحول  �ملللهللرجللان 
�لأغلى  �جلللللائللللزة  علللللى  و�ملللنللافلل�للشللة 
و  �ملالية  �إىل جانب �جلائزة  �ل�شيف 

قدرها 3 ماليني درهم.

برعاية رئي�س �لدولة و توجيهات حممد بن ز�يد

انطالق فعاليات الن�صخة ال� 42 من مهرجان ختامي الوثبة للهجن الثنني املقبل

�صيتي وليفربول يعيدان تركيزهما اإىل النزال املحلي 

مدرب اأ�صراليا: واجهنا ظروفا �صعبة يف م�صوارنا بت�صفيات املونديال
•• دبي-وام:

�إقامة مبار�ة  �أن  �لقدم،  ��شرت�ليا لكرة  �أرنولد، مدرب منتخب  �أكد جر�هام 
�مللحق �لآ�شيوي بني منتخبي �لإمار�ت و��شرت�ليا يف �لدوحة 7 يونيو �ملقبل 
عليها  خا�شت  �لتي  �لبديلة  �ملللدن  من  �ملدينة  باعتبار  بللالده  ملنتخب  ميزة 

�أ�شرت�ليا �ثنتني من مبارياته يف م�شو�ر �لت�شفيات.
كان �لحتاد �لدويل لكرة �لقدم، قد �ختار ملعب �لريان �لقطري، ل�شت�شافة 
مبار�ة �لإمار�ت و�أ�شرت�ليا �شمن �مللحق �لآ�شيوي �ملوؤهل �إىل �مللحق �لعاملي 
لنهائيات كاأ�س �لعامل 2022 ويعد من �ملالعب �لثمانية �لتي �شت�شت�شيف 

مباريات مونديال 2022، وتبلغ طاقته �ل�شتيعابية 40 �ألف مقعد.

و يف ظللل �لإجلللللر�ء�ت �لحللرت�زيللة و�لللرغللبللة يف تقليل عللدد �ملللبللاريللات تخلى 
"فيفا" عن نظام �إقامة مبار�تني يف كل مرحلة من مر�حل ملحق �لتاأهل �إىل 
نهائيات كاأ�س �لعامل وقرر �أن تلتقي جميع �لدول �ملتاأهلة للملحق يف قطر 

خلو�س مباريات فا�شلة تقام ملرة و�حدة.
و قال جر�هام �أرنولد مدرب منتخب ��شرت�ليا، يف ت�شريحات لقناة "�أ�س بي 
�أ�س �شبورت" �ل�شرت�لية: " �أنا يف غاية �لمتنان لأننا ل يز�ل لدينا فر�شة 
�شاقاً و�جهنا  2022، لقد كان مو�شماً  �إىل نهائيات كاأ�س �لعامل  �لتاأهل  يف 
خالله �لكثري من �لتحديات ب�شبب جائحة كورونا �لتي �أفقدتنا �لكثري من 
�لالعبني على م�شار م�شو�رنا يف �لت�شفيات، ورغم ذلك ما ز�لت لدينا فر�شة 
�لثالث يف �ملجموعة  �ملنتخب �لأ�شرت�يل �ملركز  �أحتل  يف حتقيق �لهدف". و 

�ملنتخبني  بعد  �لللعللامل،  كاأ�س  �إىل  �ملوؤهلة  �لآ�شيوية  �لت�شفيات  من  �لثانية 
�ل�شعودي و�لياباين و�للذين تاأهال مبا�شرة �إىل �ملونديال، يف حني �شيخو�س 
ثالث  �لإمللار�ت  منتخب  �لت�شفيات" مبو�جهة  "ملحق  �لأ�شرت�يل  �ملنتخب 
�ملجموعة �لأوىل، و�لفائز منهما �شيو�جه منتخب بريو يف �ملحطة �لأخرية 

قبل �ملونديال.
18 مبار�ة يف م�شو�ر �لت�شفيات  �أ�شل  �أربللع مباريات من  " لعبنا  و�أ�شاف : 
على �أر�شنا، و�لبقية كانت خارج �أر�شنا وفقدنا �لكثري من �لالعبني ب�شبب 
�ل�شفر �لدويل خالل �جلائحة �لتي حدت من قدر�ت لعبينا وبالتاأكيد فاإن 

خو�س �ملبار�ة �حلا�شمة يف قطر تعتر ميزة لنا".
وقال: " و لأننا مل نتمكن من �للعب يف �أ�شرت�ليا كان لز�ماً علينا �أن نلعب 

جتربة  لدينا  كانت  وبالتايل  قطر،  مالعب  من  عللدد  على  �ملباريات  بع�س 
جمهزة  مالعب  على  نلعب  و�أن  �لت�شفيات  م�شو�ر  خالل  قطر  يف  �لتو�جد 

ومكيفة ".
�ملنتخب  �إعلللد�د  يف  �لآن  عللاًمللا   58 �لعمر  مللن  �لبالغ  �مللللدرب  مهمة  وتتمثل 
�لأ�شرت�يل ملو�جهة �لإمار�ت يف بد�ية �شهر يونيو، و�لتي �شيتاأهل �لفائز بها 
ملو�جهة بريو للح�شول على مقعد يف مونديال رفقة منتخبات فرن�شا حاملة 

�للقب و �لدمنارك و تون�س يف �ملجموعة �لر�بعة.
كان �ملدرب قد تعر�س لدعو�ت عديدة لإقالته بعد �خفاقه يف �لتاأهل مبا�شرة 
لنهاية م�شو�ر  به  �لثقة  جللدد  �لأ�للشللرت�يل  �لكرة  �حتللاد  لكن  �ملللونللديللال،  �إىل 

�لت�شفيات �حلا�شمة �إىل كاأ�س �لعامل.

 

�صالح يفوز بجائزة اف�صل لعب يف اجنلرا
فاز مهاجم ليفربول، �مل�شري حممد �شالح، بجائزة لعب �لعام يف �إجنلرت� 
خالل �لت�شويت �ل�شنوي لر�بطة نقاد كرة �لقدم للمرة �لثانية يف م�شريته 
�أم�س �جلمعة. وح�شل �شالح، �لفائز باجلائزة يف 2018، على %48 من 
�لأ�شو�ت متقدماً على لعب مان�ش�شرت �شيتي كيفن دي بروين، ومن و�شت 
على  و�لثالث  �لللثللاين  �ملركزين  �حتال  �للذين  ر�يلل�للس،  ديللكللالن  يونايتد  هللام 
14 متريرة حا�شمة  وقللدم  "29 عاماً" 30 هدفاً  و�أحللرز �شالح  �لرتتيب. 
يف 44 مبار�ة مع ليفربول هذ� �ملو�شم وي�شكل ركيزة مهمة يف فريق �ملدرب 
�شيتي قبل  �ملت�شدر مان�ش�شرت  �لذي يبتعد بنقطة و�حدة عن  يورغن كلوب 
ت�شيل�شي  لعبة  كري  �شام  ونالت  �لللدوري.  مو�شم  نهاية  من  مباريات  خم�س 
�أن �شالح  �لر�بطة  �لأ�شو�ت. وذكللرت  %40 من  بن�شبة  �لعام  جائزة لعبة 

�شيت�شلم �جلائزة يف �خلام�س من مايو -�أيار �ملقبل.

تياغو اأف�صل لعب يف ذهاب ن�صف نهائي اأبطال اأوروبا
�أف�شل لعب يف  �ألكانتار�،  تياغو  �لللدويل  �لإ�شباين  ليفربول،  �ختري لعب 
�لأوروبي  �لحتللاد  �أعلنه  ملا  وفقاً  �أوروبلللا،  �أبطال  دوري  نهائي  ن�شف  ذهللاب 
لكرة �لقدم "يويفا". وتاألق تياغو يف �نت�شار ليفربول على فياريال 0-2، 
مما جعله ي�شتحق جائزة �أف�شل لعب يف ذهاب ن�شف �لنهائي لي�شبح �أول 
�ملو�شم �حلايل. ويرز تياغو  �لتكرمي  لعب يف ليفربول يح�شل على هذ� 
�أي�شاً يف �لت�شكيل �ملثايل �لذي �أعلنه "يويفا" لذهاب ن�شف �لنهائي و�لذي 
هيمن عليه لعبو ليفربول ومان�ش�شرت �شيتي �لذي تغلب على ريال مدريد 
4-3 . ويعد مهاجم ريال مدريد �لفرن�شي كرمي بنزميا، �لالعب �لوحيد 
�ألي�شون  �لت�شكيل كاًل من  �لت�شكيل. وي�شم  �ملندرج يف  من خارج �لفريقني 
بيكر وترينت �ألك�شندر �أرنولد و�إبر�هيما كوناتي وفريجيل فان ديك و�أندرو 
روبرت�شون و�شاديو ماين وتياغو )ليفربول( وكيفن دي بروين وبرنانديو 

�شيلفا وفيل فودين )مان�ش�شرت �شيتي( وبنزميا )ريال مدريد(.

املو�صم اجلديد لكرة ال�صلة ينطلق 15 �صبتمرب املقبل
•• دبي -وام:

�عتمد جمل�س �إد�رة �حتاد كرة �ل�شلة برئا�شة �للو�ء /م/ �إ�شماعيل �لقرقاوي، 
مبكر  ب�شكل   2023 –  2022 �جلديد  �لريا�شي  �ملو�شم  مناف�شات  �نطالق 
�لأخري  �لجتماع  خالل  ذلك  جاء  �ملقبل.  �شبتمر   15 من  �عتبار�ً  وحتديد� 
�ملهمة  �ملو�شوعات  من  عللدد  مناق�شة  خالله  مت  و�لللذي  �لحتلللاد،  �إد�رة  ملجل�س 
�خلا�شة بروزنامة �ملو�شم �جلديد و�رتباطات �ملنتخبات �لوطنية، حيث �عتمد 
�لبطولت  بع�س  �نطالقة  على  �لطفيفة  �لتعديالت  بع�س  �إجلللر�ء  �لحتلللاد 
�لبد�ية  �شتكون  تعديل، حيث  بللدون  4 بطولت  �شتقام كما هي  و�لتي  �ملحلية 
�لللدوري �لعام ثم بطولة كاأ�س �شاحب  ببطولة كاأ�س �لحتللاد، وتليها م�شابقة 
�لدولة.  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  بكاأ�س  �خلتام  ثم  �لللدولللة  رئي�س  نائب  �ل�شمو 
و�شرح �شامل �ملطوع �لأمني �لعام لالحتاد باأنه تقرر م�شاركة منتخب �ل�شباب 
يف �لبطولة �لعربية بالقاهرة خالل �لفرتة من 14 �إىل 22 يوليو �ملقبل، ثم 
�مل�شاركة يف بطولة �خلليج يف �ل�شابع من �أغ�شط�س �ملقبل، وهي �لبطولة �ملوؤهلة 

لكاأ�س �آ�شيا لهذه �ملرحلة �ل�شنية.



ينمو ال�صعر يف ل�صانها ب�صبب حالة نادرة
�إ�شابتها  ت�شخي�س  يف  �ملتمثلة  �ملللوؤملللة  حمنتها  عن  �ملللر�أة  حتدثت 
بل�شان  لها  ت�شبب  نللادر  ��للشللطللر�ب  وهللو  �حللللارق،  �لفم  مبتالزمة 
وهي  عللامللاً(،   24( �ألي�شا  بلللد�أت  �جللللللد.  يف  ونللزيللف  م�شعر  �أ�شفر 
يف  �ملتحدة،  �لللوليللات  نيويورك،  وليللة  �شمال  من  �إنللتللاج  م�شاعدة 
يونيو  يف  ل�شانها  طللرف  على  بالوخز  خفيف  �إح�شا�س  مالحظة 
)حزير�ن( 2019، وجتاهلت �لأمر ولكن �شرعان ما بد�أ �لإح�شا�س 

ينت�شر عر فمها بالكامل و�أ�شبح من �ل�شعب جتاهله.
وظهر  "يحرتق"  ل�شانها  �أن  �ألي�شا  تتذكر  �أ�شابيع،  غ�شون  ويف 
باللون �لأحمر �لفاحت، مع �نت�شار �ل�شعور يف لثتها وخديها، وبد�أت 
وتق�شري  �لأ�شنان،  و�لتهاب  �لفم،  جفاف  من  تعاين  ا  �أي�شً �ألي�شا 
مللن �جللللللد، وطعم معدين غريب يف فمها - ممللا جعلها  ونللزيللف 

ت�شعر بال�شيق.
وكان يعتقد يف �لبد�ية �أنها "�أحرقت" ل�شانها ولكن بعد ��شت�شارة 

�لطبيب، مت ت�شخي�س �إ�شابتها مبتالزمة �لفم �حلارق.
متالزمة �لفم �حلارق هي حالة نادرة ت�شبب �لأمل وعدم �لر�حة يف 
�لفم و�ل�شفتني و�لل�شان، وهي ت�شبه �لإح�شا�س باحلرقان. و�أخر 
لها  لكن و�شف  عللالج،  يوجد  �أنلله ل  �ألي�شا  �لفم  �خت�شا�شي طب 
�لفم  ملتالزمة  ا  خ�شي�شً �مل�شمم  كلونازيبام،  �ملركب  �لفم  غ�شول 

�حلارق، وقد و�شف لها طبيب �آخر لحًقا �لبجابابنتني.

قناديل البحر تغزو ميناء اإيطاليًا 
مالأت  �لبحر  قناديل  �أن  م�شرية  طائرة  �لتقطته  ت�شوير  �أظهر 
ميناء مدينة تري�شتا ب�شمال �إيطاليا يف غزو يقول �لعلماء �إنه قد 

ناجم عن تاأثري�ت �لرياح و�لتغري�ت يف درجة حر�رة مياه �لبحر.
ولوحظت �لظاهرة ذ�تها يف �أبريل ني�شان من �لعام �ملا�شي عندما 
عرث على �آلف من �أحد �أنو�ع قناديل �لبحر يف طريقها �إىل �مليناء. 
وقالت فالنتينا ترييلي �لباحثة يف �ملعهد �لوطني لعلوم �ملحيطات 
"نالحظ دفئا يف  و�جليوفزياء �لتجريبية ل�شحيفة ل ريبوبليكا 
درجة حر�رة مياه �لبحر ورمبا تكون زيادة قناديل �لبحر ترتبت 

ب�شورة جزئية على ذلك".
ذ�ت  تكون  ل  قد  �لتي  �حلللر�رة  يف  �ل�شغرية  "�لتغري�ت  و�أ�شافت 
�أنها  فحقيقة  �لالفقاريات،  لهذه  مهمة  هي  لنا  بالن�شبة  �أهمية 

بد�أت تتكاثر ثالثة �أ�شابيع �أو �شهر مبكر� هي يف غاية �لأهمية".

اليابانيون يعي�صون وقتًا اأطول من دون خرف
قالت در��شة جديدة تعتمد على �ملحاكاة �لدقيقة �إنه على مد�ر �لل 
�أطول دون �لإ�شابة  �لقادمة، �شيعي�س �ليابانيون لفرتة  20 عاماً 
�أقل  �لالتي ح�شلن على تعليم  �شناً  �لأكر  �لن�شاء  باخلرف، لكن 

من �لثانوي �شوف ي�شتفدن بدرجة �أقل من �لرجال.
و�أجريت �لدر��شة يف جامعة طوكيو با�شتخد�م قاعدة بيانات ت�شم 
�شيخوخة  م�شتقبل  بفح�س  �لباحثون  وقللام  �شخ�س،  مليون   40
�ل�شكان يف �ليابان حتى عام 2043. وتوقعت �لنتائج �لتي ن�شرها 
�أطول،  �لنا�س لفرتة  د�يلي" �أن يعي�س مزيد من  "�شاين�س  موقع 
�خلرف  مللع  �لتعاي�س  يف  يق�شونها  �لللتللي  �ل�شنو�ت  �إجللمللايل  و�أن 
على  �لتاأثري�ت  تنوع  على  �ل�شوء  �لدر��شة  و�شلطت  �شتنخف�س. 
�شر�ئح خمتلفة من �ل�شكان، حيث توّقعت تاأّثر �لن�شاء �ليابانيات 
�أكرث  �أو  عاماً   75 �شن  ثانوي يف  تعليم  �أقللل من  على  �حلا�شالت 

ب�شكل غري متنا�شب باخلرف و�ل�شعف.
�أنحاء  جميع  يف  م�شرتك  قلق  م�شدر  �ل�شن  كبار  رعللايللة  وتعتر 
ي�شتمر  و�لذين  عمر�ً،  �لأطللول  ب�شكانها  �ليابان  وت�شتهر  �لعامل. 

عددهم يف �لرتفاع.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

علماء يكت�صفون حفرية دينا�صور مفر�ض 
�كللتلل�للشللف فللريللق ملللن علللللمللاء �حلللفللريللات بللالأرجللنللتللني بللقللايللا �أكللللر ديللنللا�للشللور ُيلل�للشللجللل علللللى �لإطللللللالق ملللن جن�س 
�أطلق عليه ��شم مايب  �أثناء عمليات تنقيب يف باتاجونيا. �لدينا�شور من نوع جديد  �مليجار�بتور �ملفرت�س وذلك 

ماكروثور�ك�س.
وقال �لعامل ماورو �أر�ن�شياجا رولندو �لذي �شارك يف �لك�شف �إن طول �لدينا�شور يرت�وح بني ت�شعة وع�شرة �أمتار 

يف حني مل يتجاوز طول دينا�شور�ت " �مليجار�بتور " �لأخرى ت�شعة �أمتار.
للعلوم  �لأرجنتيني  ريفاد�فيا  برناردينو  متحف  يف  �حلفريات  ُعر�شت  عندما  لرويرتز  رولنللدو  �أر�ن�شياجا  وقللال 

�لطبيعية بالعا�شمة بوين�س �أير�س "حجم ذ� �حليو�ن كبري جد� ومتكنا من �لعثور على �لكثري من بقاياه".
�إنها  �لدينا�شور،  حفرية  �كت�شفو�  �لذين  �خلللر�ء  يعمل  حيث  و�لتقنية،  �لعلمية  للبحوث  �لوطني  �ملجل�س  وقال 
�كُت�شفت يف مار�س �آذ�ر 2019 يف منطقة باتاجونيا يف �شانتا كروز قبل �أيام من فر�س قيود �شارمة ملكافحة جائحة 

كوفيد19-.
وب�شبب �جلائحة ��شطر �لعلماء يف �لبد�ية �إىل توزيع �حلفرية بينهم وحتليلها يف منازلهم.

و�شارك عاملان يابانيان �أي�شا يف �لبعثة �لأرجنتينية. ويعتقد �أن هذ� �لدينا�شور �آكل �للحوم قد عا�س فيما �أ�شبح 
�لآن �لطرف �جلنوبي لالأرجنتني قبل 70 مليون �شنة يف �لع�شر �لطبا�شريي.
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العنف املنزيل ي�صر عقول الأبناء
وجدت در��شة جديدة �أن �ل�شدمة �لناجتة عن م�شاهدة �لأبناء للعنف بني 
�ل�شحة  وم�شاكل  بالكتئاب  �إ�شابتهم  خطر  من  تزيد  �أن  ميكن  �لو�لدين 
17700 بالغ كندي �شاركو�  �أكرث من  �لعقلية �لأخللرى. ت�شمنت �لدر��شة 
�إنهم   326 �مل�شاركني، قال  �لعقلية. من بني  يف م�شح وطني حول �ل�شحة 
�شهدو� �لعنف �ملنزيل من قبل �لو�لدين �أكرث من 10 مر�ت قبل �شن 16. 
وقال %22.5 من �مل�شاركني �إنهم عانو� من �كتئاب �شديد يف مرحلة ما من 
كانت  وباملقارنة،  �لقلق.  من  �مل�شاركني  من   15% عانى  حني  يف  حياتهم، 
�آبائهم  �لعنف بني  �لذين لي�س لديهم تاريخ من  �لأ�شخا�س  �ملعدلت بني 
%9 لالكتئاب و %7 للقلق. وقالت موؤلفة �لدر��شة �إ�شما فولر طوم�شون 
نتائجنا  "توؤكد  تورونتو:  و�ل�شيخوخة بجامعة  دورة �حلياة  مديرة معهد 
على  �ملللزمللن  �ملللنللزيل  للعنف  �ملللدى  طويلة  �ل�شلبية  �لنتائج  خماطر  على 

�لأطفال، حتى عندما ل يتعر�س �لأطفال �أنف�شهم لالإيذ�ء".
�إن  �لللدر��للشللة ديلللردي ر�يلللان، مللن كلية فاكتور  �مللل�للشللارك يف  ووفللًقللا للموؤلف 
و�نتا�س للخدمة �لجتماعية، يظل �لعديد من �لأطفال �لذين يتعر�شون 
للعنف �ملنزيل من و�لديهم يف حالة من �لقلق �لد�ئم، ويخافون من �حتمال 
�أن  �مل�شتغرب  من  لي�س  لذلك،  عنيف.  ج�شدي  �عتد�ء  �إىل  �لنز�ع  ت�شاعد 

ت�شتمر لديهم هذه �ملخاوف و�ل�شطر�بات حتى فرتة بلوغهم".

خطة حلظر �صجائر النعناع.. وال�صبب اجلاذبية
�أعلنت �لوليات �ملتحدة عن خطة حلظر �ل�شجائر بنكهة �ملنتول "�شجائر 

�لنعناع"، بهدف تقلي�س �أعد�د �ملدخنني يف �أنحاء �لبالد.
جاذبية  تقليل  �شاأنها  من  �خلطوة  فللاإن  �لأمريكية،  �لنظر  وجهة  وح�شب 
منهم  �لللكللثللرييللن  �شيدفع  ممللا  و�للل�للشللبللاب،  للمر�هقني  خللا�للشللة  �للل�للشللجللائللر، 

لالبتعاد عن �لتدخني.
عن  �حلاليني  �ملنتول  �شجائر  ملدخني  �لوفاة  خماطر  �خلطة  �شيقلل  كما 

طريق تقليل �ل�شتهالك، وزيادة �حتمالية �لإقالع عن �لتدخني.
�ملنتول،  �شجائر  حلظر  خطتها  �لأمريكية  و�لللدو�ء  �لغذ�ء  �إد�رة  و�أ�شدرت 
من  كبري  ب�شكل  �حلللد  على  �لقدرة  لديها  �لإجلللر�ء�ت  �إن  قائلة  �خلمي�س، 

�لأمر��س �ملرتبطة بالتدخني، وبالتايل �لوفيات �لناجتة عنها.
�إن  بلليللان،  يف  بي�شري�  كز�فييه  �لإن�شانية  و�خلللدمللات  �ل�شحة  وزيلللر  وقلللال 
"�لقو�عد �ملقرتحة �شت�شاعد يف منع �لأطفال من �أن ي�شبحو� �جليل �لقادم 

من �ملدخنني، وت�شاعد �ملدخنني �لبالغني على �لإقالع عن �لتدخني".
وتابع: "بالإ�شافة �إىل ذلك، متثل �لقو�عد �ملقرتحة خطوة مهمة لتعزيز 
�لعد�لة �ل�شحية عن طريق �حلد ب�شكل كبري من �لفو�رق �ل�شحية �ملتعلقة 
بالتبغ". وقالت �إد�رة �لغذ�ء و�لدو�ء �إن �لقو�عد �جلديدة مبنية على قانون 
يف  حا�شما  عن�شر�  يعد  �لللذي  �لأ�للشللرة،  يف  �لتبغ  ومكافحة  �لتدخني  منع 

برنامج �إد�رة �لرئي�س جو بايدن ملو�جهة �ل�شرطان.

وثائقي عن ع�صابة 
�صرقت جنوم هوليوود

بعنو�ن  وثلللائلللقلللي  فلليلللللم  يلللعلللر�لللس 
 Bling Ring: Hollywood
در�مللا ع�شابة تخ�ش�شت   Heists
يف �للشللرقللة جنللللوم هلللولللليلللوود، مبا 
بلللللوم، وميغان  �أورلنللللللدو  ذللللك  يف 

فوك�س، وليند�شاي لوهان.
"�شن"  �لللشلللحللليلللفلللة  وبللللحلللل�للللشللللب 
�لل�شو�س  كللللللان  �للللريلللطلللانللليلللة، 
مللنللازل جنلللوم هوليوود  يللعللتللرون 
�آيل  ملللاكللليلللنلللات �للللشللللرف  مبلللثلللابلللة 
�شخ�شية لهم، يلجاأوون �إليها كلما 

�حتاجو� �إىل �لنقود.
وعلى مد�ر �شنو�ت �شرق �لل�شو�س 
ومالب�س  ونللللللقللللللود�ً  جملللللوهلللللر�ت 
وتذكار�ت من جنوم �لدر�ما قدرت 
جنيهات  ملللاليلللني   3 ملللن  بلللاأكلللرث 

��شرتلينية.
�لع�شابة  �أعلل�للشللاء  �أحللللد  ويللكلل�للشللف 
منازل  ��شتهدفو�  كيف  �لفيلم  يف 
�للل�للشللفللوة يف هللوللليللوود بللني عامي 
م�شتخدمني   ،2009  ،2008
جمللللللالت �للللل�للللشللللائللللعللللات، ومللللو�قللللع 
عناوين �مل�شاهري، وخر�ئط جوجل 

للتخطيط جلر�ئمهم وتنفيذها.
بوغو  نيك  �لع�شابة  زعيم  ويدعي 
 5 باري�س هيلتون  �شرق منزل  �أنه 
و�ملالب�س  �لللنللقللود  للل�للشللرقللة  مللللر�ت 
تنتبه  �أن  قللبللل  �لللكللوكللايللني  وحللتللى 

�لنجمة وتبلغ �ل�شرطة �أخري�ً!
�لطريف �أن �لل�شو�س عرثو� على 
"�لدو��شة"  �أ�للشللفللل  �ل�شقة  مفتاح 
وكانو�  �للللبلللاب،  �أمللللام  �ملم�شحة  �أو 
�إىل  �حللتللاجللو�  كلما  ي�شتخدمونه 
حياتهم  لأ�للللشلللللللللوب  تللكللفللي  نلللقلللود 

�لفخم.

وفاة رائد املو�صيقى 
الإلكرونية �صولتزه 

�ملو�شيقى  ر�ئللد  عاماً   74 تويف عن 
كالو�س  �لأمللللانللليلللة  �لإللللكلللرتونللليلللة 
�أعماله  �أللللهلللملللت  �للللللذي  �للشللولللتللزه 
مللو�للشلليللقلليللني كلللرث، علللللى ملللا �أعلن 
عر  �خلمي�س  �لأول  �أملل�للس  جنله 

في�شبوك.
�إّن  �شولتزه  ماك�شيميليان  وكللتللب 
�لثالثاء  رحلللل  �للشللولللتللزه  كللالو�للس 
"ب�شكل مفاجئ وغري متوقع" رغم 

�أّنه كان ي�شارع �أحد �لأمر��س.
�آب-  4 يف  �ملولود  �شولتزه  وُيعتر 
�أغ�شط�س 1947 يف برلني �أحد �أهم 
�لإلكرتونية  �ملو�شيقى  موؤ�ش�شي 
�لأملانية �لتي تركت ب�شماتها على 

عدد من �لأعمال �ملعا�شرة.
�لفائت،  �لللقللرن  �شبعينات  وخللالل 
�عللُتللر �للشللولللتللزه �للللذي كلللان طوله 
يللبلللللغ ملللرتيلللن �أحلللللد �أبللللللرز وجلللوه 
�إىل  روك"  �لل"�شباي�س  مو�شيقى 
�أولللدفلليلللللد وفرقة  مللايللك  جللانللب 
وكان  �لإنكليزية.  فلويد"  "بينك 
"تاجنرين  فرقة  يف  ع�شو�ً  لفرتة 
يف  �ملتخ�ش�شة  �لأملللانلليللة  درميز" 

مو�شيقى �لل"كر�وتروك".
وفلليللمللا بللللد�أ �للشللولللتللزه علللازفلللاً على 
على  للعزف  بعدها  �نتقل  �لغيتار 
�لللدر�مللز، و�أجنلللز �أنللو�عللاً عللدة من 
كمو�شيقى  �ملللو�للشلليللقلليللة  �لأعللللمللللال 
�لأفلللللالم و�أعلللملللال ملل�للشللتللوحللاة من 
بالإ�شافة  �لكال�شيكية  �ملو�شيقى 
لنجوم  �أغللللنلللليللللات  �إجنلللللللللللازه  �إىل 
�لأمللللانللليلللة  "كالفرقة  مللتللنللوعللني 
مقطوعاته  و�أ�شبحت  "�ألفافيل". 
�لثالثني  منها  عللدد  يتجاوز  �لتي 
دقيقة من �لأعمال �لكال�شيكية يف 

�ملو�شيقى �لإلكرتونية.

�صناب تك�صف عن كامريا طائرة 
قالت �شركة �شناب �إنها �شتطرح تقنيات وخ�شائ�س جديدة 
ت�شوق  جتللارب  �إيللجللاد  �لتجارية  �لعالمات  على  ت�شهل  كللي 
عر �لو�قع �ملعزز على تطبيقها �شناب �شات بالإ�شافة �إىل 
كامري� طائرة. وخالل عر�شها �ل�شنوي لأحدث �لتطور�ت 
�لتكنولوجية، �أعلنت �ل�شركة �لتي تتخذ من �شانتا مونيكا 
بولية كاليفورنيا �لأمريكية مقر� لها عن كامري� يف حجم 
�رتفاع ب�شعة  �لتحليق على  بيك�شي، ميكنها  �جليب ت�شمى 
�أقد�م فوق �شاحبها للتقاط �شور ومقاطع م�شورة قبل �أن 

تهبط يف ر�حة �ليد.
و�شتمثل �لكامري� �لطائرة، �لتي قالت �شناب �إنها �شتتكلف 
دفعة  وفرن�شا،  �ملتحدة  �لللوليللات  يف  و�شتباع  دولر�   230
�ملو�شوع  كان  �لأجهزة.  جمال  يف  �أعمالها  لتنمية  متجددة 
�لو�قع"،  �إىل  "�لعودة  هو  �شناب(  )�شركاء  لقمة  �لرئي�شي 
�ملا�شية  �ل�شنو�ت �لقليلة  �ل�شركة خالل  مما يعك�س تركيز 
تعزز  �لتي  �لتكنولوجيا  نللوع من  وهللو  �ملللعللزز،  �لللو�قللع  على 
�ل�شور و�ملقاطع �مل�شورة �أو جتربة �لعامل �حلقيقي ب�شور 
حمللو�للشللبللة. قلللال بللوبللي مللللرييف، �ملللوؤ�للشلل�للس �مللل�للشللارك وكبري 
باأن  "نعتقد  مقابلة  يف  �شناب،  يف  �لتكنولوجيا  ملل�للشللوؤويل 
هناك قدر� هائال من �لفر�س لبناء �أدو�ت ... مرتبطة مبا 

نر�ه �أمامنا".

يطرد والدته من زفافه بعدما ن�صرت �صور ثوب الزفاف
عّر عري�س عن غ�شبه بعد �أن ن�شرت و�لدته على مو�قع 
قبل  عرو�شه  زفلللاف  لللثللوب  �للشللوًر�  �لجتماعي  �لتو��شل 

�حلفل، ودفعه ذلك �إىل طرد و�لدته من حفل �لزفاف.
وكانت �لعرو�س قد �أو�شحت �شابًقا �أنها ل تريد �أن يرى 
�أي �شخ�س خارج حفل �لزفاف ف�شتانها قبل �أن مت�شي يف 

�ملمر، ر�غبة يف مفاجاأة و�لدها ثم زوج �مل�شتقبل.
وعلى �لرغم من هذه �لرغبة، ��شتمرت حماة �لعرو�س يف 
حملها على م�شاركة �شور �لف�شتان على و�شائل �لتو��شل 
�لجتماعي، قائلة لها �إن �جلميع يريدها �أن تفعل ذلك، 
�إذن �لعرو�س لن�شر  �أنها مل حت�شل على  على �لرغم من 
و�جلد�ت  �لأمهات  كانت  بينما  لحللق،  وقت  ويف  �ل�شور. 
وو�شيفات �لعرو�س يحاولن �رتد�ء �لف�شاتني، ت�شاعدت 
�لأمور عندما �أ�شرت حماة �لعرو�س على �رتد�ء مالب�س 
بلليلل�للشللاء. ورد�ً علللللى ذلللللك، قللللررت �لللعللرو�للس و�للشللع حفل 
�لزفاف بالكامل باللون �لأبي�س وفعلت ذلك. ومع ذلك، 
�لللزفللاف، عندما  يللوم  جللاءت �خليانة �حلقيقية يف �شباح 
�شاركت حماتها �شورة �شريحة للعرو�س �ملرتقبة يف ثوب 
�أن  �لغا�شب  �لعري�س  �أو�شح  ريدت،  زفافها. وعلى موقع 
30 دقيقة  �ل�شورة مت �لتقاطها وم�شاركتها قبل حو�يل 

من بدء �حلفل، مما �أدى �إىل تدمري �ملفاجاأة.

ق�صر خرايف  �صيده اأمريكي حلبيبته.. يتحول اإىل متحف
�شمايل  بطنجة  �لرميالت  غابة  و�شط  �لأفلللق،  يف  بعيد� 
�ملغرب، تظهر بناية بريديكاري�س بلونها �لأبي�س �ل�شاطع 
كقطرة حليب و�شط غطاء نباتي كثيف يطل على �لبحر 

�ملتو�شط.
طارق،  جبل  م�شيق  على  تطل  ربلللوة  فللوق  �لق�شر  يقع 
وهللنللاك خلللللف �ملللعللر �للللذي يف�شل بللني قللارتللني، تظهر 
�ل�شفة �جلنوبية للجارة �لإيبريية �لتي ل تبعد عن هذه 

�لبقعة �شوى بكيلومرت�ت معدودة.
�إنلله بيت مللعللزول عللن �لللعللامل، بناه مللو�طللن �أمللريكللي من 
يف   1878 عللام  بريديكاري�س،  �إيللون  يدعى  يوناين،  �أ�شل 
مبر�س  �مل�شابة  زوجته  ل�شتقبال  �لرميالت  غابة  قلب 
باأ�شلوب  �لللقلل�للشللر  بللنللي  حلليللث  للمحبة،  كللعللربللون  �للل�للشللل، 
�لأ�شلوب �لأجنلو�شاك�شوين  معماري تركيبي يجمع بني 
و�لطر�ز �لكال�شيكي �لو�شيط �لذي ي�شتح�شر �شكل قالع 

�أوروبا.
هذ� �لف�شاء �لتاريخي حتول �ليوم �إىل متحف يجمع بني 
�لتنوع  �لتاريخية وي�شتعر�س  �ل�شخ�شية  �لتعريف بهذه 

�لبيولوجي لهذه �ملنطقة وللجهة ككل.
�لعر�س  فللاإن  �لللثللقللايف،  �مللل�للشللروع  على  �لقائمني  وبح�شب 
بلليللدريللكللاريلل�للس يللتللملليللز بالغنى  بللبللنللايللة قلل�للشللر  �ملللتللحللفللي 
و�لتنوع، حيث ياأتي �فتتاح �لبناية يف �إطار فعاليات "�شهر 

�لرت�ث".
�حل�شري  بللاملللنللتللزه  �أبللللريللللل   23 �للل�للشللبللت  �فلللُتلللتلللح  وقللللد 
�لللرملليللالت، مللركللز تعريف �لرت�ث  بللريديللكللاريلل�للس، غللابللة 
"بريديكاري�س" بح�شور عدد من �مل�شوؤولني على �جلهة، 
حولها  تللدور  �لتي  �ملعلمة  هللذه  عللن  �لعزلة  فللك  بغر�س 

�لأ�شاطري و�حلكايات ومن �أجل �إعطائها حياة جديدة.

كعكة من احلرب العاملية الثانية.. عادت ل�صاحبتها
�للشللعلليللد باللغتني  ملللع علللبلللار�ت علليللد ملليللالد 
�أهللللدى �جلي�س  �لإيللطللاللليللة و�لإجنللللليللزيللة، 
ميالد  عيد  كعكة  �إيطالية  �شيدة  �لأمريكي 
�لتي  تلك  مللن  بللدل  �خلمي�س  �لأول  �أملل�للس 
�أكلللللهللا �جلللنللود �لأمللريكلليللون عللنللدمللا دخلو� 
�إحللللدى �ملللعللارك �لأخللللرية يف  بلدتها خلللالل 

�حلرب �لعاملية �لثانية.
ميالدها  بعيد  �حتلفت  �لتي  ميون،  مللريي 
�لت�شعني �أم�س �جلمعة ذرفت �لدموع عندما 
فيت�شنز�،  يف  �أقلليللم  حللفللل  يف  �لللكللعللكللة  تلقت 

�شمال غرب �لبندقية.
�ل�شنوية  �لللذكللرى  هلللذ� �حللللدث  ويلل�للشللادف 
�لثامنة  �مل�شاة  فرقة  فيه  �شقت  �لذي  لليوم 
و�لثمانني طريقها �إىل �ملدينة يف 28 �أبريل 

.1945
ميون  �أملل�للشللت  �لأملللريكلللي،  للجي�س  ووفللقللا 
علية  يف  خمتبئة  و�لللدتللهللا  مللع  �لليلة  تلك 
مزرعتهم يف قرية �شان بيرتو �لقريبة، وكان 
�جلنود �لأملان �ملن�شحبون يطلقون �لنار على 

�شباح  يف  ميون  ��شتيقظت  وعندما  �ملللنللزل، 
يوم عيد ميالدها �لثالث ع�شر، كان �جلنود 

�لأمريكيون قريبون من �ملنطقة.
وقالت حامية �جلي�س �لأمريكي يف �إيطاليا 
�أعدت لها كعكة عيد ميالد  �إن و�لدة ميون 
لكنها  لللتللرد،  �لللنللافللذة  حافة  على  وتركتها 
�خللتللفللت - علللللى مللا يللبللدو مللن قللبللل �جلنود 
��شتقبلهم  �للللذيلللن  �جلللليلللاع  �لأملللريكللليلللني 
بللالللنللبلليللذ و�خلبز  �لإيللطللاللليللون  �مللللو�طلللنلللون 
�لطريق  طول  على  فيت�شنز�  دخولهم  �أثناء 
�إعادة  من  منده�شة  ميون  وبدت  �لرئي�شي. 
عاًما،   77 بعد  �لكعكة  �لأمريكيني  �جلنود 
و�شعرت بال�شعادة �لغامرة عندما غنى ح�شد 
وم�شوؤولني  �أمللريكلليللني  قلللادة  ي�شم  �شغري 

�إيطاليني "عيد ميالد �شعيد".
�لأمريكي:  للجي�س  وفللقللا  ملليللون،  وقللالللت 
جميع  مع  �حللوى  تلك  �شناأكل  "�جلمعة، 
�ليوم  هللذ�  ذكللرى  �إيل  لتعيد  عائلتي  �أفلللر�د 

�لر�ئع �لذي لن �أن�شاه �أبد�".

رو�ن بالن�سارد خالل ح�سورها �لعر�س �لأول لفيلم Hulu يف لو�س �أجنلو�س يف هوليوود ، كاليفورنيا. � ف ب

جوهرة متار�ض ريا�صة 
الغو�ض يف املالديف 

من  �ملمتعة  �للحظات  متابعيها  مع  ت�شارك  �لرو�شية  جوهرة   �لر�ق�شة  تللز�ل  ل 
وهي  لها  �شورة  لورديانا  ن�شرت  لها  ظهور  �آخللر  ويف  �ملالديف،  جللزر  يف  �إجازتها 
متار�س ريا�شة �لغو�س مرتدية �لزي �خلا�س لهذه �لريا�شة وب�شعر مبلل ب�شورة 

خطفت �أنظار �ملتابعني.
وحتاول لورديانا �إ�شارك حمبيها ب�شكل د�ئم بتفا�شيل رحالتها وعملها وحياتها 
�خلا�شة. وكانت جوهرة �شاركت متابعيها جمموعة �شور جديدها لها يف �شفحتها 

�خلا�شة على موقع �لتو��شل �لجتماعي باإطاللة رم�شانية.
نق�شات  ذ�ت  �رتللدت عباءة طويلة  �إذ  باأناقتها وجمالها  �لأنظار  وخطفت جوهرة 
موردة، وتركت �شعرها من�شدًل على كتفيها بت�شريحة جمعدة، وعايدت جوهرة 

من خالل هذه �ل�شورة متابعيها بحلول �شهر رم�شان.


